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Ministerstvo vnútra zakazuje Zväzu použiť čo 
i len cent zo štátneho príspevku na vydávanie 
Bojovníka a Ročenky odbojára. Ignoruje tým 
povinnosť SZPB, ktorá mu vyplýva zo zákona 
o protifašistickom odboji. „Edičná a vydavateľ-
ská činnosť“ sa v ňom uvádza ako jedna z povin-
ných aktivít SZPB. Bezdôvodne o zákaze rozho-
dol priamo minister vnútra Roman Mikulec. 

Na našu otázku jeho tlačový odbor napísal, že 
„ministerstvo za posledné roky opakovane dostáva-
lo podnety k obsahu časopisov Bojovník a Ročenka 
odbojára“ a „o uvedenom postupe boli zástupcovia 
SZPB informovaní na spoločnom stretnutí 4. feb-
ruára 2020.“ Asi nikoho neprekvapí, že je to lož. 

Vlani generálny riaditeľ sekcie verejnej správy 
MV SR Adrián Jenčo vysvetlil, že po zverejnení 
niekoľkých nepravdivých a zavádzajúcich správ 
v Bojovníku v roku 2019, dokonca propagácii kan-
didátov z Kotlebovej strany ĽSNS vo voľbách sa 
jedna správa, dehonestujúco vykresľujúca židov-
ské ženy v koncentrákoch stala dôvodom pre nefi -
nancovanie Bojovníka zo strany štátu. 

V žiadnom prípade nešlo o „roky“, ani „opako-
vané podnety“. MV SR, samozrejme, ani nie je 
schopné tieto „roky opakované podnety“ vydokla-
dovať. Prirodzene, keďže neexistujú. 

Vedenie SZPB vlani túto situáciu akceptovalo, veď 
kritika k obsahu Bojovníka sa ozývala aj zvnútra, čo 
viedlo k výmene celej redakcie. MV SR sme o tom 
osobným stretnutím informovali už v decembri 2020. 
Na základe odporúčania Zväz o novom personálnom 
obsadení a novej koncepcii novín predložil aj písom-
né vyjadrenie, ktoré MV SR plne akceptovalo a ne-
predložilo k nemu žiadne výhrady a pripomienky. 

To bolo na začiatku roka. Bojovník prináša len 
overené správy a vlastné autorské články, originál-
ny obsah, opakovane podporil boj proti pandémii 
COVID-19 zverejňovaním odborných rád a poky-
nov. Oveľa skôr, než vláda začala v iných médiách 
fi nancovať zjavne zbytočnú a neúčinnú kampaň 
za očkovanie sme my zverejnili osobnú skúsenosť 
jedného z odbojárov v dôchodkovom veku, ktorý 
vyzval k očkovaniu aj ostatných členov SZPB. 

Avšak celkom prirodzene prinášame ako jediní 
na Slovensku informácie o raste neofašizmu a neo-
nacizmu v niektorých bývalých sovietskych repub-
likách či pravicového extrémizmu na Západe. Pou-
kazujeme na dvojtvárnosť niektorých „bojovníkov 
za demokraciu“, a dôsledne bojujeme proti likvi-
dácii Múzea SNP. 

Áno, naša angažovanosť v tejto kauze nepochybne 
kole vláde oči, lebo prinášame jasné a zrozumiteľné 
argumenty proti zahmlievajúcim tvrdeniam minis-
terky kultúry a ministra obrany. Áno, zverejňujeme 
argumentačne silné stanoviská odborníkov a osob-
ností z celého Slovenska. Áno, odhaľujeme, akým 
nezmyslom je tento nápad, že mu nepredchádzala 
žiadna analýza a diskusia a „dôvody“ preň nestoja 
na žiadnych faktoch a pravdivých argumentoch. 

Každý súdny človek sa musí zadi-
viť a vyhodnotiť kroky ministerky 
ako úmyselnú deštrukciu, ktorá ťaž-
ko poškodí a zníži výkonnosť tejto 
vlajkovej lode rezortu kultúry. 

História Múzea SNP
Ak si v súvislosti s týmto nepre-

myslene plánovaným poškodením 
Múzea SNP zalistujem do 50. rokov 

20. storočia, musím konštatovať, že je 
to ďalší stranícky atak na parceláciu 
a následne postupnú likvidáciu tejto 
celoslovenskej inštitúcie, ktorej bude 
predchádzať zníženie jej významu. 
Na základe nariadenia SNR z 2. 12. 
1947 č. 80/1947 Zb. bol v B. Bystri-
ci zriadený Predsedníctvu SNR pria-
mo podriadený Ústav SNP, ktorý mal 
organizovať a uskutočňovať všestran-

ný výskum odboja a SNP, zverejňovať 
jeho výsledky, zhromažďovať a ucho-
vávať všetok materiál o odboji a SNP 
a propagovať odkaz SNP. 

Na základe rozhodnutia sekretariá-
tu ÚV KSS z 3. mája 1949 sa zmenil 
na Ústav dejín KSS a presunul sa do 
Bratislavy. Ako to výstižne zhodnotil 
znamenitý historik Ľubomír Lipták, 
režim demagogicky násilne a s per-
fídnou falošnosťou stotožnil antifa-
šizmus s komunizmom, čím prekryl 
pluralitnú skúsenosť odboja a SNP, 
a tým ju na desaťročia zdevalvoval 
vo vedomí spoločnosti, lebo doká-
zal vytvoriť duševné spojenie medzi 
SNP a pofebruárovou verziou ľavico-
vej diktatúry. 
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Slovenskí vojaci sa chystajú preplaviť Dneper počas útoky na Kyjev.

Civilná kultúrna inštitúcia
PaedDr. Ján Stanislav, CSc., riaditeľ Múzea SNP v rokoch 1995 – 2006

Preradením Múzea SNP do rezortu obrany by sa táto ústredná špecia-
lizovaná múzejná, vedecká a informačná inštitúcia scvrkla na regionál-
nu vojenskú okrajovú organizáciu. Natália Milanová nadväzuje na ne-
slávne známeho Ivana Hudeca – v roku 1996 odovzdal Múzeum SNP 
krajskému úradu v B. Bystrici, ktorý z neho spravil obyčajnú súčasť re-
gionálneho kultúrneho centra.

(Pokračovanie na str. 2)

Múzeum SNP – miliónový obchod
Braňo Ondruš

S Múzeom SNP chce ministerstvo obrany získať miliónovú korisť. Ročný 
rozpočet Vojenského historického ústavu by sa takto bez námahy takmer 
zdvojnásobil. Zverejnené informácie pritom dokazujú, že o dôležitých as-
pektoch budúcnosti múzea nemá ministerstvo žiadnu predstavu.

Po vyše mesiaci a opakovanej žia-
dosti konečne rezort obrany odpove-
dal na naše otázky. Hovorkyňa Mar-
tina Kovaľ Kakaščíková potvrdila, 
že prioritou je „najmä rovnaký a ešte 
kvalitnejší výskum v oblasti vojenskej 
histórie, vojenského múzejníctva a ar-
chívnictva,“ ako aj „výskum sloven-
skej spoločnosti v rokoch 1938 –1945, 

obdobia SNP a tiež o dokumentáciu 
povojnových súdnych procesov, reha-
bilitácie povstalcov a súčasných pre-
javov neofašizmu, rasovej neznášanli-
vosti a intolerancie.“

Zmena, ktorá nič nemení
Stále teda zostáva nejasné, načo je 

potrebný presun Múzea SNP pod ar-

mádne velenie, ak „nepríde k utlme-
niu, či pozastaveniu“ v súčasnos-
ti realizovaných „vedeckých projek-
tov a úloh vedeckých a výskumných 
pracovníkov Múzea SNP implemen-
tovaných do krátkodobých a dlhodo-
bých plánov vedeckej a výskumnej 
činnosti.“ Ak sa vo fungovaní múzea 
nemá nič zmeniť, minister Naď stále 
dôveryhodne nevysvetlil, prečo do-
stal chuť na túto národnú inštitúciu. 

Neustále opakuje, že chce do sta-
rostlivosti o pamiatky investovať viac, 
ale na to stačí podporiť stranícku kole-

(Pokračovanie na str. 2)

Zakázaný

(Pokračovanie na str. 3)
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Civilná kultúrna
inštitúcia
(Dokončenie zo str. 1)

Pri príležitosti 10. výročia 
SNP stranícke a štátne orgány 
konečne odporučili zriadiť stálu 
expozíciu a samotné múzeum. 
Povereníctvo školstva a kultú-
ry v r. 1959 vypísalo architekto-
nickú súťaž a podľa návrhu ar-
chitektov D. Kuzmu a E. Hruš-
ku odovzdali národu Pamätník 
SNP 29. 8. 1969. Odvtedy Mú-
zeum SNP sídli v tejto stavbe 
v historickom jadre mesta. 

Hodnotné expozície
Pracovníci Múzea SNP po-

stupne vybudovali v priesto-
roch Pamätníka osem rozsiah-
lych stálych expozícií. Z od-
borného hľadiska „trpeli“ ne-
dostatkami, ktoré korešpondo-
vali s vtedajším stavom histo-
rického poznania tematiky a ne-
dostatočným pamiatkovým za-
stúpením mnohých tematických 
celkov, niektoré poznačila ofi ci-
álna komunistická interpretácia 
protifašistického odboja a SNP. 

Dnešné expozície objektív-
ne a na úrovni historického po-
znania múzejnými prostriedka-
mi prezentujú všetky tematic-
ké celky, lebo aj v minulosti bez 
ohľadu na ofi ciálne pokyny sa 

darilo zbierať dokumenty a ar-
tefakty, ktoré plnohodnotne do-
kumentujú SNP. 

Pokus o stranícku 
devalváciu

Dnes, 30 rokov po novembri 
1989, by si aj vedenie MK SR 
malo uvedomiť, že skutočná plu-
ralitná skúsenosť nášho odbo-
ja a SNP by bez straníckej deval-
vácie mala natrvalo tvoriť súčasť 
našich demokratických tradícií. 
Tie by sa mali stať súčasťou his-
torického vedomia i povedomia 
našich občanov a najmä mladej 
generácie. 

Preradiť Múzeum SNP do re-
zortu obrany len preto, lebo má 
viac peňazí, to nie sú koncepčné 
predstavy, to je otázka preroz-
delenia fi nancií medzi minis-
terstvami. Ak má múzeum plniť 
svoje poslanie v zmysle platné-
ho štatútu, musí zostať ako ci-
vilná kultúrna inštitúcia. Diktu-
je tak logika jeho vzniku a zmy-
sel jeho existencie. Len tak 
bude môcť výskumom, doku-
mentáciou, expozično-výstav-
nou, edičnou činnosťou a širo-
kospektrálnymi formami pre-
zentácie napĺňať svoje zmyslu-
plné poslanie. 

Múzeum SNP – miliónový obchod
gyňu vo vláde pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. 
A ak ju považuje za neschopnú, mal by sa zasadiť 
o jej odchod z čela ministerstva kultúry. 

Ide o veľké peniaze
Jaroslav Naď pre tento rok zvýšil rozpočet 

VHÚ o vyše 25 % oproti vlaňajšku (vyše 700-ti-
síc eur), oproti roku 2019 ide o tretinové zvýšenie 
určené na „rôzne rekonštrukčné a modernizač-
né práce“. Podobný medziročný nárast rozpočet 
VHÚ zaznamenal napr. v roku 2018 (o 20 %), ne-
skôr to bolo menej. Vlani dosiahol rozpočet ústa-
vu 3 milióny.

Tak málo za posledných 5 rokov Múzeum SNP 
nikdy nemalo. Podľa výročných správ v roku 
2017 predstavoval jeho rozpočet 3,4 mil. eur, 
o rok neskôr presiahol 3,5 mil. a v roku 2019 
(kvôli oslavám SNP) dosiahol bezmála 6 mil. eur. 
Vlani to bolo takmer 4,2 mil. eur. Hoci časť čin-
ností múzea zostane rezortu kultúry, Naďova in-
štitúcia si len presunom týchto peňazí výrazne 
polepší. Ak sa má situácia chátrajúcich pamiatok 
v správe VHÚ a niektorých v správe Múzea SNP 
výrazne zlepšiť, výdavky novej organizácie mu-
sia presiahnuť prinajmenšom 8 mil. eur.  

(Dokončenie zo str. 1)

Múzeum SNP tesne pred dokončením.    foto Múzeum SNP

Volám sa Silvia Vrbovská, som z Banskej Bystrice a mám 
14 rokov. Zaujala ma nemilá informácia o presunutí Mú-
zea SNP pod ministerstvo obrany a tak som sa rozhodla 
napísať svoju úvahu na jeho podporu.

Slovenské národné povstanie je jednou z najkľúčovej-

ších udalostí v našej národnej histórii a Múzeum SNP 

nenahraditeľne prispieva k zachovávaniu jeho odkazu. 

Povstanie bolo ukážkou, ale aj symbolom odvahy posta-

viť sa utláčateľovi i nádeje, že keď sa náš národ spojí do-

káže veľké veci. Slováci Povstaním ukázali verejný nesú-

hlas s vtedajším režimom a jeho praktikami. Ukázali pra-

vú slovenskú bojovnosť, ktorú máme v srdci od nepamäti. 

Čo by sa však stalo, keby SNP nebolo? Ako by nás vníma-

li ostatné národy? Boli by sme vôbec slobodnou krajinou? 

Na začiatku vojny si slovenskí mocní vybrali cestu prislu-

hovačov fašistického Nemecka. Plnili jeho príkazy a depor-

tovali z nášho územia okolo 70-tisíc ľudí len na základe 

ich vierovyznania. Ak by nebolo SNP, ostala by nám ná-

lepka fašistického štátu dodnes. Štátu, ktorý kráčal s prú-

dom a neurobil nič pre to, aby prúd otočil. Ostatné krajiny 

by nás vnímali len ako národ, ktorý sa nedokázal vzoprieť 

a len slepo nasledoval utópiu vedúcu ku genocíde. 

A ako by sme sa my, Slováci, mohli na seba pozerať po-

zitívne z morálneho hľadiska, ak by sme nevykonali kro-

ky k porážke fašistického režimu? Otázka národnej slobo-

dy by bola podľa mňa rovnako ohrozená. Aj vďaka SNP sa 

Slovensko obnovilo vo svojich pôvodných hraniciach. Ak 

by nebolo Povstania nikto nemôže s určitosťou povedať, že 

by víťazné mocnosti uznali našu národnú autonómiu. Ak 

aj áno, určite nie hneď po vojne. Je mnoho iných dôsled-

kov, ktoré by padli na náš štát, ak by nebolo Povstania.

Preto ma veľmi mrzí, že súčasní politici chcú ničiť te-

rajšiu pozíciu Múzea SNP na obyčajné vojenské múzeum. 

Pre mnoho z nás určite nie je len tým. Je hlavne pripo-

mienkou, ale aj odkazom na to, že tak malá krajina ako 

Slovensko, našla odvahu postaviť sa so zbraňou v ruke za 

svoje práva. 

Múzeum SNP nikdy nebolo vojenským mú-
zeom. Nemožno naň uplatniť rovnakú optiku 
ako na Duklianske múzeum vo Svidníku, kto-
ré dokumentuje výlučne boje ČA a 1. českoslo-
venského armádneho zboru v Karpatsko-duk-
lianskej operácii. Povstanie bolo i bojom za 
zachovanie vlastnej národnej existencie v pro-
tiklade k nacistickým projektom perspektív-
nej likvidácie slovenského národa. Vyústilo do 
rozhodnutia zbaviť sa vazalskej závislosti na 
nacistickom Nemecku. 

V SNP sa vytvoril základ pre demokratic-
kú rekonštrukciu národnej identity. Povsta-
nie dokumentuje vysoký stupeň protifašistické-
ho zmýšľania nášho národa, ktorý ním doká-

zal vlastnú svojbytnosť a národnú existenciu, 
vlastenectvo i solidaritu s antifašistami iných 
európskych národov. 

Slovensko sa Povstaním vrátilo medzi de-
mokratické národy sveta a do veľkej miery zmy-
lo potupnú hanbu za kolaboráciu ľudáckej gar-
nitúry s hitlerovským nacizmom. V Povstaní sme 
našli svoju cestu k demokracii. Aké miesto by 
malo Slovensko bez SNP v obnovenom Česko-
slovensku? Bez SNP si len ťažko vieme predsta-
viť obrodný demokratizačný proces v 60. rokoch 
20. storočia, ktorý sa pretavil do čs. federácie. 

To sú hlavné dôvody, prečo Múzeum SNP 
prekračuje prizmu vojenského múzea.

Ján Stanislav

Bez prípravy, bez predstavy
Minister Naď pritom nemá žiadnu predsta-

vu o fi nancovaní novej „zjednotenej“ inštitúcie. 
Jeho hovorkyňa potvrdila, že rezort obrany ne-
vie, koľko peňazí na jej fungovanie bude treba, 
ani koľko ich chce naozaj vyčleniť. Nedozvedeli 
sme sa ani to, na aký účel majú byť využité, takže 
o premyslenom pláne nových investícií nemôže 
byť ani reči. Podľa Kovaľ Kakaščíkovej „zasadá 
komisia (so zastúpením odbornej verejnosti a tiež 
zástupcami oboch ministerstiev), ktorá bude ana-
lyzovať všetky súvisiace aspekty, aj fi nančné. Na 
základe toho následne prijmeme rozhodnutia.“

Jaroslav Naď teda opäť o svojich zámeroch 
s Múzeom SNP nehovorí pravdu. Sľubuje viac 
peňazí, viac investícií do starostlivosti o pa-
miatky, ale až teraz sa začali „analyzovať všet-
ky aspekty“. O presune múzea teda rozhodol bez 
akýchkoľvek analýz a keďže ide o vojenský re-
zort, ministrovo rozhodnutie je rozkazom. Minis-
terstvo priznáva, že rozhodnutia prijme až „ná-
sledne“, ale žiadna z „analýz“ nesmie spochyb-
niť to hlavné, o čom už minister direktívne roz-
hodol. Takže žiadne odborné stanoviská, „analý-
zy“ jednoducho nesmú spochybniť, že minister aj 
bez nich rozhodol správne. A basta. 

Minister Jaroslav Naď (vpravo) a gen. riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev (v strede) na zasadaní 
výboru NR SR pre kultúru a médiá.      foto Ján Rohár
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Zakázaný Bojovník
Zároveň však neignorujeme 

činnosť ministra obrany a aj 
dnešné číslo Bojovníka je dô-
kazom, že objektívne prináša-
me o jeho aktivitách spojených 
s odbojom aj pozitívne infor-
mácie. Nemáme „krvavé oči“, 
ale ani dôvod zatvárať ich pred 
zjavnými chybami a hlúpos-
ťami, ktoré vláda stvára, naj-
mä, ak ohrozujú plnenie posla-
nia nášho Zväzu, zakotveného 
v samotnom zákone.

Ministerstvo má problém
Z odpovede MV SR pritom 

jasne vyplýva, že práve o to ide: 

„V súčasnosti prehodnocuje-
me celkový koncept, teda ktoré 
konkrétne činnosti by sme pod-
porovali, aby sa zároveň elimi-
novali hrozby podpory aktivít, 
ktoré sú z pohľadu verejnos-
ti a aj ministerstva vnútra prob-
lematické.“ Nejde teda o zjavne 
vymyslené „podnety“, na ktoré 
sa MV SR lživo odvoláva, ale 
o „problematickosť“ toho, čo 
Bojovník píše „z pohľadu mi-
nisterstva vnútra“. 

Minister Mikulec ignoru-
je fakt, že Zväz nepodporu-
je z vlastného vrecka, ale z pe-
ňazí daňových poplatníkov. Pri 
nakladaní s nimi sa nemá riadiť 

vlastnými straníckymi záujma-
mi a predstavami, ale zákonmi. 
A zákon č. 487/2013 Z. z. o pro-
tifašistickom odboji, postavení 
a pôsobnosti Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovní-
kov mu nedáva možnosť, aby si 
vyberal, na čo príspevok môže 
a na čo nemôže byť použitý. 

Subjektívne rozhodovanie
Samozrejme, aj SZPB musí 

rešpektovať zákon a nemôže 
používať príspevok na účely, 
ktoré sú v rozpore s ním. Vla-
ni jeho vedenie porozumelo, 
v čom sa dostalo do (možného) 
rozporu so zákonom. Nepou-
žiť štátny príspevok na vyda-
vateľskú činnosť bolo spoloč-
ným rozhodnutím. Tento rok 
však MV SR neponúklo jediné 

jasné vysvetlenie, v čom je ob-
sah Bojovníka či Ročenky od-
bojára „problematický“. A naj-
mä „z pohľadu verejnosti“! 

Ako chce minister Mikulec 
zadefi novať pohľad verejnosti 
na tlačoviny SZPB? Na základe 
čoho? A vôbec, aké kritériá chce 
uplatniť pre hodnotenie „proble-
matickosti“ nášho obsahu? Pod-
ľa toho, čo sa páči jemu osobne 
a jeho straníckym kolegom? 

Úsilie o likvidáciu
Vydávanie Bojovníka i Ro-

čenky odbojára je nevyhnut-
ným nástrojom pre plnenie 
úloh SZPB, ktoré mu vyplýva-
jú zo zákona. „Dbá na pravdi-
vé vysvetľovanie histórie boja 
za národné oslobodenie, pro-
ti fašizmu a nacizmu“ (§ 3 ods. 

(Dokončenie zo str. 1)

písm. b) či „verejne vystupu-
je proti extrémnym silám pro-
pagujúcim nacionalizmus, šo-
vinizmus, rasizmus, antisemi-
tizmus, neofašizmus, neona-
cizmus, neoľudáctvo a xenofó-
biu“ (§ 3 ods. 1 písm. f). Práve 
pre výkon týchto úloh je v zá-
kone povinnosť vykonávať aj 
edičnú a vydavateľskú činnosť 
(§ 3 ods. 1 písm. h). 

Rozhodnutie ministra vnút-
ra zjavne sabotuje zákon a evi-
dentne ohrozuje schopnosť 
SZPB svojou činnosťou ho 
v plnej miere dodržiavať. Vla-
ňajšok ukázal, že Zväzu sa za-
tiaľ darí s vypätím všetkých síl 
plniť všetky zákonné povinnos-
ti. Vyzerá to tak, že minister Mi-
kulec sa rozhodol nám dokázať, 
že to už ďalej nezvládneme. 

Výročná cena
pre prof. Leikerta
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj 
Droba minulý týždeň ocenil predsedu Klubu historikov, vý-
tvarných umelcov a spisovateľov SZPB prof. Jozefa Leikerta. 
Udelil mu výročnú cenu Samuela Zocha, ktorá je určená ľu-
ďom, ktorý sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský 
a ekonomický rozvoj kraja. 

Prof. Leikert si preberá ocenenie z rúk predsedu BSK Juraja 
Drobu.        foto B. Balogh

SZPB píše premiérovi
Ján Rohár, Braňo Ondruš

Predsedníctvo SZPB 23. júna odsúhlasilo list 
premiérovi Eduardovi Hegerovi. Predseda 
Pavol Sečkár v ňom žiada o finančnú podpo-
ru viacerých aktivít Zväzu, vrátane činnosti 
klubov mladých. Tento krok, ktorý nemá ob-
doby vyplýva z dramatického zníženia štát-
neho príspevku na činnosť SZPB. Zníženie na 
takmer polovicu oproti vlaňajšku nedokážu 
kompenzovať ani škrty v odmeňovaní pra-
covníkov na ústredí a v regiónoch. 

Predsedníctvo schválilo upravený rozpočet, 
ale bez dodatočných zdrojov sú ohrozené via-
ceré tradičné činnosti Zväzu. P. Sečkár v lis-
te premiérovi pripomína, že pôsobenie SZPB 
defi nuje zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašis-
tickom odboji a tieto úlohy nie je možné plniť 
bez adekvátneho fi nančného zabezpečenia. Na-
pokon, zmyslom prijatia tohto zákona v r. 2013 
nebolo niekomu sa zapáčiť, ale vytvoriť vhodné 
a trvalé prostredie na udržateľnosť aktivít SZPB 
proti neofašizmu, neonacizmu, neoľudáctvu či 

šovinizmu a udržiavať tradíciu boja za národné 
oslobodenie, ktorý vyvrcholil Slovenským ná-
rodným povstaním. 

Napriek tomu predsedníctvo schválilo 
zoznam viacerých regionálnych i nadregionál-
nych podujatí, ktoré sa vďaka uvoľneniu epi-
demiologických obmedzení v lete môžu usku-
točniť. Nebude medzi nimi chýbať ani tradičné 
stretnutie generácií na Kališti, ktoré sa uskutoč-
ní 14. augusta. 

Podpredseda ÚR SZPB Igor Čombor pred-
sedníctvu oznámil rezignáciu na túto funkciu. 
V písomnom vysvetlení uviedol, že „enorm-
ný nápor pracovných povinností a komplikácií, 
ktoré prinieslo obdobie vynútených protipande-
mických opatrení“ mu „neumožňuje túto mimo-
riadne čestnú funkciu vykonávať tak, aby jeho 
prínos bol pre organizáciu plnohodnotným.“ 
I. Čombor chce napriek chybe, keď ako primá-
tor Ružomberka odovzdal mestskú cenu ľudác-
kemu historikovi Františkovi Vnukovi, naďalej 
Zväzu aktívne pomáhať, čo členovia predsed-
níctva ocenili. 

Medailu Milana Rastislava Štefánika 3. stupňa za celoživotný prínos pre SZPB si 14. júna z rúk 
predsedu OblV SZPB v Rožňave Juraja Bernára prevzal za prítomnosti starostu Slavošoviec Štefa-
na Baštáka predseda tamojšej ZO SZPB Ján Blaško. K oceneniu mu zablahoželali i tajomníčka OblV 
SZPB Mária Žolnová, Mária Füzeková a autor. Text a foto: Milan Malček, podpredseda OblV SZP v Rožňave

Zo zasadania predsedníctva ÚR SZPB.      foto autor„Každý rok ju dostávajú úžasní ľudia, ktorí svojou prácou ale-
bo talentom robia naše životy lepšími.  Veľmi si vážime ich prácu 
a udeľovaním týchto cien by sme radi upozornili na výnimočných 
ľudí medzi nami,“ vysvetľuje Droba. Cenu si aj tento rok prebrali 
osobnosti z oblasti kultúry, športu, vzdelávania, vedy, zdravotníc-
tva či sociálnej starostlivosti. 

Nechýbal medzi nimi ani úspešný slovenský básnik, spisova-
teľ, autor literatúry faktu, historik, publicista a vysokoškolský pe-
dagóg. Prof. Leikert bol dve funkčné obdobia predsedom Asociá-
cie organizácií spisovateľov Slovenska, založil a niekoľko rokov 
viedol Kulturologickú spoločnosť a Spoločnosť Jozefa Kronera. 
Pracoval v niekoľkých redakciách, naposledy bol šéfredaktorom 
Gama magazínu, ktorý bol v tom čase najrozsiahlejší v Českoslo-
vensku. 

Vyše 20 rokov pôsobil ako vedecký pracovník Historického 
ústavu SAV. Potom bol hovorcom prezidenta SR Rudolfa Schus-
tera, riaditeľom tlačového odboru jeho Kancelárie a neskôr jeho 
osobným poradcom. Na Filozofi ckej fakulte UKF v Nitre vie-
dol Katedru kulturológie a neskôr bol dekanom Fakulty masmé-
dií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V súčasnosti pôso-
bí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Obnovil Malú galé-
riu Smeny, malú galériu Pravdy, založil Galériu Sala Terrena, Ga-
lériu na schodoch a Galériu Karola Kállay. (bo)
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Agresia USA proti Kube má charakter genocídy
Braňo Ondruš, Július Kolečány

Agresia nemá vždy podobu armádnej operácie. Ale vždy má 
svoje nevinné obete, najmä ak je nevyprovokovaná a nespra-
vodlivá. Takej je už desaťročia vystavená Kuba. USA vedú na-
priek nesúhlasu mnohých ich spojencov proti nej agresiu, aká 
nemá vo svete obdobu. O jej strašných dôsledkoch na nevin-
ných ľudí a postojoch Kubáncov sa Bojovník zhováral s veľvy-
slankyňou Kuby na Slovensku Yamilou Pitou Montesovou.

Minulý týždeň drvivá väčši-
na členských krajín OSN opäť 
odsúdila neodôvodnenú a ne-
oprávnenú agresiu USA proti 
Kube. Ako dlhoročné embar-
go každoročne poškodzuje 
vašu republiku? 

Rezolúcia každý rok pres-
ne vyčísľuje škody. Od aprí-
la 2019 do marca 2020 spô-
sobila blokáda Kube ško-
dy vo výške 5 a pol miliar-
dy dolárov. Oproti predošlé-
mu roku je to nárast o 226 mi-
liónov. Žiadny kubánsky ob-
čan či hospodársky sektor nie 
je ušetrený následkov blo-
kády. Táto politika totiž brá-
ni rozvoju, na ktorý má kaž-
dá krajina právo. Každá kraji-
na má právo budovať pre svo-
jich občanov lepšiu budúc-
nosť a robiť tak suverénnym 
spôsobom. 

Čo to znamená v praxi, v kaž-
dodennom živote Kubáncov? 

Cieľom embarga je, aby 
krajina trpela hladom, zúfal-
stvom, aby v nej prepukli cho-
roby. Preto ho oprávnene po-
važujeme za prejav genocíd-
nej politiky. Účelom embar-
ga je zabrániť nám v prístupe 
k technológiám, zabrániť nám 
normálne obchodovať so sve-
tom, nakupovať, čo potrebu-
jeme. Znamená to napríklad, 
že za všetko, čo nakupujeme 
platíme oveľa viac, ako ostat-
ní, lebo buď to musíme do-
vážať zo vzdialených krajín, 
alebo si dodávatelia k cenám 
prirátajú „rizikovú prirážku“, 
keďže sa vystavujú prenasle-
dovaniu zo strany USA. 

V prípade Kuby nielen, že USA 
zakazujú obchod americkým 
fi rmám, ale ešte aj fi rmám 
z  ktorejkoľvek inej krajiny. 
Čiže napr. ak slovenská fi rma 
niečo dodáva na Kubu, Spo-
jené štáty na ňu uvalia sank-
cie, neumožnia jej obchodo-
vať v USA, zmrazia jej banko-
vé účty a podobne.

Práve to nás poškodzuje 
najviac. USA uplatňujú tzv. 
exteritorialitu, čiže trestajú 
akýkoľvek subjekt, akúkoľ-
vek krajinu a akúkoľvek fi r-
mu, ktorá obchoduje s Ku-
bou, hoci nespadá do pôsob-
nosti amerických zákonov 
a rozhodnutí americkej vlá-
dy. Ušetrené nie sú ani kraji-
ny (a ich fi rmy), ktoré sa po-
važujú za spojencov USA. 

Preto sú dopady na našu kra-
jinu také rozsiahle: každý, kto 
s nami obchoduje prichádza 
nielen o možnosť obchodovať 
s americkými fi rmami, vráta-

ne bánk, ale riskuje izoláciu 
ešte aj zo strany každého ob-
chodného partnera USA. 

Skúste tie dopady ilustrovať 
na konkrétnom príklade. 

USA sa špeciálne zameria-
vajú na zdravotníctvo, ktoré 
je pre ľudský život kľúčové, 
a ktorému práve preto venu-
je kubánska vláda prednost-
nú pozornosť. Výsledkom je, 
že nedokážeme dôsledne rea-
lizovať program prevencie ra-
koviny či zdravotnej ochrany 
detí, pretože nemôžeme kúpiť 
potrebné lieky, diagnostické 
prístroje, testovacie a skrínin-
gové technológie. 

Uvoľnili USA embargo aspoň 
počas pandémiou koronaví-
rusu COVID-19, ktorá mala 
katastrofálne dopady na ľudí 
na celom svete? 

Nie. Spojené štáty sa aj vla-
ni usilovali nás dôsledne od-
rezať od prístupu k základ-
ným potrebám: ochranným 
rukaviciam a oblekom, rúš-
kam, testom, alebo k niekto-
rým látkam, ktoré potrebuje-
me na výrobu liekov. Skúste 
si predstaviť, že by Sloven-
sko malo peniaze, ale nikto 

by mu nechcel predať naprí-
klad rúška a rukavice z obavy 
pred pomstou zo strany USA. 
Skúste si predstaviť, že by sa 
americká vláda pokojne poze-
rala, ako ľudia na Slovensku 
zomierajú, lebo sa nemôžu 
chrániť, pretože Američania 
by hrozili trestom každému, 
kto by vám tie rukavice a rúš-
ka predal a každému, kto by 
vám ich doviezol. V Česku či 
v Poľsku by ich bol dostatok, 
ale USA by bránili, aby vám 
ich odtiaľ dopravili, hoci by 

ste za ne boli ochotní zaplatiť 
aj viac. Ak si toto predstavíte, 
pochopíte, aké obludná a od-
súdeniahodná je politika USA 
voči Kube. 

Hovoríte vo všeobecnosti, 
ale bo sa to naozaj stalo? 

Konkrétnym príkladom je 
dar Kube zo strany čínskej 
obchodnej spoločnosti ALI-
BABA. Išlo o mechanické 
pľúcne ventilátory, diagnos-
tické testy, rúška a ďalší zdra-
votnícky materiál na boj s ví-
rusom COVID-19, no ten-
to dar sa na Kubu nikdy ne-
dostal. Dopravná spoločnosť, 
ktorá na jeho prepravu podpí-
sala riadnu zmluvu totiž od-
mietla náklad k nám prepra-
viť. Argumentovala, že jej 
hlavným akcionárom je jed-
na severoamerická spoloč-
nosť, a preto aj ona podlie-
ha právnym predpisom spoje-
ným s blokádou. 

Zažívate to aj s  európskymi 
spoločnosťami? 

Áno. Aj ony sú pod hrozbou 
sankcií zo strany USA a mno-
hé majú amerických majite-
ľov. Príkladom sú švajčiar-
ske fi rmy IMT MEDICAL 

AG a ACUTRONIC MEDI-
CAL SYSTEMS AG. Obe 
sú považované za svetových 
lídrov vo vývoji a výrobe me-
chanických pľúcnych venti-
látorov a s Kubou už v minu-
losti obchodovali. Teraz nám 
prístroje, ktoré majú zásadný 
význam pri liečbe pacientov 
postihnutých novým korona-
vírusom odmietli dodať, lebo 
ich nedávno do svojho vlast-
níctva získala spoločnosť 
VYAIRE MEDICA INC. so 
sídlom v americkom meste Il-

linois. Takže boli nútené pre-
rušiť všetky obchodné vzťahy 
s našou krajinou.

Čo takýto prístup znamená 
pre vaše zdravotníctvo?

Od apríla 2019 do marca 
2020 táto politika spôsobila 
v zdravotníckom sektore ško-
dy vo výške 160,26 mil. do-
lárov. Za takmer šesť dekád 
straty presiahli 3,74 mld. do-
lárov. K tejto silnejúcej ag-
resii zo strany vlády USA sa 
ešte pridáva intenzívna kam-
paň diskreditujúca našich le-
károv a sťažujúca medziná-
rodnú lekársku spoluprácu, 
ktorú Kuba ponúka. Spojené 
štáty šíria klebety a dokon-
ca vyzývajú ostatné krajiny, 
aby o našu pomoc nežiada-
li ani v prípade krízovej situ-
ácie spojenej s vírusom CO-
VID-19. Napriek tomu tisíce 
našich zdravotníkov pomáha-
li v boji s pandémiou vo vyše 
30 krajinách a územiach, vrá-
tane európskych (napr. Ta-
liansko). Ďalších vyše 28 ti-
síc kubánskych zdravotníc-
kych pracovníkov poskyto-
valo služby vo vyše 59 kra-
jinách už pred vypuknutím 
pandémie. 

Aké dopady má blokáda na 
iné odvetvia? 

V roku 2019 USA pritvrdili, 
čo spôsobilo ďalšie obmedze-
nia dovozu pohonných látok. 
A ak sa aj nájdu ochotní ob-
chodní partneri, neraz máme 
problém im zaplatiť. Opäť si 
skúste predstaviť, že chce-
te zaplatiť nejakú službu, ale 
banka vám neotvorí účet, ak 
ho aj máte, odmietne realizo-
vať vašu platbu. Lebo USA 
pozorne sledujú všetky naše 
fi nančné toky a hrozia sank-
ciami aj fi nančným spoloč-
nostiam, ktoré realizujú plat-
by pre Kubu. 

Čiže Američania nedovolia 
Kube ani posielať alebo prijí-
mať peniaze zo zahraničia? 

Dokonca aj Kubánci žijúci 
v zahraničí, navyše i tí, kto-
rí majú aj iné občianstvo, než 
kubánske, si často nemôžu 
otvárať bankové účty, pou-
žívať určité kreditné karty 
či bežným spôsobom vyko-
návať transakcie. Už som sa 
s tým stretla aj na Slovensku. 
Ďalším príkladom je zákaz 
zasielania úhrad a fi nančných 
zásielok na Kubu prostred-
níctvom spoločnosti Western 
Union či zaradenie šiestich 
ďalších kubánskych spoloč-
ností na Zoznam entít obme-
dzených Ministerstvom za-
hraničných vecí. 

Pre nás je absurdné, že hoci 
sme spojencami, USA bez za-
váhania trestajú aj naše fi r-
my, hoci európske vlády sa 
k embargu nepripojili. 

Firmy z EÚ sú embargom 
postihnuté najviac spome-
dzi zahraničných subjektov. 
Veľké a dôležité európske 
spoločnosti napriek tomu na 
Kube podnikajú a investujú. 
Na niektoré z nich USA uva-
lili miliónové sankcie a tie sa 
začali právnou cestou brá-
niť na medzinárodnej úrovni. 
V odvetví turizmu u nás pod-
nikajú francúzske, nemec-
ké, britské či španielske fi r-
my, čiže hoci je to nepochyb-
ne ťažké, je možné hrozbám 
a tlaku odolávať. Ale chápe-
me, že keď niekomu povedia, 
že ak bude obchodovať s Ku-
bou, nemôže mať žiadne ob-
chody s americkými fi rmami, 
musí si to poriadne rozmys-
lieť. 

Ako vníma Kuba fakt, že Slo-
vensko v  zhode s  ostatnými 
členmi EÚ každoročne hlasuje 
za váš návrh rezolúcie? 

Vnímame to veľmi citlivo 
a tento postoj si veľmi váži-
me. Fakt, že celá EÚ na pôde 
OSN hlasuje proti embar-
gu vnímame veľmi pozitívne 
a má pre nás veľký význam. 

Veľvyslankyňa Kuby na Slovensku Yamila Pita Montesová.   foto: J. Kolečány
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Máme podporu ľudí,
Následky embarga by sme nemali vy-
čísľovať, ale vykresľovať v reálnych osu-
doch skutočných ľudí. 

Skutočnými sú deti s rakovinou, kto-
rým nemôžeme poskytnúť adekvátnu 
liečbu, lebo nám nikto nechce predať po-
trebné lieky. Predstavte si to utrpenie ro-
dičov v takejto situácii. Dve tretiny Ku-
báncov sa narodili do týchto podmie-
nok. Embargo predstavuje ideologickú 
výzvu, lebo najmä mladým musíme vy-
svetľovať, prečo to u nás funguje takto. 
Mladí majú prirodzenú tendenciu vidieť 
za problémami Kuby zlyhanie či dokon-
ca úmysel vlády nedožičiť ľuďom kva-
litnejší život. 

Neospravedlňuje embargom kubánska 
vláda svoje nedostatky? 

Ak by ho USA zrušili, pravda by sa 
ukázala. Lenže tak to nie je a USA to 
vedia. Preto embargo pokračuje. Keby 
ho zrušili, ukázalo by sa, že socialistic-
ká Kuba by rástla a silnela. Socializmus 
u nás podporuje väčšina, inak by sme 
v takýchto podmienkach nemohli odolať 
vyše 60 rokov. 

Ale ako je to možné? Sami sme zažili, že 
ak politický režim nemá podporu ľudí, 

žiadna represia ho dlho neudrží. Tobôž, 
ak je pod silným tlakom veľmoci. Ak aj 

mladí ľudia vidia, čo všetko im chýba, čo 
im vláda nevie poskytnúť, prečo socializ-
mus stále podporujú? 

Lebo v krízovej situácii vidia, že vlá-
da im pomôže. Hoci naše nemocnice 
nie sú také krásne, aké nájdete v niekto-
rých iných krajinách, ak niekto potrebuje 
operáciu srdca, ktorá stojí tisíce dolárov, 

na Kube nikoho nezaujíma, či má zdra-
votné poistenie, či má peniaze, jednodu-
cho operáciu vykonáme. Ľudia vidia, že 
socializmus je humánny systém, ktorý 
slúži im. Napriek nedostatku v potravi-
nárskom priemysle či v bývaní má každý 
možnosť študovať na univerzite, ak na to 

má vedomosti a schopnosti, lebo vzdela-
nie je bezplatné. 
U  vás nechcú mať mladí ľudia vlastné 
autá a byty? 

Samozrejme, že chcú, ale keď sa ich 
spýtate, či za to sú ochotní zaplatiť dra-
hým zdravotníctvom, plateným škol-
stvom, alebo represívnym politickým 

systémom, tak povedia nie. Povedia, že 
chcú to, čo majú, ale lepšie. A to neho-
vorím, ako veľvyslankyňa, ale ako mat-
ka syna, ktorý žil aj v kapitalistických 
krajinách, v Taliansku vyštudoval stred-
nú školu, a práve pre to, čo zažil inde, si 
váži to, čo kubánsky štát ľuďom posky-
tuje. 

Mladí Kubánci majú príležitosti, aby po-
rovnávali svoju krajinu so svetom? 

Prirodzene, lebo majú prístup k inter-
netu, cestujú a vidia, čo majú inde. Preto 
im vysvetľujeme, z akých dôvodov mno-
ho z toho na Kube nemáme.

Nevníma kubánsky režim internet ako 
ohrozenie? 

Nie. Isteže, na internete sú aj zlé veci a je 
ním možné aj negatívne ovplyvňovať ľudí, 
ale zároveň slúži na komunikáciu, zbližo-
vanie ľudí, vzdelávanie. Preto sa usiluje-
me, aby mal k nemu každý prístup v ško-
lách, verejných inštitúciách, mobilných te-
lefónoch, prípadne doma. Obmedzovať 
prístup k internetu znamená ísť proti tech-
nologickej modernizácii. Radšej sa sústre-
ďujeme na vzdelávanie mladých, aby ne-
boli nekritickým prijímateľmi interneto-
vého obsahu, aby rozlišovali pravdu a lož 
a odhalili manipuláciu. Ale v žiadnom prí-
pade nie sme proti modernizácii, ktorej 
symbolom je aj internet. Dokonca sme za-
ložili univerzitu informatických vied a in-
formatika sa učí aj na iných školách. 

(Ne)Demokratická Kuba
„Nesúhlas EÚ s  americkým 
embargom neznamená, že 
nesúhlasí s niektorými lživý-
mi, až pokryteckými obvine-
niami na našu adresu,“ ho-
vorí kubánska veľvyslanky-
ňa v  SR. Od roku 2017 Kuba 
v rámci dohody o politickom 
dialógu a  spolupráci otvo-
rene diskutuje s  EÚ aj o  ľud-
ských právach. 

Rovnocenný partnerský 
dialóg si však nemožno za-
mieňať za poučovanie, čo 
a ako ten druhý musí robiť. 
Kuba počúva ostatné kraji-
ny s rešpektom a vždy otvo-
rene vyjadrí svoj názor, ale 
niektorí ľudia a niektoré vlá-
dy si myslia, že socializmus 

a existencia jednej strany nie 
sú zlučiteľné s demokraciou. 
„Lenže takáto interpretácia 
nie je pravdivá. Áno sme iní, 
ale to neznamená, že nie sme 
demokratickí,“ upozorňuje 
Yamila Pita Montesová. 

Koľko treba strán?
„Odmietame tvrdenie, že 

nakoľko je náš politický 
systém iný, nie je u nás de-
mokracia. Hoci máme jed-
nu stranu, počúvame rôzne 
názory, zapájame do disku-
sií celú spoločnosť, veď aj 
v parlamente máme poslan-
cov, ktorí nie sú členmi ko-
munistickej strany. Rešpek-
tujeme, že si niekto myslí, že 

demokratická je krajina, kto-
rá má veľa politických strán, 
ale žiadame rovnaký rešpekt 
aj k nášmu názoru, že po-
čet strán nie je znakom de-
mokracie,“ vysvetľuje am-
basádorka. 

Táto téma je skutočne dis-
kutabilná. Na Slovensku síce 
máme strán veľa, ale mno-
ho ľudí je presvedčených, že 
často ani jedna z tých, ktoré 
sú pri moci nezastupuje sku-
točné záujmy voličov. A to 
napriek tomu, že sa pri moci 
striedajú.

Objektívne o  ľudských prá-
vach

„Ľudské práva sú veľmi 
citlivou témou, preto o nich 
treba hovoriť objektívne. 
Nebojíme sa hovoriť o ľud-
ských právach na Kube, lebo 
aj v tejto oblasti sa máme 
čím pochváliť. Isteže, nie 
sme dokonalí, je toho dosť, 
v čom sa aj my môžeme 
zlepšiť, ale ak niekto pristu-
puje so subjektívnymi pred-
sudkami, nejde o objektívnu 
debatu. 

Napriek  bezprecedentnej 
blokáde, prehĺbenej pandé-
miou, ktorá nás pripravi-
la o príjmy z turizmu a núti-
la zvýšiť výdavky na zdravot-
níctvo je u nás zdravotná sta-
rostlivosť bezplatná, venuje-
me sa všetkým diagnostiko-
vaným pacientom, vyvíjame 
vlastné vakcíny. Mnohé kraji-
ny toto neposkytujú, lebo chý-
ba politická vôľa, nie zdroje. 
Takže aká je úroveň ľudských 
práv v týchto krajinách?“ pýta 
sa kubánska veľvyslankyňa.  José Martí je pre Kubáncov viac než symbolom.

Nádej na zmenu? 
Po hlasovaní VZ OSN o rezo-
lúcii sa nezdá, že nový prezi-
dent USA zmení postoj voči 
Kube. Kuba však nikdy ne-
rozlišovala, či prezidentom 
USA je demokrat alebo re-
publikán. Prezident Migual 
Diáz-Canel opakovane zdô-
raznil, že kedykoľvek je pri-
pravený na normalizáciu 
vzťahov s USA, ešte pred ním 
to vyhlásili aj Fidel a  Raul 
Castrovci. Na spoluprácu 
však ochota jednej strany 
nestačí. 

Susedné štáty zvyčaj-
ne uprednostňujú spoloč-
né záujmy pred rozdielmi 
a nie Kuba blokuje USA, 
nie Kuba zaradila USA na 
zoznam krajín podporujú-
cich terorizmus, a nie Kuba 
nelegálne okupuje americké 
územie. 

„Ani amerických obyvateľov nepovažujeme za nepriateľov,“ zdô-
razňuje Yamila Pita Montesová. „Nezakazujeme im dovolenkovať na 
našich plážach. Dokonca v USA je mnoho ľudí, ktorí Kubu podpo-
rujú, chcú, aby naše vzťahy boli normálne.“ Ozývajú sa také hlasy 
v Kongrese i medzi podnikateľmi, ktorí na Kube vidia potenciálny trh. 

„Medzi základné práva ľudí patrí slobodné cestovanie. Ale občania 
USA to majú zakázané zákonom. Preto sme nikdy nepochopili, ako 
môžu byť USA také pokrytecké a mať tú drzosť, že hovoria o ľud-
ských právach na Kube, keď nám znemožňujú rozvíjať dobré vzťahy 
s tretími krajinami, zakazujú svojim občanom cestovať k nám, chcú 
u nás vyvolať hlad. 

Už 60 rokov sme tŕňom v oku USA, lebo ukazujeme, že krajinu 
možno viesť aj inak a oni nechcú, aby to ich ľudia videli. Hoci nie sme 
dokonalí a poškodzuje nás, ak nás niekto takto vykresľuje, ľudské ži-
voty sú pre nás na prvom mieste. Nedávno som jednému pánovi hovo-
rila, aby si predstavil, ako by sa cítil, keby pod takýmto nátlakom, ob-
medzeniami a zákazmi bolo Slovensko a on povedal, že si to ani nevie 
predstaviť. Možno toto je dôvod, že nás ľudia nevedia pochopiť – lebo 
sa nedokážu vcítiť do našej kože, nevedia si predstaviť, v akých pod-
mienkach žijeme,“ vysvetľuje veľvyslankyňa. 

Stranu pripravili Július Kolečány a Braňo Ondruš, foto autori a archív redakcie

hovorí kubánska veľvyslankyňa
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Vojenské a politické dôsledky a

Agresiu podporovalo 40 diví-
zií Hitlerových spojencov z Ta-
lianska, Rumunska, Chorvátska, 
Maďarska a dobrovoľníci z Bel-
gicka, Holandska, Francúzska, 
Španielska, Portugalska, Dánska, 
Nórska, Fínska, Estónska, Litvy, 
Lotyšska, Ukrajiny a z ďalších 
krajín.

Na poľnom ťažení proti ZSSR 
v rokoch 1941 až 1943 sa podie-
ľala aj slovenská armáda. Mi-
nisterstvo národnej obrany po 
predchádzajúcom súhlase Joze-
fa Tisu a Vojtecha Tuku vyhlásilo 
22. júna 1941 vojnový stav a po-
volalo do armády záložníkov. 
Tento krok, zrušenie diplomatic-
kých stykov a iné opatrenia po-
tvrdili, že Slovensko konalo ako 
satelitný spojenec nacistického 
Nemecka. Malo to ľudáckej vlá-
de poslúžiť ako argument pri pre-
sadzovaní požiadaviek na vráte-
nie území zabratých horthyov-
ským Maďarskom po Viedenskej 
arbitráži v novembri 1938.

Vklad ľudákov: dve divízie
Po prekročení sovietskych hra-

níc Wehrmachtom sa rýchlo sfor-
movala z takmer dvoch tisícov 
vojakov Rýchla skupina (veliteľ 
plk. Rudolf Pilfousek), ktorá ne-
skôr prerástla do Rýchlej brigá-
dy. V auguste 1941 sa ukončila 
reorganizácia slovenských poľ-
ných jednotiek. Sformovali sa 
dve samostatné divízie – Rýchla 
divízia (plk. pech. Jozef Turanec) 
a Zaisťovacia divízia (plk. gšt. 
Augustín Malár). Rýchla divízia 

sa zúčastnila na bojoch o Kyjev, 
Rostov, Dnepropetrovsk a postú-
pila až na Kaukaz. Do roku 1943 
Slovensko stratilo na východnom 
fronte vyše 1 200 mužov, neráta-
júc ranených a nezvestných.

Počas druhej svetovej vojny 
bola slovenská armáda budova-
ná ako mocenský nástroj ľudác-

keho režimu. Mala plniť nielen 
vnútornú potlačovaciu a vonkaj-
šiu obrannú funkciu, ale stala sa 
aj nástrojom uplatňovania agre-
sívnej zahraničnej politiky, keď 
po boku nacistického Nemecka 
a jeho spojencov bojovala pro-
ti štátom antifašistickej koalície.

Vojna proti slovanským ná-

rodom v ZSSR sa v radoch slo-
venskej armády po počiatočnom 
vzopätí a zápale stretla so širo-
kým odporom, dezerciami, dob-
rovoľným zajatím, prechodmi na 
druhú stranu frontu. Aj obyčajní 
vojaci pochopili, že si nacistic-
ké Nemecko postupne podriadi-
lo hospodársku a zahraničnú po-
litiku, surovinové i ľudské zdroje 
Slovenska svojim vojenským zá-
ujmom.

V rokoch 1942 až 1943 okolo 
tritisíc Slovákov na území Ukraji-
ny a Bieloruska individuálne ale-
bo organizovane prešlo k Červe-
nej armáde, viacerí ku krymským 
a odeským partizánom. Z tohto 
počtu sa len z 1. pešej divízie do-
stalo 30. októbra 1943 vyše 2 100 
vojakov, poddôstojníkov a dôs-
tojníkov na sovietsku stranu. 
Väčšina z nich prešla z počiatoč-
ného zajatia k postupne sa formu-
júcim čs. jednotkám v ZSSR.

Pretože sa obe slovenské di-
vízie stali na východnom fron-
te nespoľahlivé, koncom októbra 
1943 ich presunuli do Talianska, 
kde ich zreorganizovali na Tech-
nickú brigádu. Tá v sile približne 
troch tisíc mužov pod vedením 
pplk. Jána Krnáča vykonávala 
pre nemeckú armádu stavebno-
technické práce. Brigáde neskôr 
velil plk. Ladislav Bodický a po 
ňom krátko plk. Ján Imro. Do au-
gusta 1944 z nej utieklo 223 prí-
slušníkov k talianskym partizá-
nom. K západným spojencom 
prešiel aj plukovník Imro.

Slovenská armáda sa nedala
sfašizovať

Podiel na ťažení proti ZSSR 
spôsobil obrovskú zmenu vo ve-
domí príslušníkov slovenskej ar-
mády, ale výrazne aj medzi rado-
vými obyvateľmi a v konečnom 
dôsledku prispela k vnútornému 
prehĺbeniu krízy ľudáckeho re-
žimu. Významnú úlohu v tomto 
procese prerodu zohralo sociál-
ne zloženie dôstojníckeho zboru, 
príslušnosť k vierovyznaniu, stav 

výchovy a vzdelania a skromný, 
zväčša plebejský pôvod prevaž-
nej časti dôstojníkov.

Napriek tomu, že Slovensko 
bolo vtedy z religiózneho hľa-
diska prevažne katolícke, medzi 

vyššími dôstojníkmi prevzatý-
mi z československej armády ne-
prevažovali katolíci. Dôstojníc-
ku špičku tvorilo viacero legio-
nárov a pomerne mnoho protes-
tantov. Aj minister obrany Ferdi-
nand Čatloš bol ako jediný člen 
vlády evanjelik.

Podstatná časť dôstojníckeho 
zboru vzišla zo skromných soci-
álnych pomerov. Nebola odcho-
vaná veľkými zaväzujúcimi ná-
rodnými či rodinnými vojenský-
mi tradíciami, dostala výchovu 
a vzdelanie v armáde predmní-
chovskej republiky v buržoázno-
demokratickom protinemeckom 
a protimaďarskom duchu. Mno-
hí mali aj česko-slovenské rodin-
né väzby.

Druhá svetová vojna napokon 
poznačila celý slovenský dôstoj-
nícky zbor a armádu. Bolo tomu 
tak najmä počas poľného ťaženia 
proti Sovietskemu zväzu. Vojaci 
a dôstojníci na vlastné oči videli 

a z vnútra pochopili neľudskosť 
nacistickej ideológie v nemeckej 
okupačnej praxi. Najdôležitej-
šie bolo, že sa slovenská armáda 
ako celok nesfašizovala. Nezre-
alizovala ofi ciálnu politiku vlá-
dy, hoci bola súčasťou štátneho 
aparátu. Postupne dozrievala na 
cestu odporu, revolty a smero-
vala k národnooslobodzovacie-
mu boju.

Ľudácky režim začal prehrávať 
zápas o vlastnú armádu. Rozširo-
vanie slovenskej vojenskej prí-
tomnosti po boku nacistické-
ho spojenca narážalo na nesú-
hlas i časti ľudáckych politikov, 
no hlavne medzi demokraticky 
orientovanými ľuďmi v štátnom 
aparáte a vo verejných funkciách 
hospodárskeho zamerania.

Zmena postojov Moskvy
a západných spojencov

Po prepade Sovietskeho zvä-
zu sa, samozrejme, zmenil ofi -
ciálny postoj sovietskeho vede-
nia. Už 18. júla 1941 podpísalo 
s predstaviteľmi čs. zahraničné-
ho odboja dohodu o výmene vy-
slancov, o vzájomnej podpore 
vo vojne a o súhlase s tým, aby 
sa na území ZSSR mohli formo-
vať čs. jednotky. Britská vláda 
tiež defi nitívne uznala exilovú 
vládu Eduarda Beneša. Podobne 
i Spojené štáty, aj keď ako neu-
trálny štát neboli v tom čase pri-
pravené na vojnu, len rozbieha-
li zbrojársku výrobu úmernú po-
žiadavkám medzinárodnej situ-
ácie. Americká verejnosť vstup 
do vojny ešte odmietala, hoci 
vojenská rozpínavosť Nemec-

Stanislav Mičev, Ján Stanislav

Nemecko porušilo pred 80 rokmi pakt o neútočení z augusta 
1939 a bez vypovedania vojny zaútočilo na Sovietsky zväz. 
Na operácii Barbarossa sa zúčastnilo 4,6 milióna vojakov zo 
152 nemeckých divízií, 3 700 tankov a 2 800 lietadiel.

Slovenský vojak na stráži pri Čiernom mori.

Delostrelci Rýchlej brigády ostreľujú nepriateľské postavenie pri Lyp

Propagandistické snímky vojakov Slovenského štátu v rade na výdaj stravy poľnej kuchyne.
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agresie proti ZSSR Formovanie
čs. zahraničného vojska
Najprv v Sovietskom zväze vznikol Prvý čs. poľný prápor, 
ktorého jadro tvorili príslušníci našich jednotiek, ktorí ustú-
pili z Poľska, a potom Česi a Slováci žijúci na území bývalého 
ZSSR. Neskôr jeho rady rozšírili ženy a slovenskí vojaci, ktorí 
prešli cez frontové línie na sovietsku stranu. Prápor prerás-
tol na Prvú čs. samostatnú brigádu.

Spojenecká zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojno-
vej spolupráci uzavretá so ZSSR 12. decembra 1943 zakotvova-
la formy sovietskej materiálnej pomoci pri ozbrojenom vystúpení, 
ako aj národnooslobodzovaciemu zápasu na území ČSR. Konkre-
tizáciu celého projektu pomoci Moskvy prenechal Beneš na ďalšie 
prerokovanie čs. a sovietskym vojenským odborníkom.

Paradesantná brigáda
Uzavretím tohto dokumentu exilová vláda zvolila cestu dohody 

a perspektívy výhodnej spolupráce so Sovietskym zväzom v náde-
ji, že tento mocný spojenec poskytne dostatočnú vojenskú pomoc 
i povojnové záruky pri budúcom bezpečnom postavení obnovenej 
republiky voči Nemecku.

Od konca roku 1943 sa ťažisko podpory hnutia odporu na území 
ČSR i réžia foriem materiálnej pomoci a presunu živej sily na Slo-
vensko dostali do právomoci ZSSR.

Druhá čs. samostatná paradesantná brigáda sa začala formovať 
v Sovietskom zväze na prelome rokov 1943 a 1944. Jej jadro tvo-
rili vojaci Prvej pešej divízie slovenskej armády, ktorí sa dosta-
li na sovietsku stranu 30. októbra 1943 v priestore Kachovky pri 
ukrajinskom Melitopole. Počas ich internácie v usmaňskom zaja-
teckom tábore vo Voronežskej oblasti sa združili do Pluku sloven-
ských dobrovoľníkov v ZSSR a 13. decembra požiadali preziden-
ta Beneša počas jeho návštevy v Moskve o začlenenie do zosta-
vy čs. vojska.

Od apríla 1944 armádny zbor
Začiatkom januára nasledujúceho roka sa pluk presunul do Jefre-

mova v Tulskej oblasti, kde jeho príslušníci do apríla 1944 absol-
vovali vojenský a výsadkársky výcvik. Rady tejto jednotky rozší-
rili zakarpatskí Ukrajinci, volynskí Česi, dôstojníci z 1. čs. brigá-
dy a z Veľkej Británie ako mužstvo náhradného práporu schopné 
poľnej služby.

Na základe rozkazu z 20. januára 1944 sa sformovala Druhá čs. 
paradesantná brigáda v ZSSR. Za jej veliteľa vymenovali pplk. 
Vladimíra Přikryla. Forma výcviku svedčila o zámere Sovietov 
vysadiť parabrigádu v tyle frontu. Najprv však bola nasadená do 
Karpatsko-duklianskej operácie, neskôr ju letecky presunuli na Tri 
Duby, aby mohla efektívne zasiahnuť do povstaleckých bojov.

Odvodová komisia na Volynsku prijala 19. marca do čs. vojska 
12-tisíc tamojších Čechov. Rozšírenie vojenskej základne umož-
nilo 10. apríla vytvoriť Prvý čs. armádny zbor, ktorý mal tri pešie 
brigády, jednu tankovú a jednu paradesantnú brigádu, delostrelec-
ký pluk, spojovací a ženijný prápor, štábnu a pomocnú rotu, rotu 
zvláštneho určenia poľného četníctva a náhradný pluk, od roku 
1945 aj Prvú čs. zmiešanú leteckú divíziu. Celkovo išlo o 16-tisíc 
mužov a žien. (sm, js) Úprava a medzititulky redakcia Bojovník.

ka a Japonska jej nebola ľaho-
stajná.

Pomoc USA protifašistickým 
silám sa prejavovala najmä ma-
teriálnou a fi nančnou formou. 
Čoskoro po nacistickej invázii 

do ZSSR začali Sovietom do-
dávať rozličný vojenský mate-
riál, vrátane vozidiel a lietadiel. 
Senát odhlasoval zákon o pô-
žičke a prenájme, čo znamena-
lo ohromný prínos pre protifa-

šistickú koalíciu. Išlo o fi nančnú 
dotáciu 50 miliárd dolárov, Bri-
tom z tejto sumy pripadlo 30 mi-
liárd. Tým Spojené štáty výraz-
ne prispeli k oslabeniu krajín Osi 
Berlín-Rím-Tokio.

Prehlbujúce sa britsko-americ-
ké zbližovanie v otázkach možnej 
vzájomnej vojenskej spolupráce 
potvrdila ďalšia skutočnosť. Na 
krížniku Augusta a bojovej lodi 
Prince of Wales sa 9. až 12. au-

gusta 1941 uskutočnili stretnutia 
prezidenta Franklina D. Roose-
velta a premiéra Winstona Chur-
chilla. Prijali Atlantickú chartu, 
ktorá ďalekosiahlo ovplyvnila vý-
voj 2. svetovej vojny.

Významná cesta prezidenta
Beneša do USA

Československá vojenská mi-
sia sformovaná v Moskve sa sta-
la dôležitým článkom organizo-
vania obnovy ČSR. Ofi ciálne za-
čala pracovať po uzavretí dvoj-
strannej dohody z 18. júla 1941, 
ktorou Sovietsky zväz uznal ne-
závislosť ČSR v predmníchov-
ských hraniciach. Obe vlá-
dy 27. augusta podpísali ďalšiu 
zmluvu – o organizácii čs. armá-
dy v ZSSR. Náčelníkom misie sa 
stal plk. Heliodor Píka, jej ďal-
šími členmi pplk. F. Hike-Stoj, 
mjr. Jaroslav Kašpar a pplk. Lud-
vík Svoboda.

Študijná skupina pri minister-
stve národnej obrany exilovej vlá-
dy v Londýne vypracovala v ja-
nuári 1942 elaborát Prevratová 
akcia, ktorý analyzoval možnosti 
organizácie ozbrojeného povsta-
nia na území ČSR. Stal sa výcho-
diskom pre neskoršie rokovania 
s budúcimi západnými spojenca-
mi – Veľkou Britániou a USA i so 
ZSSR o pomoci domácemu hnu-
tiu odporu a predpokladanému 
vojenskému povstaniu.

Beneš svoje politické rozhod-
nutia a plány o spojeneckej po-
moci a povojnovom usporiada-
ní starostlivo zvažoval a konzul-
toval s vedúcimi predstaviteľmi 
Británie a Spojených štátov, pri-
čom sa zaujímal aj o názory So-
vietov. Z tohto aspektu bola veľmi 
dôležitá jeho cesta do USA a Ka-
nady 12. mája až 9. júna 1943. Po-
čas nej prerokoval 13. mája s pre-
zidentom Rooseveltom celý rad 
medzinárodných otázok. V cen-
tre rozhovoru stála požiadav-
ka povojnového odsunu Nemcov 
z ČSR, rozbor Benešovej pláno-
vanej cesty do Moskvy a chystané 
uzavretie československo-soviet-
skej spojeneckej zmluvy.

Exilový prezident sa stretol 
aj s viacerými vplyvnými ame-
rickými politikmi a mal prejav 
v Kongrese. Rovnako úspešná 
bola tiež cesta do Kanady. Jed-
nomesačná cesta po Severnej 
Amerike s bohatým programom 
a mnohé stretnutia s významný-
mi osobnosťami tamojšieho spo-
ločenského života potvrdili nie-
len politický štatút prezidenta 
Beneša, ale vyjadrili i podporu 
celému čs. odboju. Súčasne zasa-
dili vážnu ranu najmä tamojším 
krajanským spolkom a jednotliv-
com, ktorí nadbiehali bratislav-
skému ľudáckemu režimu. Beneš 
sa po absolvovaní cesty do USA 
defi nitívne rozhodol podpísať 
zmluvu so Sovietskym zväzom.
Úprava a medzititulky redakcia Bojovník. Foto Múzeum 

SNP. Širšia fotoprezentácia na www.bojovnik.eu.

Kpt. Ján Nálepka s Alexandrom Saburovom (vľavo) po precho-
de k partizánom v Bielorusku v máji 1943.

povci.

Slovenskí vojaci v uliciach Rostova, júl 1942.

Veliteľ Rýchlej divízie Jozef Turanec si so svojimi vojakmi preze-
rá sovietsky traktor.
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Výstup na Oblík

Medzi účastníkmi na Oblílku dominovali mladí.     foto autor

Michal Peter, predseda OblV SZPB 

Vranov n/Topľou

Už 22. krát sme si výstupom 
na neprehliadnuteľný kopec 
sopečného pôvodu v Slán-
skych vrchoch nad obcami 
Petrovce a Hermanovce pri-
pomenuli historický výstup 
štúrovcov na tento kopec 
pred 177 rokmi pod vedením 
evanjelického farára Adama 
Hlovika, ale aj pamiatku par-
tizánskeho zväzku Čapajev. 

V neďalekých lesoch na hore 
Lysá sídlil o 100 rokov neskôr 
jeho štáb na čele s hrdinom SNP 
brigádnym generálom im me-
moriam Ľudovítom Kukorel-
lim. Celému zväzku velil ute-
čenec z koncentračného tábo-
ra a dôstojník Červenej armády 

Ivan Kononovič Baľuta. V ka-
tastri Petroviec v časti zvanej 
Validlo bolo prvé partizánske le-
tisko na východnom Slovensku, 
cez ktoré prúdila materiálna vo-
jenská i personálna pomoc, lieky 
a zdravotnícke potreby z bývalé-
ho Sovietskeho zväzu. 

Stretli sme sa pri miest-
nom pohostinstve „Kamien-
ka“ neďaleko pamätníka par-
tizánskeho letiska. Pokračova-
li náučným chodníkom „Her-
lica“ s informačnými tabuľa-
mi o pôsobení zväzku Čapa-
jev. „Za Harbom“ sme si pre-
zreli rekonštruovaný partizán-
sky bunker sprístupnený verej-
nosti. Okolo chaty za Oblíkom 
sa prírodovedným náučným 
chodníkom dostali na jeho vr-
chol, kde sme spolu so staros-

tom Petroviec Jánom Jenčom 
účastníkov oboznámili s histó-
riou „Čapajeva“ i štúrovského 
výstupu a pripomenuli vypá-
lenie Petroviec, Hermanoviec, 
Zlatej Bane a Matiašky i časti 

mestečka Hanušovce n/Topľou 
7. septembra 1944. 

Medzi 82 účastníkmi nechý-
bali žiaci základných a stred-
ných škôl, dobrovoľní a profe-
sionálni hasiči, členovia turis-

tického klubu „Krokus“. Na vr-
chole Oblíka každý dostal pa-
mätnú vlajočku a po zostupe 
k chate za Oblíkom občerstve-
nie. Vďaka patrí obci Petrovce 
za fi nančnú podporu podujatia. 

Od slov k činom
Jozef Marunic, predseda OblV SZPB Nové Zámky

Pred niekoľkými týždňami vedenie SZPB podpísalo dohodu 
so stranou Hlas sociálna demokracia. V našom re gió ne sme 
ju „premenili na drobné“ v rámci podujatí venovaných 76. vý-
ročiu oslobodenia v Štúrove a v neďalekej obci Kamenín.

Po oslavách sme sa dohod-
li s jej krajskou predsedníčkou 
Martinou Jarošovou Gašparo-
vou a so starostom Kamenína 
Jozefom Grmanom na tom, že 
nám pomôžu s obnovením náte-
ru sovietskeho tanku T-34, kto-
rý je súčasťou pamätníka pri 
tejto obci. Začiatkom roku 1945 
tam pri brehoch Hrona prebie-
hala najväčšia a najkrvavejšia 
tanková bitka na území Sloven-
ska, v rámci ktorej Červená ar-
máda bojovala – úspešne – pro-
ti výraznej presile Wehrmachtu.

Už 8. mája 2021 tam zaví-
tala skupina mladých členov 
Hlasu SD z nitrianskeho kra-

ja, ktorých viedol poslanec NR 
SR Erik Tomáš. Spolu s členmi 
miestnej základnej organizácie 
SZPB sa pustili do práce.

Využili sme túto príležitosť 
a prerokovali sme ďalšiu mož-
nú koordináciu činnosti s kraj-
skou organizáciou strany. Do-
hodli sme sa na spolupráci pri 
starostlivosti o pamätníky v No-
vozámockom a Komárňanskom 
okrese, organizovaní spoloč-
ných podujatí a zapájaní mla-
dých členov Hlasu SD do akti-
vít nášho Zväzu na regionálnej 
i miestnej úrovni. Príklad hod-
ný nasledovania aj v ostatných 
oblastiach Slovenska.

Mladí z Hlasu-SD v akcii v Kameníne.      foto OblV SZPB

Minister obrany SR Jaroslav Naď udelil pamätnú medailu k 75. výro-
čiu SNP a skončeniu druhej svetovej vojny, ktorú prevzali rodinní prísluš-
níci vojnových veteránov a členovia SZPB v Banskej Bystrici. Ocenený-
mi vojnovými veteránmi sú Ivan Blaho, Vendelína Budová, Bartolomej 
Hraško, Zita Janotková, Anna Longauerová, Ján Mojžiš, Mária Rafajová, 
Gustáv Rakyta, Mária Roštárová, Ján Sedliak, Anna Slobodníková, Ben-
jamín Strmeň, Peter Synovec, Gabriela Šteinhúblová, Ján Štilla a Mária 
Žabková. Medaile si 22. júna prevzali aj títo členovia Zväzu: Mgr. Ivan 
Bartoš, RSDr. Štefan Dubovický, pplk. vv. PhDr. Štefan Horváth, Mgr. 
Eva Holéczyová, Pavol Nikodém, Štefan Paško, mjr. vv. Ing. Ondrej Štr-
bák, plk. vv. Ivan Vajda a Ing. Ján Žiško.  (red.)

Ocenenie vojnových
veteránov a členov SZPB

Ocenení členovia Zväzu v B. Bystrici.       foto OblV SZPB B. Bystrica

Draho vykúpená sloboda
Braňo Ondruš

Predseda Historicko-doku men-
tačnej komisie OblV SZPB v Po-
prade, vojnový historik a pub-
licista Marcel Maniak pripravil 
knihu Draho vykúpená sloboda. 
Na jej vydanie zbiera prostried-
ky formou predbežného preda-
ja. Za 25 € môžete knihu získať 
aj s podpisom autora ešte skôr, 
než sa objaví na pultoch pre-
dajní kníh. 

Publikácia je vôbec prvým uce-
leným dielom o udalostiach rokov 
1944 –1945 pod Vysokými Tat-
rami. Budú v nej opísané kľúčo-
vé udalosti – prípravy a podrob-
ný priebeh SNP, informácie o par-
tizánskych skupinách, oslobode-

nie regiónu vrátane osloboditeľ-
ských jednotiek a ich veliteľov, 
spomienky na vojnu a mnohé ďal-
šie dôležité udalosti.

„V súčasnosti sa stretávame 
s prekrúcaním dejín, či dokon-
ca so spochybňovaním SNP. Naj-
mä mladá generácia musí po-
znať pravdu o protifašistickom 
boji nášho ľudu,“ vysvetľuje au-
tor dôvody pre vznik knihy. „Cie-
ľom tohto projektu je osloviť žia-
kov základných a stredných škôl, 
a celkovo mladú generáciu, aby 
vedela, čo pre Slovenskú repub-
liku znamenalo Povstanie, ako 
prebiehalo pod Vysokými Tatra-
mi a koľko životov nás stala slo-
boda.“

Keďže M. Maniakovi chýba na 

vytlačenie 380-stranovej publi-
kácie celkovo 4 500 €, zbiera ich 
malými príspevkami od budúcich 
majiteľov pútavej knihy. Ak si ju 
chcete už vopred kúpiť a podpo-
riť užitočný projekt protifašistic-
kej výchovy, navštívte interneto-
vú adresu https://www.startlab.
sk/projekty/2130-draho-vykupe-
na-sloboda/

Publikácia Draho vykúpená 
podoba je už pripravená do 
tlače.    foto redakcia

Prehliadka výstroja, výzbroje a vo-
jenskej techniky z obdobia druhej sve-
tovej vojny bola súčasťou osláv Dňa ví-
ťazstva v Pavlovciach v okrese Vranov 
n/Topľou. Po štátnej hymne a básni Mi-
lana Rúfusa Večer na Ďumbieri v poda-
ní Marty Lejkovej-Korbovej dekan Pra-
voslávnej bohosloveckej fakulty Prešov-
skej univerzity prof. Ján Šafi n prednie-
sol historickú prednášku na tému voj-
na. Slávnostnému kladeniu venca asisto-
val Hencovský oddiel Gvardija z Henco-
viec aj čestnou salvou na počesť padlých 
osloboditeľov. Pietny akt sprevádzala 
dychová hudba Orchester Vychodňarov, 
pôsobiaca pri MO MS Nižný Hrabovec. 

Text a foto: Miroslav Gešper, vedúci OP MS Vranov nad Topľou
Historická vojenská technika na oslavách Dňa Víťaz-
stva v Pavlovciach.
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Deň pamiatky a smútku
Ján Uhrík

Členovia Jednoty dôchodcov Slovenka v Stropkove, inšpiro-
vaní členmi SZPB a Klubu Arbat navštívili pamätné miesta 
bojov za našu slobodu, aby si pripomenuli 80. výročie vypuk-
nutia veľkej vlasteneckej vojny. V nedeľu 13. júna sme zača-
li pri Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku, kde leží vyše 
9000 červenoarmejcov. Vypočuli sme si informácie o Karpat-
sko-duklianskej operácii a výstavbe pamätníka.

Cestou na Duklu sme sa si 
kyticou ruží uctili generála 
Ludvíka Svobodu. Na cintorí-
ne vojakov 1. čs. armádneho 
zboru je pochovaných 565 vo-
jakov, ešte viac v poľskej Duk-
le, Nowosielciach v Zarzyne. 
Z historického miesta sme sa 

presunuli do prvej oslobodenej 
obce u nás. Cestu do Kalino-
va prerazili vojská 3. horské-
ho streleckého zboru pod ve-
lením gen. Vedenina v zostave 
1. gardovej armády 1. ukrajin-
ského frontu gen. Grečka. Vyše 
2000 ich zaplatilo za našu slo-
bodu cenu najvyššiu. 

Ku kvetom a sviečke prida-
la naša najmladšia účastníčka 
Inka Korpoňová krásnu rusín-
sku vlasteneckú pieseň. Zasta-
vili sme sa i v Múzeu moder-
ného umenia Andyho Warhola 
v Medzilaborciach a ďalšiu ky-
ticu kvetov sme položili k po-
mníku osloboditeľom v Osad-
nom, preslávenom nielen fi l-
mom, ale aj a kryptou – kost-
nicou 1075 ruských vojakov 
z 1. svetovej vojny. V miest-
nom „minimúzeu“ sme si po-
zreli artefakty bojov z oboch 
vojen, ktoré sa prehnali týmto 
krajom. 

Ďalšou zastávkou bola vo-
jenská časť cintorína v Hu-
mennom a potom Ústredný vo-

jenský cintorín Červenej armá-
dy v Michalovciach, kde nás 
čakal predseda OblV SZPB 
Miroslav Prega. Povedal nám 
o histórii bojov a cintorína, na 
ktorom leží vyše 17 000 červe-
noarmejcov a pridal perličky 
z minulosti i súčasnosti cinto-
rína. Napríklad, že i dnes Rusi, 
Bielorusi, Ukrajinci či prísluš-
níci ďalších národov bývalé-
ho ZSSR hľadajú svojich pad-
lých predkov a často navštevu-
jú tento cintorín. 

S vďakou vyše 63 000 pad-
lým sovietskym, vyše 5000 
čs. vojakom, ale aj príslušní-
kom 34 národov, ktorí sa za-
pojili na našom území do boja 
proti fašizmu sme si s bratský-
mi národmi Rusmi, Bielorus-
mi i Ukrajincami nielen pripo-
menuli ich Deň pamäti a smút-
ku, ale tiež to, kto nás oslobo-
dil spod fašistického jarma. Že 
to boli vojaci s červenou hviez-
dou na prilbách a s hnevom 
voči nepriateľom, ale aj láskou 
v srdci voči nám, Slovákom.Účastníci spomienkového výletu zo Stropkova.     foto autor

Na hrdinov nezabúdame
Juraj Drotár 

Pri pamätníku Jozefa Gabčíka v Poluv-
sí, pietnym aktom a Memoriálom Joze-
fa Gabčíka, ktorým je cezpoľný beh na 
11 km k pamätníku Jozefa Gabčíka pri 
kasárni v Žiline sme si uctili hrdinstvo 
výsadkárov v operácií Antrophoid.

Útok na Reinharda Heydricha s krycím ná-
zvom operácia Antropoid vykonali česko-slo-
venskí výsadkári Jozef Gabčík (s krycím me-
nom Zdeněk) a Jan Kubiš (s krycím menom 
Ota Navrátil) 27. mája 1942 v Prahe-Libni. 
Išlo o vojenskú operáciu, ktorej vysadenie 
uskutočnila 138. (výsadková) peruťRAF 28. 
a 29. decembra 1941, a na ktorú boli výsad-
kári špe ciál ne vycvičení v Škótsku. Akcii ve-
lil Adolf Opálka. 

Útok na zastupujúceho ríšskeho protekto-
ra bol jednou z najvýznamnejších, ak nie naj-
významnejšou úspešnou diverznou akciou na 
likvidáciu predstaviteľa nacistického režimu 
v priebehu 2. svetovej vojny. Heydrich bol 
najvyššie postaveným nacistickým pohlavá-
rom zlikvidovaným príslušníkmi protinacis-

tického a protifašistického odboja. V reakcii 
na útok nacisti zavraždili vyše 15-tisíc ľudí, 
vypálili obce Lidice a Ležáky. Výsadkárov 
útoku sa im podarilo vypátrať aj vďaka zra-
de 18. júna 1942.

Medzinárodným dôsledkom útoku na 
Heydricha bolo odvolanie Mníchovskej do-
hody zo strany Veľkej Británie a Francúz-
ska, čím bolo zabezpečené znovuobnove-
nie Československa v jeho pôvodných hra-
niciach. 

Na spomienkovom podujatí sa zúčastnili 
minister obrany Jaroslav Naď, minister zdra-
votníctva brigádny generál Vladimír Lengvar-
ský, poslanci NR SR, veľvyslanec V. Británie 
Nigel M. Baker, vojenskí pridelenci V. Britá-
nie, USA, ČR, Poľska, veliaci dôstojníci OS 
SR, zástupcovia Žilinského samosprávneho 
kraja, mesta Žilina, primátori a starostovia zo 
žilinského a bytčianskeho okresu. Nechýba-
li delegácie Oblastného výboru SZPB Žilina, 
Klubu výsadkárov SR a Klubu ZV SR posád-
ky Žilina. Aj vyše 260 bežcov si účasťou na 
memoriáli uctili hrdinstvo výsadkárov operá-
cie Antropoid.

Predseda SZPB Pavol Sečkár kladie veniec na Slavíne pri príležitosti 
80. výročia útoku na ZSSR.  

Výročie zákerného prepadnutia Sovietskeho zväzu nacistickým Ne-
meckom si pripomenula aj delegácia SZPB vedená Pavlom Sečkárom 
a vedúcim koordinačného oddelenia Jozefom Ťažkým účasťou na piet-
nom akte na Slavíne. Nechýbali ani veľvyslanec Ruska Igor Bratčikov, 
veľvyslanec Kazachstanu Roman Vassilenko a bieloruský charge d’af-
faires Denis Sidorov, ako aj predseda Smeru Robert Fico s podpredse-
dom Ľubošom Blahom.  Text: Ján Rohár, foto: Branislav Balogh

Napriek pandémii oblastná organizácia SZPB v Trebišove realizovala 
aspoň v obmedzenej miere podujatia pri príležitosti významných výročí. 
Členovia základných organizácii sa stretávali len na sociálnych sieťach. Aj 
táto informácia zaznela na zasadaní OblV 11. júna. Aktualizovali sme plán 
akcií do konca roku 2021 a spresnili úlohy komisií pri OblV, ako i ďalšiu 
činnosť klubu mladých priateľov SZPB. Za nového tajomníka organizácie 
sme zvolili Vladimíra Lapitku, keďže doterajšia tajomníčka Mária Kole-
sárová požiadala o uvoľnenie z funkcie z rodinných dôvodov. 

Text a foto: Alexander Gergely, OblV SZPB Trebišov

Rokovanie OblV SZPB Trebišov.

Účastníci behu vďaky.      foto V. Stoila
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

• Bacúch:  Božena Ďurčíková 
79 rokov a Ján Kán  82 rokov.
• Banská Bystrica – Radvaň: 
Eduard Osadský 80 rokov
• Banská Bystrica – Rudlová: 
Helena Melegová 65 rokov
• Bardejov 2: Peter Bohač 75 
rokov.
• Bardejov 3: Andrej Holovač 
40 rokov.
• Bardejov 4: Božena Ondejko-
vá 80, Marcel Tribus 70, Mária 
Jančiková 81 a Mária Bučková 
82 rokov. 
• Bernolákovo: Mária Satúry-
jová 75 rokov
• Bratislava – Nové Mesto 1: 
Bohumil Krajačič 87 a  Jozef 
Tomčák 83 rokov 
• Bratislava – Karlova Ves: 
Gertruda Kroneislová 80 rokov.
• Bratislava – Petržalka: Mi-
lan Daniž 70 rokov. 
• Bratislava č.9: Vlasta Ham-
plová 89 rokov
• Bratislava č.12: Margita 
Elischerová 91 rokov
• Bojnice: PhDr. František Tám 
65 a Ľudmila Dávidová 70 ro-
kov

• Cinobaňa: Veronika Borošo-
vá 35 rokov.
• Čadca: Božena Padyšáková 
75 rokov.
• Čaňa: Mária Buzová 89, Ľud-
mila Ganovská 65 rokov.
• Čierny Balog: Mária Klimen-
tová 94 rokov
• Galanta: Ivan Zelenák 80 ro-
kov
• Hniezdne: Anna Fecenko-
vá 80, Anna Abrahamovská 92 
a Ján Mariančík 88 rokov
• Horná Mičiná: Emília Ostro-
lucká 75 rokov
• Hostie: Emília Horváthová 60 
rokov. 
• Hrabske: Ján Spišak 75 rokov.
• Hrušov: Pavol Mišt 70 a Ce-
cília Stachová 70 rokov.
• Chotča: Štefan Gima 75 ro-
kov 
• Kokava n/Rimavicou: Hele-
na Bírová 90 a Anna Baníko-
vá 85 rokov.
• Košice – juh: František Hu-
svár 65 rokov. 
• Košice – KVP: Peter Leško 
65 rokov. 
• Košice – sever: Helena Halo-

vá 92 a ing. Ladislav Jurík 89 
rokov.
• Kríže: Milan Sovič 35 rokov. 
• Kurov: Peter Špirko 84 rokov. 
• Kuzmice: Andrej Ivan 75 ro-
kov.
• Kyjov: Ján Čuba 75 rokov
• Lipany: Anna Hetharšiová 70 
rokov
• Lipovec: Marta Strelíčková 
70 rokov
• Lučenec II: Viera Obrtalová 
80 a Božena Balašková 82 ro-
kov..
• Lučenec III: Marta Galádo-
vá 80 rokov.
• Makovce: Beáta Švigarová 50 
rokov.
• Marhaň: Anna Patrilová 90 
rokov. 
• Medvedie: Ján Vančišin 66 
rokov.
• Medzibrod: Katarína Prašov-
ská 70 rokov
• Medzilaborce: Michal Cap-
cara 80 rokov a Emil Brza 70 
rokov.
• Michaľany: Mgr. Matúš 
Eperješi 40 rokov a Vlastimil 
Kundrát 20 rokov.

• Nitra – Dolné mesto: Vlasti-
mil Hromada 87 rokov.
• Nitra – Horné mesto: Mária 
Chudíková 70 rokov. 
• Nižný Žipov: MUDr. Miro-
slav Bereš 60 rokov.
• Nové Mesto nad Váhom: Ju-
dita Morávková 92, Irena Ko-
šíková 90, Emília Vydarená 87, 
Anna Balkovicová 86, Anna 
Stanková 84. Emília Kukučková 
84, Eduard Gábor 84, Anna Mi-
chalíková 75, Ing. Milan Tomka 
65 a Ľubica Zenková 55 rokov.
• Novosad: Mgr. Ondrej Kse-
ňák 40 rokov.
• Očová: Anna Sojková 65 ro-
kov.
• Parchovany: Ján Popaďák 65 
rokov.
• Partizánske: Agneša Mináro-
vá 93, Jaroslav Kollár 80, Ale-
na Burzová 80 a Stanislav Junas 
75 rokov
• Pohorelá: Mgr. Juraj Halaj 81 
rokov
• Rajec: Štefan Dubovec 85, 
Ivan Lančarič 75, Peter Peka-
ra 70 rokov a Marek Čambal 45 
rokov.
• Revúca: MUDr. Viliam Suchý 
86, Božena Zajacová 80, Mária 
Damrelyová 75, Ján  Brdársky 
70, Ing. Milan Čech 70 a Ľud-
mila Šeďová 65 rokov.
• Rimavská Sobota: Kornélia 
Wirtscafterová 95 rokov
• Sečovce 2: Renáta Kantuľá-
ková 55 rokov.
• Skalité: Viera Zvardoňová 65 
rokov. 
• Staškov: Jaroslav Machovčák 
75 rokov.
• Staškovce: Vasiľ Račko 70 
rokov. 
• Stará Ľubovňa: Peter Kober 

70 a Ivana Šipošová 65 rokov
• Stropkov: Anna Kimáková 74 
rokov. 
• Sučany: Ing. Eduard Skyva 
75, Paulína Lisíková 70, Anna 
Hojná 83 a Želmíra Seemano-
vá 81 rokov
• Svidník: Ján Lacík 66, Peter 
Pajkoš 30, Michal Harviš 82, 
Ján Rodák 55, Andrej Revák 
83, Helena Macková 70, Jaro-
slav Derco 50, Jaroslav Fecuš 
50, Jozef Rodák 78 a Miroslav 
Bačišin 70 rokov.
• Šaľa: Milena Barthová 75 ro-
kov.
• Trebišov 1: Ján Novák 65 ro-
kov.
• Trebišov 3: PhDr. Ján Gondoľ 
75 rokov.
• Trebišov, časť Milhostov: 
Mária Nadzamová 80 rokov.
• Trenčianske Teplice: JUDr. 
Jana Michaličková 35 rokov.
• Vagrinec: Anna Študliková 
65 rokov.
• Veľký Lipník: Ján Bednarčík 
70 rokov
• Uderiná: Ján Strmeň 75 rokov.
• Vysoká n/ Kysucou: Anna Ja-
nitová 80 a Michal Findra 80 
rokov. 
• Vyšný Tvarožec: Ján Zachar-
dala 75 rokov. 
• Závadka nad Hronom: Dra-
huša Bartošíková 70 a Ján Ku-
kuľa 70 rokov.
• Zvolen – Centrum: František 
Hindický 55 rokov.
• Zvolen – Zlatý Potok: Hen-
rieta Laurová 70 rokov.
• Žilina 3 – Vlčince: Michal 
Petrok 60 rokov.

Jubilantom 
srdečne blahoželáme! 

 Hrachov: so 79-ročným 
Bohuslavom Kúdelom.
 Medzilaborce: so 63-roč-
ným Ing. Ivanom Solejom.
 Nové Mesto nad Váhom: 
s Boženou Štukovou a Zorou 
Uhrovou. 
 Partizánske: s 98-ročnou 
Máriou Holúskovou. 
 Pezinok, ZO brig. gen. 
Karola Peknika: s 87-roč-
ným pplk. v. v. Ing. Marcelom 
Jurechom. 

 Pohorelá: s 81-ročnou Má-
riou Vojtkovou.
 Rajec: s 89-ročným Štefa-
nom Pechom. 
 Revúca: so 72-ročným Já-
nom Vandrášíkom.
 Strážske: so 69-ročnou 
Martou Karšiakovou.
 Trenčín 1: s 94-ročnou Au-
gustínou Kuricovou.

Česť ich
nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa rozlúčili

Odišiel účastník SNP
Členovia ZO SZPB v Gemerskej Po-

lome sa 7. júna 2021 rozlúčili s dote-
raz najstarším členom 94-ročným Bar-
tolomejom Spišiakom. Bol posled-
ným priamym účastníkom odboja 
a SNP spomedzi nás, za čo dostal veľ-
ké množstvo vysokých štátnych i zvä-
zových vyznamenaní. S pribúdajúcim 
vekom sa však prirodzene zhoršoval 
jeho zdravotný stav a tento mesiac sme ho odprevadili na po-
slednej ceste.  Česť jeho nehynúcej pamiatke!

Za Annou Petričovou
Dušan Jaščur, tajomník OblV Bardejov 

Hlboko nás zasiahla správa o úmrtí dlhoročnej aktívnej členky pr-
vej ZO SZPB v Bardejove RSDr. Anny Petričovej, ktorá nás vo veku 
70 rokov náhle opustila 17. júna. Od roku 1995, kedy vstúpila do 
Zväzu aktívne pracovala v komisií učiteľov, žien a mládeže. 

Nemenej aktívne sa podieľala sa na príprave a realizácii mnohých roč-
níkov súťaže Medzníky druhej svetovej vojny. Okrem toho bola dvor-
nou korešpondentkou oblastného výboru. O činnosti a dianí v SZPB 
pravidelne písala v regionálnej tlači, taktiež svojimi článkami prispie-

vala do Bojovníka. Za dlhoročnú obetavú prácu v SZPB jej tento rok bolo navrhnuté udelenie Me-
daily M. R. Štefánika. Svojou obetavosťou a profesionálnym prístupom si získala rešpekt nielen 
v radoch SZPB, ale aj celého okolia. 

Smrť nám zobrala pamätníka
Naše životy navždy pozna-

menala pandémia COVID-19. 
Tí najslabší a najzraniteľnej-
ší spravidla podľahli medzi pr-
vými. Aj dlhoročný člen SZPB, 
pamätník SNP v Slavošovciach 
a jeho okolí a člen Historicko-
dokumentačnej komisie pri ÚR 
SZPB PeadDr. Milan Sajenko. 
Kvôli epidemiologickým opat-
reniam sme mu mohli vzdať 
symbolický hold až 14. júna na 
cintoríne v Slavošovciach. Zväz 

v ňom stratil človeka, ktorý celý 
svoj život venoval práci pedagó-
ga, ako aj mapovaniu a prezen-

tácii historickým udalostí spo-
jených s Povstaním a porážkou 
fašizmu. Text a foto: Milan Malček
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Očkovanie je najlepšie

Virológ Alexander Semionov, 
riaditeľ Jekaterinburského ve-
deckovýskumného ústavu pre 
vírusové infekcie Štátneho ve-
deckého centra Vektor Rospot-
rebnadzoru v Komsomoľskej 
pravde podporil očkovanie. 

Prípady ochorenia po očko-
vaní sú veľmi zriedkavé. Ľudia, 
ktorí ochorejú po zaočkovaní, 
majú ľahký priebeh ochorenia 
a nevyskytujú sa u nich kompli-
kácie. A na rozdiel od neočko-
vaných ľudí neumierajú.

Majú zaočkovaní naďalej 
nosiť rúško?

Je to absolútne oprávnená 
požiadavka. Ak ste sa naprí-
klad bozkávali s osobou infi -
kovanou koronavírusom, po-
tom istú dobu budete oko-

lo seba šíriť nákazu, hoci vy 
sami s najväčšou pravdepo-
dobnosťou neochoriete. 

Líši sa imunita získaná pre-
konaním choroby od imuni-
ty získanej očkovaním? 

Imunita, ktorá sa vytvorí po 
prekonaní choroby, bohužiaľ 
nie je lepšia ako imunita získa-
ná očkovaním. Vírus sa mení, 
každý počul o mutáciách. Kaž-
dá má trochu inú štruktúru. 
Vakcína je však navrhnutá tak, 
aby naučila imunitný systém 
chrániť miesta, ktoré sú spo-
ločné pre všetky vírusy. Teda 
vakcína vytvorí imunitu, kto-
rá je z hľadiska ochrany účin-
nejšia.

Na internete koluje množ-
stvo odstrašujúcich infor-
mácií a časť ľudí im verí.

Vakcína CoviVac obsahuje 
celý vírus, ktorý je však usmr-
tený. Takýmito vakcínami sme 

foto sputnikvaccine.com

sa naučili zabíjať oveľa ne-
bezpečnejší vírus, než SARS-
CoV-2. Sputnik-V je založe-
ný na genetickom konštrukte, 
ktorý neobsahuje nosič gene-
tickej inštrukcie (mRNA). Ale 
ani Sputnik, ani vakcíny za-
ložené na RNA nie sú schop-
né nijakým spôsobom zmeniť 
ľudský genetický kód.

Vakcíny boli vyvinuté veľmi 
rýchlo, čo ak nie sú bezpeč-
né?

Ruské vakcíny prešli celým 
cyklom predklinických a kli-
nických skúšok. Nebola vy-
tvorená úplne nová vakcína, 
iba sme modifi kovali techno-
logické platformy, na ktorých 
sme u nás a predtým v Soviet-
skom zväze pracovali po celé 
desaťročia. Ruské vakcíny by 
nemali vzbudzovať obavy, nie 
je na to žiadny dôvod.

Zverejňujeme so súhlasom 

veľvyslanectva RF v SR

Nemecký prezident: 
Barbarská vojna
Braňo Ondruš

Výročie útoku nacistického Nemecka na ZSSR si 
pripomenul aj nemecký spolkový prezident Frank-
Walter Steinmeier. „Každá vojna prináša skazu, 
smrť a utrpenie. Ale táto vojna bola iná. Bolo to 
nemecké barbarstvo,“ vyhlásil v Nemecko-ruskom 
múzeu v Berlíne-Karlshorste. 

Zdôraznil, že nikto neutrpel za druhej svetovej voj-
ny toľko obetí, ako národy vtedajšieho Sovietskeho 
zväzu. Státisíce sovietskych vojakov Nemci zabili, 
vyhladovali, alebo zastrelili už počas prvých mesia-
cov útoku. Pripomenul tiež popravné čaty, ktoré za-
bíjali židovské ženy, mužov a deti, ako aj ďalšie zlo-
činy proti civilnému obyvateľstvu. 

Tieňom podujatia bol jeho bojkot zo strany ukra-
jinského veľvyslanca v Nemecku Andrija Melnyka. 
Dôvodom bolo miesto konania. V liste riaditeľovi 
múzea Jörgovi Morrému napísal, že to bola „z pohľa-
du Ukrajincov urážka, veľmi poľutovaniahodná a zá-
roveň odcudzujúca.“ Spomienková akcia so zástup-
com Ruska je preňho neakceptovateľná kvôli kon-
fl iktu na Ukrajine. 

Ako informovalo múzeum, účasť na podujatí od-
mietlo ďalších 6 z 15 veľvyslancov nástupníckych 
štátov ZSSR, vrátane pobaltských krajín. Úrad spol-
kového prezidenta nad tým vyjadril ľútosť, ale kriti-
ku výberu miesta konania podujatia odmietol. 

To, čo sa začalo 22. júna 1941bolo rozpútanie ne-
návisti a násilia, radikalizácia vojny vedúcej k ilúzii 
totálneho vyhladenia. Nemecké ťaženie bolo od prvé-
ho dňa vedené nenávisťou: anisemitizmom a antibol-
ševizmom, rasovou mániou voči slovanským a ázij-
ským národom Sovietskeho zväzu. 

Tí, ktorí viedli túto vojnu zabíjali všetkými možný-
mi spôsobmi, s nebývalou brutalitou a krutosťou. Tí, 
ktorí boli zodpovední a ktorí sa vo svojom naciona-
listickom blúznení odvolávali dokonca na nemeckú 
kultúru a civilizáciu, na Goetheho, Schillera, Bacha, 
Beethovena, znesvätili celú civilizáciu, všetky zásady 
ľudskosti a práva. Nemecká vojna proti ZSSR bola 
vražedným barbarstvom. 

Nech je to pre nás akokoľvek ťažké, musíme si to 
pamätať. Spomienka na toto peklo, na absolútne ne-
priateľstvo a odľudštenie druhého – táto spomienka 
zostáva pre nás, Nemcov, záväzkom a pre svet me-
mentom.  Z prejavu nemeckého prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera

Spomienka na vyhladzovaciu vojnu
Ulrich Schneider, generálny tajomník 

Medzinárodnej federácie odbojárov (FIR)

Pri príležitosti 80. výročia útoku na ZSSR tre-
ba pripomenúť súvislosti, na ktoré sa už často 
zabúda. Jeho kľúčovým motívom bolo získa-
nie surovín: pšeničných polí a poľnohospodár-
skych výrobkov, ložísk ropy a zemného ply-
nu, železnej rudy a priemyselných kapacít. Ar-
máda miliónov vojakov pochodujúcich na vý-
chod mala byť zásobovaná z tovarov miest-
neho obyvateľstva, a tak pripravovať „slovan-
ských podľudí“ o živobytie.

Navyše to bola ideologicky motivovaná vyhladzo-
vacia vojna proti „židovsko-boľševickému“ nepriate-
ľovi. V „Smerniciach pre velenie vojsk v Rusku“ sa 
píše: „Tento boj si vyžaduje nemilosrdné a energic-
ké kroky proti boľševickým agitátorom, partizánom, 
sabotérom, židom a úplné odstránenie všetkého ak-

tívneho a pasívneho odporu. (...) Najmä ázijskí voja-
ci ČA sú neprehľadní, nepredvídateľní, zradní a bez-
očiví. “ Takéto rasistické pokyny neprišli od Goeb-
belsovho ministerstva propagandy, ale od nemeckého 
vedenia Wehrmachtu.

 „Commissar Order“ podpísaný generálom Wilhel-
mom Keitelom prikazoval politických dôstojníkov 
ČA zabíjať priamo na fronte. Ak ich odhalili neskôr, 
dostali sa do koncentračných táborov na likvidáciu. 
Len v Buchenwalde SS zavraždili vyše 8 000 soviet-
skych zajatcov.  

Pre FIR a jej antifašistické organizácie je spomien-
ka na 22. júna 1941 spomienkou na tých, ktorí sa 
s veľkou odvahou sa postavili na odpor nemeckým 
agresorom. Našou úlohou je udržiavať spomienku na 
vyhladzovaciu vojnu a všetky jej obete, ale aj na veľ-
ký úspech Červenej armády, ktorá niesla hlavné vo-
jenské bremeno pre oslobodenie európskeho konti-
nentu od fašistického barbarstva.

Výročie juhoslovanského odboja
Sofia Prétorová

Deň boja proti fašizmu osla-
vujú každoročne v Chorvátsku 
22. júna. V roku 1941 sa v ten-
to deň začal boj juhoslovanské-
ho partizánskeho hnutia proti 
nemeckej a talianskej okupácii 
na ich území. 

Sisakovský národno-oslobodzu-
júci partizánsky oddiel bol vôbec 
prvým ozbrojeným hnutím protifa-
šistického odboja na území vtedaj-
šej Juhoslávie. Dokopy mal zhruba 
77 členov, väčšinou chorvátskeho 
pôvodu (na konci 2. svetovej vojny 
zostalo nažive len 38 z nich). 

Komunisti na čele
Išlo najmä o členov chorvát-

skej komunistickej strany zo Sisa-
ku, ktorí sa kvôli hroziacemu ne-
bezpečenstvu presunuli najskôr 
do dedinky Žabno a neskôr do ne-
ďalekého lesa Brezovica. Šieste-
ho apríla 1941 totiž Nemecko, Ta-
liansko a Maďarsko vpadli do Ju-
hoslávie a do 11 dní mali krajinu 
pod úplnou kontrolou. 

Odozva na seba nenechala dlho 
čakať – v už spomínanej Brezovi-

ci sa partizánsky oddiel sformoval 
v deň, kedy Nemecko vtrhlo do 
Sovietskeho zväzu, teda 22. júna.

Pol milióna bojovníkov
Napriek tomu, že mal málo čle-

nov, bol významným míľnikom 
protifašistického odboja – postup-
ne sa na pomoc partizánom prida-
lo až 500 000 ľudí, zhruba 230 000 
z nich bolo ozbrojených. 

Vedúcim Sisakovského oddielu 

bol Vladimir Janjic-Capo. V 50. ro-
koch bol vyhlásený za národného 
hrdinu Juhoslávie. Významným 
členom bol aj Janko Bobetko, kto-
rý bol v rokoch 1991 – 1995 gene-
rálom chorvátskej armády. 

Federácia protifašistických bo-
jovníkov Chorvátska, Sisakovskej 
a Sisakovsko-Moslavinskej župy 
v rámci Dňa boja proti fašizmu kaž-
doročne organizuje pokladanie ven-
cov v pamätnom parku v Brezovici. 

Pomník Sisakovského národno-oslobodzovacieho partizánskeho od-
dielu         foto flickr
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ČERNYŠEVSKIJ: NECÍTIM NENÁVISŤ...   dokončenie v tajničke

Sociálna
 poradňa

Na Vaše otázky odpovedá Brani-
slav Ondruš, bývalý štátny tajomník 
Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR

Popri dôchodku pracujem a viem, 
že si takto môžem zvýšiť aj penziu. 
Musím však najskôr skončiť teraj-
šiu prácu? A ako mám požiadať 
o prepočítanie penzie, a čo k tomu 
musím predložiť?  Jozef, Veľký Krtíš 

Áno, najskôr musíte skončiť pra-
covný pomer. Čiže, ak pracujete napr. 
od 1. apríla do 15. júna, o zvýšenie 
dôchodku môžete požiadať najskôr 
16. júna žiadosťou, ktorú zašlete Soci-
álnej poisťovni. Najlepšie je odovzdať 
ju v najbližšej pobočke, ak aj patrí-
te pod inú, poisťovňa Vašu žiadosť na 
správne miesto doručí interne. 

Žiadosť je neformálna, čiže nie je 
pre ňu predpísaný žiadny formulár, 
stačí napísať jednoduchý list. Úst-
na žiadosť nestačí, musí byť písom-
ná. V liste uvediete obdobie, v kto-
rom ste pracovali. Poisťovňa odpo-
rúča o žiadosti upovedomiť zamest-
návateľa, aby ten načas vyplnil a za-
slal príslušnej pobočke Sociálnej po-
isťovne Evidenčný list dôchodkové-
ho poistenia, ktorý obsahuje údaje 
potrebné na zvýšenie dôchodku. Vy 
nemusíte prikladať žiadne doklady. 

Ak v priebehu roka ukončíte pra-
covný pomer a o zvýšenie penzie ne-
požiadate hneď, v januári vám So-
ciálna poisťovňa prepočíta výšku dô-
chodku automaticky a zvýšenú sumu 
dostane v apríli aj s doplatkom za 
predošlé mesiace od začiatku roka. 

Majstri o Košútskej tragédii II.
Bol to Lajoš Kossúth, ktorý podpisoval sprievodný list k zatyka-
ču na Štúra, Hurbana a Hodžu. V spojitosti so slovenskými Košút-
mi a tragédiou poznáme aj novšie vrstvy. Narodil sa tam 10. no-
vembra 1926 nie bezvýznamný slovenský sochár Vojtech Baďura.

Po absolvovaní štúdií u profesora Jozefa Kostku na oddele-
ní kreslenia a maľovania SVŠT, neskôr na Vysokej škole výtvar-
ných umení, sa intenzívne venoval podnetom Košútskej tragédie. 
Už koncom 50. rokov vytvoril niekoľko štúdií na Pamätník štrajku 
poľnohospodárskych robotníkov a v roku 1964 portrét pre pamät-
nú tabuľu Štefana Majora v Bratislave. O dva roky na to odhalili 
v Košútoch jeho pomník venovaný tomuto ľavicovému poslanco-
vi, ktorý obhajoval najmä práva poľnohospodárskych robotníkov.

V umení je to etuda, resp. gag, v živote konfl iktná situácia. 
V Košútoch sa streľba do pokojne manifestujúcich „inaktivovala“, 
keď četnícky nadporučík Jánošík zastavil okolo 40 osôb, ktoré sa 
chceli zúčastniť na oslave víťazstva v štrajku spred dvoch dní. Ro-
kovať s Jánošíkom šiel člen masarykovského parlamentu. Policaj-
ti však vytiahli na neho šabľu a zvalili ho na zem. Keď mu miestni 
prichádzali na pomoc, do štrajkujúcich spustili streľbu. Ako vinní-
ka odsúdili Štefana Majora.

Akademický sochár Vojtech Baďura bol naozaj vynikajúci 
portrétista. V Bratislave je exponovaný jeho sochársky pomník 
Jána Levoslava Bellu na Šulekovej ulici z roku 1966 a dobre po-
známe aj náhrobok maliara a spisovateľa Ema Bohúňa na cinto-
ríne v Slávičom údolí. Baďura sa zúčastnil na viacerých výtvar-
ných súťažiach: na pomníky Ľudovíta Štúra, výtvarné dotvore-

nie Slavína, potrét Jána Nálepku, na monument v Ostrom Grúni.
V roku 1963 realizoval vynikajúci pamätník SNP v Dolných 

Vesteniciach. V tomto diele je však aj doslova kameň úrazu. Zo-
brazený partizán má atribúty – automat a na hlave partizánsku ro-
botnícku čiapku. V rámci dobových tradícií „továriščská“. Nemá 
teda vojenskú helmu!

Vojtech Baďura tragicky zahynul. Napadli ho neznámi útočníci či 
útočník akoby symbolicky na Ulici 29. augusta v Bratislave. Zomrel 
na následky úderu do hlavy 3. augusta 1975 v nemocnici. Vyšetro-
vanie sa nikdy nedotiahlo do konca. Žeby to už vtedy pravicový ex-
trémista alebo diverzant vydával rozkazy, koho treba zabiť?

Po Júliusovi Lörinczovi a Vojtechovi Baďurovi je tretím rovna-
ko známym umelcom, ktorý sa zaoberal tematikou Košút. sochár 
Emil Venkov. Ako Bulhar, narodený 22. augusta 1937 v Sofi i, štu-
doval v rokoch 1960 až 1966 na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave u profesora Rudolfa Pribiša.

Venkov plne splynul s výtvarných dianím na Slovensku a vytvo-
ril mnoho vynikajúcich komorných, portrétnych, ale najmä monu-
mentálnych sochárskych diel. Medzi nimi patrí Pamätník Košút-
skej tragédie a ústredná sochárska časť cintorína vojakov Červenej 
armády v Štúrove v roku 1987 – Pieta.

Povedľa takých diel je známy plaketa divadelníka Andreja Ba-
gara v jeho rodných Trenčianskych Tepliciach a zo začiatku 80. ro-
kov socha V. I. Lenina v Poprade, ktorý bol po novembri 1989 ex-
ponovaný v americkom meste Seattle.

Majster Emil Venkov zomrel 9. júna 2017 v Pezinku, kde žil od 
roku 1988.  Ladislav Skrak

Bratov Čechov neopúšťal po-
vestný zmysel pre humor a se-
bairóniu ani v bezprostrednom 
ohrození nezávislosti republiky 
treťou ríšou a v časoch protek-
torátu.

Colník vidí, ako z hitlerovské-
ho Nemecka cez hranicu prebie-
ha zajac: 

„Počuj, čo ste sa všetci spocha-
beli? Veď za posledné tri dni vás 
k nám utieklo prinajmenšom tri-
sto!“

„Bodaj by nie,“ hovorí zajac, 
„keď gestapo dostalo zatknúť 
všetky žirafy.“

„A prečo teda utekáš, keď nie 
si žirafa?“

„To vieš, ale dokazuj to gesta-
pu!“

*   *   *
Keď nacisti po okupácii Prahy 

začali meniť české názvy na ne-
mecké, napríklad Vodičkovu uli-
cu na Wassergasse, ľudová tvori-
vosť vymyslela ďalšie preklady:

Device – Gib mehr. Most Sva-
topluka Čecha – Hellige Regi-
ment Böhmen Brücke, Myslíko-
va ulica – Spekuliergasse, Straš-

nice – Bu-bu-bu-stadt, Střesovice 
– Dachau, Hrdlořezy – Es kommt 
der Tag...

*   *   *
Pán Polák stretne pána Nováka 

a pýta sa ho, čo momentálne robí.
„Vyrábam a predávam škov-

ránčo-konskú paštétu. Úžasná 
pochúťka!“ odpovedá pán No-
vák.

„A kde berieš na ňu toľko 
škovránkov?“

„Fifty-fi fty. Jeden kôň, jeden 
škovránok.“

*   *   *
V čase heydrichiády prišiel 

Karl Hermann Frank do Lidíc, 
dediny určenej na vypálenie. Istý 
sedliak ho prosil, aby ušetril jeho 
tehotnú ženu. Sadista Frank mu 
výsmešne odvetil:

„Mám jedno oko sklené. Ak 
uhádneš, ktoré, nechám tvoju 
ženu žiť.“

„Ľavé,“ odpovedal sedliak celý 
roztrasený.

„Ich gratuliere. Ako si to po-
znal?“

„Podľa toho, že na mňa tak sú-
citne hľadelo.“

(Podľa knihy Jána L. Kalinu Tisíc a jeden vtip)

Emil Venkov Pamätník roľníckej tragédie v Košútoch na 
Turíce v roku 1931, kameň 1981. Vojtech Baďura Pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny v Dolných Vesteniciach, 1963.


