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Najsilnejšou skupinou v slovenskom 
disente bola tajná cirkev, ktorá bola 
prostredníctvom širokej siete ak-
tivistov aj najlepšie organizovaná 
a najpočetnejšia, jej štruktúry boli 
vo všetkých slovenských regiónoch. 
Presadzovala predovšetkým otázky 
týkajúce sa náboženskej slobody 
a vyhýbala sa akýmkoľvek náznakom 
politizácie. Preto nebola opozíciou 
v pravom zmysle slova, aj keď re-
žim jej činnosť často vyhodnocoval 
ako politickú. Občiansky disent na 
Slovensku reprezentovalo niekoľko 

signatárov alebo sympatizantov Char-  
ty 77, zasadzujúcich sa za dodržiava-
nie ľudských práv. Osobitnú skupinu 
tvoril Alexander Dubček a okruh 
jeho blízkych spolupracovníkov, tzv. 
šesťdesiatosmičkárov, ktorí politicky 
nadväzovali na reformný proces z roku 
1968. Protirežimní aktivisti maďarskej 
menšiny mali vo svojej agende najmä 
presadzovanie národnostných práv, 
kým ťažisko ochranárskeho hnutia 
a „zeleného“ disentu bolo v ochrane 
životného prostredia a kultúrnych 
pamiatok.2 

Rozdelenie slovenského disentu 
však nebolo iba „tematické“, ale pre-
biehalo aj na geografickej úrovni, kde 
odpor proti režimu v jednotlivých re-
giónoch bol autonómny a vychádzal 
z  lokálnych podmienok. Miestni 
aktivisti pritom neraz mali oveľa 
lepší kontakt s pražským centrom 
federálneho štátu ako s Bratislavou. 
Azda najlepším príkladom toho je 
pôsobenie košického disentu na čele 
s jeho možno najznámejším aktivis-
tom v 80. rokoch Marcelom Strýkom. 
Čo však mali spoločné všetci ľudia, 

1  O podobných aktivitách ŠtB pozri MEDVECKÝ, Matej – SIVOŠ, Jerguš – JAŠEK, Peter: V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na 
Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Ústav pamäti národa, Bratislava 2012; ŽÁČEK, Pavel: ŠtB na Slovensku za „normalizácie“. Agónia komunis-
tickej moci v zvodkách tajnej polície. Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava 2002; SIVOŠ, Jerguš (ed.): XII. správa ZNB. Dokumenty 
k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 – 1989. Ústav pamäti národa, Bratislava 2008; JAŠEK, Peter: Štátna bezpečnosť 
a nelegálne štruktúry na Slovensku v období normalizácie. Pamäť národa, 2010, č. 4, s. 4 – 14; STRAPCOVÁ, Katarína: “„Pravicoví opor-
tunisti“ pod dohľadom Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa, 2008, č. 3, s. 47 – 60; SIVOŠ, Jerguš: Alexander Dubček a ŠtB. Eurodomino, 
2008, č. 12, s. 12 – 14.

2  Viac k slovenskému disentu pozri napr. ŠIMULČÍK, Ján: Čas svitania. Sviečková manifestácia – 25. marec 1988. Vydavateľstvo Michala 
Vaška, Prešov 2003; MARUŠIAK, Juraj: Nezávislé iniciatívy na Slovensku v rokoch normalizácie. In: PEŠEK, Jan – SZOMOLÁNYI, Soňa 
(eds.): November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky. Nadácia Milana Šimečku, Bratislava 2000; LETZ, Róbert: Prena-
sledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948 – 1989. In: SMOLÍKOVÁ, Gabriela – SMOLÍK, Peter – MIKLOŠKO, František (eds.): 
Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989. 1. diel. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2003; BALUN, Peter: Akcia „KNIHA“. Charta 
77 na Slovensku. Pamäť národa, 2007, č. 1, s. 83 – 94; FERENČÁK, Tomáš: Dubček – kontroverzná osobnosť. Kalligram, Bratislava 2011; 
KMEŤ, Norbert: Nezávislé aktivity na Slovensku v rokoch 1987 – 1989. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. 
Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2013, s. 130 – 152; 
KMEŤ, Norbert: Slovenská opozícia za normalizácie. In: MELANOVÁ, Miloslava – PEKNIK, Miroslav (eds.): Česká a slovenská společnost 
v období normalizace. Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Technická univerzita v Liberci – Ústav politických vied SAV, Libe-
rec – Bratislava 2003, s. 185 – 207.

Marcel Strýko pod dohľadom 
Štátnej bezpečnosti

V priebehu 70. a 80. rokov sa v dôsledku politiky normalizačného komunistického 
režimu na Slovensku sformovalo viacero prúdov disentu naprieč celou spoločnos-
ťou. Jednotlivé prúdy a skupiny tvorili autonómne jednotky, boli značne atomizo-
vané a vzájomne nespolupracovali. Hlavnými príčinami boli ich rozdielne akcenty 
na jednotlivé požiadavky, ktoré voči režimu presadzovali, ako aj rozsiahle aktivity 
Štátnej bezpečnosti, systematicky pracujúcej proti akýmkoľvek snahám a platfor-
mám zjednotenia disentu.1

Peter Jašek

PD_03_2015.indb   71 08.10.15   12:26



72 2015/03 paměť a dějiny  

pro totalitu

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom po-
stavili proti normalizačnému režimu, 
bola skutočnosť, že sa skôr či neskôr 
dostali do pozornosti komunistickej 
tajnej polície, Štátnej bezpečnosti 
(ŠtB). Pre ŠtB bolo monitorovanie 
a potláčanie protirežimných aktivít 
hlavnou náplňou práce. Úlohu chrá-
niť komunistický režim realizovala 
plošnou kontrolou celej spoločnosti 
a  intenzívnou cielenou kontrolou 
tých jednotlivcov a zoskupení, ktoré 
sa voči režimu nesprávali konformne 
alebo sa potenciálne mohli stať opo-
zičnou silou.3 ŠtB vykonávala voči 
oponentom komunizmu preventívnu, 
represívnu a informačnú činnosť. 
Aktivity ŠtB smerovali k tomu, aby 
sa všetky protirežimné organizácie 
rozpadli zvnútra, na čo využívala 
najmä preventívno-výchovné alebo 

profylakticko-rozkladné opatrenia, 
ako aj šírenie dezinformácií a vnáša-
nie vzájomnej nedôvery. V prípadoch 
tých osôb a skupín, ktoré považovala 
ŠtB z hľadiska KSČ za najobávanej-
šie, sa pristupovalo aj k spoločenskej 
a morálnej diskreditácii.4 

Všetky vyššie opísané opatrenia 
používala ŠtB proti skutočným či 
domnelým odporcom (normalizač-
ného) komunistického režimu, medzi 
ktorých sa v priebehu 70. a 80. rokov 
zaradil aj Košičan Marcel Strýko. Na-
rodil sa 22. júna 1955 v obci Zborov na 
východnom Slovensku, avšak krátko 
po narodení sa rodina presťahovala 
do Košíc. Jeho postoje ku komunis-
tickému režimu zásadne formovala 
traumatická skúsenosť augustovej 
okupácie roku 1968. Odpor voči 
režimu sa uňho prvý raz otvorene 

prejavil počas vojenskej prezenčnej 
služby, keď odmietol vykonávať roz-
kazy nadriadených. V druhej polovici  
70. rokov sa zaradil medzi popredných 
protirežimných aktivistov v Koši-
ciach. V rokoch 1978 – 1980 vydával 
samizdat Trinásta komnata a patril 
k zakladateľom hudobnej skupiny 
Lesní speváci, neskôr premenovanej 
na The Nace. Skupina svojou tvorbou 
aj postojmi inklinovala k undergroun-
du, v tom čase populárneho oveľa viac 
v Čechách ako na Slovensku, preto 
sa jej prostredníctvom Strýko napo-
jil na české undergroundové hnutie. 
Najintenzívnejšie kontakty mal so sig-
natármi Charty 77 filozofom Egonom 
Bondym (vlastným menom Zbyněk 
Fišer) a Janom Placákom. Strýkove 
rozsiahle protirežimné aktivity ako 
vydávanie a prispievanie do samiz-
datov, organizovanie tajných výstav 
zakázaných umelcov či koncertov 
undergroundových skupín však ne-
mohli uniknúť Štátnej bezpečnosti, 
ktorá ho začala intenzívne sledovať od 
júna 1984. Dňa 18. júna 1984 zaregis-
trovalo 1. od delenie5 2. odboru (odbor 
boja proti vnútornému nepriateľovi) 
Krajskej správy Zboru národnej bez-
pečnosti (KS ZNB) Správy ŠtB Košice 
zväzok nepriateľskej osoby a signálny 
zväzok s krycím menom „Komúna“ 
vedený na Marcela Strýka.6 Od tejto 
doby prakticky až do pádu režimu mu 
ŠtB venovala nepretržitú pozornosť, 
pričom ho sledovala a rozpracovávala 
ako nepriateľskú osobu. 

aktivity štB proti Strýkovi 

Zrejme prvou správou, ktorú ŠtB zís-
kala o „protištátnej“ aktivite Marcela 

3  PEŠEK, Jan: Pohľad štátnej moci na disent na Slovensku v „ére prestavby“. In: PEŠEK, Jan – SZOMOLÁNYI, Soňa (eds.): November 1989 
na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky. Nadácia Milana Šimečku, Bratislava 2000, s. 45.

4  SIVOŠ, Jerguš (ed.): XII. správa ZNB, dok. č. 20, s. 304.
5  Strýka zaevidovali v rámci 1. oddelenia, ktoré sa zaoberalo problematikou „exponentov pravice“ – v praxi ľuďmi vylúčenými či vyškrt-

nutými z KSČ v po-okupačných čistkách. Problematiku mládeže riešilo 2. oddelenie (rovnako ako aj problematiky sionizmus, naciona-
lizmus, predstavitelia bývalých politických strán a buržoázie, ukrajinská emigrácia, maďarský nacionalizmus, nezákonné tlačivá, le-
táky, nápisy, evidencia a rozpracovanie nepriateľských osôb). 3. oddelenie malo potom na starosti problematiku cirkví. Pozri 
organizačnú štruktúru a personálne obsadenie 2. odboru S ŠTB Košice na webstránke ÚPN http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-
slovensku/sprava-stb-kosice/2-odbor.php (stav ku 22. 9. 2015).

6  Pozri http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=15&strana=90&zaznam=11712 (stav ku 22. 9. 2015). 

Samizdatový text o Strýkovej skupine Lesní speváci Foto: archiv ÚPN
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Strýka, bola správa od tajného spolu-
pracovníka s krycím menom „Kovář“ 
z 13. decembra 1982, ktorý príslušní-
kom ŠtB v Prahe prezradil, že hudba 
a texty Strýkovej skupiny The Nace 
sú podobné ako známej českej under-
groundovej kapely The Plastic People 
of the Universe. Neskôr ŠtB predal nie-
koľko textov, ktorá ich vyhodnotila 
ako dvojsmyslné texty písní, narážející 
na významné představitele mezinárodní-
ho dělnického a komunistického hnutí.7 
Z pražskej X. správy ZNB prichádzali 
do Košíc aj ďalšie informácie o „proti-
štátnej“ činnosti Strýka a skupiny The 
Nace, v dôsledku čoho sa operatívni 
pracovníci košickej ŠtB stretli s dô-
verníkom s krycím menom „Matej“.8 
Ten na stretnutí 18. mája 1984 infor-
moval o činnosti skupiny The Nace 
a prezradil, že jej vedúcou osobnosťou 
je Marcel Strýko a skupina sa stretáva 
uňho v byte každú stredu podvečer.9 
Prezradil príslušníkom ŠtB aj ďalšie 
detaily o aktivitách skupiny. Tí z jeho 
výpovede vyvodili: Bola zistená sku-
pina osôb z Košíc inklinujúca k hnutiu 
underground, ktorá je protispoločensky 
orientovaná a ktorej jednotliví členovia 
udržiavajú styky na osoby tohto hnutia 
v Prahe. Zároveň boli získané poznat-
ky o vytváraní paralelných štruktúr 
v oblasti kultúry (nelegálna kultúra).10 
V dôsledku informácií od „Mateja“ a X. 
správy ZNB sa ŠtB rozhodla založiť 
na Marcela Strýka a skupinu The 
Nace signálny zväzok a celú skupinu 
rozpracovať.

Návrh na zavedenie signálneho 
zväzku má datovanie 5. júna 198411 
a v žargóne ŠtB spadal do problemati-
ky „voľne žijúca mládež“. V návrhu sa 
Strýko spomína ako vedúca osobnosť 
skupiny The Nace a aktivista under-
groundového hnutia s kontaktmi na 

signatárov Charty 77 Jana Placáka 
a Zbyňka Fišera (Egona Bondyho). 
Podľa návrhu na zavedenie signálneho 
zväzku táto skupina prejavovala snahy 
o presadenie v Prahe prostredníctvom 
hnutia underground.12 Príslušníci ko-
šickej ŠtB vedeli, že skupina sa okrem 
Strýkovho bytu stretávala aj na chate 

v Slanskej Hute, ako aj o kontaktoch 
na českého undergroundového akti-
vistu Františka Stárka a odoberaní 
jeho časopisu Vokno. ŠtB v tom čase 
identifikovala ako členov Strýkovej 
skupiny Ondreja Jurína, Mira Bakoša, 
Jána Hirschnera, Jozefa Furmana, Eri-
ka Grocha a Jaroslava Toldiho; spora-

7  VODRÁŽKA, Mirek: Marcel Strýko. Příběh radžajógového kněze košické Komuny. Paměť a dějiny, 2015, č. 3, s. 85. 
8  Pod týmto krycím menom ŠtB evidovala Zbyňka Prokopa. Ten bol najskôr evidovaný ako preverovaná osoba 1. oddelením II. odboru 

S ŠtB Košice dňa 9. 8. 1983.
9  Archív Ústavu pamäti národa (ďalej iba AÚPN), f. Krajská správa Zboru národnej bezpečnosti Správa Štátnej bezpečnosti (ďalej iba KS 

ZNB S ŠtB) Košice, a. č. 11644, signálny zväzok „Komúna“, záznam č. 1/84, s. 40.
10  Tamže, s. 41.
11  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. 11644, Návrh na zavedenie signálneho zväzku „Komúna“, s. 3. 
12  Tamže, s. 4. 

Marcel Strýko na fotografii v signálnom zväzku Komúna Foto: archiv ÚPN
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dicky túto skupinu podľa jej informá-
cií navštevovali aj Peter Kalmus, Pavol 
Miňo a Zbyněk Prokop. Z pohľadu ŠtB 
sa osobitne nebezpečne javili kontak-
ty Strýka na Prahu. Cieľom zavedenia 
signálneho zväzku na Marcela Strýka 
bolo preveriť doposiaľ získané poznatky, 
dokumentačne podchytiť a zisťovať ďal-
šie ciele, zámery a činnosť skupiny Nace 
a zároveň vykonávať kontrolu objekta 
pri stykoch so signatármi Charty 77.13 

V pláne rozpracovania prípadu sa 
na prvom mieste spomínala potreba 
zhromaždiť všetok dostupný materiál 
o jeho „negatívnej činnosti“, nasadiť 
do jeho okolia tajných spolupracov-
níkov ŠtB a zistiť u  jednotlivých 
členov skupiny The Nace možnosť 
využitia odpočúvania telefónu. Zod-
povedný príslušník ŠtB dostal za 
úlohu podchytiť chalupu v Slanskej 
Hute. V súčinnosti s X. správou ZNB 
v Prahe sa malo preskúmať využitie 
siete tajných spolupracovníkov po-
čas Strýkových návštev Prahy, ako 
aj urobiť previerka osôb z prostredia 
českého undergroundu, s ktorými sa 
Strýko stretával – konkrétne to bol 
Egon Bondy, Mirek Vodrážka a Jan 
Placák.14 Na Strýka mala byť nasa-
dená sledovačka ŠtB s cieľom zistiť, 
či sa členovia skupiny The Nace stále 
stretávajú. Pri ďalšom rozpracovaní 
prípadu sa mali využiť tajná technická 
prehliadka bytu, dlhodobé odpočú-
vanie a previerka korešpondencie. 
Jednotliví členovia skupiny mali byť 
dôsledne preverení so zameraním na 
zisťovanie skutočností, ktoré by mohli 
tieto osoby kompromitovať s cieľom 
vytypovania osôb k ich spravodajské-
mu využitiu, t. j. získania k spolupráci 
osoby priamo z prostredia skupiny.15 Na 
2. odbore košickej Správy ŠtB sa mala 

konať porada s účasťou náčelníka  
1. oddelenia a operatívnych pracovní-
kov v problematikách „pravica“, „kul-
túra“ a „voľne žijúca mládež“ s cieľom 
zabezpečiť koordináciu celej akcie. 
Neskôr v rámci rozpracovania prišli 
na rad aj odpočúvanie bytu a telefó-
nu či tajné prehliadky v byte Marcela 
Strýka. Po vyťažení tajných spolupra-
covníkov, dôverníkov a všetkých osôb, 
ktoré mali čo povedať k skupine The 
Nace, sa príslušníci ŠtB rozhodli ustá-
liť agentúrnu sieť v prípade „Komúna“, 
vykonať dôkladné štátno-bezpečnost-
né previerky všetkých členov skupiny 
a širšieho okruhu ich známych. Zá-
roveň chceli získať dom v susedstve 
Strýkovej chalupy a využívať ho pri 
rozpracovaní prípadu.

Pri počiatočnom preverovaní skupi-
ny The Nace využili operatívni pracov-
níci košickej ŠtB kontakty so širokým 
okruhom ľudí, teda nielen s tajnými 
spolupracovníkmi. Vyťažili napr. aj 
predsedu a tajomníčku MNV v Slan-
skej Hute, kde sa nachádzala chata, 
ktorú skupina navštevovala a v ktorej 
sa jej členovia stretávali. Pri jeho vy-
ťažení príslušníci ŠtB zistili, že chatu 
zakúpil Ján Hirschner spolu so Strý-
kom a Jaroslavom Toldim a následne ju 
rekonštruovali. ŠtB navrhla využitie 
tajného spolupracovníka s krycím me-
nom „Hviezda“ na kontrolu činnosti 
skupiny počas pobytu v Slanskej 
Hute.16 Samotná chalupa sa nachá-
dzala v blízkosti stanoviska Ochrany 
štátnych hraníc (OŠH) Slanská Huta 
a vo veci rozpracovania skupiny The 
Nace uskutočnili príslušníci košic-
kej ŠtB súčinnostnú poradu s cieľom 
preskúmať možnosti spravodajského 
využitia ich agentúrno-dôverníckej 
siete v akcii „Komúna“ a získanie 

prehľadu o operatívnej situá cii v obci. 
Pracovisko OŠH v Slanskej Hute vy-
užívalo štyroch dôverníkov, ktorí mali 
byť vyťažení aj v akcii „Komúna“.17 
Zároveň mali z občanov obce vyti-
povať osobu vhodnú na spoluprácu 
na tomto prípade. Kandidát tajnej 
spolupráce s krycím menom „Šach“18 
podal informáciu, že v minulosti sa 
kamarátil s viacerými členmi skupiny 
a spolu organizovali výlety do Košíc 
a okolia. Navyše sa v minulosti poznal 
priamo a osobne s Marcelom Strýkom 
a Hirschnerom.19

V  januári 1985 mali príslušníci 
košickej ŠtB podieľajúci sa na rea-
lizácii akcie „Komúna“ poradu, na 
ktorej rozobrali jej dovtedajší priebeh 
a stanovili ďalšie úlohy. V prípade mali 
využívať služby dôverníka s krycím 
menom „Matej“, na ktorého mali zhro-
maždiť kompromitujúce materiály 
s cieľom získať ho na spoluprácu. Na 
pracovisku Marcela Strýka sa mali 
využívať tajní spolupracovníci „Me-
xičan“ a „Dieťa“; v byte Marcela Strý-
ka v Košiciach a na chate v Slanskej 
Hute mali byť nasadené odpočúvanie 
a tajné prehliadky a do prípadu mali 
byť získaní ďalší tajní spolupracov-
níci.20 Rozpracovanie prípadu v prie-
behu roku 1985 tak pokročilo, že na 
ďalšej operatívnej porade v auguste 
sa príslušníci ŠtB rozhodli prikročiť 
k ráznejším krokom. Za úlohu si dali 
získať kľúče od Strýkovho bytu, kde 
malo byť namontované odpočúvacie 
zariadenie a odpočúvanie telefónu, 
pričom aktivizácia Strýka mala byť 
realizovaná prostredníctvom kan-
didáta tajnej spolupráce s krycím 
menom „Doktor“. Ten mal byť preve-
rený sledovaním, získaný za tajného 
spolupracovníka a podsadený do Strý-

13  Tamže, s. 5.
14  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. 11644, Plán agentúrno-operatívneho rozpracovania SZ „Komúna“, s. 7 – 8. 
15  Tamže, s. 9. 
16  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. 11644, Záznam bez čísla z 28. júna 1984, s. 58.
17  Išlo o dôverníkov s krycími menami „Dunaj“, „Milič“, „Breza“ a „Dub“. Pozri AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. 11644, Záznam zo súčin-

nostnej porady, s. 81.
18  Nepodarilo sa presne identifikovať meno tohto kandidáta tajnej spolupráce. 
19  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. 11644, záznam bez čísla z 8. 6. 1984, s. 56.
20  Tamže, Záznam z rozboru akcie „Komúna“, s. 113–114. 
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kovej skupiny.21 Na získanie kľúčov 
od Strýkovho bytu sa mala využiť 
chvíľa, keď bol na chate v Slanskej 
Hute. V tom čase už ŠtB „okádrovala“ 
Strýka a skupinu The Nace: Na svojich 
stretnutiach rozoberajú hlavne filozofic-
ké problémy s náboženskou orientáciou 
a venujú sa hudobnej činnosti. Zároveň 
Strýko udržiava styky na signatároch 
Charty 77 v Prahe Jána Placáka a dr. 
Zbyňka Fischera, za ktorými dochádza 
a zúčastňuje sa rôznych prednášok, 
stretnutí a pod.22 Strýkovu skupinu 
rozpracovávala ako undergroundové 
zoskupenie v oblasti voľnej mládeže. 
Skupinu však charakterizovali veľmi 
rôznorodo, v správach sa spomínalo 
cvičnie jógy, záujem o východné fi-
lozofie a katolícku teológiu, ako aj 
aktivity v oblasti nelegálnej kultúry 
ako organizovanie vlastných výstav 
či produkcia vlastnej hudby. Vďaka 
tajnej prehliadke zistila ŠtB vnútorné 
zariadenie Strýkovho bytu, v ktorom 
dominovali „protištátne“ materiály 
ako samizdaty, náboženská literatú-
ra, obrázky svätých, knihy o rôznych 
východných f ilozof iách.23 Všetko 
vyššie popísané však bolo z pohľadu 
normalizačného režimu hodnotené 
ako „protištátne“.

Koncom roku 1985 už mala ŠtB 
dostatok dôkazov o rozsiahlej proti-
režimnej činnosti Strýka a skupiny 
The Nace. Od tajného spolupracovní-
ka s krycím menom „Milan I“ získala 
informáciu o návšteve u kardinála 
Tomáška.24 Postupne sa rozširovali 
informácie o okruhu ľudí, s ktorými 
sa Strýko stretával, a odpočúvaním 
bytu získala ŠtB množstvo materiá-
lov o jeho súkromných rozhovoroch 
a stretnutiach v jeho byte, kde sa ich 

účastníci modlili a spievali nábo-
ženské piesne.25 Vďaka odpočúvaniu 
mohla ŠtB monitorovať všetky stret-
nutia, ako napr. 29. januára 1986, keď 
sa v Strýkovom byte stretla skupina 
The Nace, počúvala z magnetofónu 
hudbu náboženského charakteru 
a viedla rozhovor na filozofické témy. 
Odpočúvanie zachytilo Strýkove názo-
ry na režim v Československu, ktoré 
je podľa neho ako jeden veľký koncen-
trák – väzenie, kde každá činnosť je 
kontrolovaná bezpečnosťou.26 Pri inom 
stretnutí zasa púšťali z magnetofónu 
piesne zakázaného speváka Karla 
Kryla a rozprávali sa o tom, ako budú 
tráviť Veľkonočné sviatky na chalupe 
a navštevovať náboženské obrady. 

Stretnutia s podobným priebehom 
sa konali u Strýka každý týždeň, pri-
čom osadenstvo sa menilo. Odpočú-
vanie zachytilo aj ďalšie protištátne 
výroky, ako napr. keď Strýko vyzýval 
prítomných, aby pri voľbách preškrtli 
lístky a tým dali najavo, že nesúhlasia 
s navrhovanými osobami. Podobne sa 
vyjadroval o účasti na prvomájových 
oslavách, na ktorých sú podľa neho 
občania nútení sa zúčastniť a touto 
formou je porušovaná ľudská dôstoj-
nosť. O predstaviteľoch režimu na 
tribúne hovoril ako o mafii, ktorá si 
vynucuje, aby na nich ľudia mávali.27 
Na základe odpočúvania príslušníci 
ŠtB sledovali, ako sa rozširuje počet 
osôb komunity, čo bolo zároveň so 
získanými poznatkami signálom, 
ktorý príslušníkov ŠtB vystrašil. 
Tomu zodpovedá preradenie Strýka 
do II. kategórie nepriateľských osôb 
v problematike „voľne žijúca mládež“. 
V návrhu sa píše: Ideovou platformou 
tohto zoskupenia sa stáva nesúhlas 

s oficiálnou kultúrnou politikou, snaha 
o vytvorenie svojského, primitívneho hu-
dobného štýlu, zjednotenie sa na báze 
náboženstva a filozofovania na politické 
témy s ústredným motívom „potláčania 
ľudských slobôd“ v našej spoločnosti. […] 
V poslednom období sa objekt orientuje 
stále vo väčšej miere na oblasť nábožen-
stva a negatívne hodnotenia vnútropo-
litickej situácie u nás.28 Podľa ŠtB jeho 
konanie smeruje k naplneniu skut-
kovej podstaty trestného činu podľa  
§ 100 trestného zákona. V apríli 
1986 pri rozbore situácie operatívni 
pracovníci ŠtB plánovali v dôsledku 
získaných informácií prikročiť k úde-
ru proti skupine a popri návrhoch 
pokračovať vo vyťažovaní tajných 
spolupracovníkov navrhovali zado-
kumentovať negatívnu činnosť členov 
tzv. skupiny Nace s cieľom rozloženia 
uvedenej skupiny a paralyzácie činnosti 
jednotlivých členov.29 

ŠtB sa rozhodla prikročiť k priame-
mu zásahu proti Strýkovi a zoskupe-
niu The Nace v júni 1986. Dňa 20. júna 
schválil náčelník 2. odboru Správy ŠtB 
Košice návrh na vykonanie preventív-
no-rozkladných opatrení s Marcelom 
Strýkom a ďalšími členmi skupiny. 
Tieto mali byť realizované v rámci 
celoštátnej akcie „Odpad“ v proble-
matike „voľne žijúca mládež“. Cieľom 
opatrení bolo rozložiť činnosť skupiny, 
vyvolať ich vzájomnú nedôveru a dať 
im na vedomie, že ŠtB vie o ich čin-
nosti a táto je kontrolovaná. Zároveň 
bolo cieľom zabrániť ich prepojeniu 
na Chartu 77, osoby vylúčené z KSČ 
a osoby činné v náboženskej oblasti.30 
„Preventívno-rozkladné“ pohovory sa 
konali 16. júla 1986 za účasti Marcela 
Strýka s manželkou, Milana Maďara, 

21  Tamže, Záznam z rozboru akcie „Komúna“, s. 135 – 136.
22  Tamže, Plán línie chovania a úkolovania TS „Milan I“, s. 139 – 140. 
23  Tamže, Záznam bez čísla, s. 157 – 158. 
24  Tamže, Záznam č. 10/85, s. 159 – 160. 
25  Tamže, Záznam č. 2/86, s. 167 – 168.
26  Tamže, Záznam č. 3/86, s. 173 – 174. 
27  Tamže, Záznam bez čísla, s. 193 – 194. 
28  Tamže, Návrh na zaradenie osoby do II. kategórie NO, s. 201.
29  Tamže, Záznam z rozboru akcie „Komúna“, s. 184. 
30  Tamže, Návrh na vykonanie preventívno-rozkladných opatrení s objektom akcie „Komúna“, s. 204.
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Jaroslava Toldiho, Ivana Jurčišina, On-
dreja Jurina a Jozefa Furmana. Strýko 
a jeho kamaráti boli v jeden deň pred-
volaní do budovy Krajskej správy ZNB 
v Košiciach, kde čakajúc na pohovor 
sedeli v spoločnej miestnosti. Bol 
medzi nimi aj tajný spolupracovník 
ŠtB nasadený do Strýkovej skupiny, 
čo chcela ŠtB zároveň využiť na jeho 
previerku. Miestnosť, v ktorej ich ŠtB 
sústredila, bola odpočúvaná. Vypočú-
vanie viedol náčelník 1. oddelenia kpt. 
Viliam Pém a zúčastnili sa na ňom 
operatívni pracovníci zodpovední za 
vedenie prípadu, por. Slavko Madura 
a npor. Ivan Džupinka.31 

Pri pohovore sa operatívni pracov-
níci pýtali na skupinu The Nace, dô-
vod jej vzniku, ideové zamerania, na čí 
podnet vznikla, kto bol najaktívnejším 
členom a kde sa stretávali. Tiež sa 
pýtali na jednotlivých členov skupiny 
a ich aktivity, ako aj politické názory 
a náboženské presvedčenie. Osobitná 
otázka sa týkala kontaktov v Čechách. 
Vypočúvanie sa viedlo v takom duchu, 
aby si predvolaní uvedomili nebezpeč-
nosť svojho vlastného konania, ako aj 
činnosť celej skupiny pre spoločnosť.32 
Počas pohovorov chcela ŠtB vytipovať 
vhodné osoby na spravodajské využi-
tie v problematike „voľnej mládeže“, 
ako aj potenciálnych tajných spolu-
pracovníkov v budúcnosti. V rámci 
pohovorov operatívni pracovníci 
upozornili Strýka a jeho druhov na 
možnosť trestného postihu v prípade 
neupustenia od vyvíjanej činnosti.33 
Samozrejme, možno si domyslieť, že 
to nebolo jediné vyhrážanie, ktoré pri 
pohovore príslušníci ŠtB využívali.34 
Pri vypočúvaní Strýko netajil svoje 
aktivity, otvorene sa priznal ku kon-

taktom s Fišerom aj svojej sympatii ku 
kresťanskej viere či k záujmu o indic-
kú filozofiu. Pozitívne sa vyjadroval 
o kázňach kardinála Tomáška. Pre 
ŠtB prinieslo cenné informácie odpo-
čúvanie, ktoré bolo v miestnosti, kde 
čakali na výsluch. Prítomní hovorili, 
že kvôli svojim aktivitám už dlhšie 
čakali, kým pre nich ŠtB príde.35

Krátko po pohovoroch operatívni 
pracovníci ŠtB vyhodnocovali opatre-
nia v prípade „Komúna“. Vypočúvania 
potvrdili kontakty na osoby v Prahe 
a náboženskú orientáciu jednotlivých 
členov skupiny, čo bolo z pohľadu ŠtB 
najobávanejšie. ŠtB na základe odpo-
čúvania v miestnosti, kde vyšetrovaní 
čakali, usúdila, že vypočúvaní mali 
obavy z orgánov bezpečnosti a vládla 
medzi nimi neistota, o čom všetkom 
ŠtB vie. Dôležitý bol poznatok, pod-
ľa ktorého Strýko vyslovil názor, že 
je najvyšší čas, aby s touto činnosťou 
prestali, nakoľko každý z nich chce mať 
čisté svedomie.36 Azda preto pracovníci 
ŠtB konštatovali, že ich preventívno- 
-rozkladné opatrenia (PRO) splnili 
zámer. O tom sa mohli presvedčiť 
na základe informácií získaných 
od tajných spolupracovníkov či od-
počúvaním v nasledujúcom období. 
Na stretnutí tajný spolupracovník 
s krycím menom „Bandy“ začiatkom 
septembra 1986 prezradil, že viacerí 
členovia skupiny podozrievajú Strýka 
zo spolupráce s orgánmi ŠtB, a preto 
ho viacerí už nechcú navštevovať.37

Napriek tomu ŠtB pokračovala 
v rozpracovávaní Strýka, ktorého si 
na výsluch predvolala 26. septembra 
1986 a pýtala sa ho na ďalšie osoby, 
ktoré chodili na stretnutia v jeho byte. 
Bližšie informácie chceli aj o kon-

taktoch v Prahe. V novembri prišlo 
k ďalšiemu stretnutiu operatívnych 
pracovníkov so Strýkom. Pôvodne 
sa malo uskutočniť v jeho práci, ale 
na Strýkovu žiadosť sa presunulo 
do reštaurácie. Strýko príslušníkom 
povedal, že stretnutia skupiny The 
Nace sa výrazne obmedzili a jeho 
kamaráti už k nemu nechodia, čo 
príslušníci ŠtB prikladali účinku svo-
jich opatrení.38 Zároveň sa sťažoval, 
že pri príchode na chalupu sa musí 
nahlásiť na miestne oddelenie OŠH 
v Slanskej Hute ako jediný z majiteľov 
chát v obci.39 K ďalšiemu vynútenému 
stretnutiu príslušníkov ŠtB a Strýka 
prišlo v decembri. Strýko sa priznal, 
že už udržiava kontakty iba s čas-
ťou bývalých kamarátov, konkrétne 
s Hirschnerom, Toldim, Jurčišinom 
a Furmanom, s ktorými chcel stráviť 
vianočné sviatky na chalupe v Slan-
skej Hute. Po tomto stretnutí navrhol 
operatívny pracovník por. Slavko Ma-
dura preradenie Strýka z II. kategórie 
nepriateľských osôb do III. kategórie. 
V zdôvodnení sa hovorilo: PRO splnil 
svoj stanovený cieľ. Po dôkladnom 
zvážení všetkých poznatkov bolo pri-
kročené k uskutočňovaniu nútených 
stykov s objektom, ktorý nemá voči nim 
výhrady a ochotne odpovedá na kladené 
otázky.40 Pri ďalšom stretnutí s ope-
ratívnymi pracovníkmi ŠtB v apríli 
1987 Strýko prezradil, že neudržuje 
ani kontakty na pražské prostredie 
a stretáva sa iba s niektorými bývalý-
mi kamarátmi. V tomto období sa zrej-
me v hlavách príslušníkov ŠtB zrodila 
myšlienka získať Strýka ako tajného 
spolupracovníka s cieľom vyťažiť ho 
smerom ku pražskému prostrediu, 
osobitne k problematike Charty 77.41 

31  Tamže, Plán technicko-organizačného zabezpečenia pri vykonávaní preventívno-rozkladných opatrení, s. 209 – 210. 
32  Tamže, Okruh otázok k vykonávaniu preventívno-rozkladných opatrení, s. 211–212. 
33  Tamže, Návrh na vykonanie preventívno-rozkladných opatrení s objektom akcie „Komúna“, s. 206 – 207. 
34  Pozri k tomu VODRÁŽKA, Mirek: Marcel Strýko, s. 89. 
35  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. 11644, Záznam bez čísla, s. 230.
36  Tamže, Správa o vykonaní preventívno-rozkladných opatrení s objektom akcie „Komúna“, s. 237.
37  Tamže, Záznam č. 1/86, s. 241 – 242. 
38  Tamže, Záznam č. 1/86, s. 252.
39  Tamže, Záznam č. 1/86, s. 253.
40  Tamže, Návrh na preregistráciu osoby z II. kategórie do III. kategórie nepriateľských osôb, s. 262.
41  Tamže, Záverečná správa z rozpracovania osoby v SZ „Komúna“, s. 266.
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a  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Štefan Sarnovský. 
b  Pozri http://www.sme.sk/c/5101132/mozgu-stb-sa-ujali-financnici-z-penty.html (stav ku 8. 9. 2015).
c  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Štefan Sarnovský. 
d  http://www.sme.sk/c/5101132/mozgu-stb-sa-ujali-financnici-z-penty.html (stav ku 8. 9. 2015).
e  K organizačnej štruktúre košickej Správy ŠtB pozri MEDVECKÝ, Matej – SIVOŠ, Jerguš – JAŠEK, 

Peter: V stopách železného Felixa, s. 159. 
f  ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície. ÚPN, Bratislava 2006, s. VIII. 
g  Tamže, s. XLVI. 

■■  Príslušníci štB rozpracúvajúci Marcela Strýka 

V čase rozpracovávania akcie „Komúna“ stál 
na čele Správy ŠtB Košice plk. JUDr. šte-
fan Sarnovský, ktorý bol náčelníkom od 
1. júla 1981 do 15. januára 1990. Narodil sa 
v roku 1940 a po vyučení pracoval ako mu-
rár. Do komunistickej strany vstúpil koncom 
50. rokov a v službách ministerstva vnútra 
(MV) bol od roku 1962. V 60. rokoch zastá-
val ako referent viaceré pozície na 2. odbore 
košickej Správy ŠtB, pričom „krízové roky“ 
1966 – 1971 strávil ako študent Právnickej 
fakulty UK v Prahe, kde úspešne vyštudoval 
kriminalistický smer.a Aj pre neho bol rok 
1968 zlomom v jeho živote. V tragických 
dňoch augustovej okupácie sa však posta-
vil na stranu okupantov a ako sám písal 
v rezortnom dotazníku, bezprostredne po 
okupácii sa ako príslušník ŠtB zúčastňoval 
na ochrane pomníkov sovietskych vojakov a stŕhal plagáty hanobiace okupantov.b Po okupácii 
krátko pracoval na inšpekcii Ministerstva vnútra SSR a od novembra 1969 prešiel pracovať na 
Hlavnú správu rozviedky MV ČSSR, kde sa dočkal povýšenia na poručíka v roku 1970. V roku 
1972 zložil jazykové skúšky z angličtiny a od júla 1973 sa stal už v hodnosti nadporučíka 
starším referentom 31. odboru Hlavnej správy rozviedky. Počas nasledujúcich rokov pôsobil 
o. i. aj na rezidentúre vo Washingtone. V rokoch 1979 – 1980 absolvoval ročné štúdium na 
škole pre rozviedčikov KGB v Moskve. K 1. júlu 1981 bol v hodnosti majora natrvalo preložený 
ku Krajskej správe ZNB Košice, kde sa stal náčelníkom Správy ŠtB. V tejto funkcii zostal až 
do januára 1990, pričom v roku 1986 bol mimoriadne povýšený do hodnosti podplukovníka. 
Od 16. januára 1990 bol dočasne zbavený funkcie a 16. februára 1990 zaradený do zálohy. 
Služobný pomer v ZNB ukončil v júni 1990.c Odišiel pracovať do súkromného sektora, o. i. 
pracoval v US Steel Košice (bývalé Východoslovenské železiarne) ako manažér pre bezpečnosť.d 

Počas rozpracovania Marcela Strýka bol na čele 2. odboru (boj proti vnútornému nepria-
teľovi) Správy ŠtB Košice e pplk. Miroslav Chovanec (nar. 1950). O prijatie do služieb 
ZNB požiadal v júni 1972 a do služieb ŠtB nastúpil ako referent 4. oddelenia 2. odboru 
S ŠtB Košice (zodpovedný za kontrarozviednu ochranu ekonomiku a ochranu štátneho 
a hospodárskeho tajomstva) 15. novembra 1972.f Jednou z jeho zodpovedností bola aj kon-
trarozviedna ochrana Východoslovenských železiarní. V roku 1975 vstúpil do komunistickej 
strany. Po reorganizácii Správy ŠtB Košice pracoval ako referent na 2. oddelení (hutnícky 
priemysel, strojárstvo, palivá a energetika) 3. odboru (odbor na ochranu socialistickej 
ekonomiky). V marci 1979, už v hodnosti poručíka ako starší referent, požiadal o prevelenie 
k 1. odboru (boj proti vonkajšiemu nepriateľovi) Správy ŠtB Košice, čomu však jeho nadria-
dení nevyhoveli. Namiesto toho sa od augusta toho istého roka presunul na 1. oddelenie  
3. odboru (oddelenie malo na starosti napr. kontrarozviednu ochranu objektov a inštitúcií 
predvýrobnej sféry či zahraničný obchod).g Jeho kariéra sa posunula v roku 1981, keď sa 

Štefan Sarnovský                 Foto: archiv ÚPN

Po ďalšej schôdzke v máji 1987 však 
por. Madura uviedol, že objekt nie je 
vhodným tipom pre náš zamýšľaný zá-
mer, nakoľko ho nemôžeme ofenzívne 
využívať, čo sa odôvodňovalo tým, že 
do Prahy cestuje raz za rok. Aj preto 
navrhol riadiaci operatívny pracovník 
rozpracovanie Strýka ukončiť, pričom 
mal byť naďalej kontrolovaný.42 

Marcela Strýka to však od proti-
režimných aktivít neodradilo, na-
opak. V novembri 1987 sa zúčastnil 
na druhom fóre Charty 77 v Prahe 
a v Košiciach organizoval semináre, 
prednášky a výstavy. V centre pozor-
nosti ŠtB sa ocitol počas novembro-
vých udalostí roku 1989, keď patril 
k hlavným aktérom udalostí pádu ko-
munistického režimu v Košiciach. Už 
22. novembra spolu so známymi pred 
predajňou Tuzexu v Košiciach zapálil 
sviečky a diskutoval s prítomnými.43 
Ťažiskovú úlohu zohral pri zakladaní 
Občianskeho fóra v novembri 1989 
v Košiciach. Vďaka kontaktom s praž-
ským disidentským prostredím tak 
v druhom najväčšom meste Slovenska 
vzniklo po vzore Prahy Občianske fó-
rum, a zjednocovanie s bratislavskou 
Verejnosťou proti násiliu prebiehalo 
komplikovane až v priebehu roku 
1990. Netreba dodávať, že Strýko bol 
hlavnou postavou košického OF. To 
však je už iná kapitola slovenských 
dejín… 

tajní spolupracovníci nasadení  
na Marcela Strýka 

Na získavanie informácií zo svojho 
záujmového  prostredia používa-
la ŠtB svoju rozsiahlu a efektívnu 
agentúrnu sieť, ktorú tvoril i jej 
tajní spolupracovníci. Aj v prípade 
rozpracovania Marcela Strýka boli 
práve tajní spolupracovníci jedným 

42  Tamže, Návrh na preregistráciu osoby 
z II. kategórie do III. kategórie nepriateľ-
ských osôb, s. 263.

43  ŽÁČEK, Pavel (ed.): ŠtB na Slovensku za 
normalizácie, dok. č. 42f, Denná situačná 
správa S ŠtB Košice zo dňa 22. 11. 1989, 
s. 318. 
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z kľúčových zdrojov (nielen) získa-
vania informácií. Už medzi prvými 
krokmi pri rozpracovávaní Marcela 
Strýka uviedli príslušníci ŠtB potrebu 
nasadiť do problematiky dôverníka, 
ktorého mali predtým evidovaného 
ako preverovanú osobu s krycím me-
nom „Umelec“. Išlo o Zbyňka Prokopa, 
ktorého preregistrovali ako dôverníka 
s krycím menom „Matej“ a ktorý na 
vyššie spomínanom stretnutí s prí-
slušníkmi ŠtB im prezradil charak-
teristiku členov skupiny The Nace.44 

Už v prvom pláne činnosti rozpra-
covania akcie „Komúna“ sa spomína 
potreba nasadiť do prostredia Marcela 
Strýka ďalších tajných spolupracov-
níkov. Konkrétne sa v plánoch spomí-
nali tajní spolupracovníci s krycími 
menami „Mexičan“, „Marcel“45 a „Die-
ťa“. Pod krycím menom „Dieťa“ bola  
22. novembra 1979 zaregistrovaná 
Viera Valková, ktorej agentúrny 
zväzok bol pôvodne registrovaný 
ako kandidát tajnej spolupráce (kry-
cie meno „Produkčná“) a na agenta 
bola prevedená 27. februára 1980.46 
Pôvodne ju príslušníci ŠtB naverbo-
vali v problematike „oznamovacie 
prostriedky“, nakoľko dlhé roky 
pracovala v košickom televíznom 
štúdiu.47 Jej naverbovanie malo byť 
na ideovom podklade.48 Čo sa týka 
celkového hodnotenia spolupráce, 
zo strany ŠtB vládla na základe za-

h  Tamže, s. LXII.
i  Viac ku kariére a aktivitám Miroslava Chovanca v službách ŠtB pozri ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB,  

s. VII – LXXVI (pôsobenie v Košiciach); s. LXVII – CXXVIII (pôsobenie na FMV v Prahe).
j  AÚPN, f. Personálna dokumentácia príslušníkov, Michal Helemik, Komplexné služobné hodnotenie 

z roku 1979, s. 2. 
k  Tamže, Komplexné služobné hodnotenie z roku 1977, s. 1. 
l  Tamže, Ustanovenie do funkcie zástupcu náčelníka OS ZNB Vranov nad Topľou. 
m  Tamže, Návrh na schválenie s. Helemika do funkcie zástupcu OS ZNB Vranov, s. 2. 
n  AÚPN, f. Personálna dokumentácia príslušníkov, Michal Helemik, Návrh na schválenie s. Helemika 

do funkcie zástupcu OS ZNB Vranov, s. 3.

v hodnosti nadporučíka stal náčelníkom vnútorného oddelenia Správy ŠtB Košice. To už bol 
výrazný kariérny posun, ktorý ešte viac potvrdilo jeho menovanie za náčelníka 2. odboru 
Správy ŠtB Košice. Na čele odboru bol Chovanec od 1. októbra 1983 do 31. januára 1987. 
Zároveň bol, aspoň podľa hodnotenia jeho nadriadených a z titulu funkcií, aj oddaným 
stúpencom režimu. Možno to usudzovať z toho, že bol aktivistom Krajského výboru KSS 
v Košiciach, člen celo-útvarového výboru KSS pri KS ZNB Košice a člen krajskej Rady pre 
vedecko-ateistickú propagandu.h Z funkcie náčelníka odboru Chovanec postúpil ešte vyššie 
a od 1. februára 1987 sa stal náčelníkom 1. odboru X. správy ZNB. Pád komunistického 
režimu ho potom zastihol vo funkcii zástupcu náčelníka kľúčovej II. správy ZNB (hlavná 
správa kontrarozviedky).i

Chovancovým nástupcom na pozícii náčelníka 2. odboru Správy ŠtB Košice sa stal Michal 
Helemík (nar. 1954), ktorý do služieb ZNB vstúpil 1. marca 1974, keď nastúpil k Pohoto-
vostnému útvaru VB Bratislava.j V tom čase zároveň absolvoval vojenskú základnú službu. 

Od 1. septembra 1974 pôsobil ako referent  
2. oddelenia 2. odboru Správy ŠtB Košice, 
kde rozpracovával najmä problematiku ukra-
jinského nacionalizmu. Nadriadení ho hodno-
tili takto: V období krízových rokov 1968/69 sa 
zachoval správne. Jeho ideologická a politická 
vyspelosť je na dobrej úrovni, ktorá zodpovedá 
jeho služobnému a spoločenskému postaveniu.k 
Podľa tohto hodnotenia bol aktívnym členom 
strany a na straníckych stretnutiach vystupo-
val politicky správne. Členom KSČ bol od roku 
1975. V rokoch 1977 a 1978 bol poslucháčom 
denného štúdia Vysokej školy ZNB v Brati-
slave a v 80. rokoch si štúdium rozšíril na 
Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Prešove. V roku 1979 bol v apríli 
ustanovený do funkcie staršieho referenta 
a potom v novembri povýšený do hodnosti 
poručíka. Neskôr v roku 1982 bol povýšený 

do hodnosti nadporučíka, čo mu umožnilo ďalší kariérny rast. V roku 1984 bol ustanovený 
za náčelníka 3. oddelenia (cirkvi) 2. odboru Správy ŠtB Košice, kde zostal do apríla 1985. 
Ďalšia služobná zmena je vzhľadom na priebeh jeho kariéry trochu prekvapujúca, pretože 
od 1. mája 1985 bol prevelený do funkcie zástupcu náčelníka Okresnej správy (OS) ZNB pre 
ŠtB Vranov nad Topľou.l K tomuto preradeniu prišlo napriek tomu, že ako náčelníka ho jeho 
nadriadení hodnotili kladne: Jednotlivé úlohy zabezpečuje a organizačne riadi chod oddelenia, 
čo má pozitívny dopad na plnenie na celkové plnenie úloh odboru. […] Na uvedenej funkcii sa 
plne osvedčil.m V novej funkcii mal predovšetkým zvýšiť kontrarozviednu ochranu ekonomiky 
a mládeže, ktorú mal chrániť pred reakčnými kňazmi.n Tu však dlho nepobudol, pretože už vo 
februári 1987 bol ustanovený za náčelníka 2. odboru Správy ŠtB Košice, pričom túto funkciu 
vykonával od 1. februára 1987 do 31. decembra 1987. V rámci „rozšírenia obzoru“ absolvoval aj 

Michal Helemík                  Foto: archiv ÚPN

44  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, signálny 
zväzok „Komúna“, a. č. 11644, záznam  
č. 2/84, s. 44 – 45. 

45  Pod krycím menom „Marcel“ zaregistro-
vala Štátna bezpečnosť (konkrétne  
1. oddelenie 2. odboru Správy ŠtB Košice) 
dňa 31. januára 1977 s registračným 
číslom 12366 Marcela Děkanovského. 
Jeho zväzok sa nezachoval. Súdne roz-
hodnutie z roku 2012 určilo, že Děkanov-
ský bol ako agent vedený neoprávnene. 
Pozri http://www.upn.gov.sk/data/
rozsudky/12C-21-2010-116.pdf (stav ku  
20. 9. 2015).

46  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, Agentúr-
ne zväzky, a. č. 12919, s. 1. 

47  Tamže, Záväzok. 
48  Tamže, Memorandum, s. 27.
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chovaných materiálov spokojnosť, 
keďže uložené úlohy plnil[a] dobre 
a mal[a] kladný vzťah k O[peratívnemu] 
P[racovníkovi].49 Za svoje služby ŠtB 
bola aj finančne odmenená.

V prípade Marcela Strýka bola Vie-
ra Valková v januári 1985 úkolovaná, 
keďže vzhľadom na charakter svojej 
práce nemala možnosť nadviazať 
s ním priamy kontakt, aby prostredníc-
tvom známych a priateľov […] zisťoval[a] 
politické názory, prejavy a reakcie objek-
ta na medzinárodno-politické situácie 
doma a v zahraničí alebo zisťoval[a] 
jeho styky v rámci pracoviska.50 Takéto 
poznatky v nasledujúcom období aj 
podávala, ako napr. na stretnutiach 
s operatívnym pracovníkom v novem-
bri 1984.

Pod krycím menom „Mexičan“ za-
registrovali príslušníci 1. oddelenia 
2. odboru Správy ŠtB Košice dňa 
23. júna 1975 v kategórii agent (ako 
kandidát tajnej spolupráce mal kry-
cie meno „Hájnik“) Eduarda Jasaňa, 
kameramana v Československej te-
levízii v Košiciach. Zaujímavosťou je, 
že Jasaň sa v horúcich augustových 
dňoch roku 1968 zúčastňoval na natá-
čaní okupácie a vo svojej rodnej obci 
Poproč písal heslá proti okupantom.51 
K spolupráci s ŠtB mal byť získaný na 
báze dobrovoľnosti s cieľom rozpraco-
vávať osoby, ktoré v rokoch 1968 – 1969 
stáli na pravicovo-oportunistických po-
zíciách a boli uvoľnené z čs. televízie.52 
Z jeho záverečnej hodnotiacej správy 
však vyplýva, že pracovníci ŠtB ne-
mali so vzájomnou spoluprácou dob-
ré skúsenosti, nakoľko na jednotlivé 
schôdzky sa dostavoval nepravidelne 

49  Tamže, Záverečná správa s návrhom na 
ukončenie spolupráce.

50  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, Agentúr-
ne zväzky, a. č. 11644, Plán línie úkolo-
vania TS „Dieťa“, s. 107. 

51  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, Agentúr-
ne zväzky, a. č. 11423, Memorandum,  
s. 2. 

52  Tamže, Memorandum, s. 3. Neskôr sa 
však v rozhovore s pracovníkom ŠtB 
realizujúcim jeho verbovku vyjadril, že 
tieto svoje postoje ľutuje.

krátku stáž v Prahe pri X. správe ZNB, počas ktorej bol oboznámený s operatívnou situáciou 
v jednotlivých problematikách aj s celoštátnymi akciami. 

Náčelníkom 1. oddelenia 2. odboru, ktoré rozpracovávalo akciu „Komúna“, bol v čase za-
evidovania signálneho zväzku npor. JUDr. Viliam Pém (nar. 1955). Do služieb ZNB vstúpil 
v roku 1975 do Pohotovostného útvaru VB pre SSR v Bratislave, už v septembri 1976 prešiel 
na XII. správu FMV (správa kontrarozviedky v Bratislave), kde bol zaradený ako starší re-
ferent 3. oddelenia 2. odboru (o. i. problematika mládeže či športu na odbore boja proti 
vnútornému nepriateľovi). V roku 1977 odišiel na denné štúdium Vysokej školy ZNB, kde 
študoval odbor Štátnej bezpečnosti. Počas štúdia bol povýšený v roku 1980 do hodnosti 
poručíka. Po ukončení štúdia v roku 1981 pôsobil na XII. správe, avšak k 1. decembru 1981 bol 
trvalo preložený na Správu ŠtB do Košíc, kde zaujal pozíciu staršieho referenta 2. oddelenia  
2. odboru. Tu ho zastihlo povýšenie do nadporučíckej hodnosti v roku 1982. V novembri 1983 
bol „povýšený“ do riadiacej pozície, keď dostal dôveru ako dočasný náčelník 1. oddelenia  
2. odboru Správy ŠtB v Košiciach. Toto poverenie sa stalo trvalým od marca 1984, pričom 
Pém vykonával pozíciu náčelníka tohto odboru až do septembra 1989. V prípade Marcela 
Strýka to bol práve Pém, ktorý sa veľmi aktívne podieľal na jeho rozpracovaní vrátane účasti 
na „pohovoroch“ či príprave jednotlivých opatrení. V roku 1986 ho povýšili na kapitána. 
Krátko pred pádom režimu odišiel na pozíciu zástupcu náčelníka OS ZNB Prešov pre ŠtB, 
v dôsledku pádu režimu ho však čakal podobný údel ako ďalších príslušníkov – preradenie 
do zálohy a 15. júla 1990 prepustenie zo služobného pomeru.o

Ako kľúčový operatívny pracovník ŠtB v celej akcii proti Marcelovi Strýkovi a skupine 
The Nace vystupoval por. Slavko Madura (nar. 1958). Do služieb ZNB vstúpil v roku 1977, 
pričom predtým pracoval ako zámočník. Jeho prvým útvarom bol Pohotovostný útvar VB 
pre SSR v Bratislave, pričom na Krajskú správu ZNB do Košíc bol premiestnený v roku 1979. 
Najskôr nastúpil k útvarom Verejnej bezpečnosti ako inšpektor poriadkovej služby oddele-
nia Košice-juh. Do KSČ vstúpil v roku 1980. Dňa 1. septembra 1981 prešiel ako referent na 
1. oddelenie 2. odboru Správy ŠtB Košice, kde okrem iných rozpracoval aj Marcela Strýka 
a skupinu The Nace. Akcia „Komúna“ bola jednou z najväčších, ktorú počas svojej kariéry 
v ŠtB rozpracovával, pričom ako hlavný operatívny pracovník tejto akcie mal podiel prakticky 
na všetkých jej častiach – od stretnutí a úkolovaní tajných spolupracovníkov cez nasadenie 
technických úkonov a vyhodnocovanie dostupných informácií až po prípravu a realizáciu 
stretnutí so Strýkom a členmi skupiny. Na pozícii referenta sa dočkal dvoch služobných 
povýšení: v auguste 1985 na poručíka a v auguste 1988 na nadporučíka, pričom v Košiciach 
zostal až do januára 1989, keď bol prevelený ako referent na oddelenie ŠtB do Vranova nad 
Topľou. Po páde komunistického režimu bol v júli 1990 prepustený zo služobného pomeru 
v ZNB, nakoľko bol podľa vyjadrenia občianskej komisie na to nespôsobilý.p 

Ďalším operatívnym pracovníkom rozpracúvajúcim tento prípad bol npor. Ivan Džupinka 
(nar. 1955). Do služieb ZNB vstúpil v roku 1975 do Pohotovostného útvaru VB pre SSR v Bra-
tislave, pričom pochádzal z rodiny príslušníka ZNB. 1. septembra 1976 bol premiestnený na 
KS ZNB Košice, kde obsadil pozíciu referenta 4. oddelenia 1. odboru Správy ŠtB. Oddelenie 
riešilo problematiky „navrátilci, výjazdy a emigrácia“ odboru boja proti vonkajšiemu nepria-
teľovi. Následne v rokoch 1977 – 1982 absolvoval štúdium na Vysokej škole ZNB, fakulta 
Štátnej bezpečnosti. Počas štúdia, v roku 1978, vstúpil do KSČ. Do hodnosti poručíka bol 
povýšený v novembri 1980, pričom od roku 1981 bol preložený do Košíc. Tu sa stal 1. augusta 
1981 starším referentom 1. oddelenia 2. odboru, v rámci ktorého rozpracovával problematiku 
exponentov „pravice“ a bývalých príslušníkov ozbrojených zložiek a štátneho aparátu. Na 
tejto pozícii zostal až do roku 1989, pričom ho dva razy povýšili – najskôr v roku 1984 do 
hodnosti nadporučíka a vo februári 1988 do hodnosti kapitána. V januári 1989 prešiel na  
2. oddelenie 2. odboru a po páde komunistického režimu bol najskôr prechodne zaradený do 
zálohy a 16. júla 1990 prepustený zo služobného pomeru v ZNB.q 

o  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Viliam Pém.
p  Tamže, Slavko Madura.
q  Tamže, Ivan Džupinka.
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a často bez náležitej omluvy. Nikdy ne-
podal vlastnoručne písanú správu. […] 
Na základe správ podaných TS nedoš-
lo k realizácii žiadnej osoby. V období 
rokov 1986 a 1987 sa začal vyhýbať 
spolupráci s orgánmi ŠtB. V máji 1988 
bola na návrh operatívneho pracov-
níka npor. Jozefa Svetlíka ukončená 
spolupráca vzhľadom k neserióznosti 
tajného spolupracovníka […] a tomu, 
že spolupráci sa vyhýba a odmieta ju.53 
Po celý čas nebol za svoje služby ani 
finančne odmenený. 

Čo sa týka jeho podielu na akcii 
„Komúna“, v máji 1984 podal prísluš-
níkom ŠtB informácie o Marcelovi 
Strýkovi a títo ho zároveň poverili, 
aby zisťoval ďalšie styky Marcela Strý-
ka na pracovisku, rovnako ako tajný 
spolupracovník „Marcel“.54 Na ďalšej 
schôdzke s operatívnymi pracovníkmi 
ŠtB podal „Mexičan“, označený v tom-
to prípade ako seriózny tajný spolup-
racovník, negatívnu charakteristiku 
Marcela Strýka ako človeka výbušnej, 
hašterivej povahy. Je jednoznačným 
nepriateľom socialistického štátneho 
zriadenia, pričom nie je s ničím spokojný 
a všetko kritizuje.55 V januári 1985 bol 
„Mexičan“ úkolovaný, aby v rozhovo-
roch súkromného alebo služobného 
charakteru zisťoval názory objekta na 
politickú situáciu v ČSSR a v zahrani-
čí; zisťovať plán spoločnej pracovnej 
činnosti s cieľom zistenia jeho voľných 
dní, kedy sa predpokladá, že objekt bude 
uskutočňovať styky s osobami registro-
vanými v SZ KOMÚNA.56 Rovnako sa 
mal zaujímať o jeho kontakty s ľuďmi 
zo zahraničia, osobitne zo západných 
štátov, zisťovať jeho osobné záľuby, 

súkromný život, ako aj náboženskú 
a filozofickú orientáciu.

V priebehu roku 1985 bol v akcii 
využívaný aj kandidát tajnej spolu-
práce a krycím menom „Doktor“,57 
ktorý na stretnutí s operatívnymi 
pracovníkmi v priebehu apríla 1985 
informoval o stretnutiach na chate 
v Slanskej Hute, a dokonca im odo-
vzdal magnetofónovú kazetu s na-
hrávkami kapely The Nace. Podľa 
hodnotenia ŠtB nahrávky nemajú nič 
spoločné so socialistickou hudobnou 
kultúrou, ale vo svojej tvorbe kopírujú 
dekadentné hudobné smery západu.58 
Neskôr v júni oznámil riadiacim orgá-
nom, že sa členovia skupiny The Nace 
pravdepodobne zúčastnia na púti vo 
Velehrade, ktorá sa v júli 1985 zmenila 
na masovú demonštráciu proti režimu.

Tajný spolupracovník s krycím me-
nom „Milan I“ bol do akcie „Komúna“ 
získaný v lete 1985, pričom operatívny 
pracovník zaznamenal, že je ochotný 
informovať o negatívnej činnosti objekta 
ako i celej skupiny The Nace. Cieľom 
jeho využitia bolo objasniť trestnú alebo 
inú protispoločenskú činnosť objekta ako 
i celej skupiny a s tým súvisiace jeho 
styky na protisocialisticky orientované 
osoby z Prahy. Zároveň zistiť ciele a zá-
mery undergroundového hnutia v Koši-
ciach a kraji.59 „Milan I“ bol človekom 
pohybujúcim sa v prostredí košického 
undergroundu, pravidelne sa zúčast-
ňoval na stretnutiach v Strýkovom 
byte a členovia skupiny The Nace mu 
dôverovali. Podľa úkolovania ŠtB sa 
mal na stretnutiach zdržiavať dlhšie 
a iniciatívnejšie sa zapájať do rozho-
vorov, najmä o ekonomických, poli-

tických a náboženských problémoch. 
Mal zisťovať aj kontakty na ďalších 
podobných aktivistov, ako aj pozývať 
ľudí zo Strýkovej skupiny k sebe do-
mov, aby tým prehĺbil ich dôveru.60 
„Milan I“ potom referoval o priebehu 
stretnutí u Strýka a ich jednotlivých 
účastníkoch. Príslušníkom ŠtB tiež 
prezradil kontakty Strýka s pražským 
aktivistom Mirkom Vodrážkom.

Pod krycím menom „Milan I“ zare-
gistrovala ŠtB dňa 4. decembra 1984 
MVDr. Milana Maďara najskôr ako 
kandidáta tajnej spolupráce (krycie 
meno „Doktor“) a od 13. septembra 
1985 ako agenta s krycím menom „Mi-
lan I“. Viazací akt bol vykonaný 15. au-
gusta 1985, pričom hlavnou príčinou 
jeho verbovky bola možnosť využiť ho 
v akcii „Komúna“. Jeho prvou úlohou 
bolo pripraviť písomný materiál, ktorý 
by výstižne charakterizoval Marcela 
Strýka, čo aj prisľúbil urobiť.61 Pri ver-
bovaní využili príslušníci ŠtB kompro-
mitujúce materiály, čo mala byť v jeho 
prípade príslušnosť k Strýkovmu 
okruhu a vôbec undergroundovému 
hnutiu, ktoré by mohlo mať negatívny 
vplyv na jeho postavenie v práci ako 
i k obhajobe kandidátskej práce.62 Po-
znatky, ktoré „Milan I“ poskytol do 
prípadu za rok 1985, boli hodnotené 
ako informatívneho charakteru. V prie-
behu kontaktov však podľa jeho ria-
diaceho orgánu por. Slavka Madura 
bolo na ňom badať určité zdráhanie, ne-
úprimnosť. Často sa vyhováral na veľkú 
pracovnú a rodinnú zaneprázdnenosť. 
Už 22. decembra 1986 podal riadiaci 
orgán návrh na ukončenie spolupráce 
a archivovanie jeho zväzku. V správe 

53  Tamže, Záverečná správa zo spolupráce s TS „Mexičan“, s. 3.
54  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. 11644, Signálny zväzok „Komúna“, Záznam č. 5/84, s. 50; Záznam č. 8/84, s. 52.
55  Tamže, Záznam č. 7/84, s. 88. 
56  Tamže, Plán línie chovania a úkolovania TS „Mexičan“, s. 109. 
57  Z analyzovaného materiálu sa nepodarilo jednoznačne určiť meno tohto kandidáta tajnej spolupráce. S veľkou pravdepodobnosťou 

však ide o Milana Maďara, ktorého neskôr ŠtB v prípade využívala ako tajného spolupracovníka s krycím menom „Milan I“.
58  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. 11644, Signálny zväzok „Komúna“, Záznam č. 4/85, s. 126.
59  Tamže, Plán línie chovania a úkolovania pre TS „Milan I“, s. 140.
60  Tamže, s. 141 – 142.
61  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, Agentúrne zväzky, a. č. 11149, Záznam o získaní ku spolupráci s orgánmi ŠtB, s. 2.
62  Tamže, Memorandum, s. 5. 
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sa konštatuje, že tajný spolupracov-
ník poskytoval poznatky k činnosti 
a zámerom Strýka a skupiny The 
Nace, avšak na schôdzky dochádzal 
nepravidelne […] Písomné správy 
neposkytoval a ich podávanie odmie-
tal.63 Podľa hodnotenia bol jeho vzťah 
k spolupráci alibistický a v priebehu 
spolupráce žiadal o jej čím skoršie 
ukončenie. Počas spolupráce nedostal 
žiadnu finančnú odmenu. Dôvodom na 
ukončenie spolupráce bol Maďarov 
nezáujem o ďalšiu spoluprácu, ako 
i ukončenie akcie „Komúna“. Navyše 
podľa jeho riadiaceho orgánu bol aj 
silno nábožensky zaťažený, čím sa pri 
kontaktoch s ŠtB netajil.64

V priebehu septembra 1985 chcela 
ŠtB nasadiť do akcie proti Strýkovi 
tajného spolupracovníka s krycím 
menom „Štefan“. Pod týmto menom 
evidovala Karola Sirkovského.65 Z poh-
ľadu ŠtB išlo o vhodnú osobu, nakoľko 
sa zaujímal o jogu, výtvarné umenie, 
rockovú hudbu a pôsobil dojmom hip-
pie. Jeho úlohou bolo agentúrne pre-
niknúť do skupiny The Nace, pričom 
mal objasniť jej charakter, činnosť, 
zámery a prepojenie na podobné 
opozičné zoskupenia na východnom 
Slovensku a v celom Československu. 
Zároveň mal slúžiť ako prevencia 
a kontrola tajného spolupracovníka 
„Milan I“.66 Do okruhu skupiny The 
Nace mal preniknúť cez zaranžovaný 
kontakt s Ivanom Jurčišinom v sep-
tembri 1985.67 Tieto pokusy však ne-
boli príliš úspešné, hoci sa „Štefanovi“ 
podarilo s Jurčišinom stretnúť, tento 

o ďalšie stretnutia s ním nejavil veľký 
záujem, a preto sa tomuto tajnému 
spolupracovníkovi (aspoň podľa za-
chovaných dokumentov) nepodarilo 
do skupiny preniknúť tak, ako by si 
to ŠtB predstavovala.

Už od začiatku naverbovania ho 
plánovala ŠtB nasadiť do prostredia 
undergroundu v Košiciach, bol úspeš-
ne vyťažovaný najmä pri sledovaní 
Štefana Kviča. Na spoluprácu s ŠtB 
bol získaný na základe dobrovoľnosti 
a ideových pohnútok pôvodne do prob-
lematiky „organizátori nepriateľských 
zoskupení“.68 Akcia „Komúna“ bola 
jednou z mnohých, v ktorých ŠtB 
„Štefana“ využívala, pričom s jeho 
službami bola spokojná. Rôzne boli 
aj problematiky, do ktorých prenikal, 
popri undergrounde išlo aj o kontrolu 
osôb z náboženskej sekty Svedkovia 
Jehovovi. Neskôr však z viacerých 
príčin osobného charakteru stratil 
z pohľadu ŠtB možnosti plnenia úloh, 
preto v máji 1989 navrhol jeho riadiaci 
orgán ukončiť s ním spoluprácu.69 

V rámci akcie proti Marcelovi Strý-
kovi využívala košická ŠtB aj infor-
mácie od kandidáta tajnej spolupráce 
s krycím menom „Bandy“. Pod týmto 
krycím menom ŠtB evidovala jedného 
z členov skupiny The Nace Ondreja 
Jurína.70 V návrhu na registráciu sa 
spomínalo, že prichádza do styku s ob-
jektom akcie „Komúna“ a mohol by 
byť využitý v tomto konkrétnom prí-
pade ako podstava. Neskôr by pre ŠtB 
mohol plniť úlohy ŠtB v problematike 
„underground“ a „voľne žijúca mlá-

dež“. Preto mali operatívni pracovníci 
preveriť jeho pravdovravnosť, vzťah 
k orgánom ŠtB, politike KSČ a socia-
listickému zriadeniu. Na vykonanie 
týchto opatrení sa mali pracovníci ŠtB 
s Jurínom niekoľkokrát stretnúť.71 Ju-
rín však nemal veľa ochoty s ŠtB spo-
lupracovať, čo vyplýva z jeho hodnote-
nia v záverečnej správe jeho zväzku: 
Poznatky z vlastnej vôle neposkytoval, 
a ani nemal záujem o konkrétnejších zá-
ležitostiach sa vyjadrovať. V poslednom 
období styky s orgánmi ŠtB odmietal 
a z toho dôvodu s ním boli uskutočňo-
vané iba vynútené styky.72 Príslušníci 
ŠtB tak od neho získali iba okrajové 
poznatky a pri rozpracovaní prípadu 
ho nevyťažovali. 

Akcia „Komúna“ proti Marcelovi 
Strýkovi a skupine The Nace je ná-
zornou ukážkou toho, ako fungo-
vala Štátna bezpečnosť v priebehu  
80. rokov. Od prvých signálov o „pro-
tištátnej činnosti“, činnosti tajných 
spolupracovníkov a operatívnych 
pracovníkov ŠtB až po preventívno-
výchovné opatrenia, ktoré mali zaru-
čiť, že sa obeť jej tlaku „vzdá“ svojej 
činnosti. V mnohých prípadoch sa tak 
aj stalo, aj na skupine Marcela Strýka 
nechali akcie ŠtB výrazné stopy. Niet 
sa čo čudovať, veď v normalizačnom 
Československu bola ŠtB tou azda 
najobávanejšou zložkou režimu. Ani 
jej činnosť však v konečnom dôsled-
ku nezabránila pádu režimu, ktorého 
základy systematicky podkopávali 
svojou aktivitou práve takí ľudia, ako 
bol Marcel Strýko. 

63  Tamže, Záverečná správa z ukončenia spolupráce s TS „Milan I“, s. 2. 
64  Tamže, s. 2. 
65  Prvý raz bol registrovaný 8. 10. 1984 ako dôverník s krycím menom „Karol“ s registračným číslom 17361. Na agenta s krycím menom 

„Štefan“ bol prevedený 25. 2. 1985. Pozri AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, Agentúrne zväzky, a. č. 11622, s. 1. 
66  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, Agentúrne zväzky, a. č. 11644, Návrh na vykonanie podstavy TS „Štefan“, s. 145. 
67  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. 11644, Signálny zväzok „Komúna“, Záznam bez čísla, s. 150 – 151. 
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70  Jeho zväzok bol pod číslom 19151 registrovaný dňa 9. septembra 1986 1. oddelením 2. odboru Správy ŠtB Košice. 
71  AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, Agentúrne zväzky, a. č. 11557, Návrh na registráciu osoby KTS „Bandy“. 
72  Tamže, Záverečná správa z rozpracovania KTS „Bandy“, s. 2. 
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