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Nedá mi nezaãaÈ
t˘m, Ïe Slovensko sa
prezentovalo vynika-
júcim ‰portov˘m v˘sled-
kom: Sme druhí na sve-
te. Bola to slovenská

mládeÏ,  slovenskí fanú‰ikovia, z kto-
r˘ch si moÏno mnohí prv˘krát uve-
domili hrdosÈ na svoj národ. Bol to
nádhern˘ pohºad na zástupy ºudí
spontánne sa hlásiacich k symbolom
Slovenska. 

ëakujeme za skvelú reprezentáciu,
za pohladenie du‰e.

Tento aspekt v‰ak ch˘bal v na‰ich
médiách. MoÏno nevyhovoval a nevy-
hovuje ich chlebodarcom, ktorí to, ão
je slovenské a kresÈanské zrejme pova-
Ïujú za druho ãi treÈotriedne. Îeby
podobnosÈ s totalitnou minulosÈou
bola iba náhodná?

A teraz k podstatn˘m  veciam
z reality Ïivota na‰ej organizácie. UÏ
rok uplynul od ná‰ho snemu, a problé-
my bohuÏiaº neubúdajú, ale skôr pri-
búdajú. Zmeny vlád nám spôsobovali
a spôsobujú neuveriteºné peripétie pri
zabezpeãovaní rozpoãtu, ãi uÏ v roku
2011 alebo  aj v tomto roku. Dotácie
na rok  2011 pri‰li na úãet organizácie
v júni a na rok 2012 do dne‰ného dÀa
(30.5. 2012) nepoznáme ani obsah
zmluvy. Samozrejme, Ïe sociálnej pois-
Èovni, daÀovníkom, platby za svetlo,
teplo, vodu, nájom sme nezaplatili,
pretoÏe na‰e hlavné zdroje pochád-
zajú zo ‰tátnej dotácie. 

Chcem sa verejne poìakovaÈ za-
mestnancom sekretariátu a vedeniu,
Ïe siahli na svoje „pohrebné úspory“
a to najnutnej‰ie, za ão by hrozili sank-
cie, sme mohli uhradiÈ. Inak by prestal
existovaÈ vnútorn˘ Ïivot organizácie,
väzby medzi regiónmi a bratislavskou

centrálou (v˘mena informácií) by
celkom ochrnuli.

DôleÏit˘m cieºom pre existenciu
na‰ej organizácie je,  zabezpeãiÈ regist-
ráciu  PV ZPKO, ktorí sú zo zákona Od-
bojárskou organizáciou (III. odboj)
podºa § 11 odst.3 zákona ã. 219/2006
Z.z., do kategórie s predvídateºnou,
pravidelne dotovanou organizáciou
typu ako II. odboj (SNP). Len tak, na
okraj, ak˘koºvek odklad na neurãito je
pre ãlenov na‰ej vekovej kategórie
irelevantn˘.

ëal‰ou  nevyhnutnosÈou bude,
iniciovaÈ novelu zákona o politick˘ch
väzÀoch tak, aby neboli vyluãovaní
z na‰ich radov tí odbojári  proti totali-
te, ktorí sa bránili proti  ozbrojencom
(napr. milicionárom) so zbraÀou.

V na‰ich stanovách, ktor˘ch nove-
lu pripravujeme, je potrebné doplniÈ
ãlenov aj o t˘ch, ktorí boli v zväzkoch
·tB registrovaní ako nepriatelia ºudo-
vej demokracie, ãi socialistického zria-
denia, resp. boli sledovaní. 

Vieru v lep‰í zajtraj‰ok sme v‰ak
nestratili, a dúfame, Ïe po prevzatí
moci nová vláda na nás nezabudne.
MoÏno by bola zaujímavá ‰tatistika,
ktorá by ukázala, koºkí sa napriek
hrozbe väzenia, muãenia a popravám
aktívne podieºali na potlaãení  totalit-
n˘ch reÏimov a porovnaÈ ich s ãíslami
t˘ch, ktorí slúÏili ãi kolaborovali s totali-
tou za 30 strieborn˘ch. Mal by uÏ na-
staÈ ãas poìakovania, veì medzi nami
sme mali aj tak˘ch, ktorí bojovali proti
fa‰izmu a nacizmu a neskôr proti ko-
munistickej totalite.

DoÏili sme  sa vìaka Bohu zvrcho-
vaného, samostatného Slovenska. Má-
me krásnu vlasÈ, je preto dôleÏité, aby
sme poznali  ºudí, ktorí tento ‰tát na-
priek neprajnosti vybudovali na zelenej
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lúke.  Nikdy sme neÏiadali cudzie, ão
sa o t˘ch, ktor˘m nov˘ samostatn˘ ‰tát
prekáÏal nedá povedaÈ. Dejiny by nás
v‰ak mali uãiÈ historici, ktor˘ch vlasÈou
je Slovensko a nie tvorcovia dejín socia-
listického âeskoslovenska. Veì Slováci
podºa nich nemali ani predkov, vieroz-
vestov sv. Cyrila a Metoda nepozval
slovenské knieÏa... Je to smutné, Ïe ich
e‰te aj platíme zo slovensk˘ch daní.

PripomeÀme si, ão nám historick˘
kalendár v júni prezrádza. 3. júna
1950 komunistick˘ reÏim izoloval 73
roãného spi‰ského biskupa Jána Voj-
ta‰‰áka a 15. septembra ho deporto-
vali do Ruzyne, ako najväã‰ieho zloãin-
ca v republike s okovami na rukách.
4.júna 1920 bola  v Trianone podpísa-

ná Mierová zmluva s Maìarskom.
Dodnes sa na‰i susedia nedokáÏu spa-
mätaÈ z toho, Ïe uÏ nie sú pánskym
národom, zotroãujúcim okolité náro-
dy. Slováci prv˘ raz vystúpili ako poli-
tick˘ národ, keì  6.-7. júna 1861
v Turãianskom sv. Martine  na  národ-
nom  zhromaÏdení  schválili  Memo-
randum slovenského národa.

8.-9.júna 1990 sa na Slovensku
uskutoãnili  prvé slobodné voºby za
úãasti 21 politick˘ch strán. 14.júna
1946 vy‰lo vykonávacie nariadenie
SNR ã. 89/1946 o zriadení Pracovn˘ch
táborov. 16.júna  1919 maìarskí boº-
‰evici vojensky napadli Slovensko
a v Pre‰ove  vyhlásili  samostatnú Slo-
venskú republiku rád. Najhor‰ích

ukrutností sa dopú‰Èali bandy mlad˘ch
boº‰evikov, ktorí sa naz˘vali „Leninove
deti“. 19.-21.júna 1970 sa v New
Yorku  konalo zakladajúce zhromaÏ-
denie Svetového kongresu Slovákov za
úãasti v‰etk˘ch dôleÏit˘ch organizácií
Slovákov v zahraniãí.

Pochopiteºne,  dôleÏit˘ch júnov˘ch
dátumov je viac, ale pre nás politic-
k˘ch väzÀov je dôleÏit˘ dátum zatknu-
tia, odsúdenia, popravy, umuãenia
a pre t˘ch ‰Èastnej‰ích aj dátum návra-
tu do civilu, kde sa väzensk˘ reÏim
zmenil na reÏim obãana tretej kategó-
rie. Nezabudnite, prosím, ten svoj dá-
tum dopísaÈ do va‰ej rodinnej kroniky,
aby si va‰i potomkovia zachovali spo-
mienky na to, ako draho sme platili za
to, Ïe máme samostatn˘ ‰tát a oficiál-
ne aj bez vlády komunistov. Súboj
o demokraciu je proces, ktor˘ nekonãí.
Je na‰ou povinnosÈou stáÈ na strane
t˘ch, ktorí milujú svoju vlasÈ a pre Àu
toºko obetovali, Ïe sa im patrí bojovaÈ
ìalej, aj keì nás k 30.5.2012 Ïije uÏ
len 966. Arpád Tarnóczy

predseda PV ZPKO
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Na adresu politic-
k˘ch väzÀov sa oficiál-
ne miesta vyjadrujú

s veºkou úctou aÏ pátosom. Aj zákon
o protikomunistickom odboji z roku
2006 zaãína slovami, ako je NR SR ve-
dená vôºou oceniÈ a vyjadriÈ úctu mu-
Ïom a Ïenám, ktorí s nasadením vlast-
n˘ch Ïivotov, osobnej slobody a pri-
pravení k najvy‰‰ím obetám bojovali
za vlasÈ, bránili hodnoty slobody a de-
mokracie...a preto schválila zákon sta-
novujúci podmienky postavenia úãast-
níka protikomunistického odboja. âle-
novia PV ZPKO spæÀajú kritéria zákona
a napriek tomu organizácia stále nie je
ministerstvom obrany evidovaná ako
organizácia tretieho odboja. Vy‰e ‰esÈ
rokov nestaãilo, aby oficiálne orgány
prehodnotili postavenie organizácie
politick˘ch väzÀov v súlade so záko-
nom o protikomunistickom odboji
a priznali jej úroveÀ, ktorá jej právom
patrí. 

Slová, ktor˘mi zákonodarca uvád-
za zákon znejú síce krásne, ale sú iba
slovami na papieri, ak sa politickí väzni
musia zo svojich skromn˘ch dôchod-
kov skladaÈ na takú ãinnosÈ, ako je
náv‰teva pamätn˘ch miest, o realizácii
pamätn˘ch tabúº hrdinom národného
boja za slobodu ani nehovoriac. 

Národná rada SR vydala zákon
„odhodlaná natrvalo pripomínaÈ ideá-
ly vlastenectva, cti a statoãnosti ìal‰ím
generáciám na‰ich obãanov...“ lenÏe,
ako to chce dosiahnuÈ, keì PV ZPKO
sú stále registrovaní na ministerstve
vnútra ako obãianske zdruÏenie, ktoré
musí kaÏdoroãne prosiÈ o peniaze na
svoju ãinnosÈ ako akákoºvek mimo-
vládna organizácia. Akoby ani nebolo
zákona o uznaní protikomunistického
odboja. V ostatn˘ch rokoch spoloã-
nosÈ „oceÀuje“ politick˘ch väzÀov, Ïe

im ustaviãne kráti rozpoãet, príspevky
schvaºuje v polovici roka, takÏe organi-
zácia e‰te platí pokutu ‰tátu za
neodvedené odvody...

Pravdou je, Ïe do Ïivota politic-
k˘ch väzÀov negatívne zasiahol vznik
novej organizácie v roku 1999 so sta-
r˘m názvom. Av‰ak pokiaº ãlenmi no-
vej KPVS môÏu byÈ aj sympatizanti, ão
sa nezluãuje so zákonom o protiko-
munistickom odboji, ãlenmi PV ZPKO
môÏu byÈ iba politickí väzni ako ich
definuje zákon. Úãastníci protikomu-
nistického odboja boli aÏ do roku
1989 nepriateºmi reÏimu, nachádzajú-
ci sa na pokraji spoloãnosti, vystavení
systematick˘m  represáliám.  Dnes sú
väã‰inou v dôchodkovom veku, v zlom
zdravotnom stave.  SpoloãnosÈ, ktorá
nemá záujem o politick˘ch väzÀov, je
spoloãnosÈou bez svedomia. Prebudí
sa niekedy?

Eva Hromjáková
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Pekný zákon, mizerné skutky 

ëakovn˘ text 
na trnavskom 
pamätníku 
nespravodlivo
prenasledova-
n˘ch.

Foto archív
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Na fasáde fary v Dolnom Kubíne
pribudla 14. apríla pamätná tabuºa
pápeÏskému prelátovi a politickému
väzÀovi Mons. Viktorovi Trstenské-
mu. Pri tejto príleÏitosti sa vo far-
skom kostole sv. Kataríny uskutoãnila
sv. om‰a, ktorú celebroval spi‰sk˘
pomocn˘ biskup Mons. Andrej Im-
rich.  Na slávnostnej spomienke na
tohto oravského mysliteºa, kÀaza
a trpiteºa za vieru sa zúãastnili ãleno-
via poboãky PV ZPKO v Dolnom Ku-
bíne Jozef BrodÀan, Gustáv Hrabo-
vec, Agnesa Lako‰tíková a Pavol Tur-
ãina pod vedením predsedníãky
Heleny Záhorovej. SúãaÈou spomien-
kového aktu bol aj seminár a pre-
mietanie dokumentárneho filmu
o Mons. Trstenskom v kine Choã. 

Trstensk˘  sa narodil v Trstenej
v roku 1908. Po kÀazskej vysviacke

pôsobil ako kÀaz i diplomovan˘ kate-
chéta. V Dolnom Kubíne slúÏil  desaÈ
rokov priãom sa  stal  duchovn˘m
vodcom na Orave. Verejne vystupo-
val proti komunizmu a nebojácne

bránil práva veriacich katolíkov. Vo
vykon‰truovan˘ch procesoch bol ne-
spravodlivo odsúden˘, väznen˘
a tr˘znen˘. Vo väzení preÏil 7,5 roka.
Keì mu bola odÀatá moÏnosÈ pasto-
rácie, pracoval ako lesn˘ robotník
a skladník. 

Napísal mnohé publikácie, vyjad-
rujúce jeho zápas o náboÏenskú slo-
bodu. Prispieval do Slobodnej Európy
a Hlasu Ameriky a mal rozsiahlu ko-
re‰pondenciu s predstaviteºmi ‰tátu
i cirkvi. Za celoÏivotné zásluhy pre
dobro cirkvi a spoloãnosti mu pápeÏ
Ján Pavol II. v roku 1994 udelil titul
pápeÏsk˘ prelát. Prezident  SR Rudolf
Schuster mu v roku 2001 udelil ‰tát-
ne vyznamenanie Pribinov kríÏ I. trie-
dy. Zomrel v rodnej Trstenej v roku
2006.

Vladimír Kolada

âlenovia trnavského regiónu PV ZPKO boli milo pre-
kvapení, keì sa dozvedeli, Ïe 13. apríla sa v na‰om trnav-
skom kine Hviezda premieta filmov˘ dokument 22 hláv,
lebo krátko predt˘m sme o Àom ãítali v na‰om Svedectve.
Vznik tohto jedineãného diela podporil aj ná‰ trnavsk˘
arcibiskup Mons. Róbert Bezák, ktor˘ mal pred premieta-
ním pekn˘ príhovor, rovnako ako aj dcéra jedného z po-
praven˘ch hrdinov dokumentu, ktorá na premietanie pri-
cestovala z Nemecka, kde Ïije a pracuje. 

Po premietnutí filmu som oslovil Mons. Róberta Bezá-
ka a v mene politick˘ch väzÀov som sa mu poìakoval za
podporu a propagáciu tohto v súãasnej dobe tak potreb-
ného dokumentu. V srdeãnom rozhovore mi ná‰ trnavsk˘
arcibiskup povedal, aby som od neho pozdravoval v‰et-
k˘ch politick˘ch väzÀov Slovenska. 

Krátko po tejto akcii sa na pôde Trnavskej univerzity
v Trnave konala vedecká konferencia pod zá‰titou primá-
tora Trnavy Ing. Vladimíra Butka na tému Trnava v rokoch
1939-1989. Túto akciu zorganizoval a viedol ÚPN a cel˘
priebeh konferencie bol na vysokej úrovni. Na‰i ãlenovia
boli radi, Ïe okrem in˘ch tém o na‰om meste bol v pred-
ná‰kach dan˘ priestor aj na‰ej organizácii PV ZPKO.

MoÏno to bola náhoda a moÏno súãasÈ hodiny histó-
rie, ale práve pred mojou predná‰kou na tému Trnava
a politickí väzni  pri‰lo do sály mnoho mlad˘ch vysoko‰ko-
lákov. V predná‰ke som sa rozhovoril nielen o histórii
a aktivitách ná‰ho trnavského regiónu, ale aj o práci na‰ej
celoslovenskej organizácie PV ZPKO. Keì som pred sebou

videl mnoho pozorn˘ch mlad˘ch tvárí, dodalo mi to silu
vyrozprávaÈ to, z ãoho ma uÏ od návratu z väzenia bolí
srdce. Rozprával som im o bezuzdnom prenasledovaní ºu-
dí za ich politické ãi náboÏenské presvedãenie, o poniÏo-
vaní ºudskej dôstojnosti, o muãení a popravách.... Keì
som svoju predná‰ku skonãil, siln˘ potlesk mlad˘ch vyso-
ko‰kolákov ma presvedãil o tom, Ïe moje slová v ich
mlad˘ch srdciach neostali bez ozveny. 

Som rád, Ïe aj keì ãas ãoraz viac prerieìuje na‰e
rady, my, politickí väzni, sme e‰te stále tu a vyuÏívame
moÏnosÈ pripomínaÈ mlad‰ím generáciám na‰u minulosÈ. 

Vojtech Ottmar

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Vojtech Ottmar  vie nielen zaujaÈ publikum, ale aj
sám je pozorn˘m poslucháãom. Na snímke zo seminá-
ra v Smoleniciach. Foto Vlastimil Morávek

Spomínali na Mons. V. Trstenského

Sme tu a pripomíname sa
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Na‰e obãianske i náboÏenské
práva sme zaãali obraÀovaÈ aj listami.
Do redakcie Hlasu ºudu, tlaãovému
orgánu  západoslovenského v˘boru
strany, sme 18. júna zaslali list, ako
reakciu  na lÏiv˘ a útoãn˘ ãlánok.
V liste sme obhajovali pravdu a spra-
vodlivosÈ veriacich obãanov a cirkvi.
Listom zo 7. augusta sa nám ‰éfre-
daktor ospravedlnil. 

V tom ãase zaãali vydavateºstvá
tlaãiÈ mnoho náboÏensk˘ch kníh.
Predávali sme ich pred kostolmi.
V rokoch 1968 a 1969 sme predali
kniÏky za temer 80 tisíc korún. Îivot
Krista od Papiniho napríklad 300 ku-
sov po 30 korún. Îiadaná bola aj kni-
ha A biblia má predsa pravdu...ªudia
dychtili po t˘chto knihách. Sloboda
otvárala srdcia a du‰e ná‰ho ºudu.

Pri sv. om‰iach zaãali úãinkovaÈ
mládeÏnícke kapely a spevokoly.
V na‰om meste sme ich pomohli
organizovaÈ.

Prácu farsk˘ch skupín DKO
v na‰om biskupstve usmerÀoval
kaplán na biskupskom úrade Rudolf
BaláÏ. Viackrát sme sa s ním aj viká-
rom, prof. Franti‰kom Hasprom
stretli v Banskej Bystrici, v budove
biskupstva. 

Marazmus v školstve
Za najÈaÏivej‰iu sme povaÏovali

situáciu v ‰kolstve. V kostoloch a ‰ko-
lách sa formuje budúcnosÈ národa.
V na‰ich ‰kolách sa 20 rokov presad-
zovala systematická protináboÏenská
v˘chova. Dôsledná likvidácia nábo-
Ïenského presvedãenia a cítenia uãi-
teºov i Ïiakov. Oslobodenie ‰kolstva
od protináboÏenského zastra‰ovania
mohol razom zrealizovaÈ povereník
‰kolstva Matej Lúãan. Podobne, ako
to urobil minister ‰kolstva v Prahe.
V liste sme Mateja Lúãana o to
poÏiadali. Tri t˘Ïdne neodpovedal.
Napokon reagoval v Kultúrnom Ïivo-
te ã. 31/1968, t˘Ïdenníku Spolku slo-

vensk˘ch spisovateºov. Napísal: „Uãi-
teº je povinn˘ vychovávaÈ Ïiakov
v duchu vedeckého svetonázoru. So-
cialistická ‰kola bude uãiteºa hodnotiÈ
podºa toho, ãi dôsledne plní ciele so-
cialistickej v˘chovy.“ Obsah odpove-
de bol jasn˘. Tzv. vedeck˘ svetonázor
bol pre komunistov materialistick˘
marxistick˘ ateizmus. 

âiÏe bezboÏníctvo, nezmieriteºn˘
boj proti náboÏenstvu a proti ve-
riacim obãanom. Povereník Lúãan
naìalej vyz˘val ku protináboÏenskej
v˘chove, napriek demokratickému
postoju ãeského ministra ‰kolstva
v Prahe. 

Nemohli sme dlhšie mlčať
Zorganizovali sme podpisovú pe-

tíciu na odvolanie povereníka ‰kol-
stva z funkcie. Z okresu Îiar nad Hro-
nom ÏiadosÈ podpísalo vy‰e tisíc ob-
ãanov. Petíciu s podpismi sme zaslali
3. júla Predsedníctvu SNR. Predse-

dom Slovenskej národnej rady bol
Andrej Klokoã. V liste sme uviedli:
„V‰etk˘m nám, rodiãom Ïiakov,
i uãiteºom, veriacim aj neveriacim ve-
ºmi záleÏí na správnej mravnej v˘cho-
ve na‰ej mládeÏe. Aj na dodrÏiavaní
obãianskych demokratick˘ch slobôd.
Povereník ‰kolstva Dr. Matej Lúãan
svojím postojom sa rozchádza s vy-
hláseniami uverejnen˘mi v Akãnom
programe KSâ, aj s programov˘m
vyhlásením Národného zhromaÏde-
nia a s vyhlásením vlády âSSR. Preto
vyslovujeme povereníkovi ‰kolstva
Dr. Matejovi Lúãanovi svoju nedô-
veru. Îiadame, aby bol odvolan˘
z funkcie povereníka ‰kolstva.“

Dr. M. Lúãan nám odpovedal li-
stom na stránkach Kultúrneho Ïivo-
ta. V ìal‰om na‰om liste sme za-
mietli v˘hovorky p. povereníka. Text
uverejnil KÎ v tomto znení: „Odpo-
vedáme na list povereníka ‰kolstva,
ktor˘ bol uverejnen˘ v KÎ. P. povere-
ník osoãuje autorov petície, Ïe sme
sa sprisahali na ‰tvavé kampane. P.
povereník sa m˘li. Nejde nám o oso-
by, ale o zásady, ak˘mi sa bude riadiÈ
Povereníctvo ‰kolstva v budúcnosti.
Îeláme si, aby sa slovenské ‰kolstvo
poºud‰tilo. Aby uãitelia získali svoju
ºudskú tvár. Nemohli sme uÏ dlh‰ie
ãakaÈ. Cítime obãiansku povinnosÈ
v záujme státisícov rodiãov, Ïiakov
a uãiteºov. Po dlhé roky ich poni-
Ïovali, uráÏali a okrádali o slobodu
svedomia. 

Podºa Akãného programu KSâ
prvoradou úlohou p. povereníka bo-
lo demokratizovaÈ ‰kolstvo. Chceme
z na‰ich detí vychovaÈ statoãn˘ch,
ãestn˘ch, mravn˘ch, vzdelan˘ch
a uvedomel˘ch obãanov. ·ikanova-
nie, diskriminácia uãiteºov a Ïiakov
pre náboÏenstvo je feudálny preÏi-
tok. Kto nám dá záruku, Ïe poºud-
‰tenie ‰kolstva prevedú úspe‰ne ºu-
dia, ktorí ho doteraz kazili?“ 

Július Homola

V ZRKADLE ČASU
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Ako sme bránili pravdu
a spravodlivosť (2.)
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Tak táto kombinácia prívlastkov
zdobí pôvodom Slovenku Sa‰u Tar-
noczyovú. V ãasopise Kanadsk˘ Slo-
vák radí mlad˘m ºuìom: „Majte sen,
po ktorom túÏite, majte vieru a tvrdo
pracujte, aby ste svoj sen dosiahli.“ 

Sa‰a je vnuãkou predsedu PV
ZPKO Arpáda Tarnóczyho a Paula
Stacha, autora ãlánku Kanadská Slo-
venka v pralesoch, zaujala t˘m, Ïe sa
stala súãasÈou humanitárneho tímu
VIDA VOLUNTERS, ktor˘ pomáha
miestnemu obyvateºstvu i uteãencom
z okolit˘ch krajín ìaleko od civilizá-
cie, najmä v rozsiahlych pralesoch
strednej Ameriky, predov‰etk˘m
v Nikarague, Guatemale a Kostarike. 

Príbeh Sa‰i je príkladom pracovi-
tosti a vytrvalosti, lásky k ºuìom. Na-

rodila sa v roku 1983 na Slovensku.
Ako ‰tvorroãná sa dostala s rodiãmi –
emigrantmi do Kanady. Vyrastala
v Otave, ‰tudovala právo a ‰panielãi-
nu. Na vysoko‰kolské ‰túdia si pri-
vyrábala, najskôr k⁄mením ÈaÏko
chor˘ch pacientov, pri pôrodoch,
v administratíve. V zdravotnej admi-
nistratíve získala  dokonca  magister-
sk˘ titul. 

Do Kostariky pri‰la prv˘ raz v ro-
ku 2010. Zaãala uãiÈ angliãtinu na
vysokej ‰kole, ale uÏ v júli 2011 získa-
la svoju vysnívanú prácu, stala sa
manaÏérkou ºudsk˘ch zdrojov  ame-
rickej firmy VIDA VOLUNTERS.  Krás-
na a múdra Sa‰a  ‰íri dobre meno ro-
diny i svojej starej vlasti vo svete. 

(eh)

Îivotné jubileum Ivana Masára
si zahraniãní Slováci v ãasopise Ka-
nadsk˘ Slovák pripomenuli takto:
„Ná‰ dopisovateº a ãitateº Ivan Ma-
sár sa 6. januára 2012 doÏije osem-
desiatky. Neviem, ãi to boli sudiãky
alebo mystickí traja králi, ktorí mu do
vienka dali dar umenia, vieru a nádej.
V˘tvarník, ktor˘ tvorí ‰tetcom na ob-
razové plátno, ale aj písan˘m slovom
na papier. Navy‰e je akoby jeden
z posledn˘ch, neohrozen˘ch drÏite-
ºov pamiatky na t˘ch, ktorí padli za
obeÈ vrahom demokracie. Ivan Masár
svieti pochodÀou, ktorú uÏ mnohí
pre nedostatok du‰evn˘ch ãi teles-
n˘ch síl odloÏili.

Osobne poznal cestu na Golgo-
tu, na ktorú ho ktosi postrãil 4.
januára 1954, keì mu ch˘bali iba
dva dni do dviadsiatych druh˘ch na-
rodenín. O 14 (!!!) rokov neskôr sa
dozvedel svoj rozsudok, ktor˘ znel
„za velezradu“ a zvyãajne sa vyzna-
ãoval trestom smrti.  Akási „dobrá
du‰a“  to v‰ak zmenila na prev˘cho-
vu, na 17 rokov v˘hºadu na svet spo-
za zamreÏovan˘ch okien..

DokáÏeme si aspoÀ ãiastoãne

predstaviÈ, ão sa dialo v du‰i mladé-
ho muÏa, ktor˘ sa te‰í na svoje naro-
deniny a ‰tyridsaÈosem hodín pred
nimi ho ktosi vtlaãí do brány ãervené-
ho pekla, v ktorom musí stráviÈ svoje
najkraj‰ie roky mladosti?

Ako sa asi cítil po preãítaní ãlán-
kov o komunistoch, ktorí do dne‰-
n˘ch dní nielenÏe neboli potrestaní
za krvilaãnosÈ na na‰om národe, ale
sa otvorene stavajú za svoju doktrínu
a hlasne sa smejú do oãí t˘m, ktorí
ako Ivan Masár si e‰te stále pamätajú
hlas ich hrôzovlády. Nehanbí sa slo-
venské vládne vedenie pozrieÈ Ivano-
vi a jemu podobn˘m do oãí za bo-
lesÈ, ktorú si museli vytrpieÈ od t˘ch,
ktor˘ch súãasní politickí predstavení
tolerujú? Pre zachovanie svojej ºud-
skej dôstojnosti by sa mal kaÏd˘
vedúci predstaviteº jemu a tak˘m ako
je on ospravedlniÈ, alebo aspoÀ pred
nimi sklopiÈ zrak.

Ivan Masár, poniÏovan˘, ale ne-
poníÏen˘, utláãan˘, ale nezgniave-
n˘...MuÏ, ktor˘ preÏil peklo, lebo mal
vieru, ktorá vlievala nádej uzrieÈ
svetlo slobody.

Kanadsk˘ Slovák sa pripája

k t˘m, ktorí mu Ïelajú poÏehnanie od
V‰emohúceho, dobré zdravie
a pokojné dni v kruhu t˘ch, ktorí ho
majú radi.“

ZAZNAMENALI SME
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Pracovitá, vytrvalá, krásna a múdra

Ponižovaný, ale neponížený
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Maìarská národná rada prevzala
‰tátnu moc v Maìarsku 30. októbra
1918 a následne bol jej predseda M.
Károlyi menovan˘ za maìarského
premiéra. Maìarská národná rada
telegramom politicky a právne uzna-
la sebaurãovacie právo slovenského
národa a Slovenskú národnú radu
v Turãianskom Svätom Martine za jej
predstaviteºa. Pí‰e sa v Àom: „Sme
presvedãení, Ïe hovoríme z du‰e
celého maìarského národa, keì
sa obraciame v t˘chto historic-
k˘ch chvíºach s vrúcnymi slovami
úprimne precítenej bratskej lásky
na Slovensku národnú radu. Ma-
ìarsk˘ národ nedelili od Vá‰ho
národa ani nenávisÈ, ani rozdiel-
ne záujmy. Delila ho jedine hrie‰-
na politika tvrdo‰ijnej triedy ná‰-
ho národa, ktorá jednako ‰kodila
i slovenskému i maìarskému ná-
rodu t˘mi krivdami, ktoré city
slovenského národa uráÏali... My
stojíme na tom stanovisku, Ïe
podºa svätého práva sebaurãe-
nie, patriace kaÏdému národu.“ 

KeìÏe Maìarsko malo odstúpiÈ
Rumunsku pás územia v ‰írke 200
km, vypukla celonárodná kríza, ktorá
mala za následok demisiu vlády pre-
miéra Károlyiho. Nasledujúci deÀ sa

moci chopili sociálni demokrati s ko-
munistickou stranou a vyhlásili Ma-
ìarskú republiku rád s boº‰evickou
diktatúrou na ãele s Bélom Kúnom
(predt˘m Kohn). Boº‰evici rátali
s „proletárskymi“ povstaniami v oko-
lit˘ch krajinách a spoliehali sa aj na
pomoc Leninovho ZSSR. Vo vidine
zachovania Uhorska sa k nim pri-
dali v‰etky názorové prúdy. V no-
ci na 30. mája 1919 sa zaãala v‰eo-
becná ofenzíva maìarského vojska.
Jeho mohutn˘ nástup ãesko-sloven-

ské jednotky zaskoãil a donútil  ich
stiahnuÈ  sa. Malo to zl˘ vplyv na mo-
rálku vojakov aj slovenského obyva-
teºstva.  Vìaka tomu maìarskí boº-
‰evici obsadili v krátkom ãase  jednu
tretinu slovenského územia v rozsa-
hu Nové Zámky – Levice – Banská
·tiavnica – Zvolen – Tisovec - RoÏÀa-
va – Pre‰ov – Trebi‰ov. Paradoxne
13. júna 1919 mierová konferencia
rozhodla o slovensko – maìarsk˘ch
hraniciach a 16. júna 1919 bola
v Pre‰ove vyhlásená Slovenská re-
publika rád na ãele s ãesk˘m boº‰evi-
kom Antonínom Janou‰kom. Chápa-
lo sa to ako negácia âesko-Sloven-
ska.  Moc Slovenskej republiky rád sa
v‰ak opierala len o maìarskú boº‰e-
vickú armádu. Tí, ktorí pred boº‰evik-
mi nestaãili ujsÈ a angaÏovali sa
v prospech slovenského národa boli
zat˘kaní a buì popravovaní na mies-
te, alebo internovaní v koncentraã-
nom tábore Hatvan v Maìarsku. Boº-
‰evická invázia na Slovensku v júni
1919 bola okrem individuálnych skú-
seností legionárov v Sovietskom Rus-
ku prv˘m reálnym dotykom Slovákov
s boº‰evizmom, ão vo veºkej miere
podmienilo ich postoje ku komuniz-
mu v 20. storoãí.   

Peter Mulík

ÚVAHA / ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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V júni roku 1919 Slovensko spoznalo 
boľševizmus na vlastnej koži

O Barbarskej noci pred-
ná‰al 14. mája tohto roku v mar-
tinskom Centre voºného ãasu mlá-
deÏi Fridrich Fritz, predseda
regionálnej poboãky v Spi‰skej No-
vej Vsi.  Intenzívne sa o udalosti
okolo násilnej likvidácie rehoºn˘ch
rádov zaujíma aj predseda poprad-
skej poboãky PV ZPKO Zoltán
Kukula, ktor˘  ani tohto roku ne-
ch˘bal na pietnej spomienke  pri
pamätníku obetiam komunizmu
na popradskom cintoríne.

Foto archív Fridrich Fritz

Vikmanov, jeden z jáchymovsk˘ch
lágrÛ, zvan˘ „elko“. V oblacích
prachu jsme pro Rusáky natloukali
do barelÛ uranovou rudu. 
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„22 hláv“ putuje
po Slovensku

Tvorcovia filmu „22 hláv“ hºa-
dajú  ìal‰ích pozostal˘ch z prípadu
Ja‰ko a spol.  Vo filme spracovali
‰tyri rodiny odsúden˘ch, a ako
nám napísal reÏisér filmu Matú‰
Demko, väã‰ina z celkového poãtu
22 tvorcom ch˘ba.  Veria, Ïe aj ná‰
ãasopis by mohol byÈ nápomocn˘ v
zozbieraní ìal‰ích svedectiev prí-
buzn˘ch a priateºov po ìal‰ích hr-
dinoch protikomunistického odbo-
ja. Redakcia preto privíta akékoº-
vek informácie o svedkoch prípadu
Ja‰ko a spol.

Film „22 hláv“  za úãasti tvor-
cov  úspe‰ne premietajú v sloven-
sk˘ch mestách. 25. mája ho uvied-
li v Prievidzi, 1. júna v Bratislave a
9. júna ho premietnu na festivale
Lumen v Trnave. (eh)

ČITATEĽSKÉ FÓRUM

8

Na druhej strane ná‰ho ãasopisu je oznam, Ïe
materiály uverejnené v rubrikách „âitateºské fó-
rum“ a „Spomienky“ vyjadrujú názory obãanov
a ãitateºov. Nemusia byÈ totoÏné so stanoviskami
redakcie. Pripomíname túto skutoãnosÈ vzhºadom
na to, Ïe medzi ohlasmi ãitateºov sa nachádzajú aj
také, ktoré protestujú voãi niektor˘m príspevkom
v t˘chto rubrikách. Musíme zdôrazniÈ, Ïe ãlenstvo
v na‰ej organizácii nie je viazané na Ïiadnu politic-

kú stranu. Vznikla z potreby zdruÏiÈ politicky pre-
nasledovan˘ch obãanov komunistick˘m reÏimom,
ktor˘ sa kruto vyrovnával s ºuìmi predov‰etk˘m
národne a kresÈansky orientovan˘mi. Aj preto PV
ZPKO podporuje takú politiku, ktorá vyznáva
kresÈanské a národné princípy. 

Prosíme na‰ich ãitateºov o vzájomnú tolerant-
nosÈ k vyjadrovan˘m názorom a re‰pekt pred
ºudsk˘mi právami kaÏdého z nás. Redakcia

Čitateľom do pozornosti

VáÏen˘ pán Marián Burík, s poºutovaním som si preãítal Vá‰ ãlánok. Je-
dinou vecou, s ktorou s Vami súhlasím je, Ïe sa t˘chto parlamentn˘ch volieb
zúãastnilo tak veºa strán. Boli to strany, ktoré sú na politickej scéne uÏ dlh‰ie
a strany, ktoré vznikli tesne pred voºbami. To, Ïe tak r˘chlo vznikli, zapríãini-
lo aj to, Ïe boli predãasné voºby. Malo to aj v˘hodu, ºudia si mohli vybraÈ.

Keì som pri t˘ch voliãoch, tak podºa mÀa sa voliãi delia na voliãov ºavi-
covo a pravicovo zm˘‰ºajúcich. Ja o sebe môÏem povedaÈ, Ïe som tvrd˘ pra-
viãiar. Viete, ak˘ je rozdiel medzi ºavicovou stranou a pravicovou? ªavicová
strana míÀa a naproti tomu pravicová strana vytvára hodnoty a peniaze
zarába. T˘mto chcem reagovaÈ na Va‰u kritiku, Ïe Dzurindove vlády
nestavali diaºnice. M˘lite sa, stavali. Ale ãlovek sa môÏe zakr˘vaÈ len takou
perinou, akú má. ·tát môÏe míÀaÈ len toºko peÀazí, koºko ich má. Po t˘chto
voºbách máme po 23 rokoch znovu ºavicovú vládu. Uvidíme, ão dokáÏe.
Verím, Ïe nevydrÏí ‰tyri roky. 

Vo Va‰om ãlánku je aj nostalgia za stranami HZDS-ªS a SNS. Je to dobré,
Ïe sa Meãiar a Slota nedostali do parlamentu. Dúfam, Ïe obidvaja odídu do
zabudnutia. Veì Ïiadny politici  od roku 1989 si neodkrojili z ná‰ho
spoloãného majetku ako oni dvaja. 

VáÏená redakcia, som trochu sklaman˘, Ïe ste dali vo Va‰om periodiku
priestor aj na tak˘to príspevok. Dúfam, Ïe tak isto uverejnite aj môj
príspevok. Jozef Szabo

Levice

Ad.: Parlamentné rýchlokvašky

Na minuloroãnom sneme. Foto Vlastimil Morávek
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Lebo to je tu‰ím
u nás na Slovensku
stav stály a nemen-
n˘. Preão? No, to by
som aj ja rada vede-
la, ale vydrÏte, po-
vieme si o Àom viac.
Máme za sebou aj

1.máj, aj v˘roãie skonãenia svetovej
katastrofy, teda II. svetovej vojny
a v súvislosti  s t˘m pohºady dozadu.
SpoloãnosÈ sa e‰te stále, aj po t˘ch vy-
‰e 20. rokoch od príchodu slobody
a demokracie delí a delí sa tak, Ïe to
niekedy naozaj aÏ zaráÏa. A e‰te nie-
ão: pripomíname si to, ão by sme ani
veºmi nemuseli a zabúdame na t˘ch,
ão by si to urãite zaslúÏili.

Kto trpel viac a kto menej?
Túto otázku  som si kládla od pr-

vej chvíle po vypoãutí rozhlasového
fíãra (pásma), navy‰e oceneného no-
vinárskou cenou Literárneho fondu
na návrh Nadácie otvorenej spoloã-
nosti a to za rok 2011. Autorka, roz-
hlasová redaktorka SoÀa Gyárfásová
ho nazvala 83600 rokov, trvalo to ce-
lú hodinu a hovorilo o utrpení politic-
k˘ch väzÀov na Slovensku poãas ko-
munistickej totality. Práve preto som
to veºmi pozorne poãúvala, pretoÏe
o tom po skoro 20.rokoch spolupráce
s t˘mto ãasopisom hádam len ãosi
viem...

Úvodom by som rada podãiarkla,
Ïe osobne povaÏujem práve Slovensk˘
rozhlas za na‰e najlep‰ie médium,
o to väã‰mi som bola prekvapená.
PretoÏe autorka totálne odignorovala,
teda zabudla na to, Ïe okrem Konfe-
derácie politick˘ch väzÀov Slovenska
tu existuje organizácia Politickí väzni
Zväzu protikomunistického odboja.
Ani len jednou vetou sa poãas celej dl-
hej hodiny nespomenula táto na‰a or-
ganizácia, akoby tu vôbec neexistova-
la. Neverila som vlastn˘m u‰iam, Ïe je
tu ãosi podobného vôbec moÏné, t˘m

viac, ak ide o novinárskou cenou Lite-
rárneho fondu ocenenú prácu. 

TakÏe, kde to vôbec Ïijeme? Koho
to tu kádrujeme, koho utrpenie uzná-
vame a kto je tu zamlãovan˘ a to ve-
rejne na vlnách celo‰tátneho verejno-
právneho Slovenského rozhlasu? Od-
kiaº autorka pri‰la na to, Ïe KPVS je
jedinou organizáciou politick˘ch väz-
Àov? Preão si to neoverila v Ústave pa-
mäti národa? Alebo to urobila zámer-
ne? Myslí si, Ïe tí z KPVS trpeli a umie-
rali  viac  ako tí z PV ZPKO? Ako sa asi
cítili tí nespomenutí pri poãúvaní toh-
to pásma, ako ste to preÏívali práve
vy, ãitatelia tohto ãasopisu, odignoro-
vaní a zamlãovaní? A tento rozhlasov˘
fíãer e‰te dostane aj novinársku ce-
nu?! Tak tomuto ja, stará novinárka,
uÏ vôbec nerozumiem! Lebo utrpenie
a obete sú rovnaké, pani kolegyÀa, ak
by ste to náhodou nevedeli...

A e‰te poznámka: keìÏe mne ide
Slovensk˘ rozhlas od rána do veãera,
keìÏe v Àom aÏ doteraz mám niekoº-
ko skutoãne vynikajúcich koleg˘À,
ktoré desiatky rokov pracujú na v˘bor-
nú, je toto kádrovanie na jeho vlnách
nepredstaviteºné, ale v‰ímam si ho uÏ
dlh‰ie. Aj ìal‰ia rozhlasáãka, Eva Slád-
ková, komunikuje len a v˘luãne
s KPVS – tak˘ dostala príkaz, alebo ão
si mám myslieÈ? To, Ïe tu obete delí-
me a hodnotíme viac, alebo menej?
AÏ tam sme sa dostali. A takúto prácu
e‰te aj oceÀujeme? Ozaj, koho to vte-
dy bolelo menej, to by som z pohºadu
rozhlasov˘ch autoriek rada vedela...

Čo nebolo v učebniciach
Takúto priam prepotrebnú rubri-

ku má ãasopis pre Ïeny – Slovenka.
Lebo my, Slováci, vieme aj kádrovaÈ,
aj sa postaraÈ o to, aby na‰e osobnos-
ti v t˘ch uãebniciach jednoducho ne-
boli. Kto vie dnes o vynikajúcom bás-
nikovi, profesorovi patológie Andre-
jovi Îarnovovi, alias Franti‰kovi
·ubíkovi, kedy sme koho pouãili, Ïe

zaplatil útekom do USA za to, Ïe ako
jedin˘ povedal pravdu o KatyÀskej
tragédii, kde bol ako medicínsky ex-
pert. V‰ade inde by sa t˘m len chválili,
nám to môÏe byÈ ukradnuté. Kto
dnes  vie o rovnako v˘bornom básni-
kovi, franti‰kánovi Rudolfovi Dilongo-
vi, rovnako emigrovanom? A kto
z na‰ich maturantov a vysoko‰kolá-
kov si preãítal aspoÀ jednu knihu pro-
zaika Mila Urbana – presne jemu a je-
ho dielu bol venovan˘ ãlánok v spo-
menutom ãasopise.

Rada by som sa sp˘tala na‰ich
‰tudentov, ktorí, ako ãítam a poãú-
vam majú problémy s pochopením
textu, ãi im niekto povedal, Ïe sa stal
slávnym vo svojich 23. rokoch a jeho
prv˘ román Îiv˘ biã preloÏili do 21 ja-
zykov! A e‰te aj to, kto z nich ãítal
a pozná jeho Hmly na úsvite, V osíd-
lach, alebo Zhasnuté svetlá? Presved-
ãen˘ antifa‰ista sa paradoxne v prvej
Slovenskej republike stal ‰éfredakto-
rom Gardistu, dvakrát dal v˘poveì,
dvakrát ju neprijali a keì ho po vojne,
po návrate z Rakúska postavili v Brati-
slave pred súd, ten vyniesol oslobod-
zujúci rozsudok.

Ale my – kádrujeme! Delíme, od-
sudzujeme, vyná‰ame ortiely. Nepo-
znajúc pomery, ani osobnosti, ani ich
Ïivoty a ãiny – kádrujeme. To sme si
doniesli e‰te z tej ãervenej totality
a nevieme sa toho zbaviÈ. Aj keì sme
poãtom príli‰ mal˘ národ na to, aby
sme si toto v‰etko mohli dovoliÈ. My
sa tu delíme podºa toho, kto, kedy
a koho volil a nie podºa toho, aké má
v˘sledky. A robíme to len a v˘luãne na
vlastnú ‰kodu.

Na záver e‰te maliãkosÈ: prestaÀ-
me uÏ raz s pripomínaním si t˘ch
komunistick˘ch prv˘ch májov, nose-
ním portrétov vtedaj‰ích papalá‰ov
a opakovaním komunistick˘ch hesiel.
Alebo je niekomu za veselicami toho
typu ºúto? âudovala by som sa.

Eva Laucká

KULTÚRA
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Koho to a prečo ešte 
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Bratislavãan Ján Gaál je
tak ako väã‰ina politick˘ch
väzÀov komunistického re-
Ïimu v dôchodkovom ve-
ku. V decembri mu minulo
81 rokov. Veºmi dôleÏit˘m
dátumom v jeho Ïivote je
deÀ svadby, 29. apríl 1955.
Svadobná spoloãnosÈ s na-
pätím oãakávala veãerné
správy, ãi prezident repub-
liky udelí amnestiu roºní-
kom, odsúden˘m za nespl-
nenie kontingentu. Bol me-
dzi nimi aj otec nevesty,
odsúden˘ kvôli desiatim
kilám zemiakov. Dostal
‰tyri mesiace a vysokú po-
kutu. Ale nechajme spomí-
naÈ pána Gaála.

Ako to bolo s t˘mi zemiakmi?
NuÏ, súdruhovia vyrubili kontin-

gent aj z pozemkov, ktoré svokrovci
nemali. A keìÏe svokra obvinili, Ïe
neodovzdal ‰tátu 10 kíl zemiakov,
nedostal ani povolenie na zakáºaãku,
plánovanú na svadbu. Keì prasa za-
bili, pri‰la vrchnosÈ a jednoducho ho
zhabali. 

A ão amnestia?
Áno, prezident udelil amnestiu aj

svokrovi, takÏe svadba bola napriek
v‰etkému veselá. Ale 14 dní vo vy‰et-
rovacej väzbe si odsedel.

A vy? Preão vás zatkli?
Lebo ma  s partiou kamarátov

chytili na hraniciach, keì sme chceli
ujsÈ na Západ. 

Preão ste utekali?
Lebo sa mi nepáãilo, ão som

okolo seba videl. Moji rodiãia boli ná-
boÏní a tak aj vychovali svoje  deti.
A to, ão sa dialo po vojne, som jed-
noducho nedokázal  zniesÈ.

âo to bolo?
B˘vali sme na Panenskej 5. Vedºa

ná‰ho domu sídlilo NKVD. V pivniã-
n˘ch priestoroch sa ãasto strieºalo.
Ako to b˘va, chlapci sú zvedaví.

A tak sme zistili, Ïe Rusi tam strieºajú
vlastn˘ch  ºudí. VyváÏali ich za mesto
a hádzali do  protitankov˘ch záko-
pov. A tam ich zahrabali. 

A to bol dôvod vá‰ho úteku?
Áno, báli sme sa toho, ão pri-

chádzalo z Ruska.  V Bratislave k‰ef-
tovali aj s partizánskymi legitimácia-
mi. Jeden ãlovek z NKVD mi takú po-

núkal.  NuÏ reku, ja ti ka‰lem na tvo-
ju legitimáciu. TakÏe partizánsku le-
gitimáciu bolo moÏné poºahky získaÈ,
ão sa vyuÏívalo na habanie majetku
bratislavsk˘ch Nemcov. A e‰te keì
potom  drÏiteº takej legitimácie po-
vedal, Ïe volil komunistov, tak bol
bohém. Ukázal prstom na nejak˘
dom a bol jeho. Komunisti zaberali
majetky  vo veºkom ‰t˘le. To boli
podvodníci, a, Ïiaº, vyhrávali.

Akoby ste ani nehovorili o ro-
koch po vojne...

Podvodníci nikdy nepreme‰kajú
príleÏitosÈ. Spomínam si, Ïe v Karlo-
vej Vsi mal z jednej strany ulice vinice
Morbacher,  z druhej  Hofman. Pa-
mätám sa, ako tam raz pri‰iel jeden
partizán a povedal, toto je moje,
a bolo.

Aké bolo va‰e detstvo?
Vyrastal som v Karlovej Vsi. Kde

je teraz zdravotné stredisko bola te-
locviãÀa. Chodil som tam na tréningy
boxu.  Rodiãia ma zapísali do nemec-
kej ‰koly na  Zuckermandli. Ktosi
v‰ak robil nábor do maìarskej ‰koly.
Rodiãom sºubovali byt a mne  elektri-
ãenku zadarmo. Aj takto sa kupovali
ºudia.

NÁŠ ROZHOVOR
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Mravnosť národa skolabovala
nastolením komunizmu

Vojak Ján Gaál Foto archív

Gratulanti vÏdy pote‰ia. Foto archív
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Vy ste boli celkom úspe‰n˘
v karate.

Bol som preborníkom v rámci
âesko-Slovenska. Tento ‰port sa mi
neskôr veºmi zi‰iel. Veì jedn˘m
prstom som mohol usmrtiÈ ãloveka.
Pravda, nie Ïeby som mal také úmys-
ly, ale psychicky mi to veºmi pomáha-
lo. A práve partia pätnástich  ka-
ratistov  sme  sa  rozhodli odísÈ cez
PetrÏalku do Rakúska. I‰li sme a tam
nás pochytali. 

Kedy to bolo?
V roku 1949. Zelen˘m Antonom

nás potom doviezli na ·pitálsku, lebo
na Februárke e‰te niã nebolo. Hodili
ma na samotku s univerzitn˘m
profesorom Rajeck˘m, lebo väznice
boli preplnené. Vtedy sa ãlovek
‰kared‰ie pozrel na niekoho a uÏ sa
dostal do väzenia. Hovoril mi, Ïe je
tam od roku 1946, Ïe stále chodia za

ním e‰tebáci a stále chcú od neho,
aby sa priznal, Ïe má brata v zahrani-
ãí, Ïe mu podáva správy. A on im
opakoval - veì ja nemám v zahraniãí
nikoho. Oni chceli t˘ch profesorov li-
kvidovaÈ. 

A od vás ão sa chceli dozve-
dieÈ?

Keì som pri‰iel do miestnosti,
vy‰etrovateº si poloÏil revolver na
stôl, Ïe ma odstrelí keì nepoviem
pravdu, Ïe som bol ‰pión. Napokon
som tam nebol dlho.  Myslím si, Ïe
sa ma vy‰etrovateº zºakol. Asi videl
na mne, Ïe by som mohol po Àom
skoãiÈ, lebo tie Èahy karate sa zrejme
nedajú utajiÈ. 

Aj tak vás odsúdili.
Za ilegálny prechod hraníc na rok

väzenia. A keì som bol vo väzeni...
...na ·pitálskej?
Na ·pitálskej, tak mi jeden Rakú-

‰an ponúkal, Ïe keì ma pustia, aby
som za ním pri‰iel. V tom ãase väzni
chodili mimo väzenia na rozliãné prá-
ce.  V‰imol som si, Ïe nie vÏdy sa
v‰etci aj vrátili.  Mali to tak narafiãe-
né, Ïe keì sa chceli niektorého väzÀa
zbaviÈ, lebo ho povaÏovali za nebez-
peãného, tak fingovali jeho útek,
a zastrelili ho akoÏe na úteku.  Zaãal
som si dávaÈ veºk˘ pozor, aby som sa
nedostal do takejto situácie. 

Neskôr vás rehabilitovali?
Áno, ale uÏ to i‰lo so mnou. Deti

sa nemohli dostaÈ do ‰kôl, ja do za-
mestnania, lebo som bol  veden˘ ako
nespoºahliv˘ pre reÏim. Robotu som
dostal aÏ v Hodoníne a robil som tam
desaÈ rokov.  Jedného dÀa  ma oslo-
vil vedúci tajomník strany Ing. Nera-
dil, Ïe keì staviam zadarmo ºuìom
domy, Ïe musím aj jemu. Odmietol
som, pohrozil mi, Ïe ma dá zavrieÈ,
tak som sa vrátil do Bratislavy. 

Ale predt˘m e‰te ste boli na
vojenãine, ãi nie?

IsteÏe, tri roky v PTP. V roku
1950 sa ma pri odvode v PetrÏalke
p˘tali, ão by som chcel robiÈ. A ja, Ïe
letca. Tak sa zasmiali a odvelili ma do
Svatej Dobrotivy.  Odtiaº do Dûãina,
kde to  vyzeralo ako v koncentráku.
Medzi nami boli aj takí, ão boli v cud-
zineckej légii.  Jednoducho tam zhro-
maÏdili v‰etk˘ch nespoºahliv˘ch a ne-
chali nás odstraÀovaÈ míny po Nem-
coch. Kto bol chor˘ tak ho nechali
vykopaÈ jamu a urãite pri tom zahy-
nul. Odtiaº ma premiestnili do Pardu-
bíc,  potom  do Dobfian, kde uÏ  boli
na hraniciach silné ostnaté zátarasy.
Klãovali  sme les  a keì bol terén pri-
praven˘, betónovali sme letisko. Ma-
la to byÈ protiamerická základÀa. Tak
som sa dostal aj na letisko. 

Nebodaj sa vám splnil sen?
To urãite, ale aÏ po smrti Stalina

a Gottwalda.  Poãuli sme, Ïe ich zli-
kvidovali. Raz som si vypoãul rozho-
vor, v ktorom jeden Rus vyãítal na-
‰ím, Ïe si robia starosti, ão s nami.
„My ich strieºame“, povedal.  Potom
som sa dozvedel, Ïe sme boli pripra-
vení do gulagov. Keby tí dvaja neboli
zomreli, tak  asi nie som uÏ medzi
Ïiv˘mi. Nás pustili po troch rokoch
domov. 

Pokraãovanie na 12. strane

NÁŠ ROZHOVOR
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Dokonãenie z 11. strany
Po návrate do Bratislavy uÏ

ste mali lep‰í Ïivot?
Ani nie, robil som síce v uãÀovskej

‰kole Stavingu,  staral som sa o odbor-
n˘ v˘cvik  300 detí, ale svojim deÈom
som pomôcÈ nedokázal. Nevedel  som
sa zbaviÈ nálepky „protikomunistick˘
Ïivel“, ktorá ma sprevádzala cel˘ Ïivot.
Mlad‰í syn, ktor˘ sa vyuãil za elektriká-
ra kvôli mne  takmer nedostal vyuãn˘
list. Star‰í syn  sa uchádzal o ‰túdium
na vysokej ‰kole lesníckej a len cez zná-
mosti  sa do ‰koly dostal. 

Zo Stavingu ste i‰li do dô-
chodku?

Nie, tam som podpísal desaÈroã-
n˘ záväzok a po jeho dov⁄‰ení som si
na‰iel prácu v DruÏstave, kde som ro-
bil v˘robného in‰pektora. Odtiaº som
v roku 1990 odi‰iel do dôchodku. 

TakÏe tam ste boli svedkom
zmeny reÏimu. 

Áno a nestaãil som sa ãudovaÈ
od samého zaãiatku, ako som nastú-
pil do zamestnania. Najskôr  sme Ivi-
covi, predsedovi DruÏstavu  stavali
dom, lebo mal partizánsku legitimá-
ciu. Neskôr  som sa dozvedel, za koº-
ko sa dali kúpiÈ ‰éfovské miesta,
z ktor˘ch bolo blízko k privatizácii. 

Narodili ste sa do prvej âes-
ko-Slovenskej republiky,  ‰tudo-
vali poãas prvej Slovenskej re-
publiky,   ale asi  z tohto obdobia
si veºa nepamätáte?

Ale pamätám. Keì som chodil
do ‰koly stretával som na ulici prezi-
denta Tisa.  VÏdy som ho pozdravil.
Chodil pe‰o bez ochranky, cestoval
vlakom, ako ostatní ºudia. Nebál sa.
Ten systém vyÏadoval ãestnosÈ, soli-
dárnosÈ,  slovensk˘ ‰tát bol kresÈan-
sk˘, takÏe ten ateistick˘ musel Slo-
vensko zadusiÈ. Kto kradol, vraÏdil,
i‰iel do väzenia. A dnes? Strãia ãlove-
ka do suda s kyselinou a viac ho niet.
A nikto to nevy‰etrí, nikto nejde do
väzenia. âeská televízia dodnes ne-
berie do úvahy, Ïe Slovenská republi-
ka existovala. Úmyselne z na‰ej histó-
rie  vynechávajú  Slovenskú republiku

od roku 1939 do roku 1945, akoby
neexistovala. A nikto proti tomu ne-
protestuje. 

Privítali ste vznik Slovenskej
republiky v roku 1993?

Iste.
A splnila va‰e oãakávania?
Nie, necítim, Ïe by sa starala

o ºudí, ako tá prvá. Keì som bol na
vojne, zabili mi otca. ·tB ho pozvala
na v˘sluch a viac sa nevrátil. Mama
mi povedala, Ïe ho vyhodili z okna.
Chcel som sa dozvedieÈ viac, preão
sa to stalo, kto to urobil. Ale natrafil
som na neochotu, cynizmus. Na ÚPN
nie je táto udalosÈ vôbec zdokumen-
tovaná a keì som pátral po tom,
a tvrdil som, Ïe tie papiere by sa mali
niekde nachádzaÈ, policajt sa ma
op˘tal, ãi chcem stotisíc korún.

PrekáÏajú vám tie podvody,
neãestnosÈ, neºudsk˘ prístup?

Keì manÏelkinho otca odsúdili,
bolo to v Gbeloch a bolo tam 150 ºu-
dí. I‰iel som hºadaÈ ten záznam. Niã
som nena‰iel. V‰etko je skartované.
Akoby sme nemali nijakú minulosÈ.
TakÏe, na ão sa vlastne máme
sÈaÏovaÈ?

Eva Hromjáková

NÁŠ ROZHOVOR
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Mravnosť národa skolabovala
nastolením komunizmu

ManÏelia Gaálovci ‰Èastní aj po rokoch. Foto archív

Jednoducho na svadbe. Foto archív
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Odsúdení na 5 až 10 rokov
Broz Michal, naroden˘ 2.2.1930, odsúde-
n˘ 19.6.1951 na 5 rokov, velezrada, Dargov
âerven˘ Jozef, naroden˘ 16.3.1923, 
odsúden˘ 19.6.1953 na 8 rokov, velezrada,
Makov
âolko Ján, naroden˘ 9.5.1925, odsúden˘
5.6.1950 na 6 rokov, Pezinok
Dohnanec Emil, naroden˘ 25.2.1924, 
odsúden˘ 11.6.1949 na 8 rokov, 
vyzvedaãstvo, Bratislava
Dobrodej Jozef, naroden˘ 7.8.1908, 
odsúden˘ 27.6.1951 na 5 rokov, 
zdruÏovanie proti ‰tátu, RuÏomberok
Ga‰‰o Ján, 3.6.1913, odsúden˘ 7.6.1958
na 8 rokov, zdruÏovanie proti republike, 
PovaÏská Bystrica
Grega Ján, 6.1.1932, odsúden˘ 22.5.1951
na 5 rokov, velezrada, Tu‰ice 
Hablák Milan, naroden˘ 24.12.1917, 
odsúden˘ 9.6.1949 na 8 rokov, velezrada,
zdruÏovanie proti ‰tátu, Oravsk˘ Podzámok
Halás Tibor, naroden˘ 4.3.1932, odsúden˘
21.5.1951 na 6 rokov, velezrada, Hlohovec
Hampel Jozef, naroden˘ 6.3.1927, 
odsúden˘ 29.6.1949 na 7 rokov, Bojnice
Horváthová (Laãná) Oºga, narodená
1.3.1925, odsúdená 1.6.1949 na 8 rokov,
East Paterson 
Hrobárek Ladislav, naroden˘ 9.6.1923,
odsúden˘ 23.6.1949 na 6 rokov, 
vyzvedaãstvo proti spojencovi, Tomá‰ov
Jamrich Andrej, naroden˘ 27.11.1925,
odsúden˘ 13.5.1949 na 6 rokov, Hlohovec
Javorsk˘ Ladislav, naroden˘ 22.6.1929,
odsúden˘ 28.6.1951 na 6 rokov, 
zdruÏovanie proti ‰tátu, spolãenie na útok
na ústavn˘ch ãiniteºov, Banská Bystrica
Klaãansk˘ Emil, naroden˘ 20.11.1922, od-
súden˘ 14.6.1950 na 5 rokov, zdruÏovanie
proti ‰tátu, Bratislava
Kristan Ondrej, naroden˘ 8.7.1913, 
odsúden˘ 25.6.1954 na 5 rokov, velezrada,
Ko‰ice
KriÏan Jozef, naroden˘ 9.10.1921,

odsúden˘ 27.6.1951 na 5 rokov, príprava
úkladov, Nové Zámky
Kulich Pavel, naroden˘ 22.10.1922, 
odsúden˘ 3.6.1953 na 6 rokov, 
vyzvedaãstvo, Zvolen
Kundek Michal, naroden˘ 12.10.1927,
odsúden˘ 24.6.1949 na 7 rokov, 
vzbúrenie, ·iroké
Kyseº Michal, naroden˘ 25.9.1928, 
odsúden˘ 18.6.1949 na 5 rokov, 
velezrada, SmiÏany
Lalinsk˘ Alojz, naroden˘ 23.7.1920, 
odsúden˘ 24.6.1948 na 6 rokov, Îilina
Liãko Jozef, naroden˘ 3.12.1920, 
odsúden˘ 27.6.1950 na 8 rokov,
príprava úkladov, Ko‰ice
Lihotská Marta, narodená 4.7.1933, 
odsúden˘ 26.6.1959 na 7 rokov, velezrada,
Bojnice
Louda Bohumil, naroden˘ 10.4.1954, 
odsúden˘ 3.6.1975, odsúden˘ 3.10.1977
na 5,5 roka, nenastúpenie sluÏby 
v ozbrojen˘ch silách, Nitra
Mi‰ejka Ján, naroden˘ 17.11.1926, 
odsúden˘ v júni 1948 na 5 rokov, Îilina
Nagyová (Szitásová) Helena,
12. 5. 1927, odsúdená 17. 6. 1949 
na 5 rokov, velezrada, Prievidza
Palenãík Ján, naroden˘ 8.4.1930, 
odsúden˘ 19.6.1951 na 5 rokov, 
velezrada, Parchovany
Pleceník Michal, naroden˘ 6.10.1927,
odsúden˘ 18.6.1951 na 8 rokov, 
velezrada, Michalovce
Pluãinsk˘ Dezider, naroden˘ 16.7.1932,
odsúden˘ 12.6.1951 na 8 rokov, 
velezrada, Spi‰ská Belá
Polák Franti‰ek, naroden˘ 6.2.1916, 
odsúden˘ 29.6.1949 na 5 rokov, 
vyzvedaãstvo proti spojencovi, Bratislava
Reitmayer Zbynek, naroden˘ 10.6.1923,
odsúden˘ 11.6.1949 na 6 rokov, 
vyzvedaãstvo, Nov˘ Smokovec
Samuely Vincent, naroden˘ 12.11.1926,
odsúden˘ 13.6.1958 na 7 rokov, 
vyzvedaãstvo, Ko‰ice

Sandtnerová Marta, narodená
20.12.1918, odsúdená 17.6.1952 na 
7 rokov, velezrada, Pezinok
Saxon Michal, naroden˘ 15.3.1920, odsú-
den˘ 17.6.1969; odsúden˘ 13. 7. 1971; 
odsúden˘ 27. 5. 1974; odsúden˘ 27. 9.
1978; odsúden˘ 19. 6. 1980 spolu na 
8 rokov, hanobenie ‰tátu svetovej socialis-
tickej sústavy, po‰kodzovanie záujmov 
republiky v cudzine, Humenné
Schrek Peter, naroden˘ 29.9.1923, 
odsúden˘ 21.6.1949 na 6 rokov, velezrada,
Bratislava
Slávik Oskar, naroden˘ 17.5.1928, 
odsúden˘ 27.6.1951 na 5 rokov, príprava
úkladov, Dedinka
Stróblová AlÏbeta, narodená 2.2.1911,
odsúdená 19.6.1952 na 8 rokov, 
vyzvedaãstvo, Bratislava
Szádovszki Július, naroden˘ 14.3.1930,
odsúden˘ 15.6.1953 na 6 rokov, 
vyzvedaãstvo, Farná pri Hrone
·vikruha Igor, naroden˘ 15.91927, 
odsúden˘ 6.6.1951 na 6 rokov, velezrada,
Bratislava
Tkáã ·tefan, naroden˘ 19.11.1925, 
odsúden˘ 30.6.1948 na 6 rokov, 
zdruÏovanie proti ‰tátu, Bratislava
Tresa Emil, naroden˘ 31.1.1927, 
odsúden˘ 12.6.1951 na 5 rokov, velezrada,
Spi‰ská Bela
TuchyÀa Miroslav, naroden˘ 18.4.1935,
odsúden˘ v júni 1952 na 5 rokov, 
velezrada, Bánovce nad Bebravou
Uhersk˘ Ondrej, naroden˘ 16.6.1922, 
odsúden˘ 11.5.1951 na 8 rokov, velezrada,
Bratislava
Vladár Albert, naroden˘ 22.12.1924, 
odsúden˘ 5.6.1950 na 8 rokov, 
zdruÏovanie proti ‰tátu, Martin
Vladár Bohumil, naroden˘ 8.1.1926, 
odsúden˘ 5.6.1950 na 6 rokov, zdruÏovanie
proti ‰tátu, Martin
Vrba Dominik, naroden˘ 4.2.1922, odsú-
den˘ 20.6.1949 na 6 rokov, velezrada, 
vyzvedaãstvo, Bratislava.

KALENDÁR VÝROČÍ
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� Predseda PV ZPKO Arpád
Tarnóczy poskytne pôÏiãku v su-
me 3000 eur na úhradu tlaãe a expe-
dície ãasopisu Svedectvo. Organizácia
bola nútená rie‰iÈ situáciu okolo úhra-
dy za tlaã a expedíciu vzhºadom na to,
Ïe Ministerstvo vnútra SR do
30.5.2012 neposkytlo dotáciu na ãin-
nosÈ v roku 2012.

� Predsedníctvo kon‰tatovalo,
Ïe vzhºadom na to, Ïe do 30.5.2012
nebola podpísaná zmluva zo strany

MV SR na dotáciu pre rok 2012, or-
ganizácia ãelí veºk˘m problémom zo
strany dodávateºov zmluvn˘ch slu-
Ïieb, nájmov a úhrad poisÈovní.

� Pracovníci ústredia poÏiãali
z vlastn˘ch zdrojov finanãné pro-
striedky v sume 5100 eur na úhradu
najnutnej‰ích v˘davkov, kde hrozilo
penále alebo v˘poveì z nájmu. Do
konca mája ch˘bali organizácii finanã-
né prostriedky v hodnote 25 tisíc eur.

� Predsedníctvo PV ZPKO roz-

hodlo o úãasti delegácie v zloÏení
Arpád Tarnóczy, Anna Fodorová
a Eva Zelenayová na slávnostnom
odhalení pamätnej tabule nespravod-
livo a protiprávne väznen˘ch komu-
nistick˘m reÏimom v roku 1949 obãa-
nov obce Zliechov.

� Na akcii „Jáchymovské
peklo“ sa zúãastnila delegácia PV
ZPKO vedená predsedom regionálnej
organizácie PV ZPKO v Ko‰iciach ·te-
fanom Novákom.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
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Na Mestskom cintoríne v Prievidzi
sme sa 26. apríla t.r. rozlúãili s na‰ím
ãlenom a b˘val˘m predsedom poboã-
ky PV ZPKO v Prievidzi Ing. Micha-
lom CagáÀom. Posledné zbohom
pri‰li vysloviÈ nielen ãlenovia prie-
vidzskej poboãky politick˘ch väzÀov,
ale aj predseda PV ZPKO  Arpád
Tarnóczy. Za okresnú organizáciu na
pietnom akte prehovoril Ing. Martin
Hagara.

Ing. Michal CagáÀ sa narodil
21.10.1933 v Prievidzi. Pochádzal
z remeselníckej rodiny. Jeho otec
vlastnil prosperujúce knihárstvo, ktoré

mu v roku 1949 znárodnili. Michal po
absolvovaní ºudovej a me‰tianskej
‰koly v Prievidzi, odi‰iel ‰tudovaÈ na
Priemyselnú ‰kolu strojnícku v Brati-
slave. Tu sa poãas ‰túdia zapojil do
ilegálnej ãinnosti. Zaãiatkom roku
1951 boli ãlenovia ilegálnej organizá-
cie ·tátnou bezpeãnosÈou pozat˘kaní
a obvinení z velezrady. Michal ako
mladistv˘ bol ·tátnym súdom v Brati-
slave odsúden˘ na 4 roky väzenia. Po
návrate na slobodu roku 1954 praco-
val ako zámoãník. V roku 1957 zaãal
‰tudovaÈ na veãernej priemyselnej
‰kole strojníckej a roku 1960 úspe‰ne

zmaturoval. Pokraãoval v ‰túdiu na
SV·T v Bratislave na strojníckej fa-
kulte, kde v roku 1966 promoval na
strojného inÏiniera. Pracoval ako tech-
nik v b˘val˘ch CHZWP Nováky. Bol
milujúcim manÏelom, starostliv˘m ot-
com, láskav˘m star˘m otcom. 

Po novembri 1989 sa stal zakla-
dajúcim ãlenom na‰ej organizácie,
dne‰n˘ch PV ZPKO. V Michalovi
strácame ãestného, pracovitého
a spravodlivého ãloveka, oddaného
vlastenca.

Spi sladko, drah˘ kamarát. Nech
Ëa zem slovenská, ktorú si mal tak
rád, privinie k sebe, sÈa rodná maÈ.
Raquiescat in pace.

Ing.Martin Hagara

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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✞ Vo veku nedoÏit˘ch 80 rokov, 2.mája 2012,
zomrel dlhoroãn˘ ãlen RO PV ZPKO v Prievidzi Emil PÍ·
z Kanianky. Posledná rozlúãka sa konala 5.5.2012 na
cintoríne v Kanianke. 

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 79 rokov, 10.4.2012, zomrel

dlhoroãn˘ ãlen Regionálnej  poboãky PV ZPKO Bratislava
– okolie Vojtech JAL·OVSK¯. Po prepustení z väzenia
odi‰iel do Kanady, kde zotrval aÏ do odchodu na veãnosÈ.
Posledná rozlúãka so zosnul˘m sa konala 13.4.2012 na
cintoríne v mieste bydliska v Kanade, v meste Kitchener. 

Ústredie a redakcia vyslovujú pozostal˘m
úprimnú sústrasÈ.

ROZLÚČILI SME SA

Za Ing. Michalom CAGÁŇOM

S naším Vladom KUPČOM,
zakladajúcim ãlenom a jedno obdobie

predsedom okresnej poboãky KPVS v Lip-
tovskom Mikulá‰i, sme sa rozlúãili 25. apríla
tohto roku na mestskom cintoríne Kalvária
v RuÏomberku.

Na jeho poslednej ceste sme ho spoloã-
ne s rodinn˘mi príslu‰níkmi, priateºmi, zná-

mymi odprevadili aj my, ãlenovia ruÏomberskej, Ïilinskej,
dolnokubínskej a liptovskomikulá‰skej poboãky PV ZPKO,
spolu s predsedníãkou ruÏomberskej poboãky Máriou
·idovou.

Vladimír Kupão sa narodil v Patoãinách 16. februára
1926 do strojnícko-roºníckej rodiny. Vyrastal v prekrásnom
prostredí Korytnice, Vlkolínca a RuÏomberka, ktoré ho na
cel˘ Ïivot utvrdilo v láske ku prírode,  národu a kresÈanskej
viere. V tom ãase pôsobil na fare Andreja Hlinku a ruÏom-
berská mládeÏ ho milovala a i‰la za ním. Ako mládenec
s radosÈou privítal vznik Slovenského ‰tátu  a ostal mu
vern˘ po cel˘ svoj Ïivot. âlenom  RuÏomberského katolíc-
keho kruhu bol od roku 1944.

Po prechode frontu a následnom obnovení âSR, zaãa-
li perzekúcie voãi vedúcim ãiniteºom 1. SR a katolíckej cirk-
vi, s ãím nesúhlasil. Spolu s priateºmi vyniesli a vzt˘ãili na
vrchole âebrati dreven˘ kríÏ, za ão ich potom komunisti

„odmenili" pobytom v koncentraãn˘ch táboroch na Já-
chymovsku a otrockou prácou pri ÈaÏbe uránovej rudy pre
Sovietsky zväz. Na Silvestra  1945 ho zaistila ·tátna
bezpeãnosÈ a po 1,5 roãnom väzení bol spolu s jedenásti-
mi obãanmi odsúden˘ na 1017 dní.

So zdravotn˘mi problémami sa  1. januára 1953 vrátil
domov. Po poãiatoãn˘ch problémoch sa zamestnal ako
automechanik a neskor‰ie ako majster v autoservise. Na
Liptove medzi ‰oférmi,  ak si s nieãím na svojom stroji
nevedeli poradiÈ, sa hovorilo - choì ku Vladovi Kupãovi
do RuÏomberka.

Zaopatren˘ sviatosÈami odovzdal svoju du‰u Pánovi
22. apríla 2012 po dlhej a ÈaÏkej chorobe, poãas ktorej ho
opatrovala jeho dcéra s rodinou.

Mimo svojej rodiny a strojov sa venoval aj vãelárstvu.
Keì sme sa v noci vrátili z pietnej spomienky Jáchymovské
peklo XVIII pohostil nás  mimo iného  v˘bornou ãiernou
kávou osladenou  „jeho“ vlastn˘m vãelím medom.

Odkedy sme sa spoznali, vÏdy sa ma ako mlad‰ieho
p˘tal „a vezme‰ ma so sebou, i‰iel by som aj ja“.  âi do
Bratislavy, Jáchymova  vÏdy  bolo  pre mÀa  cÈou, Ïe so
mnou aj i‰iel. A ako vtedy, i teraz Vám ujo Vlado sºubu-
jem, Ïe aj tohto roku osobne pozdravím bratov a sestry
v utrpení pri pietnych spomienkach v Jáchymove, Leopol-
dove... aj od Vás. Lúãim sa s Vami a te‰ím sa na stretnutie
s Vami vo veãnosti. Vá‰ Kazo Krivo‰ z Ondra‰ovej
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V júni si pripomíname v˘znamné Ïi-
votné jubileum t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch,
ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

40 rokov
âerÈaská Silvia, Pata 14.6.1972

50 rokov
·ajtlava Pavol, Hlohovec 27.6.1962

70 rokov
BrodÀanská Klára, RuÏomberok 

6.6.1942
Jancová Franti‰ka, Ilava 23.6.1942
Rusnák Jozef 19.6.1942

75 rokov
âiÏmáriková Anna, Humenné 17.6.1937
Izakoviã Pavol, Leopoldov 28.6.1937

80 rokov
Buãko Jozef, Banská Bystrica 2.6.1932
Tomík Anton, Bratislava 2.6.1932
Turãina Pavol, Îa‰kov 14.6.1932
Zákuciová Melánia, Závadka 10.6.1932
Virãík ªudovít, Vysoká nad Uhom

6.6.1932
81 rokov

Adamjak Miroslav, Spi‰ská Nová Ves
23.6.1931

Mesaro‰ Ladislav, Abrahám 30.6.1931
Ing.Miãko Franti‰ek, Svät˘ Jur16.6.1931

82 rokov
Bauman ·tefan, Bratislava 28.6.1930
Hlavatá BoÏena, ·enkvice 27.6.1930
Hipp Vojtech, Dubnica nad Váhom

26.6.1930
Hra‰ková Kveta, Lutila 17.6.1930

83 rokov
Droppa Adam, Liptovsk˘ Mikulá‰

10.6.1929
Cingel Ján, Trenãín 8.6.1929
Ing. Vrábeº Adam, Îilina 29.6.1929

84 rokov
Chovancová Kveta, Banská Bystrica

26.6.1928
MUDr. Luloviã Alojz, Pie‰Èany 23.6.1928

85 rokov
JUDr. Bulla Ján, Îilina 22.6.1927
Doniãová Irena, Nacina Ves 3.6.1927

GaÏáková Antónia, Nová Dubnica
17.6.1927

Hranák Ján, Prievidza 10.6.1927
Matú‰ek ·tefan, Budmerice 25.6.1927
Zelina Ondrej, Bratislava 25.6.1927
Zlatinská Helena, Uºany nad Îitavou

14.6.1927
86 rokov

Páleníková Oºga, Bratislava 21.6.1926
87 rokov

Hanáãek Ladislav, Banská Bystrica
21.6.1925

89 rokov
Bezáková ·tefánia, 29.6.1923
Prokop Július, Nitra 7.6.1923

90 rokov
Balogh Ján, Pie‰Èany 29.6.1922
Marónová Mária, Bratislava 15.6.1922

91 rokov
Madunická Margita, Bratislava

9.6.1921
92 rokov

Chomová Elza, Banská Bystrica 4.6.1920
Ústredie a redakcia jubilantom 

srdeãne blahoÏelajú.

Ataloviã Jozef, âerveník 10 6 EUR
Lofajová Magdaléna, Bratislava 6 EUR
Majerák Franti‰ek, Klá‰tor pod Znievom 3 EUR
Majzún Mikulá‰, Závod 8 EUR
Malack˘ Anton, ·enkvice 20 EUR
Malá‰ková Marta, Malacky 11 EUR
Markoviãová Helena 3 EUR
Masaryk Benjamin Jozef, Bratislava 10 EUR
Masafiová Jana, Trnava 20 EUR
Ma‰lej Jozef, Ing., Sokolovce 3 EUR
Matú‰ková Edita, Prestavlky 3 EUR
Mihóková Anna, âaklov 3 EUR
Mikla‰ ·tefan, Pezinok 6 EUR
Mi‰út Ladislav, Veºké Rovné 43 EUR
Mraãna Jozef, JUDr., Moravsk˘ Sv. Ján 13 EUR
Murajdová AlÏbeta, Drienov 3 EUR
Nayová Ida, Pezinok 3 EUR
Neuwirt Ferdinad, Topoºãany 8 EUR
Nitran Ján, Hlohovec 3 EUR
Ondrejka Anton, Ing., Bratislava 11 EUR
Ondrejka Jozef, Ing., Malacky 4 EUR

Ottmar Vojtech, Trnava 50 EUR
Patka Ján, Sekule 3 EUR
Petrek Franti‰ek, Levoãa 3 EUR
Petroviãová-Sulová, Trnava 5 EUR
Pieseck˘ ªudovít, Svät˘ Jur 13 EUR
Polãicová Terézia, Dubová 13 EUR
Pribi‰ Karol, Borsk˘ Svät˘  Jur 4 EUR
Reichbauerová Melánia, Pezinok 11 EUR
Salviany Aladár, Trnava 8 EUR
Sarva‰ Miroslav, Nitra 3 EUR
Sládkoviã Imrich, Limbach 2 EUR
Slávik Oskár, Dedinka 13 EUR
Slimáková Eva, Limbach 6 EUR
Solár Karol, Doln˘ Kubín 5 EUR
Stacho Pavol, Bánovce nad Bebravou 3 EUR
Straková Melánia, Pie‰Èany 3 EUR
Strapcová Matilda, Doln˘ Kubín 3 EUR
Strieborná Mária, Bratislava 3 EUR
SvoreÀ Ján, HriÀová 3 EUR
·imonoviã Viktor, Topoºãany 3 EUR
·krabák Jozef, Trnava 3 EUR
·paková Mária, Levoãa 3 EUR
·pánik Igor, Bratislava 3 EUR
·pániková Mária, MVDr., Modra 3 EUR
·tabová Anna Ing., Bratislava 13 EUR
·tefanová Anna, Spi‰ská Nová Ves 3 EUR
·tefek ·tefan, Moãenok 13 EUR
·túrik Miroslav, Ko‰ecké Rovné 13 EUR
·ustek Michal, Îarnovica 13 EUR
Tarnóczyová Marika, Nováky 20 EUR
Terek Milan, MUDr., Bratislava 13 EUR
Vaºo Vavrinec, Michalovce 13 EUR
Varga Franti‰ek, Zlaté Moravce 3 EUR
Vargová Dagmar, Hurbanovo 13 EUR
Virãík ªudovít, Vysoká nad Uhom  4 EUR
Zelenka Pavol, Gajary 6 EUR
Zvolenec Miroslav, Martin 3 EUR
Îalobínová ·arlota, Ko‰ice 3 EUR
Îúborová Margita, Dlhá nad Oravou 3 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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3. júna 1950 komunistick˘ reÏim izolo-
val 73-roãného spi‰ského biskupa Jána Voj-
ta‰‰áka v jeho vlastnej rezidencii ako v domá-
com väzení. Potom ho 15. septembra depor-
tovali do ãeského väzenia v Ruzyni ako
„nejvût‰ího zloãince v republice“ s okovami
na rukách a so zaviazan˘mi oãami. Tam ho
neºudsky tr˘znili v‰etk˘mi moÏn˘mi prostried-
kami aÏ takmer do Vianoc.

4. júna 1920 bola v Trianone podpísaná
mierová zmluva s Maìarskom, tzv. Trianon-

ská zmluva. Maìarsko v nej uznalo, Ïe úze-
mie Slovenska a Podkarpatskej Rusi patrí pod
zvrchovanosÈ âesko-Slovenska ako nezávislé-
ho ‰tátu s neporu‰iteºn˘mi hranicami jeho
územia. Táto medzinárodná zmluva vstúpila
do platnosti 26. júla 1921.

6. - 7. júna 1861 sa v Turãianskom Sv.
Martine konalo národné zhromaÏdenie za
úãasti vy‰e 5000 osôb, na ktorom s nad‰ením
schválili Memorandum slovenského národa.
Dokument obsahoval ‰tátoprávne i politické
poÏiadavky Slovákov, ktoré boli v˘sledkom
národn˘ch snaÏení posledn˘ch desaÈroãí.

10. júna 1949 sa z iniciatívy osobitnej
‰esÈãlennej komisie ÚV KSâ  zi‰iel v Obec-
nom dome v Prahe zakladajúci zjazd tzv.
Katolíckej akcie. Zúãastnilo sa  na  Àom  asi
65 – 70 ãesk˘ch a slovensk˘ch „vlaste-
neck˘ch kÀazov“ (teda sotva 1 % z cel-
kového poãtu kÀazov) a nezisten˘ poãet
laikov.

12. júna 1988 bol Mons. Ján Sokol
vysväten˘ za biskupa a vymenovan˘ za
Trnavského arcibiskupa a metropolitu
Slovenska. Do svojich funkcií bol slávnostne
uveden˘ 10. septembra 1988.

STALO SA V JÚNI

PRISPELI NA ČINNOSŤ

PRIPOMÍNAME SI

OPRAVA
Jozef Cahel sa v máji doÏil v˘znam-

ného Ïivotného jubilea 80 rokov. V mi-
nulom ãísle Svedectva sme v‰ak pri jeho
mene uviedli nesprávne bydlisko. Jubi-
lant pochádza z PovaÏskej Bystrice, nie z
Dubnice nad Váhom. Za chybu sa ospra-
vedlÀujeme Redakcia
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