
Exkurzia Ilava – Leopoldov 
 

„Kto stratil majetok, nestratil veľa. 
Kto stratil slobodu, stratil mnoho. 

Kto stratil vieru, stratil všetko.“ 
 
Dňa 28.10. sa 14 žiakov našej školy zúčastnilo exkurzie pod názvom „Po stopách 

politických väzňov komunistického režimu na Slovensku“. 
Exkurziu organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska pri príležitosti 25. 

výročia pádu komunistického režimu. Z celého Slovenska si organizátori vybrali práve 
žiakov našej školy a žiakov Gymnázia na Varšavskej ulici v Žiline (žiaci sú totiž od 
príchodu na SŠ vedení k podrobnému spoznávaniu histórie „nedávno minulej“ 
i k ochrane ľudských práv). 

Navštívili sme 2 významné miesta utrpenia politických väzňov komunistického režimu 
na Slovensku – väznice v Ilave a v Leopoldove. 

V Ilave nám podal očité svedectvo o neľudských podmienkach vo väzení na začiatku 
50-tych rokov pán Dlhý, ktorý bol označený ako salezián za nepriateľa 
ľudovodemokratického štátu. Dozvedeli sme sa, že aj biskup mons. Ján Vojtaššák bol 
v rokoch 1955 – 1956 väznený v Ilave, zapamätali sme si jeho motto: „Otče, odpusť 
im, lebo nevedia, čo činia.“ 

Videli sme i kostol, väzenskú kaplnku i kryptu s mohutnými múrmi, odkiaľ je útek 
takmer nemožný. 

Potom sme sa presunuli do Leopoldova, kde sme v areáli najprísnejšie stráženej 
väznice na Slovensku navštívili muzeálnu zbierku s rôznymi exponátmi, napr. videli 
sme maketu väznice, skrinku na prepravu väzňov, predmety vyoperované zo 
žalúdkov väzňov, ktorí mali sklon k sebapoškodzovaniu, zbrane a iné. V 50-tych 
rokoch tu bol väznený i gréckokatolícky biskup Pavol Peter Gojdič (vo väzení 
i zomrel). 

Bývalý politický väzeň Karol Korper spomína: „Kedysi musel byť každý trestanec dlhý 
čas na samotke, aby zmäkol a uvedomil si, že je tým posledným tvorom na svete, 
ktorý sa môže tešiť, že vôbec žije. Vtedy bolo v celej väznici asi 400 vrahov, zlodejov 
a politických väzňov bez rozdielu. Osem rokov som nemal na sebe zimník. Dve 
hrdzavé plechové šálky s lyžicou. Teda žalúdok sme si nemali na čom pokaziť.“ 

Našu exkurziu sme zakončili na väzenskom cintoríne, kde odpočíva mnoho politických 
väzňov, ktorých mená dodnes nepoznáme. Všetkým týmto „bezmenným“ ľuďom je 
venovaný hrob iba s číslom ako memento pre súčasnú i budúce generácie. 

My sme si uvedomili, že minulý režim nebol iba o rožkoch za pár halierov a mlieku po 
dve koruny, ale pochopili sme, za akú cenu boli tieto „výdobytky“ režimu dosiahnuté. 
Za cenu obrovského utrpenia nevinných ľudí, na ktorých nikdy nesmieme zabudnúť. 

 



 
Bývalý politický väzeň pán Dlhý pri väzenskom múre v Ilave 
 

 
Pohľad na väzenský komplex v Ilave zvonku 



 
Žiaci pred pamätníkom na väzenskom cintoríne v Leopoldove 
 

 
Z histórie väzenia v Ilave 
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