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Esesáka vyhostili po 61 rokoch

Deň 8. marec je označený ako Medzinárodný 
deň žien vo väčšine kalendárov vo svete.

Kde a kedy sa začala tradícia MDŽ? Už vo febru-
ári 1909 sa prvýkrát uskutočnili oslavy v USA. 
Jeho ustanoveniu predchádzalo viacero štrajkov 
a demonštrácií v New Yorku a Chicagu, kde ženy 
požadovali vyššie mzdy, kratší pracovný čas a vo-
lebné práva.

Na území Slovenska a Čiech sa ustanovil v roku 
1921. Až v roku 1975 Organizácia spojených náro-
dov uznala MDŽ ako sviatok, ktorý sa bude pripo-
mínať ako medzinárodný sviatok žien. 

Tradíciu MDŽ sa nepodarilo potlačiť ani fašiz-
mu. Spomienky na tento deň sa konali aj v tých naj-
ťažších podmienkach – v koncentračných a pra-
covných táboroch.

8. marec znamená pripomínať si potrebu rov-
nosti príležitostí žien a mužov a predstaviť si svet, 
v ktorom si ženy môžu byť isté, že na ich hodnotách 
a názoroch záleží. 

Žena prináša radosť, je časťou slnka, jeho naj-
hrejivejším lúčom. Šíria okolo seba fl uidum ľud-
ské, nenahraditeľné ako matky, manželky, babičky, 
priateľky, kolegyne. 

Denne sa staráte o svojich najbližších, vypre-
vádzate deti do jasieľ, škôlok a do školy, aby ste 
sa mohli zaradiť do pracovného procesu. Po prá-
ci Vás čaká ďalšia „zmena“ a povinnosti v do-
mácnosti. Raz ťažšie, raz ľahšie. A za nimi sa uka-
zuje budúcnosť. Dnes ešte batoľa v plienočkách, 
zajtra človek, ktorý bude navracať zdravie, lietať 
do vesmíru, konštruovať vynálezy a iné. 

Roky bolo zvykom, že žena bola tou „čo udr-
žiavala oheň v kozube“ a muž sa staral „o pali-
vo“. Rokmi sa situácia podstatne zmenila. Z mla-
dých žien sa stávajú podnikateľky, političky, vedec-
ké pracovníčky a iné odborníčky.

Každá žena chce byť ľúbená, chce počúvať po-
vzbudivé slová a prejavovať sa ako láskavá žena 
a matka. Ani vojny a prírodné katastrofy úplne ne-
zničili život na zemi, nezničme si ho ani my vzá-
jomnou nevraživosťou. 

Riaďme sa srdcom a rozumom a svet nezanikne.
Vzdajme hold milujúcim matkám a všetkým že-

nám.
Vyslovujem Vám veľké poďakovanie za denno-

dennú neľahkú a zodpovednú prácu – prácu pre 
lepšie roky zajtrajšie.

Želám zdravie, veľa tvorivých síl, radosť z práce 
a veľa osobného a ľudského šťastia. 

Pavol Sečkár, predseda SZPB
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Štát, ktorý ľudáci propagovali ako veselú operetu

V mnohých reportážach ľudáckych novín okrem kultu A. Hlinku a J. Tisu fi gurovalo množstvo anonymných ľudí, kto-
rí „spontánne“ vyjadrovali podporu nastoleným ideológiám štátu. Táto psychologická hra medzi vodcami a masa-
mi sa v teórii totalitných režimov označuje ako magická moc. Fotografi a Jozefa Teslíka pochádza z osláv II. celo-
štátneho nástupu Hlinkovej mládeže v roku 1943. Záber je zo zhromaždenia na Firnšnáli, dnešnom Námestí slobo-
dy v Bratislave. Foto: archív Múzea SNP

Martin Krno
Foto: archív Múzea SNP

Vojnový slovenský štát disponoval učenlivými propa-
gátormi svojej v mnohých ohľadoch nehumánnej po-
litiky. Podľa vzoru hitlerovského Nemecka vznikol už 
18. októbra 1938, teda niekoľko dní po vzniku au-
tonómie Slovenska, špecializovaný Úrad propagandy 
pod vedením novinára s nacistickou orientáciou, bu-
dúceho ministra vnútra, vicepremiéra a dlhoročného 
hlavného veliteľa Hlinkových gárd Alexandra Macha.

V rokoch 1941 až 1945 bol šéfom tohto úradu pôvod-
ným povolaním námorník, publicista a nadaný spisovateľ 
Tido J. Gašpar. O úlohách tejto inštitúcie povedal: „Bolo 

treba mixovať veci, ktoré svetu hovorili o nás, a bolo tre-
ba vkusne garnírovať a servírovať veci, ktoré o svete ho-
vorili nám.“

Súhlas HSĽS bol od začiatku nevyhnutný pri vydávaní 
politických a výchovných časopisov a publikácií, pri ší-
rení prejavov príslušníkov slovenského národa tlačou, fi l-
mom i rozhlasom s výnimkou prezidenta, členov vlády 
a poslancov. Ľudácka propaganda prostredníctvom kam-
paní – jedna z nich prebehla pod heslom U nás sa zdra-
ví na stráž! - mala vyzdvihovať „kladné hodnoty“ kres-
ťanskej spoločnosti, nekriticky oslavovať „trvalé svetlá“ 
a údajné ikony národnej pospolitosti. Súčasne zatracovať 
akési pokrokárske prežitky a inkriminovať tzv. škodcov 
slovenského národa. (Pokračovanie na str. 5-6)

Vymyslený ľavicový extrémizmus
Sofia Prétorová

Slovenská vláda považuje ochra-
nárov za ľavicových extrémistov. 
Hoci na zhoršujúce sa klimatické 
podmienky upozorňujú svetoví 
ekológovia i aktivisti, činnosť tých 
slovenských označila vládna Sprá-
va o bezpečnosti za rok 2019 za 
prejavy ľavicového extrémizmu. 

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spusti-
la minulý rok petíciu Za klímu, za bu-
dúcnosť. Žiada v nej vyhlásenie stavu 
klimatickej núdze. Zároveň s tým po-
žaduje, aby vláda pripravila strategic-
ký plán, vďaka ktorému by Slovensko 
dosiahlo uhlíkovú neutralitu v roku 

2040. Poslednou požiadavkou petície 
je, aby Slovensko podporilo sprísne-
nie klimatických cieľov navrhnutých 
Európskou úniou.

Petíciu podpísalo vyše 120 000 
ľudí. Minister životného prostredia 
Ján Budaj odporučil výboru pre pô-
dohospodárstvo a životné prostre-
die, aby bola petícia prerokova-
ná v parlamente, čo výbor napokon 
odobril. Rokovanie by sa malo ko-
nať v marci.

Riešenie klimatickej krízy očividne 
zaujíma čoraz širší okruh verejnosti 
a zdá sa, že politici sú pripravení za-
čať sa tejto téme venovať dôslednej-
šie. Napriek tomu vládni predstavi-
telia pokojne hlasovali za dokument, 
ktorý konkrétne iniciatívy environ-
mentálnych aktivistov považuje za 
ľavicový extrémizmus. 

(Pokračovanie na str. 3)

Vážené a ctené matky,
milé staré mamy – ženy
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Princípy fašizmu sa nezmenili
Jakub Drábik, historik, HÚ SAV

Základom fašistickej ideo-
lógie je predstava jednodu-
chého sveta, plného jasných 
odpovedí a rýchlych rieše-
ní. Fašisti tvrdia, že hovo-
ria v mene národa a opo-
nenti mu škodia. Fašisti boli 
a sú presvedčení, že žijú 
v čase úpadku, že demokra-
cia je dekadentná, všetci po-
litici skorumpovaní, kultú-
ra sa rúti do skazy pod cu-
dzími vplyvmi, hospodárstvo 
je v kríze a celá spoločnosť 
smeruje do záhuby. 

Do tohto obrazu potom vstu-
pujú s prísľubom nového očis-
teného sveta, kde bude lepšie 
všetko a každému, kto sa pridal 
na správnu stranu. Samozrejme, 
jediný, kto polepšený svet môže 
priniesť a zachrániť národ pred 
jeho nepriateľmi, sú oni. 

Problémov s touto víziou je 
niekoľko. Podľa fašistov za úpa-
dok národa, za naše chyby ne-
zodpovedáme my sami, ale vnú-
torní alebo vonkajší nepriatelia, 
ktorých vykreslia v najhorších 
farbách. Ich spektrum bolo už 
od 30. rokov široké: iné národ-
nosti, vybrané profesie či spo-
ločenské vrstvy. Cieľom útokov 
boli Židia, nekonformní kresťa-
nia, bankári, demokratickí poli-
tici, liberáli, Slovania, Rómovia, 
„dekadentní“ umelci, sexuálne 
menšiny, aj vedci, ktorých záve-
ry fašistom nevyhovovali. 

Kým sa pôvodná fašistická 
politika v Taliansku zamerala na 
očistu od liberálov, boľševikov 
či bankárov, jej nacistická mutá-
cia v Nemecku na očistu poze-
rala cez rasové teórie. Po židoch 
mali prísť na rad Rómovia a Slo-
vania – Poliaci, Rusi, Ukrajinci, 
Bielorusi... a aj Slováci.

Hlúpa predstava sveta
Predstava, že vlastný národ je 

lepší ako ostatné a neúspech je 
dielom škodcov, býva spočiatku 

lákavá. Ale keď fašisti nadobud-
nú silu a „nepriateľov“ sa reál-
ne zbavujú aj masovým vražde-
ním a genocídou, trpia všetci. Aj 
mnohí z tých, čo im uverili. 

Navyše je táto predstava hlú-
pa. Svet nie je čierno-biely a za 
naše chyby a problémy nezod-
povedá imaginárna skupina ne-
priateľov. Ak urobíme zlé roz-
hodnutie, ak si zvolíme zlú vlá-
du, ak umožníme politikom, 

aby plagizovali, či s rôznymi 
podnikateľmi rozkrádali štátny 
majetok, nie je to výsledok me-
dzinárodného sprisahania. My 
sme im to umožnili tým, že sme 
ich zvolili, že ich nekontroluje-
me, sme nečinní. A nevyrieši to 
za nás žiaden diktátor či popu-
lista. Spoľahnúť sa môžeme len 
na seba. Treba využiť možnosti, 
ktoré nám ponúka demokracia. 

Fašizmus sa po porážke mu-
sel zmeniť. Pochodovanie v uni-
formách so zdvihnutou pravicou 
a hákovým krížom na ruke dnes 
politické body neprinesie, iba ak 
väzenie. Fašizmus svoju skutoč-
nú ideológiu skrýva a tvári sa, že 
dodržiava zákony. Až na výnim-

ky fašisti sami seba takto nena-
zývajú. Používajú pozitívne zne-
júce označenia, ako vlastenci, 
patrioti, konzervatívci. 

Fašizmus prináša nové témy, 
nových nepriateľov, novú réto-
riku, využíva nové formy ko-
munikácie, nové technológie. 
Je preto ťažšie si ho včas všim-
núť. Rozoznať ho však vieme 
podľa základov jeho ideológie: 
podľa úsilia o mocenské, aj ná-

silné „očistenie“ národa, rasy, 
či civilizácie od „nepriateľov“ 
a vytvorenie novej spoločnos-
ti založenej na nedemokratic-
kých princípoch. Dnes sa nemu-
síme mať na pozore pred fašis-
tickým delostrelectvom, letec-
tvom a tankami, ale pred fašis-
tickým jazykom. 

Nebezpečenstvá pre demokraciu
Zároveň nie je fašizmus je-

diným ohrozením demokracie. 
Predstava, že by mohol vznik-
núť skutočne fašistický totalit-
ný štát, sa nezdá reálna. Reál-
nejšou hrozbou pre demokraciu 
sú skôr formy autoritarizmu, 
ktoré nie sú vo svojej podstate 

fašistické. Donald Trump, Vik-
tor Orbán, Vladimír Putin, a po-
dobní politici nie sú fašisti. Ani 
čínska diktatúra nie je fašistic-
ká. No zároveň títo ľudia nie sú 
demokrati. 

Ohrozená demokracia
Mnohí autoritári či diktátori 

ľuďom dnes ponechávajú istú 
mieru slobody a demokracie. 
Tam, kde vládnu, sa dá podni-
kať, cestovať, vyberať si fi lmy 
či hudbu. Majú voľby a formál-
ne existuje šanca na zmenu po-
litických špičiek, hoci je skôr 
hypotetická. Najviac sa usilu-
jú ovládnuť médiá, aby mohli 
kontrolovať tok informácií a ší-
riť strach, ktorý potom využijú 
vo svoj prospech. 

Takýmto ľuďom ide o poli-
tickú moc. To nie je fašizmus, 
lebo fašisti sa snažia ovlád-
nuť celú spoločnosť. Demokra-
cia je v ohrození, ak ľudia pod-
ľahnú strachu, ktorý takýto lídri 
vytvárajú. Ak uveríme, že nimi 
označené skupiny (mimovládne 
organizácie, „slniečkári“, libe-
rálnejší kresťania, podporovate-
lia pápeža Františka) nám chcú 
len ubližovať a škodiť, môžu sa 
k moci dostať i u nás. Aj si ju 
udržať, ako sa to darí Orbáno-
vi v Maďarsku alebo Putinovi 
v Rusku. Brániť demokraciu nie 
je ani dnes jednoduché. V 2. sv. 
vojne bol nepriateľ identifi ko-
vateľný a vojensky poraziteľný. 
Dnes je ťažké ho identifi kovať 
a vojensky sa poraziť nedá, len 
pravdou a silou argumentov. 

Najprv treba poraziť strach
Žijeme v zložitej dobe, kto-

rá bude ešte komplikovanejšia. 
Svet bude prepojenejší a zmeny 
sa šíria rýchlejšie. Ľudstvo ča-
kajú nové výzvy ako klimatická 
kríza, či etické a morálne otáz-
ky spojené s novými technoló-
giami. Žiť v demokracii, v slo-
bode, no zároveň so zodpoved-
nosťou za svoje činy môže pô-

sobiť stresujúco. Ľudia majú 
obavu o budúcnosť a svoje deti, 
chcú mať istoty. Ich strach je 
prirodzený. 

Keď zrazu príde politik, kto-
rý predstaví jednoduchý svet, 
v ktorom sme my dobrí, cnost-
ní a pracovití a za naše problémy 
je vinný niekto iný, môže sa to 
zdať príťažlivé. Jednoduché rie-
šenia sú lákavé, lenže málokedy 
správne. Už sa nám to v dejinách 
stalo mnohokrát a väčšinou s ka-
tastrofálnymi dôsledkami. 

Potrebujeme vládu, ktorá bude 
svoju podporu a legitimitu čer-
pať zo schopnosti riešiť reál-
ne problémy a nie z emotívneho 
apelu na prízemné ľudské pudy. 
Citliví by sme nemali byť len na 
prejavy fašizmu, ale na akékoľ-
vek porušovanie ľudských práv, 
nespravodlivosť, narúšanie slo-
body či podkopávanie demokra-
tických inštitúcií. 

Poslanie Zväzu
Čerpajme z minulosti hrdosť 

a sebavedomie. Počiatky SZPB 
siahajú do roku 1945, keď v aprí-
li vznikol Zväz slovenských par-
tizánov a v máji Zväz protifašis-
tických politických väzňov a ile-
gálnych pracovníkov. Ustanovo-
vali sa ešte počas vojny, v ktorej 
ich prví členovia bojovali proti 
fašizmu so zbraňou v ruke. Do-
kázali prekonať strach a postaviť 
sa na obranu demokracie. Dnes 
nemusíme prekonávať strach zo 
smrti, ale prameniaci v predsud-
koch, ktorý sa mení na nenávisť 
voči nepoznanému alebo inému. 

Ako zakladatelia SZPB, 
i jeho dnešní členovia nech sú 
v prvej línii boja proti strachu 
a za demokraciu. SZPB je jed-
nou z najstarších fungujúcich 
mimovládnych organizácií na 
Slovensku, s vlastnou tradíciou 
boja za demokraciu, za práva 
menšín a za slobodné médiá. 
Tak, ako to považovali za sa-
mozrejmé jeho zakladatelia, aj 
dnes patrí k jeho podstate boj 
proti nenávisti, nespravodlivos-
ti, neznášanlivosti a rasizmu. To 
je poslanie antifašizmu. 

Vyzývame svojich členov, priateľov a sympatizantov, aby využili možnosť 
poukázania 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov a poskytli tak podporu 

pre našu činnosť v roku 2021.
SZPB bol k tomuto účelu zaregistrovaný dňa 18. 11. 2020 v zozname prijímateľov 2 % dane 

v Notárskom centrálnom registri (www.notar.sk) pod sp. zn. NCRls 38948/2020.

Aktuálne tlačivo vyhlásenia už s údajmi SZPB je možné stiahnuť zo stránky www.szpb.sk

Ak si tlačivo chcete vyplniť sami, o prijímateľovi je potrebné uviesť tieto údaje: 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

So sídlom Štúrova 14/8, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
Právna forma: Občianske združenie

IČO: 00177431

Tlačivo po vyplnení je potrebné podať na daňovom úrade spolu s potvrdením o príjme, ktoré 
vystaví zamestnávateľ v prípade, ak ste zamestnancom do 30. 4. 2021.

Ak ste podnikateľom podávate vyhlásenie k 2 % dani priamo v daňovom priznaní do termínu 
podania daňového priznania na daňový úrad.

Za Váš príspevok a prejavenú dôveru vopred ďakujeme.
Ústredná rada SZPB  

Kontakt: e-mail: ekonomka@szpb.sk                        telefón: 02/38104942, 0911 151512                www.szpb.sk

Vaše dane pre SZPB
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Vymyslený ľavicový extrémizmus
Podľa Správy o bezpečnos-

ti za rok 2019 boli „zvýšené 
aktivity slovenských ľavico-
vých extrémistov pri nadväzo-
vaní kontaktov so zahraničný-
mi subjektmi organizujúcimi 
rôzne formy občianskej nepo-
slušnosti či verejného odporu.“ 
Neuvádza sa však, o aké kon-
krétne zahraničné subjekty ide, 
ani sa nespomínajú žiadne prí-
pady občianskej neposlušnos-
ti na území Slovenska. Jediný 
konkrétny príklad, ktorý správa 
uvádza, je kampaň Fridays for 
Future (Piatky za budúcnosť), 
v rámci ktorej sa konali občian-
ske protesty – tzv. Klimaštraj-
ky – v niekoľkých slovenských 
mestách. Tie však mali podľa 
správy pokojný priebeh – prečo 
sú teda uvedené ako príklad ľa-
vicového extrémizmu?  

Greenpeace:
Nie sme extrémisti

Programová riaditeľka orga-
nizácie Greenpeace Slovensko 
Katarína Juríková síce podotkla, 
že aktivity Greenpeace v Sprá-
ve spomenuté neboli, napriek 
tomu však vyjadrila svoje zne-
pokojenie: „To, že aktivity, ako 
štrajk proti klimatickej kríze, sú 
spojené s ľavicovým extrémiz-
mom, nepovažujeme za vhodné. 

Už len spomenutie klimatických 
štrajkov v spojitosti s extrémiz-
mom vrhá zlé svetlo na tieto ak-
tivity. Na klimatických štraj-
koch nevidíme nič, čo by akým-
koľvek spôsobom súviselo s ex-
trémizmom  alebo ohrozovalo 
bezpečnosť štátu. Považujeme 
ich za bežný prejav občianskej 
angažovanosti v téme boja proti 
klimatickej kríze.“ 

Ďalej zdôrazňuje odhodlanie 
organizácie i naďalej bojovať za 
zlepšenie životného prostredia, 
odmietajúc akýkoľvek ideolo-
gický motív, ktorý by stál za tou-
to činnosťou: „Greenpeace bude 
pravdaže aj naďalej pokračovať 
v aktivitách, ktoré sa snažia za-
bezpečiť udržateľnú a dôstojnú 
budúcnosť nás a ďalších generá-
cií. Našim zámerom nie je pro-
pagovať žiadnu politickú ideo-
lógiu, ale hovoriť čisto o potre-
bách ochrany životného prostre-
dia a zásadných systémových 
zmenách, ktoré by stlmili ka-
tastrofálne dôsledky klimatickej 
krízy a straty biodiverzity.“ 

Ochranári sú dôležití
Stav životného prostredia je 

skutočne podstatnou témou, na 
ktorú nesmieme zabúdať ani 
v období, kedy je stredobo-
dom svetovej pozornosti pandé-
mia. Minulý rok vydala Európ-

ska environmentálna agentúra 
(EEA) komplexné zhodnotenie 
stavu životného prostredia s ná-
zvom Životné prostredie Eu-
rópy – stav a perspektíva 2020 
(SOER 2020). Tento dokument 
na jednej strane hovorí o pozi-
tívach, ktoré boli v posledných 
rokoch dosiahnuté – došlo na-
príklad k pokroku v zmierňo-
vaní zmeny klímy či znižova-
niu emisií skleníkových plynov. 
Napriek tomu však autori vyzý-
vajú európskych lídrov k tomu, 
aby opatrenia k zlepšeniu život-
ného prostredia urýchlili a zin-
tenzívnili, pretože tie súčasné 
síce zaznamenali úspech, ale 

ani zďaleka nie dostačujúci. 
Je teda nespochybniteľné, že 

aktivity environmentálnych or-
ganizácií sú dôležité. Nemali 
by sme sa uchyľovať k ich spo-
litizovaniu, či dokonca k tomu, 
aby sme ich označovali za ex-

trémizmus. Extrémna bude až 
situácia, do ktorej sa svet o pár 
rokov dostane, ak s tým niečo 
neurobíme.

Dôležitým faktom, na ktorý 
K. Juríková upozorňuje, je vý-
razný rozdiel medzi opisom po-
doby pravicového a ľavicové-
ho extrémizmu v Správe o bez-
pečnosti: „Myslíme si, že tu je 
vidieť aj veľký nepomer zmie-
ňovaných aktivít v porovnaní 
s pravicovým extrémizmom.“ 

Násilne vymyslený
extrémizmus

Samozrejme, že je absurdné 
porovnávať pravicových extré-

mistov, akými sú napríklad čle-
novia polovojenskej organizá-
cie Slovenskí Branci, a environ-
mentálnych aktivistov z iniciatí-
vy Fridays for Future. Ako pre-
javy pravicového extrémizmu 
Správa spomína napríklad aj ší-

renie protirómskym a protiimig-
račných hesiel, čo, pochopiteľ-
ne, znamená určité bezpečnost-
né riziko – dá sa toto prirovná-
vať k aktivitám organizácií po-
žadujúcich zlepšenie zákonov 
v oblasti životného prostredia?

Návrh Správy o bezpečnos-
ti každoročne vypracúva minis-
terstvo vnútra a formálne ju vlá-
de a ešte predtým Bezpečnostnej 
rade predkladá priamo premiér. 
V prípade správy za rok 2019 
už išlo o Igora Matoviča. V čas-
tiach venovaných extrémizmu 
je úplne evidentné úsilie jej au-
torov za každú cenu „rovnomer-
ne“ rozdeliť extrémistické preja-
vy medzi pravicu a ľavicu. Evi-
dentne neboli schopní nájsť aké-
koľvek akceptovateľné príklady 
ľavicového extrémizmu, preto-
že je zjavné, že sa na Slovensku 
nevyskytuje – dozaista nie vo vi-
diteľnej, a už vôbec nie bezpeč-
nosť ohrozujúcej miere. A tak si 
to odniesli environmentálni ak-
tivisti. Namiesto násilného do-
kazovania existencie v skutoč-
nosti neexistujúceho ľavicového 
extrémizmu by sa správa mala 
podrobnejšie zaoberať existujú-
cim extrémizmom, ktorý pred-
stavuje reálny problém. A nie 
usilovať sa o nastolenie neobjek-
tívnej „rovnováhy“ medzi ľavi-
covým a pravicovým extrémiz-
mom očierňovaním organizácií, 
ktoré bojujú za našu budúcnosť. 

Ilustračné obrázky (zdroj: pixabay.com)

(Dokončenie zo str. 1)

Nulové doplatky za lieky s rezervami
Richard Raši, poslanec NR SR (Hlas – SD)

Keď naša ľavicová vláda pred ča-
som zaviedla preplácanie doplat-
kov za lieky pre seniorov, nevede-
li tomu pravičiari prísť na chuť. Vraj 
to škodí verejným financiám, vraj na 
to nemáme, vraj treba šetriť na hor-
šie časy. Ale my sme išli ďalej. Pred 
niečo viac ako rokom sme zákonom 
zaviedli trinásty dôchodok vo výške 
450 € pre každého dôchodcu. Za ce-
loživotnú prácu, za vychované deti, 
za budovanie Slovenska.

Nedávno ho naši seniori mali dostať, 
ale... Sami viete ako to dopadlo. Súčas-
ná pravicová vláda trináste dôchodky 

zrušila, rozdala sociálne dávky v sot-
va polovičnej výške a sľubovala, že to 
bude seniorom kompenzovať, okrem 
iného aj nulovými doplatkami za lie-
ky. Malo sa tak stať od prvého januá-
ra tohto roka, ale to by tu nesmel vlád-
nuť vládny chaos, arogancia a neocho-
ta vládnej koalície.

Po dlhom čakaní sme sa teda vo 
februári dočkali. Vláda konečne pred-
ložila do parlamentu návrh zákona, kto-
rý má priniesť nulové doplatky pre se-
niorov. A aj keď bol okolo prijímania 
tohto zákona opäť chaos a zmätok, aj 
keď bude platiť až od budúceho roka 
a aj keď má svoje slabiny, tak my čle-
novia strany HLAS – sociálna de-
mokracia sme ho podporili.

Zákon totiž prináša pokrok najmä 
v spôsobe ako budú nulové poplatky 
realizované. V dobe, keď sme do nášho 
právneho systému mechanizmus nulo-
vých doplatkov zavádzali, nebolo mož-
né už pri vyberaní lieku určiť komu do-
platok kompenzovaný má byť a komu 
ho kompenzovať netreba. Jediným rie-
šením bolo teda pri výbere liekov do-
platky uhrádzať a potom ich občanom 
vracať.

Zníženie ceny už v lekárni
Dnes však, vďaka pokroku v infor-

matizácii, je konečne možné zaviesť 
taký systém, ktorý už pri vyberaní lie-
ku umožní lekárnikovi zistiť, či pacient 
je alebo nie je od doplatku oslobodený. 
A vďaka tomu už dôchodcovia s nízky-
mi dôchodkami nebudú musieť čakať 
na vrátenie doplatkov niekoľko mesia-
cov, ale žiadne doplatky platiť nebudú, 
čím prakticky ušetria ihneď, pri každej 
návšteve lekárne. 

Bohužiaľ, takýto systém sa nebude 
týkať dôchodcov, ktorí popri poberaní 
dôchodku brigádujú, alebo si inak pri-
vyrábajú. Títo, kvôli zhodnoteniu cel-
kovej výšky ich príjmu budú musieť 
doplatky v lekárni naďalej uhrádzať 
a poisťovne im ich vrátia, pokiaľ spl-
nia kritériá, až po skončení kalendárne-
ho štvrťroka.

O rok neskôr
Ale ako som zmieňoval, schválený 

zákon má stále ešte veľký priestor na 
zlepšenie. Aj keď vládni predstavite-
lia hovoria o nulových doplatkoch, nie 

je to celkom pravda. Pri množstve lie-
kov bude kompenzovaný iba doplatok, 
ktorý platí pre najlacnejší obdobný liek. 
Najmä pri dlhodobo užívaných liekoch, 
ktoré je treba nastaviť každému pacien-
tovi individuálne, môžu platiť mnohí 
seniori aj po účinnosti tohto zákona stá-
le nemalé doplatky.

Na veľkú škodu je aj odsunutie účin-
nosti zákona až na rok 2022. Ak ale 
už dali poslanci vláde na jeho apliká-
ciu takú veľkú časovú rezervu, rád by 
som veril, že to bude čas dobre využitý 
a väčšina dôchodcov už od prvého janu-
ára 2022 nebude musieť pri návšteve le-
kárne nič platiť.
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Zodpovednosť za to, čo sa 
Martin Krno

Rojčenie niektorých ľudí o tom, že Slovenský štát mohol exis-
tovať aj po porážke nacistického Nemecka, je úplný nezmy-
sel. Tvrdí generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev v roz-
hovore pri príležitosti 82. výročia totálneho nástupu ľudác-
keho režimu.

Jozef Tiso pricestoval 13. marca 
1939 na Hitlerovo pozvanie do 
Berlína. Prečo si nemecký vod-
ca pozval práve jeho, keď mal 
v  tom čase v  Hlinkovej sloven-
skej ľudovej strane aj oddanej-
ších politikov?

Hitlerovi vyjednávači naj-
skôr oslovili Karola Sidora, 
ktorý bol predsedom autonóm-
nej vlády po Homolovom pre-
vrate. Ten to však odmietol. Na-
sledovala ich cesta na faru do 
Bánoviec nad Bebravou za Ti-
som, ktorý po porade s vedením 
HSĽS pozvanie prijal a odces-
toval do Berlína. Tam ho už pri-
jali na úrovni hlavy štátu.

Z  hľadiska záujmov nacistické-
ho Nemecka to bola správna 
voľba. Kto mu v tom čase v otáz-
kach Slovenska najviac radil? 
Minister zahraničných vecí Joa-
chim von Ribbentrop alebo jeho 
„miestodržitelia“ vo Viedni?

Nacistická politika voči Čes-
koslovensku oklieštenému po 
Mníchove bola celkom jasná. 
Vyvolať vnútorné rozpory a ná-
sledne zakročiť, aby zabránili 
vnútorným nepokojom. Na jed-
nej strane Nemci ubezpečovali 
svojou podporou ústrednú vlá-
du v Prahe, na druhej pomáhali 
radikálom z radov ľudákov vy-
volávať napätie na Slovensku, 
hlavne v Bratislave, a umožni-

li vysielať vysielačke radikálov 
z Viedne.

Vieme, čo vlastne predtým vedel 
Hitler o  Slovensku? Neskôr há-
dam z  nacistických pohlavárov 
najviac, najmä z ekonomického 
hľadiska, Hermann Göring, nie?

Slovensko bolo pre Hitlera 
len časťou štátu, ktorú chcel stoj 
čo stoj získať pod sféru vplyvu 
nacistického Nemecka. Išlo tu 
o premyslenú hru, ktorej reali-
záciu mu umožňoval aj vajata-
vý postoj západných veľmo-
cí. Británia nemala veľký záu-
jem o stredoeurópsky priestor 
a Francúzsko vtedy už na svoj 
vplyv rezignovalo. Celá stredná 
Európa bola ponechaná napo-
spas expanzívnej politike Ber-
lína. Slovensko sa malo navo-
nok stať výkladnou skriňou na-
cistickej ústretovej politiky voči 
malým národom usilujúcim sa 
o samostatnosť.

Známe je Hitlerove vyjadrenie 
o  Tisovi, z  ktorého vyplývalo 
jeho milé prekvapenie ako „ten 
farárik zo Slovenska“ asistu-
je pri transportoch slovenských 
Židov. Poznáme ešte nejaké iné 
jeho vyjadrenie týkajúce sa Slo-
venska?

Na adresu Slovenska je 
u Adolfa Hitlera málo vyjad-
rení a podobne je to aj u Jose-

pha Goebbelsa. Jediné, čo po-
trebovali bolo, aby Slovensko 
dodržiavalo spojenecké nerov-
noprávne zmluvy, ktoré hos-
podársky a v oblasti zahranič-
nej politiky úplne vychádza-
li v ústrety potrieb nacistické-
ho Nemecka. Ľudáci tieto pod-

mienky úzkostlivo plnili. Keď 
sa však chceli hrať na akúsi 
vlastnú politiku, nacisti na ro-
kovaniach v Salzburgu zakro-
čili a obrátili politický kom-
pas smerom, ktorý im absolút-
ne vyhovoval. Postavenie Tisa 
na čele strany a štátu nikdy ne-
spochybnili a on ich nikdy ne-
sklamal. Až do trpkého konca 
stál po ich boku.

V očiach konzervatívneho kato-
líckeho kňaza musel byť Hitler 
ako neznaboh antikrist. Čím si 
získal führer u Tisu tú oddanosť 
doslova až za hrob?

Hneď po vzniku Slovenské-
ho štátu sa začal veľmi inten-
zívne vytvárať mýtus o napl-
není tisícročného úsilia nášho 
národa po vlastnom štáte. Táto 
legenda však nezodpovedala 
ani politike HSĽS pred rokom 
1939. Cieľom tejto strany bolo 

dosiahnutie autonómie v rám-
ci Československej republiky. 
Ľudáci dobre vedeli, že táto vý-
razne oklieštená štátnosť je nie 
dielom prirodzeného politické-
ho vývoja, ale danajským da-
rom z rúk Adolfa Hitlera. Slo-
venský štát bol výsledkom za-
hraničnej politiky nacistické-
ho Nemecka a bez jeho inicia-
tívy by v danom období nebol 
vznikol. Podobný pandant vzni-
kol v apríli 1941 aj na Balkáne 
– ustašovské Chorvátsko. Exis-
tencia oboch týchto štátnych 
útvarov bola limitovaná exis-
tenciou nacistického Nemecka. 
Každému súdnemu politikovi 
bolo jasné, že so zánikom hit-
lerovského Nemecka skončia aj 
tieto dva satelitné štáty. Preto tá 
priam vazalská oddanosť až do 
konca vojny.

Vraj v  marci 1939 vyberal Tiso, 
iste nie ako prvý Slovák v histó-
rii, z dvoch ziel to lepšie. Naozaj 
reálne hrozilo, že si nás Maďari 
a Poliaci rozdelia, respektíve, že 
by sme sa stali súčasťou Protek-
torátu Böhmen und Mähren?

Osobne pochybujem, že na-
cistická zahraničná politika 
smerovala k rozdeleniu slo-
venského územia medzi Var-
šavu a Budapešť. Poľsko bolo 
v hľadáčiku nemeckej expan-
zie a o posilnenie Maďarska ur-
čite Hitler nemal záujem. Mys-
lím si, že by pravdepodobne do-
šlo k okupácii zvyšku sloven-
ského územia Nemeckom. Sú 
to však len domnienky. Štrnásty 
marec 1939 viedol k vyhláseniu 
Slovenského štátu a nasledujú-
ci deň nacisti vpochodovali do 
Čiech a na Moravu. 

Na to vyberanie z  dvoch ziel sa 
Tisovi obhajcovia ešte niekoľ-

kokrát odvolávajú, vraj keď mu 
Vatikán nariaďoval, aby odstú-
pil z  funkcie prezidenta či pri 
pamätnom vyznamenávaní po 
potlačení Povstania... Je zdoku-
mentované, že Banskej Bystrici, 
Zvolenu a  Breznu hrozilo zrov-
nanie so zemou?

Hitlerovi Tiso absolútne vy-
hovoval. Zo všetkých ľudác-
kych politikov mal najväč-
šiu charizmu a podporu medzi 
ľuďmi. Nacisti ho celý čas po-
važovali za najvhodnejšiu oso-
bu na čele štátu, ktorá je schop-
ná zabezpečiť relatívny pokoj 
v nacistickom podbruší. Čo sa 
týka vyznamenávania v Ban-
skej Bystrici, nacisti si dali na 
tejto ceremónii veľmi záležať 
a Tiso urobil len to, čo od neho 
chceli. Až neskôr sa začali oko-
lo tohto aktu vytvárať legendy, 
aby aspoň trochu ospravedlni-
li jeho konanie. Nacisti na Slo-
vensku nemali prostriedky na 
to, aby mohli nimi vykonať zni-
čenie spomínaných troch miest. 
Okrem toho boli na území svoj-
ho spojenca a takýto akt by bol 
kontraproduktívny. Nie sú naj-
menšie dôkazy, že by voči Tiso-
vi vzniesli akékoľvek vyhrážky, 
aby uskutočnil vyznamenáva-
nie na námestí v Bystrici.

Keď sa opakovane aj na vyššej 
politickej úrovni prijíma be-
nevolentnejší prístup k  Tiso-
vi a  vôbec k  vojnového sloven-
skému štátu, nezapríčiňujeme 
to aj glorifi káciou jeho ideové-
ho a  politického otca Andreja 
Hlinku? Najnovšie v  relácii ve-
rejnoprávnej televízie Sloven-
ský panteón.

Jozef Tiso je politicky zodpo-
vedný za vývoj na Slovensku 
už od jesene 1938 a až do kon-
ca vojny na našom území. Po-
stupná demontáž demokratické-
ho zriadenia, perzekúcie politic-
kých oponentov, bezprecedent-
né prenasledovanie rasovo od-
lišného obyvateľstva, najmä Ži-
dov, a tak ďalej. No a čo sa týka 
Andreja Hlinku pomôžem si ci-
tátom z knihy Romana Holeca 
s názvom Hlinka. Otec národa? 
Podľa mňa v skratke vystihu-
je to, na čo sa pýtate: „Rovnako 
však v ňom možno vidieť človeka, 
ktorý si pestoval svoj kult a auto-
ritárskymi postojmi dláždil ces-
tu režimu, ktorý sa – už po jeho 
smrti – vďaka priaznivému kon-
textu presadil na Slovensku.“

Slovenský štát sa nezrodil za je-
dinú noc z 13. na 14. marca. Nie-
čo mu predchádzalo a  už pred 
udelením autonómie tu bola 
pripravená inštitucionálna po-
litická sila – HSĽS. Do akej mie-
ry Hlinkova strana zodpoveda-
la vtedajším predstavám o fun-
gujúcej demokratickej spoloč-
nosti a v nej pôsobiacich politic-
kých strán?

S. Mičev počas osláv 76. výročia SNP v Banskej Bystrici.
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tu dialo, nesie špička HSĽS

HSĽS bola konštantnou poli-
tickou silou na československej 
politickej scéne dokonca aj so 
svojou účasťou na vládnej moci 
v rokoch 1927 až 1929, či s pod-
porou kandidatúry Eduarda Be-
neša na post prezidenta v decem-
bri 1935. Ako už bolo uvedené 
pri osobe Hlinku, mala prostred-
níctvom neho, ale nielen cez 
jeho osobu, sklony k autoritár-
stvu a v časti členstva sa vypro-
fi loval obdiv k fašistickým reži-
mom. To naznačovalo, kam by 
sa HSĽS mohla posunúť, ako sa 
napokon aj stalo, v prípade stú-
pajúcej sily týchto hnutí a strán 
v okolitých krajinách.

Iste aj HSĽS prechádzala istým 
vývojom. Kedy však prekročila 
určitú mieru ešte trpeného au-
toritárstva v rámci svojej štruk-
túry aj navonok? Na piešťan-
skom zjazde v septembri 1936? 
Akú úlohu tam zohral starnúci 
a chorľavý Hlinka?

Piešťanský zjazd sa v tejto sú-
vislosti, samozrejme, často spo-
mína. Tak isto stretnutie Andre-
ja Hlinku s predstaviteľmi Su-
detonemeckej strany vo febru-
ári 1938 na ružomberskej fare. 
U časti členstva však fašizujúce 
tendencie boli prítomné oveľa 
skôr. Reprezentoval ich hlavne 
Vojtech Tuka a jeho Rodobrana, 
ktorá ako polovojenská organi-
zácia strany fungovala v rokoch 
1923 až 1929 a následne ju ob-
novili v rokoch 1938 až 1940. 
Jej úlohu neskôr prevzala Hlin-
kova garda. Pokiaľ ide o pieš-
ťanský zjazd, zacitujem Roberta 
Arpáša z jeho článku s titulom 
Piešťanský zjazd ako medzník 
na ceste HSĽS k totalite: Neo-
fi ciálnu verziu rezolúcie zosta-
vili mladí radikáli – K. Sidor, 
J. Ďurčanský, A. Mach, A. Va-
šek a iní mladí akademici – „ná-
stupisti“. Odmietali v nej „spo-
luprácu s medzinárodnými re-
prezentantmi materialistic-
kej ideológie a židoboľševic-
kej anarchie“. Zároveň vyslo-

vovali svoju pripravenosť vstú-
piť „do spoločného protikomu-
nistického frontu na strane tých 
národov, ktoré sú vedené kres-
ťanskými zásadami“. Pretože 
ju predsedníctvo ľudovej strany 
nebolo ochotné ani len pripus-
tiť do diskusie, prehovoril Sidor 
Hlinku, aby na zasadaní pléna 
prečítal verziu radikálov, a nie 
ofi ciálnu rezolúciu predsedníc-
tva. Hlinka, očarený dynami-
kou a priebojnosťou nastupujú-
cej generácie ľudákov, mu vy-
hovel. Delegáti zjazdu, už pri-
pravení schváliť všetko navrh-
nuté vedením strany, rezolú-
ciu, v domnení, že ide o ofi ciál-
nu verziu predsedníctva, nadše-
ným potleskom schválili. 

Hitlerovské Nemecko malo via-
cero spojencov, ale napríklad 
Taliansko a  Maďarsko až do 
roku 1944 neposielali svojich 
Židov do koncentračných tábo-
rov. Bulharsko sa zase nepodie-
ľalo na nacistickej anabáze do 
Sovietskeho zväzu. Do akej mie-
ry bolo ľudácke Slovensko samo 
iniciatívne v týchto otázkach?

Čo sa týka vstupu Slovenska 
do vojny proti ZSSR, tak tre-
ba povedať, že sme boli prvou 
cudzou armádou, okrem ne-
meckej, ktorá sa zúčastnila na 
pláne Barbarossa. Podobne to 
bolo s deportáciami Židov. Po-
kiaľ ide o ich transporty, podľa 
všetkého to bola slovenská stra-
na, ktorá bola na začiatku ini-
ciatívna. Mnohí tvrdia, že ne-
bolo inej cesty. Ako svedčia 
príklady z iných krajín, tak to 
možné bolo. Pohodlnejšie však 
bolo vyhovieť a pri deportáci-
ách musím konštatovať, že túž-
ba ľudákov po židovskom ma-
jetku bola oveľa väčšia než lás-
ka k blížnemu.

Nezanedbateľná časť obyvateľ-
stva toto všetko schvaľovala. 
A  určite nešlo iba o  úradníkov, 
ktorí po vyhnaných Čechoch 
obsadzovali uvoľnené posty, 

a  o  rodiny arizátorov židovské-
ho majetku. Asi sa sociálne vý-
skumy vtedy nerobili, ale vieme 
napríklad, ako ľudia brali účasť 
slovenského vojska na dobýva-
ní Poľska a potom ostatných slo-
vanských národov vo východnej 
Európe?

Ťažko môžeme hovoriť o vše-
obecnej mienke, ktorá bola po-
značená strachom v spoloč-
nosti. A čo sa týka prorežimis-
tov a prospechárov, tak nemož-
no pochybovať, že im daný stav 
vyhovoval. Odpor voči vojne 
bol však podľa mňa jasný. Od-
chod vojakov na front sa nepri-
jímal s nadšením a keď zača-
li prichádzať správy o prvých 
padlých, tak to bolo ešte hor-
šie. Na Slovensku prevládala 
generačná pamäť na Veľkú voj-
nu, ktorá priniesla veľké obete 
a povojnovú biedu. Ľudia spo-

čiatku vojnu v Sovietskom zvä-
ze brali ako vzdialenú udalosť, 
ktorá akoby sa ich netýka. Vo-
jaci vracajúci sa z východného 
frontu však prichádzali s hrôzo-
strašnými správami o vyčíňa-
ní nacistov, čo postupne menilo 
postoje slovenskej spoločnosti.

Akú úlohu v nazeraní na Sloven-
ský štát zohral koniec vojnovej 
konjunktúry, opakované poráž-
ky nacistického agresora na vý-
chode, juhu a  napokon i  na zá-
pade?

Vo vašej otázke sú zhruba na-
črtnuté aj odpovede. Zmena 
myslenia bola postupná. Od-
boj tu bol prítomný už od je-
sene 1938, ale k jeho aktivizá-
cii došlo najmä v priebehu roku 
1943 a vyústilo to podpísaním 
Vianočnej dohody. Zjednotenie 
protifašistického odboja na tej-
to platforme bolo základom pre 
prípravu ozbrojeného vystúpe-
nia proti kolabujúcemu režimu.

Čím si vysvetľujete, že okrem 
opozície pôsobiacej v  ilegalite, 
tu boli vplyvné vrstvy obyvateľ-
stva, ktoré sa možno aj napriek 
pomerne slušnému sociálne-
mu a spoločenského statusu ne-
stotožnili s ľudáckym režimom? 
Napríklad časť dôstojníkov Slo-
venskej armády, sudcov, dnes 
by sme to nazvali hospodársky 
manažment, tvorivá inteligen-
cia či evanjelická cirkev, hoci tá 
popri katolíckemu kléru musela 
hrať až druhé husle...

Netreba zabúdať ani na nesú-
hlasiacich katolíckych kňazov, 
lebo aj takých nebolo málo. Slo-
venská inteligencia sa formova-
la v čase existencie demokra-

tického Československa. Život 
v jednej z najdemokratickejších 
krajín vtedajšieho sveta zane-
chal v ich vedomí nezmazateľ-
nú stopu. Prečítal som mnoho 
spomienok ľudí, ktorí boli v od-
boji, a toto je základný motív, 
ktorí ich viedol do tábora pro-
ti režimu. Samozrejme, boli tu 
aj konjunkturalisti, ktorí sa ria-
dili podľa vychýlenia politické-
ho kompasu v neprospech na-
cistického Nemecka a jeho spo-
jencov.

Slovenský štát podľa Tisových 
predstáv prestal de facto exis-
tovať 29. augusta 1944. Vy his-
torici oprávnene nemáte radi 
otázky typu, čo keby... Ale ako 
by to bolo s  hodnotením nie-
len tohto dočasného štátneho 
útvaru, ale vari i celého sloven-
ského národa po skončení voj-
ny, keby nebolo Povstania?

Slovenské národné povstanie 
je rehabilitáciou za kolaborá-
ciu s nacistickým Nemeckom. 
Treba si uvedomiť, že s nacista-
mi nekolaboroval slovenský ná-
rod, ale politická špička HSĽS, 
ktorá nesie plnú zodpovednosť 
za udalosti, ktoré sa v rokoch 
1939 až 1945 odohrali. Rojče-
nie niektorých ľudí o tom, že 
Slovenský štát mohol existo-
vať aj po porážke nacistické-
ho Nemecka, je úplný nezmy-
sel. SNP a jeho predstavitelia sa 
s plnou zodpovednosťou prihlá-
sili k obnoveniu Českosloven-
ska. Vychádzali z medzinárod-
nopolitickej situácie a zabránili 
tomu, aby slovenský národ nie-
sol zodpovednosť za svojich ľu-
dáckych predstaviteľov.

Jozef Tiso a Ferdinand Ďurčanský počas rokovania s ríškym kancelárom Adolfom Hitlerom 13. marca 
1939 v Berlíne.

Hroby slolvensklých vojakov ma výchoidnom fonte.



66 BOJOVNÍK / 5

Zneužívala na to ľudové tradí-
cie, ženičky vyobliekané v kro-
joch nemohli chýbať na nija-
kej prorežimnej manifestácii. Pri 
presadzovaní pochybnej ideoló-
gie nového štátu – slovenského 
národného socializmu pod sloga-
nom Za Boha a za národ! sa vy-
tŕhali z kontextu a prekrúcali ci-
táty našich národných buditeľov, 
počnúc bernolákovcami. Mach 
dokonca označil Ľudovíta Štúra 
za slovenského Hitlera 19. sto-
ročia.

Hlavným ideológom sa však 
stal profesor na Slovenskej uni-
verzite Štefan Polakovič. Pod-
ľa neho láska k národu a vie-
ra v Boha musia byť najvyššími 
atribútmi nového štátneho zria-
denia, no súčasne i prostriedkami 
na ospravedlnenie jeho zlyhaní. 
Tzv. kresťanský totalitarizmus 
sa stal protipólom zatracované-
ho liberalizmus, ktorý hlásaním 
slobody myslenia údajne vedie 
k roztrieštenosti národa a uvoľ-
neniu mravov. Akoby sme počuli 
pár dnešných politikov...

Až do vstupu Slovenskej ar-

mády po boku nemeckého Wehr-
machtu do agresie proti Soviet-
skemu zväzu sme mali čulé dip-
lomatické vzťahy s Moskvou, 
pôsobil tu vyslanec Grigo-
rij M. Puškin. Napriek tomu sa 
v Bratislave konala výstava proti 
boľševizmu, ktorého počiatky jej 
organizátori kládli do doby Veľ-
kej francúzskej revolúcie, pokra-
čovali prelomovými udalosťami 
v rokoch 1848 a 1849, až sa do-
pracovali k trom ruským revolú-
ciám na začiatku 20. storočia.

Na fi nančne náročnej expozí-
cii prezentovali aj obrazy, ako 
Slováci v ČSR „trpeli pod jar-
mom židoboľševizmu“. Za naj-
väčší počin svetovej histórie po-
važovali zrod Tretej ríše, preto-
že tým vraj Hitler zastavil nástup 
boľševikov v Nemecku. Provlád-
ne médiá aj Úrad propagandy vy-
zýval majiteľov podnikov v Bra-
tislave a okolí, aby umožnili svo-
jím zamestnancom, aby si ju pre-
zreli. Štátne železnice po zakúpe-
ní lístku na výstavu poskytovali 
až 50-percentnú zľavu na cestov-
nom. Návštevnosť sa tým však 
výrazne nezdvihla.

Štát, ktorý ľudáci propag
(Dokončenie zo str. 1)

Na Salzburských rokovaniach 27. a 28. júla 1940 sa vedenie slovakštátu dozvedelo, že musí prispôsobiť sv
cistickému vzoru a prikročiť k revízii zahraničnej orientácie. Doplatil na to paradoxne fašistický radikál F
sel vzdať kresiel šéfov rezortov zahraničia i vnútra. Pritom v marci 1939 napísal: „Slovenský národ, plný 
ho štátu, pozdravuje veľkého vodcu nemeckého národa. Pociťuje k nemu povinnosť vďačnosti, že v Mních
rodného princípu tvoriť vlastný štát.“

Napriek protestom Svätej stolice Tiso neabdikoval z postu prezidenta. Naopak, v roku 1942 ho po prijatí vodcovského princí-
pu podľa nemeckého vzoru vyhlásili za Vodcu strany a národa. Zákon o tom schválil Snem v zrekonštruovanom kláštore tri-
nitárov na Župnom námestí, dnes známom ako stará budova NR SR. Na snímke rokovanie vedie predseda parlamentu M. So-
kol, reční J. Tiso. V prednom rade sedí premiér V. Tuka (so šerpou), po jeho pravici A. Mach, F. Čatloš a ďalší členovia vlády.

Nemeckí vodcovia sa cez 2. svetovú vojnu na Slovensko veľmi nehrnuli, skôr tam počas letných prázdnin posielali na dobrú 
stravu svoje deti. Koncom roka 1941 sa však v Bratislave objavil guru nacistickej propagandy Joseph Goebbels. Na letisku vo 
Vajnoroch ríšskeho ministra vítal T. J. Gašpar. Na fotografi i pred hotelom Carlton ho zdravia príslušníci HM.
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govali ako veselú operetu

voj politický a ústavný systém na-
Ferdinand Ďurčanský, keď sa mu-
radosti nad samostatnosťou svoj-

hove nám umožnil uplatnením ná-

Jozef Tiso bol ministerským predsedom Slovenského štátu od 14. marca do 26. októbra 1939, keď ho 
zvolil Snem za prezidenta Slovenskej republiky. Parlament vtedy rokoval v aule Univerzity Komenské-
ho (v rokoch 1939 až 1954 premenovanej na Slovenskú univerzitu). Súčasne bol predsedom HSĽS, naj-
vyšším veliteľom Slovenskej armády a Hlinkovej gardy.

Na politickom živote sa mohli podieľať i strany dvoch národnostných menšín: Magyar Párt Jánosa Es-
trházyho a Deutsche Partei Franza Karmasina, ktoré sa pričinili o rozbitie ČSR. Už 8. októbra 1938 
autonómna vláda odobrila karpatským Nemcom samosprávu, otvorené prihlásenie sa k programu na-
cizmu, používanie symbolu hákového kríža a neskôr aj vytváranie polovojenských zborov Freiwilli-
ge Schutzstaff el. Po marci 1939 sa pri predsedníctve vlády vytvoril osobitný štátny sekretariát na čele 
s Karmasinom. Odštartovala sa tak nacifi kácia nemeckého obyvateľstva, vrátane toho, ktoré dovtedy 
podporovalo konkurenčnú Spišskú nemeckú stranu. Na fotografi i reční Karmasin v roku 1940 na Dni 
nemeckých frontových vojakov.

Tri slovenské divízie sa zapojili po boku nacistického Nemecka do 
bojov proti Poľsku, čím ľudácka vláda niesla svoj diel zodpoved-
nosti na rozpútaní najväčšieho vojenského konfl iktu v dejinách. 
Neoslobodzovali, ako sa v novinách tvrdilo, iba historické územia 
na hornej Orave a severnom Spiši, o ktoré Slovensko prišlo v ro-
koch 1918 až 1924 a po mníchovskej zrade na jeseň 1938, ale jed-
notky prešli i ďalej. Na fotografi i pózujú slovenskí a nemeckí voja-
ci na obsadenom území s miestnym obyvateľstvom v Zakopanom.

Štyri dni pred oslobodením Bratislavy, v noci 31. marca 1945 vypra-
vili z Justičného paláca do koncentračného tábora v Hornom Ra-
kúsku piaty transport politických väzňov. Vo vyše stočlennej skupi-
ne boli národohospodári Július Vagač a Jozef Országh, reformova-
ný kňaz Štefan Štunda, členovia odbojovej organizácie Justícia, ko-
munisti tlačiari či povstaleckí velitelia Samuel Sekuris a Ján Ollá-
rek. Po príchode do Mauthausenu nacisti všetkých zavraždili. Na 
druhý deň evakuovala „elita“ štátu pred postupujúcou Červenou 
armádou na Záhorie a odtiaľ na západ. Tisa, ktorý sa ukrýval v ba-
vorskom kláštore v Altöttingu, začiatkom júna 1945 nevedomky pre-
zradil americkým vojakom jeho osobný tajomník Karol Murín. Na 
fotografi i vidíme prílet exprezidenta na Tri duby 29. októbra 1945.

Podľa preambuly Ústavy SR prijatej v júli 1939 všetka moc a prá-
vo v štáte nevychádza od ľudu, ale od Boha! Vzťah medzi zákono-
darnou a výkonnou mocou bol veľmi nevyvážený v prospech vý-
konnej, čiže prezidenta a vlády. Tiso bol naďalej dekanom a fará-
rom v Bánovciach nad Bebravou. Preto mnohé propagandistické 
akcie sa konali v tomto mestečku, vrátane Dní HM v júni 1941, na 
ktorých vystupoval ako rímskokatolícky kňaz.

Alexander Mach, v dlhom čiernom plášti, sa okrem radikálnej pro-
ľudáckej propagandy (14. marca 1939 s pátosom oznámil v roz-
hlase vyhlásenie Slovenského štátu) zaoberal najmä vedením vše-
mocného rezortu vnútra, ktorý prevzal po F. Ďurčanskom. Jeho 
partnerom v Berlíne sa stal dlhoročný ríšsky minister, právnik Wil-
helm Frick. Ten patril medzi hlavných autorov protižidovských zá-
konov, bol posledným nemeckým protektorom Čiech a Moravy. No-
rimberský súd ho odsúdil na trest smrti.
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Deň obrancu vlasti aj naším sviatkom
Martin Krno

Pochopiteľne, v komornej at-
mosfére sa opäť 23. februá-
ra vydali na Slavín s kytica-
mi viacerí členovia Oblastné-
ho výboru SZPB v Bratisla-
ve spolu s predsedom Zväzu 
Pavlom Sečkárom a tajom-
níkom Ústrednej rady Vilia-
mom Longauerom.

Pridali sa aj členovia oblast-
nej organizácie z Nových Zám-
kov. Tento deň v Ruskej fede-
rácii oslavujú ako Deň obran-
cu vlasti. Podobne i v Bielo-
rusku, o čom svedčil veniec od 
zamestnancov veľvyslanectva 
tejto slovanskej krajiny, ktorí 

nás predbehli. A 23. február je 
vlastne aj naším sviatkom. Via-
že sa na situáciu, keď bola na 
začiatku posledného roka prvej 
svetovej vojny pôvodná cárska 
armáda v rozklade a samotnú 
existenciu mladého sovietskeho 
štátu ohrozovali vojská nemec-
kého cisárstva.

Predseda Rady ľudových ko-
misárov Vladimír I. Lenin pod-
písal 28. januára (podľa staré-
ho kalendára 15.) 1918 dekrét 
o zriadení Robotnícko-roľníc-
kej červenej armády. Pod tlakom 
nepriateľskej ofenzívy sa usku-
točnili v Petrohrade, Moskve 
a v ďalších mestách práve 
23. februára ľudové zhromaž-

denia, na ktorých sa mladí muži 
masovo hlásili do boja na obranu 
vlasti. Neskôr tento dátum vy-
hlásili za Deň Červenej armády, 
po jej reorganizácii v roku 1946 

za Deň Sovietskej armády a vo-
jensko-námornej fl otily. V roku 
2002 ruská Štátna duma roz-
hodla o sviatku pod novým ná-
zvom Deň obrancu vlasti.

Tak či onak, tento deň sa 
naďalej spontánne pripomí-
na aj ako neofi ciálny deň mu-
žov, teda nielen tých, čo slúžia 
v ozbrojených zložkách, akýsi 
tandem MDŽ, ktorý je takisto 
v Rusku dňom pracovného po-
koja. V Moskve sa tohto roku 
začali oslavy v utorok ráno piet-
nym kladením vencov k Hrobu 
neznámeho vojaka pri Kremeľ-
skej stene.

Zástupcovia SZPB napriek 
pandémii nechýbali ani tento-
raz na Slavíne, kde je pocho-
vaných 6 845 vojakov Červenej 
armády, ktorí položili svoje ži-
voty pri oslobodzovaní Brati-
slavy a priľahlých okresov. Veď 
23. február rovnako ako 9. máj 
je predovšetkým ich sviatkom.

foto Vladimír Mikunda

To je náš pomník

Najstarší pomník vojakom ČA

Hrob v Strelníkoch

Marián Lukáč

tajomník OblV SZPB Michalovce

V Michalovciach stojí najstarší po-
mník vojakom Červenej armády na 
území bývalého Československa. 
A možno aj za jeho hranicami, veď 
dobrovoľníci, ktorí cítili naliehavú 
potrebu vyjadriť vďaku občanov 
Michaloviec svojim osloboditeľom, 
ho postavili už 23. februára 1945. 
Umelecká hodnota nebola prvora-
dá, kamenári z mesta ho postavi-
li od radosti, že od 26. novembra 
1944 boli opäť slobodní. 

Pomník je vysoký 250 cm, má 
štvorcovú základňu, ukončený je ih-
lanom a päťcípou kovovou hviezdou. 
Jeho umiestnenie sa často menilo. Pô-
vodne stál v parčíku pred budovou 
dnešného MsÚ na námestí Oslobodi-

teľov. Po rekonštrukcií centra mesta 
bol premiestnený do parku pri kaštie-
li. Od roku 1983 stojí na Hollého uli-
ci. Dlhé roky chátral a hoci sa stal ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou, po roku 
1989 si ho málokto všímal. Nepraj-
níci a vandali ho chceli zlikvidovať. 
Skupina nadšencov, SZPB a vedenia 
mesta za pomoci sponzorov tomu síce 
zabránila, ale jeho okolie bolo aj tak 
upravované len sporadicky a o pamät-
ník sa v podstate nikto nestaral. 

Po nástupe nového vedenia OblV 
SZPB Michalovce vďaka primátoro-
vi Viliamovi Záhorčanovi a osobnej 
angažovanosti premiéra Petra Pelle-
griniho vláda vyčlenila fi nancie na 
opravu pomníkov vojakom a partizá-
nom na Bielej Hore, v Remetských 
Hámroch, Sobranciach a v Michalov-
ciach. Stavebné zásahy do pamiatkovo 

chráneného pomníka možné neboli, 
takže sme ho očistili, nanovo vyseka-
li pôvodný nápis v ruštine a slovenči-
ne, obnovili päťcípu kovovú hviezdu, 
zvýraznili písmo a upravili jeho oko-
lie. Obnovili sme sokel, vybetónova-
li plochu okolo pomníka, technické 
a záhradnícke služby obnovili kveti-
náče a kroviny, priestor okolo ktorých 
vysypali štrkom.

A tak hoci skromne, ale úprimne 
a srdečne sme si mohli na deň presne 
pripomenúť jeho „narodeniny“. Verí-
me, že bude naďalej slúžiť účelu, pre 
ktorý ho vďační Michalovčania posta-
vili pred 76 rokmi, a že sa pri ňom i vo 
všedných dňoch pristavia ľudia, aby si 
pripomenuli tých, ktorí v ťažkej dobe 
za cenu svojich životov umožnili uro-
biť z Michaloviec jedno z najkrajších 
miest na Slovensku.  foto autor

Vlasta Chriašteľová, 

predsedníčka ZO SZPB Strelníky

Je to symbolický hrob, nachádzajúci 
sa v katastri obce Strelníky, v časti zva-
nej Hájny Grúň. Pôvodne do spoločného 
hrobu pochovali obyvatelia obce vojakov 
6. divízie 4. rumunskej armády, ktorí bo-
jovali za oslobodenie obce do 21. 3. 1945 
a v okolitých horách našli svoju smrť. Po 

2. svetovej vojne boli telesné pozostatky 
vojakov exhumované a prenesené na cin-
torín rumunskej armády do Zvolena. Sym-
bolický hrob je spomienkou aj na padlých 
príslušníkov 3. partizánskeho pluku kapi-
tána Kaličenka počas SNP. Každoročne 
si členovia našej ZO SZPB uctia pamiat-
ku padlých osloboditeľov položením ven-
ca a zapálením sviečky pri symbolickom 
hrobe.  foto autorka

Oslobodenie Starej Ľubovne
PhDr. Lýdia Hricíková, členka predsedníctva 

OblV SZPB v Starej Ľubovni

Aj v okrese Stará Ľubovňa sme si 
pripomenuli 76. výročie oslobode-
nia. Podujatia sa začali 21. a vyvr-
cholili 25. januára v okresnom mes-
te. Predseda oblastného výboru Zvä-
zu plk. Václav Homišan pripomenul 
obete vojakov 1. gardovej armády 
genplk. Grečka, ktorí padli na úze-
mí okresu pri jeho oslobodzovaní: 
„Nech žijú v našich srdciach, myšlien-
kach a hlavne v našich činoch.“ 

V. Homišan v príhovore zdôraznil, že 
„nesmieme zabúdať, ale naopak z tej-
to histórie sa musíme poučiť, zvlášť 

v dnešnej dobe, kedy neonacizmus sa 
začína prebúdzať a dáva čoraz hlasnej-
šie a ostrejšie o sebe vedieť,“ zdôraznil. 

Na pietnom akte v Starej Ľubovni sa 
za prísnych protiepidemiologických 
opatrení zúčastnila delegácia predsed-
níctva OblV SZPB. Predsedníčka mest-
skej organizácie v Starej Ľubovni Edi-
ta Oláhová poeticky povedala: „Zno-
va je ticho, len mäkučký sneh, ktorý 
sa pomaly a isto vtiera na obuv, ako-
by chcel prebudiť spomienky na dra-
hých, ktorí obetovali počas 2. svetovej 
vojny to najcennejšie. Viem, že slobo-
da, tá úžasná tanečnica v tom boji za-
budla na strach, ktorá odmietla všetko 
neľudské, fašistické, nacistické i nehu-

mánne. Priatelia, nedajme slobode zlo-
miť krídla, veď práve ona je v každom 
z nás.“

Sprievodným podujatím osláv bola 
online beseda pod názvom Oslobode-
nie okresu Stará Ľubovňa, ktorú 24. ja-
nuára uskutočnilo Ľubovnianske osve-

tové stredisko (ĽOS) Stará Ľubovňa. 
Hosťami boli predseda Historicko-do-
kumentačnej komisie pri OblV SZPB 
Ladislav Šlachtovský a historik a ge-
nealóg Eduard Laincz. Záujemcovia 
o našu históriu si ju môžu pozrieť aj na 
Youtube a Facebook profi le ĽOS.

Príhovor predsedu OblV SZPB V. Homišana.  foto Helena Homišanová
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Slovenské Drážďany bez pamätníka. Zatiaľ

Ten posledný prívlastok pri-
slúcha i Novým Zámkom. 
V medzivojnovom období boli 
štvrtým najväčším mestom na 
Slovensku, no po trojnásob-
nom krvavom masakri sa z toho 
nikdy celkom nespamätali. 
V novembri 1939 toto južan-
ské mesto okupovalo horthy-
ovské Maďarsko. Do sféry zá-
ujmu spojeneckých vojenských 
plánovačov sa však dostali až 
o päť rokov.

 
Osudný dopravný uzol

Po železnici cez Nové Zám-
ky prechádzali hore-dole nacis-
tické vojenské jednotky a ťaž-
ká technika. Tento strategický 
bod z hľadiska dopravnej in-
fraštruktúry prispel k bombar-
dovaniu v slovenských pome-
roch podobnému tomu v Dráž-

ďanoch, na ktoré anglo-americ-
ké vzdušné sily 13. až 15. marca 
1945 zhodili 3 900 ton výbuš-
ných a zápalných bômb, čo si 
vyžiadalo do 25-tisíc ľudských 
životov.

Nové Zámky sa stali terčom 
15. americkej leteckej armády 
umiestnenej na základni v Bari 
na juhu Talianska. Nálety sa 
uskutočnili v dňoch 7. a 14. ok-
tóbra 1944 a potom 14. mar-
ca nasledujúceho roka zväčša 
štvormotorovými bombardér-
mi Boeing B-17 Flying Fortress 
a Consolitated B-24 Liberátor, 
pričom ich sprevádzali stíhačky 
Mustang P- 51.

Prvé masové bombardovanie 
sa konalo v dvoch vlnách po-
poludní. Američania sa zame-
rali na železničnú stanicu, zria-
ďovaciu stanicu Piritov, ale i na 

obytnú štvrť Kolónia. Celkovo 
zhodili 395 ton bômb s výbuš-
nou látkou RDX. Kobercové 
nálety zanechali za sebou zni-
čenú nemeckú vojenskú tech-
niku, naloženú na nákladných 
vozňoch, zbúrané budovy, ro-
dinné domy i bytovky, kde bý-
vali železniční robotníci.

Podľa odhadov vtedy zahy-
nulo cca 2 000 miestnych oby-
vateľov a prechádzajúcich ces-
tujúcich. Bombardovanie vyra-
dilo z prevádzky rušňové depo, 
na jeho území napočítali 364 
kráterov a v obvode železnič-
nej stanice znefunkčnených 40 
rušňov a 1 370 vozňov. O týž-
deň na to sa mesto opäť sta-
lo cieľom spojeneckých nále-
tov. Krátko pred obedom po-
slali Američania na stanicu a jej 
okolie 96 ton a o 12:18 ďalších 
48 ton bômb.

Keď vojská 2. ukrajinského 
frontu maršala Rodiona J. Ma-
linovského viedli úspešné boje 
v priestore dolného Hrona, 
14. marca 1945 došlo k tretej, 
najničivejšej pohrome. Pritom 
Novozámčanov od oslobode-

nia delilo iba pätnásť dní! Spo-
jenecké letectvo sem zhodilo 
vyše 150 ton prevažne trhavých 
bômb. Očividne sa tým nema-
li zničiť len zvyšky železničné-
ho depa a koľajníc, no aj mesto, 
v ktorom sa v tom čase už nena-
chádzalo významnejšie zosku-
penie nepriateľských vojsk.

 
Centrum ľahlo popolom

Bomby v šiestich vlnách pa-
dali na stred Nových Zámkov 
i na predmestia, o čom svedčilo 
množstvo zasiahnutých domov 
a krátery ďaleko od železnič-
ných objektov. O život prišlo asi 
4 000 osôb. Mnoho tiel sa neda-
lo identifi kovať a na výrobu ra-
kiev sa používali dosky z dre-
vených plotov. Takmer všetky 
najkrajšie budovy v meste kru-
té nálety zlikvidovali, prípadne 
natoľko poškodili, že ich museli 
po vojne zbúrať. Išlo napríklad 
o historický Hotel Zlatý lev, sta-
rodávnu radnicu či Arcibiskup-
ský palác, ktorý slúžil svojho 
času ako sídlo tureckých pašov 
a Františka II. Rákociho.

Podľa štatistiky na vtedaj-
ší Slovenský štát dopadlo 1 371 
ton bômb, no na Nové Zámky 
až 817 ton! Z pôvodných 3 394 
domov ľahlo popolom 2 023. 

Mnohé museli následne zva-
liť, iné si vyžadovali nákladnú 
asanáciu. V povojnovom obdo-
bí zaznamenali chronický nedo-
statok bytov, na bývanie sa pre-
rábali i pôvodné hospodárske 
objekty.

Možno to znie neuveriteľne, 
ale ani po 76 rokoch sa obete 
najtragickejšieho bombardova-
nia na Slovensku a ich príbuz-
ní nedočkali dôstojného pamät-
níka. Len na Cintoríne sv. Jo-
zefa nájdete na tie krvavé uda-
losti skromnú spomienku v po-
dobe kríža a pamätnej tabule. 
Občianske združenie Za troma 
mostami sa od roku 2014 usi-
luje túto situáciu zmeniť. Roz-
behlo petíciu, vypísala sa verej-
ná súťaž.

Pokrčená koľaj – tak nazval 
autor víťazného návrhu no-
vozámocký rodák, akademic-
ký sochár Roman Hrčka ná-
vrh pomníka, ktorý by mal stáť 
pred železničnou stanicou. Ako 
nás informoval agilný predseda 
združenia František Daniel, kto-
rý ako chlapec zázrakom prežil 
tú spúšť v zasypanom rodinnom 
bunkri na záhrade, v najbližších 
dňoch bude mestské zastupiteľ-
stvo rokovať o fi nančnej dotácii 
na tento projekt. Držíme palce!

Na dodatočne kolorovanej fotografi i zbombardované Nové Zám-
ky, v pozadí veža rímskokatolíckeho Kostola Povýšenia sv. kríža.

Štefan Horváth a Martin Krno, členovia Redakčnej rady Bojovníka

Foto: archív Františka Daniela

Hrôzy vojny zažívali nielen muži na fronte, ale aj obyvate-
lia miest a obcí v zázemí. Stali sa terčom leteckých útokov 
najmä pre strategickú polohu svojich sídlisk, ktoré boli cen-
trami priemyselnej, osobitne zbrojárskej techniky, alebo vý-
znamnou križovatkou dopravných tepien.

Bojovník sa stáva plnohodnotným multimediálnym 
informačným a publicistickým nosičom. Odteraz nás 
nájdete aj na elektronickej adrese www.bojovnik.eu. 
Náš web obsahuje všetko, čo zverejňujeme v tlače-
nej podobe novín, ale aj oveľa viac. V prípade novín 
musíme rešpektovať prirodzené obmedzenia ich roz-
sahu, preto na našom webe nájdete k článkom ove-
ľa viac fotografi í a postupne pribudne aj ďalší multi-
mediálny obsah – videozáznamy z podujatí, audio- či 
videozáznamy z rozhovorov, a tým všetkým môže-
te k obsahu digitálneho Bojovníka prispieť aj vy. Ak 
chcete zverejniť svoj (multimediálny) príspevok, po-
šlite ho na adresu media@szpb.sk. 

Naše internetové stránky budú reagovať aj na aktu-
álne udalosti, nebudú len digitálnou obdobou tlačenej 
verzie. Ich obsah budeme rozširovať a dopĺňať pod-
ľa záujmov a potreby vás, našich čitateľov. Veríme, 
že tak oslovíme aj mladšiu čitateľskú generáciu, ktorá 
je zvyknutá hľadať a prijímať informácie najmä z di-
gitálnych médií. Obsah webu www.bojovnik.eu bude 
všetkým prístupný bezplatne. 

SZPB aj týmto krokom dokazuje, že je modernou 
organizáciou, ktorá otvára dvere všetkým sloven-
ským antifašistom.  Redakcia

Bojovník na webe!

Navrhovaný pamätník pred znovu postavenou železničnou stanicou predstavuje pokryvenú koľajni-
cu, ktorá má odkazovať na tragické bombardovania mesta v rokoch 1944 a 1945.
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

• Banská Bystrica – Radvaň: 
Pavol Barth 87, Mgr. Pavel 
Čupka 75, Edita Olajcová 70 
a Jarmila Blaščáková 65 rokov.
• Banská Bystrica – Stred: Jo-
zef Sokol 96 a Vilma Baranco-
vá 81 rokov.
• Banská Bystrica, Tr. SNP: 
Jolana Uramová 84 rokov.
• Bardejov 1: Anna Mihalčino-
vá 93, Mária Šcerbová 92, Anna 
Cidilková 83 a Dušan Roguľa 
60 rokov.
• Bardejov 2: Anna Kubišo-
vá 92, Mária Foľtová 82, An-
ton Kubík a Andrej Kundrat 75, 
Mária Sosenková 70 a Jozef Li-
tavec 60 rokov.
• Bardejov 3: Mária Hudaková 
86, Mária Mikulová, Anna Hlo-
hincová a Ján Zajac 80, Kristí-
na Šmyľnaková 70, Mária Ga-
luščaková a Jozef Čupa 65, Ľu-
bomír Stach 55 a Mário Popo-
vič 40 rokov.
• Bardejov 4: Vasiľ Hudák 
a Oľga Jaščušová 80, Magda-
léna Delejová, Kveta Adamiši-
nová 70 a Juraj Voľanský 65 ro-
kov.
• Bojnice: Veronika Tomeko-
vá 70 a Ing. Jozef Solárik 65 ro-
kov.
• Bracovce: Mária Benejová 
89, Helena Bakajsová 87, On-
drej Goroľ 75 a Ernest Kináč 65 
rokov.
• Bratislava 7: Anna Halíčko-
vá a Celestín Smoleň 94, Anna 
Bergerová 91, Anna Risttetero-
vá 86 a Vladimír Frank 80 ro-
kov. 
• Bratislava 29: Mária Rako-
vická 83 rokov.
• Cigeľka: Peter Zakuťanský 
60 rokov.
• Cinobaňa: Jozefa Hrašková 
90 rokov.
• Čaňa: Ladislav Rusnák 86, 
Bartolomej Šoltés 75 a Ing. Ga-
briel Faltín 60 rokov.
• Čierny Balog: Jozef Pančík 
81 a Štefan Bencko 70 rokov.

• Gemerská Poloma: Mária 
Ďuričeková 85, Ondrej Lišuch 
75, Ondrej Greško a Ján Greško 
70 rokov.
• Harmanec: Jozef Žabka 70 
rokov.
• Hatalov: Anna Katová 89 ro-
kov.
• Hažlín: Mária Marcinová 88 
a Anna Leškaničová 55 rokov.
• Hernik: Amália Kravcová 80 
rokov.
• Hniezdne: Jozefína Gurego-
vá 70 a Katarína Compľová 50 
rokov. 
• Hrabské: Anna Tokarčíková 
80 rokov.
• Hrušov /oblvlc/: Katarína Fa-
šangová 91 a Mária Hajdúcho-
vá 75 rokov. 
• Chmeľová: Fedor Zbihlej 80 
a Anna Prokipčaková 65 rokov.
• Choňkovce: Mária Copková 
91 rokov.
• Jarabina: Darina Choboro-
vá a Vasiľ Hlinka 65, Stanisla-
va Vidová 55 rokov.
• Jenkovce: Mária Žecová 82 
rokov.
• Kamienka: Mária Kuščáko-
vá 80, Peter Sivuľka 65 a Juraj 
Mošoň 60 rokov.
• Kežmarok: Anna Orinčáko-
vá 95 a Ing. Ján Mucha 55 ro-
kov.
• Kordíky: Jozef Donoval 80 
rokov.
• Košice Juh: Anna Šipošová 
45 rokov.
• Košice Sever: Paulína Skon-
cová 75 rokov.
• Košice KVP: Ing. Martin 
Greša 40 rokov.
• Kremnica: Ľubica Négerová 
55 rokov.
• Kríže: Eva Jančošeková 35 
rokov.
• Kružlová: Mária Vančišinová 
81 rokov.
• Kurov: Anna Repová 70 a Pa-
vol Host 60 rokov.
• Lenártov: Helena Jajková 60 
rokov.

• Lipany: Mária Hromjáková 
90 rokov.
• Liptovský Mikuláš: Ing. 
Anna Binková 75 rokov.
• Livov: Jolana Falatová 65 
a Ján Hnatko 60 rokov.
• Lučenec II.: Milan Zuba 84, 
Pavel Beňuš a Viera Dzúrová 
70 rokov.
• Medzibrod: Zdenka Huťková 
70 rokov.
• Medzilaborce: Michal Var-
chola 82 a Andrej Mihalič 65 
rokov.
• Michalovce: Katarína Zaja-
cová 81, Jolana Hrabovská 80 
a Miroslav Vataha 65 rokov.
• Myjava: Štefan Dekánek 94, 
Anna Bagalová 87, Anna Visel-
ková 86 a Ing. Pavel Holič 65 
rokov.
• Nižný Žipov: Mária Spišáko-
vá 40 rokov.
• Nová Ľubovňa: Jozef Hudák 
70 rokov.
• Novosad: Jozef Figeľ 65 ro-
kov.
• Ostrý Grúň: Anna Matzenau-
erová 87 a Emília Šurianska 83 
rokov. 
• Petrovce n/Laborcom: Jozef 
Jaščur 70 a Ľubica Juhásová 65 
rokov.
• Plaveč: Jozef Zreľák 65 ro-
kov.
• Podolínec: František Timčák 
84 rokov. 
• Poltár: Július Kurčík 81 ro-
kov.
• Pôtor: Mária Torňošová 85 
rokov.
• Prešov, klub pri ZV SR: Jo-
zef Sabo 60 rokov. 
• Prievidza: Milada Čajko-
vá 94, Štefánia Pedjačová 84 
a Mária Mrázeková 80 rokov.
• Rajec: Mária Smutná 70 ro-
kov.
• Rožňava: Mária Homolová 
93, Priska Jeftušenková 91, Má-
ria Cmoríková 75, Anna Rozí-
ková a Jozef Žolna 70, Franti-
šek Dananaj 65, Gabriela Ko-

lesárová 60 a Gabriela Pančová 
40 rokov.
• Sliač: Zuzana Závacká 96, Jú-
lia Nádvorníková 94, Alexan-
der Majtán 86 a Ing. Pavel Mu-
rín 83 rokov.
• Snakov: Andrej Kocúr 75 ro-
kov.
• Stará Ľubovňa: Helena Ki-
čurová 80 rokov.
• Stará Turá: Dagmar Rac-
ková 87 a Tomáš Nerád 70 ro-
kov.
• Stebník: Mária Mlynarová 80 
a Anna Peregrimová 70 rokov. 
• Strážske: Ľubica Čierniková 
55 rokov.
• Stropkov: Ján Slivka 70 ro-
kov.
• Sučany: Anna Lamošová 81 
a Ľudmila Christovová 70 ro-
kov.
• Šambron: Štefan Bobuľský 
75 rokov.
• Šarišské Jastrabie: Mária 
Krajňáková 85 rokov.
• Tlmače: Jozefína Turbová 70 
rokov.
• Trenčín 1: Edita Cvacho-
vá 96, Augustína Kuricová 94, 
Viera Andrisová 60 a Alena 
Macharová 55 rokov.

• Trhovište: Štefan Plešavský 
75 rokov. 
• Turany: Milan Hulec 85 
a Eliška Sajdáková 70 rokov.
• Úbrež: Mária Dzvoníková 87 
rokov.
• Varadka: Mária Krušková 70 
a Anna Rohaľová 70 rokov.
• Veľké Kapušany: Marián Po-
gáň 60 rokov.
• Veľké Teriakovce: Jozef 
Rácz 81 rokov. 
• Veľký Lipník: Mária Laban-
tová 83 rokov.
• Vinné: Jozef Bigáň a Mikuláš 
Jasečko 81 rokov.
• Vráble: Mária Berhelová 83 
rokov.
• Vysoká nad Kysucou: Anna 
Malíková 70 rokov. 
• Vyšná Olšava: Ján Vook 81 
rokov.
• Zalužice: Jozefa Marcinčáko-
vá 70 rokov.
• Zemianske Kostoľany: Peter 
Plevka a Mária Ďurtová 70 ro-
kov.
• Zlatá Baňa – Sekčov: Margi-
ta Galová 91 a Milan Macej 70 
rokov.

Jubilantom srdečne blahoželáme.

 Bardejov 3: s 94-ročnou 
Annou Kendrovou, 66-roč-
ným Ing. Jánom Kapcom 
a 64-ročným MUDr. Andre-
jom Havrilom.
 Halič: s 80-ročným Karo-
lom Podhradským.
 Hrabské: s 90-ročnou Má-
riou Draganovou a 88-ročnou 
Máriou Glitovou.
 Medzibrod: so 75-ročným 
Ing. Mariánom Veselským.
 Michalovce: s 94-ročným 
plk. v. v. Imrichom Galským.
 Partizánske: s 50-ročným 

nadrotmajstrom Štefanom Šev-
číkom. 
 Stropkov: s 90-ročnou An-
nou Maruščákovou, 57-roč-
ným Miroslavom Fečkom 
a 76-ročným Jozefom Kimá-
kom.
 Trenčín 1: s 84-ročnou An-
nou Blažkovou.
 Turany: s 91-ročnou Hele-
nou Húdryovou.

Česť ich
nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa rozlúčili

Za Rudolfom Babekom Zomrel Stanislav Štamposký
Július Uhrecký, Nová Baňa

V máji už neoslávime jeho 95. narodeni-
ny – 20. februára zomrel slušný človek, 
priamy účastník Povstania, partizán Sta-
nislav Štamposký. Odpočívať bude v Le-
viciach vedľa svojej manželky.

Rodák z Pukanca mal neľahký vstup do ži-
vota dospelého človeka. Málokto sa stane 
mužom takým spôsobom – Povstanie vypuk-
lo, keď mal len pár mesiacov 18 rokov. Doká-
zal sa voči votrelcom postaviť ako člen parti-
zánskej skupiny Jánošík, ktorá vyvíjala čin-
nosť v oblasti Pukanca, ale aj v teritóriu Bre-
hov, Novej Bane a Rudna nad Hronom. Roky 
1944-45 boli jeho prvou životnou skúškou 
a stretnutím s krutou vojnovou realitou.

Po oslobodení pracoval ako lesník v Štát-
nych lesoch v lokalite Janovej Lehoty a Ko-
sorína, neskôr ako vedúci výroby v novo-
banskom Drevorobe. Založil rodinu, ale 
za krátky čas ovdovel. Do života pripravil 

svojich päť ratolestí.
Členom Zväzu bol 

vyše polovicu svoj-
ho života. Viac ako 
40 rokov viedol ZO 
SZPB v Novej Bani 
a dlhé roky bol čle-
nom predsedníctva 
oblastného výboru 
v Žiari nad Hronom. 
Jeho prácu ocenili orgány Zväzu vzácnymi 
vyznamenaniami. Bol aj dôstojníkom v zálo-
he a získal medaily, ktoré mu udelilo Minis-
terstvom obrany SR. S. Štamposký si zacho-
vával optimizmus, usmiatu tvár, obetavosť, 
ochotu spolupracovať a pomáhať. Aktivitou 
a vitalitou dokázal riešiť životné problémy. 
Bol pre nás príkladom ľudskej vyrovnanosti, 
skromnosti a pokory. Radi sme s ním v našej 
organizácii spolupracovali. Kapitola jeho po-
zemskej púte sa uzatvorila. On odchádza, ale 
práca, ktorú vykonal pre dobro našej spoloč-
nosti, zostáva.

Vlasta Kasalová

predsedníčka ZO SZPB Hrušov

Vo veku 84 rokov nás 6. februá-
ra navždy opustil Rudolf Babek. 
Ako 9-ročné dieťa stál zoči-vo-
či zbrani nepriateľského vojaka. 
Hrdinský čin suseda mu zachrá-
nil život. Nerád o tom hovoril.

Pochádzal z Novej Lehoty ne-
ďaleko Nového Mesta nad Vá-
hom. Jeho rodičia sa zapojili do 
odboja proti fašizmu. Riskovali 
svoje životy, i životy svojich blíz-
kych ako pomocníci a podporo-
vatelia partizánov.

V roku 1946 sa rodina presťa-
hovala do Hrušova v okrese Ga-
lanta. Do rodného kraja sa však 
rád vracal. Činnosť našej organi-
zácie podporoval už pred rokom 
2004, kedy sa stal jej členom. Zú-

častňoval sa na všetkých poduja-
tiach, ktoré sme organizovali. Za 
svoju aktívnu činnosť mu Ústred-
ná rada v roku 2019 udelila Pa-
mätný list. Láska k rodine, k prá-
ci, k športu a k pôde ho sprevá-
dzali celým životom. S manžel-
kou doopatrovali rodičov a vy-
chovali tri deti. Naposledy sme sa 
stretli v auguste. Pre jeho priateľ-
skú, ústretovú, veselú, dobrosr-
dečnú, optimistickú povahu sme 
ho všetci mali veľmi radi. Od-
kaz boja proti fašizmu podporo-
val celý život.

Zdravotné problémy niesol hr-
dinsky, COVID-19 však ukon-
čil jeho životnú púť. Ďakujem 
všetkým, ktorí mu pomáhali 
a vzorne s láskou sa o neho stara-
li v posledných dňoch jeho živo-
ta. Navždy zostane zapísaný v na-
šich srdciach. 
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Politické hry so Sputnikom V
Maroš Roman

Ruská vakcína proti COVID-19 
sa v uplynulých dvoch týž-
dňoch stala silnou politickou 
témou v rámci celej Európ-
skej únie. Napätie vyvoláva aj 
v Nemecku, kde kancelárka 
Angela Merkelová ešte pred 
mesiacom telefonovala pria-
mo s Vladimírom Putinom. 

Prezidenta presviedčala, aby 
Rusko rýchlo požiadalo Európ-
sku liekovú agentúru (EMA) 
o registráciu vakcíny. Agentúra 
Bloomberg vtedy zdôraznila, že 
sa takto vo verejnoprávnej tele-
vízii naposledy národu prihovo-
rila v júni, keď predstavila krí-
zové ekonomické opatrenia vlá-
dy, aby upokojila rastúce napä-
tie v spoločnosti. Dokazuje to, 
akou silnou témou je používanie 
ruskej vakcíny i pre Nemcov. 

Mnohí európski politici minu-
lý týždeň verejne privítali roz-
hodnutie EMA začať predbež-
né schvaľovanie vakcíny Sput-

nik V. Ide o krok, ktorý smeru-
je k urýchleniu jej registrácie 
pre používanie v EÚ. Aktuálne 
takto preveruje vakcíny od spo-
ločností CureVac a Novavax. 

Bezpečná a účinná vakcína
Celá debata sa za pár týž-

dňov výrazne posunula. Európ-
ske médiá spochybňovali účin-
nosť či dokonca bezpečnosť 
vakcíny, ktorá bola registrova-
ná ako prvá na svete. Odborní-
ci boli skeptickí, pretože chý-
bali recenzované dôkazy. Len-
že po ich zverejnení medicínske 
spochybňovanie vakcíny utích-
lo a aj predošlí kritici priznáva-
jú, že má vysokú účinnosť. Via-
cerí zdôrazňujú jej kvalitu, keď-
že je vybudovaná na báze umŕt-
veného vírusu a nie len vybra-
nej kyseliny mRNA. 

Na margo novembrového vy-
hlásenia ruskej štátnej televízie, 
že vakcína je „rovnako jedno-
duchá a spoľahlivá ako útočná 
puška Kalašnikov“, teraz brit-

ský denník The Financial Times 
napísal: „Po zverejnení štúdií 
dokazujúcich účinnosť vakcíny 
na úrovni 91,6 % môže Sput-
nik V nahradiť Kalašnikov ako 
ruský najatraktívnejší exportný 
artikel.“ 

Záujem rastie raketovým tem-
pom. Generálny riaditeľ Ruské-
ho fondu priamych investícií 
(RDIF) Kirill Dmitrijev ozná-
mil, že Sputnik V je registro-
vaný v 37 krajinách s 1,1 mld. 
obyvateľov. Je teda zrejmé, že 
rovnako, ako pri iných vakcí-
nach aj v prípade ruskej do-
pyt výrazne prevyšuje ponuku. 
RDIF preto hľadá výrobcov po 
celom svete. 

Ani Sputnika nie je dostatok
Dmitrijev noviny Financial 

Times informoval, že zatiaľ na-
šli externých výrobcov v Číne, 
Južnej Kórey, Iráne a Indii. 
V Brazílii a Srbsku budú produ-
kovať pre domáci trh. „Máme 
partnerov, ktorí sú naozaj veľkí 

a tí budú vyrábať pre celý svet. 
A máme pár malých, ktorý sa 
zamerajú najmä na uspokoje-
nie domáceho dopytu,“ vysvet-
lil Dmitrijev. „To je náš prístup: 
riešiť veľkú produkciu, ako aj 
miestnu dostupnosť vakcíny.“ 

EMA môže onedlho vydať 
podmienečnú a možno aj fi nál-
nu registráciu Sputnika V. Eu-
rópsky trh však dozaista ne-
zaplaví. Výrobná kapacita ak-
tuálne nestačí pokryť ani do-
pyt v krajinách, kde vakcínu 
už zaregistrovali. Rusi postu-

pujú rozumne a logicky. Ne-
chcú sa stať hlupákmi, či pod-
vodníkmi, ako európski a ame-
rickí výrobcovia, ktorí veľa na-
sľubovali a teraz to nevedia spl-
niť. Rusi radšej „hrajú“ na oča-
kávania, ktoré nemôžu naplniť 
kvôli protiruskej zaslepenos-
ti európskych politikov. A sme-
jú sa, ako sa im darí znervóz-
ňovať a rozdeľovať (hlúpych) 
politikov v EÚ. Lenže toto nie 
je ruský vynález – takto vyze-
rá štandardná veľmocenská me-
dzinárodná politika. 

Esesáka vyhostili po 61 rokoch
Braňo Ondruš

Americké ministerstvo spra-
vodlivosti deportovalo 20. feb -
ruára bývalého dozorcu v na-
cistickom koncentráku v Mep-
pene, 95-ročného Karla Berge-
ra. Nemecké úrady oznámili, 
že ho doma žiadne vyšetrova-
nie nečaká a bude môcť pokoj-
ne a slobodne dožiť v zariade-
ní pre seniorov, kde sa o neho 
pekne postarajú. Naďalej bude 
poberať aj penziu. 

Berger sa nikdy neschovával, 
ani si nezmenil meno. V Spoje-
ných štátoch žil od roku 1959. 
Denník The Washington Post 
lakonicky konštatuje, že „po-
kojne býval v ranči na slepej 
ulici v Oak Ridge v štáte Ten-
nessee.“ Odišiel tam ako slo-
bodný človek a po celý čas zo-
stal občanom Spolkovej repub-
liky Nemecko. 

Od dovŕšenia dôchodkové-
ho veku poberal v USA penziu, 

ktorú mu posielal nemecký pen-
zijný ústav v zmysle zákona. 
Terajšie konanie Bergera pre-
kvapilo aj preto, lebo penziu mu 
vypočítali i za roky „vojnovej 
služby“. Nemecké úrady teda 
mali presné informácie o jeho 
činnosti a pracovnom zaradení 
počas druhej svetovej vojny – aj 
za prácu dozorcu v koncentráku 
mu priznali vysokú penziu, kto-
rá mu umožnila žiť spokojný ži-
vot v USA. 

Jeho minulosť poznali
Zarážajúce na prípade je, že 

už v roku 1950 vytiahli z Balt-
ského mora loď, na ktorej našli 
identifi kačné karty príslušníkov 
SS. Hoci loď päť rokov pred-
tým potopili Spojenci, mnohé 
karty boli dobre čitateľné a jed-
na z nich patrila práve Bergero-
vi. Podľa nej narukoval v roku 
1943 a SS ho pridelili na stráže-
nie tábora Meppen. 

Ten patril do súboru koncen-
trákov Neuengamme. Keď sa 

v marci 1945 priblížili britské 
a kanadské jednotky, väzni ab-
solvovali strastiplný presun. 
Podľa ministerstva spravodli-
vosti USA si násilná evakuácia 
v neľudských podmienkach po-
čas dvoch týždňov vyžiadala ži-
voty asi 70 väzňov. V súdnom 
rozhodnutí o deportácii Berge-
ra sa zdôrazňuje, že nikdy nepo-
žiadal o preloženie od strážnej 
služby. V Meppene boli uväz-
není „Židia, Poliaci, Rusi, Dáni, 
Holanďania, Lotyši, Francúzi, 

Taliani a politickí oponenti“ na-
cistov. Najpočetnejší boli ruskí, 
holandskí a poľskí civilisti.

Bergerovu deportáciu nariadil 
súd v Tenessee po dvojdňovom 
procese pred rokom. Rozsudok 
uvádza, že väzni v Meppene žili 
počas zimy 1945 v „hrozných“ 
podmienkach a ich vykorisťo-
vanie malo podobu nútených 
prác vonku „až do vyčerpania 
a smrti“. Súd ďalej zistil a Ber-
ger pripustil, že strážil väzňov, 
aby im zabránil v úteku počas 
pracovného dňa od úsvitu do 
súmraku, na ceste na pracovis-
ká a späť do esesáckeho tábora.

Desaťtisíce obetí
Celý systém Neuengamme – 

ktorý zahŕňal desiatky táborov 
– väznil okolo 100-tisíc mužov 
a žien, z ktorých asi 40 až 55-ti-
síc zomrelo. Berger strážil je-
den z táborov, v ktorých bolo 3 
až 4-tisíc väzňov. 

Žalobu na Bergera podal špe-
ciálny prokurátor Eli Rosenbaum 
na základe tzv. Holtzmanovho 
dodatku k zákonu o prisťahova-

lectve a občianstve z roku 1978, 
lebo sa dobrovoľne podieľal na 
nacistickej perzekúcii. „Od za-
čiatku programu na odhaľova-
nie, vyšetrovanie a odstraňova-
nie nacistických prenasledovate-
ľov v roku 1979 zvíťazilo minis-
terstvo spravodlivosti v sporoch 
proti 109 jednotlivcom,“ uvádza 
sa v tlačovej správe. 

Nadosmrti bez trestu
Hoci generálny prokurátor 

Monty Wilkinson vyhlásil, že 
„Spojené štáty nie sú zasľúbe-
nou zemou pre tých, ktorí sa 
podieľali na nacistických zlo-
činoch proti ľudskosti,“ Ber-
ger tam v pokoji a pohodlí pre-
žil väčšinu svojho života. Svoje 
vyhostenie označil za „smiešne 
a neuveriteľné po 75 rokoch.“ 
A ako skonštatoval jeho advo-
kát po prílete do Nemecka, jeho 
klient prežije zvyšok života „v 
bezpečí, zdraví a na slobode“. 

Na rozdiel od jeho obetí, za 
prenasledovanie a smrť ktorých 
netrpel ani jedinú sekundu svoj-
ho života. 

Friedriech Karl Berger v roku 
1959. foto Ministerstvo spravodlivosti USA

Jasný postoj: Nie!
Branislav Balogh

Členovia a aktivisti Maďarského zväzu odporu a antifašistov 
(MEAS) si 13. februára pripomenuli oslobodenie Budapešti. Na 
podujatí bola zastúpená aj medzinárodná Asociácia antifašistov 
(FIR), ktorej predseda Vilmos Hanty vo svojom prejave zdôraznil 
nevyhnutnosť zaujatia jednoznačného stanoviska voči fašizmu. 
Upozornil, že v živote človeka sa často stáva, že nemôže povedať 
áno-áno, nemôže povedať áno-alebo, ale musí zaujať jasný po-
stoj: áno alebo nie! Nesmieme ustúpiť, aj keď pripúšťame, že boli 
i takí, ktorým sa subjektívne nežilo zle. Tak oslobodenie Buda-
pešti pred 76. rokmi prinieslo mier a slobodu. Parafrázoval básni-
ka: „Nastala jar a tmavý dym múk sa rozplynul.“ Pripomenul tiež 
ľudský rozmer tragédie vojny, ktorá zasiahla mnoho rodín. Podu-
jatie sa pre pandémiu konalo v komornom duchu, no za účasti zá-
stupcov širokého spektra demokratických politických strán a sta-
rostu budapeštianskeho siedmeho okrsku Pétera Niedermüllera. Účastníci spomienkového podujatia (V. Hanty druhý zľava spomedzi rečníkov, s vlajkou v ruke). foto: fir.at

foto sputnikvaccine.com.
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Najhoršie na tej pandémii je, že kvôli koronavírusu skolabujú aj 
naše tradičné rozprávky: 

Šípková Ruženka sa nikdy neprebudí, pretože sa princ neodváži 
dať si z tváre respirátor, aby ju mohol pobozkať. 

Trpaslíci vyženú Snehulienku, aby nedostali pokutu za poskyto-
vanie ubytovacích služieb počas lockdownu. 

Hlúpi Jano sa nebude môcť vybrať do susedného kráľovstva za-
chrániť princeznú, ak nebude mať platný výsledok testu, alebo ne-
absolvuje dvojtýždňovú karanténu. 

Zo Zlatovlásky sa stane Zlatodredka kvôli mesiace zatvoreným 
kaderníctvam. 

Maruška neprinesie z lesa žiadne jahody, pretože 12 mesiačikov 
sa teraz môže stretávať iba prostredníctvom video konferenčných 
hovorov. 

Popoluška nevytiahne päty z domu, pretože chytí  stále novú mu-
táciu vírusu od holubov. 

A napokon babička Červenej čiapočky zomrie od hladu, pretože 
namiesto v čiernom lese, býva v čiernom okrese...

*   *   *
Rozhodol som sa, že si zabezpečím dostatočnú zásobu kvalitnej 

dezinfekcie vlastnej výroby. Prvá veta v návode znela: Pripravte si 
liter alebo dva kvalitného čistého alkoholu. 

A viac si už nepamätám...
*   *   *

Mal som hrozný sen. Konečne sa otvorili bary a krčmy, ale ľudí 
do nich púšťali postupne podľa abecedy. A v tom sne som sa volal 
ako ten slávny futbalista. Zinedin Zidan...

Sociálna poradňa
Na vaše otázky odpovedá Braňo Ondruš, bý-
valý štátny tajomník MPSVR SR

Som penzista, ale zdravie mi, našťastie, 
slúži. Musím sa však starať o svoju už takmer 
nevládnu manželku. Existuje nejaká pomoc 
zo strany štátu pri tejto starostlivosti?  

Peter, Stropkov

V prvom rade máte nárok na príspevok na 
opatrovanie (§ 40 zák. č. 447/2018 Z. z. o pe-
ňažných príspevkoch na kompenzáciu ťaž-
kého zdravotného postihnutia). Vaša manžel-
ka však musí mať rozhodnutie o odkázanosti 
na takúto starostlivosť. Toto rozhodnutie vy-
dáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pod-
ľa miesta bydliska (úrady nesídlia v každom 
okrese, ale ich vysunuté pracoviská áno). Na-
vrhujem, aby ste na úrad zavolali, nech vám 
vysvetlia, čo všetko musí obsahovať prísluš-
ná žiadosť. Posudzuje sa zdravotný stav – teda 
do akej miery sa človek dokáže o seba posta-
rať sám – a potom sociálna situácia zdravotne 
postihnutého človeka a jeho najbližšej rodiny. 

Po vydaní rozhodnutia vám na úrade pora-
dia aj s podaním žiadosti o samotný príspevok. 
Jeho výška pre rok 2021 je 238,37 € mesačne. 
Predpokladám, že penzia je jediným príjmom 
pre vás oboch a teda nepracujete a môžete sa 
o manželku starať každý deň. To je zákonná 
podmienka. Avšak počas dňa vaša manželka 
môže navštevovať denný stacionár, prípade jej 
môže obec/mesto poskytovať externú opatro-
vateľskú službu, najviac však v rozsahu 8 ho-
dín mesačne. 

Navyše si môžete „oddýchnuť“ aj využitím 
tzv. odľahčovacej služby. Aj  tú má podľa zá-
kona poskytnúť mesto/obec. Vaše opatrovanie 
takto nahradí niekto iný a to maximálne 30 dní 
v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni si nie je 
možné preniesť do ďalšieho roka. 

Galéria odboja

ANTON HOLLÝ (1915 – 1989), akademický maliar, 
grafi k, karikaturista, nositeľ Radu SNP I. triedy a spolu-
zakladateľ Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta patril 
medzi tých, ktorí sa medzi prvými zapojili do protifašis-
tického hnutia a osobne sa zúčastnili na Povstaní.

Rodák zo Stupavy rozvíjal svoj talent na Českom vyso-
kom učení technickom a Prírodovedeckej fakulte Karlovej 
univerzity v Prahe. Učil na gymnáziu v Martine, po vzni-
ku slovenského štátu ho za antifašistické zmýšľanie uväz-
nili v Ilave. Neskôr pracoval v bratislavskom rozhlase, po 
vypuknutí SNP sa ponáhľal do Banskej Bystrice, kde pô-
sobil ako zástupca vedúceho Slovenského slobodného vy-
sielača.

Po oslobodení viedol odbor na Povereníctve SNR pre 
informácie. Skúsenosti z väzenia a SNP zachytil v kres-
bách a grafi ckých listov. Bol autorom politických plagá-

tov, prebalov kníh, exlibrisov a prvého výtvarného návr-
hu typografi ckého písma na Slovensku. Tí skôr narodení 
si určite pamätajú na sériu poštových známok s jeho kres-
bami hradov a zámkov. Do štátneho znaku ČSSR navrhol 
štít s partizánskou vatrou s Kriváňom v pozadí, kým ver-
ziu českého leva Milan Hegar.

Karikatúry publikoval v Smrekovom Eláne, Novom slo-
ve, Predvoji a satirickom časopise Roháč, kde bol v ro-
koch 1958 až 1970 šéfredaktorom. To sa mu stalo počas 
normalizácie osudné. V 70. rokoch sa vo svojej tvorbe ve-
noval prírodným motívom, krajinkám, kvetom, vtáčkom. 
Najradšej mal hýle, ktoré v zimných mesiacoch vysedáva-
li na mohutnom javore priamo pred oknami jeho ateliéru. 
V zime 1983 víchor vyvrátil starý strom, o šesť rokov na 
to zomrel aj majster a hýľov s červenými bruškami môže-
me v Bratislave vidieť už iba na jeho obrazoch. (ao)

Náčrt návrhu na povstaleckú známku, kresba perom, štetcom tu-
šom 1944, SNG. Sovietska pomoc, linoryt 1946, SNG.


