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Takmer 80 delegátov
z celého Slovenska sa 1. jú-
na 2011 zúãastnilo na X.
sneme PV ZPKO v Bratisla-
ve. V moderátorskej úlohe
sa striedali predseda orga-
nizácie Arpád Tarnóczy
s podpredsedom Antonom
Malack˘m. Snem pri‰li po-
zdraviÈ viacerí hostia, pre-
zident INTER ASSO Jure
Knezoviç, predseda ÚPN
Ivan A. Petransk˘ i ìal‰í
zástupcovia tejto in‰titúcie
Franti‰ek Neupauer a Ján
Ondriá‰. 

Celospoloãensk˘ v˘voj a miesto
PV ZPKO v Àom v úvodnom príspev-
ku naãrtol Arpád Tarnóczy. Zdôraznil
mravnú silu ãlenov PV ZPKO a ich

osobn˘ príklad pre nasledovníkov.
Anton Malack˘ oboznámil prí-
tomn˘ch s aktivitami organizácie od
IX. snemu a poukázal na fakt, Ïe
mnohí ãlenovia sa uÏ nedokáÏu zo
zdravotn˘ch dôvodov  zúãastÀovaÈ
na verejn˘ch podujatiach. Podpred-
sedníãka PV ZPKO Anna Fodorová
predniesla správu o hospodárení
organizácie. 

V diskusii sa delegáti zamerali na
zmenu niektor˘ch ãastí stanov, na
problémy organizácie, súvisiace s ne-
dostatkom finanãn˘ch prostriedkov,
ale aj na kritiku súãasného stavu spo-
loãnosti. Martin Hagara napríklad Ïia-
dal o vystúpenie zástupcu PV ZPKO
v NR SR, lebo podºa jeho názoru, spo-
za mreÏí väzníc mali inú predstavu
o demokracii, neÏ je tá dne‰ná. 

Pokraãovanie na 4. strane

SLOVO NA ÚVOD
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Akosi r˘chlo pre‰li dva roky, a zno-
va stojíme pred v˘zvou prekonaÈ ãoraz
ÈaÏ‰ie budúce úlohy. To ÈaÏ‰ie som ne-
povedal náhodou; ono totiÏ  stále je
menej vôle pre ìakujem, a pomoc pre
t˘ch, ão za slobodu pre komunistami
porobené Slovensko vydob˘jali svojimi
obeÈami v Ïalároch a gulagoch. Je mi
ÈaÏko, keì viem o platoch a odme-
nách a in˘ch profitoch t˘ch, ktorí dnes
sedia v kreslách riadiacich in‰titúcií na-
priek tomu, Ïe preukázateºne tento
‰tát nechceli, ba ão viac, boli proti jeho
vzniku!!! V ich oãiach sme znova opo-
zícia, pretoÏe oprá‰ili „kto nejde s na-
mi, ide proti nám“.

Pokraãovanie na 4. strane

SLOVO NA ÚVOD
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V˘raznou ãrtou
dne‰n˘ch dní je nedo-
statok finanãn˘ch pro-

striedkov nielen v organizácii politic-
k˘ch väzÀov, ale v celom ‰táte, ba aj za
jeho hranicami. Denne priná‰ajú médiá
správy o tom, ako ch˘bajú peniaze
v zdravotníctve, ‰kolstve, na v˘stavbu
diaºníc a dokonca uÏ aj v rezorte obra-
ny. ZadæÏené Grécko ak chce ìal‰ie pe-
niaze od Únie musí privatizovaÈ v‰etko,
okrem historick˘ch pamiatok a ostro-
vov, teda vlastnej zeme.  ·esÈdesiat
mierov˘ch rokov nevyuÏilo ºudstvo na
zmierenie sa s VeãnosÈou, ale naopak,
pustilo sa s ≈ou do nerovného zápasu.
V˘sledkom je spusto‰ená Zem, ktorá
uÏ prejavuje svoje apokalyptické príz-
naky - katastrofické povodne, huriká-
ny, zemetrasenia, cunamy... Ale preja-
vujú sa aj dôsledky ºudskej chamtivosti
- úniky rádioaktívneho Ïiarenia, choro-
by z konzumácie geneticky manipulo-
van˘ch potravín, oãkovania. Obrov-
sk˘m tempom sa roztvárajú noÏnice
medzi chudobn˘mi a bohat˘mi. Len

dve percentá najbohat‰ích ºudí sveta
vlastní vy‰e polovicu svetového bohat-
stva. Podºa profesora Milana ·ikulu do
roku 2030 hrozí, Ïe poãet ºudí, ktorí
budú musieÈ vyÏiÈ z 1 - 2 dolárov na
deÀ, sa zv˘‰i z 2 na 4 miliardy. 

Na poãiatku poãítaãovej éry sa
zdalo, Ïe prichádza doba informaã-
n˘ch diaºníc, ale ako potvrdzujú v˘sku-
my v Spojen˘ch ‰tátoch, rodí sa najhl-
úpej‰ia generácia. A práve zásluhou
digitálnej techniky. Mladí ºudia sa ne-
potrebujú vzdelávaÈ, nemá ich kto vy-
chovávaÈ, sedia pri poãítaãoch a na-
vzájom komunikujú. Pravda, na svojej
úrovni. Americk˘ profesor literatúry
Mark Bauerlein vydáva smutné sve-
dectvo o generácii ovplyvnenej moder-
n˘mi technológiami, ktoré vníma ako
príãinu porúch sociálneho správania,
zvy‰ujúcej sa agresivity a prejavujúcej
sa demoralizácie.

Nedávno svätoreãen˘ Ján Pavol II.
dokázal jednoduch˘mi slovami ukázaÈ

mlad˘m ºuìom cestu k naplneniu Ïi-
vota. „Svet i ãlovek krpatejú, ak sa ne-
otvárajú JeÏi‰ovi. Otvorte mu srdcia!
Zaãnite ÏiÈ nov˘m Ïivotom, ktor˘ bude
zhodn˘ s BoÏím plánom a uspokojí va-
‰e túÏby po pravde, dobre a kráse“,
povedal v Camaguey 23.1.1998. 

Arcibiskup Zvolensk˘ veriacim na
sviatok Nanebovstúpenia Pána hovoril
o Cirkvi, ako o BoÏom spoloãenstve.
No sú medzi príslu‰níkmi cirkvi aj kÀazi,
ktorí sa pustili do boja s Cirkvou. Aj
v tomto smere bol Ján Pavol II. nesmier-
ne predvídav˘, keì hovoril: „Netrápte
sa kvôli kritike a neporozumeniu zo
strany inteligencie, neraz aj katolíckej.“

Îivot politick˘ch väzÀov je príkla-
dom Ïivota zhodného s BoÏím plá-
nom. TúÏba po pravde, dobre a kráse
prevy‰ovala v ich Ïivote  dokonca pud
sebazáchovy. SpoloãnosÈ by si mala
chrániÈ tieto svoje drahokamy a okrá-
‰ºovaÈ sa nimi. Inak spustne a zakrpa-
tie. Zostane spoloãnosÈou bez lesku.

Eva Hromjáková
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Bez Ježiša svet krpatie

Chvíºka so Svedectvom pred snemom. Foto Vlastimil Morávek

Z príhovoru predsedu PV ZPKO na X. sneme 

Musíme pomôcť renesancii
kresťanského Slovenska
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Dokonãenie z 3. strany
Som hrd˘, Ïe sme dokázali, Ïe

nie sme zviazaní so Ïiadnou politic-
kou stranou, a Ïe na‰i ãlenovia volia,
resp. sympatizujú podºa svojej vlast-
nej vôle. Hovorím to preto, aby sme
si uvedomili - aby zlí ºudia zvíÈazili,
staãí, aby dobrí mlãali.

Akcie, hlavne semináre, na kto-
r˘ch ste sa v uplynulom období zú-
ãastÀovali, boli zmysluplne vyuÏívané
a chcem podãiarknuÈ, Ïe aj dôleÏité
pre históriu na‰ej krajiny – Slovenska.
Oficiálni historici totiÏ, aÏ na malé v˘-
nimky, robia v‰etko preto, aby sme
nevedeli odkiaº sme pri‰li a spochyb-
Àujú v‰etko, ão má nieão spoloãné so
Slovákmi a na‰imi predkami. Úãelo-
vosÈ  v˘kladu histórie na‰ich „suse-
dov“ je ãitateºná. Bolí ich,   Ïe Slováci
tu boli pred nimi, a Ïe ich jazyk bol li-
turgick˘m, keì „oni“ e‰te nemali
vlastnú kultúru. A to bol a je dôvod
vymazaÈ slovenského historika prof.
Milana ëuricu a ìal‰ích, rodom Slo-
vákov z dejín.

Dnes byÈ na Slovensku vlasten-
com, obdivovateºom vlastnej krajiny
sa odsudzuje a ºudia sa boja k nemu
priznaÈ.  Keì ãlovek pozná svoje ko-
rene, vlasÈ, kultúru, tak svoju du‰u
tak ºahko nepredá ani v dne‰nom
stresovom materiálnom svete.

Svet a politika okolo nás je bohu-
Ïiaº e‰te stále súbojom peÀazí, a nie
programov a bojom o morálku. Eko-
nomická kríza ãasti sveta, nebola ani
tak  ekonomickou, ako najmä morál-
nou krízou. Aj to je dôvod, aby sme
pokraãovali, napriek veku a choro-
bám, aby sme pomohli renesancii
kresÈanského Slovenska. Chcem za
nás v‰etk˘ch veriÈ, Ïe s pomocou Bo-
Ïou priloÏíme tehlu k dielu, pre ktoré
sme obetovali svoju mladosÈ, zdravie,
trpeli v Ïalároch a bohuÏiaº mnohí za
to zaplatili aj Ïivotmi. To, ão dávame
sebe, odíde s nami do hrobu, ale to,
ão dáme druh˘m, navÏdy zostane na
svete!

Chcel by som, aby sme otvorili
diskusiu o novej realizácii spôsobov

ãinnosti riadiacej ãi organizaãnej prá-
ce. Snaha o nóvum nie je len pod tla-
kom okolností, ako je zniÏovanie do-
tácií, ale aj pre to, Ïe spoloãenské
uznanie obetovania sa za ideály slo-
bodného Slovenska je minimálne.
Faktom je, Ïe in‰titúcie a organizácie
s prevahou exkomunistov majú stále
prevahu a diktujú podmienky. Po
dvadsiatich rokoch by sa mali, pokiaº
vedia ão je svedomie, zbaviÈ t˘ch, ão
majú na svedomí viac vráÏd a v˘pal-
níctva, ako ktokoºvek pred nimi. Bo-
huÏiaº, táto ãasÈ na‰ich dejín je e‰te
stále ãervená.

Prijatím funkcie sa zaväzujeme
slúÏiÈ a nie vládnuÈ. Svojim Ïivotom
ste dokázali, Ïe pravda a spravodli-
vosÈ sú pre vás podmienkou cti, a va-
‰im kritikom je v prvom rade va‰e sve-
domie. Nezraìme ho, bol by to smut-
n˘ pohºad do zrkadla. PlÀme odkaz
Krista: „Miluj blíÏneho svojho“, má-
me na to dôvod, hlavne my, mukli. 

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

Dokonãenie z 2. strany
Zoltán Kukula sa zaoberal situá-

ciou v popradskej poboãke za sÈaÏe-
n˘ch finanãn˘ch podmienok. Anton
Tomík poìakoval vedeniu za prácu
poãas dvojroãného volebného obdo-
bia. Arpád Tarnóczy reagoval na dis-
kusné príspevky, zdôraznil limitujúce
moÏnosti rozpoãtu a odporúãal zdru-
Ïovanie sa ãlenov aj netradiãn˘mi
metódami na v‰etk˘ch organizaã-
n˘ch stupÀoch.  Pilierom informova-
nosti ãlenov má sa staÈ mesaãník
Svedectvo. 

Podºa nov˘ch stanov budú ãlen-
skú základÀu tvoriÈ politickí väzni, ich
manÏelky a deti a preukázateºne
po‰kodení obãania komunistick˘m
reÏimom. 

Vo voºbách potvrdili delegáti sne-
mu doteraj‰ie vedenie organizácie.

Predsedom aj na ìal‰ie dvojroãné
obdobie zostáva Arpád Tarnóczy,
podpredsedami Antom Malack˘
a Anna Fodorová, predsedom kon-

trolnej komisie Ján Brichta a jej ãlen-
mi Anton Tomík a Pavol Ho‰ták.
Snem skonãili delegáti modlitbou.

(eh)

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Pozdravný list delegátov X. snemu PV ZPKO
Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi

Va‰a Eminencia, Bratislava 1. júna 2011
zi‰li sme sa na X. sneme Politick˘ch väzÀov Zväzu protikomunistického

odboja a pri tejto príleÏitosti si Vás dovoºujeme pozdraviÈ a povedaÈ Vám, Ïe
nám veºmi ch˘bate. Na‰e spoloãné utrpenie za vieru a národ nás navÏdy
spojilo a aj dnes si pripomíname, Ïe nebolo zbytoãné. ëalej sa usilujeme ÏiÈ
tak, aby mravné dediãstvo bolo v na‰om národe zachované. Svojim Ïivotom
ste sa stali na‰ou duchovnou oporou, morálnou autoritou. 

Va‰a Eminencia, chceme Vás ubezpeãiÈ, Ïe sme s Vami v modlitbách za
na‰e drahé Slovensko a poìakovaÈ sa za v‰etko, ão preÀ robíte.

V mene úãastníkov X. snemu PV ZPKO a s prejavom najhlb‰ej úcty
Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

Rokovanie vecné i nostalgické

Musíme pomôcť renesancii 
kresťanského Slovenska
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Medzi hlavné úlohy
uplynulého obdobia patrili
rokovania s predstaviteºmi
‰tátnych orgánov, zabez-
peãovanie spoloãensk˘ch
akcií v rámci ústredia PV
ZPKO, ako aj regiónov a re-
gionálnych poboãiek.

V roku 2009 sme zorganizovali
seminár na tému  20 rokov demo-
kracie na Slovensku v Domove ve-
deck˘ch pracovníkov SAV v Smoleni-
ciach za úãasti profesora Vnuka,
Petra Mulíka z Historického ústavu
Matice slovenskej, Ivana A. Petran-
ského  predsedu Správnej rady ÚPN,
zástupcov Trnavského samosprávne-
ho kraja, poslanca NR SR a ná‰ho
ãlena Rafaela Rafaja a ìal‰ích. Fi-
nanãne seminár podporil TSK. V roku
2010 sa uskutoãnil ìal‰í seminár
v Smoleniciach na tému 20. v˘roãia
zaloÏenia organizácie politick˘ch väz-
Àov na Slovensku. Zúãastnili sa na
Àom hostia Ivan ·imko, predkladateº
zákona o protikomunistickom od-
boji, Jure Knezoviç, prezident INTER
ASSO, zástupca Trnavského samos-
právneho kraja, Ivan A. Petransk˘,

predseda Správnej rady ÚPN,  Franti-
‰ek Neupauer, pracovník ÚPN a je-
den z hlavn˘ch protagonistov neÏnej
revolúcie Ján Budaj. Po skonãení se-
minára poloÏili jeho úãastníci vence
pri bráne leopoldovskej väznice a pri
pamätníku zavraÏden˘m príslu‰ní-
kom väzenskej stráÏe, ktorí zahynuli
pri vzbure väzÀov v Leopoldove po
neÏnej revolúcii v roku 1989.

V septembri 2010 regionálna or-
ganizácia PV ZPKO v Ko‰iciach zor-
ganizovala zasadnutie republikovej
rady PV ZPKO a seminár k 60. v˘ro-
ãiu Levoãskej vzbury. Úãastníci semi-
nára vykonali púÈ na Mariánsku horu
spojenú so slávnostnou sv. om‰ou.

KaÏdoroãne sa  predseda regio-
nálnej organizácie PV ZPKO v Ko‰i-
ciach ·tefan Novák, Mária Dvorãáko-
vá zo Spi‰skej Novej Vsi a Kazimír
Krivo‰ z Liptovského Mikulá‰a zú-
ãastÀujú pietnej spomienky Jáchy-
movské peklo v Jáchymove.

Koncom novembra 2010 sa pod
patronátom  regionálnej organizácie
PV ZPKO v Îiline konal seminár na
tému: História pamätníkov a pamät-
n˘ch tabúº obetiam komunizmu,
spojen˘ so zasadnutím Republikovej

rady na Liptove. Okrem spomínan˘ch
podujatí, ktoré usporiadalo ústredie
PV ZPKO, regionálne organizácie
a poboãky, podieºali sme sa na rôz-
nych akciách ãi uÏ pri odhalení pa-
mätníkov alebo pamätn˘ch tabúº.

V Trenãíne kaÏdoroãne si vo feb-
ruári regionálna organizácia PV ZPKO
uctieva v˘roãie popravy ‰tudentov
Púãika, Tunegu a Tesára pri tabuli
v aule trenãianskeho gymnázia.
V tomto roku k na‰ej tabuli pribudla
nová, ktorú nain‰talovala KPVS za prí-
tomnosti predsedu KDH Jána Fígeºa.

Pri bráne ilavskej väznice organi-
zuje kaÏdoroãne regionálna poboãka
spomienku na tam väzneného bisku-
pa Jána Vojta‰‰áka a spomienku pri
tabuli venovanej politick˘m väzÀom,
väznen˘m v tejto pevnosti. Veºkú zá-
sluhu na in‰talácii  pamätn˘ch tabúº
má b˘val˘ predseda organizácie poli-
tick˘ch väzÀov JoÏko Nemlaha. 

V Trnave bol zásluhou b˘valého
predsedu organizácie Aladára Salviá-
nyho odhalen˘ pamätník politick˘m
väzÀom, v Poprade predseda orga-
nizácie  Zolo Kukula spolu s ãlenmi
organizácie a zástupcami mesta kla-
die kaÏdoroãne kyticu kvetov k pa-
mätníku, ktor˘ bol postaven˘ jeho
zásluhou.

Mimoriadne aktívna v uplynul˘ch
dvoch rokoch bola regionálna poboã-
ka v Îiari nad Hronom. Predsedníãka
Gita Zimanová z vlastnej iniciatívy za-
slala v roku 2009 list ministrovi ‰kol-
stva s prosbou, aby vydal na v‰etky
‰koly na Slovensku pokyn, aby politic-
kí väzni mali vstup do ‰kôl za úãelom
podávaÈ pravdivé informácie o ich Ïi-
vote v päÈdesiatych rokoch. Besedy so
Ïiakmi stredn˘ch ‰kôl potom s úspe-
chom organizovala G. Zimanová
a ãlen v˘boru Ing. Július Homola.

V septembri 2009 ÚPN zaãal vy-
dávaÈ dekréty úãastníkom protiko-
munistického odboja.  

Pokraãovanie na 6. strane

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Zo správy o činnosti od IX. snemu PV ZPKO v roku 2009 

Pribúdajú účastníci 
protikomunistického odboja

Za predsedníckym stolom zºava Anna Fodorová, podpredsedníãka PV ZPKO,
Arpád Tarnóczy, predseda a Anton Malack ,̆ podpredseda organizácie.

Foto Vlastimil Morávek
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Dokonãenie z 5. strany
Podºa paragrafu 11 zákona

ã.219/2006 Z.z. o protikomunistic-
kom odboji a podºa paragrafu 8 zá-
kona ã. 553/2002 Z.Z. o pamäti
národa ÚPN rozhoduje o priznaní
postavenia úãastníka protikomu-
nistického odboja. Tento ‰tatút je
oprávnen˘ získaÈ obãan, ktor˘ sa
v období rokov 1944-1989 postavil
na odpor proti komunistickému reÏi-
mu. ÚPN o priznaní ‰tatútu rozhodo-
val na základe písomnej Ïiadosti.
Údaje z dotazníka overoval vyhºadá-
vaním príslu‰n˘ch dokumentov v ar-
chívoch na Slovensku i v zahraniãí. Pri
skúmaní oprávnenosti Ïiadosti zisÈo-
val aj moÏné prekáÏky, ktoré sú uve-
dené v zákone. Aj keì sa predpokla-
dalo, Ïe poãet Ïiadostí bude maÈ
oproti roku 2008 a 2009 klesajúcu
tendenciu nestalo sa tak, a v roku
2010 prijal ÚPN ìal‰ích 77 Ïiadostí.

Problémom aj naìalej bola ne-
kompletnosÈ poÏadovan˘ch dokla-
dov. Pokiaº ich Ïiadateº nepredloÏil
ku svojej Ïiadosti, bolo ich potrebné
vyÏiadaÈ v príslu‰nom archíve.
K 31.12.2010 ÚPN evidoval 54 do-
Ïiadaní bez spätnej odozvy Ïiadate-
ºov, pri 43 Ïiadostiach ch˘bala foto-
grafia, v 33. prípadoch kópia reha-
bilitaãného rozhodnutia, v 26.
prípadoch nebol vyplnen˘ dotazník,
v 5. nebola doloÏená kópia ãasu strá-
veného v PTP, a stalo sa aj to, Ïe v Ïi-

adosti ch˘bal dátum a miesto naro-
denia.ÚPN k 31.12.2010 priznal po-
stavenie úãastníka protikomunistické-
ho odboja 371 osobám. Najpoãetnej-
‰iu kategóriu v‰ak tvorili osoby
zaradené do PTP. 

V roku 2009 zaãal ÚPN priznávaÈ
oprávnen˘m Ïiadateºom aj postave-
nie veterána protikomunistického
odboja podºa zákona ã. 58/2009 Z.z.
K 31.12.2010 udelil ÚPN tento ‰tatút
a vydal preukaz veterána protikomu-
nistického odboja 289 osobám.

V apríli  2009 bol  Národnou ra-
dou SR zvolen˘ Arpád .Tarnóczy do
Správnej rady ÚPN a vo februári
2010 aj Anton Malack˘. Zastúpenie
predstaviteºov PV ZPKO v Správnej
rade ÚPN má podstatn˘ v˘znam pre
ãinnosÈ  tohto ústavu, hlavne pokiaº
ide o objasÀovanie  zodpovednosti
za zloãiny spáchané komunistick˘m
reÏimom. V októbri 2010 sa zvolení
ãlenovia  Správnej rady ÚPN za PV
ZPKO stretli so zástupcami ÚPN a ro-
kovali  o zmene v˘sluhov˘ch dôchod-
kov b˘val˘ch pracovníkov ·tB. 

V novembri 2009 a 2010  pred-
sedníctvo PV ZPKO usporiadalo piet-
nu spomienku na obete komunizmu
pri Pamätníku umuãen˘ch a popra-
ven˘ch  politick˘ch väzÀov na RuÏi-
novskom cintoríne v Bratislave. Na
obidvoch podujatiach sa zúãastnil

prezident Slovenskej republiky Ivan
Ga‰paroviã, predstavitelia politick˘ch
strán, diplomatick˘ch zborov ako aj
cirkevného a spoloãenského Ïivota. 

Vo februári 2010 predsedníctvo
PV ZPKO rokovalo s vtedaj‰ím primá-
torom mesta Bratislavy Andrejom
ëurkovsk˘m o investiãnom zámere
roz‰íriÈ pamätník. Realizácia je zatiaº
v nedohºadne.

V januári 2010 ãlenovia predsed-
níctva rokovali s predstaviteºmi Minis-
terstva vnútra SR o moÏnosti získania
finanãn˘ch prostriedkov pre ãinnosÈ
PV ZPKO. Stalo sa tak kvôli tomu,  Ïe
organizácii ch˘bali prostriedky na
nutné v˘davky, ako  odvody do so-
ciálnej poisÈovne, zdravotn˘ch pois-
Èovní,  úhrady faktúr a pod. Situácia
sa v‰ak opakuje aj tento rok. Avizova-
né krátenie finanãn˘ch prostriedkov
o 30 % sme zobrali  na vedomie. 

Na‰a organizácia je ãlenom Med-
zinárodného zdruÏenia b˘val˘ch poli-
tick˘ch väzÀov INTER ASSO. Arpád
Tarnóczy a Peter Bielik sa zúãastnili
jeho 18. zasadnutia v rumunskom
Bra‰ove a tohto roku v Berlíne sa zú-
ãastnia Július Porubsk˘ a Peter Bielik

Republikovou radou 20.4.2011
bola za ‰éfredaktorku SVEDECTVA
zvolená Eva Hromjáková. 

Anton Malack˘
podpredseda PV ZPKO
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Pribúdajú účastníci 
protikomunistického odboja

Diskutuje Kvetoslav Gregor z âadce. Foto Vlastimil Morávek

Zºava Anton Malack˘ a Félix 
Ne‰trák. Foto Vlastimil Morávek
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Na rok 2009, prostredníctvom rozpoãtu MV SR, ma-
la na‰a organizácia pridelenú dotáciu vo v˘‰ke 147
372,00 eur. V oblasti vlastn˘ch zdrojov sme dodrÏali zá-
sadu urãenú MV SR 5%, túto sme splnili na 120,8%
v hodnote 17 647,00 eur. Táto ãiastka sa skladá: (v eu-
rách) odpredaj SVEDECTVA 7 139,30; odpredaj ãlen-
sk˘ch známok 1 021,91; sponzorsk˘ príspevok OZ z lás-
ky k ãloveku 1 810,39; 2% podiel z vyplatenej dane
948,18; príspevok MÚ âadca 497,9O; likvidácia úãtov
OP ZPKO po 1.7.2009  3 327,O8;  príspevok MÚ Îilina
250;  príspevok MÚ RuÏinov 2 000;  od na‰ich ãlenov
a priaznivcov 652,32. 

V˘davky poãas roka, vrátane vlastn˘ch zdrojov boli
nasledovné: Organizovanie pietnych a spomienkov˘ch
akcii 11 022,42, publikovanie materiálov; vydávanie
SVEDECTVA, expedícia, tlaã, honoráre 14 611,60; po-
skytovanie pomoci politick˘m väzÀom a obãanom, ná-
jomné, DOPâ, ãl. poplatok INTER ASSO,  mater.  v˘dav-
ky, cestovné, po‰tovné 136 328,l4;  IX.  snem  PV ZPKO
1 606,75; úãasÈ na medzinárodnom kongrese INTER
ASSO v Bra‰ove  1 189,97;  ãinnosÈ v˘konn˘ch orgánov
– réÏia krajsk˘ch a okresn˘ch poboãiek 7 776,24;
starostlivosÈ  o ãlenov   stravné   lístky 1 017,02; mzdy
72 069,60;  poistné fondy (sociálne a zdravotné poiste-
nie)  22 883,04;  ostatné reÏijné  náklady, telefónne po-
platky, opravy, sluÏby  29 785,52. 

Na IX. sneme  PV ZPKO v r. 2009 bola schválená no-
vela Stanov, taktieÏ  smernice  pre  hospodárenie  s fi-
nanãn˘mi prostriedkami platné od 1.7.2009. Od tohto
dÀa organizácia pracuje podºa novej úspornej koncepcie.
Zvykáme si na odli‰nú organizáciu práce, kde z centra
kaÏdého regiónu sa zabezpeãuje  organizaãne aj finanã-
ne ãinnosÈ v‰etk˘ch regionálnych poboãiek. I‰lo hlavne
o to,  aby sme po zníÏení  ãlenskej základne  v organizá-
cii vynakladali finanãné prostriedky maximálne úsporne.
Preto boli zru‰ené úãty v peÀaÏn˘ch ústavoch poboãiek
v regiónoch, kancelárie a funkcie hospodárov. ZníÏen˘
stav pracovníkov o dvoch, bol aj v Ústredí.

Pre rok 2010 bola na‰ej organizácii na základe pod-
mienok Zmluvy s MV SR poskytnutá dotácia  vo v˘‰ke
160 000 eur, ão bolo oproti roku 2009 o 12 628 eur 
viac. 

Stav pracovníkov v rámci celej organizácie je stabili-
zovan˘. Evidenãn˘ stav k 31.12.2010 bol 20, prepoãíta-
n˘ stav 12,4. Mzdové prostriedky v hodnote 73 560 eur,
priemern˘ zárobok na evidenãn˘ stav 306,50 eur a na
prepoãítan˘ stav 494,35 eur boli plnené na 100 %.
Uvádzané náklady na mzdy boli ãerpané pre predsedov
a hospodárov regionálnych organizácii v Bratislave, Ban-
skej Bystrici, Ko‰iciach, Nitre, Bánovciach n/Bebravou,
Trenãíne, Trnave a Îiline. Dvaja podpredsedovia  Ústre-

dia vykonávajú aj  funkcie predsedov regionálnych  orga-
nizácii a to v Bratislave a Îiline. V ústredí okrem predse-
du sú obsadené pozície  vedúcej uãtárne, dokumentaris-
tu, ‰éfredaktora a referentky SVEDECTVA. Poplatky do
sociálnej a zdravotnej poisÈovne ãinili 23 406,20 eur. Do
kapitoly materiálno technického zabezpeãenia  a sluÏieb
boli zúãtované  náklady v hodnote  52 909,15 eur. Sú to
náklady na  cestovné náhrady tuzemské, zahraniãné,
energie, voda, telekomunikaãné sluÏby, kancelárske, hy-
gienické potreby, tonery, vence na pietne akcie, prená-
jom kancelárií, odmeny pracovníkov na dohody. Najväã-
‰ie v˘davky z uvádzanej sumy  boli náklady na publiko-
vanie materiálov, vydávanie a expedícia ãasopisu
SVEDECTVO v hodnote 11 949,53 eur a semináre usku-
toãnené v Smoleniciach, Levoãi a Bobroveckej doline
v hodnote 7 434,70 eur. 

Zámer rekon‰trukcie a roz‰írenie panelov Pamätníka
popraven˘ch a umuãen˘ch politick˘ch väzÀov na RuÏi-
novskom cintoríne, na doplnenie mien  obetí  odvleãe-
n˘ch do gulagov v b˘valom Sovietskom zväze  sa nepo-
darilo uskutoãniÈ pre nedostatok finanãn˘ch prostried-
kov, preto  vyãlenené finanãné prostriedky na tento úãel
sme museli vrátiÈ.

Vlastné príjmy v priebehu roka 2010 sa nám podari-
lo splniÈ na 136,6% v hodnote  13 798 eur. Tieto pro-
striedky boli  pouÏité na dofinancovanie  pietnych spo-
mienok, publikovanie  materiálov v Svedectve, tlaã ãlen-
sk˘ch známok, obãerstvenie na pracovn˘ch poradách.

V dÀoch od 16.2.2010 do 5.3.2010 bola v na‰ej  or-
ganizácii vykonaná kontrola úãtovn˘ch dokladov za-
mestnancami oddelenia ekonomickej a finanãnej kon-
troly sekcie in‰pekãnej sluÏby MV SR.

Pokraãovanie na 8. strane

NA AKTUÁLNU TÉMU

7

Zo správy o hospodárení za roky 2009 a 2010

Hľadanie priorít na zoštíhlený rozpočet

Pohºad na delegátov snemu. Foto Vlastimil Morávek
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V Berlíne sa v dÀoch
14. – 17. júna tohto roku
stretli zástupcovia z b˘va-
l˘ch socialistick˘ch ‰tátov
zdruÏen˘ch v INTER-ASSO
na svojom XIX. zjazde. 

Medzinárodné zdruÏenie b˘-
val˘ch politick˘ch väzÀov a obetí ko-
munizmu (INTER-ASSO) zdruÏuje jed-
notlivé spolky postihnut˘ch osôb kra-
jín b˘valého v˘chodného bloku
v Európe. Ak je v niektorom ‰táte
viac tak˘ch spolkov, v INTER-ASSO
môÏe byÈ len hlavná z nich. Ich zá-
stupcovia sa kaÏdoroãne stretávajú
a poskytujú si navzájom najnov‰ie in-
formácie.

Jedn˘m z cieºov organizácie je
presadiÈ dekomunizáciu aj na medzi-

národnej úrovni. Na zjazde v Berlíne
sa zúãastnili zástupcovia z Albánska,
Bosny a Hercegoviny, Estónska,
Chorvátska, Litvy, Loty‰ska, Maìar-
ska, Moldavska, Nemecka, Rumun-
ska, Slovenska a Slovinska. PV ZPKO
na zjazde zastupovali Július Porubsk˘
a Peter Bielik.  

Miestom stretnutia bola  budova
Spolkovej nadácie na spracovanie
diktatúry Zjednotenej socialistickej
strany Nemecka. Okrem vzájomného
informovania sa o novostiach vo svo-
jich ‰tátoch, si úãastníci  vypoãuli
správu o ãinnosti predsedníctva, re-
ferát pracovníkov nadácie Anny Ka-
minskej o spracovaní komunistickej
minulosti na európskej úrovni a v Eu-
rópskom parlamente a správu Jensa
Hüttmanna o medzinárodnom po-

rovnaní vysletºovania komunistick˘ch
diktatúr v ‰kolsk˘ch uãebniciach. De-
legáti zjazdu si uctili obete protiko-
munistického povstania 17. 6. 1953
pietnou spomienkou  za úãasti spol-
kového ministra vnútra Hansa- Petra
Friedricha. Nav‰tívili pracovisko poãí-
taãovej rekon‰trukcie roztrhan˘ch
dokumentov nemeckej tajnej polície,
ako aj tajnú väznicu tejto polície. Bo-
li tieÏ hosÈami  berlínskeho starostu
Klausa Wowereita. 

Na záver zjazdu prijali delegáti
rezolúciu, urãenú predov‰etk˘m  eu-
rópskym in‰titúciám a veºvyslanec-
tvám, v ktorej vyz˘vajú európsku
spoloãnosÈ, aby sa zaãala stavaÈ ku
komunistickému systému tak, ako
k nacistickému.

Peter Bielik

ZAZNAMENALI SME
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Spomienková snímka z Berlína. Foto archív autora

Východný blok v Berlíne 
XIX. zjazd Medzinárodného združenia bývalých politických väzňov a obetí komunizmu

Hľadanie priorít na zoštíhlený rozpočet
Dokonãenie zo 7. strany

V závereãnej správe z kontroly sa kon‰tatuje, Ïe vyko-
nanou finanãnou kontrolou nebolo zistené  poru‰enie
v‰eobecne záväzn˘ch právnych ani intern˘ch predpisov,
vydan˘ch na ich základe. 

Pre rok 2011 sme na základe  zákona ã.526/2010 Z.z,
poÏiadali  MV SR  o poskytnutie dotácie na ãinnosÈ a na-
pæÀanie  úloh na‰ej organizácie v sume 160 000 eur. Za-
ãiatkom mája  sme sa dozvedeli, Ïe nám MV SR kráti po-
Ïadovanú dotáciu o 30% na sumu 116 200 eur, ão pred-

stavuje  zníÏenie o 43 800 eur oproti roku 2010.  Na zá-
klade tejto informácie vedenie organizácie prijalo okamÏi-
té úsporné opatrenia  a zníÏilo  v˘‰ky miezd pracovníkov
Ústredia, predsedov a podpredsedov  regionálnych orga-
nizácii  o 15%.  Projekt, ktor˘ bol pre rok 2011 predloÏe-
n˘ MV SR, bude musieÈ vedenie organizácie z dôvodu zní-
Ïenia  dotácie prehodnotiÈ a prijaÈ zásadné opatrenia na
prioritné aktivity v priebehu roka.

Anna Fodorová
podpredsedníãka PV ZPKO pre ekonomiku
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Vládne nám horúce le-
to, horúco je aj v parla-
mente, horúco zvykne byÈ
ãloveku pri sledovaní spra-
vodajstva a najmä toho,
ão v‰etko sa na tom na-
‰om neveºkom Slovensku
dokáÏe udiaÈ za jedin˘ch
24 hodín. 

Je toho naozaj dosÈ, ão nám
môÏe dvíhaÈ tlak, aj dosÈ toho, ãomu
uÏ prestávame rozumieÈ. Najmä my
a vy, teda tí skôr narodení. Ale azda
by som mala byÈ uÏ konkrétnej‰ia.
Nech sa páãi...

Dovoľte položiť otázku
a to, pravdaÏe, najmä t˘m na‰ím

vyvolen˘m a zvolen˘m. Otázku, ktorá
je tu uÏ v titule t˘chto riadkov - kde
ste a kde vôbec mienite byÈ, váÏení,
ak ignorujete v‰etko, ão súvisí s náro-
dom, jeho históriou, kultúrou, bojom
na‰ich predkov (a ten nebol ani krát-
ky ani bez obetí) za svojbytnosÈ svoj-
ho národa? Kde ste boli pri tom júno-
vom 150. v˘roãí Memoranda národa
slovenského, akéÏe to úÏasné zane-
prázdnenia ste mali a aké v˘hrady
proti t˘m, ão sa tu starali o to, aby
sme, napríklad, e‰te dnes mohli ho-
voriÈ po slovensky? Rie‰enie rómskej
otázky na Spi‰i, ãi RuÏov˘ pochod ho-
mosexuálov bol dôleÏitej‰í? Asi áno,
keì nebolo ãasu ukázaÈ najmä mlá-
deÏi, ão je dôleÏité, k ãomu sa treba
vracaÈ a o ãom hovoriÈ.

Neviem, ão majú na‰e deti a na‰i
mladí v ‰kolsk˘ch osnovách. Neviem,
ão sa vôbec uãia o vlastnej minulosti,
isté je, Ïe o nej nevedia vôbec niã
a e‰te sa tomu na obrazovke z chuti
smejú. Ozaj, ãomu sa vlastne smejú?
Svojej intelektuálnej biede? Lebo tá
tu je, ak nevieme povedaÈ z ãoho
sme vy‰li!

Cel˘ svoj ‰kolsk˘ a ‰tudijn˘ Ïivot
preÏila moja dcéra v socializme. Nap-
riek tomu mala v˘borného uãiteºa slo-
venãiny na strednej ‰kole a vynikajú-
ceho profesora histórie na fakulte.
A ja vám prisahám, Ïe na tej fakulte

vedeli pomaly aj to, v ktorej lavici a ãi
pri okne, alebo dverách sedel v tej
uhroveckej ‰kole ªudovít ·túr! A Ïe
ho títo vysoko‰koláci uctievali natoº-
ko, Ïe si Ïelali po odhalení Bártfayov-
ho súso‰ia pri Dunaji len jedno: maÈ
sádrov˘ odliatok jeho hlavy. To bolo,
prosím, za socializmu a to boli vtedy
na‰i ‰tudenti!

Jazyk – základ a odkaz
S t˘m v‰etk˘m, vy‰‰ie napísan˘m,

súvisí aj slovenãina, tento základ bytia
národa, teda materinská reã. To, ão
s Àou v ostatn˘ch rokoch robíme, je
aÏ na neuverenie. Ak si musím v Slo-
venskom rozhlase vypoãuÈ od skúse-
nej redaktorky, Ïe do kasína v Monte
Carlo chodia ºudia „tu“ a nie „sem“,
vstávajú mi vlasy na hlave dupkom.
Ak uÏ ani v tom spravodajstve, najmä
tej „najsledovanej‰ej“ súkromnej te-
levízie, nevedia ani skloÀovaÈ, ani ãa-
sovaÈ, p˘tam sa: páni uãitelia, ão robí-
te v t˘ch základn˘ch ‰kolách? O tom,
ãi sa uãiÈ angliãtinu od prvej, alebo
tretej triedy, sa tu vedú diskusie, ale
nikto sa uÏ nezaujíma o to, ako tú
na‰u slovenãinu ovláda, napríklad,
ten tretiak?!

Mohla by som pokraãovaÈ. Hoci
s prechyºovaním Ïensk˘ch priezvisk,
ktoré najmä mnohé z medializova-
n˘ch „star“ odmietajú (najmä tie, po-
chádzajúce z na‰ej najväã‰ej men‰iny)

a t˘m si dokazujú – ozaj, ão vlastne?
Ak je u nás Ïenské priezvisko zakon-
ãené raz slabikou „ová“ tak to má
byÈ tak a nie inak. A zasa otázka: ão
robia v Jazykovednom ústave SAV,
tejto ustanovizni s právom hrdou tra-
díciou, keì sa neoz˘vajú? Keì si (hoci
v kultúrnych rubrikách médií) ne-
presadzujú aspoÀ z ãasu na ãas mies-
teãko, kde by uvádzali na správnu
mieru v‰etko, ão nesprávne sa v na-
‰om jazyku deje. Ani nie v Àom, ale
s ním. Ako chceme ovládaÈ cudzie
reãi, keì nevieme pomaly uÏ ani tú
svoju vlastnú?

Odkaz trpiacich generácií
Teda vás v‰etk˘ch, ão ste za slo-

bodu trpeli, obetovali zdravie a roky
Ïivota vo väzeniach a gulagoch, ten
odkaz je jednoznaãn˘: brániÈ si svoj
národ, jeho slobodu, jeho vieru, v‰et-
ko to, ão tvorí jeho podstaÈ. Odchád-
zajú generácie, ktor˘m toto v‰etko
bolo jasné a, Ïiaº, odchádzajú osob-
nosti. Ak tu e‰te niektoré máme, má-
lo sa o nich hovorí, pí‰e, málo sa vie.
Tu nikomu ani na um nezíde, aby sa
zamyslel nad seriálom typu toho ães-
kého, ão sa volal Vyprávûj, patril k na-
sledovanej‰ím programom v âechách
a bol „len“ o tom, ão v‰etko sa dialo
u na‰ich susedov a teda vtedy aj
u nás t˘ch vy‰e ‰tyridsaÈ rokov. UÏ ro-
ky o tom pí‰em v tomto ãasopise, uÏ
roky viem, Ïe nebyÈ besied ãlenov tej-
to organizácie a pamätníkov boja
proti komunizmu v na‰ich ‰kolách,
nebolo by niãoho. Lebo nie mladí sú
na vine, Ïe nevedia niã o Memoran-
de, Ïe pomaly nevedia správne po
slovensky a teda Ïe vôbec niã nevedia
o tom, ão v‰etko tu bolo treba vytrpi-
eÈ, aby sa oni mohli uãiÈ – angliãtinu!
A potom, ovládajúc ju, odchádzajú za
hranice za lep‰ími zajtraj‰kami...

Je to veºmi smutné, ale je to tak.
LenÏe aj vás, aj nás v‰etk˘ch sa raz
niekto op˘ta: Kde ste boli, váÏení,
keì ste dovolili takto masovo na to
v‰etko zabudnúÈ? Keì ste málo spo-
mínali a málo hovorili o tom, ão bolo.

Eva Laucká

Kde ste boli, vážení...?

Jure Knezoviç. 
Foto Vlastimil Morávek
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NÁŠ ROZHOVOR
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JUDr. Július Porubsk˘ je
rodákom  z Turca.  Maturo-
val za Slovenského ‰tátu
i po vojne. Skonãil Právnic-
kú fakultu UK v Bratislave,
ale k praxi právnika ho ko-
munistick˘ reÏim nepustil.
Ani po roku 1968.  Preká-
Ïalo mu predov‰etk˘m je-
ho kresÈanské ukotvenie
a vrel˘ vzÈah k vlasti. UÏ
rok po vysokej ‰kole sa do-
stal do rúk ·tátnej bezpeã-
nosti, spoznal podzemie
bratislavsk˘ch a praÏsk˘ch
väzníc, za svoje mravné
postoje bol odsúden ,̆ väz-
nen .̆ Stal sa prv˘m pred-
sedom Konfederácie poli-
tick˘ch väzÀov, ale nemyslí
si, Ïe je vybojované. Nao-
pak, tvrdí, Ïe ideme stále
do hor‰ieho... Îije v Brati-
slave s dvoma dcérami.

Dokonãenie z

ãísla 6

V dedine nikomu niã nepovedal,
len ná‰mu starému otcovi  rozprával,
ão preÏil za 20 rokov  sovietskej moci.  

Ako Ïili va‰i rodiãia?
Moji rodiãia boli roºníkmi. Îili sme

v Slovanoch. Star˘ otec ako obchod-
ník zaloÏil s ìal‰ími spoloãníkmi, ktorí
s ním obchodovali v Rusku, Konzum,
obchod pre domácnosÈ. VloÏili do
tohto obchodu v‰etko, veºa peÀazí si
poÏiãali. Ale obchod ne‰iel, bola bie-
da, za prvej republiky nesplatili ani
korunu na istine. Len úroky. Neskôr,
za Slovenského ‰tátu, za dva roky
splatili cel˘ dlh. 

âo nasledovalo, keì vás zo-
brali tajní?

Pred na‰ím domom sa zh⁄kla celá
dedina a keby som bol dal pokyn, tak
to auto zlikvidujú. Upokojoval som
ich, ale stáli tam, k˘m sme neodi‰li.
A v aute, hneì keì sme minuli zá-
stup ºudí, mi nasadili filcové okuliare,
aby som niã nevidel. Zaviezli ma do

Îiliny, dokonca s húkaãkou. A na
ìal‰í deÀ do Bratislavy. Zaãal sa mi in˘
Ïivot. 

Ak˘?
Najskôr  na ·pitálskej u dvoch le-

vov. Hneì ma zaãali mlátiÈ, nadávaÈ
do ‰pinav˘ch svíÀ. MoÏno, Ïe to bolo
dobre, lebo som sa zaÈal a nedostali
zo mÀa niã. 

âo sa vás p˘tali?
„Ty sviÀa jedna, ‰pión jeden. âo

ste organizovali? Dám Èa do temnice
a tam príde‰ k rozumu.“ A naozaj ma
dali dolu, bol som tam sedem ãi
osem dní. Na samotke, v tme, s polo-
viãnou stravou, v prázdnej cele. Keì
som si zdriemol, hneì kopli do dverí.
Nevedel som, preão ma zavreli, ão
bolo aj ‰Èastie,  lebo keby som vedel,
moÏno by som sa zºakol a rozprával,
ako doktor Staríãek a Jukl.  Celé ‰tyri
roky môjho zaistenia som mal  refe-
renta evanjelika, ktor˘ vedel, Ïe sme
tam neprávom a bol z toho ne‰Èast-
n˘. Mal nás viacer˘ch. Nakoniec spá-
chal samovraÏdu. 

On vás vy‰etroval?
On. Ale vy‰etrovanie bolo strieda-

vo v Bratislave a v Prahe na Ruzyni.

Môj vy‰etrovateº cestoval so mnou.
Nieão sa dozvedeli od Staríãka a Jukla
a potom na mÀa naliehali, Porubsk˘,
toto uÏ vieme, tak povedzte o tom
nieão. Tak˘mto ‰t˘lom na nás tlaãili.
·tyri roky. Mne sa po celom tele vy-
hodili hnisavé pºuzgiere. Nemal som
poriadnu stravu, psychicky som bol
na dne, neviem, keby to bolo pokra-
ãovalo, ãi by som nebol povedal, ão
chceli poãuÈ. 

Kde to bolo hor‰ie, v Bratisla-
ve alebo v Prahe?

V Prahe. Nakoniec ma odsúdili
ako ‰pióna, dostal som ‰esÈ a pol
roka, odvolal som sa, Najvy‰‰í súd
potvrdil rozsudok. Priznali sme sa
v‰etci, dokonca na odporúãanie  pát-
ra Franti‰ka PaÀáka, ktor˘ nám
cestou na súd povedal, Ïe si aj tak
nepomôÏeme. Dostal som sa do
Jáchymova. 

Nepokúsili ste sa poãas v˘ko-
nu trestu poÏiadaÈ o skrátenie?

Rodiãia tak urobili, poslali ÏiadosÈ
na prokuratúru do Bratislavy i Karlo-
v˘ch Varov a tam vyhoveli Ïiadosti,
Bratislava ju zamietla. 

Pokraãovanie na 21. strane

Najkrajší okamih života? 
Privítanie Nového roku 1993!

V spoloãnosti arcibiskupa Jána Sokola. Foto Anton Malack˘
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KaÏd˘ rok v máji
sa  stretávajú b˘valí
politickí väzni âiech,
Moravy a Slovenska
na pietnom akte
v Horním Slavkovû
a Jáchymove. V tom-
to roku to bolo uÏ
XXII. stretnutie. Z na-
‰ej organizácie Zväzu
protikomunistického
odboja sa pietneho
aktu  zúãastnilo 7 ãle-
nov, a to z regiónu
Ko‰ice, Îilina a Nitra.

Program sa zaãal 27. mája
presunom úãastníkov ‰tyrmi
autobusmi z Karlov˘ch Varov
do Horního Slavkova. Na cin-
toríne v meste je pochovan˘ch
11 politick˘ch väzÀov, ktorí
boli zastrelení pri hromadnom
úteku, resp. boli následne za
tento útek popravení. Pietny
akt sa zaãal kladením vencov,
príhovorom primátora mesta a pátra
Huga. Po modlitbe za zavraÏden˘ch
politick˘ch väzÀov zaznela slovenská
a ãeská ‰tátna hymna.

Z Horního Slavkova smerovali
úãastníci stretnutia do Ostrova - Dol-
ní Îìár. Pietny akt sa uskutoãnil pri
NKP. K prítomn˘m  sa prihovoril  pri-
mátor mesta Ostrov a nasledovalo
poloÏenie vencov a kvetov k pamät-
nej tabuli umiestnenej na VeÏi smrti,
prehliadka v˘stavy zriadenej vo VeÏi
smrti a recitál Evy Henychovej. 

Svätú om‰u  za popraven˘ch, za-
vraÏden˘ch a Ïijúcich politick˘ch väz-
Àov celebroval na druh˘ deÀ plzen-
sk˘ biskup v kostole sv. Jáchyma v Já-
chymove.  Po svätej om‰i nasledovalo
kladenie vencov k pamätníku Brána
ku slobode za úãasti vojenskej hudby
a ãestnej stráÏe. Po prejavoch zástup-
cu vlády, senátu, primátorov mesta
Jáchymov a Ostrov, ministrov a po-
slancov bol pietny akt ukonãen˘ slo-
venskou a ãeskou hymnou.

Organizáciu tohtoroãného stret-
nutia  zabezpeãovala predsedníãka

karlovarskej poboãky KPVâ pani
Vlasta Prieslová.

V tomto roku na námestí pri pa-
mätníku Brána ku slobode sa zi‰lo
vy‰e tisíc úãastníkov: b˘valí politickí
väzni, ich rodinní príslu‰níci od naj-
mlad‰ích po najstar‰ích, predstavite-
lia ‰tátu a cirkvi, príslu‰níci armády,
miestni politici a obãania mesta Já-

chymov, aby si zaspomínali na
utrpenie ºudí, ktorí v päÈdesia-
tych rokoch minulého storoãia
nútene pracovali v uránov˘ch
baniach, v ktor˘ch zaÏili neºud-
ské pracovné podmienky, po-
niÏovanie zo strany dozorcov
a hlad. Z úst zástupcov ãeské-
ho ‰tátu odznelo, Ïe vláda e‰-
te neurobila v‰etko, aby zmier-
nila krivdy spáchané b˘val˘m
politick˘m väzÀom. Vládna
koalícia pripravuje zákon o tre-
Èom odboji, podºa ktorého
okrem iného kaÏd˘ politick˘
väzeÀ by mal dostaÈ od‰kodné
sto tisíc korún a pozostalí po-
loviãnú ãiastku. Zákon by mal
platiÈ od 17. novembra 2011.

Treba podotknúÈ, Ïe poli-
tickí väzni v âesku uÏ niekoºko
rokov dostávajú mesaãne
2500 korún na zmiernenie
svojich zdravotn˘ch a sociál-
nych krívd spáchan˘ch na nich
v päÈdesiatych rokoch.

Slovenská vláda pravdepodobne
usúdila, Ïe slovenskí politickí väzni
boli odolnej‰í a neutrpeli zdravotnú,
sociálnu ani spoloãenskú ujmu. Ale
predsa predstihla ãeskú vládu. Na
Slovensku uÏ máme zákon o treÈom
odboji. Na papieri.

·tefan Novák
predseda RO PV ZPKO Ko‰ice

ZAZNAMENALI SME

11

Na pietnej spomienke sa zúãastnili nielen politickí väz-
ni, ale aj ºudia, ktorí vedia, Ïe nesmieme zabudnúÈ...

Foto Kazimír Krivo‰

Delegácia PV ZPKO zo Slovenska je pripravená poloÏiÈ kyticu k pamätní-
ku väzÀov komunizmu. Foto Kazimír Krivo‰

Jáchymovské peklo
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Pri príleÏitosti 62. v˘ro-
ãia Levoãskej vzbury a 7.
v˘roãia odhalenia pamät-
nej tabule popraven˘m,
umuãen˘m a prenasledo-
van˘m v rokoch 1945-
1989, usporiadala RP PV
ZPKO v Spi‰skej Novej Vsi
23. júna tohto roku pietnu
spomienku na Mestskom
cintoríne v Levoãi. 

Podujatie zorganizovala  Mária
Dvorãáková, ktorá sa zhostila aj úlo-
hy moderátorky. 

Na pietnej spomienke sa okrem
b˘valej politickej väzenkyne komu-

nizmu Márie Repákovej, politick˘ch
väzÀov i ãlenov RO PV ZPKO a hostí
zúãastnil aj primátor mesta Levoãe
Ing. Miroslav Vilkovsk˘, profesori i
‰tudenti Gymnázia sv. Franti‰ka
Assiského v Levoãi a Strednej peda-
gogickej ‰koly v Levoãi. 

Spevácky zbor Juventus peda-
gogika, pod vedením dirigenta Mgr.
art. Igora Gregu a PaeDr. Jozefa
Jendrichovského, zaspieval slovenské
hymnické piesne. 

K úãastníkom podujatia sa priho-
vorili Fridrich Fritz, predseda regionál-
nej poboãky, ·tefan Novák, predseda
regionálnej organizácie i moderátor-
ka  Mária Dvorãáková. (red)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

12

Pavol Brodňanský 

Poldíkovi
Keď deti ešte, slovo sme si dali
a čas nám puto zo skál ukoval;
keď v mračnách búrky pri sebe sme stáli
a bránili - už oslabený val,
nech dni a roky čo svet budú deliť,
do sŕdc nám vtisnú kvety pravdy len, 
a ešte viacej dokážu nás stmeliť,
by nikdy, nikdy nenarástol blen
na poli, v ktorom tiekla naša krv.
Nech ten, čo chcel by kroky naše deliť,
pri súde Božom vidí svoju krv!

Zatýkali aj vo Vlkolínci
Uplynulo 60 rokov od zatknutia pátra Pavla Horské-

ho vo Vlkolínci. Po pätnástich rokoch mu súd odpustil
zvy‰ok trestu. 

Horsk˘, ako mnoho in˘ch, sa stal obeÈou komunis-
tického reÏimu. âlenovia RP PV ZPKO v Liptovskom Mi-
kulá‰i si uctili jeho pamiatku poloÏením kvetov, zapále-
ním svieãok a modlitbou pri pamätnej tabuli na kostole
Nav‰tívenia Panny Márie vo Vlkolínci. 

Kazimír Krivo‰

Pri pamätnej tabuli pátra Pavla Horského.
Foto archív autora

Levočania 
nezabúdajú

Pavol Brodňanský 
venoval báseň 

svojmu priateľovi 
Leopoldovi Šidovi, 

väznenému v Jáchymove.
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Keì za nami zaklapla  väzenská
brána, vodiã  zastavil, a jeden z mu-
Ïov, ktorí sedeli na zadnom sedadle
vedºa mÀa zavelil - vystúpiÈ.  Pevne
ma chytil  za rameno a Èahal k budo-
ve. Na druhom poschodí ma posadil
do miestnosti s jedn˘m písacím  sto-
lom a prikázal ãakaÈ. Na chodbe som
poãula veºk˘ ruch, vravu, povely. Búr-
ka vonku neprestávala,  voda sa liala
po sklách jediného okna v miestnosti
a ja  som mala pocit, Ïe som sa ocitla
v akomsi inom, neskutoãnom svete.
Asi po pol hodine zaãali do miestnos-
ti vchádzaÈ muÏi,  ani neviem koºko
ich bolo, mlãky si ma obzerali a po
chvíli bez jediného slova odi‰li.

Následne vo‰iel muÏ, povedal, Ïe
je náãelník väznice, Ïe za chvíºu mi
prinesú písací stroj, a prikázal, aby
som opísala, kde a kedy som sa zoz-
námila s Emilom ·vecom a Antonom
PovaÏsk˘m a akú proti‰tátnu ãinnosÈ
sme vykonávali. A odi‰iel. Za pár mi-
nút priniesla písací stroj Ïena v uni-
forme, povedala, Ïe jej to prikázal sú-
druh náãelník ·utvaj a odi‰la. Veºk˘
ruch na chodbách stíchol, ostala som
sama, a v tej chvíli som dostala ob-
rovsk˘ strach. Uvedomila som si, Ïe
som sa ocitla v sieti bezcitn˘ch mani-
pulátorov. Nemala som strach o se-
ba, ale o svoju rodinu, rodiãov, súro-
dencov a snúbenca. Veì za pár dní
sme sa mali braÈ. Vedia vôbec, ão je
so mnou ? 

Zaãalo svitaÈ a ja som nenapísala
ani riadok. Asi o ôsmej hodine pri‰iel
náãelník, a keì videl, Ïe som niã ne-
napísala, zavolal pisárku, zaãal klásÈ
otázky. V˘sluch trval asi dve hodiny,
potom pozval dozorcu, aby ma od-
viedol. Odovzdal ma dozorkyni, tá mi
prikázala vyzliecÈ civilné ‰aty a obliecÈ
tepláky, na ruky mi nakládla deky
a odviedla do cely. V tom momente
som sa prestala ovládaÈ, deky som
pustila na podlahu, padla som na ne
a rozplakala sa. Ani som si nev‰imla,

Ïe v cele je e‰te jedna Ïena, ktorá ma
zaãala tí‰iÈ, Ïe v‰etko bude v poriad-
ku, aby som sa priznala, aby som jej
porozprávala, ão sa vlastne stalo,
urãite ma pustia domov. Hneì som si
uvedomila, kto je táto Ïena, a akú
má úlohu. Po dvoch dÀoch ma pred-
viedli na v˘sluch. Keì som sa vrátila
do cely, moja ute‰ovateºka uÏ bola
preã. 

Denne ma vypoãúvali 2, aj 3-
krát. Vy‰etrovateº strácal nervy, ak sa
nedozvedel to, ão chcel. Dreven˘m
pravítkom plieskal po písacom stole,
za ktor˘m som sedela, uÏ som ãaka-
la, Ïe ma ním udrie. Takto to i‰lo asi
dva t˘Ïdne, a zrazu mi zaãalo byÈ zle
od Ïalúdka. Myslela som si, Ïe je to
od  úbohej stravy a ãiernej Ïbrndy na
ráno, ale nie. Bola som gravídna.  Pri
nasledujúcom vypoãúvaní som to
oznámila vy‰etrovateºovi. Ten sa mi
vysmial, ãi si myslím Ïe tak˘mto tri-
kom sa dostanem na slobodu. Na
druh˘ deÀ ma okamÏite odviezli do
nemocnice na vy‰etrenie. Moje po-
dozrenie sa potvrdilo. Vypoãúvanie
pokraãovalo. Vy‰etrovali aj v‰etk˘ch
priateºov a známych, ktor˘ch adresy
na‰li v mojom diári. Ani trochu mi

neverili, za ak˘ch podmienok som sa
s nimi zoznámila. 

Vo vy‰etrovacej väzbe som bola
asi dva mesiace, keì mi vy‰etrovateº
navrhol interrupciu a ako ma
presviedãal, posunul mi pred oãi for-
mulár, aby som ho podpísala. Vraj ak
budem spolupracovaÈ, budem maÈ
veºké v˘hody a po procese sa dosta-
nem domov. Keì som si uvedomila,
akú podlosÈ odo mÀa Ïiada, okamÏi-
te som odmietla jedno aj druhé.
Hneì v tú noc ma trikrát predviedli
na v˘sluch, a tak to i‰lo aj ìal‰ie noci.
Pravítko plieskalo intenzívnej‰ie a lie-
talo aj okolo mojej hlavy. Trvalo to
cel˘ t˘ÏdeÀ.  

Asi po troch mesiacoch ma od-
viedla dozorkyÀa, prikázala obliecÈ si
civilné ‰aty a vyviedla ma pred budo-
vu. Dvaja dozorcovia ma hrubo chyti-
li za ramená, a vysadili do priprave-
ného „zeleného antona“ . Strãili ma
do úzkej kabínky, ktor˘ch bolo v au-
te niekoºko. Ocitla som sa v tme. Po-
ãula som, ako bez slov nakladajú ìal-
‰ích „pasaÏierov“. E‰te raz sa otvorili
dvere kabíny, k nohám mi hodili pa-
pierové vrecko, asi v˘bavu na cestu
a auto sa pohlo. Tma, sedaãka bola
napevno, takÏe sa nedalo postaviÈ. 

V zákrutách bola cesta neznesi-
teºná, myslela som len na moje die-
Èatko a stokrát som si hovorila, Ïe to
musím vydrÏaÈ. Po niekoºko hodino-
vej ceste sme zastali, kabína sa otvo-
rila a mÀa oslepilo svetlo, i keì uÏ
bol podveãer. Viedli ma ako prvú po
chodbách starej budovy. Dozorca mi
vyãítal, preão som nezjedla stravu
z papierového vrecka, ktoré niesol
v ruke. Zaviedol ma do veºkej cely,
povedal, Ïe to bude moja veãera, za-
tvoril oceºové dvere a odi‰iel. LôÏko
pozostávalo zo starého matraca
a deky. Koneãne som sa mohla nati-
ahnuÈ. Prebrala som sa aÏ ráno, na
rachot pri otváraní oceºov˘ch dverí.

Pokraãovanie na 18. strane

V ZRKADLE ČASU

13

Stali sme sa nežiadúcim
elementom III. časť

Anna Fodorová po prepustení 
z väzenia.
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Strach ochorieť
S rozãarovaním prijímajú  politickí

väzni protikomunistického odboja in-
formácie o platbách za zdravotnícke
sluÏby. Najmä  b˘valí politickí väzni
majú  podlomené zdravie v dôsledku
krut˘ch podmienok v komunistick˘ch
Ïalároch a dnes sa musia obávaÈ toho,
aby sa nemuseli ísÈ  lieãiÈ do nemocníc,
lebo ich dôchodky by neuniesli finan-
covanie pobytu na nemocniãnom lôÏ-
ku. Kde sú médiá? Preão sa neposta-
via proti bezbrehému liberalizmu?  

E‰te si pamätáme sºuby Mikulá‰a
Dzurindu na zmenu a cestu k lep‰ie-
mu a vraj plnohodnotnému Ïivotu!!!
Dnes nám „vláda“ pani Radiãovej
opäÈ ponúka lep‰í a plnohodnotn˘ Ïi-
vot s podmienkou – vydrÏaÈ. Av‰ak
pre mnoh˘ch z nás budú v krátkom
ãase aj základné potraviny luxusom.
Niet t˘ÏdÀa, aby sa neobjavila  „infor-
mácia“ o tom, ão od zajtra bude
drah‰ie i o ‰kodliv˘ch potravinách.
Vláda nerobí kroky, aby   podporila
mal˘ch a stredn˘ch v˘robcov,  schop-
n˘ch a ochotn˘ch dodávaÈ na ná‰
vnútorn˘ trh  zdravé a chutné potravi-
ny, ovocie a zeleninu bez toho, aby
boli zdraviu ‰kodlivé. Aj v ãasoch tota-
lity  sme mali vyspelé poºnohospodár-
stvo. Liberalizmus – je uÏ jedno z kto-
rej strany pri‰iel, v‰etko zlikvidoval.

Je paradoxom, Ïe sa umoÏnila
existencia mal˘ch a stredn˘ch podni-
kateºov, ale vzápätí sa urobilo v‰etko
preto, aby veºké obchodné reÈazce
t˘chto mal˘ch a stredn˘ch podnikate-
ºov  zlikvidovali.

P˘tam sa, preão ná‰ ‰tát nemá
svoju vlastnú banku v˘luãne pre slo-
vensk˘ch obãanov ? Takú, ktorá by
v hotovosti prijímala úspory obãanov
za únosn˘ch podmienok  a v hoto-
vosti by poÏiãiavala slovensk˘m obãa-
nom tieÏ za únosn˘ch podmienok.
Tak, aby mala na svoje vlastné náklady
a vlastné v˘davky, a ktorá by ne‰peku-
lovala s akciami a nebola vôbec prepo-
jená na cudzie bankové domy. Takáto
banka by vôbec nemohla maÈ finanã-
né problémy s nedostatkom finanãnej
hotovosti. 

Obávam sa, Ïe poãas existencie
súãasnej vlády nemôÏeme oãakávaÈ
pozitívne správy. Denne poãúvam od

spoluobãanov, Ïe súãasná vládna koa-
lícia nevie vládnuÈ. Doãkajú sa b˘valí
politickí väzni vlády, ktorá by prispela
k tomu, aby  nemali strach zo svojho
zdravia, zdravia svojich rodín a aj
strach z kaÏdého rána, ãi budú maÈ
v tento deÀ ão daÈ do úst? Doãkajú sa
obyãajnej slu‰nosti politikov voãi obãa-
nom, ale aj v médiách? 

Marián Burík, Ilava   

Mikloško proti Sokolovi
B˘valí politickí väzni a s nimi tieÏ

v‰etci statoãní obãania SR s uspokoje-
ním prijali správu, Ïe obvinenia proti
arcibiskupovi Jánovi Sokolovi boli fa-
lo‰né. Potom nás rozhorãila ìal‰ia
správa: b˘val˘ disident Franti‰ek Mik-
lo‰ko priznal pred súdom, Ïe on dal
do redakcie ãasopisu .t˘ÏdeÀ správu,
v ktorej sa tvrdilo o 500 miliónovom
podvode arcibiskupa Sokola. Na zákla-
de tejto lÏi médiá ‰kodoradostne
oznamovali toto nehorázne osoãova-
nie do celej republiky i za hranice Slo-
venska. Táto zákerná loÏ spôsobila
veºkú mravnú ‰kodu Cirkvi, národu
a Slovenskej republike. Teraj‰ia ºútosÈ
pána Miklo‰ka je len malou nápravou
zapríãineného zla. Jeho zákern˘ útok
na arcibiskupa Jána Sokola moÏno
hodnotiÈ ako ãin podlej pomsty za vla-
stenecké prejavy arcibiskupa. 

Marián Kubík, Nitra

Skreslená historiografia
Hovorme v‰ade pravdu len a neu-

toÀme v temnosti. Tento v˘rok ãi veta
platí pre v‰etk˘ch nás, ktorí sa zaobe-
ráme históriou z doby budovania so-
cializmu. Komunistická historiografia
skresºovala a zavádzala ãitateºov  kni-
hami vydan˘mi po roku 1948.  Boli pí-
sané v duchu socialistického realizmu.
K tak˘m patrí  aj kniha Kráº ·umavy
od spisovateºa Rudolfa Kalãíka, vydaná
v roku 1960. Rudolf  Kalãík sa narodil
13.9.1923 v Berehove na Ukrajine.
V roku 1950 nastúpil na základnú vo-
jenskú sluÏbu k útvarom pohraniãnej
stráÏe v âechách na ·umave. Z tohto
prostredia vznikla  aj kniha Kráº ·uma-
vy, kde sa opisuje hrdinstvo ãeskoslo-
vensk˘ch pohraniãníkov, hlavne ãle-
nov strany. Ako spisovateº podporoval
socialistické ideály a socialistickú prax.

Patril k socialistick˘m bojovníkom
proti vnútornému nepriateºovi a z cu-
dziny vyslan˘m „naru‰iteºom“ ‰tát-
nych hraníc. Proti domácim reakcioná-
rom a zradcom, cudzím prvkom
uprostred komunistického hnutia
a poru‰ovateºom socialistickej zákon-
nosti. V dobe kultu osobností podpo-
roval Leninovu my‰lienku, Ïe najhor‰ie
nebezpeãie je,  keì sa proti nemu
nebojuje. V rokoch 1968-1970  stál
Kalãík medzi spisovateºmi, ktorí pre-
trvávali na socialistick˘ch a internacio-
nalistick˘ch pozíciách. 

Av‰ak skutoãn˘m kráºom ·umavy
bol b˘val˘ pohraniãník Josef Hastl,
ktor˘ cez stráÏenú hranicu v 50-tych
rokoch previedol do Nemecka desiat-
ky uteãencov. Potom aj  sám emigro-
val do USA. Îil na predmestí Chicaga.
V súãasnosti sa svedectvo - faktografia
z doby ochrany ‰tátnych hraníc, keì
v b˘valom âSSR bola in‰talovaná Ïe-
lezná opona,  získava ÈaÏko. SnaÏia sa
o to zamestnanci v âesku z Ústavu
pro studium totalitních reÏimÛ  a na
Slovensku z Ústavu pamäti národa.

Nie je v‰ak ochota b˘val˘ch po-
hraniãníkov svedãiÈ. Prevládajú odpo-
vede „taká bola doba“, ako aj „plnili
sme si základnú vojenskú sluÏbu“, ba
niektorí aj schvaºujú b˘val˘ systém
ochrany ‰tátnych hraníc. Aj to svedãí
o charaktere slovenského národa.

Mikulá‰ Tóth, Seãovce

ČITATEĽSKÉ FÓRUM
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Július Porubsk˘ má vÏdy ãím 
zaujaÈ. Foto Vlastimil Morávek
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Má cyrilo-metodská tra-
dícia nieão spoloãné s poli-
tick˘mi väzÀami?

Sv. Metod bol v rokoch 870 - 873
zajatcom a väzÀom vo Franskej rí‰i
a jeho Ïiaci boli v roku 886 uväznení
a vyhnaní z na‰ej vlasti, ba niektorí
boli predaní do otroctva. Ich utrpenie
v‰ak prinieslo plody, lebo v Benátkach
ich od Ïidovsk˘ch obchodníkov
s otrokmi kúpili Byzantínci a tak sa
slovanská kultúra a bohosluÏobná reã
dostala do Bulharska a odtiaº ìalej
k juÏn˘m a v˘chodn˘m Slovanom. 

Na‰a kultúra sa rodila z prenasle-
dovania a utrpenia, ale priniesla úÏi-
tok. Národná ideológia bernolákov-
cov sa tvorila z kultúrno-civilizaãnej
tradície dediãstva Cyrila a Metoda
a z národno-‰tátnej svätoplukov-
skej tradície. Keì sa bratislavskí se-
minaristi na ãele s Antonom Berno-
lákom obrátili s prosbou o radu a po-
moc pri uzákoÀovaní spisovnej
slovenãiny na dubníckeho farára
Ondreja Mésaro‰a, ten v októbri
1786 jednoznaãne schválil ich krok,
venovaÈ pripravovanú dizertáciu sv.
Cyrilovi a Metodovi. Vyjadril radosÈ,
Ïe toto obrodné hnutie sa hlási

k t˘mto tradíciám,  ocenil ho ako pre-
jav lásky k národu. 

Slovenské uãené tovari‰stvo
bolo aktívnym ‰íriteºom cyrilo-metod-
skej úcty a tradície. Celestín Lepáãek
dokázal, Ïe Ján Vojtech ·imko, z pr-
vej generácie bernolákovcov, v ruko-
pise uchovával pieseÀ Nitra Milá Nit-
ra, kde s a o Nitre tvrdí: „Ty si bola
mesto Metodovo, keì tu na‰im ot-
com kázal BoÏie slovo.“  KázeÀ Juraja
Fándlyho k sviatku sv. Cyrila a Meto-
da v knihe Príhodné a Swáteãné Káz-
Àe II. z roku 1796 v úvode zdôrazÀu-
je, Ïe sa na t˘chto svät˘ch bratov ne-
oprávnene zabúdalo a Ïe Slováci im
musia byÈ vìaãní za dar viery. 

Juraj Fándly dáva Cyrilovi a Meto-
dovi titul „najväã‰í slovenskí apo‰toli”
a oznaãuje ich za „svät˘ch patrónov,
ktor˘m sme my Slováci, po Bohu naj-
viac poìakovaÈ povinní.” Zrejme v sú-
lade s veºmi starou tradíciou, Ïivou aj
na Morave, Fándly pokladá oboch
bratov za  „na‰ich najväã‰ích a prv˘ch
biskupov”. 

KázeÀ svedãí o veºkom zápale za
cyrilo-metodskú my‰lienku, ktorú vte-
dy katolícku slovenskú inteligenciu
ovládal, a zároveÀ svedãí o tom, ako
úzko chápali bernolákovci prepojenie

katolicizmu a rodiaceho sa slovenské-
ho nacionalizmu.    

Poetická licencia dovolila Jánovi
Hollému stvárniÈ cyrilo-metodskú té-
mu svojsk˘m spôsobom, trvá na kon-
tinuite tejto tradície u Slovákov, kto-
r˘ch povaÏuje za jej hlavn˘ch, ak nie
v˘luãn˘ch nositeºov.  Holl˘ umiestÀuje
panovnícky dvor knieÏaÈa Rastislava
na Devín, kde prijíma byzantskú mi-
siu. Ich ohlasovanie evanjelia medzi
slovensk˘m ºudom presne lokalizuje.
Jeden brat ide hore PovaÏím a druh˘
ohlasuje evanjelium na slovenskom
Pomoraví. Holl˘ zachytáva obradové
aj politické spory medzi stúpencami
novej liturgie s uÏ pôsobiacimi misio-
nármi, podriaden˘mi jurisdikcii fran-
sk˘ch metropol, a hoci sám kÀaz la-
tinského obradu, jednoznaãne
nad⁄Ïa staroslovienskej liturgii.
Podobne ako Juraj Papánek, Jauraj
Sklenár, Ján Fandly, v‰etci katolícki
kÀazi, podriadil svoje katolíctvo lí-
nii tvoriacej sa slovenskej národ-
nej ideológii. V almanachu Zora
z roku 1836, kde Holl˘ publikoval
svoj Îivotopis svatich Cirilla a Metóda
slovenskich blahozvestov sa nachádza
prvá slovenská medirytina solúnskych
bratov. Peter Mulík

MY VTEDY A DNES
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Modlitba na záver. Foto Vlastimil Morávek Na sneme. Foto Vlastimil Morávek

Cyrilo-metodská tradícia,
chrbtová kosť nášho povedomia 
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Druhého komunistické-
ho prezidenta âesko-Slo-
venska Antonína Zápotoc-
kého, tieÏ naz˘vali robot-
nícky prezident, hoci sa
neÏivil prácou rúk. Skôr
predstieraním a klam-
stvom. 

Klamal aj pred veºkou peÀaÏnou
lúpeÏou z 1. júna 1953, keì tvrdil, Ïe
mena peÀazí nebude a napokon bo-
la a nazval ju menová reforma.  Po-
chopiteºne, Ïe po‰kodila aj robotní-
kov, ktorí sa postavili na odpor. Proti
demon‰trujúcim  neváhal tvrdo po-
stupovaÈ. Len v Plzni, kde demon‰t-
rácie boli najväã‰ie ( 20 000 úãastní-
kov), pouÏil  silu, priãom bolo zra-
nen˘ch okolo 200 demon‰trantov
a 50 príslu‰níkov vládnych síl, a do-
datoãne bolo odsúden˘ch vy‰e 300
demon‰trantov.

Podobne ako mnohí komunisti,
aj Zápotock˘ sa  poãas vojny  ocitol
v nacistickom väzení, kam sa dostal
po neúspe‰nom pokuse ujsÈ z âeska
do ZSSR. Pri prechode hraníc bol za-

drÏan˘ a väã‰inu vojny preÏil v ne-
meckom koncentraãnom tábore
Sachsenhausen. Po oslobodení z tá-
bora a po nástupe do funkcií mal ve-
ºa príleÏitostí  (písal aj knihy s autobi-
ografickou tematikou) zverejniÈ tento
svoj úsek Ïivota,  ale o tom mlãal.
Zrejme preto, Ïe  pôsobil ako po-
mocník vedenia tábora, tzv. kápo.
Kápovia mali isté v˘hody oproti
ostatn˘m väzÀom a moÏno vìaka
tomu Zápotock˘ tábor preÏil. 

Podºa historika  Petra Kouru sa
Zápotock˘ ako kápo podieºal na za-
bití Holanìanov v tomto tábore
a preto Holandsko po vojne oficiálne
poÏiadalo âesko-Slovensko o jeho
vydanie pred holandsk˘ súd. V tom
ãase v‰ak uÏ Zápotock˘ zastával vy-
soké funkcie v strane a ‰táte a k jeho
vydaniu nedo‰lo.  

Podºa tvrdenia ãeského emigran-
ta Jaroslava âáslavského v âeskom
rozhlase dokonca jestvovali fotogra-
fie, ako sa Zápotock˘ priamo podie-
ºal na popravách v tábore. On vraj
osobne tento materiál krátko po voj-
ne prefotografoval a kompromitujúci

materiál potom odovzdal poslankyni
Milade Horákovej. To vraj malo vplyv
na jej popravu, hoci ju súdili z in˘ch
dôvodov. 

Dúfajme, Ïe sa v budúcnosti ob-
javia ìal‰ie pramene a minulosÈ „ro-
botníckeho“ prezidenta  Zápotocké-
ho sa podarí jednoznaãne objasniÈ.

Peter Bielik

ZAZNAMENALI SME
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Robotnícky prezident
alebo vrah?

Menovú reformu v âesko-Slovensku v roku 1953
pripravovali tajne pomocou Sovietskeho zväzu. Prezident
Antonín Zápotock˘ do poslednej chvíle ºudí ubezpeãoval,
Ïe na‰a mena je pevná a Ïiadna menová reforma nebu-
de. Nakoniec ju 30.mája 1953 vláda schválila. Reforma,
ktorá vo‰la do dejín ako veºká peÀaÏná lúpeÏ, urobila zo
dÀa na deÀ z mnoh˘ch ºudí Ïobrákov. Pri‰li o v‰etko. 

Západ reagoval na novú ãeskoslovenskú menu aj

t˘m, Ïe k nám posielal balónovú po‰tu a v nej i tzv. hla-
dové koruny. Vyzerali rovnako ako nové, ale platiÈ sa ni-
mi nedalo, pretoÏe boli na nich nápisy: „Hladová koru-
na, dar Sovietskeho zväzu. Je to dôkaz vládnej
bezradnosti a úpadku päÈroãnice, pamiatka na to,
o ão vás vláda okradla. Je to v˘zva k boju, povel,
aby ste proti slabosti reÏimu postavili silu ºudu
a kládli odpor ako najlep‰ie môÏete.“ (red)
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KniÏka obsahuje mnoÏstvo do-
bov˘ch dokumentov a listov najvy‰-
‰ím predstaviteºom ‰tátu a cirkvi.Ide
o svedectvo kÀaza, ktor˘ bol  pre
svoju vieru prenasledovan˘ a väzne-
n˘ komunistick˘m reÏimom. UkáÏka
je  z listu prezidentovi âSFR Václavovi
Havlovi, zo dÀa 31. júla 1990.

„Márne volanie po uplatÀovaní
práv slovenského národa, bezúspe‰-
né boje v tlaãi, na verejn˘ch zhromaÏ-
deniach, v parlamente i na medziná-
rodn˘ch fórach, domáhanie sa reali-
zovania zmluvn˘ch záväzkov
a sºubov, prinútilo slovensk˘ch deja-
teºov, aby sa zi‰li 6. októbra 1938
v Îiline a vyhlásili slovenskú autonó-
miu. T˘m sa, tak sa zdalo, aspoÀ na
ãaszaÏehnala obava z ìal‰ej roztrÏky
medzi Prahou a Slovenskom.

PraÏská vláda v‰ak stratila zmysel
pre realitu a hoci vzala na vedomie Ïi-
linské rozhodnutie slovenského náro-
da a dohodla sa so Slovákmi, prijmúc
praÏsk˘m snemom zákon o auto-
nómii Slovenska, súhlasila, aby ban-
skobystrick˘ generál ãeskej národnos-
ti Homola sa odhodlal na vojensk˘
puã 10. marca 1939 a po celom
Slovensku dal vylepiÈ plagáty, v kto-
r˘ch oznamoval, Ïe v‰etku moc na
území Slovenska preberá do svojich
rúk armáda. 

Vojsko a ãetníctvo, posilnené od-

dielmi, ktoré si generál Homola povo-
lal z ãesk˘ch krajín, obsadilo úradné
budovy, na miesta slovensk˘ch úrad-
níkov dosadilo prívrÏencov starého
ãeskoslovenského reÏimu, celé stovky
slovensk˘ch národovcov zatklo a od-
viezlo do väzenia na Morave. Na Slo-
vensku zaviedla vojenská vláda v˘ni-
moãn˘ stav. 

Situácia teda bola veºmi napätá.
Keì sa vedúci slovenského národa
na ãele s Dr. Tisom, Sidorom, Dr.
Martinom Sokolom a in˘mi z hodno-
verného prameÀa dozvedeli, Ïe Slo-
vensko ohrozujú zo severu armády
z Poºska, ktoré v tej trme-vrme kon-
com roku 1938 obsadili dve obce na
Orave, Javorinu na Spi‰i, kysucké ob-
ce a priãlenili ich k t˘m, ktoré Bene‰
zapredal Poliakom v r. 1920 za Te-
‰ínsko, z juhu sa chystajú maìarské
vojská vtrhnúÈ na Slovensko a zo zá-
padnej strany ãeské ãi nemecké, roz-
hodli sa v slobodne volenom Sloven-
skom parlamente v Bratislave vyhlásiÈ
dÀa 14. marca 1939 samostatnú Slo-
venskú republiku. 

Slovensk˘ národ v absolútnej
väã‰ine s radosÈou prijal toto roz-
hodnutie, a to t˘m viac, keì sa
dopoãul,  Ïe  praÏsk˘  prezident  Há-
cha  pozval  do  âiech  Hitlera  a po-
Ïiadal ho  o protektorát  nad âech-
mi a Moravou.“

LITERATÚRA FAKTU
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V. Trstenský: Nemôžem mlčať Jerguš Ferko:

Hviezdna chvíľa
Slovenska

Jergu‰ Ferko bol novi-
nárom s vrúcnym vzÈa-
hom k Slovensku.  Patril
k zakladajúcim ãlenom
Iniciatívy za zvrchované
Slovensko. 

Jeho ãlánky nie-
len mapovali udalos-
ti, oni priam vstupo-
vali do svedomia.
Slovenská národná
rada prijala 17. júla
1992 Deklaráciu
o zvrchovanosti Slovenskej republi-
ky. PripomeÀme si atmosféru t˘ch
ãias úryvkom z kniÏky Jergu‰a Fer-
ka. âlánok z kniÏky bol uverejnen˘
v Práci 19. septembra 1991.

„O priazeÀ obãanov Slovenska
dnes spolu zápolia dve iniciatívy. Tá
prvá vznikla minulú stredu veãer.
Reã je o iniciatíve Za zvrchované
Slovensko, ktorá sa usiluje o to,
aby sa vyhlásila zvrchovanosÈ a na
jej základe prijala republiková ústa-
va. O tri dni nato ako „protipodpi-
sovka“ vznikla iniciatíva Za spoloã-
n˘ ‰tát. (...) Druhá iniciatíva vy-
chádza z toho, Ïe tá prvá chce
spoloãn˘ ‰tát rozbíjaÈ. (...) Tento
‰tát v‰ak rozbíja predov‰etk˘m nie-
ão iné – recidívy praÏského centra-
lizmu. Kam aÏ siahajú to nám pri-
pomenul aj vãera uverejnen˘ otvo-
ren˘ list F. Miklo‰ka a J.
âarnogurského podpredsedovi fe-
derálnej vlády J. Dienstbierovi. Po-
niÏujúce - poprední ústavní ãinitelia
Slovenska sa musia v tlaãi domáhaÈ
toho, aby federál registroval aspoÀ
ich existenciu...(…) Dnes po-
poludní budú v Bratislave dva mí-
tingy - o pol piatej pri Pamätníku
ãs. ‰tátnosti (za spoloãn˘ ‰tát)
a o piatej na Námestí SNP (za
zvrchovanosÈ). Poãetná úãasÈ na
jednom i druhom naznaãí, ktorej
logike (a ktorej iniciatíve) dávajú
obãania prednosÈ.“ 

Uverejňujeme úryvok z knižky mons. Viktora Trstenského

Matica a zvrchovanosť
Matica slovenská ako ochrankyÀa a stráÏkyÀa národného bytia Slovákov

sa od roku 1990 vyjadrovala k viacer˘m zásadn˘m politick˘m otázkam. Pre-
to sa pod jej zá‰titou 3. marca 1990 zi‰lo v ·uranoch prvé zhromaÏdenie
Slovákov z juÏného Slovenska. V ·urianskom memorande sa prv˘krát
objavila my‰lienka slovenskej zvrchovanosti, ale aj my‰lienka prijatia
jazykového zákona so ‰tatútom slovenãiny ako ‰tátneho jazyka na území ce-
lej Slovenskej republiky. 

Matica slovenská bola schopná zmobilizovaÈ masy Slovákov, keì
sa 11. marca 1991 v Bratislave uskutoãnilo zhromaÏdenie obãanov za
matiãn˘ návrh o zvrchovanosti Slovenska. Na slávnostnom zhromaÏde-
ní v Martine 8. júna 1991 pri prí1eÏotosti 130. v˘roãie zaloÏenia Matice slo-
venskej, za úãasti zástupcov Svetového kongresu Slovákov, Matica slovenská
Ïiadala Slovenskú národnú radu, aby prijala deklaráciu o ‰tátnej suverenite
Slovenskej republiky a ústavu Slovenskej republiky, ako zvrchovaného ‰tátu
s medzinárodnoprávnou subjektivitou. Peter Mulík
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Dokonãenie z

13. strany

Priniesli mi ãiernu kávu v „e‰use“
a ovál chleba. Stihla som vypiÈ „kávu“
a uÏ pri‰la dozorkyÀa, Ïe musím ísÈ.
OpäÈ ma i ostatn˘ch naládovali do ka-
bín. Robili to tak, aby sme jeden
o druhom nevedeli. Pohli sme sa. Na-
stala ìal‰ia etapa cesty, omnoho dlh-
‰ia a bolestivej‰ia. 

Zdalo sa mi, Ïe cestujeme nie deÀ,
ale t˘ÏdeÀ. Chvíºami som strácala ve-
domie. Keì sa koneãne auto zastavilo
a kabína sa otvorila, nemohla som vy-
stúpiÈ. Dvaja dozorcovia ma museli
z kabíny vytiahnuÈ. Nemohla som cho-
diÈ, podlamovali sa mi kolená. Dve do-
zorkyne ma zobrali pod pazuchu, od-
viedli ma pod sprchu vyzliekli z civil-
n˘ch ‰iat, osprchovali studenou vodou
a natiahli do teplákov. Sprcha ma tro-
chu prebrala. Potom ma dozorca vie-
dol drÏiac za rameno nespoãetn˘mi
zamreÏovan˘mi chodbami. Na zvuk
otvárania a zatvárania mreÏí nikdy ne-
zabudnem. 

Zaviedol ma do cely bez okna, kde
svietila len slabá Ïiarovka. Hneì som si
ºahla na priãÀu s dekou, do krajnosti
psychicky aj fyzicky vyãerpaná. Búcha-
nie na dvere cely a krik, „tady se nele-
Ïí“, som ignorovala. Asi za hodinu sa
otvorili dvere cely a od dverí po betó-
novej podlahe mi ‰uchli „e‰us“ s neja-
k˘m jedlom. Nemala som ani pomys-
lenie na jedlo. Bolo mi nevoºno a toto
„kultúrne“ podávanie stravy sa zopa-
kovalo aj na druh˘ deÀ. Pri lôÏku sa
nahromadili „e‰usy“ s jedlom a to bol
zrejme signál pre dozorcov, Ïe nieão
nie je v poriadku. V podveãer pri‰li do
cely traja muÏi v bielych plá‰Èoch,
zdvihli ma z lôÏka, doviedli k v˘Èahu.
Vy‰li sme niekoºko podlaÏí, voviedli
ma do cely, kde boli 3 postele. Uvedo-
mila som si, Ïe je to väzenská nemoc-
nica. PoloÏili ma do postele, pichli mi
akúsi injekciu a ja som koneãne zaspa-
la. Keì som sa na druh˘ deÀ zobudila,
sedeli pri mojej posteli dve Ïeny v po-
kroãilom veku a keì som sa op˘tala
kde som, odvetili, Ïe na tom najhor-
‰om mieste. Nemala som silu na ko-
munikáciu, chcela som len spaÈ.  

ëal‰í deÀ sa obe zaãali o mÀa sta-

raÈ. Zistili, Ïe ãakám dieÈatko, nútili ma
do jedla, ute‰ovali ma. Postupne mi
porozprávali svoje príbehy. Îiaº, zapa-
mätala som si len ich krstné mená.
Lidka, barónka, financovala ilegálne
prechody na západ a Vlasta, profesor-
ka z Olomouca, ktorej ‰tudenti hodili
do záhrady ruskej ambasády granát.
Obe si odtrpeli 12 rokov v Ïenskom
pardubickom lágri. Pár mesiacov pred
vypr‰aním trestu boli prepustené na
amnestiu. V Prahe v nejakej vinárniãke
sa schádzali amnestovaní politickí väz-
ni a v jeden veãer ich e‰tebácka razia
opäÈ zatkla, a keìÏe uÏ mali nad 65
rokov a boli choré, umiestnili ich v Ru-
zyni a opäÈ vypoãúvali. PribliÏne t˘Ï-
deÀ ma nechali na pokoji. Potom sa
kolotoã s vypoãúvaním opäÈ rozbehol.
Aj dvakrát denne ma predviedli, kládli
nezmyselné otázky. V‰etky písomnos-
ti, ktoré mi zhabali obsahovali rôzne
veci. Poznámky zo ‰kolení, rôzne úva-
hy o práci, citáty z kníh, ktoré som ãí-
tala, ale hlavne adresy. V kaÏdej vete
a v kaÏdom slove hºadali a chceli mi
dokázaÈ proti‰tátnu ãinnosÈ. Tie isté
otázky kládli aj desaÈkrát. Keì som
tvrdila, Ïe niã z toho nie je pravda, vy-
‰etrovateº sa tak rozzúril, Ïe hádzal
stoliãku o zem a stalo sa, Ïe ãasto vy-
behol z miestnosti, buchol dverami
tak Ïe skoro vyleteli zo zárubne. Pri
jednom v˘sluchu som sa dozvedela, Ïe

na moju adresu v RuÏomberku mala
byÈ doruãená zásielka s fotoaparátmi,
ktorú zhabala ·tB. Dodnes neviem, ãi
to bola pravda.

Dozvedela som sa aj to, Ïe aj môj
snúbenec je vo vy‰etrovacej väzbe.
Mala som veºké v˘ãitky, ale aj veºké
‰Èastie, Ïe boli so mnou na cele dve
skutoãné dámy, ktoré ma cel˘ ãas uis-
Èovali, Ïe v‰etko dobre dopadne. Spo-
lu sme sa vÏdy veãer modlili za na‰ich
drah˘ch, aj za silu zvládnuÈ toto ukrut-
né poniÏovanie a teror, ale aj za vypo-
ãúvan˘ch muÏov o podlaÏie niÏ‰ie, od-
kiaº sme ãasto poãuli krik a plaã.

V posledn˘ch novembrov˘ch
dÀoch som mala pocit Ïe, mi vy‰etro-
vateº naznaãuje, Ïe budem opäÈ pre-
vezená do Banskej Bystrice. Keì som
to pochopila, neovládla som sa, a po-
vedala som mu, Ïe ak ma budú prevá-
ÏaÈ tak, ako do Prahy, nech ma rad‰ej
hneì zastrelia. 

Napokon 28. novembra 1961 ma
autobusom zo zabielen˘mi oknami
previezli do Banskej Bystrice, spolu
s ìal‰ími väzÀami. Vpredu sedeli dvaja
ozbrojení dozorcovia a pes. S mnoh˘-
mi zástavkami, v rôznych väzniciach
v âechách a na Slovensku, kde väzni
vystupovali a ìal‰í nastupovali,  sme
veãer pristáli na koneãnej.

Pojednávanie s desiatimi obvine-
n˘mi sa zaãalo  29. novembra 1961

V ZRKADLE ČASU
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Stali sme sa nežiadúcim... 

Piétna spomienka v Leopoldove. Zºava: Tibor Pokorn ,̆ Viliam Îofãík, Vla-
dimír ·kerlík, Milan Jáno‰ík, Anna Fodorová, Emil Rafaj a Jozef Panáã.
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na Krajskom súde v Banskej Bystrici.
Trvalo do 1. decembra 1961. Senát
v zloÏení: predseda Dr. Ga‰par Kubek
a sudcovia z ºudu Emil Hutzenpuchler
a Ján Polc odsúdil Emila ·veca v jeho
neprítomnosti na 15 rokov, Antona
PovaÏského na 8 rokov, mÀa na 4 ro-
ky, v‰etk˘ch za trestn˘ ãin vyzvedaã-
stva. Ostatní boli odsúdení na niÏ‰ie
tresty, medzi nimi aj môj snúbenec Jo-
zef Fodor. Pojednávanie bolo verejné,
zúãastnili sa ho aj moji rodiãia, s ktor˘-
mi mi v‰ak nedovolili sa stretnúÈ. Ich
uplakané oãi som zaregistrovala, keì
ma viedli z pojednávacej sály. Aj so
snúbencom sme si vymenili len letmé
pohºady poãas pojednávania. 

Hneì na druh˘ deÀ ma posadili
do známeho autobusu, a veãer ma vy-
sadili vo väznici na Pankráci. Voviedli
ma do budovy väzenskej nemocnice
na druhom poschodí. Keì sa otvorili
dvere obrovskej cely asi s 20-timi po-
steºami, neverila som vlastn˘m oãiam.
V posteliach leÏali Ïeny, mnohé mali
na sebe zakrvavené obväzy, stonali
a prosili o pomoc. DozorkyÀa mi pri-
kázala ºahnúÈ si na posteº hneì pri
dverách. Len ão sa za Àou zabuchli
dvere, Ïeny ma prosili o pomoc. A tak
som celú noc podávala aspoÀ vodu,
upravovala obväzy ãi pohladila ubité
Ïeny. ËaÏké stavy po onkologick˘ch
operáciách v‰ak potrebovali viac. Keì
som uÏ nemohla poãúvaÈ bolestné
stonanie, zabúchala som na dvere ce-
ly, aby priniesli Ïenám nieão na utí‰e-
nie bolesti. Kukátko na cele sa otvorilo
a dozorca zareval „tady bude ticho“. 

Hneì ráno ma dozorkyÀa odvied-
la na kojenecké oddelenie, sestre pri-
kázala pouãiÈ ma ão mám robiÈ a za
pol hodiny ju odviedla. Ostala som sa-
ma s trinástimi bábätkami v postieº-
kach. Prvé ão som urobila, pomodlila
som sa a poprosila Matku BoÏiu o po-
moc. Keì sa z postieºok zaãal oz˘vaÈ
plaã, uÏ som musela konaÈ. Postupne
som pri‰la na spôsob, ako prebaºovaÈ
a staraÈ sa o novorodeniatka. UÏ nebol
ãas na prem˘‰ºanie. KaÏdé tri hodiny
priviedli matky, aby nakojili svoje deti
a po 15-tich minútach ich odvádzali.
V˘nimoãne veãer mohli ostaÈ dlh‰ie,
preto Ïe som pred kojením okúpala
kaÏdé dieÈatko a vloÏila do náruãia
matky. Îiadna vaniãka nebola k dispo-

zícii, kúpala som ich v um˘vadle.
O 22-hod. ma dozorca odviedol na
celu, kde boli umiestnené matky a
o 6,00 ráno ma opäÈ privádzal k de-
Èom. Najhor‰ie to bolo v noci. O deti
sa nik nestaral. Ak zaãalo plakaÈ jed-
no, ostatné sa pridali a matky na cele
i‰li zo‰alieÈ od strachu. Ráno som bá-
bätka nachádzala v hroznom stave,
pogrckané, zadoãky zaparené, niekto-
ré modré od plaãu. Trvalo hodnú chví-
ºu k˘m som v‰etky dala do poriadku,
aby mohli priviesÈ matky na kojenie. 

Tak to i‰lo deÀ ão deÀ, aÏ pri‰iel
28. február 1962, kedy sa mi narodila
dcérka. Lekár, väzeÀ, ktor˘ mi pomá-
hal pri pôrode, mohol maÈ uÏ sedem
kríÏikov, ma posmeºoval, Ïe musím vy-

drÏaÈ, keì on vydrÏal uÏ 13-t˘ rok. Bo-
la som mu vìaãná za jeho povzbudzo-
vanie, pretoÏe som nemohla komuni-
kovaÈ s nik˘m na oddelení. Stále mi
bola dozorkyÀa v pätách. V˘nimkou
bol len ãas po 22,00 hodine, keì ma
priviedli na celu k matkám. Zasypali
ma otázkami, ako sa má jej dieÈa, ãi
som ho prik⁄mila z fºa‰e, keì sa dosÈ
nenapilo a pod. 

Jeden deÀ po pôrode som smela
leÏaÈ, ale ìal‰í som uÏ musela praco-
vaÈ 16 hodín, tak ako pred pôrodom.
KaÏdú voºnú chvíºku som venovala
môjmu dievãatku, a v noci som preÏí-
vala veºk˘ strach, aby sa jej niã nestalo.
Pri‰iel máj 1962, a matky pri kojení
ma presviedãali, Ïe pôjdem domov na
amnestiu. Nemohla som tomu uveriÈ
a ani si predstaviÈ, Ïe by som mohla
slobodne kráãaÈ po ulici. A predsa.

Jedného dÀa pri‰iel po mÀa dozorca,
doviedol ma do kinosály s dreven˘mi
lavicami, kde uÏ bolo pár desiatok väz-
Àov a prikázal ãakaÈ. Keì sa koneãne
dostavil prokurátor a oznámil, Ïe pre-
zident âeskoslovenskej republiky ude-
ºuje amnestiu a zaãal ãítaÈ mená, ne-
chcela som veriÈ vlastn˘m u‰iam. Na
druh˘ deÀ mi pri‰la dozorkyÀa ozná-
miÈ, Ïe si môÏem vybraÈ obleãenie na
cestu pre dcérku, ktoré musím vrátiÈ.
Nechala mi priniesÈ civilné ‰aty a ozná-
mila, kedy ma odvezú na stanicu. Bola
som ako vo sne. Nemohla som uveriÈ,
Ïe sa dostanem k mojím drah˘m. 

Keì ma 11.mája 1962 viezol vo-
diã na hlavné nádraÏie v Prahe, popro-
sila som ho, aby poslal rodiãom tele-

gram, a oznámil im ãas, kedy prídem
aj s dcérkou do Îiliny. Telegram do Îi-
liny pri‰iel neskoro veãer, po‰tárku na-
padlo odovzdaÈ ho ºuìom z na‰ej ob-
ce, ktorí pracovali v Slovene na druhej
zmene. R˘chlik pristavil v Îiline nieão
pred 23,00 hod., keì som vystúpila,
ãakala ma skupinka známych tvári
z dediny, ktorí mi hneì zobrali z náru-
ãia dcérku, priviedli k taxíku, aby sme
sa ão najskôr dostali domov.  

Emócie návratu politického väzÀa
z komunistického väzenia k svojím na-
jdrah‰ím nebudem opisovaÈ, pretoÏe
takú chvíºu zaÏili politickí väzni, ktorí
mali to ‰Èastie, Ïe sa domov vrátili. UÏ
len to posledné. Po 14-tich dÀoch sme
sa so snúbencom zosobá‰ili v kostolí-
ku v Dolnom Hriãove.

Anna Fodorová
podpredsedníãka PV ZPKO

V ZRKADLE ČASU
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Anna Fodorová spomína v Îiline. Foto archív redakcie
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Popravení
Danãák- Fertál Andrej,
13. 12. 1905 - 21. 7. 1951, 
úklady proti ‰tátu
Nemeãek Bernard, 
10. 5. 1925 - 29. 7. 1955, 
velezrada, vyzvedaãstvo 
Klisz-Bizon Ivan,
5. 3. 1923 - 1. 7. 1949, 
úklady o republiku 
Lesniak- Zirka Pavel,
7. 6. 1914 - 1. 7. 1949
Masluch - Chmár Nikolaj,
10. 12. 1913 - 7. 1. 1949, príprava 
úkladov o republiku 
Riopka-Vastl Vasil,
8. 9. 1913 - 1. 7. 1949, velezrada, 
príprava úkladov o republiku 
Macej Jozef,
22. 5. 1905 - 8. 8. 1952, velezrada, 
vyzvedaãstvo

Umučení
Schmiester Alojz, 10. 8. 1934 
- 23. 7. 1983
Záhorec Tomá‰, 14. 12. 1931
- 4. 7. 1961
Galvánková ·tefánia,
27. 9. 1919 - 18. 7. 1956
Schellingová Cecília, 24. 12. 1916 
- 31. 7. 1955
Gojdiã Pavol, 17. 7. 1888 - 17. 7. 1960
Hopko Vasil, 21. 4. 1904 - 23. 7. 1976
Gono Milan, 11. 5. 1948 - 21. 7. 1979
Janãoviã Pavol, 14. 9. 1899 - 17. 7. 1957
Korda Alexander, 18. 4. 1907- 13. 9. 1958
·efãík Ján, 15. 1. 1904 - 5. 8. 1962

Zabití na úteku
Prikryl Ján, 11. 7. 1913 - 13. 7. 1949
Petruk Ján, 14. 9. 1924 - 25. 7. 1951
Pe‰ka Bruno, 2. 1. 1933 - 24. 7. 1955
Brejka Ondrej, 26. 12. 1957 - 7. 7. 1980
Dlubaã Jozef, 20. 8. 1959 - 7. 7. 1980
RemÏa Jozef, 17. 7. 1940 - 15. 8. 1960
Petroviã Imrich, 21. 2. 1931 - 27. 9. 1955
Kollár Imrich, 23. 4. 1948 - 5. 8. 1965

Odsúdení nad 10 rokov
âlenovia PV ZPKO

BaláÏik Juraj, 28. 7. 1950 odsúden˘ 
na 10 r., vojenská zrada
Kanis Emil, 7. 7. 1950 odsúden˘ 
na 12 r., velezrada
Smetka Franti‰ek, 28. 7. 1956 odsúden˘
na 16 r., velezrada
Mikulec Martin, 6. 7. 1954 odsúden˘ 
na 10 r., velezrada, vyzvedaãstvo
Paulíny ·tefan, 28. 7. 1954 odsúden˘ 
na 15 r., velezrada
·esták Ervín, 10. 7. 1952 odsúden˘ 
na doÏivotie, vyzvedaãstvo
·imon ·tefan, 8. 7. 1952 odsúden˘ 
na 10 r., velezrada
Tomá‰ Ján, 28. 7. 1955 odsúden˘ 
na 12 r., velezrada, ‰pionáÏ

Valentoviã Augustín, v júli 1950 
odsúden˘ na 14 r., velezrada, vyzvedaãstvo
BlaÏíãek Ervín, 7. 1953 odsúden˘ 
na 12 r., velezrada, vyzvedaãstvo
Kiripolsk˘ ·tefan, 21. 7. 1955 odsúden˘
na doÏivotie, velezrada, vyzvedaãstvo, 
ohrozenie ‰tátneho tajomstva
Fedorenko Tibor, 18. 7. 1951 odsúden˘
na 17 r., velezrada
Fritz Fridrich, 4. 7. 1951 odsúden˘ 
na 20 r., velezrada
Pecho Ján, 20. 7. 1951 odsúden˘ 
na 23 r., velezrada, vyzvedaãstvo
Knaus Dominik, 18. 7. 1950 odsúden˘
na 30 r., vyzvedaãstvo, velezrada
Molãány Július, 3. 7. 1951 odsúden˘
na 17 r., velezrada
Pánãi Bernard, 17. 7. 1958 odsúden˘ 
na 13 r., velezrada
Nemlaha Jozef, 20. 7. 1952 odsúden˘ 
na doÏivotie, vyzvedaãstvo
Maník Július, 4. 7. 1951 odsúden˘ 
na 10 r., vyzvedaãstvo
Pazdera ·tefan, júl 1951 odsúden˘ 
na 16 r., vyzvedaãstvo
Krajãoviã Milan, 7. 7. 1950 odsúden˘ 
na 24 r., velezrada, vyzvedaãstvo
Hamrák Ján, 22. 7. 1951 odsúden˘ 
na 25 r.
Hritz Martin, 4. 7. 1951 odsúden˘ 
na 15 r., velezrada, vyzvedaãstvo
Pavlík Michal, 2. 7. 1953 odsúden˘ 
na 25 r., velezrada
AmbroÏ Robert, 22. 7. 1954 odsúden˘ 
na 15 r., velezrada
Skúpy Adam, 2. 7. 1958 odsúden˘ 
na 11 r. velezrada
Bi‰ão Milan, 10. 7. 1950 odsúden˘ 
na doÏivotie, velezrada, vyzvedaãstvo
Plechlo ªudovít, 6. 7. 1950 odsúden˘ 
na 22 r., vyzvedaãstvo
Valoviã Július, 7. 7. 1950 odsúden˘ 
na 25 r., velezrada
Bombár Michal, 11. 7. 1953 odsúden˘  
na 25 r., velezrada
âiÏmárik Michal, 17. 7. 1950 odsúden˘ 
na 14 r., velezrada  
ëuro Ján, 11. 7. 1953 odsúden˘ 
na 12 r., velezrada
Janok Michal, 11. 7. 1953 odsúden˘  
na 13 r., velezrada
Litvin Juraj, 11. 7. 1952 odsúden˘
na 12 r., velezrada
Lukaãin Ján, 11. 7. 1953 odsúden˘ 
na 10 r., velezrada
Mitri‰in Ján, 13. 7. 1953 odsúden˘ 
na 10 r., velezrada
Sisák Ján, 11. 7. 1953 odsúden˘ 
na 18 r., velezrada
Grnáã Jozef, 17. 7. 1953 odsúden˘ 
na 14 r., velezrada
Hurtík Zoltán, 17. 7. 1953 odsúden˘ 
na 14 r., velezrada
Liptay Ladislav, 5. 7. 1951 odsúden˘
na 10 r., sabotáÏ, opustenie republiky
Belan Rudolf, 18. 7. 1952 odsúden˘ 
na 18 r., velezrada, vyzvedaãstvo
Fabok Jaroslav, 6. 8. 1949 odsúden˘ 

na doÏivotie, velezrada, vyzvedaãstvo, 
zdruÏovanie proti ‰tátu, poburovanie 
proti republike, hanobenie republiky
Plaãko Jozef, 10. 7. 1951 odsúden˘ 
na 10 r., velezrada
Bukoviny Alexander, 8. 7. 1950 odsúden˘
na 25 r., velezrada, vyzvedaãstvo 
Matkulãík Ignác, 17. 7. 1958 odsúden˘
na 11 r., poburovanie proti republike
âermák Ján, 23. 8. 1949 odsúden˘ 
na 12 r.
GuráÀ Ján, 31. 8. 1954 odsúden˘ 
na 10 r., ‰pionáÏ a velezrada
Ondrejka Franti‰ek, 25. 8. 1954 
odsúden˘ na 20 r., vyzvedaãstvo
Proksa Ján, 14. 22. 8. 1949 odsúden˘ 
na 10 r., velezrada
Kocka Jozef, 5. 8. 1951 odsúden˘ 
na 12 r., velezrada
Szabó Július, 15. 8. 1952 odsúden˘ 
na 14 r., ohrozenie zásobovania
Rafaj Július, v auguste 1953 odsúden˘
na 14r.
Kofira Vasiº, 9. 8. 1958 odsúden˘ 
na 11 r., velezrada
Lettrich Jozef, 12. 8. 1952 odsúden˘ 
na 15 r., velezrada, vyzvedaãstvo
Málek Pavol, 6. 8. 1955 odsúden˘ 
na 15 r., velezrada
Vrána Ivan, 16. 8. 1960 odsúden˘ 
na 18 r., vyzvedaãstvo
KaluÏa Jozef, 16. 8. 1949 odsúden˘ 
na 12 r., velezrada
Vaºko Anton, 21. 8. 1951 odsúden˘ 
na 15 r., ohrozenie zásobovania 
Flori‰ Pavel, 16. 8. 1958 odsúden˘ 
na 11, 5 r., vyzvedaãstvo proti spojencovi
Cintula ·tefan, 6. 8. 1952 odsúden˘ 
na 13 r., velezrada, vyzvedaãstvo
Pagáãová Mária, 16. 8. 1949 odsúdená 
na 10 r.
I‰tók Michal, 15. 8. 1953 odsúden˘ 
na 12 r.
Takáã Ján, 27. 8. 1953 odsúden˘ 
na 15 r., velezrada
Dobiá‰ Rudolf, 11. 8. 1954 odsúden˘ 
na 18 r., velezrada
Masár Ivan, 11. 8. 1954 odsúden˘ 
na 17 r., velezrada
Robota Jozef, 9.-11. 8. 1954  odsúden˘ 
na 15 r., velezrada
S˘kora Ján, 11. 8. 1954 odsúden˘ 
na 22 r., velezrada
Îigo Pavel, 28. 8. 1950 odsúden˘ 
na 12 r., príprava úkladov, 
vojenská zrada
Brázdoviã Fridrich, 9. 8. 1955 odsúden˘ 
na 12 r., velezrada
Hlbocká Helena, 28. 8. 1952 odsúdená 
na 15 r., velezrada
Jadrn˘ Vít, 24. 8. 1953 odsúden˘ 
na 20 r., vyzvedaãstvo
Va‰ek Ivan, 19. 8. 1955 odsúden˘ 
na 15 r., velezrada
Píseãn˘ Jozef, 2. 8. 1951 odsúden˘ 
na 12 r., velezrada
Sabado‰ Franti‰ek, 21. 8. 1953 
odsúden˘ na 11 r., velezrada.

KALENDÁR VÝROČÍ
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Dokonãenie z 10. strany
V Bratislave o tom rozhodovala

pani Colotková, ktorá ma dobre po-
znala, veì konãila ‰kolu rok po mne.
Nastala dosÈ kuriózna situácia, lebo
zamietnutie Ïiadosti z Bratislavy pri‰lo
v ãase, keì som uÏ bol prepusten˘
z väzenia. 

Dostali ste zamestnanie vo
svojom odbore?

Zamestnal som sa ako právnik  vo
v˘robnom druÏstve Druna v Bratisla-
ve, kde ma nikto nepoznal, ale po
dvoch ãi troch rokoch objavili moju
minulosÈ a okamÏite ma prepustili.
Od t˘ch ãias som uÏ právnickú prax
nerobil. Dokonca som mal problém
vôbec sa zamestnaÈ. Robil som ist˘
ãas v Hydrostave, v Slovnafte pri jeho
v˘stavbe. Tam som robil skladníka
a potom ma kamaráti dostali do Vo-
dohospodárskych stavieb. Naãierno
som robil funkciu majstra, i keì som
bol veden˘ ako robotník. Urobil som
si aj maturitu na stavebnej prie-
myslovke a vo Vodohospodárskych
stavbách som pracoval takmer do
zmeny reÏimu.

Vo Vodohospodárskych stav-
bách cel˘ ten ãas nevedeli o va‰ej
minulosti?

Vedeli, ale tam bol skvel˘ direk-
tor, zamestnával mnoÏstvo nepoho-
dln˘ch ºudí, jezuitov, ale  keì ho
predvolala strana na koberãek pove-
dal, „ão chcete, dajte mi tak˘ch poc-
tiv˘ch a svedomit˘ch ºudí ako títo, ão
mi budú robiÈ“. A chvíºu bol pokoj.
Do penzie som odchádzal z Ústavu
ekonomiky stavebníctva. 

Tak tam ste sa stretli  Húsku,
Koãtucha, Pittnera...

Veru tak.
A v roku 1968 ste sa nepokú-

sili o návrat do justície?
Pri‰iel som na fakultu, veì som

bol rehabilitovan˘, ale ani Colotka,
ani Plank nemali záujem ma tam do-
staÈ. Asi prekáÏalo, Ïe  som chodil do
kostola. Bez problémov, kaÏd˘ mo-

hol, len sa musel vzdaÈ my‰lienky na
kariéru.

A ão rok 1989? Ako ste vníma-
li zmeny?

Samozrejme, Ïe som sa te‰il,
hneì som zaãal  zakladaÈ organizáciu
politick˘ch väzÀov, stal som sa jej
prv˘m predsedom. Ale najviac ma
pote‰il 1. január 1993, keì som
o polnoci stál na námestí SNP s Du‰a-
nom Slobodníkom a poãúvali sme tu
krásnu Hlinkovu modlitbu. IbaÏe  t˘m
sme  aj skonãili. Hneì som zistil, Ïe to
nie je na‰a doba, ani slovenská, ani
kresÈanská. Napríklad v Prahe sme sa
dohodli, Ïe budeme medzinárodne
fungovaÈ ako konfederácia. Îe vytvo-
ríme samostatné národné organizá-
cie.  LenÏe Praha chcela jednu, ãesko-
slovenskú, a to sme my  odmietli. Pre-
to nechápem Srholcovcov, Ïe sa
vrátili k názvu konfederácia. S k˘m
konfederujú?

Keì ste vy‰li z väzenia,  orga-
nizovali ste sa nejak˘m spô-
sobom s b˘val˘mi politick˘mi
väzÀami?

Samozrejme, cez cirkev sme sa
stretávali ìalej v krúÏkoch. Rozmno-
Ïovali sme  kresÈanskú literatúru, stre-
távali sa  rodiny, navzájom sa podpo-
rovali a udrÏiavali  kresÈanského a slo-
venského ducha. 

Myslíte si, Ïe dnes sme na lep-
‰ej ceste k tomu národnému
a kresÈanskému?

Myslím si, Ïe nie.  Mám dojem,
Ïe  stále  ideme  do hor‰ieho.  Veì si
predstavte dne‰nú  vládu, parlament,
nemajú niã spoloãné  s  kresÈan-
stvom, so slovenskosÈou, ani s náro-
dom. Nepredstavujú  Ïiadne hodno-
ty. Ako sa vláda zastáva Slovenska
voãi maìarskej politike? To je na ne-
pochopenie. Ak bude táto vláda
pokraãovaÈ, tak to bude veºké ne-
bezpeãenstvo  pre Slovensko. Tu uÏ
je t˘ch zradcov viac neÏ Slovákov.
Treba ísÈ do ulíc spolu s odborármi.
Ale ani Fico niã nerobí v tomto sme-
re. Tá pasivita ºudí je priam hrozivá.
To nemôÏe takto zostaÈ.

Eva Hromjáková

NÁŠ ROZHOVOR
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Najkrajší okamih života? 
Privítanie Nového roku 1993!

S Gustávom Valachom. Foto Anton Malack˘
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Pani Margita Salviányová z Trna-
vy sa 17.5.2011 doÏila Ïivotného jubi-
lea 83 rokov. V máji oslávil svoje Ïivot-
né jubileum 87 rokov aj MUDr. Voj-
tech Magursk˘ z Martina. 

Do ìal‰ích rokov Ïivota im prajeme
veºa zdravia a ospravedlÀujeme sa za
oneskorenú gratuláciu.

V júli a auguste sa doÏívajú v˘-
znamného Ïivotného jubilea títo
na‰i ãlenovia a priaznivci.

50 rokov
·ida Michal, RuÏomberok 20.7.1961
Hidegheti  Alexander, Liptovsk˘ Peter

10.7.1961
Zajac Martin, Martin 21.7.1961

55 rokov
Ing. âatárová Darina, Bratislava 28.7.1956
RNDr. Peter Bielik, Bratislava 2.7.1956
Pe‰ková ªubica, Martin 15.7.1956

60 rokov
BrodÀanská Magda, Îa‰kov 4.7.1951

65 rokov
Valdová Anna, Luãenec 19.7.1946

70 rokov
·kulec Ján, Levoãa 15.7.1941

75 rokov
Janãík ·tefan, Spi‰ské Podhradie

18.7.1936
Janãíková Mária, Spi‰ské Podhradie

5.7.1936
·inaºová Marta, Medzibrodie n/Oravou

13.7.1936
Vavrová Anna, Hlohovec 26.7.1936

80 rokov
Alaxa Fridrich, Bratislava 12.7.1931
Stra‰iftáková Elena, ·enkvice 3.7.1931
Ing.Otãená‰ Ján, L. Mikulá‰ 18.7.1931
Fabián Jozef Miroslav, 
Plavecké Podhradie 6.7.1931
BoÏe Franti‰ek, Humenné 15.7.1931

81 rokov
Ano‰kin Juraj, Bratislava 21.7.1930
Walner Oto, ·paãince 8.7.1930

82 rokov
Ing.Beráts Eugen, Poprad 18.7.1929
·rank Karol, Veºk˘ Lapá‰ 13.7.1929

·upín Franti‰ek, B. Bystrica  4.7.1929
Hurban Ján st. M alacky 5.7.1929

83 rokov
Králová Anna,  B. Bystrica  13.7.1928
Zacková Anna, Visolaje 29.7.1928
Hajtmanová Anna, Îilina 4.7.1928

84 rokov
Kovácsová Mária, Poprad 12.7.1927
·vikruhová Edita, Bratislava 19.7.1927
Pavlík Michal, Plechotice 28.7.1927

85 rokov
Turan Vojtech, RuÏomberok  9.7.1926
Îofãík Milan, Îilina 23.7.1926

86 rokov
Sarva‰ Miroslav, Nitra 17.7.1925
Dr.Kuska Ján, Lipt. Mikulá‰ 6.7.1925

88 rokov
Hra‰ková Elena 12.7.1923
Salviány Aladár, Trnava 15.7.1923
Parcer Ján, Prievidza 13.7.1923

90 rokov
Telgárska Oºga, Bratislava 29.7.1921
Hudák Jozef, Púchov 27.7.1921

91 rokov
Molãány Jozef, Poprad22.7.1920.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Odišla naša pani Helenka
Vìaka Katolíckym  novinám som sa aÏ dozvedela, Ïe

nás opustila a odi‰la k V‰emohúcemu, ku ktorému sa po
cel˘ Ïivot utiekala, vzácna ãlenka PV ZPKO pani Helena
Kordová-Wildeová.  Jemná, u‰ºachtilá, naozaj dáma
v tom najlep‰om v˘zname slova, osobnosÈ, ak˘ch neb˘va
veºa. Mala som tú veºkú ãesÈ urobiÈ s Àou pre ãasopis
SVEDECTVO niekoºko rozhovorov, moÏno sa ãitatelia na
ne e‰te pamätajú. Odvtedy sme si  - pokiaº bola vo Veºkej

Británii, kam aj so synom pred rokmi emigrovala - aj písali, aj telefonovali.
Keì bola na Slovensku, ozvala sa mi a ja som bola veºmi rada, Ïe ju
poãujem...

Väznili ju desaÈ rokov, za mreÏami sa dozvedela
o smrti svojho manÏela, ktorého umuãili v Brne
(plukovník A. Korda)  a poãas svojho väznenia
na praÏskom Pankráci strávila dva t˘Ïdne
v jednej cele s blahoslavenou sestrou
Zdenkou Schelingovou a tak sa po
rokoch poãas blahoreãenia sestry
Zdenky stala korunnou svedkyÀou celého procesu. Neraz mi o t˘chto
hrôzach rozprávala, napriek svojmu veku mala dokonalú pamäÈ. Pred rok-
mi, presne v roku 2006 sa vrátila z Anglicka na Slovensko, aby tu, v do-
move pre seniorov v Martine ako 94-roãná skonãila svoju Ïivotnú púÈ.

Opakujem - odi‰la veºká dáma, veºká osobnosÈ celej komunity b˘va-
l˘ch politick˘ch väzÀov komunizmu niekdaj‰ieho âesko-Slovenska. Nech
odpoãíva v pokoji u Toho, ktorému po cel˘ Ïivot tak veºmi verila. 

Bolo mi cÈou Vás poznaÈ, pani Helenka!
Eva Laucká

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI

✞ Vo veku 93 rokov zomrela
25.mája 2011 Helena KORDOVÁ-
WILDOVÁ. Posledná rozlúãka sa ko-
nala 1.júna 2011 v rímskokatolíckom
kostole sv. Martina v Martine za úãasti
rodiny, priateºov, známych a  znaãné-
ho poãtu kÀazov i rehoºn˘ch sestier.

✞ Dlhoroãn˘ ãlen v˘boru poboãky
RO PV ZPKO v Spi‰skej Novej Vsi Jo-
zef STOKLASA zo SmiÏian zomrel
25.6.2011 vo veku 79 rokov. Posledná
rozlúãka  sa konala na cintoríne v Smi-
Ïanoch 28. 6.2011.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 81 rokov,
1.júna 2011, zomrel ãlen regionálnej
organizácie PV ZPKO v Bánovciach
nad Bebravou Fridrich BÁTORA. Po-
sledná rozlúãka za úãasti rodiny, pria-
teºov a politick˘ch väzÀov regiónu sa
konala 4.6.2011 na cintoríne vo Veº-
k˘ch Chlievanoch.

✞ âlenovia PV ZPKO Îilina sa 30.
apríla 2011 rozlúãili v kaplnke v Lietav-
skej Lúãke s dlhoroãn˘m ãlenom orga-
nizácie Stanislavom ëURICOM, ktor˘
zomrel 27.4. 2011 vo veku 85 rokov.

Ústredie a redakcia vyslovujú
pozostal˘m úprimnú sústrasÈ.
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DaÀo ·tefan, Slávnica 13 EUR
Monãek Peter, Miku‰ovce 3 EUR
Gvorová Margita, Dlhá nad Oravou

5 EUR
NiÏÀansk˘ Anton, Trnava 10 EUR
Chmelo Róbert, Hliník nad Hronom

13 EUR
Hlaváã Bernard, Slov. ªupãa 23 EUR
MuÏila Dominik, D. Kubín 5 EUR
Záhorová  Helena, D. Kubín 10 EUR
Bátora Fridrich, V.Chlievany 3 EUR
Kolenãíková Agnesa, Trenãín 8 EUR
Haru‰ták Ján, ·ulekovo 3 EUR
Hromádka Marian, Trnava 8 EUR
Patka Ján, Sekule 3 EUR
·tefún Karol, Îilina 3 EUR
Eva Szucsová-SoboÀová, Komárno

3 EUR
Mlynáriková Agáta, Prievidza 5 EUR
Panáková Mária, Bratislava 3 EUR
Lacková Mária, Bratislava 13 EUR
Mi‰út Ladislav, Veºké Rovné 43 EUR
MUDr. Grenda ·tefan, Poprad 3 EUR
Stoklasa Jozef, SmiÏany 28 EUR
Búzová Oºga, Bratislava 8 EUR
Migra‰ová Oºga, Bratislava 3 EUR
MUDr.Dinda Jozef, Stupava 3 EUR
Neuwirt Ferdinand, Topoºãany 8 EUR
Gajdo‰ová Emília, Hlohovec 3 EUR
Strapcová Matilda, Doln˘ Kubín 3 EUR
Kováãová Viktória, Lipt. Ondrej 3 EUR
Kliment Ivan, Tuhár 8 EUR
Hottmar Milan, Prievidza 3 EUR
Filová Marta, Îilina 3 EUR
·ulej Matej, Veºká Lomnica 3 EUR
Faix Jozef, Svit 10 EUR
Petrek Franti‰ek, Levoãa 3 EUR
Bednár Jozef, Vechec 3 EUR
Mularãíková Libu‰a, Bratislava 3 EUR
BlaÏíãek Ervín, Malacky 11 EUR
Kvanta Franti‰ek, Hlohovec 3 EUR
Horo‰ková Anna, Pie‰Èany 13 EUR
Dr.Mikulová Katarína, Bratislava 3 EUR

Kºaãanská Veronika, Bratislava 3 EUR
Zelenka Pavol, Gajary 6 EUR
·imko Daniel, Horné Ore‰any 3 EUR
Uhlár ·tefan, Trnava 3 EUR
Jendru‰áková Viera, âadca 13 EUR
Zacková Anna, Visolaje 3 EUR
Gáliková Vilma 5 EUR
Bezáková ·tefánia, Prievidza    13 EUR
Holcová Anna, Nitra 3 EUR
Vojtekoviãová Anna MUDr., Îilina 

13 EUR
·túrik Miroslav, Ko‰ecké Rovné 8 EUR
Tomík Anton, Bratislava 11 EUR
Mito‰inková Valéria, Bratislava 41 EUR
BaÏalík Viliam, Bratislava 11 EUR
Margetínyová Oºga, Hlohovec 200 EUR
Jablonick˘ ·tefan, Lak‰árska Nová Ves

5 EUR
·ustek Michal, Îarnovica 5 EUR
Bednárová AlÏbeta, Cabaj-âápor 5 EUR
Bujalka ªudovít, Bán. nad Bebravou

3 EUR
Vargová Dagmar, Hurbanovo 23 EUR
Sloboda Karol, Trnava 3 EUR
Miãuda Pavol, Sedmerovce 3 EUR
Poldauf Alojz, Îiar nad Hronom 3 EUR
Gregu‰ Vladimír, B. ·tiavnica 3 EUR
Ga‰paroviãová Marta, Stupava 16 EUR
Korecová Mária, Nitra 13 EUR
Kendra Jozef, Zlaté Moravce 3 EUR
Molitor Pavol, Malé Leváre 8 EUR
Straková Melánia, Pie‰Èany 3 EUR
Turan Albert, RuÏomberok 3 EUR
Kubíni Peter, Bratislava 3 EUR
Kramárová RuÏena, Bratislava 3 EUR
Mgr.Belica Franti‰ek, Pezinok 8 EUR
Gregor Vladimír, Bratislava 20 EUR
Ing. Pále‰  Otto 10 EUR
Poláãková Anna, Bratislava 10 EUR
Papán Ladislav, Îilina 20 EUR
Ing. âuraj Jozef, Îilina 20 EUR
Tomãová R., Klokoãov 3 EUR
Tarnóczy Róbert, Kostarika 50 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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PRISPELI NA ČINNOSŤ

STALO SA

Ing. Franti‰ek Miãko (zºava)
15. júla 2011 oslávil Ïivotné jubi-
leum, osemdesiat rokov. Gratuluje
mu jeden z najstar‰ích ãlenov orga-
nizácie politick˘ch väzÀov v Pezin-
ku, Milan âech. 

Foto Anton Malack˘

❖ Predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy poÏiadal listom
v‰etk˘ch predsedov regionálnych organizácii a ich po-
boãiek, aby sa podelili s ãlenskou základÀou o svojich
návrhoch na spôsob vykonávania ãinnosti v nov˘ch
podmienkach v ich organizácii i v ústredí.  A. Tarnóczy
má záujem o celoãlenskú diskusiu na túto tému. V‰etky
príspevky do diskusie budú uverejnené na stránkach
Svedectva.

❖ Predsedníctvo PV ZPKO sa zaoberalo organizáciou
sympózia v Smoleniciach, ktoré sa  uskutoãní v dÀoch
29. - 31. 8. 2011. Hlavnou témou stretnutia bude sme-
rovanie politick˘ch väzÀov po sneme. Na záver poloÏia
úãastníci sympózia vence k pamätníku v Leopoldove. Or-
ganizácie budú o podujatí vãas informované.

❖ Nové stanovy PV ZPKO schválené na X. sneme do-
ruãilo vedenie organizácie na Ministerstvo vnútra SR.

Aktivity Predsedníctva PV ZPKO

JUBILEUM

� Pred dvadsiatimi rokmi opustili
sovietske vojská âesko-Slovensko.
Sovietske vojská okupovali âesko-Slo-
vensko od vstupu vojsk piatich komu-
nistick˘ch ‰tátov Var‰avskej zmluvy
na územie âesko-Slovenska v pamät-
nú noc z 20. na 21. augusta 1968.
� 1.7.1991 sa oficiálne  skonãila
existencia Var‰avskej zmluvy.
� 16.7.1918 boº‰evici popravili
cára Mikulá‰a II. a jeho rodinu.
� 3.-4. júla 1945 bolo z katolíckeho
univerzitného internátu Svoradov
uväznen˘ch 64 ‰tudentov.
� 14. júla 1949 ·tátny súd v Brati-
slave na základe obÏaloby prokurá-
tora Ondreja Ujhelyiho odsúdil 6 mla-
d˘ch Slovákov ãlenov Bielej légie, kto-
rej cieºom bolo obnovenie slovenskej
‰tátnosti.
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