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Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.
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Predstavitelia cirkvi sú ãast˘mi hosÈami na podujatiach PV ZPKO.
Na snímke arcibiskup Ján Sokol a Anton Malack˘.
Foto Vlastimil Morávek

Aký bude parlament,
taká bude vláda
Po prevrate v roku 1989, v eufórii
zmien, nastali pre politick˘ch väzÀov
prvé sklamania. Aj z postojov nastupujúcich nov˘ch vládnych ãiniteºov. E‰te
neboli ani zrátané hlasy po prv˘ch voºbách, uÏ boli politickí väzni - robotníci
a otroci skutoãnej demokracie - odmietnutí zúãastÀovaÈ sa na riadení ‰tátu. Vtedaj‰í vrcholoví predstavitelia ‰tátu nám odkázali, Ïe sme uÏ starí. Po
nasledujúcich voºbách v roku 1992
a po osamostatnení sa Slovenska tomu
tieÏ nebolo inak. Aj také je demokratické Slovensko, aj takto sa prejavuje sila
„víÈaza“ demokratick˘ch volieb.
V nasledujúcich dÀoch sa uÏ po ôsmykrát pripravujeme na demokratické parlamentné voºby. Nedá my, aby
som uÏ po nespoãetn˘ raz vyslovil presvedãenie a nádej, Ïe nasledujúca garnitúra parlamentn˘ch politikov koneãne pochopí, Ïe bez „star˘ch“ robotníkov a otrokov v boji za demokraciu by
neboli ani ich poslanecké a vládne ambície moÏné. Verím, Ïe si túto skutoãnosÈ aspoÀ ãiastoãne uvedomia a tento

dlh predchádzajúcich politikov a spoloãnosti voãi politick˘m väzÀom splatia.
âi si to pripú‰Èame alebo nie, na‰e
spoloãné rozhodnutia vo voºbách sa
nám vrátia ako bumerang. Ak si zvolíme zl˘ch zástupcov, budeme sa opäÈ
pozeraÈ cez prsty, celé ‰tyri roky sa
zlostiÈ, ako sme to nedomysleli, ako sa
na‰e oprávnené poÏiadavky ukladajú
do najspodnej‰ích ‰uplíkov ãi uÏ vo vláde alebo v parlamente. Médiá, najmä
tie bulvárne, avizujú malú úãasÈ vo voºbách, rozosievajú skepsu a beznádej.
Takto sa v‰ak problémy spoloãnosti nerie‰ia. Beznádej a bezv˘chodiskové situácie sme zaÏívali v komunistick˘ch
lágroch poãas ná‰ho väznenia a tr˘znenia. Ani neºudské zaobchádzanie
nezlomilo na‰u nádej na lep‰iu spoloãnosÈ a dôstojn˘ Ïivot. Teraz opäÈ máme moÏnosÈ rozhodnúÈ sa. Bez hrozby
väzby, samotky alebo muãenia. NeúãasÈ na voºbách niã nevyrie‰i. Hlasy sa
rozpoãítajú na t˘ch, ktor˘ch zvolia
ostatní úãastníci volieb. Aké je teda
v˘chodisko?

Na titulnej strane: Pamätník obetiam komunizmu v Bratislave na
Jakubovom námestí.
Foto Anton Malack˘
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Volieb sa rozhodne treba zúãastniÈ.
VoliÈ pritom premyslene a múdro. To
znamená vybraÈ si tak˘ch kandidátov,
o ktor˘ch vieme, Ïe si na‰u dôveru zaslúÏia. A ktorí sú to? Viem, ÈaÏko rozpoznaÈ t˘ch, ktor˘ch sºuby sú plané,
od t˘ch, korí budú ozaj svojmu národu
slúÏiÈ. ªudská múdrosÈ, ale aj zjavná
pravda nám ukazujú cestu rozhodovania. ªudí treba súdiÈ nie podºa sºubov,
ale podºa skutkov. A urãite nie je ÈaÏké
identifikovaÈ podºa predchádzajúcich
skutkov tak˘ch, ktor˘m osud politick˘ch väzÀov nebol a nie je a azda, ani
v budúcnosti nebude ºahostajn˘.
âím viac sa blíÏi termín volieb, t˘m
viac vychádzajú na povrch rôzne kauzy
a kauziãky, prepisy, esemesky, sasanky,
gorily a pod. UÏ ani nevieme, ãi ide
o súãasÈ predvolebnej kampane, alebo
jednoducho vychádzajú na povrch
prehnité a ‰pinavé machinácie ako hrdza spod farby. Hovorí sa o zázraãn˘ch

vodcoch, expertoch na financie, objavujú sa mladé odváÏne a „neomylné“
tváre na sociálnu politiku a presviedãajú o ich najlep‰om modelovom rie‰ení. Len elementárne problémy, finanãné ãi sociálne, ktoré nás, politick˘ch
väzÀov ÈaÏia, ostávajú kdesi v kúte nepov‰imnuté, nerie‰ené.
Ako sme sa mohli presvedãiÈ, Ïiadne zázraãné osobnosti ani novodobí
spasitelia u nás nie sú. Ani percentá
popularity, ako ich vykazujú prieskumné agentúry, e‰te nikomu nedajú patent na rozum. V‰etci sme ºudia z mäsa
a kostí, viac alebo menej omylní. Av‰ak
jedni cel˘m svojim Ïivotom v rodine, na
pracovisku, alebo vo svojej obci dokazujú, Ïe sú spoºahliví, dá sa o nich oprieÈ. Nie sú prospechári, myslia na ostatn˘ch ºudí a chcú, aby sme sa mali dobre v‰etci. Ale v parlamente sa vynorili aj
takí, o ktor˘ch sa niã nevedelo. Nik nevedel o nich niã ani o ich dovtedaj‰ích

postojoch a ãinoch. Keì sa v‰ak objavili
v parlamente, vynárali sa otázky, ako
sa tam dostali? Niektorí preskupovaním
zo strany do strany, iní prekrúÏkovaním
sa z posledn˘ch miest na voliteºné miesta. Takéto experimenty sa ukázali ako
destabilizujúce a ani nie po osemnástich mesiacoch poloÏili vládu.
Aby sme predi‰li nov˘m sklamaniam, prijmite pozvanie na tieto parlamentné voºby, ktoré sa uskutoãnia
10. marca t.r. Politickí väzni poìme
spoloãne voliÈ a dajme hlas t˘m, o ktor˘ch sme presvedãení, Ïe budú na‰e
oprávnené poÏiadavky na sociálne istoty v parlamente aj skutoãne presadzovaÈ. Ide nám predov‰etk˘m o od‰kodnenie za väzbu a trest a o od‰kodnenie
detí politick˘ch väzÀov, ktoré boli bez
finanãn˘ch prostriedkov poãas väzby
ich rodiãov.
Anton Malack˘
v˘konn˘ podpredseda PV ZPKO

Politickí väzni na okraji spoločnosti?
Politickí väzni komunistického reÏimu
majú zvlá‰tne postavenie. Slovenskej spoloãnosti akoby boli
na príÈaÏ. Komunistick˘ reÏim sa s nimi
vysporiadal podºa miery ich odporu.
T˘ch ão preÏili prenasledoval, vytláãal
z verejného Ïivota. Ak vezmeme do
úvahy, Ïe b˘val˘ reÏim sa vysporiadal
predov‰etk˘m s vlastencami a veriacimi
ºuìmi, rok 1989 mohol byÈ akousi renesanciou mravnosti. A práve oni sa
mali staÈ jej etalónom.
Nestalo sa. Po novembri ’89 boli zástancovia samostatnosti Slovenska dokonca oznaãovaní za separatistov, ‰ovinistov, jednoducho za neÏiadúcich radikálov. Navy‰e, po zmene reÏimu sa
Slovensko pridalo k liberálne a sekulárne orientovanému Západu, a ten sa
neviaÏe na ºudí s hodnotov˘m vybavením. Politickí väzni komunistického reÏimu sa stali ak˘msi reliktom upadajúcej
kresÈanskej civilizácie. Odstránenie Boha
z preambuly tzv. európskej ústavy je
najlep‰ím príkladom toho, ako sa ‰táty
Európskej únie vzìaºujú od vlastnej kultúrnej podstaty.

Na Slovensku sme priamymi svedkami tohto procesu. Za necel˘ch dvadsaÈ rokov od vzniku Slovenskej republiky
pozorujeme veºk˘ prepad kultúrnosti,
mravnosti, slu‰nosti priamo v na‰om
zákonodarnom zbore. Je priam signifikantné, Ïe od volieb k voºbám zaznamenávame pokles profesionality, devastáciu kultúrnosti, ignorovanie zákonnosti, agresívne zneuÏívanie moci na
presadzovanie partikulárnych záujmov.

SLOVO SVEDECTVA
Mená na kandidátkach politick˘ch
strán signalizujú, Ïe padnúÈ sa dá i hlb‰ie. Do parlamentu na zvoliteºnom mieste mieri kandidát, ktor˘ sa zviditeºÀoval
strhávaním ‰tátnej vlajky. âi uÏ z budovy,
v ktorej sídli SNS, alebo z rúk manifestujúcich mlad˘ch ºudí. Do parlamentn˘ch
lavíc pravdepodobne zasadne aj ìal‰í
politik, ktorému je na zvracanie pri pohºade na ‰tátny znak Slovenskej republiky. Napokon nedávno zneuctil ‰tátny
znak ìal‰í poslanec, ktor˘ naÀ namaºoval gorilu. V takejto spoloãnosti, zdá sa,
nie je miesto pre ºudí svedomia, pre politick˘ch väzÀov komunistického reÏimu.

B˘valá poslankyÀa NR SR, politologiãka Marcela Gbúrová, v rozhovore pre
Slovenské národné noviny povedala:
„Ponovembrová elita zabudla na t˘ch,
ktorí mali pred novembrom dostatok
vnútornej mravnej sily postaviÈ sa proti
rozliãn˘m prejavom komunistickej politickej moci. Urãite je to chyba ponovembrov˘ch politikov, ktorí mohli aj pomocou t˘chto ºudí nastoliÈ nové pravidlá
politickej kultúry, do politiky vniesÈ viac
mravnosti, slu‰nosti, korektnosti...“
Ak˘msi fenoménom slovenskej politiky sa stali nové politické strany. Objavia
sa vÏdy pred voºbami s prísºubom zmeny. âo v‰ak dokázali? SOP si zobchodovala svojho prezidenta, ANO vlastné privatizaãné k‰efty, SaS premenila parlament na kabaret. Na scéne je ìal‰ia
nová strana 99%, v predvolebn˘ch
prieskumoch oscilujúca na prahu zvoliteºnosti. Akú nádej na zmenu ponúka,
keì je známe jej finanãné pozadie?
NuÏ, tak˘ch obchodníkov sme e‰te
v slovenskom parlamente nemali. TakÏe,
ak˘ bude parlament, ktor˘ ideme voliÈ?
Eva Hromjáková
‰éfredaktorka
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Hľadáme najkrajšiu fotografiu

Bezplatne v Nitre

Redakcia Svedectva uverejÀuje od zaãiatku tohto roku na
titulnej strane ãasopisu fotografie pamätníkov obetí komunistického reÏimu na Slovensku.
Vyz˘vame na‰ich ãitateºov, ak majú zaujímavé snímky
tak˘chto pamätníkov, aby ich poskytli redakcii na uverejnenie.
(red)

Od 1. apríla tohto roku budú
môcÈ bezplatne vyuÏívaÈ mestskú
dopravu v Nitre drÏitelia preukazov PV ZPKO. Rozhodli o tom
poslanci Mestského zastupiteºstva
na februárovom zasadnutí.

Jubilujúci Anton Fritz

Vdp. Anton Fritz

Foto archív

Anton Fritz sa narodil 13. februára 1932 v Pre‰ove. Po bombardovaní mesta v decembri 1944 sa rodina s troma deÈmi presÈahovala do Levoãe, lebo bomba spadla rovno do
ich pre‰ovského bytu. V‰etci traja
súrodenci ‰tudovali na levoãskom
gymnáziu, Anton dokonãil ‰túdium
maturitou v Bratislave. Ako nespoºahliv˘ pre nov˘ reÏim nena‰iel si lep‰iu prácu, neÏ robotnícke zaradenie
v Tukov˘ch závodoch. V roku 1952
ho ·tB zaistila a ·tátny súd v Bratislave vyhlásil e‰te 5. augusta toho
istého roku rozsudok, v ktorom ho
uznal vinn˘m z neoznámenia trestného ãinu.
Antonovi Fritzovi kládol súd
za vinu, Ïe „ho nav‰tívil vatikánsky agent „JoÏo“ a hovoril mu, Ïe
prevádza bohoslovcov do nepriateºského zahraniãia a navádzal
na prechod aj jeho, sa hodnovern˘m spôsobom dozvedel, Ïe
niekto in˘ pácha trestn˘ ãin vele-
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zrady a úmyselne toto neoznámil
bezodkladne prokurátorovi alebo
bezpeãnostn˘m orgánom“.
Súd odsúdil Antona Fritza na tri
roky odÀatia slobody, na peÀaÏn˘
trest vo v˘‰ke desaÈtisíc korún, cel˘
jeho majetok prepadol v prospech
‰tátu a na tri roky stratil obãianske
práva. Medzi dôvodmi súd uviedol,
Ïe keì bol preraden˘ do v˘roby, zaãal sa zaoberaÈ my‰lienkou ilegálneho odchodu za hranice, kde chcel
‰tudovaÈ bohosloveckú fakultu a daÈ
sa do sluÏieb Vatikánu a americk˘m
imperialistom usilujúcim sa o zniãenie ºudov˘ch demokracií a Sovietskeho zväzu...
Na v˘kon trestu nastúpil do Ilavy,
neskôr ho preradili na práce v bani
Tmav˘ dÛl SvatoÀovice.
Po odpykaní trestu sa prihlásil na

strednú Zdravotnícku ‰kolu v Banskej
Bystrici, ktorú absolvoval v roku 1960
v Kremnici. V tamoj‰ej nemocnici
nastúpil ako zdravotník na psychiatrické oddelenie a súãasne tajne ‰tudoval na bohosloveckej fakulte. V roku 1972 bol v Bratislave vysväten˘ za
kÀaza. Stal sa kaplánom v Detvianskej Huti a neskôr správcom fary vo
ValÏi, v Banskobystrickej diecéze.
V roku 1993 odi‰iel do dôchodku
av‰ak ìalej pôsobil ako kÀaz v ústave
pre postihnut˘ch v Pre‰ove. V súãasnosti Ïije v Dome pokojnej staroby
v Lipanoch ako duchovn˘.
Tohto roku Anton Fritz oslavuje
dvojnásobné jubileum. Nedávno si
v spoloãnosti blízkych pripomenul
osemdesiatku a v júni uplynie 40 rokov od jeho kÀazskej vysviacky.
(eh)

Zo stretnutia s europoslancami v ·trasburgu.

Foto archív
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V ZRKADLE ČASU

Hutyrova storočnica
Slovensko nemá núdzu na skvel˘ch ºudí. Len povojnové roky akosi
zmrzaãili duchovn˘ základ národa.
Prvého februára tohto roku sme si
pripomenuli nedoÏité sté v˘roãie narodenia Jána Hutyru z Jablonova,
kÀaza a muãeníka za vieru.
Bol prvoroden˘m synom sebavedomého sedliaka a dlhoroãného richtára Pavla. Otec oãakával, Ïe najstar‰í
syn bude viesÈ hospodárstvo. Ale Janko sa vydal inou cestou. UÏ ako dieÈa
„slúÏieval“ om‰u, pri ktorej mu
mlad‰í brat Pavol mini‰troval a sestriãka Marienka spievala. ·tudoval na levoãskom gymnáziu, ist˘ ãas na Uãiteºskom ústave v Spi‰skej Kapitule. UÏ
ako pätnásÈroãn˘ sa váÏne zaoberal
my‰lienkou staÈ sa kÀazom. Bol nadan˘ a zboÏn˘ a keì biskup Vojta‰‰ák zriadil internát pre chudobnej‰ích
‰tudentov, prihlásil sa do KÀazského
seminára v Spi‰skej Kapitule.
Osudn˘m pre Jána Hutyru bol
nález na pºúcach, kvôli ãomu bol
hospitalizovan˘ v levoãskej nemocnici. Vtedy tam chor˘m posluhovali
Dcéry KresÈanskej lásky. Jedného dÀa
sa neãakane obrátil na sestriãku
s otázkou, ãi sú aj na Slovensku lazaristi. Táto misijná spoloãnosÈ v tom
ãase iba zaãínala svoju ãinnosÈ. Do
nemocnice chodieval ich predstaven˘
páter Danielik, ktorému neskôr v nemocniãnej kaplnke mini‰troval.
V ‰kolskom roku 1933/1934 bol Ján
pevne rozhodnut˘ vstúpiÈ do Misijnej
spoloãnosti sv. Vincenta de Paul. PoÏiadal biskupa Vojta‰‰áka o prepustenie z diecézy a ten mu vyhovel
a poÏehnal mu.
KÀazské primície v roku 1936
v Jablonove boli poslednou rozlúãkou so Spi‰om. Prvou misiou Jána
Hutyru bol internát Svoradov v Bratislave. Jeho predstaven˘ páter Danielik ho urãil za duchovného otca vysoko‰kolákov. Svoradov bol v tom ãase
skutoãn˘m duchovn˘m centrom Slovenska. V októbri 1938 zomrel páter
Danielik, ão zasiahlo do misijnej sluÏby v Svoradove. Páter Hutyra bol
v roku 1942 menovan˘ za vicevizitá-

Stretnutie s pápeÏom Pavlom VI. v roku 1969.

tora Misijnej spoloãnosti a za riaditeºa Spoloãnosti dcér kresÈanskej lásky
na Slovensku. PresÈahoval sa do
Ústredného domu v Ladcoch.
Do obnovenej âesko-Slovenskej
republiky zaviali nové ideologické
vetry. Zaãal sa nepriateºsk˘ boj proti
náboÏenstvu a cirkvi. ·okom, hrozbou a zl˘m signálom uberania sa slovenskej politiky bola v roku 1947 poprava Jozefa Tisa. V tom roku odi‰iel
Hutyra do ParíÏa na generálne zhromaÏdenie Misijnej spoloãnosti sv.
Vincenta de Paul.
Prv˘ raz bol Ján Hutyra zadrÏan˘
políciou 23. septembra 1947. Vy‰etrovali a súdili ho na zlopovestnom 7.
odbore Povereníctva vnútra. Zachovala sa zápisnica, v ktorej Hutyra
uvádza: „Pre objasnenie uvádzam,
Ïe tam bolo so mnou spísan˘ch
asi 15 zápisníc, ktoré vôbec nezodpovedajú pravde, pretoÏe boli
na mne vynútené bitkou. Bol som
bit˘ trikrát. Prv˘ raz 2. októbra
veãer na ãísle 230, kde ma bil nejak˘ referent ãeskej národnosti,
dával mi medzi prsty dreva a proboval mi ich lámaÈ. Dával mi tieÏ
silné zauchá. Jeden referent , ktor˘ rozprával rusky, ma veºmi
opºul. 10. októbra ma bil vysok˘
referent, blonìák s fúzami, poli-

Foto archív

cajn˘m obu‰kom po prstoch rúk
a nôh, takÏe mi úplne zdreveneli
a dostal som k⁄ãe. Toho istého
dÀa veãer od ‰iestej do siedmej
hodiny ma ten ist˘ blonìák bil po
hol˘ch nohách, stehnách a po chrbte vynucujúc si v˘povede. Keì
som zamdlieval, namoãil ma do
vody... Ako kÀaz som im v‰etk˘m
po bitkách prehlásil, Ïe im v‰etko
odpú‰Èam.“
Hutyrovi nebola dokázaná Ïiadna proti‰tátna ãinnosÈ. 27. januára
1948 bol prepusten˘ z vy‰etrovacej
väzby. Osem rokov sa skr˘val pred
·tB. V roku 1958 ho znovu uväznili
v Prahe-Ruzyni. Jeho otec bol vyhlásen˘ za nebezpeãného, bolo mu
zhabané hospodárstvo ako mnoh˘m
in˘m, ão sa postavili na odpor proti
reÏimu. Jeho ‰vagra dotækli na smrÈ.
Páter Hutyra v roku 1966 dostal
amnestiu a pri‰iel do Jablonova.
Av‰ak mal zakázané verejne slúÏiÈ
sv. om‰e. Odi‰iel do Prahy, kde si na‰iel prácu v nemocnici, na oddelení
pre samovrahov. V roku 1969 bol
pozvan˘ na generálne zhromaÏdenie
Misijnej spoloãnosti, kde sa stretol
s pápeÏom Pavlom VI. Sledovan˘ ·tB,
zoslabnut˘ 20. februára 1978 odi‰iel
do veãnosti.
Spracovala
Eva Hromjáková
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Dvadsaťdva rokov od
bratislavského Veľkého piatku
Osemdesiate roky boli na Slovensku poznaãené veºk˘m rozmachom
katolicizmu, Ïiveného z katakomb.
Charakterizovali ho mnohotisícové
zhromaÏdenia uÏ nebojácnych veriacich katolíkov na pútnick˘ch miestach
(Levoãa, ·a‰tín, Staré Hory, Gaboltov
atì.), ale aj protestná hladovka bratislavsk˘ch seminaristov, otvorené listy
katolíckych aktivistov ‰tátnym predstaviteºom. Vyvrcholením aktivít
obãianskej a náboÏenskej solidarity na Slovensku bola svieãková
demon‰trácia v Bratislave.
Vatikánsky rozhlas 10. marca
1988 upozornil slovensk˘ch poslucháãov na pripravované podujatie
správou: „DÀa 25. marca od 18.00
do 18.30 hod. sa bude konaÈ v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí
pred budovou Slovenského národného divadla verejné zhromaÏdenie obãanov. Cieºom tejto tichej manifestácie, ku ktorej vyz˘vajú mnohí veriaci,

Foto archív

bude ÏiadosÈ o vymenovanie katolíckych biskupov na uprázdnené
diecézy na Slovensku, apel na úplnú
náboÏenskú slobodu v âesko-Slovensku a na úplné dodrÏiavanie ºudsk˘ch práv. Úãastníci zhromaÏdenia

vyjadria svoj súhlas s programom
zhromaÏdenia drÏaním horiacich
svieãok...“
Aktivisti zhromaÏdení pred Slovensk˘m národn˘m divadlom preãítali v˘zvu slovensk˘ch katolíkov adresovanú
vláde a po speve ‰tátnej a pápeÏskej
hymny sa zaãali modliÈ ruÏenec. Polícia
sa po opakovan˘ch v˘zvach na rozídenie pokú‰ala zhromaÏdenie rozohnaÈ,
priãom si poãínala veºmi brutálne. PouÏila obu‰ky, vodné delá a iné brachiálne prostriedky, zadrÏala a vypoãúvala
141 osôb, medzi ktor˘mi boli aj cudzí
pozorovatelia, pracovníci ORF (rakúskej televízie) a britsk˘ novinár.
Svieãková demon‰trácia bola najmasovej‰ím vystúpením proti reÏimu
od augusta 1968. Mala veºk˘ ohlas
doma a veºmi pozitívny v „slobodnom svete“. Hoci vznikla spontánne,
mohla maÈ aj in˘ zmysel. Testovala sa
v nej sila slovenského katolicizmu.
Peter Mulík

Nemožno sa dištancovať od minulosti!
·tát predstavuje najvy‰‰iu formu národného bytia. Jeho kvalita
priamo závisí od kvality národa,
ktor˘ ho tvorí. Prvú Slovenskú
republiku vytvorila a riadila agilná
generácia slovenskej inteligencie,
ktorej bolo hungarofilstvo rovnako odporné ako ãechofilská orientácia ãastí politického spektra na
Slovensku.
Za dvadsaÈ rokov âSR (19181938) vyrástla nová generácia
odváÏnych uvedomel˘ch Slovákov, ktorí sa po vzniku ‰tátu
uplatnili takmer vo v‰etk˘ch
vedn˘ch odboroch, v umení, kultúre, bankovníctve a ekonomike.
Îitá kresÈanská viera, zmysel pre
rodinu a pevné väzby tradiãnej
morálky v prostredí slovensk˘ch
dedín a mesteãiek vytvárali so-
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lídne predpoklady pre slovensk˘
‰tát rokov 1939-1945.
Dnes uÏ nikto nepopiera, Ïe Slováci majú právo na svoj ‰tát. Ináã to
uÏ vyzerá s hodnotením ich úsilia
o vlastn˘ ‰tát a najmä s hodnotením
I. Slovenskej republiky. MoÏno túto
Slovenskú republiku zatracovaÈ na
úkor teraj‰ej Slovenskej republiky?
Veºa závisí od toho, ako si kaÏd˘ národ sám sformuje svoje historické vedomie. My sami musíme byÈ schopní
správne rozlí‰iÈ, pomenovaÈ a zdôvodniÈ udalosti na‰ich dejín. I. SR
za ‰esÈ rokov svojej existencie vytvorila predpoklady pre rozvoj kultúry a duchovného Ïivota spoloãnosti.
Aká bola medzinárodná akceptácia Slovákov a Slovenska do roku
1993? Ani versailleská mierová
konferencia (1919-1920), ani T. G.

Masaryk, ani E. Bene‰, ani augustové povstanie 1944, ani Ko‰ick˘ vládny program, ba ani ústavn˘ zákon
o ãesko-slovenskej federácii (1968)
neponúkli garancie pre ‰tátnu slovenskú suverenitu. Je iróniou osudu,
Ïe ju garantoval A. Hitler. Nie v‰ak
z milosti, ale pre svoje strategické
zámery.
NemoÏno sa di‰tancovaÈ od
minulosti! Tá je nezvratná. Slovensk˘ ‰tát (1939-1945) bol historickou
realitou. Nevznikol ako v˘sledok vojnov˘ch operácií. Vznikol ako dôsledok vtedaj‰ej geopolitickej situácie
a diplomacie. Nevznikol náhodne.
Vznikol z túÏby mnoh˘ch generácií Slovákov, ale najmä ako v˘sledok dvadsaÈroãného cieºavedomého hnutia za autonómiu
Slovenska.
Peter Mulík
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Harmata - katolícky básnik
Dne‰ná mladá generácia takmer úplne zabúda
na svoju národnú minulosÈ. Chybou je, Ïe nepoznáme dostatoãne minulosÈ svojho národa a pomery, v ktor˘ch Ïili na‰i
predkovia.
Medzi vern˘ch a vzdelan˘ch Slovákov patril i Cyril Harmata. Rodiskom tohto katolíckeho kÀaza, rodoºuba a básnika bol Zuberec, kde sa
narodil 29. marca 1922 v chudobnej
roºníckej rodine, ako ‰tvrt˘ z piatich
detí. Jeho Ïivot formoval náboÏn˘
duch rodiny, naplnen˘ národn˘m citom. ªudovú ‰kolu nav‰tevoval v rodnej obci. V rokoch 1934 aÏ 1942 ‰tudoval na gymnáziu v Levoãi s podporou biskupa Vojta‰‰áka. Poãas
gymnaziálnych ‰túdií písal svoje prvé
ver‰e. Pod vlastn˘m menom, aj pseudonymom (Milotínsky). Vyhºadával tiché miesta v prírode. V ‰túdiu pokraãoval na Vysokej ‰kole bohosloveckej
v Spi‰skej Kapitule. Písal náboÏenskú

Harmata miloval prírodu.
Foto archív

Harmata (prv˘ zºava) krátko po kÀazskej vysviacke.

poéziu, ktorá vychádzala v ãasopisoch Svätá rodina, Posol, Kráºovna
sv. ruÏenca, Katolícke noviny, ale
súãasne publikoval aj v literárnych
ãasopisoch.
Za kÀaza bol vysväten˘ 29. júna
1947 spi‰sk˘m biskupom Jánom Vojta‰‰ákom. Prvou farnosÈou sa mu
stalo Oravské Veselé. Po dvoch rokoch kÀazskej sluÏby odi‰iel za kaplána do Îdiaru. Tam v rámci Katolíckej
akcie organizoval pre laick˘ apo‰tolát
excercície a predná‰ky podºa pokynov Ústrednej katolíckej kancelárie.
ZúãastÀovali sa na nich dospelí i mládeÏ aj z in˘ch ãasti Slovenska. V Îdiari preãítal dekréty pápeÏa Pia XII.
o nepravej katolíckej akcii a od tohto
okamihu ho zaãala sledovaÈ ·tB.
V roku 1950 bol zatknut˘ a nespravodlivo odsúden˘ za ilegálnu ãinnosÈ
na 11 rokov odÀatia slobody. PriÈaÏil
mu fakt, Ïe udrÏiaval kontakt so spolurodákom Msgr. Jozefom Kapalom,
legaãn˘m cirkevn˘m radcom vo Vatikáne na slovenskom veºvyslanectve
poãas Slovenského ‰tátu. Vysok˘
trest dostal aj kvôli tomu, Ïe sa prejavoval ako básnik katolíckej moderny,
ktorého bolo treba umlãaÈ.
Pre‰iel viacer˘mi väznicami v RuÏomberku, Leopoldove, Ilave, Moãenku. Po prepustení na slobodu mal
zákaz kÀazskej sluÏby. Pracoval na
pílach v Oravskej Polhore a v Tvrdo‰í-
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ne ako robotník. Do pastorácie sa na
krátky ãas vrátil, ale pre príli‰nú horlivosÈ mu znovu odobrali ‰tátny súhlas. Útrapy väzenského Ïivota sa
v tom ãase zaãali prejavovaÈ na zdraví Cyrila Harmatu. Tri roky strávil
v charitnom domove sestriãiek v Jasove. Odtiaº prichádza do rodného
Zuberca a pomáha v pastorácii Petrovi Edmundovi Bardo‰ovi. Napriek
chatrnému zdraviu sa u neho nikdy
neprejavila netrpezlivosÈ, vyãerpanosÈ, nevrlosÈ. Ku kaÏdému bol prívetiv˘, empatick˘. Zomrel 27. septembra 1970 v 48. roku veku
a v 23. roku kÀazstva.
Ján Frátrik v knihe Slovenská katolícka moderna v premenách ãasu
(Îilina 1994) ho cituje spolu s poetmi
Dilongom, Hlbinom, Silanom, Harantom a ìal‰ími. Poézia Cyrila Harmatu
je poznaãená smútkom, utrpením
a du‰evn˘mi krízami. Vedel, Ïe jeho
miesto je v obrane kresÈansk˘ch hodnôt. Svojím Ïivotom a utrpením sa trvalo zapísal do s⁄dc slovenského národa a stal sa symbolom slovenskej
kultúrnosti.
Ku kytiãke spomienok pripájame
aj vrúcnu modlitbu, aby sme tak
aspoÀ sãasti splatili dlh za jeho lásku,
obetavosÈ a v‰etku tú neúnavnú prácu za povznesenie náboÏenského
a kultúrneho Ïivota Slovákov.
Vladimír Kolada
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Protestujú
pred prázdnymi
budovami
Stretol som sa s viacer˘mi
obãanmi Ilavy na káviãke. Poãas
rozhovorov zazneli postrehy súvisiace s demon‰tráciami proti Gorile. Preão sa v‰etky protestné akcie
konajú pred úradom vlády, prezidentsk˘m palácom a budovou Národnej rady SR? Navy‰e po 16-tej
hodine, keì v t˘chto in‰titúciách
uÏ nie sú kompetentní ºudia.
Vzácne sme sa zhodli v tom, Ïe
protestujúci by mali ísÈ na miesta,
kde sa zdrÏujú aktéri evidovaní
v spise Gorila, teda pred stranícke
centrály SDKÚ–DS, KDH, SaS,
Most–Híd, pred Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR ãi
pred budovu PENTY. No nie vtedy,
keì tam nikoho niet. Pravda je Ïiaº
taká, Ïe protestovaÈ pred stranícke
centrály sa ísÈ nesmie!!! Organizátori, pochádzajúci zo spriaznen˘ch
kruhov spomínan˘ch politick˘ch
strán, nemôÏu prstom ukázaÈ na
t˘ch, ktor˘ch sa to v˘sostne dot˘ka!!! Ich heslá, s ktor˘mi sa predvádzajú pred televíznymi kamerami, ostávajú len a len heslami, niã
viac.
Nikto nás, beÏn˘ch príslu‰níkov slovenského národa nepresvedãí, Ïe je to hra, o ktorej pozadí vedela nielen vládna koalícia,
ale i politická opozícia. Vedno
mlãali iba preto, aby previazanosÈ
na politické strany nikdy nevy‰la na
svetlo.
Ústredná volebná komisia
oznámila, Ïe v predãasn˘ch voºbách do slovenského snemu kandiduje 26 politick˘ch strán a obãianskych zdruÏení. Ale v médiách
sa zásadne objavujú iba zástupcovia politick˘ch strán, ktoré spáchali
najväã‰ie podvody a krádeÏe po
roku 1990. Dúfam, Ïe uÏ koneãne
obãan-voliã precitne zo sºubov
a prejde k realite.
Marián Burík
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Čo občanov zaujíma?
Predvolebné sºuby od roku 1998
nesú sa v znamení nedosiahnuteºn˘ch
sºubov pre voliãov, ale dosiahnuteºn˘ch
ziskov pre poslancov. Reformy, rekon‰trukcie, ozdravovanie... naprávanie
ch˘b svojich predchodcov... a v˘sledok? Nehorázne provízie, odmeny,
podvody, korupcia a potlaãovanie t˘ch,
ktorí majú skutoãn˘ záujem o dobro,
‰Èastie a spokojnosÈ kaÏdého obãana
ná‰ho ‰tátu. To sú sprievodné javy kaÏdej vládnej koalície od roku 1998.
Politické strany SDKÚ–DS, KDH,
Most–Híd, SaS a tzv. Obyãajní ºudia
spokojne predstupujú pred moÏn˘ch
voliãov, opäÈ vyslovujú sºuby o rie‰ení
problémov, súãasn˘ch káuz, Ïe po voºbách to hravo zvládnu. Jeden politik sa
vyhovára na druhého, ale r˘chle rie‰enia neexistujú. Ak by mali politici záujem rie‰iÈ kauzy Gorila a Sasanka stiahli
by aktérov z t˘chto káuz z kandidátskych listín. Mnohí obãania mi v rozhovoroch spomínajú, Ïe dovtedy nebudú
voºby do slovenského parlamentu
spravodlivé, k˘m sa nebude priamo
voliÈ obãan, nie politické strany, a pok˘m sa neobmedzí poãet volebn˘ch
období. Mnohí poslanci si z parlamentu
urobili ÏivnosÈ a keby ho museli opustiÈ,
mali by váÏne problémy v civilnom Ïivote. Mnohí z nich sa totiÏ starajú iba
o to, ako bezbolestne získaÈ hmotn˘
a finanãn˘ profit.
Dlhodobé preÏitie v parlamente zabezpeãuje lídrom strán umiestnenie na
prv˘ch miestach kandidátnych listín. Aj
pri minimálnych volebn˘ch ziskoch budú opäÈ sedieÈ v poslaneck˘ch laviciach
bez toho, aby svojou váhou a osobn˘m
priãinením nieão pozitívne pre obãana
– voliãa aj urobili. Oni sa uÏ nedokáÏu
op˘taÈ obãana ãi je spokojn˘ s t˘m ão

preÀho robia alebo urobili, ale mu jednoducho odkáÏu, Ïe raz sa bude maÈ
urãite lep‰ie.
Obãanov vôbec nezaujímajú
problémy in˘ch ‰tátov, pretoÏe oni
sa o tie problémy nepriãinili. Obãanov v‰ak zaujíma, preão cudzí investor má v˘hody a domáci nie.
Preão je rie‰enie nezamestnanosti
obrovsk˘ biznis pre „‰ikovn˘ch“ ºudí? Preão je zdravotníctvo obrovsk˘m biznisom pre finanãné skupiny? Rómska problematika obrovsk˘m biznisom pre vyvolen˘ch?
Toto je sprievodn˘ jav mnoh˘ch
oblastí Ïivota obãana. S veºkou slávou sa prezentujú zahraniãní investori a po pár rokoch tí istí odchádzajú zbohatnutí z rúk slovenského
otroka. A toto ‰tát nerie‰i.
Médiá ovládajú finanãné skupiny –
aÏ na malé v˘nimky, ako napríklad Extra plus, Slovenské národné noviny,
Svedectvo, ktoré sú v‰ak mnoh˘m obãanom nedostupné, pretoÏe na pultoch
novinov˘ch stánkov ich nevidno. Obãan
je tak jednostranne masírovan˘ iba t˘m,
ão vyhovuje záujmov˘m skupinám.
âasto si kladiem otázku, preão médiá ignorujú Stranu zelen˘ch, hoci ich
partneri v zahraniãí sú súãasÈou vládnych zoskupení. Dokonca majú zastúpenie aj v Európskom parlamente. Odpoveì je asi jediná. Nespájajú sa s Àou
Ïiadne ‰kandály, korupãné aféry ãi
podvodné konania. Má v‰ak vo svojom
aktuálnom volebnom programe nieão,
ão iné nie. Predov‰etk˘m dôslednú starostlivosÈ o Ïivotné prostredie, dôkladnú a dôslednú starostlivosÈ o zdravú v˘Ïivu pre kaÏdého z nás. Pre mÀa je to
program na zamyslenie.
Marián Burík

Zanedbávate Oravu
Z Oravy sa takmer niã nepí‰e. Musíme si pripomenúÈ, Ïe v typick˘ch oravsk˘ch dreveniciach sa narodili a vyrástli velikáni národnej literatúry, umenia
a vedy. Na oravsk˘ch cintorínoch odpoãíva veºa neobjaven˘ch svätcov, ktorí
v najÈaÏ‰ej dobe prenasledovania cirkvi, vydali svedectvo o svojom národe
a cirkvi. Svojím Ïivotom a utrpením sa trvalo zapísali do dejín a osudu slovenVladimír Kolada
ského národa.
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Čo keby sme sa raz aj potešili...?
Máme za sebou krutú zimu, aj
aféru Gorila a iné, sme takreãeno
rovno vo voºbách, zaÏili sme osoãovanie, ale aj skoro búranie parlamentu, aj ... naão mám vôbec pokraãovaÈ? A tak som si povedala, Ïe je
moÏno na ãase, aby sme sa, Slováci,
aj tro‰ka pote‰ili. Aby sme na stránke
kultúry povedali raz aj to, ão sa nám
podarilo, z ãoho sme mali a môÏeme
maÈ radosÈ, ktorej, veru, v ostatnom
období veºa nebolo. A tak – ão by
sme sa nete‰ili, keì nám Pán Boh
zdravie dá a na‰i doktori nám ho aj
doprajú...

Pýchou nielen hlavného
mesta, ale celého národa, by sa
mal pln˘m právom staÈ – Bratislavsk˘
hrad. To, ão sa podarilo dosiahnuÈ
s touto e‰te ani nie tak dávno ruinou, je aÏ nepredstaviteºné. A to nielen zvonka, kde Ïiari nad metropolou
ako ‰perk, ale aj cel˘m obnovením
vnútra, nad ktor˘m Ïasne kaÏd˘, kto
ho mal uÏ moÏnosÈ vidieÈ. Reprezentaãné priestory, prijímacie sály,
neskutoãná práca na‰ich re‰taurátorov, ‰tuky, pozlátené ozdoby, to
v‰etko vytvára celok, ktor˘ moÏno
len obdivovaÈ a byÈ ‰Èastn˘mi z toho,
Ïe sa toto veºké dielo natoºko vydarilo. Neviem si ani vo sne predstaviÈ
Janka Alexyho, ktor˘ so svojou manÏelkou ·árikou zbieral pred sotva vy‰e 50. rokmi fialky na úboãiach pod
zrúcaninou a posielal ich v listoch
vtedaj‰ím komunistick˘m papalá‰om,
s prosbou, aby sme zachránili práve
Hrad. Mnoh˘m sa to videlo byÈ neskutoãn˘m a – predsa... Podaktorí
sme sa vìaka Bohu doÏili toho, ako
dnes tento historick˘ skvost vyzerá.
Ako nám to právom môÏu závidieÈ aj
iné, poãtom oveºa väã‰ie národy
a ako by sme naÀ mali zaãaÈ vodiÈ
najmä mlad˘ch, aby videli, Ïe keì sa
naozaj chce, tak sa veºa dokáÏe!
V tejto súvislosti by som v‰ak rada vyslovila isté prianie. A to spoãíva
v tom, aby si aj obyvatelia in˘ch
regiónov na‰li (koneãne) in˘ vzÈah
k svojmu hlavnému mestu a jeho do-
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minantám i pamiatkam. Aby najmä
tí z v˘chodu, z ktor˘ch tu mnohí pracujú a Ïivia sa, prestali nad tou Bratislavou (bohvie preão) ohrÀovaÈ nos.
Aby sa koneãne t˘m aj svojím hlavn˘m mestom zaãali hrdiÈ, lebo kaÏd˘
‰tát má len jedno hlavné mesto. A to
na‰e nám – verme a dúfajme – bude
aj svojimi pamiatkami robiÈ ãesÈ.

Pre poučenie – na sever!
Veºk˘m môÏe byÈ národ nielen
poãtom. Veºk˘m sa môÏe staÈ svojou
kultúrou, umením, svojím vzÈahom
ku v‰etkému nadãasovému, ba, aj
svojou pomocou t˘m, ão toho zatiaº
finanãne a ekonomicky majú menej.
A práve v tomto smere by nám malo
byÈ príkladom tieÏ len niekoºko miliónové, severské Nórsko.
Sledovala som otvárací koncert
Slovenskej filharmónie v obnovenej
a vynovenej Redute. V tej ìal‰ej kultúrnej a umeleckej dominante Bratislavy, a to nielen preto, Ïe je sídlom
(a desaÈroãia bola) Slovenskej filharmónie. Aj preto, ão v‰etko pre
dne‰nú generáciu osemdesiatnikov
a mlad‰ích znamenala, ão v‰etko sa
v nej odohrávalo, ão v‰etko sa tu aj
zrodilo (k tomu prídeme), o ãom
v‰etkom by vedeli rozprávaÈ jej vyno-

vené múry. Od gymnaziálnych mikulá‰skych veãierkov, od prv˘ch filmov
na‰ej mladosti, cez veºké reprezentaãné plesy, aÏ po zrod Lúãnice. Áno,
tej Lúãnice, ktorá nám robí roky také
úÏasné meno vo svete a práve v tomto období vypredala sály v ìalekom
Japonsku. A ako sa zrodila? Jednoducho tak, Ïe po II. svetovej vojne
pani Oºga Chodáková okolo seba
zdruÏila bratislavské gymnazistky
a nacviãila s nimi predtancovanie
v krojoch na veºmi populárnych plesoch Îiveny práve v Redute. Z tejto
skupiny vznikla postupne – Lúãnica.
Mala som tú ãesÈ byÈ medzi t˘mi
gymnazistkami, lebo som mala, ako
aj v‰etky ostatné, vìaka múdrosti
svojich rodiãov, doma aj kroj. My
sme vtedy v‰etky túÏili maÈ doma
svoj vlastn˘ kroj – ãi bol pie‰Èansk˘,
trnavsk˘, detviansky, alebo ãiãmansk˘, ale bol! A tak sme tancovali aj
na plesoch – medvieìku, daj labku...
UÏ sa blíÏime k tomu Nórsku. Jeho kráºovská rodina si kroj oblieka na
kaÏd˘ ‰tátny sviatok, na kaÏdú cestu
po svojej krajine. Od kráºa aÏ po jeho
najmlad‰ie vnúãa. Len nedávno mali
v Bratislave v˘stavu svojich krojov,
uspôsoben˘ch aj pre veºké spoloãenské udalosti. Tento poãtom nie väã‰í
národ, ak˘m sme my, má obrovskú
kultúru, má toºk˘ch nositeºov Nobelov˘ch cien práve v oblasti umenia,
Ïe sa mu veºmoci sotva môÏu rovnaÈ.
A tento e‰te nedávno chudobn˘ národ, ktor˘ zbohatol na rope, prispieva svojimi nórskymi fondami na kultúru aj nám. Preto znel Redutou obrovsk˘ potlesk prítomn˘ch, keì sa pri
ìakovaní spomenulo práve Nórske
kráºovstvo a fondy, ktoré nám poskytlo, aj na obnovenie Reduty. Uãme sa, Slováci! Ako vidno, je od koho. A pochopme uÏ raz, Ïe netreba
byÈ veºmocou na to, aby bol niekto
naozaj – veºk˘m. To severské Nórsko
by nám malo byÈ príkladom.
MoÏno raz aj bude. Tak, ão by
sme sa nete‰ili. Krásnu jar vám
v‰etk˘m Ïelá
Eva Laucká
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V osemnástich do väzenia. Prečo?
Mladá generácia
to po druhej svetovej vojne nemala
ºahké. Najmä tá ãasÈ,
ktorá pochádzala
z katolíckych a vlasteneck˘ch rodín. Vojna im ukradla
‰tát, nastolila bezboÏn˘ reÏim.
Neprispôsobiv˘ch okamÏite internoval. Anton Malack˘ ( 3.3.1932)
z Viniãného patril k slobodomyseºnej mládeÏi, ktorá sa nedala
ohnúÈ komunistick˘m funkcionárom. Niã iné nechceli, len slobodne
ÏiÈ. A to bol ich najväã‰í hriech. Ak
by bol v tom ãase Anton Malack˘
plnolet˘, trest smrti by ho neminul. Takto dostal paragraf 78 vlastizrady s prihliadnutím na jeho
mlad˘ vek s „paletou len“ ôsmich
rokov väzenia, poãas ktor˘ch
vystriedal skoro v‰etky väzenské
zariadenia, aj pracovn˘ tábor
v Jáchymove.
Aké bolo va‰e detstvo?
Pokojné a v spomienkach pekné
a dobrodruÏné. Otec mal obchod so
zmie‰an˘m tovarom a mamka bola
pôrodná asistentka, takÏe u nás bolo
vÏdy veselo. Rodiãia nás vychovávali
v katolíckej viere, dali nám do Ïivota
dobr˘ základ . No tak ako iné deti, aj
ja som rád stváral huncútstva. Mal
som v‰ak dvoch star‰ích súrodencov,
o desaÈ rokov star‰ieho brata Jána
a o dva roky star‰iu sestru Máriu. Obaja súrodenci mi boli vzorom, ale aj
autoritou. Najmä sestra, keì nás
s bratom uväznili, nám bola veºkou
oporou v na‰om odlúãení od rodiny.
Z materiálneho hºadiska sme netrpeli
nedostatkom, ale ani sme neÏili v nejakom bohatstve. Skromne.
Do ‰koly ste zaãali chodiÈ v roku 1938. V˘znamn˘ dátum v dejinách Slovákov. Ako prijala va‰a
rodina vznik samostatného Slovenska?
Myslím si, Ïe nielen na‰a rodina,
ale celé na‰e okolie bolo nad‰ené. Napokon toto obdobie poznaãilo cel˘
ìal‰í Ïivot rodiny.
Ako?
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Tak, Ïe sme si uvedomovali ‰ancu
a príleÏitosÈ a nechceli sme si po vojne
daÈ zobraÈ svoj ‰tát. NuÏ, ale to povojnová nastupujúca vládna garnitúra
hodnotila ako vlastizradu.
Keì sa skonãila vojna mali ste
len trinásÈ rokov. Ako si na toto
obdobie spomínate?
Pre mÀa to bolo hlavne obdobie
‰kolskej dochádzky a uãenia. Základnú
‰kolu som neabsolvoval vo Viniãnom,
na me‰tiansku som potom dochádzal
do Pezinka. Po jej skonãení som sa vyuãil v odbore jemná mechanika so ‰pecializáciou na zvukovú a obrazovú techniku. V tom ãase vo fabrike KP Görz
v Bratislave, ktorú neskôr premenovali
na Meopta Pﬁerov. ëal‰ie ‰túdium na
slaboprúdovej priemyslovke som uÏ ale
neabsolvoval, uÏ som ju nedokonãil.
Zatkla ma ·tátna bezpeãnosÈ.
Preão?
V apríli 1951 sme spolu s Karolom
Noskoviãom, Franti‰kom Rybeck˘m
a Jánom Kujoviãom zaloÏili vo Viniãnom skupinu Mladé Slovensko. Ako
mladí ºudia sme sa chceli stretávaÈ,
‰portovaÈ, hraÈ divadlo. Na‰e aktivity,
najmä hry, sa nepáãili miestnym
funkcionárom, vyãítali nám, Ïe sa nehodia pre na‰e zriadenie, nie sú v súlade s budovateºsk˘m nad‰ením socializmu. Najmä predseda MNV Pákozdy
zaãal voãi nám uplatÀovaÈ mocenské

Na snímke ‰tvorroãn˘ Anton
Malack˘, ‰trnásÈroãn˘ brat Ján
a bratranec Michal.
Foto archív

diktátorské metódy, ão sa, pravda, nemohlo páãiÈ osemnásÈroãn˘m chlapcom. Trval na tom, aby sme svoju
ãinnosÈ zaãlenili pod pioniersku organizáciu, ão v nás vyvolalo nevôºu,
a stupÀovaním nátlaku postupne v nás
rástol aj odpor k nastupujúcemu reÏimu. Zaãali sme tlaãiÈ cyklostylované letáky, ktoré sa nám v‰ak nepodarilo dostaÈ na verejnosÈ. ·tátna bezpeãnosÈ
nás predbehla.
Skôr, neÏ vás zatkli, ste sa v‰ak
pokúsili o útek za hranice. Ako to
bolo?
To má súvislosÈ s mojou profesiou.
Bol som jemnomechanik, takÏe som
nemal problém zhotoviÈ vysielaãku,
ktorú sme chceli pouÏiÈ na na‰e ciele
a vysielanie. Av‰ak uÏ poãas leta upozorÀovali niektorí známi môjho otca aj
mÀa, Ïe sa pravdepodobne vie, Ïe
mám vysielaãku a Ïe ju pouÏívam. Pomerne jasne som si uvedomoval situáciu a v mladíckom eláne som si pripravoval plán B. Zaãal som uvaÏovaÈ
o úteku za hranice.
Ako sa dozvedela ·tátna bezpeãnosÈ o tom, Ïe má vo vás
„triedneho nepriateºa“?
Povedal by som, Ïe klasicky. Nasadila do na‰ej skupiny provokatéra Stanislava Holíka. Vystupoval ako ãlen ilegálnej bratislavskej organizácie, o ktorej tvrdil, Ïe má 60 ãlenov. Na niektoré
ãinnosti nás priamo navádzal a pripravoval, a bohuÏiaº, aj prípravu na útek
za hranice. Teda skutky, za ktoré nás
·tátna bezpeãnosÈ mohla usvedãiÈ
z proti‰tátnej ãinnosti.
Kde vás teda zatkli?
V Devínskej Novej Vsi, 23. augusta
1951. Boli sme ‰tyria, Karol Ol‰a, Milan Friã, bratranec BlaÏej Jajcaj, kaplán
z Blumentálskeho kostola v Bratislave
a ja. Túto akciu tieÏ „dozoroval“
provokatér Milan Podhorn˘, ktor˘ bol
môj spolupracovník v Meopte.
Ako sa dozvedel o tom, Ïe plánujete prechod cez hranice?
Sused Karol Ol‰a ma poÏiadal, ãi
neviem o niekom, kto by nás previedol cez hranice do Rakúska. A ja som
sa obrátil rovno na kolegu Podhorného, netu‰iac, Ïe s t˘m pôjde hneì za
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Stretnutie politick˘ch väzÀov u kardinála Korca. Zºava J. Porubsk˘, A. Malack˘, Ján Chryzostom kardinál Korec a J. Smatana. Foto archív

desiatnikom
pohraniãnej
stráÏe
Franti‰kom Kolárom. Od tohto okamihu bol ná‰ prechod v réÏii ·tátnej
bezpeãnosti.
âo nasledovalo?
Ma‰inéria ·tátnej bezpeãnosti zatknutie a vypoãúvanie. Domové
prehliadky, vypoãúvania rodiãov, súrodencov. Hoci u nás doma nena‰li
funkãnú vysielaãku, len signálgenerátor, mal som sa podºa vy‰etrujúcich
priznaÈ a dokázaÈ jej funkãnosÈ. A samozrejme odpovedaÈ na kopu, kopu
otázok. Aj tak˘ch, na ktoré odpoveì
som ani netu‰il. Vy‰etrovatelia sa v‰ak
v˘datne starali o to, aby som si spomenul. Pri‰iel som pri tom o nejaké
zuby, modriny sa stali súãasÈou farby
môjho tela.
Ako sa vá‰ brat dostal medzi
obÏalovan˘ch?
Mal vraj oznámiÈ moju proti‰tátnu
ãinnosÈ, i keì samozrejme mu to zo
zákona nevypl˘valo.
Ako preÏívali rodiãia va‰e
zatknutie?
ËaÏko. Usilovali sa v‰emoÏne pomôcÈ, no trvalo päÈ rokov, k˘m sa im
to aj podarilo.
Vo svojom Ïivotopise uvádzate, Ïe 23.8.1951 sa zaãala va‰a
strastiplná cesta, na ktorej ste si
museli vypiÈ kalich bolesti a horkosti od novonastupujúceho komunistického reÏimu. Ako vám nov˘ reÏim vstúpil do Ïivota?
Ako kaÏdému veriacemu Slovákovi. Musel som sa vzdaÈ my‰lienky na
samostatn˘ ‰tát, a ak som sa nemal

spreneveriÈ vlastnému svedomiu, nemohol som pom˘‰ºaÈ na nijakú
kariéru.
Aké to bolo vo väzení?
Vo väzení? Väzenie sa pre mÀa zaãalo uÏ v Devínskej Novej Vsi, keì ma
zatkli. Odovzdali ma spolu s ostatn˘mi
zadrÏan˘mi na veliteºstvo Pohraniãnej
stráÏe v Stupave, odtiaº nás odviezli do
budovy Dvoch levov v Bratislave. Pre
nedostatok miesta nás naloÏili na
vetriesku a v putách odviezli do Leopoldova na Nové samoty. Nasledoval
„mlyn“ kde zo mÀa vytækali priznanie
k ãomusi, ão som nikdy nevykonal. Po
ôsmich mesiacoch vy‰etrovania ma
previezli do Justiãného paláca v Bratislave, kde ma postavili pred súd, spolu
s Karolom Noskoviãom, Franti‰kom
Rybeck˘m, Jánom Kujoviãom, Petrom
DrgoÀom Jánom Malack˘m a Karolom Novákom.
Vám hrozil absolútny trest, za
ão?
Hrozba absolútného trestu nám
visela nad hlavami prakticky od zaãiatku a staãil na to nesúhlas s komunistick˘m reÏimom, klasifikovan˘ ako
proti‰tátna ãinnosÈ a samozrejme pristihnutie na brehu Dunaja. Nemohli mi
uloÏiÈ trest smrti, lebo v ãase spáchania
trestného ãinu som bol mladistv˘.
Nakoniec ma odsúdili podºa paragrafu
78 odsek a,b,c s pouÏitím paragrafu
30 pre mladistv˘ch .
Kam vás dali?
Do Ilavy, odtiaº na Jáchymovsko,
do tábora Bratrství, potom na RovnosÈ,
Svätopluk a Vojnu. Na Vojne ma obvi-

nili z organizovania vzbury na DeÀ nezávislosti USA 4. júla 1955 a k ôsmim
rokom mi pribudli ìal‰ie tri prísnej samoväzby. Odtransportovali ma na
Pankrác a RuzyÀ a do Leopoldova. Pre
nedostatok miesta v Leopoldove ma
odviezli do Ilavy.
Pre‰li ste viaceré zariadenia.
S k˘m ste boli v barakoch?
Áno, vystriedal som a zaÏil som si
v t˘chto zariadeniach dosÈ. A treba povedaÈ, Ïe som tam spoznal viacer˘ch
skvel˘ch ºudí. Skutoãné osobnosti slovenského národa. Generála Danieloviãa, ktor˘ v Jáchymove na tábore RovnosÈ aj zomrel, doktora Antona Neuwirtha, Emila ·veca, chirurga Kálmána
Fajtu, ale aj skvelého ‰portového lekára, ortopéda Alexandra Bínovského,
s ktor˘m som sa potom na slobode
stretával na futbalovom ‰tadióne âervenej hviezdy v Bratislave. Poãas mojej
samoväzby boli väznení na tom istom
poschodí aj biskupi Vojta‰‰ák, Buzalka
a generál Brunovsk˘.

S manÏelkou Emíliou.

Foto archív

Odsedeli ste cel˘ch jedenásÈ
rokov?
Nie, „iba“ päÈ rokov a jeden deÀ.
Pustili ma na základe individuálneho
rozhodnutia prezidenta Antonína
Zápotockého.
Prakticky najkraj‰ie roky Ïivota, kedy ste sa mohli venovaÈ ‰túdiu, ste strávili vo väzení. âo ste
robili po návrate z väzenia?
Pracoval som v Meopte, ale tieÀ
politického väzÀa i‰iel so mnou.
Napriek tomu, Ïe som bol v roku 1964
úplne rehabilitovan˘ na základe
zru‰enia rozsudku z roku 1952 Najvy‰‰ím súdom v Prahe, nikdy nebola rehabilitácia plne akceptovaná, o ãom
svedãí skutoãnosÈ, Ïe som nemohol
vycestovaÈ z republiky.
(Pokraãovanie na 12. strane)
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V osemnástich do väzenia. Prečo?
(Dokonãenie z 11. strany)

Meopta ma vyslala na montáÏne
práce kinotechnického zariadenia na
Kube, no ÏiadosÈ podniku bola zamietnutá mestsk˘m tajomníkom KSS Oldﬁichom Prokopom.
Vraj poãas medzipristátia v Kanade
by som sa mohol pokúsiÈ o ìal‰iu
emigráciu.
Zlomilo vás väzenie?
Na duchu rozhodne nie, skôr posilnilo, no na zdraví mi nepridalo. Musím
poìakovaÈ Bohu, Ïe sa doÏívam takéhoto veku. Po návrate som sa oÏenil,
mám dvoch synov a dnes aj dve vnuãky a jedného vnuka. ManÏelka a synovia boli vÏdy mojou oporou, i keì pre
moje oznaãenie “kriminálnika“ to nemali vÏdy jednoduché a ºahké. Napriek
tomu obaja synovia vy‰tudovali a sú úspe‰ní. âo sa mÀa t˘ka, nikdy som nestratil vieru, Ïe komunistick˘ reÏim nemôÏe trvaÈ veãne. V roku 1968 som za-

kladal Klub K 231 na obranu republiky,
no po invázii vojsk Var‰avskej zmluvy
klub zanikol. Krátke nad˘chnutie sa slobody v tom roku nám muselo vydrÏaÈ
ìal‰ích dvadsaÈ rokov.
Znamenal rok 1989 veºkú zmenu vo va‰om Ïivote?
Iste, bol som jedn˘m z prv˘ch politick˘ch väzÀov organizujúcich zdruÏenie politick˘ch väzÀov Slovenska. Neustále aktívne pracujem v prospech politick˘ch väzÀov, som ãlenom Politick˘ch
väzÀov Zväzu protikomunistického odboja podºa zákona ã. 219 z roku 2006 .
Ako drÏiteº preukazu vojnového veterána aktívne pracujem aj na tomto poli.
Ste podpredsedom PV ZPKO,
od roku 2007 nositeºom ‰tátneho
vyznamenania radu ªudovíta ·túra II. triedy za v˘znamné zásluhy
o demokraciu a ºudské práva. Ako
vnímate súãasnosÈ?
Po vzniku Slovenskej republiky som

oãakával, Ïe sa ‰tát k politick˘m väzÀom komunistického reÏimu zachová
veºkorysej‰ie. Îe koneãne budú docenené obete b˘valého reÏimu. Nieão sa
podarilo urobiÈ cez Ústav pamäti národa, ale stále je to málo. Dodnes oficiálna historiografia nepovaÏuje za hrdinov t˘ch, ão za obnovu samostatného
Slovenska poloÏili Ïivot. Akosi sa
v spoloãnosti zauÏívalo, Ïe ‰tát sme získali bez obetí. To nie je pravda. Obete
na Ïivotoch v roku 1992 síce neboli,
ale nemoÏno zabúdaÈ na povojnové
obete a obete besniaceho komunistického reÏimu. Bez t˘chto obetí by
dne‰né demokratické Slovensko nebolo . A na to nemôÏeme a nesmieme zabúdaÈ. Viem, Ïe dnes je situácia uÏ iná,
ale ãasto si kladiem otázku, kto z dne‰n˘ch mlad˘ch ºudí by obetoval pohodlie, slobodu, ãi nebodaj poloÏil Ïivot za
svoju vlasÈ?
Eva Hromjáková

Sociálne práva patria k základným ľudským právam
Vo vydavateºstve Spolku slovensk˘ch spisovateºov
vy‰la kniÏka rozhovorov s kritick˘mi intelektuálmi od
Pavla Dinku. Zaoberá sa veºmi aktuálnymi otázkami
usporiadania spoloãnosti. UÏ samotn˘ názov kniÏky
prezrádza, ão je jej obsahom: Besy kapitalizmu, alebo
zaãiatok novej éry? Profesor Oskar Krejãí v publikácii dokumentuje, kde a kedy sa dostala poÏiadavka sociálnych práv do V‰eobecnej deklarácie ºudsk˘ch práv OSN.
Nasledujúce ukáÏky sú z rozhovoru s profesorom Krejãím. Na zaãiatku odpovedá na otázku, ãi patria sociálne
práva medzi základné ºudské práva?
„Nepochybne áno. LenÏe v tomto zápase dlh˘ ãas prehrávali a e‰te aj prehrávajú. MoÏno to bude znieÈ ãudne, ale prv˘
raz sa uzákonili sociálne práva aÏ v stalinskej ústave Sovietskeho zväzu v roku 1936. Práve tento dokument zásadne ovplyvnil V‰eobecnú deklaráciu ºudsk˘ch práv OSN a vìaka nemu sa
po prv˘ raz objavujú sociálne práva ako súãasÈ definície ºudsk˘ch práv na medzinárodnej úrovni.
Îiaº, stalo sa to, ão sa staÈ nemalo. Represie a násilie boli
ozaj zniãujúce. Keì si zalistujete v ruskej odbornej literatúre,
upozorÀujem v ruskej, nie západnej, údaje a ãísla sú doslova
hrozné. V súvislosti s Veºkou októbrovou socialistickou revolúciou sa kon‰tatuje smrÈ 24 miliónov ºudí, z toho 10 miliónov
padlo v obãianskej vojne, 8 miliónov sa stalo obeÈou kolektivizácie a 6 miliónov zomlel stalinsk˘ teror.
Niã nie je také jednoduché, ako sa na prv˘ pohºad zdá.
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História a dejiny revolúcií nám to jednoznaãne ukazujú. Sp˘tajme sa napríklad, ako sa mohlo staÈ, Ïe Maximilián Robespierre,
najprv veºk˘ odporca trestu smrti, rozpútal nakoniec ukrutn˘
teror, poãas ktorého, v priebehu niekoºk˘ch mesiacov skonãilo
pod gilotínou 17 tisíc ºudí. V‰etko so v‰etk˘m súvisí, dvadsiate
storoãie nie je iba cárske Rusko ãi Sovietsky zväz. Je to napríklad aj reÏim vodcu âerven˘ch Khmérov, krutovládcu Pol Pota
v KambodÏi. Podºa britskej encyklopédie má na svedomí Ïivoty
pol druha milióna KambodÏanov, pritom v ãase jeho tyranie
a vraÏdenia Ïilo v krajine necel˘ch desaÈ miliónov obyvateºov...
Druhého belgického kráºa Leopolda II., panovníka na prelome 19. a 20. storoãia, pokladali v Európe za monarchu, ktor˘
dodrÏiava ústavu. Berlínsky kongres mu ako dar pridelil Kongo;
poãas dvadsaÈpäÈroãného panovania v tejto africkej krajine nielenÏe nesmierne zbohatol, leÏ, opäÈ podºa britskej encyklopédie, sa „priãinil“ o to, Ïe poãet obyvateºov klesol z dvadsaÈ miliónov na osem. Choìte sa v‰ak pozrieÈ do Bruselu, nájdete
tam jeho pamätníky, dokonca aj múzeum.
Faktom je, Ïe kaÏd˘ revolucionár sa v okamihu víÈazstva revolúcie stretáva s veºk˘m a neraz neprekonateºn˘m protireãením – protireãením medzi ideálom a sociálnou realitou.
Ukázalo sa a ukazuje, Ïe jestvuje veºmi málo ºudí s potrebnou empatiou, nevyhnutn˘m politick˘m talentom a odhodlaním, ktorí sa dokáÏu v „pánskom huncútstve“ riadiÈ ºudsk˘mi
právami. Jednoducho neexistuje krajina, kde by sa to doteraz
niekomu podarilo.“
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KALENDÁR VÝROČÍ

Popravení
Lehotsk˘ Alexander, 24.3.1955,
vyzvedaãstvo, pokus marenia
úradného v˘konu
Melkus Jaroslav, 28.3.1953,
velezrada, vyzvedaãstvo
Valent Pavel, 28.3.1953,
velezrada, vyzvedaãstvo

Umučení
Koneãn˘ ·tefan,
28.8.1913-27.3.1953
Maãuga Anton,
7.12.1921-31.3.1952
Miãutka Jozef,
10.1.1926-16.3.1962
Varaãka ªudovít,
25.11.1931-14.3.1969

I‰tók Jozef, odsúden˘ 27.3.1953
na 15 rokov, velezrada a 3. 2. 1950
odsúden˘ na 7 mesiacov, neoprávnené
opustenie územia republiky a neuposlúchnutie v˘zvy k návratu, Ko‰ice
Juhás Jozef, odsúden˘ 22.3.1951
na 20 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
·iroké
Jurko ·tefan, odsúden˘ 27.3.1953
na 16 rokov, velezrada, Mal˘ Ruskov
Kováã Vladimír, odsúden˘
16. 3.1951 na 14 rokov, velezrada,
zdruÏovanie proti ‰tátu, Bratislava

Zabití na úteku
Rygal Vojtech,
4.10.1910- 27.3.1948
Tomcová Dagmar,
17.5.1933-3.3.1964

Odsúdení nad 10 rokov
Babiak Jozef, odsúden˘ 24.3.1954
na 16 rokov, sabotáÏ, vyzvedaãstvo,
Zvolen
Buãek ·tefan, odsúden˘
26.- 29. 3.1951 na 20 rokov, ‰pionáÏ
a velezrada, Gajary
âurák Ján, odsúden˘ 27.3.1953 na
25 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Mal˘ Ruskov
Dlugi Alojz, odsúden˘ 21.3.1960 na
10 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Pre‰ov
Danko Milan, odsúden˘ 27.3.1952
na 14 rokov, velezrada, ViedeÀ
Gamplett Ján, odsúden˘ 13.3.1952
na 15 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Bratislava
Gurko Tomá‰, odsúden˘ 30.3.1951
na 20 rokov, velezrada, Âwidnica
Hajdu Franti‰ek, odsúden˘ 8.3.1950
na doÏivotie, vyzvedaãstvo, velezrada,
Sereì
Herkeº ·imon, odsúden˘ marec 1953
na 12 rokov, velezrada, zdruÏovanie
proti republike, Veliãná
Hrizák ·tefan, odsúden˘
21.24.3.1961 na 16 rokov, velezrada,
sabotáÏ, PovaÏská Bystrica
Hrizák Vladimír, odsúden˘
24.3.1961 na 16 rokov, velezrada,
sabotáÏ, PovaÏská Bystrica

Kri‰tín ·tefan, odsúden˘ 5.2.1953,
velezrada, doÏivotie, Pezinok
Laurinãík ·tefan, odsúden˘
19.3.1953 na 10 rokov, velezrada,
vyzvedaãstvo, Doln˘ Kubín
Lenicky Franti‰ek, odsúden˘
13.3.1950 na 12 rokov, velezrada,
Mannheim
Maník Karol, odsúden˘ 31.3.1951
na doÏivotie, vyzvedaãstvo, Pre‰ov
Maron Michal, odsúden˘ 29.3.1949
na 15 rokov, velezrada, Bratislava
Melek Andrej, odsúden˘ 19.3.1953
na 10 rokov, velezrada, zdruÏovanie
proti republike, Doln˘ Kubín
Melek Jozef, odsúden˘ 19.3.1953
na 15 rokov, velezrada, Námestovo
Miãek Jozef, odsúden˘ 19.3.1953
na 20 rokov, velezrada, Oravská Lesná
Miku‰ Jozef, odsúden˘ 9.3.1955
na 20 rokov, velezrada, vyzvedaãstvo,
Leopoldov
Mlynarãík Michal, odsúden˘
31.3.1951 na trest smrti
(zmenen˘ na 24 rokov),

Mi‰út Ladislav, odsúden˘ 5.3.1954
na 18 rokov, vyzvedaãstvo;
23. 6. 1950 odsúden˘ na 8 mesiacov,
Veºké Rovné
vyzvedaãstvo, Banská Bystrica
Nigo‰ Ján, odsúden˘ 27.3.1951
na 12 rokov, velezrada a 23. 4. 1964
odsúden˘ na 1, 5 roka
za podvracanie, Bratislava
Novák Andrej, odsúden˘ 31.3.1951
na doÏivotie (zmenené na 25 rokov),
vyzvedaãstvo, Pre‰ov
Novák Gabriel, odsúden˘ 27.3.1953
na 22 rokov, velezrada, Ko‰ice
Novák ·tefan, odsúden˘ 31.3.1951
na 23 rokov, vyzvedaãstvo, Pre‰ov
Oulick˘ Jaroslav, odsúden˘
15.3.1951 na 16 rokov, vyzvedaãstvo,
Pre‰ov
Prekop Anton, odsúden˘
19.3.1953 na 10 rokov, velezrada,
PovaÏská Bystrica
Rabatin Jozef, odsúden˘ 27.3.1953
na 16 rokov, velezrada, Seãovská
Polianka
Sabol ªudovít, odsúden˘ 23.3.1951
na 20 rokov, velezrada, sabotáÏ,
Ko‰ice
Serbin Michal, odsúden˘ 27.3.1953
na 20 rokov, velezrada, Saãurov
Strapec Alojz, odsúden˘ 19.3.1953
na 11 rokov, velezrada, Doln˘ Kubín
·aliga Ján, odsúden˘ 19.3.1953
na 11 rokov, velezrada, Tvrdo‰ín
·amaj Ga‰par, odsúden˘ v marci
1954 na 18 rokov, velezrada, Klokoãov
·imkoviã Martin, odsúden˘ v marci
1950 na doÏivotie, Gajary
·túrik Ján, odsúden˘ 27.3.1953
na 16 rokov, velezrada,
Dubnica nad Váhom
Tomãík Franti‰ek, odsúden˘
4.3.1952 na 25 rokov, velezrada,
vyzvedaãstvo, Bratislava
Váhovsk˘ Jozef, odsúden˘
17.3.1951 na 15 rokov, velezrada,
Ko‰ice
VaÀo Andrej, odsúden˘ 27.3.1953
na 15 rokov, velezrada, Dvorianky
Volf Ondrej, odsúden˘
17.-19.3.1953 na 16 rokov,
velezrada, MalÏenice
Záhora Jozef, odsúden˘ 19.3.1953
na 11 rokov, velezrada, zdruÏovanie
proti republike, Doln˘ Kubín
Zipser Karol, odsúden˘ 31.3.1951
na 18 rokov, vyzvedaãstvo, Pre‰ov .
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

STALO SA
11. marca 1939 prezident republiky
Hácha vymenoval novú slovenskú vládu
na ãele s Karolom Sidorom. Jej ìal‰ími
ãlenmi boli: Jozef Sivák (‰kolstvo a národná osveta), Dr. Martin Sokol (vnútro), Július Stano (doprava a verejné práce), Peter
ZaÈko (priemysel, obchod, Ïivnosti
a pôdohospodárstvo), Alexander Hrnãár
(financie) a Dr. Gejza Fritz (spravodlivosÈ).
14. marca 1939 o 9. hodine pri‰iel
Tiso do Bratislavy a hneì zreferoval ústavn˘m a politick˘m ãiniteºom, ktorí ho vyslali do Berlína, aká je tam situácia.
O 10.57 h Snem Slovenskej krajiny otvoril
svoje mimoriadne zasadanie, na ktorom
sa zúãastnilo 57 poslancov z celkového
poãtu 63.
Predseda Snemu Martin Sokol vyzval
poslancov, aby hlasovali, ãi sú za samostatn˘ slovensk˘ ‰tát, alebo nie. V‰etci
prítomní poslanci povstaním zo svojich
miest odhlasovali utvorenie samostatného slovenského ‰tátu.
Po krátkej prestávke predseda Snemu Dr. Sokol predloÏil na schválenie Zákon zo dÀa 14. marca 1939 o samostatnom ‰táte Slovenskom, ktor˘ právne kodifikoval
vyhlásenie
samostatnosti
a pretvoril Snem Slovenskej krajiny na zákonodarn˘ Snem Slovenského ‰tátu. Potom prikroãilo predsedníctvo Snemu k vymenovaniu prvej vlády Slovenského ‰tátu. Tvorili ju: Dr. Jozef Tiso ako predseda
vlády a ministri Dr. Vojtech Tuka (podpredseda vlády), Karol Sidor (vnútro),
Ferdinand âatlo‰ (národná obrana), Jozef
Sivák (‰kolstvo), Gejza Medrick˘ (hospodárstvo), Dr. Ferdinand ëurãansk˘ (zahraniãie), Dr. Gejza Fritz (pravosúdie), Dr. Mikulá‰ PruÏinsk˘ (financie), Július Stano
(doprava a verejné práce).
19. marca 1817 narodil sa Jozef Mi-

loslav Hurban, prv˘ predseda Slovenskej
národnej rady, slovensk˘ spisovateº, novinár, politik, evanjelick˘ kÀaz a vedúca
osobnosÈ slovenského povstania v rokoch 1848-1849.
23. marca 1939 maìarské vojenské
jednotky napadli územie Slovenskej republiky tromi prúdmi z územia Podkarpatskej Rusi, ktorú krátko predt˘m zaãali
okupovaÈ.
23. marca 1948 Slovenská národná
rada schválila nové nariadenie ã. 7/1948
o pracovn˘ch útvaroch, ktoré sa vlastne
stali tábormi núten˘ch prác. Obãanov
tam uvrhovali bez súdneho pokraãovania,
iba na príkaz trojãlennej komisie povereníctva vnútra. Väzni v nich trpeli ãasto
v neºudsk˘ch podmienkach, ba mnohí aj
zahynuli. Podobn˘mi tábormi v celej âSR
postupne pre‰lo asi 80 000 obãanov.
24. marca 1946 ·tátna bezpeãnosÈ
vydala oficiálnu správu, Ïe na Slovensku
odhalila niekoºko proti‰tátnych skupín,
ktoré udrÏiavali spojenie so slovensk˘mi
emigrantmi v Rakúsku a pracovali za obnovenie slovenského ‰tátu. V tejto súvislosti zaviedli trestné pokraãovania proti
viacer˘m slovensk˘m ‰tudentom (·. Chalmovsk˘, A. K‰iÀan, J. Baãkor, J. Vicen).
27. marca 1996 Národná rada SR
po opätovnom prerokovaní schválila zákon ã. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Vyhlásila, Ïe „KSâ a jej odnoÏ KSS sú zodpovedné za spôsob vlády v na‰ej krajine
v rokoch 1948 – 1989, a to najmä za cieºavedomé niãenie tradiãn˘ch hodnôt európskej civilizácie, národn˘ch a náboÏensk˘ch práv, za úmyselné poru‰ovanie ºudsk˘ch práv a slobôd, za justiãné zloãiny
vykonané v politick˘ch procesoch, za teror vykonávan˘ proti nositeºom in˘ch názorov, neÏ aké zodpovedali uãeniu
marxizmu-leninizmu, za devastáciu hos-

podárstva, za zniãenie tradiãn˘ch princípov vlastníckeho práva, za zneuÏívanie
v˘chovy, vzdelávania, vedy a kultúry na
politické a ideologické úãely“.
Zákon nariadil uloÏiÈ do vstupnej haly
parlamentu pamätnú tabuºu s nápisom:
Úãastníci protikomunistického odboja sa
zaslúÏili o pád komunistického reÏimu
a o znovunastolenie demokracie na Slovensku. Patrí im za to vìaka.
31. marca 1968 b˘valí politickí väzni
zaloÏili Klub 231 na oboznámenie verejnosti s krivdami, ktoré utrpeli, a získanie plnej rehabilitácie.

Odišiel Ervín Madunický
S b˘val˘m predsedom poboãky PV ZPKO
Bratislava-mesto Ing. Ervínom Madunick˘m
sme sa rozlúãili 22. februára tohto roku na
cintoríne v Sláviãom údolí v Bratislave. Na jeho
poslednej ceste ho odprevadili ãlenovia bratislavskej poboãky politick˘ch väzÀov i predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy.
Ervín Madunick˘ sa narodil 23.11.1921
v ·epiciach v roºníckej rodine. Vyrastal v prostredí podnecujúcom nielen lásku k záhradkárstvu, ale najmä ku kresÈanstvu a k národu.
V roku 1938 i‰iel na bicykli z Bratislavy aÏ do
RuÏomberka, aby mohol byÈ prítomn˘ na pohrebe Andreja Hlinku. Po druhej svetovej vojne pre svoje politické postoje musel opustiÈ
‰túdium na vysokej ‰kole hospodárskej a bol
uväznen˘. Pracoval ako robotník na montáÏi
diaºkového elektrického vedenia, ão ho
nepriamo doviedlo k ‰túdiu na elektrotechnickej fakulte. Po jej absolvovaní pracoval v elektrotechnickom v˘skume.
Po tragickom úmrtí prvého predsedu
bratislavskej poboãky na‰ej organizácie, Ladislava Karabu v roku 1992, sa stal jeho nástupcom. ZároveÀ bol funkcionárom zväzu záhradkárov. Funkciu v na‰ej organizácii vykonával aÏ
do roku 2009.
Svoju du‰u odovzdal Stvoriteºovi 16. januára. Ostala po Àom smútiaca manÏelka
Margita, tieÏ b˘valá politická väzenkyÀa.
Peter Bielik

Aktivity predsedníctva PV ZPKO
■ Za úãasti podpredsedníãky PV ZPKO Anny

Fodorovej sa 17. 2. 2012 uskutoãnila v˘roãná ãlenská
schôdza v poboãke PV ZPKO Martin. Nov˘m predsedom
sa stal Radomír Îingor z Bystriãky.
■ Podºa informácie z VÚB, mesaãné v˘pisy
z bánk obsahujú mesaãné náklady na: v˘ber v hotovosti 1,70 EUR, úhradu faktúry 1,00 EUR, vedenie úãtu
2,80 EUR a na zaslanie v˘pisu 0,30 EUR. Na základe
tohto zistenia nebude na‰a organizácia meniÈ zauÏívan˘ spôsob styku s bankou.
■ Vedenie organizácie zobralo na vedomie
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osobnú iniciatívu pána Demka, ktor˘ nakrútil film o Bernardovi Ja‰kovi.
■ Podpredseda Anton Malack˘ odovzdal predkladateºovi návrhu zákona o dood‰kodnení politick˘ch
väzÀov podºa vzoru ãesk˘ch zákonov návrh na prehodnotenie a doplnenie návrhu zákona, aby sa vyrovnali
pôvodné záväzky voãi ãesko-slovensk˘m politick˘m
väzÀom.
■ RNDr. Peter Bielik získal od JUDr. Júliusa Porubského v‰etky materiály t˘kajúce sa vzniku na‰ej organizácie podºa jednotliv˘ch regiónov a poboãiek.
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PRIPOMÍNAME SI
V marci si pripomíname Ïivotné jubileá
t˘chto na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti
nedoÏili.
45 rokov
Gondová Elena, Hybe
24.3.1967
50 rokov
Rafajová Katarína, Banská Bystrica 14.3.1962
55 rokov
Fliega Miroslav, Liptovsk˘ Mikulá‰
20.3.1957
65 rokov
Vician Vladimír, Liptovsk˘ Mikulá‰
3.3.1947
Zsidro, Kráºov Brod
11.3.1947
70 rokov
FlajÏíková Angela, Rado‰ovce
6.3.1942
Jedliãková Mária, NedoÏery-Brezany 25.3.1942
Ing. Mravcová Ivana, Ivanka pri Dunaji
21.3.1942
80 rokov
Brziak Du‰an, Spi‰ská Nová Ves
16.3.1932
Jablonick˘ ·tefan, Lak‰árska Nová Ves
1.3.1932
Malack˘ Anton, ·enkvice
3.3.1932
·tefanová Anna, Spi‰ská Nová Ves
9.3.1932
81 rokov
Bajto‰ ·tefan, Spi‰sk˘ ·tvrtok
10.3.1931
Laukov Jozef, Sv. Anton
25.3.1931
Repáková Mária, Levoãa
11.3.1931
Sidorová Mária, Banská Bystrica
16.3.1931
Panáã Jozef, Hvozdnica
11.3.1931
Vinklárek Alojz, Bratislava
27.3.1931
82 rokov
Ing.âuraj Jozef, Svederník
19.3.1930
Ing.Homola Július, Topoºãianky
15.3.1930
Kendra Jozef, Bratislava
19.3.1930
Kenyere‰ Ján, RuÏomberok
29.3.1930
83 rokov
Bahno Cyril, Zvolen
4.3.1929
Maxian Milan, Pezinok
10.3.1929
84 rokov
Fritz Fridrich, Martin
4.3.1928
Papán Ladislav, Lietavská Lúãka
22.3.1928
85 rokov
Chlepko Ján, Liptovsk˘ Mikulá‰
25.3.1927
Kováã Eduard , Bratislava
13.3.1927
Nová AlÏbeta, ·ípkov
25.3.1927
·umichrast Vladimír, Trenãín
13.3.1927
Zsolnai Franti‰ek, Valaská
16.3.1927
88 rokov
BrodÀanská Elena, Ko‰ice
20.3.1924
Vacula Rudolf, Nitra
12.3.1924
Zátopeková Mária, Îiar nad Hronom
23.3.1924
89 rokov
Domanick˘ Tibor, Láslava
6.3.1923
Hlavatá Franti‰ka, Bratislava
3.3.1923
Opatíková Anna, Bratislava
9.3.1923
90 rokov
Tkáã Ladislav, Spi‰ské Vlachy
29.3.1922
91 rokov
·arkányi Imrich, Semerovo
26.3.1921
Îigová Jozefína, Nové Mesto nad Váhom
27.3.1921
92 rokov
Vaºová Anna, Egre‰
22.3.1920
94 rokov
Kramárová RuÏena, Bratislava
28.3.1918
95 rokov
Lachová Magdaléna,Trenãín
22.3.1917
Ústredie a redakcia
jubilantom srdeãne blahoÏelajú.

Za Františkom Grancom
Skonãilo sa obdobie najkraj‰ích sviatkov
roka Vianoc. V tomto ãase si priatelia vymieÀajú Ïelania toho najlep‰ieho do nového roku. Takto to bolo aj v mojom prípade s priateºom Franti‰kom Grancom, spoluväzÀom
z väznice ã. 4 Zámrsk v âesku. Tam sme sa
stretli v roku 1952. Bolo to väzenie, kde si
odpykávali tresty mladiství odsúdení z celej republiky. Tento rok to bolo ináã. Poslal som
pohºadnicu veºmi zavãasu, ale odpovedi som
sa nedoãkal. Dôvod, 21. januára dotæklo srdce tohto ‰ºachetného ãloveka. Vo veku 77 rokov zomrel po dlhotrvajúcej ÈaÏkej chorobe.
Spomienky na preÏité roky vo väznici sa
zaãali r˘chle vracaÈ. Veºmi bol prekvapen˘,
keì som mu dal fotografie na‰ej kapely. Ferko hral na basu. Potom nastal ãas dlhej odmlky. Stretli sme sa aÏ 23. marca 1991 vo v˘chodn˘ch âechách vo Vysokom M˘te na
sneme mladistv˘ch politick˘ch väzÀov. Organizovali ho priatelia z âeska. Ferkovi to nedalo
pokoj a uÏ 30. júna 1991 zvolal do Devínskej
Novej Vsi mlad˘ch politick˘ch väzÀov zo Slovenska. Pomáhali mu pri tom páni Rudolf
Kamenick˘ a Jozef Ga‰paroviã. UÏ v tom ãase
zaãal veºmi aktívne organizovaÈ politick˘ch
väzÀov na Slovensku. Spomeniem dokumentaãnú komisiu, ktorej ãlenmi boli páni Vicen,
Rafaj, Pekaroviã. Podieºal sa na v˘stave Zloãiny
komunizmu, ktorá bola in‰talovaná vo
v‰etk˘ch krajsk˘ch mestách. Nezabudnuteºn˘m zostalo pre mÀa odhalenie pamätnej tabule pre mladistv˘ch na zámãeku v Hlohovci
17. septembra 1999. Na tejto akcii, ktorú
organizoval, sa zúãastnilo 300 ºudí, ão sa v takom rozsahu nepodarilo nikomu inému na
Slovensku.
Viem, Ïe si chcel toho e‰te veºa dokázaÈ,
ale zákerná choroba Ti to prekazila. Za v‰etko,
ão si pre na‰e spoloãenstvo urobil, patrí Ti
uznanie a vìaka. Te‰ím sa na stretnutie
s Tebou v rí‰i Najvy‰‰ieho.
Mirko TuchyÀa
spoluväzeÀ

PRISPELI NA ČINNOSŤ
Ataloviã Jozef, âerveník
3 EUR
BaÀas ·atefan, Martin
3 EUR
Bárta Alexnader, Podhorany pri Nitre
3 EUR
Bednár Jozef, Juskova Voºa
3 EUR
Bednárová AlÏbeta, Cabaj âápor
5 EUR
Benca Róbert, Malacky
20 EUR
Braxatórová Anna, Bratislava
3 EUR
Bujalka Ludvik, Bánovce nad Bebravou
3 EUR
Búzová Oºga, Bratislava
13 EUR
Damboráková Mária, Holíã
5 EUR
Dubníãek Jozef, Bratislava
6 EUR
Filová Marta, Îilina
3 EUR
Fojtíková Anastázia, Bansk˘ Studenec
5 EUR
Gábliková Bernadeta, ·tiavnik
3 EUR
Dr.GalvoÀ Jozef, Hladovka
8 EUR
Gregu‰ Vladimír, Banská ·tiavnica
3 EUR
MUDr. Grenda ·tefan, Poprad
3 EUR
Halková Helena, Banská Bystrica
3 EUR

Hatala Ladislav, RuÏomberok
3 EUR
Haverlíková ªudmila, Nové Zámky 3 EUR
Horák Viliam Bánovce nad Bebravou 3 EUR
Hölcová Anna, Nitra
3 EUR
Hra‰ková Kveta, Lutila
3 EUR
Hromádka Marián, Trnava
8 EUR
IÏdinsk˘ Oskar, Bratislava
3 EUR
Jendru‰áková Viera, âadca
3 EUR
Kallová Magdaléna, PovaÏská Bystrica
8 EUR
Kendra Jozef, Zlaté Moravce
3 EUR
Kºaãanská Veronika, Bratislava
3 EUR
Kolenãíková Agnesa, Trenãín
8 EUR
Kozáková Anna, Zborov
13 EUR
Krivo‰ová Emília, Liptovsk˘ Mikulá‰ 3 EUR
Kvanta Franti‰ek, Hlohovec
3 EUR
Lang Bohumuil, Vrádi‰te
3 EUR
Lenãe‰ Vincent, Moãenok
13 EUR
Magursk˘ Vojtech, MUDr., Bratislava
43 EUR
Mandúch Imro, Bratislava
13 EUR
Margetínyová Oºga, Hlohovec
43 EUR
Matejka Vladimír, Bratislava
3 EUR
Miãek Jozef, Oravská Lesná
3 EUR
Miãuda Pavol, Slávnica
3 EUR
Migra‰ová Oºga, Bratislava
3 EUR
Michalina Emil, âadca
5 EUR
Mlynáriková Agáta, Prievidza
10 EUR
MuÏila Dominik, Doln˘ Kubín
5 EUR
NiÏÀansk˘ Anton, Trnava
10 EUR
Paligová Margita, Bratislava
6 EUR
Panáková Mária, Bratislava
3 EUR
Pekárik ·tefan, Pre‰ov
5 EUR
Pe‰ko Fridolín, Modra
3 EUR
Ing. Poldauf Alojz,
Ladomerská Vieska
3 EUR
Sloboda Karol, Trnava
3 EUR
Szıcsová Eva, Komárno
3 EUR
·terfún Karol, Îilina
3 EUR
·vikruhová Jolana, Hájske
3 EUR
·ulej Matej, Veºká Lomnica
3 EUR
Tihláriková AlÏbeta, Senica
3 EUR
Tóth Jozef, Nitra
3 EUR
Ujãeková ªudmila, Likavka
3 EUR
Zacková Anna, Visolaje
8 EUR
Îadansk˘ Daniel, Seãovce
13 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie.

ROZLÚČILI SME SA
✞ V novembri 2011 zomrel ãlen Regionálnej poboãky PV ZPKO v Martine MUDr.
Vojtech MAGURSK¯.
✞ Vo veku 83 rokov, 26.1.2012, zomrel dlhoroãn˘ ãlen Regionálnej poboãky PV
ZPKO v Nitre Michal ·TEVKO. Posledná
rozlúãka sa konala 29.1.2012 na cintoríne
v Ilave. Na poslednej ceste sa s ním rozlúãil
predseda nitrianskej poboãky Dezider Gregu‰ a ìal‰í ãlenovia na‰ej organizácie.
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 91 rokov,
16.12.2011, zomrel po krátkej a ÈaÏkej
chorobe Franti‰ek KEPPL. Posledná rozlúãka sa konala 21.12.2011 na cintoríne
v Martine.
Ústredie a redakcia vyslovujú
pozostal˘m úprimnú sústrasÈ.
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