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Úvod
Mladá generácia, akou sme my, si len ťažko dokáže predstaviť hrôzy a neprávosti,
ktoré si so sebou nieslo obdobie totalitného režimu v Československu. Tisíce ľudí bolo
odsúdených za činnosť, ktorá bola vtedajším systémom považovaná za protištátnu. Zákony a
vládne nariadenia bývali často v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami a
neraz sa dokonca vymykali akýmkoľvek morálnym zásadám. Charakter nemilosrdných
perzekúcií, ktoré doliehali na nepriateľov štátu, bol azda jedným z najbrutálnejších v našich
mimo vojnových dejinách. Odporcom režimu tak nezostávalo nič iné, ako sa mu vzoprieť,
alebo mu uniknúť až za hranice železnej opony. V oboch prípadoch však museli rátať s
následkami vtedajšej doby, ktorá nepoznala zľutovanie.
Naša práca podrobne opisuje osud rodiny Valentovej, ktorá sa stala jednou z mnohých
obetí komunistického režimu. Naším hlavným cieľom bolo priblížiť ich život aj širšej
verejnosti a najmä študentom nášho gymnázia a vzbudiť v nich uvedomenie si hodnoty
slobody a demokracie.
Prvým krokom bolo spracovanie rozhovoru s pamätníčkou. Výrazne nám pomohli aj
archívne materiály, ktoré sme získali zo Štátneho archívu v Bratislave a archívu Ústavu
pamäti národa. Materiály, ktoré nám poskytla pani Zimanová zo svojho súkromného archívu
pre nás taktiež predstavujú nenahraditeľnú súčasť našich zozbieraných informácií, s ktorými
sme pracovali.
Po získaní potrebných informácií sme sa pustili do písania práce, ktorú sme rozčlenili
do 4 kapitol.
V prvej kapitole popisujeme politickú situáciu v Československu po roku 1948,
pričom kladieme dôraz na sankcie, ktoré postihovali odporcov vtedajšieho totalitného režimu
a podkapitola bližšie špecifikuje ilegálne úteky za hranice.
Druhú kapitolu sme venovali osudu Pavla Valenta. Opisujeme jeho zatknutie za
protištátnu činnosť a následne trest, ktorý mu po súdnom pojednávaní bol udelený.
Nosným pilierom našej práce je práve tretia kapitola, ktorá zachytáva život Pavlovej
manželky Margity, trojnásobnej matky, ktorá si bola nútená odpykať takmer 7 rokov za
mrežami a odlúčiť sa tak od svojich detí. Poukazujeme tiež na kruté metódy vyšetrovania,
život vo väzení a v prípade Margity aj na komplikovaný návrat do bežného života.
V štvrtej kapitole sa snažíme poukázať na ťažkú situáciu detí, ktorá nastala po
zatknutí oboch rodičov, pričom chceme upozorniť, že deti si nepriamo odpykávali trest spolu
s rodičmi, a to i napriek tomu, že sa žiadnej ilegálnej činnosti nedopustili. Na základe
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odsúdenia rodičov sa často potýkali s problémami s úradmi, štúdiom či dokonca posmeškami
zo strany rovesníkov.
Na záver sme zhodnotili splnenie našich cieľov ako aj jej osobný prínos pre nás a
doplnili sme ju o obrazové a dokumentačné prílohy.

5

1 Situácia v povojnovom Československu
Významným medzníkom vo vývoji ČSR bol februárový prevrat v roku 1948. Pod
nátlakovými akciami, ako bol napr. generálny štrajk 24. 2. 1948, prezident Edvard Beneš
prijal 25. februára demisiu vlády a vymenoval novú, na čele s Klementom Gottwaldom.1 Po
tom, ako získala komunistická strana vo vláde hegemónne postavenie, sa štát výrazne zmenil
po politickej, spoločenskej, sociálnej i kultúrnej stránke. Predošlý demokratický systém bol
nahradený diametrálne odlišnou ideológiou - totalitou. Toto obdobie so sebou prinieslo
industrializáciu, zavedenie plánovaného hospodárstva, viedlo ku kolektivizácii a sovietizácii.
Nie všetci občania Československa však súhlasili s nastoleným režimom a jeho politikou.
KSČ v snahe udržať si moc, začala boj proti „nepriateľom ľudovodemokratického štátu“.
Výsledkom týchto praktík bolo tisíce ľudí postavených pred súd a následne uväznených či
popravených. Násilie a porušovanie ľudských občianskych práv, zastrašovanie a nesloboda
však mali aj iný následok - mnohí obyvatelia sa snažili ilegálne prekročiť hranicu ČSR. Našli
sa ale aj takí, ktorí či už z presvedčenia, alebo s vidinou prisľúbenej finančnej odmeny,
napomáhali ľuďom ilegálne opustiť Československo.

1.1 Ilegálne prechody cez hranice
Totalitný systém uväznil svojich občanov za hranicami štátu ostnatým drôtom a
znemožnil im tak presun do akejkoľvek susednej či aj vzdialenej krajiny. Ilegálne úteky za
hranice poväčšine predstavovali jedinú možnosť, ako sa vyhnúť nespravodlivosti a
prenasledovaniu, no najmä boli jedinou cestou, akou bolo možné zabezpečiť si slobodný
život bez útrap režimu. Komunisti v snahe zabrániť útekom nedbali na zdravie ani na životy
občanov, a preto ich zadržania pri prechodoch prebiehali tými najdrastickejšími spôsobmi,
aké si vôbec dokážeme predstaviť. Neraz členovia Pohraničnej stráže a Zboru národnej
bezpečnosti pri takýchto pokusoch nariadili streľbu, rozmiestnili elektrické zátarasy a
nášľapné míny, vydali povel pre roztrhanie špeciálne vycvičenými strážnymi psami a pod.
Počas jedného z najkrutejších období v histórii Československa bolo na jeho hraniciach
surovo zavraždených viac ako 400 ľudí.2

1
2

MANNOVÁ, E. Krátke dejiny Slovenska, s. 302.
https://www.upn.gov.sk/sk/uteky-za-hranice/ [2021-09-12]
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Štátne hranice s Nemeckom a Rakúskom bývali ilegálne prekračované už pred rokom
1948. Často ňou nelegálne prechádzali vojnoví zločinci, osoby označené za nacistických
kolaborantov, obyvatelia ČSR unikajúci pred aktmi násilia, nezákonnosti či nespravodlivosti.
Predstavitelia komunistickej strany a bezpečnostných zložiek v ČSR sa krátko po
februárovom politickom prevrate v roku 1948 rozhodli pre nové opatrenia. Ich úlohou bolo
zabezpečiť veľmi prísne stráženie juhozápadnej štátnej hranice s Nemeckom a Rakúskom,
aby tak bolo zabránené útekom občanov z krajiny. Ktokoľvek, kto chcel uniknúť cez hranice,
bol zastavený mimoriadne drastickými spôsobmi. Začalo sa budovať aj ženijnotechnické
zabezpečenie, vojensky organizované prápory Pohraničnej stráže ZNB a asistenčné jednotky
armády, určené na stráženie jednotlivých úsekov štátnej hranice.
Pohraničná stráž sa po roku 1951 stala trvalou súčasťou juhozápadných hraníc s
Nemeckom a Rakúskom. I napriek tomu sa však počas existencie totalitného štátu obrovský
počet utečencov pokúšal opustiť ČSR ilegálnym prechodom cez hranice. Táto kategória
obyvateľov bývala komunistami označovaná ako ,,agenti”, čo sa neskôr zmenilo na
označenie ,,narušitelia štátnej hranice”. Zároveň sa intenzívne vyhýbali pomenovaniu
utečenci, ktoré významovo predstavovalo osoby, ktoré nedobrovoľne odchádzali z krajiny,
kde žili, pretože im nevyhovovala tamojšia politická situácia.3 Toto presvedčenie občanov
bolo v rozpore s totalitným názorom, a preto boli považovaní za nepriateľov štátu či zradcov.
V rokoch 1948 až 1953 pravidelne prebiehala na slovensko-rakúskej štátnej hranici
prevádzačská činnosť, ktorú organizovali viaceré ilegálne skupiny. Iniciátormi útekov boli
skupina Biela légia pod vedením Jozefa Vicena s domácim i zahraničným oddielom,
katolícke podzemné hnutie a iné ilegálne hnutia či skupiny. Všetky tieto organizácie sa riadili
rovnakou myšlienkou - odporom voči komunistickému režimu a dobrou vôľou pomôcť
ohrozeným občanom v núdzi pri úteku do zahraničia.
Existuje obrovské množstvo príbehov ľudí, ktorých presvedčenie bolo v rozpore s
totalitnou ideológiou. Útek za hranice bol pre nich častokrát jediným východiskom zo života
naplneného trápením a chýbajúcim pocitom bezpečia. Avšak nie vždy boli takéto pokusy
úspešné, a tak ich neraz vidina pokojnejšieho života stála osobnú slobodu, majetok,
občianske práva či dokonca to najcennejšie - vlastný život.

3

MORBACHER, Ľ., PEKAROVIČ, T. Ilegálne úteky z Československa v rokoch 1948-1989, s. 473.
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2 Milovaný otec
V našej práci chceme priblížiť ťažké životné osudy rodiny Valentovcov, ktorú priamo
postihla perzekúcia totalitného režimu.
Najtragickejší osud postihol hlavu rodiny – Pavla Valenta.4 Na svet prišiel dňa 27. júla
1914 vo Zvolene. Rodičia Juraj Valent a Anna Valentová, rod. Donovalová, mali okrem Pavla
ďalších 9 detí. Mladík napriek tomu, že pochádzal z mnohopočetnej rodiny, núdzou o
vzdelanie netrpel. Vychodil 5 tried ľudovej, 3 triedy meštianskej školy a 4 triedy Štátnej
odbornej školy kovovýrobnej v Banskej Bystrici. Absolventom sa stal v roku 1935 a podarilo
sa mu zamestnať ako robotník a neskôr ako kreslič.
Dňa 1. októbra 1936 ho povolali na povinnú vojenskú službu v Piešťanoch, odkiaľ na
vlastnú žiadosť odišiel do leteckého skladu v Nitre. Vojenskú službu ukončil dňa 28. februára
1939 a následne bol prijatý do služieb k poštovej správe ako dozorný úradník. V roku 1942
bol pridelený na stavbu Západoslovenského vysielača vo Veľkých Kostoľanoch,5 neskôr na
rekonštrukciu rozhlasového vysielača v Banskej Bystrici.6 V auguste 1949 ho preradili do
technického oddelenia a o rok na to na Povereníctvo vnútra, odbor ŠtB. Po organizačnej
zmene prijal príležitosť pracovať na Krajskom veliteľstve ŠtB, kde pôsobil vo funkcii
skladníka.7
Oženil sa s Margitou Dankovou,8 s ktorou sa rozhodli žiť v Bratislave a krátko po tom
sa im narodili 3 krásne deti – Margita, Helena9 a Peter Pavol. Všetci členovia rodiny mali
medzi sebou výborný vzťah a otec spolu s manželkou sa vo voľnom čase snažil deťom čo
najviac venovať. Spoločne chodievali na výlety, prechádzky do prírody či navštevovali
starých rodičov.10
Napriek hroziacemu nebezpečenstvu zo strany polície, začal Pavol od roku 1951
ilegálne prevádzať ľudí cez rakúsko-slovenskú hranicu. Prvým človekom, ktorého previedol
cez brány železnej opony, bol jeho kolega Pavel Keseg. Neskôr sa takýmto riskantným
spôsobom rozhodol pomôcť aj ďalším ľuďom, ktorých postavenie bolo ohrozené vtedajším
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Pozri príloha, obr. č. 1.
Pozri príloha, obr. č. 3.
6
Archív ÚPN, Pavel Valent, č. 647, s. 21.
7
PALKO, V. Na strane prenasledovaných. Pavol Valent a spol., s. 67.
8
Pozri príloha, obr. č. 2.
9
Pozri príloha, obr. č. 5,7.
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Pozri prílohu obr. č. 4,9.
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režimom: „V roku 1951 až v januári 1952 v Bratislave napomáhal Vojtechovi Dankovi,
Šubertovi, Ponickému, Kesegovi a ďalším k úteku cez hranice...“11

2.1 Krutá rana nemilosrdného osudu
Zlomovým momentom bol jeden z prevodov, ktorý dopadol neúspešne a spustil lavínu
problémov, ktoré prichádzali jeden za druhým. Na deň, kedy bol Pavol odlúčený od rodiny,
jeho dcéra Margita nikdy nezabudne: „Dňa 14.1.1952 zazvonili u nás otcovi spolupracovníci
a chceli, aby s nimi šiel na chvíľu do práce.“12 Nikomu z rodiny však vtedy ani nenapadlo, že
sa z ,,práce“ už nikdy nevráti. Hlava rodiny bola zadržaná pre podozrenie zo spáchania
nasledujúcich trestných činov (ďalej len TČ): TČ velezrady podľa § 78 ods. 1 písm. c) TZ;13
TČ vyzvedačstva podľa § 86 ods. 2; TČ návodu v štádiu pokusu podľa § 7 ods. 3 TZ; TČ
podľa § 250 ods. 1 TZ.14
Pre Pavla bolo vyšetrovanie jedným obrovským utrpením. Počas výsluchov bol často
surovo bitý, čoho neklamným dôkazom bola aj jeho tvár pokrytá tmavými modrinami či oči
podliate krvou. Každú minútu strávenú vo vyšetrovacej väzbe venoval premýšľaniu nad
spôsobom, ktorým by sa dokázal vyhnúť trestu smrti, aby sa mohol vrátiť späť k svojej
milovanej rodine. V zúfalstve si poranil nohu hrdzavým klincom, čo mu spôsobilo
neopísateľnú bolesť a otravu krvi. Jeho jedinou slabou nádejou bolo, že pokiaľ mu amputujú
nohu, nebudú ho môcť popraviť.15
Rozhodne bolestivejším trestom pre Pavla Valenta bol však zákaz stýkať sa so svojou
rodinou. Zostali po ňom 3 malé deti, ktoré potrebovali otca. Prišli o živiteľa rodiny i o
otcovskú ruku, ktorá im vedela poskytnúť pohladenie, oporu i potrebné usmernenie, ktoré im
nikto nedokázal nahradiť.
Dňa 11. septembra 1952 nastal rozhodujúci moment o pokračovaní Pavlovho života.
Na súdnom pojednávaní na Štátnom súde v Bratislave sa okrem Pavla zúčastnili aj ďalší
11

Archív ÚPN, Skupinový spis štátne bezpečnostného vyšetrovania proti Pavlovi Valentovi a spoločníkom, č.
210, s. 44.
12
Rozhovor s pani Margitou Zimanovou, rod. Valentovou.
13
Na účely tejto práce sa pod akronymom „TZ“ rozumie zákon číslo 86/1950 Zb., ktorý v ČSR plnil úlohu
hlavného prameňa trestného práva hmotného. Týmto zákonom a zákonom č. 87/1950 Zb. sa zároveň zrušilo
používanie právnej obyčaje ako zdroja práva na území ČSR.
14
Archív ÚPN, Skupinový spis štátne bezpečnostného vyšetrovania proti Pavlovi Valentovi a spoločníkom, č.
210, s. 44.
15
Valentová, M. Miesto dovolenky krivé obvinenie a smrť, s.15.
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obvinení, zapojení do kauzy únikov cez hranice - jeho manželka Margita Valentová, svokor
Gabriel Danko, švagor Imrich Danko a 3 ďalší. Rozsudok bol nasledovný: Pavel Valent bol
odsúdený na trest smrti a stratu čestných občianskych práv ako vedľajší trest. Valent bol
odsúdený za pomoc 4 osobám k úteku za hranice, i napriek jeho vedomosti, že ide o
nepriateľov štátu. Ďalej bol obvinený z navádzania na vraždu dvoch príslušníkov ZNB.16
Ostatní obvinení boli odsúdení za trestný čin velezrady. Ani jedného z nich neminulo odňatie
slobody, napr. Gabriela Danka na 11 rokov, Imricha Danka na 8 rokov, Margitu Valentovú na
doživotie a ďalší na 15, 10 a 7 rokov. Okrem iného, všetkým obvineným prepadol majetok v
prospech štátu a boli zbavení občianskych práv čestných na 10 rokov, okrem Margity
Valentovej, ktorej boli práva odňaté navždy.

2.2 Nádej umiera posledná
Po odsúdení bol Pavol Valent odvedený do väznice v Ilave, kde ho po prvý raz
navštívila jeho desaťročná dcéra Margita. Dievčatko poprosilo strážnika, aby ju vzal na ruky,
pretože chcela svojho otca pobozkať. „V ústach som mala cukrík, a keď som otecka
pobozkala, ten cukrík som mu vtisla do úst.“17 To bolo jej posledné stretnutie s milujúcim
otcom.
Pavol sa však po vynesení rozsudku nevzdal a rozhodol sa podať žiadosť o milosť,
ktorá bola dňa 6.11.1952 Najvyšším súdom v Prahe zamietnutá s odôvodnením, že jeho
žiadosť bola neopodstatnená, a tak i napriek jeho márnej snahe ho dňa 28. marca 1953 o 5,50
v Prahe na Pankráci popravili. Jeho posledné slová plné žiaľu a bolesti boli: ,,Zbohom, drahé
deti, zbohom, Gitka!“18 Tak sa skončil jeho neúnavný boj o návrat k najdrahšej rodine.

2.3 Očistenie mena až po páde režimu
O úmrtí milovanej osoby sa má právo dozvedieť každý člen pozostalej rodiny.
Valentovci však toto šťastie nemali a o smrti najdrahšieho otca sa dozvedeli až na matrike
tesne po tom, čo tento svet naveky opustil starý otec zo Zvolena - otec Pavla Valenta.
16

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Bratislava, Štátny súd v BA, Valent P. – 2 TS III 49/52, 2 TS III 49/
1952-237, s. 2.
17
Rozhovor s pani Margitou Zimanovou, rod. Valentovou.
18
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Bratislava, fond Štátny súd v BA, Valent P. – 2 TS III 49/52, 2 TS III
49/ 1952-237, s.191.
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Po páde komunizmu v Československu podala zdrvená rodina sťažnosť vo veci
porušenia zákona v období predošlého režimu. Valentov prípad bol tak opätovne prešetrený v
máji 1991 Vyšším vojenským súdom v Trenčíne a o rok neskôr v júli aj Najvyšším súdom v
Prahe. Na základe týchto súdnych rozhodnutí bol Pavol Valent rehabilitovaný.19 Rodine sa tak
aspoň čiastočne uľavilo, avšak otcovi žiaden úradný dokument život vrátiť nedokázal.
Ďalšou nejasnosťou spojenou s Pavlovou smrťou bolo aj miesto jeho posledného
odpočinku. Rodine sa až po roku 1989, keď neľútostnému režimu po dlhých štyridsiatich
rokoch konečne odzvonil koniec, podarilo zistiť, že telo ich otca leží na cintoríne Ďáblice v
Prahe. Neváhali a krátko po tom sa vybrali po dlhých rokoch uctiť si jeho pamiatku. Na
cintoríne ich však čakalo nemilé prekvapenie v podobe zničených údajov o všetkých
pochovaných. Neskôr sa im však vďaka húževnatosti podarilo vypátrať, že Pavol odpočíva v
spoločnom hrobe s J. Hikadom, J. Melkusom a G. Smetanom.20

19
20

Archív ÚPN Bratislava, Tzv 56/92.
Pozri príloha, obr. č. 17.
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3 Matka za mrežami
Neľahký život postretol aj Pavlovu manželku Margitu Valentovú.21 Narodila sa
26.4.1921 v Šášovskom Podhradí rodičom Augustíne a Gabrielovi Dankovcom a vyrastala
spolu so svojimi dvoma bratmi - Vojtechom a Imrichom. Už od malička bola veľmi usilovná
a rozumná, navštevovala Rodinnú školu vo Zvolene. Po svadbe s Pavlom Valentom sa
spoločne presťahovali do Bratislavy a nakoľko dokázal Pavol aj po narodení detí rodinu
dostatočne finančne zabezpečiť, Margita mohla všetok svoj čas venovať výchove detí a
starostlivosti o domácnosť.
Písal sa 14. január 1952, keď najprv odviedli jej manžela pod zámienkou pracovných
povinností, potom asi po dvoch hodinách zazvonil zvonček opäť. Príslušníci ŠtB požiadali
Margitu, aby si zbalila základné veci a v momente, ako zatvorila dvere od svojho domu, kde
so strachom a obavami nechávala svoje zmätené deti, jej okamžite nasadili putá. S hanbou
prechádzala po schodoch bytovky, kde ju mohol vidieť ktokoľvek zo susedov. Nasadla do
auta, v ktorom po celý čas dlhej a úmornej cesty vládlo nepríjemné ticho. Z vozidla ju
vyviedli pri policajnom riaditeľstve.
Po príchode do Justičného paláca v Bratislave22 sa začal krížový výsluch, ktorý trval
dlhé 3 hodiny. Vtedy prišla na to, že ju zadržali kvôli bratovi, ktorý ušiel cez hranice. O jeho
prechode sa dozvedela len deň pred zadržaním od svojho manžela, ktorý sa ešte pred
odchodom z bytu stihol vrátiť a povedať jej, že nemá dobrý pocit a v prípade, že by sa niečo
stalo, nech vypovedá podľa dohody.23 Vyšetrovatelia sa k Margite správali veľmi nepríjemne.
Vyhrážali sa jej, že ak neprehovorí, pocíti na vlastnej koži následky.
Po skončení výsluchu ju vyšetrovateľ vyzval, aby sa otočila. Obraz, ktorý sa jej
naskytol pred očami, by len ťažko zvládla ktorákoľvek milujúca manželka, akou bola aj
Margita. Stál pred ňou v putách jej dobitý, krvavý manžel. Jeho tvár, do ktorej sa zvykla vždy
s láskou pozerať, bola plná hlbokých rán a modrín a jeho oči boli úplne sklenené a podliate
krvou. Okamžite sa jej rozkotúľali po tvári slzy. Po chvíli múk pre milujúcu manželku
vyšetrovateľ uznal, že stačí a jej muža odviedli. Nekonečné výsluchy trvali štyri dni – vo dne,
v noci. Margita bola unavená, spávala v cele na studenej zemi, prikrytá len vlastným
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Pozri príloha, obr. č. 2.
Pozri príloha, obr. č. 18.
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Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Bratislava, fond Krajský súd v Bratislave, 1 Nt 92/65, s.329.
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kabátom. Na piaty deň dostala väzenský odev. Večer jej vždy hodili slamník a ráno jej ho
opäť zobrali.24
Margita zažila tvrdé vyýsluchy. Skúšali na ňu 3-dňovú hladovku, ožarovanie silnou
žiarovkou alebo ju zatvárali do vlhkých, chladných a tmavých pivničných priestorov, plných
potkanov.25 Pod psychickým a fyzickým nátlakom pretrvávajúcim 8 útrapných mesiacov, bola
donútená priznať sa k činom, ktoré nespáchala.26 Musela podpísať svoju výpoveď napriek
tomu, že ani len nepoznala jej obsah a neskôr sa dozvedela, že bola nepravdivá. O krutých
donucovacích metódach svedčí aj fakt, že Margita prišla počas vyšetrovania o niekoľko
zubov.
Na súdnom pojednávaní v Bratislave dňa 11.9.1952 v Bratislave, kde sa stretla aj so
svojím manželom a ďalšími, bola obžalovaná zo spáchania trestného činu velezrady podľa §
78 ods. 2 písm a) ods. 1 písm. a) a odsúdená na doživotné odňatie slobody. Okrem hlavného
trestu aj na vedľajšie tresty v podobe prepadnutia celého majetku v prospech štátu a stratu
čestných občianskych práv navždy.27 Krátko po pojednávaní jej trest na základe jej odvolania
voči rozsudku skrátili na 20 rokov a stratu občianskych práv na 10 rokov, berúc do úvahy, že
je matkou 3 malých detí.28

3.1. Roky odlúčenia
Svoj pobyt vo väzení strávila vo viacerých väzniciach: v Bratislave, Rimavskej
Sobote, Pardubiciach a v Želiezovciach. Život za mrežami nebol vôbec ľahký. Väzenkyne
párali perie a boli nútené vykonávať ťažkú prácu na poli. Napriek tomu, že vo väzniciach
mali kantínu, často trpeli neutíchajúcim hladom.
Kontakt s rodinou bol veľmi obmedzený, no ani to vytrvalú Margitu neodradilo. Pri
každom písaní listu deťom bola veľmi opatrná, pretože väzenská pošta bola prísne
kontrolovaná a všetky nevhodné časti bývali cenzurované. Posielala matke a deťom peniaze,
ktoré zarobila prácou a písala im listy, o tom, ako sa má a čo robí. „O mňa sa netrápte, ja sa
mám dobre, mám všetko, čo potrebujem, pracujem rada, aby som Vám mohla niečo poslať,
24

Rozhovor s pani Margitou Zimanovou, rod. Valentovou.
Valentová, M. Miesto dovolenky krivé obvinenie a smrť, s.15.
26
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Bratislava, fond Štátny súd v BA, Valent P., Sp.zn. 4 Tzr 64/71.
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Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Bratislava, fond Štátny súd v BA, Valent P., 2 TS III 49/ 1952 - 237.
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Archív ÚPN Bratislava, 2 Ts III 49/ 52 - 265.
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by ste detičkám aspoň na zošity.“29 Počas dní strávených v cele si Margita vyrobila ruženec z
chleba, aby sa mohla lepšie sústrediť na modlitbu. Pri vyrábaní predmetov vo svojom
voľnom čase nezabudla ani na svoje deti. Zhotovila im kabelku zo zubnej pasty a sponu.30
Rodina ju navštevovala najmä počas letných prázdnin, pretože väznice boli ďaleko.
Rozhodne najťažšie strávený čas bol pre Margitu vo väznici v Pardubiciach, kde za ňou
rodina bola nútená cestovať celú noc a povolené návštevy mohli trvať len 20 minút. Situácia
sa zlepšila, keď bola premiestnená do Želiezoviec a mama s deťmi ju mohli navštevovať
častejšie. Takmer vždy, keď prišli na návštevu, doniesli Margite balík, ak ho mala povolený.
Jej dcéra Margita spomína: „Raz sa stalo, že mama balík povolený nemala, tak som ako
najstaršia, štrnásťročná dcéra, išla až za náčelníkom väznice, ktorého som poznala, aby ho
mame povolil, pretože som ho domov brať nechcela.“31 Nebolo to prvýkrát, keď dozorcovia
nechceli Margite dovoliť darček od rodiny. „Pri jednej z návštev som jej doniesla svoju fotku,
ale strážnik mi nepovolil ju dať matke. Tak som pohla rozumom a svoju fotku som skryla do
čokolády tak, aby ju nikto nevidel a tá sa už k mame dostala.“32 Raz za čas bolo možné
Margite poslať balík poštou, ktorý mal hmotnosť maximálne 2 kilogramy. Stará mama sa
však poznala s vedúcim pošty a dohodla sa s ním, že zásielka bude vážiť 4 kg, ale nálepku dá
iba 2 kg, aby mohol ísť do väznice, ale platili vždy plnú sumu, aby pošta nebola ukrátená.
Takto plynuli dni, týždne, mesiace, roky...
Až napokon 29.12.1958 Margita požiadala o prepustenie na slobodu a jej žiadosti
Krajský súd v Nitre vyhovel. Výkon trestu Margite skončil dňa 29. januára 1959.33

3.2. Vytúžený ,,koniec trápenia”
Návrat domov bol pre Margitu mimoriadne ťažký. Jej majetok prepadol štátu i vrátane
všetkého jej oblečenia, a preto si nemala pri odchode z väznice ani čo obliecť. Veci jej musela
kúpiť a poslať jej najstaršia dcéra, ktorá mala v tom čase iba 16 rokov.
Ďalšie problémy nastali, keď si ako bývalá väzenkyňa hľadala prácu, pretože kvôli jej
zlému kádrovému posudku ju nechceli nikde prijať. Napokon sa jej však podarilo zamestnať
29

Súkromný archív Margity Zimanovej - Margitin list dcére z väzenia deťom. Pozri aj príloha č.11.
Pozri príloha obr. č.12.
31
Rozhovor s pani Margitou Zimanovou, rod. Valentovou.
32
Rozhovor s pani Margitou Zimanovou, rod. Valentovou.
33
Pozri príloha, obr. č. 14.
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v ČSAD v Žiari nad Hronom,

kde pracovala ako sprievodkyňa v autobusoch. Toto

zamestnanie jej vyhovovalo, pretože dostala pracovnú uniformu a mohla tak ušetriť na
oblečení.
Už v roku 1965 sa pokúšala o revíziu súdneho procesu, ale žiaľ, neúspešne. Až
24.2.1969 Krajský súd v Bratislave ju na verejnom zasadnutí v plnom rozsahu oslobodil spod
obžaloby pre trestný čin velezrady a zrušil rozsudok bývalého štátneho ako aj Najvyššieho
súdu.34
Pani Margita si slobodného života po páde totality dlho neužila. V roku 1995 sa jej
zdravotný stav výrazne zhoršil a následne 23. 6. 1995 zomrela v nemocnici v Žiari nad
Hronom.

34

Súkromný archív p. Zimanovej – rehabilitačný rozsudok.
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4 Neľahký osud detí
Krutý osud nepostihol iba odsúdených manželov Valentovcov, ale aj ich deti. Po
odvedení rodičov pripadli do opatery starým rodičom Gabrielovi Dankovi a jeho manželke
Augustíne.35 Situáciu skomplikovalo zatknutie starého otca Gabriela, ktorý bol v Bratislave
vybaviť prídelové lístky na potraviny pre svoje vnúčatá, ale vrátil sa až o 7 rokov. V
rodinnom domčeku so záhradou tak zostala sama chradnúca babička s tromi malými deťmi.
Hoci nemali veľa peňazí, dokázala ich adekvátne zabezpečiť, a to napriek tomu, že ich bola
nútená uživiť zo štátnych prídavkov, ktoré predstavovali iba 350 korún mesačne. Iný príjem
nemali a žiadosť o sirotský dôchodok, ktorú podala, im bola zamietnutá.36
Deti nežili v prepychu, ale boli rady, že sú u svojej starej mamy. Netrvalo dlho a úrady
chceli deti umiestniť do detského domova, pretože sa im nepáčilo, že Augustína deti
vychováva v kresťanskom duchu. Stará mama si ich však bránila a za žiadnu cenu sa ich
nechcela vzdať.
Dňa 17. marca 1954 sudca Bohdan Ilko na súde v Kremnici rozhodol, že deti zostanú
pri starej mame.37 Mali veľké šťastie. Hrozilo im, že skončia v detskom domove a takto mohli
žiť s osobou, ktorá sa o nich s láskou starala. Rodina však musela neustále čeliť množstvu
problémov, spojených so zlobou vtedajšieho režimu. Kvôli odsúdeným rodinným
príslušníkom bola označená ako nespoľahlivá, a preto im do domu boli pridelení
podnájomníci. Aby toho nebolo málo, nevyhli sa ani kontrolám z Okresného úradu v
Kremnici. Zaujímali sa, ako je o deti postarané a v akom prostredí vyrastajú.38
Tyrania rodiny v neľahkej situácii nepochádzala iba zo strany úradov. Deťom sa v
škole často vysmievali. „Tebe popravili otca.“ To boli bežné posmešky ostatných detí, ba
dokonca sa s nimi veľa rovesníkov nechcelo hrávať kvôli odsúdeným rodičom. Na ich
predsudky doplácali práve Valentove deti. Často sa potýkali s problémami pri prijatí na
stredné školy, pretože obaja rodičia boli odsúdení za protištátnu činnosť.
Život bez rodičov bol pre deti skutočne náročný. Museli sa vyrovnať so stratou otca,
ale aj s faktom, že ich milovaná matka sa k nim vráti, až keď si odsedí trest. Boli nútené čeliť
aj odsudzovaniu spoločnosti. Každý potrebuje povzbudenie rodiča a istotu, že sa mu môže
35

Pozri príloha, obr. č. 15.
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Pozri príloha, obr. č. 20.
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Rozhovor s pani Margitou Zimanovou, rod. Valentovou.
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zveriť so všetkými radosťami i starosťami, ktoré ho ťažia na srdci. Tieto nevinné a bezbranné
deti však túto možnosť nemali. S otcom sa od osudného dňa stretla iba raz Gitka a kontakt s
matkou bol veľmi obmedzený. Písali jej listy, v ktorých jej mohli aspoň trochu priblížiť svoj
každodenný život. Často v nich spomínali, ako im mama chýba, hlavne počas sviatkov.
Vianoce sú predsa obdobie, kedy má byť rodina spolu a práve v tomto čase si ľudia, hlavne
deti, uvedomujú, ako veľmi im ich blízki chýbajú. Hovorí o tom aj Gitkin list z 8.12.1958:
„Také budeme mať pekné Vianoce. Ja sa už teším, ale bola by som najradšej, keby si aj Ty už
bola medzi nami. Už dve noci sa mi s tebou sníva, neviem, čo to má byť.“39
Na návštevy za ňou chodievali hlavne v čase letných prázdnin. Stretnutie s matkou
trvalo biednych 20 minút a potom opäť nespočetné množstvo dní, týždňov, mesiacov bez
najbližšej osoby.
Matka sa k svojim deťom vrátila, keď mala Gitka 16 rokov, Helenka 14 a najmladší
syn 10 rokov. Z dievčat už boli mladé dámy, ktoré sa nehrali s bábikami, ale pomáhali v
domácnosti a boli schopné plniť všetky povinnosti potrebné pre chod domácnosti. Utrpenie,
ktoré si prežili v období ,,spravodlivosti“, ich pripravilo na tŕnistú cestu životom plnú úskalí a
výziev.

4.1 Najstaršia dcéra Margita
Margita chcela študovať a získať vzdelanie. Žiaľ, keď skončila základnú školu a
podala si prihlášku na Jedenásťročnú strednú školu v Žarnovici, hoci urobila skúšky, nebola
prijatá na štúdium, pretože obaja rodičia boli odsúdení za protištátnu činnosť.40 Musela sa
zamestnať. Pretože vedela písať na stroji, tak sa jej ako 14-ročnej podarilo nájsť zamestnanie
v kameňolomoch v Žiari nad Hronom. Popri práci začala večerne študovať Ekonomickú
školu v Žiari nad Hronom. Po maturite chcela pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale kvôli
odsúdeným rodičom jej to nebolo umožnené.
Keď mala 20 rokov, vydal sa za Michala Zimana a mala 2 deti, syna Pavla a dcéru
Nikolu. Po svadbe sa odsťahovala z domu starej mamy a v súčasnosti žije v Lovči pri Žiari
nad Hronom. Je aktívnou členkou a od roku 2006 predsedníčkou organizácie Politickí väzni
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List Margity Zimanovej mame. Pozri aj príloha č.10.
Pozri príloha, obr. č. 22.
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Zväz protikomunistického odboja. Zúčastnila sa a zorganizovala niekoľko spomienkových
akcií na obete totality. Doteraz sa snaží upozorniť verejnosť na trpké osudy ľudí počas
totalitného režimu, hlavne svojich rodičov a ďalších príbuzných. Ich neprimeraný trest mal
negatívny dopad na život celej rodiny. Jej zásluhou bola v Ladomerskej Vieske umiestnená
pamätná tabuľa jej rodičom.41 Bojovala tiež za odškodnenie detí politických väzňov. Tak isto
z jej iniciatívy bola odhalená pamätná tabuľa v Prestavlkoch a 3 pamätné tabule v Žiari nad
Hronom. Využíva každú príležitosť, aby hovorila o období nespravodlivosti, o nezákonných
politických procesoch, ktoré zničili jej rodinu, pripravili ju o otca, ale aj o roky bez matky a
starého otca.42 Píše do rôznych novín, poskytuje rozhovory, nebojí sa bojovať za svoje práva.
Nie vždy nachádza pochopenie pre svoje aktivity.
4.2 Sestra Helenka
Mladšej dcére Helene, narodenej 6.2.1944, tak isto ako Margite, nebolo umožnené
študovať, preto sa zamestnala v ČSAD v Žiari nad Hronom. V roku 1967 sa jej podarilo
získať pracovnú pozíciu v ČSAD v Detve, kde pracovala ako administratívna pracovníčka a o
6 rokov sa zamestnala vo Zvolene, kde aj bývala. Popri práci externe vyštudovala SPŠ
strojársku v Žiari nad Hronom. V roku 1976 Helena nastúpila pracovať do VŠLD ako
zásobovačka. V tom čase ukončila úplné stredné vzdelanie. Medzi kolegami bola obľúbená,
opisovali ju ako inteligentnú ženu, ktorá mala dobrý vzťah k ľuďom a snažila sa im pomáhať.
Vydala sa a mala 2 deti – Katarínu a Jozefa. Zomrela ako 53-ročná v roku 1997.

4.3 Najmladší syn Peter
Syn Peter Pavel Valent, narodený 1. 1. 1948, tiež mohol iba študovať na odbornom
učilišti v Žiari nad Hronom. Pracoval v Slovnafte Bratislava, neskôr ako elektrikár v Hliníku
nad Hronom. Niekoľkokrát podal žiadosť na vycestovanie, ale vždy mu bola zamietnutá.
Údajne sa chcel odsťahovať do zahraničia a ďalším dôvodom bolo, že bol nábožensky
založený. Pracoval tiež na Mestskom úrade vo Zvolene, mal na starosti mestské osvetlenie.
Vo Zvolene aj býval so svojou manželkou a s 2 synmi. V súčasnosti je na dôchodku a žije vo
Zvolene.
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Pozri príloha obr. č. 19.
Vystúpenie napr. Rádio Regina, Pošta pre Teba, MY noviny, Naše svedectvo, SME, Pamäť národa a i.

18

Záver
K napísaniu tejto práce nás viedol predovšetkým náš záujem o históriu, no v
neposlednom rade sme sa chceli zoznámiť s príbehom z ťažkého obdobia totality. V období
zrodu našej práce sme sa zoznámili s príbehom našej pamätníčky p. Zimanovej. Jej život a
ťažké osudy celej jej rodiny nás veľmi zaujali. Poskytla nám rôzne materiály a fotografie,
potrebné k našej práci. Ďalšie materiály sme získali z Archívu ÚPN a Štátneho archívu v
Bratislave. Pre lepší obraz, ako to v danej dobe fungovalo, sme si preštudovali literatúru,
týkajúcu sa daného obdobia, zameranú najmä na ilegálne úteky do zahraničia i navštívili
webstránky, ktoré tieto udalosti popisovali.
Poukázali sme na neľahký život rodiny Valentovej a priblížili sme osud Pavla Valenta,
ktorého prevádzanie ľudí za hranice ho stálo jeho vlastný život a jeho deti tak stratili otca.
Hlavnú pozornosť sme venovali jeho manželke Margite, ktorá bola tiež obvinená z
protištátnej činnosti. Hrozilo jej doživotie, no nakoniec strávila vo väzení 7 rokov svojho
života, počas ktorých boli ukrátené o život s matkou jej vlastné deti, ktoré pre ňu vo väzení
boli veľkou oporou. Láska k nim bola jej jedinou nádejou ako aj vedomie, že skončili v
opatere ich milovanej starej mamy a neboli tak nútené stráviť tieto roky v detskom domove.
Ďalším naším cieľom bolo poukázať na život 3 polosirôt po odsúdení ich rodičov.
Život iba so starou mamou bol náročný najmä po finančnej stránke. Kvôli zlému kádrovému
posudku rodičov bola celá rodina označovaná ako nespoľahlivá. Preto deti nemohli študovať,
neustále boli pod kontrolou úradov a ich rovesníci sa

často s nimi nechceli hrávať a

posmievali sa im, že im obesili otca.
Uvedomili sme si, že v dnešnej dobe, plnej možností, si často ani nevieme predstaviť,
aké by to bolo, keby nás štát obmedzoval do takej miery, ako tomu bolo v minulom storočí.
Mnohí trpeli pre svoje názory, vierovyznanie a presvedčenie, ale napriek tomu si ľudia
dokázali medzi sebou pomáhať a nezabúdať na ostatných.
Dúfame, že naša práca obohatí o nové poznatky o období totality a ťažkom živote
prenasledovaných aj našich spolužiakov, ktorým ju chceme odprezentovať.
Podľa nášho názoru je potrebné sa oboznámiť s históriou, pretože nielen, že pre nás
predstavuje ponaučenie, ale nám aj prináša do života morálnu hodnotu, vďaka ktorej sme si
schopní vážiť dobu, do ktorej sme sa narodili.
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