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Braňo Ondruš

Od začiatku roka nám občas píšu nespokoj-
ní členovia SZPB. Zdá sa im, že činnosť zvä-
zu upadá, chýba im množstvo tradičných 
aktivít, ba dokonca aj dostupnosť pracovní-
kov oblastných výborov či ústredia v Brati-
slave. Dôvodom tohto javu nebola len pan-
démia, ale najmä prudko sa zhoršujúca fi-
nančná situácia zväzu. Je to dôsledok prí-
stupu vlády. Aby všetci členovia boli infor-
movaní, predseda SZPB Pavol Sečkár nám 
vysvetlil detaily. 

SZPB sa na prahu tohto roka ocitol v bezpre-
cedentnej situácii – ani na jar nebolo jasné, 
v akej miere tento rok štát prispeje na jeho 
činnosť. Čo sa vlastne stalo a aký to malo 
praktický dopad na fungovanie Zväzu, jeho 
ústredia a oblastných výborov?

Po prijatí zákona č. 487/2013 Z. z. o protifa-
šistickom odboji, postavení a pôsobnosti SZPB 
každý rok spravidla v decembri dohadujeme 
zmluvu s MV SR o príspevku, ktorého výška 
vychádza z predbežného rozpočtu ÚR SZPB 
na nasledujúci rok. Každoročne trvá do mája 
pokiaľ nám predložia návrh zmluvy, o ktorom 
ešte rokujeme asi 6 týždňov. Až po zverejnení 
zmluvy vo vestníku nám poukážu prostriedky.

Tento rok to bolo zložitejšie: až po troch lis-
toch na MV SR sme dostali návrh na 250-ti-
síc €. Požiadali sme o prijatie u ministra vnút-
ra, pretože MV SR vynechalo z § 3 zákona 
viacero bodov, ktoré defi nujú naše povinnosti 
a teda účel príspevku (hlavne bod c, e, f, a h). 
Má to dopad na činnosť klubov mladých pria-
teľov SZPB, na prípravu funkcionárskeho ak-
tívu a zákonnom predpísané školenia, ale aj na 
krátenie už i tak nízkych odmien o 50 % pri 
dodržiavaní Zákonníka práce. Ohrozená je me-
dzinárodná činnosť, práca orgánov SZPB a ak-
tivity zamerané na súčasnú problematiku pro-
ti prejavom extrémizmu, antisemitizmu, neofa-
šizmu, extrémnemu nacionalizmu a potláčaniu 
ľudských práv.

Vďaka aktivite funkcionárov základných  
a oblastných výborov, priateľov nášho zväzu 
a poslancov všetkých stupňov sa nám mnohé 
zámery 17. zjazdu darí postupne naplňovať, 
aj keď členovia od nás očakávajú viac, žiaľ 
bez pochopenia štátu sa dlhodobo nedá všetko 
v praxi zrealizovať. 

Ak to porovnáme s minulými rokmi, čo pre 
zväz znamená príspevok vo výške 250-tisíc €?

Jednoznačne obmedzenie činnosti stanove-
nej v zákone. Museli sme všetky položky krá-
tiť. Na nájomné, ktoré stúplo v mnohých prípa-
doch až o 200 %, autobusy na pamätné mies-
ta bojov a obetí vojny, koncentračných tábo-
rov, múzeí, kultúrneho života, výchovy a vzde-
lávania a pod. Takmer úplne obmedziť medzi-
národnú činnosť.
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Oneskorený finančný príspevok pre odbojárov
Sofia Prétorová, Braňo Ondruš

Vládna koalícia narýchlo napráva chybu, kvôli ktorej priamym účastní-
kom odboja vlani nevyplatila jednorazový finančný príspevok, schválený 
ešte vládou Petra Pellegriniho. Príspevok majú odbojári dostať až s je-
den a polročným oneskorením. Medzitým ich však takmer polovica um-
rela. Ministerstvá si povinnosť vyplatiť príspevok rok pohadzovali medzi 
sebou a zodpovednosť chceli na poslednú chvíľu zhodiť aj na náš Zväz.

Pred mesiacom schválil parlament 
rýchlu novelu zákona č. 285/2009 
Z. z. o poskytovaní príspevku účast-
níkom národného boja za oslobode-
nie a vdovám a vdovcom po tých-
to osobách, ktorú predložilo niekoľ-
ko vládnych poslancov. Juraj Krúpa 
(OĽaNO), Vladimíra Marcinková (Za 
ľudí), Ondrej Dostál a Peter Osuský 

(obaja SaS) v nej navrhli, aby ešte stá-
le žijúci účastníci odboja dostali jed-
norazový fi nančný príspevok vo výš-
ke 630 €. K septembrovému dôchod-
ku im ich vyplatí Sociálna poisťovňa. 

Príspevok schválil ešte Pellegrini
Hoci to vyzerá ako šľachetná ini-

ciatíva vlády, ktorá naopak celkom 

nešľachetne berie peniaze Sloven-
skému zväzu protifašistických bo-
jovníkov, v skutočnosti ide len o na-
pravenie chyby, ktorú majú na svedo-
mí ministerstvá kultúry (MK) a prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny (MP-
SVR). Najmä to prvé vlani nedoká-
zalo vyplatiť odbojárom príspevok, 
o ktorom vo februári 2020 rozhodla 
ešte vláda Petra Pellegriniho. Tá pred 
blížiacim sa 75. výročím ukončenia 
2. svetovej vojny schválila „Návrh 
na organizačné a fi nančné zabezpeče-
nie podujatí k 75. výročiu ukončenia 
druhej svetovej vojny“, ktorý predlo-
žilo ministerstvo kultúry. 

(Pokračovanie na str. 2)

Útok na tradíciu SNP
Braňo Ondruš

Keď v roku 1980 zriadili archív Múzea SNP, zdôraz-
nili, že ide o „inštitúciu osobitného významu“. Sta-
rá sa o 223-tisíc zbierkových a múzejných predme-
tov a expozície v Nemeckej, Kališti a Auschwitz-Bir-
kenau, ktoré nie sú vojenskými objektmi a nemajú 
charakter vojenských pamiatok. „V ČR nie je žiadne 
civilné múzeum podriadene VHÚ, hoci existujú mú-
zea venované obdobiu 2. sv. vojny a odboju,“ pripo-
mína český historik Eduard Stehlík z Múzea Lidice. 

V Bratislave zorganizovala iniciatíva Zachráňme kul-
túru podujatie, na ktorom odborníci vysvetľovali, prečo 
je presun Múzea SNP pod rezort obrany nezmysel. Doc. 
Jan Měmeček z Historického ústavu ČSAV upozornil, že 
veľké múzejné kolosy vo svete nenájdete. Má to svoje ra-
cionálne a odborníkom známe dôvody. A je isté, že náš 
minister obrany nebude priekopníkom nových trendov 
v múzejníctve. 

Generálna riaditeľka Slovenského technického múzea 
Zuzana Šulová zdôraznila, že ani Vojenský historický 
ústav (VHÚ), ani ministerstvo obrany nezverejnilo, ako 
chce odstrániť nedostatky, ktoré Múzeu SNP vyčíta Ja-
roslav Naď. Neexistenciu plánov na riešenie problémov 
potvrdzuje aj list predsedníctva Zväzu múzeí na Slo-
vensku ministerke kultúry. Doterajšie skúsenosti podľa 
neho dokazujú, že takéto zmeny nikdy situá ciu múzea 
nezlepšili. 

Dlhoročný šéf Slovenskej národnej knižnice (SNK) 
a univerzitný učiteľ prof. Dušan Katuščák varuje, že zá-
mer je do konca roka nerealizovateľný: „SNK sme z Ma-
tice Slovenskej delimitovali 10 rokov a predtým sme pro-
ces 5 rokov pripravovali.“ 

Odborníci nesúhlasia
Minister Naď síce hovorí o zanedbaných pamiatkach 

v správe Múzea SNP, ale nepovedal, koľko bude daňo-
vých poplatníkov jeho delimitácia stáť. Ani on, ani minis-
terka Milanová neprezradili, ako presne sa zlepší fi nanč-
ná a materiálna si tuá cia múzea. 

(Pokračovanie na str. 2)

SZPB sa ocitol 
v ťažkej situácii

(Pokračovanie na str. 3)

Či sú ústredné, regionálne alebo miestne, oslavy SNP sú pre náš zväz vždy najväčším sviatkom. Pripomeňme si 77. výro-
čie SNP po celom Slovensku účasťou na týchto podujatiach v čo najväčšom počte.  foto redakcia
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Oneskorený finančný príspevok pre odbojárov
Súčasťou návrhu bolo 

250 000 € určených na vypla-
tenie jednorazového príspev-
ku pre žijúcich účastníkov an-
tifašistického boja vrátane Slo-
venského národného povstania. 
Všetci ich mali na svoje účty 
dostať začiatkom mája. Nové 
vedenie rezortu kultúry si s tým 
však nevedelo rady. Nikto netu-
ší, ako je to možné. 

SZPB opakovane žiadal
príspevok vyplatiť

Je pochopiteľné, že MK SR 
nemá zoznamy žijúcich odbo-
járov, ale majú ich iné minis-
terstvá. Problémom tiež moh-
la byť zákonná kompeten-
cia – toto ministerstvo v záko-
ne nemusí mať možnosť vy-
plácať takýto príspevok. A ak 
ju nemá, tak to urobiť nesmie. 
Niektoré iné ministerstvo však 
áno. Išlo len o to, nájsť urých-
lene riešenie a dohodnúť ho 
v rámci vlády. Rezort kultúry 
sa napokon koncom roka peňa-
zí vzdal a previedol ich na účet 
MPSVR. Krajniakove minis-
terstvo však príspevok nikdy 
nevyplatilo. 

Vládne úrady sa medzitým 
pokúšali prehodiť horúci ze-

miak aj na náš zväz. SZPB po-
zná všetkých žijúcich účastní-
kov odboja, ak sú našimi člen-
mi. Lenže evidenciu tých, ktorí 
nimi nie sú, nevedieme. Zástup-

covia SZPB sa o situáciu opako-
vane zaujímali a opakovane ur-
govali vyplatenie príspevku. Ani 
začiatkom tohto roka sa však nič 
nové nedozvedeli. Iba to, že pod-
ľa pravidiel pre riadenie štátneho 
rozpočtu peniaze v roku 2021 už 
použiť nemožno. 

Rok a pol neskôr
SZPB však neprestával vy-

platenie príspevku presadzovať, 
a tak vládna koalícia dala na jar 
do parlamentu už spomínaný ná-

vrh novely zákona. Okrem iného 
ňou vytvorila nový balík peňazí 
na vyplatenie príspevku. Čo sa 
stalo s tými, ktoré vyčlenila Pel-
legriniho vláda, nevedno. 

Predkladatelia novely zákona 
priznávajú, že vychádzajú z už 
spomínaného dokumentu Pelle-

griniho kabinetu, ktorý bol riad-
ne schválený – tento bod však, 
zdá sa, vláde „unikol“, a pre-
to ho poslanci „museli“ v no-
vom návrhu uviesť ako novin-

ku. Niekto by si mohol pomys-
lieť, že ide len o premyslený 
plán, akým si nová pravicová 
vláda nakloní verejnosť ľavico-
vou politikou. 

Napriek tomu vyznieva smieš-
ne jeden z deklarovaných cieľov 
tohto návrhu: „zlepšenie sociál-

nej situácie priamych účastníkov 
odboja“. Ťažko si predstaviť, 
ako sa dá jednorazovým prís-
pevkom vo výške 630 € zlepšiť 
život človeka – ešte k tomu dô-
chodcu, ktorý často nemá dosť 
prostriedkov na to, aby si mo-
hol dovoliť slušné a bezstarost-
né prežitie staroby. O to smutnej-
šia je celá situácia, že ide o ľudí, 
ktorí bojovali za našu slobodu 
a lepšiu budúcnosť. 

Vyše stovka zatiaľ umrela
Ešte väčším výsmechom je 

tvrdenie vládnych poslancov, 
že „je žiaduce, aby bola výpla-
ta jednorazového zvýšenia prís-
pevku realizovaná v čo najkrat-
šom termíne vzhľadom na vy-
soký fyzický vek týchto osôb“. 
Pritom tá istá vláda mohla prí-
spevok vyplatiť už pred vyše 
rokom. 

A tak zatiaľ čo Pellegriniho 
vláda chcela príspevok vypla-
tiť zhruba 500 ľuďom, dôvodo-
vá správa k aktuálnemu návrhu 
z roku 2021 spomína už len 395 
účastníkov odboja. Aj to na za-
čiatku tohto roka. Kvôli nevy-
svetlenému vyčkávaniu s vypla-
tením ubudol počet príjemcov 
príspevku. Verme, že do konca 
septembra ho naozaj dostanú. 

Ani po vyše roku sa odbojári fi nančného príspevku nedočkali. Mnohí medzitým už umreli.
 foto pixabay.com.jpg

(Dokončenie zo str. 1)

Okradli ma o Sputnik V
Braňo Ondruš

V júni sa na očkovanie proti COVID-19 
takmer nečakalo. Moje deti a moji zná-
mi dostali termín do dvoch dní od re-
gistrácie. Predtým som bol v zahrani-
čí, tak som nechcel druhým zaberať 
miesto v čakárni. Prihlásil som sa v po-
lovici mesiaca a vybral som si Sput-
nik V. Ani po dvoch týždňoch som ter-
mín napriek urgenciám nedostal a oč-
kovanie prvou dávkou ruskej vakcíny 
štát ukončil. 

Ešte 28. júna som sa osobne pýtal v jed-
nom z očkovacích centier v Bratislave. In-
formovali ma, že očkujú Sputnikom V 
a vakcínou Comirnaty. A súhlasili, aby som 
prišiel o dva dni. Vedel som, že druhú dáv-
ku Sputnika V dávajú po 21 až 28 dňoch, 
tak som bol spokojný, lebo podľa správ mé-
dií 200-tisíc dovezených dávok bolo použi-
teľných do konca júla. Takže stihnem úplné 
očkovanie ruskou vakcínou. 
Jeden deň áno, na druhý nie

Nestihol som. Keď som v stredu 30. júna 
prišiel na miesto, slečna pri registrácii mi 
už na výber nedala. „Pondelok bol posled-
ný deň, keď sme podávali Sputnik. Potom 
nám ho stiahli,“ vysvetlila mi. Ale prečo, 
zaujímal som sa, veď minimálne do konca 
júna ešte prvú dávku podávať mohli. „To 
netuším,“ odvetila. V Bratislave už vraj 
taká možnosť bola iba pre tých, ktorí čakali 
na druhú dávku. A mimo hlavného mesta? 
Nemal som čas, v ten deň zasadala Ústred-
ná rada SZPB. 

Tak mi pichli „Pfi zer“. Chcel som byť oč-
kovaný. Už dávno. Čo najskôr. „Za socia-
lizmu“ bolo očkovanie plošné. A povinné. 
A práve vďaka tomu komunisti úplne vy-

kynožili niektoré choroby, deti prestali zo-
mierať. Mimochodom, ZSSR bol prvým 
štátom na svete, ktorý zaviedol plošné oč-
kovanie krátko po svojom vzniku. 
Bál sa zodpovednosti

Po niekoľkých dňoch bývalý premiér, mi-
nister fi nancií a šéf najsilnejšej vládnej stra-
ny verejne ohlásil, že sa ešte stihol zaregis-
trovať na očkovanie Sputnikom V. Pôvod-
ne na košickom letisku s ministrom zdra-
votníctva oznámil, že ruskou vakcínou sa 
začne očkovať do dvoch týždňov. Vtedy 
som naivne zrušil už skôr dohodnutý ter-
mín v Belehrade, kde bol Sputnik V bež-
ne dostupný.

Lenže potom sa premiér Matovič a mi-
nister Krajčí zľakli kritiky a báli sa pre-
brať zodpovednosť. Podľa našich záko-
nov pritom stačilo rozhodnutie minis-
tra: jeden jeho podpis a mohlo sa očko-
vať. Matovič radšej nechal vakcínu tes-
tovať v Maďarsku, kde vláda nič netes-
tovala, a Sputnik V pustil „do obehu“ ta-
mojší minister presne tak, ako to náš zba-
belo neurobil. 
Matovič po mne a vraj stihol

Šéf OĽaNO sa 2. marca vyhrážal, že 
„osobne nedovolí, aby boli naši ľudia ako-
koľvek v EÚ diskriminovaní,“ ak sa necha-
jú zaočkovať Sputnikom V. Potom 28. mája 
oznámil, že „sa bude musieť dať zaočko-
vať inou vakcínou, keďže ruskú neuznáva-
jú všetky krajiny, čo mu ako ministrovi sťa-
žuje cestovanie.“ A napokon sa vraj predsa 
zaregistroval na Sputnik V vo chvíli, keď 
ho mne odmietli podať, hoci som bol regis-
trovaný už takmer 2 týždne. 

Tak som zvedavý, ako skončí Matovič, 
keď mňa o Sputnik V okradli. 

Útok na tradíciu SNP
(Dokončenie zo str. 1)

Likvidácia Múzea SNP je protivlastenecký čin, hovorí priama účast-
níčka Povstania Anna Bergerová.      foto Branislav Balogh

Pritom príprava nového štátneho rozpočtu je v plnom prúde, nie je 
možné, aby ešte nevedeli, koľko chcú do zlúčenej inštitúcie investovať. 
Inak naozaj ide o nepripravený megalomanský nápad. 

Bojovník sa téme venuje systematicky od samého začiatku. Sledujeme 
všetko, čo sa o nej povie a napíše, pátrame po tom, o čom sa mlčí. Okrem 
šéfa VHÚ, ktorý je vojenským podriadeným ministra obrany, neexistu-
je na Slovensku odborník na múzeá a galérie, ktorý by s nápadom Naďa 
a Milanovej súhlasil. 

Vyjadrenie hodnoty Povstania
Ako upozorňuje ÚR SZPB, dôležitá je aj spoločenská stránka veci. 

Múzeum SNP je „celoslovenskou ústrednou inštitúciou.“ To nie je náho-
da. Priama účastníčka SNP a oslobodzovacích bojov Anka Bergerová vy-
hlásila, že „ministri, ktorí toto vymysleli a toto organizujú, nie sú vlas-
tenci“. Výsadné a výlučné postavenie Múzea SNP vyjadruje výlučnosť 
a mimoriadnu spoločenskú hodnotu Povstania pre náš národ a našu vlasť. 
Iba dokumentácii a udržiavaniu tradícií výnimočných udalostí venujeme 
osobitné inštitúcie s celoštátnou pôsobnosťou. Aby každý pochopil, aké 
je pre nás SNP významné. 

ÚR SZPB, historici a široká antifašistická verejnosť vníma poníženie 
Múzea SNP ako cestu k zníženiu významu Povstania. Dlhoročný veľvy-
slanec SR a špičkový politik Peter Weiss upozorňuje, že ide o sústrede-
ný útok na nosnú ideovú a hodnotovú štátoprávnu tradíciu Slovenskej re-
publiky: „Zredukovať tradíciu SNP je kultúrne, historické a občianske 
barbarstvo. Tak ako sa vo Vianočnej dohode stretli sily, ktoré si ešte krát-
ko predtým nevedeli prísť na meno, teraz opäť treba spojiť sily.“ 
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SZPB sa ocitol v ťažkej situácii
(Dokončenie zo str. 1)

Navyše ani MO SR neschvá-
lilo granty priamo naviaza-
né na realizáciu tradičných 
podu jatí...

Stalo sa, čo sa stať nemalo! 
V minulých rokoch sa dobre 
rozvíjala spolupráca s armádou. 
V r. 2020 ani v r. 2021 nebol náš 
projekt schválený. Žiadali sme 
na športovo-branné podujatia 
pre mládež, autobusy na Duklu 
a miesta bojov 2. svetovej voj-
ny, rôzne vojnové ukážky, vo-
jenskú hudbu, nosičov vencov 
a vôbec spoluprácu. V minu-
lých rokoch sme na tento pro-
jekt dostávali 10 – 20 tisíc €.  

Ako ste si s uvedenou situá-
cii poradili a čo to znamená, 
ako bude vyzerať fungovanie 
zväzu a jeho štruktúr do kon-
ca roka 2021? 

Ani za posledný rok sme 
neprestali fungovať. Niekedy 
iba v dvojiciach a na vlastné 
náklady chodili naši funkcio-
nári a členovia klásť kvety na 
miesta bojov a obetí 2. sveto-
vej vojny. Stále máme 18 500 
členov, 35 oblastných  a 580 
základných organizácií. Dva-
násteho januára sme prija-
li úlohy do 30. júna a v ten 
deň ÚR prerokovala, ako sa 
prijaté úlohy plnili a prijala 

niekoľko opatrení a rozpočet 
SZPB na rok 2021.

Vo všetkých našich orga-
nizáciách treba pokračovať 
v plnení úloh 17. zjazdu, aj 
s málom peňazí organizo-
vať normálnu činnosť pod-
ľa programového zamerania 
a metodických materiálov vy-
daných v zborníkoch. Zhod-
notiť obdobie pandémie a vy-
týčiť úlohy na r. 2022. Prijať 
konkrétne, reálne úlohy, pra-
videlne ich hodnotiť. Uve-
domujeme si, že bude menej 
hromadných podujatí, niekto-
ré možno uskutočniť aj inou 
formou.

Začali sme zakladať Kluby 
mladých priateľov SZPB. Sú 
určené pre mládež do 18 ro-
kov. Mimoriadne nám zále-
ží najmä na stredoškolákoch. 
Epidemiologickými opatre-
niami vypadli takmer na celý 
školský rok z učebného proce-
su. Stratili sme kontakt s tou-
to skupinou mladých. Musíme 
pripraviť inštruktorov, ochot-
ných venovať sa tejto práci. 
Tu vidíme miesto pre vyso-
koškolákov, najmä študijných 
odborov psychológia, polito-
lógia, sociológia, história, žur-
nalistika. Oduševnených s vy-
hranenými antifašistickými 
názormi. 

Nezabudnime, že sme člen-
mi SZPB! 

Majster Juraj Sarvaš počas príhovoru.  foto autor

Ocenený
oslávenec

Spišskonovoveský člen 
SZPB Jozef Novotný sa do-
žíva krásneho jubilea 70 ro-
kov. Ocenením jeho zásluž-
nej práce pre Zväz bolo ude-
lenie medaily M. R. Štefáni-
ka II. stupňa. Oslávenec je 
podpredsedom OblV Spiš-
ská nová Ves a celý život pre-
žil v modrej armáde v ČSD 
a neskôr ŽSR. Vo Zväze sa 
aktívne angažoval od vstupu 
v roku 1974. Najskôr bol po-
kladníkom základnej organi-
zácie v Smižanoch, postup-
ne sa však vypracoval až na 
terajšiu pozíciu podpredsedu 
OblV a člena ÚR SZPB za 
oblastnú organizáciu Spišská 
Nová Ves. Mikuláš Repčiak

predseda OblV SZPB Sp. Nová Ves

Vatra zvrchovanosti v Galante

Ľudové súbory z okresu boli príjemným spestrením podujatia.      foto autorka

Predseda SZPB Pavol Sečkár

Alžbeta Pongrácová,
tajomníčka OblV SZPB

Miestny odbor Matice Slovenskej 
v Galante v spolupráci s tunajším Do-
mom Matice Slovenskej už tradične 
zapaľuje slávnostnú Vatru zvrcho-
vanosti. A rovnako tradične sa naša 
oblastná organizácia SZPB na tom-
to podujatí každoročne podieľa ako 
spoluorganizátor. 

Tradícia zapaľovania Vatier zvrchova-
nosti trvá už 29 rokov. V átriu domu Ma-
tice slovenskej sme sa stretli v predvečer 
29. výročia prijatia Deklarácie zvrcho-
vanosti SR 16. júla. Samotnému zapále-
niu vatry predchádzal kultúrny program, 
ktorý otvorila len nedávno založená sku-
pina detí tancujúcich ľudové tance. Deti, 
nad ktorými „ochrannú ruku“ drží prá-
ve MO MS v Galante, sa predstavili 
pásmom ľudových piesní a tancov pod 
názvom „Ženilo sa motovidlo“.

A potom už účastníkov podujatia za-
bávali, ale aj spríjemnili čas nám už zná-
me spevácke súbory: Nádej Košúty, Se-
nior klub Galanta, Pustokerčanka Pusté 
Sady, Krojovanka Zemianske Sady, Šú-
rovčanka Šúrovce. Účastníci podujatia 
si vypočuli v ich podaní krásne a neza-
budnuteľné slovenské piesne. Aj vďaka 
takýmto súborom je naša slovenská pie-
seň stále živá, a my by sme mali robiť 
všetko pre to, aby sa zachovala pre ďal-
šie generácie.

Ešte pred kultúrnym programom však 
po štátnej hymne privítal účastníkov 
predseda MO MS v Galante Ľubomír 
Kmeť a postupne sa k nim prihovorili aj 
poverený riaditeľ Domu MS v Galante 
Peter Schvantner, prvý podpredseda MS 
Marek  Hanuska a predseda dozorného 
výboru MS Štefan Martinkovič.

Potom už prítomní predstavitelia Ma-
tice Slovenskej zapálili slávnostnú spo-
mienkovú vatru a voľná zábava sa mie-

šala so živými rozhovormi účastníkov, 
ktorí sa vari aj vďaka chutnému občer-
stveniu rozišli až po zotmení. 

Podujatie, ktoré sa mohlo uskutočniť 

najmä vďaka obetavosti organizátorov 
a fi nančnej pomoci mesta Galanta a ďal-
ších sponzorov sme ukončili hymnickou 
piesňou Kto za pravdu horí. 

Košariská ožili oslavami

Branislav Balogh

Keďže jedným z najvyšších vyznamenaní SZPB sú medaile 
M. R. Štefánika, naši zástupcovia nemohli chýbať na osla-
vách 141. výročia narodenia tohto národného velikána. Pres-
ne 21. júla sa v jeho rodisku na Košariskách uskutočnila kaž-
doročná spomienková slávnosť. Krásny príhovor predniesla 
jubilujúca herecká a recitátorská legenda Juraj Sarvaš.

„Slovami literárneho kritika 
Matušku: Nie len sochy z kovu 
a grafi tu, ale najmä sochy v nás 
utvárajú našu pamäť na veľké 
osobnosti nášho národa. Pre-
bijem sa, lebo sa prebiť ch-
cem, vravel Štefánik a toho sa 
my Slováci musíme držať,“ pri-

pomenul Juraj Sarvaš. „V Pište-
kovom divadle minister Klofáč 
v čase keď lietadlo Ca. 33 letelo 
späť do ČSR, spomína tri osob-
nosti, ktoré sa pričinili o vznik 
samostatnej republiky Masary-
ka, Beneša, Osuského, no Šte-
fánika opomenul. Sme radi, že 
dnes už ho nikto neopomína, 
naopak žije v našich mysliach 
a srdciach,“ s hrdosťou v hlase 
skonštatoval náš herecký bard. 

Prvý bratislavský župan a evan-
jelický biskup Samuel Zoch pred 
30-tisícovým davom na pohre-
be Milana Rastislava Štefánika 
vyhlásil: ,,Zabili by sme Štefáni-
ka znova, ak by sme hľadali pôži-
tok len v hmotných zážitkoch, kto-
ré ubíjajú ducha.“ Záverom maj-
ster Sarvaš vyzval zúčastnených, 
aby sa po vzore Štefánika nebáli 
ísť po ceste pravdy dobra a práce.

K rodnému domu slovenské-
ho generála položil veniec úcty 
aj tajomník ÚR SZPB Viliam 
Longauer, ktorého na podujatí 
sprevádzal zástupca OblV SZPB 
pplk. Trgala. Slovenskú vládu na 
spomienkovom podujatí zastu-
povali minister obrany Jaroslav 
Naď, ministr vnútra Roman Mi-
kulec a štátny tajomník minister-
stva kultúry Jaroslav Kutaš. 
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Kamelot uprostred Povstania
Martin Krno, Ján Rohár

Dokončenie rozhovoru s jubilujúcim hercom, recitátorom, 
režisérom, vysokoškolským pedagógom a autorom memoá-
rových kníh, 90-ročným JURAJOM SARVAŠOM.

Za desiatky rokov pôsobe-
nia vo Zvolene a v Bratisla-
ve ste vytvorili množstvo diva-
delných postáv. Ktoré, pokiaľ 
ide o hry písané o povsta-
ní, všeobecne o protifašistic-

kom odboji či o vojnových 
hrôzach, vám najviac utkveli 
v pamäti?

Vo zvolenskom divadle šla 
jedna hra, netýkala sa však na-
šej revolúcie, ale tej v Soviet-
skom zväze. Volala sa Hotel 
Astória. Inak si nespomínam, 
že by sme hrali nejakú inscená-
ciu o povstaní. Ale veľmi veľa 
fi lmov som robil na túto prob-
lematiku a to je podstatnejšie, 
lebo fi lmy ostávajú. Môj prvý 
veľkofi lm bol Štyridsaťštyri, 
ale ten sa viaže ku koncu prvej 
svetovej vojny, k júnu 1918. 
Spomínam ho preto, lebo mal 
veľký úspech a podobne išlo 
o povstanie, keďže sa mladí 
vojaci zo 71. Trenčianskeho 
pluku vzbúrili v srbskom mes-
te Kragujevac. Samozrejme, 
predpokladali, že sa aj miestni 
Srbi s nimi spoja, no boli po-
tlačení a 44 chlapcov bez súdu 
popravili.

Išlo o vašu prelomovú titulnú 
rolu v dramatickom príbehu 
režiséra Paľa Bielika nakrú-
tenom v roku 1957. Odvtedy 
vás na Slovensku poznal azda 
každý, najmä dievčatá a mla-
dé ženy... Škoda, že sme ho 
už dávno nevideli vo verejno-
právnej televízii.

No tak práve to je chyba. 
Veľmi som sa potešil, že vy-
tvorili v RTVS kanál Trojka, 
ktorá má vysielať práve in-
scenácie z minulých období. 
Dávali tam aj snímku režisé-
ra Jána Lacka Naši synovia. 
No potom akoby sa to uťalo, 
už žiadne fi lmy s touto tema-
tikou. To je obrovská škoda. 
Spomeniem aj vynikajúce fi l-

my, kde som nehral, napríklad 
Bielikove Vlčie diery a Ka-
pitán Dabač. Bolo ich ešte 
viac, no, žiaľ, neviem prečo 
sa takto vo verejnoprávne te-
levízii rozhodli. Na Trojke sa 

reprízujú najmä všelijaké hu-
moristické relácie z 90. rokov. 
Nám, umelcom mojej generá-
cie, ide o to, aby si aj dnešní 
mladí ľudia mohli prezrieť tie-
to fi lmy, veď boli veľmi dobré 
fi lmy a aj napínavé... Tak toto 
ma riadne mrzí, dokonca sa 
bojím, aby sa nezabudlo aj na 

ďalšie vynikajúce fi lmy, ktoré 
neboli o povstaní.

A pokiaľ ide o povstalecké fi l-
my, v ktorých ste si vy zahrali?

Začal by som trojdielnym 
fi lmom Generácia, ktorý na-
krútil podľa románu Vlada Mi-
náča Vladimír Bahna. Veľmi 
krásnu postavu Janka Chrap-
pa som tam stvárnil, celé SNP 
je tam pekne zmapované. Ďa-

lej veľkofi lm Stopy na Sit-
ne, tiež Bahnov. Dobrodružný 
príbeh skutočného hrdinu La-
dislava Exnára, ktorého gar-
disti chytili na základe udania. 
Už pred Povstaním bol v ho-
rách, na Sitne v bunkri. V mar-
ci 1945 na sklonku vojny za-
hynul v koncentračnom tábo-

re v Mauthausene. Hral som 
v ňom Laca Dubinu, lebo fi l-
mový hrdina, keď je podľa 
konkrétnej postavy, spravidla 
nemôže mať to isté meno, na-
koľko sa vyskytujú určité od-
lišnosti od skutočnosti, s kto-
rými by pozostalí nemuseli sú-
hlasiť. Výborný bol aj spomí-
naný štvordielny fi lm Naši sy-
novia. Partia komunistov od-
bojárov sa po prepustení z vä-
zenia zapojila do SNP. Ďalšia 
veľmi dobrá bola aj televízna 
inscenácia Mŕtvi maturovať 
nebudú. Hral som v nej také-
ho rozvážneho staršieho parti-
zána. Mladému partizánovi sa 
žiadalo ísť z hôr do dediny, no 
nemecká hliadka nás prekva-
pila a chlapca zastrelila.

Ktoré z hraných či televíz-
nych fi lmov, v ktorých ste 
hrali už ako skúsený vyso-
koškolský pedagóg považuje-
te z umeleckého hľadiska za 
najvydarenejšie?

Ťažko je ich v tomto sme-
re rozlíšiť, ale myslím si, že 
Stopy na Sitne z roku 1968 je 
môj najlepší celovečerný fi lm 
s povstaleckou tematikou, na-
koľko išlo o reálne existujúcu 
postavu a je tam ohromné na-
pätie, keďže sme to nakrúca-
li na samom vrchu Sitna. Tak-
že nám aj tá príroda nahráva-
la. V podstate všetky scény 
sme robili v exteriéri. Tento 
fi lm by určite mal ísť v televí-

zii aj teraz k 77. výročiu SNP. 
Preferoval by som, aby si ho 
mohli aj mladí diváci pozrieť. 
S fi lmom Stopy na Sitne som 
bol v Moskve a v niekdajšom 
Stalingrade, dnes Volgograde. 
Rusi si vždy uctievali SNP ne-
jakým slovenským fi lmom. Vo 
Volgograde to bola najväčšia 
paráda, tam som bol až v pia-
tich nabitých kinách, to bolo 
priam neuveriteľné! Vy si ani 
neviete predstaviť, aká široká 
je rieka Volga, po ktorej sme 
sa plavili.

Najprv ste vo fi lmoch zosob-
ňovali skôr pozitívnych hr-
dinov, no potom aj takzvané 
charakterové – hoci zväčša 
bez charakteru – teda nega-
tívne postavy nemeckých dôs-
tojníkov a esesákov. Kedy do-
šlo k tomu zlomu a čo na to 
hovorili vaše fanúšičky?

Podieľal som sa na nakrú-
caní fi lmu o kpt. Jánovi Ná-
lepkovi podľa scenára Miloša 
Krnu v koprodukcii s Bielo-
ruskom. Režisér Martin Ťapák 
ma obsadili do pozície esesá-
ka Hermanna. Pre mňa ako 
herca to bolo úžasné, ale pre-
žili sme aj ťažké chvíle na au-
tentických miestach v Mozire, 
kde vtedy namerali mínus 25 
stupňov. Hlavného hrdinu hral 
Milan Kňažko. Aj s niektorý-
mi chlapcami, ktorí tam hrali, 
sme navštívili miesta, kde Ná-
lepka žil a mnohí starší ľudia 

Juraj Sarvaš sa stretol aj s členmi Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Moskve, november 2015.

S Ivanom Mistríkom, Dušanom Blaškovičom a Jánom Kramárom z legendárneho fi lmu Štyridsaťštyri. Titulnú rolu Viktora Kolibeca 
vytvoril Juraj Sarvaš (v prvom rade druhý zľava).
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si ho ešte vtedy pamätali. Sko-
ro odpadli, keď videli zamas-
kovaného Milana s okuliarmi 
v uniforme slovenského voja-
ka. Mysleli si, že ide o Nálep-
ku. Kde však dnes je Kňažko? 
Časy sa veru zmenili. Potom 
sa požiadavky, aby som hral 
dajakého esesáka, hrnuli. Na-
príklad po vysielaní televíznej 
inscenácie Prešporská kasáreň 
ma pani učiteľka, ktorá býva-
la na bratislavskom Štrkov-
ci a často ma čakala na para-
pete, aby ma pochválila, ten-
toraz privítala slovami: „Fuj, 
sused, už sa na vás nemôžem 
ani dívať. Ako sa môžete sto-
tožňovať s postavami, ktoré 
hráte?“ Rád by som pripome-
nul aj snímku Poslední parla-
mentári, kde som opäť stvárnil 
dôstojníka Wehrmachtu.

Keď sa s vami o tom rozprá-
vame, tak o to viac nás bolí, 
že sme ani na Fonde na pod-
poru umenia, ani na Audi-
ovizuálnom fonde nepresa-
dili grant na projekt, v rám-
ci ktorého sme chceli v Bo-
jovníku publikovať pravidel-
nú prílohu o slovenských fi l-
moch venovaných protifašis-
tickému hnutiu od roku 1945 
až po súčasnosť. Náš pro-
jekt príslušné komisie zamiet-
li okrem iného aj s odôvodne-
ním, že minulé fi lmy o SNP 
propagovali boľševické myš-
lienky. Iste, boli aj také nad-

mieru angažované, ale nao-
zaj to bolo tak?

Iste, našli by sa aj druhotried-
ne či treťotriedne, ale často išlo 
o veľmi dobré fi lmy. V tom ob-
dobí dosiahla slovenská kine-
matografi a obrovský rozmer. 
To nik nemôže poprieť, nieto 
zakazovať dajaké fi lmy, ako sa 
robilo v minulosti. Potom aj tí, 
ktorí chceli premietať niekto-
ré fi lmy pre pamätníkov v rám-
ci Trojky, narazili na nepreko-
nateľné nepochopenie? Spomí-
naný projekt, ktorý ste pripra-
vovali, je určite výborný, takže 
ma veľmi mrzí, ako sa to skon-
čilo. Ukazuje to na nekultúr-
nosť viacerých predstaviteľov 
súčasnej kultúry na Slovensku. 
Veď my sme robili v tej dobe aj 
poéziu k Vianociam, nič boľše-
vické ani dogmatické tam neza-
znelo. V rámci Nedeľnej chvíľ-
ky poézie sa vyberali krásne 
básne, napríklad Novomeského 
Všetkého sme sa báli... A dnes? 
Nič sa nejde, nič! Preto by som 
rád zakončil náš rozhovor krát-
kou básňou od Laca Novomes-
kého, ktorého som osobne po-
znal:

„Až sa zas budú básne čí-
tať/ a v ľuďoch ľudí poznáš 
zas,/ až roztopí sa v mútnych 
vodách jesenný sneh a jarný 
mráz,/ jak úbohý bol, povieme 
si,/ čas pušiek, dýk a náreku,/ 
v ktorom bol básnik nepotreb-
ný/ a človek cudzí človeku.“

Foto Ján Rohár a archív Juraja Sarvaša

Poetický večer Juraja Sarvaša v Dome kultúry na bratislavských 
Kramároch.

Herec, scenárista, režisér, pedagóg a popred-
ný predstaviteľ básnického prednesu na Slo-
vensku, zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš sa naro-
dil 14. júla 1931 v Radvani nad Hronom, dnes 
súčasti Banskej Bystrice. Po absolvovaní gym-
názia sa zapísal na štúdium herectva u profeso-
ra Andreja Bagara na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave. Potom nastúpil do Divadla 
J. G. Tajovského vo Zvolene.

Po siedmich rokoch prijal angažmán do Slo-
venského národného divadla. V roku 1997 sa 
načas vrátil do zvolenského divadla, kde pôso-
bil vo funkcii generálneho riaditeľa. Súčasne 
sa podieľal na založení Fakulty dramatických 
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Na doskách, ktoré znamenajú svet, vytvoril de-
siatky rôznorodých charakterových pos táv. Hral 
aj vo fi lmoch, v televíznych inscenáciách a roz-
hlase, bol autorom scenárov a režisérom mno-
hých kultúrno-spoločenských po du jatí, vráta-
ne obľúbených literárno-hudobných programov 
Poe tické večery pri sviečkach, resp. Poetického 
štúdia J. Sarvaša.

Predstavil sa aj memoárovými publikáciami 
Príbehy kamelota, Moje najmilšie verše, Spoza 
kulís 1 a 2, kde refl ektuje viaceré herecké legen-
dy SND. V januári 2009 mu prezident Ivan Gaš-
parovič udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž 
za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR.

Všestranný dramatický umelec

Juraj Sarvaš v ruke s jednou zo svojich spo-
mienkových kníh.

Horúce novinky z domova, o ktorých píšeme iba my
Zahraničné udalos  , o ktorých iní na Slovensku neinformujú

Pútavé rozhovory s pútavými hosťami
Pravdivé dejiny bez zahmlievania

Prekvapujúce historické momenty slovom i obrazom
Originálny obsah autorov z domova i zo zahraničia

Zaujímavos   z činnos   SZPB po celom Slovensku

Predplaťte si

BOJOVNÍK
D V O J T Ý Ž D E N N Í K  A N T I F A Š I S T O V

Každý druhý týždeň pohodlne do Vašej schránky

Na celý rok len za 11,00 €
Na pol roka iba za 5,50 €

Objednávky na adrese:  Štúrova 8, 815 72 Bra  slava
alebo

redakcia@bojovnik.eu

Legendárna šatňa 42 v DPOH v Bratislave. Zľava Jozef Adamo-
vič, Oldo Hlaváček, Juraj Sarvaš, Michal Dočolomanský a Ju-
raj Slezáček.

Stačí nám napísať a všetko vybavíme za vás
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Vojna ako na filmovom plátne, 
Martin Krno
Foto: autor a archív redakcie

Už som sa naučil, že keď idem na stretnutie s dosiaľ aktív-
nym účastníkom odboja, tak môžem očakávať sviežeho, pri-
najmenšom duševne, človeka. Platilo to aj pre JURAJA KRA-
HULCA, ktorý sa nedávno dožil krásnych 99 rokov. Navyše 
ako delostrelec povstaleckej armády si zachoval nadhľad na 
dejinné udalosti, ktorými bol pamätlivým svedkom.

Krahulcova vojnová anabáza 
sa začala celkom všedne, keď 
z rodnej Kokavy nad Rimavi-
cou nastúpil v októbri 1943 na 
prezenčnú službu do Brezna. 
K delostrelcom. Na jar nasledu-
júceho roka sa tam situácia dra-
maticky zmenila. Miestny veli-
teľ Samuel Sekuris (neskôr za-
hynul v koncentračnom tábo-
re v Mauthausene) nadviazal 
čulé kontakty s miestnymi od-
bojnými skupinami, až sa na-
pokon breznianska posádka ako 
prvá na Slovensku otvorene pri-
dala už ráno 26. augusta 1944 
k SNP.

Breznianska posádka
bola prvá

Čo o tom dopredu vedel vodič 
delostrolec Juraj Krahulec? Sa-
mozrejme, niečo tušil. V oko-
litých lesoch pôsobili partizá-
ni. Najprv sa iba povrávalo, že 
im z kasární vozia zbrane a pro-
viant. Posledné dni pred vypuk-
nutím Povstania to však už bolo 
okaté, na vrátnicu kasární pri-
chádzali ozbrojení chlapi z hôr 
už aj za bieleho dňa. Zrazu zá-
hadne zmizol nemecký dôstoj-
ník, ktorý tam mal akože robiť 
dozor.

„V tých dňoch nás bolo 
v Brezne pomerne málo,“ vy-
svetľuje oslávenec. „My sme 
patrili pod Topoľčany, kde boli 
motorizovaní delostrelci, my 
sme išli tak povediac na iný po-
hon. Každý kanón ťahala šesti-
ca koní. Ešte na jar poslali väč-
šinu našich chlapcov na vý-

chodné Slovensko do dvoch pe-
ších divízií. Dokopy mali oko-
lo 30-tisíc vojakov. Škoda, že to 
tam pre zradu krachlo, Nemci 
ich odzbrojili bez jediného vý-
strelu. Naše rady sa rozrástli až 
po prvej mobilizácii vyhlásenej 
5. septembra 1944.“

Po tej druhej zo 17. sep-
tembra povstaleckých voja-
kov napočítali celkovo 60-ti-
síc. V Brezne postavili novú ba-
tériu, mohlo ich byť zo sedem-
sto, a rovno ich poslali na front 
k Hronskej Dúbrave. Najprv ich 
dislokovali v zadných pozíci-
ách, potom premiestnili do Sta-
rej Kremničky.

„Mali sme palebné postavenie 
pri starom mlyne,“ pokračuje 
Krahulec. „Skoro ráno, keď ešte 
bolo ticho, tak sme počuli kano-
nádu z frontu. Netušili sme, že je 
ešte tak ďaleko. Raz, keď zapa-
dalo slnko, spoza kopca Skalka 
sa od Svätého Kríža, dnes Žia-
ru nad Hronom, začali nečakane 
rojiť Nemci. Naši pešiaci sa dali 
na ústup. Našťastie sa zotmelo, 
lebo by sme sa nestihli odpratať. 
Kone boli ako vždy ďalej od bo-
jiska. Potom nám jeden tank po-
mohol odtiahnuť kanóny. Pre-
sunuli sme sa k Hornej Vsi, kde 
sme sa zakopali a strieľali pod-
ľa toho, ako nám hlásili z pozo-
rovateľní.“

Plastické videnie
povstaleckých bojov

Wehrmacht sa však náhle 
brutálne prebíjal od Krupiny. 
Dostali povel: čo najrýchlejšie 

ustúpiť. Cez noc sa náhlili s de-
lami ťahanými koníkmi ku Slia-
ču. Prechádzali cez Budču, kde 
sa práve striedali slovenskí pe-
šiaci v prvom slede s tými, čo si 
predtým oddýchli. 

Vyskytol sa im jedinečný po-
hľad. Akurát priletela na Tri duby 
pomoc spojencov. Vari posled-
ná. Vzápätí sa priblížili stíhač-

ky Luftwaff y. Hrozná mela. Scé-
ny ako z bojového fi lmu. Vtedy 
vraj Nemci zostrelili aj lietadlo 
s americkým pilotom, ktoré pa-
dlo kamsi do zemiačniska.

Keď dorazili do Banskej Bys-
trice, všetko utekalo jedinou 
únikovou cestou na Staré Hory. 
Vojaci, civili, aj ich kolegovia 
z kremnickej batérie, horskí de-
lostrelci. Keď v ktorejsi obci za 
mesto k nim konečne pristavi-
li poľnú kuchyňu, lebo už dob-
rý deň hladovali, tak nepriateľ 
začal dolinu bombardovať. Via-
cerí Krahulcovi spolubojovníci 
tam padli.

V okolí vlakovej stanice Uľan-
ka vládol frmol. Ústup povstal-
cov sťažovali zhluky opuste-
nej vojenskej techniky, zmätoč-
ný pohyb vojakov, civilov i sto-
ny ranených. Koľajnice zaplnilo 
množstvo vagónov naložených 
materiálom nedávno dovezeným 
zo Sovietskeho zväzu...

„V jednom odstavenom vozni 
som si našiel plantavé široké no-
havice zelenej farby, ktoré mi 
v ďalších dňoch dobre poslúžili,“ 
spomína si Juraj Krahulec. „Nad 
hlavami nám operoval panciero-
vý vlak. Neviem, či to bol Hurban 
alebo Štefánik. Zrazu sa vynoril 
z tunela, strieľal na nemecké lie-
tadlá, aby kryl ústup povstalcov, 

vzápätí sa pred nemeckými útok-
mi opäť schoval v útrobách hor-
ského masívu. Fantastické. Ako 
vo fi lmovej dráme.“

Ďalej už len na vlastnú päsť
S delami to už ani pri najlep-

šej vôli ďalej nešlo. Ich veli-
teľ, učiteľ záložník Petráš, im 
pred Starými Horami povedal: 
„Chlapci, zoberte závery z ka-
nónov, aj mieridlá, a zakopte 
ich voľakde, aby ich Nemci ne-
mohli použiť proti nám.“ Kto-
vie, či sú tam ukryté doteraz? 
Keď to vykonali, dojato dodal: 
„Teraz už ďalej musíte ísť na 
vlastnú päsť.“

Do údolia padal studený dážď 
so snehom a hmla. Vojaci vy-
tvárali skupinky podľa toho, 
kto odkiaľ pochádzal, a vydali 
sa rozličnými smermi – domov. 
Aspoň sa o to usilovali. Mla-
dý Krahulec prespal s ostatný-
mi v dajakej chate pri lese. Tam 
objavil zase zimný kabát, mal 
síce krátke rukávy, ale možno 
mu neskôr zachránil život.

Jeden z vojakov bol akurát 
z jeho kraja, z Lomu nad Ri-
mavicou. Ďalej sa držali spolu, 
spávali iba tak pod stromami, 
hoci už mrzlo.

Kým slovenskí vojaci zväč-
ša schádzali z vrchov, okupanti 

Tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer gratulje oslávencovi k jeho 99. narodeninám.

Delostrelecké kasárne v Brezne počas Povstania.     Archív Múzea SNP

Slovenskí delostrelci v Povstaní.
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Partizáni v Utekáči sa nevzdávali
V neďalekom Poltári mali okupan-

ti veliteľstvo. Pred Vianocami 1944 za-
vítala do Utekáča nemecká hliadka na 
dvoch nákladných autách. Vojaci sa bo-
jovo rozvinuli okolo železničnej zastáv-
ky. Jeden dôstojník a poddôstojník sa 
vybrali na prehliadku sklárne, kde bol 
riaditeľom Nemec Bauer.

Zhodou okolností sa tam vtedy nachá-
dzala skupina partizánov. Keď do haly 
hutskej výroby vstúpili Nemci, hôrni 
chlapci ich obkolesili a veliteľ Chmeľ-
nickij zvolal: „Hende hoch!“ Nemci 
však refl exívne siahli po osobných zbra-
niach, a to sa im stalo osudným. Logicky 
nasledovali dávky zo sovietskych samo-
palov. Partizánov vzápätí pohltil blízky 
les, no robotníkov tento incident vyľakal. 
Bezhlavo sa rozbehli z fabriky všetkými 
smermi. Niektorí do lesa, iní domov, aby 
varovali pred pomstou nacistov.

Tá nadišla na druhý deň, keď sa sem 
dohrnuli Nemci z Poltára. Ako si spomí-
na Juraj Krahulec, „nastal strašný frmol. 
Ľudia utekali do hôr, kde mali porobe-
né bunkre. Nacisti do nich strieľali ako 
na hone zajacov. Ďalší deň „zavítali“ do 
Salajka, kde zastrelili muža, keď vyska-
koval z okna. Volal sa Strmeň.“

K ďalšej represii došlo 22. januára 1945 
v neďalekej osade Drahová. Nadväzuje 
odbojár: „Nemci prišli z hlavnej štreky. 

Bola zima, videli sme, ako sa tam valili 
Nemci v snehových uniformách. Ľudia už 
nariekali, zle je, ale oni vraj hľadali iba 
špek – slaninu. Prišli za starostom a aku-
rát, keď sa ho pýtali, či sú tam nejakí par-
tizáni, počuli zblízka streľbu. Došlo k pre-
strelke, pri ktorej padol aj Chmeľnickij.“

O štyri dni na to po ťažkých bojoch 
vojská Druhého ukrajinského fron-
tu oslobodili Kokavu nad Rimavicou 
a o ďalšie dva dni aj Utekáč.  (ao)

Nikolaj Deteriev Chmeľnickij sa narodil na sovietskej Ukrajine v roku 1921. 
Počas SNP bol komisárom Práporu generála Svobodu, potom veliteľom oddielu 
partizánskeho zväzku Chruščov, ktorý sa podieľal na plnení spravodajských, di-
verzných a bojových úloh. Desiateho novembra 1944 sa pripojili k partizánskej 
jednotke Alexeja M. Sadilenka.

Chmeľnickij je so svojimi druhmi pochovaný na cintoríne Červenej armády vo 
Zvolene. V Drahovej im v roku 1974 odhalili pamätník. Členovia základnej or-
ganizácie SZPB a obecný úrad v Utekáči sa starajú celkovo o osem pomníkov 
a hrobov hrdinov, ktorí padli za našu slobodu.

Nikoilaj Chmeľnickij (vľavo) a Andrej 
Krátky v lesoch pri Utekáči, 1944.

ale oveľa drsnejšia

postupovali hore dolinami. Pri-
tom boli sebavedome hluční, ich 
vrava sa niesla na široko-ďale-
ko. Ale aj v tej trme-vrme Juraj 
zažil čosi nezabudnuteľné. Ne-
mcom, zrejme, ušiel nádherný 
kôň. Dôverčivo k nemu priklu-
sal. Pohladkal ho, no čo s ním? 
Preto tátoš ako z rozprávky zmi-
zol v hustnúcej hmle...

Nadišla hádam najstrašnej-
šia noc. Blížili sa k dajakej de-
dine na Horehroní, V neprenik-

nuteľnej tme začali Nemci zú-
rivo strieľať len tak do stromov. 
Asi sa báli viac ako tí, ktorých 
prenasledovali. Nasledujúci deň 
dorazili k brehu Hrona. Hľada-
li miesto, kde by mohli prekonať 
rieku. Hladina bola mimoriadne 
vysoká. Ako sa Juraj neskôr do-
zvedel, viacerí povstaleckí voja-
ci, ktorí sa pokúsili Hron prebro-
diť alebo preplávať, sa utopili.

Keď sa priblížili k Slovenskej 
Ľupči, krajan z Lomu bedákal: 

„Už nevládzem, kvôli hladu už 
ani poriadne nevidím, poručeno 
pánu bohu, vzdám sa.“ Juraj sa 
však nevzdával nádeje vrátiť sa 
do Kokavy. Okolo Ľupče však 
patrolovala nemecká stráž, kto-
rá ich zajala.

V Banskej Bystrici 
videl aj Tisa

Nacisti v Slovenskej Ľupči sú-
stredili desiatky zajatcov. Fyzic-
ky i psychicky vyčerpaných, vy-
hladovaných, premočené cel-
ty ťahali za sebou... Chytených 
partizánov popravili na stromoch 
pred kostolom, povstaleckých 
vojakov viedli pod hlavňami gu-
ľometov do Banskej Bystrice.

„Verte či nie, zazrel som tam 
aj Jozefa Tisu,“ tvrdí Krahu-
lec, „neskôr som sa dozvedel, že 
v ten deň slúžil nacistom ďakov-
nú omšu a na ústrednom námestí 
ich vyznamenával. Ako sme krá-
čali ulicami, z rozličných budov 
na nás mávali zadržaní vojaci. 
Púšťajú vás domov, volali sme 
na nich. Oni? Kdeže! Lesy boli 

totiž plné letákov, ktoré zhadzo-
vali z nemeckých lietadiel. S tex-
tom: Slovenskí vojaci, váš prezi-
dent Tiso ešte žije, prihláste sa 
aj s týmto letáčikom a keď bude-
te viacerí, tak vás odvezieme aj 
domov. Bola to lož, všetci išli do 
koncentračných táborov!“ 

Napokon ich umiestni-
li v Radvani v remízach pre 
nákladné autá. Na druhý deň 
Nem ci robili medzi nimi evi-
denciu. Viacerí zajatci už dva 
dni nič nejedli. Sľuboval im fa-
zuľovú polievku, no Juraj už na 
ňu nečakal, viac túžil po úte-
ku. Nemec zo strážneho od-
dielu chodil od jedného baraka 
k druhému. Keď sa otočil, Juraj 
vystihol chvíľu a šmyk von. Bol 
tam drevený plot a v ňom diery, 
za ním stáli ľudia, ktorí čakali 
na svojich zajatých príbuzných.

„Mali voči mne pochopenie, 
keď sa tam motali,“ prízvukuje 
Krahulec. „Pri jednej vilke stál 
gardista, no zrejme poctivec. Po-
núkol mi pomoc. Ako sa dosta-
nem cez rozbúrený Hron, pýtam 
sa ho. Ďalej tadiaľ prechádza 
lávka, hovorí mi, včera ju Nemci 
strážili, no dnes som ich tam ne-
videl. Hop alebo trop. Mal som 
šťastie, na druhej strane som 
zbadal cestu vedúcu do lesa.“

Šťastie ho naďalej
neopúšťalo

Pomaly sa stmievalo, do-
stal sa ešte v ten deň do Očo-

vej, no aj tú už obsadili Nemci. 
Jeden dedinčan ho pristavil, dal 
najesť a tvrdil, že vie, kde po-
stáva stráž. Za tmy ho vyvie-
dol z obce. Juraj neuveriteľ-
ne prešiel pešo za jeden deň až 
do Utekáča, ktorý bol vtedy sú-
časťou Kokavy nad Rimavicou. 
Pritom po hlavnej ceste pendlo-
vali nemeckí vojaci, tak sa jej 
musel vyhýbať.

Nemal sa však ku komu vrá-
tiť. Mama mu zomrela, keď mal 
sotva rok, a otec, keď mal tri-
násť. Zostal iba so staršou ses-
trou. A tak sa prihlásil u vzdia-
lenejších príbuzných, ktorým 
pomáhal okolo gazdovstva. Tri 
rodiny sa najprv tlačili v jed-
nom dome, no nepriečili si. 
Spolu postavili novú chalupu, 
kde však potom ubytovali parti-
zánov. Jeden z nich sa volal Ni-
kolaj Chmeľnickij.

„Ako matróza ho zajali Ne-
mci ešte v južnom Rusku, kde sa 
ťažila ropa,“ spresňuje Krahu-
lec, „no podarilo sa mu utiecť 
zo zajateckého lágru v Nemec-
ku. Na Slovensku sa k nemu pri-
dali ešte dvaja mládenci z Han-
dlovej – Krátky a Bláha. Pri 
Utekáči lanárili i mňa, ale už 
som mal legitimáciu českoslo-
venského vojaka a vedel som, že 
budem musieť nastúpiť do Svo-
bodovej armády, tak som k nim 
nešiel. No pomáhal som im 
vždy, keď sa dalo.“

(dokončenie príbehu na 12. strane)

Povstalci koncom októbra 1944 ustupujú Starými Horami na 
Donovaly, zatiaľ ešte na vojenskej technike.

Strečno, stavba provizórneho železničného mosta.

Vyznamenávanie nemeckých vojakov prezidentom Tisom po ob-
sadení Banskej Bystrice, 30. októbra 1944.
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Osemnásť „neznámych“ hrdinov m

Rómov vraždili aj v Slatine

Historici predpokladajú, že 
fašisti v Európe počas vojny 
fyzicky zlikvidovali 300- až 
500-tisíc Rómov. Odhady sa 
rôznia, lebo mnohých pozabí-
jali priamo v ich osadách alebo 
na opustených miestach, kde sa 
neviedla nijaké evi dencia.

Slovenský variant porraimo-
su predstavovali neznesiteľ-
né podmienky v pracovných 
lágroch roztrúsených po kraji-
ne. V Očovej, Moste na Ostro-
ve, Hanušovciach nad Topľou, 
Revúcej, Jarabej... Masovo tam 
popravovali celé rodiny. Stov-
ky rómskych obetí si vyžiadalo 
aj besnenie nemeckých nacis-
tov za asistencie POHG po po-
tlačení SNP. Desiatky ich zaži-
va spálili vo vápenke v Nemec-
kej a v Kremničke, kde sa po 
vojne odkryli najväčšie maso-
vé hroby u nás. 

Pomník krvavým Vianociam
„Je to naša zodpovednosť, ale 

i výzva pre budúcnosť,“ poveda-
la nám pred rokom etnografka 
Zuzana Kumanová, teraz štátna 
tajomníčka MK SR, „zdá sa, že 
sa v dejinách opakujú tendencie 
riešiť veci veľmi radikálne, keď 
je snaha vyzdvihovať niektoré 
skupiny alebo národy a, naopak, 
iným práva upierať.“

Jedným z dejísk týchto zver-
stiev bola Slatina pri Dudin-
ciach. Po viedenskej arbitráži 
pripadla Maďarsku. Perzekú-
cia Rómov sa vyostrila začiat-
kom roka 1944, keď Nemci ob-
sadili Maďarsko a do čela štá-
tu postavili Ferenca Szálasiho, 
vodcu nacistickej Strany šípo-
vých krížov. Len z okupované-
ho južného Slovenska depor-
tovali do táborov smrti 25- až 
30-tisíc Rómov.

V polovici decembra 1944 
sovietske vojská oslobodi-
li Slatinu, ale deň pred Šted-
rým večerom sa karta dočasne 
obrátila. Nemci sa po návrate 
rozhodli okamžite riešiť „róm-
sku otázku“. Pod zámienkou, 

že miestni Rómovia ukradli zo 
skladu potraviny, 56 ich vráta-
ne 7-mesačného dievčatka bru-
tálne zavraždili. Slatinčania ich 
potom pochovali do masového 
hrobu v rohu cintorína.

Ma bisteren!
Štíhla veža kostola na vŕšku 

nad dedinou ako výkričník va-

ruje široké okolie a upozorňu-
je, že sa tu pred necelými 77 
rokmi stalo niečo strašné. Sto-
jíme pri pomníku, ktorý na sta-
rom cintoríne odhalili 22. de-
cembra 2006 vďaka iniciatíve 
občianskeho združenia In Mi-
norita. Autorom je Norbert Ke-
lecsény. V texte dominuje vý-
zva v rómčine Ma bisteren! 
Nezabudnite.

Na druhej strane do čier-
nej žuly vytesali mená Voj-
tech, Jolana, Ladislav, Ber-
ta, Mária.,Oto, Lenka... Všet-
ky s priezviskom Fizik. Nasle-
dujú príslušníci rodín Jánošov-
cov, Benedekovcov, Matyásov-
cov, Szomsziovcov... Pri ved-
ľajšom čerstvom hrobe sme za-
stihli staršiu pani Kovácsovú.

„Do domu Kolomana Fizi-
ka nahnali Nemci desiatky Ró-
mov z našej obce,“ hovorí po 
maďarsky a jej dcéra prekladá: 
„Mužov, starcov, deti a ženy, 
ktoré predtým zneuctili. Dnu 
nahádzali granáty a potom bu-
dovu podpálili. Každého, kto 
sa pokúsil utiecť, v momente 
zastrelili. Iba ujovi Pusztayo-
vi sa podarilo uniknúť. On nám 
o tom rozprával. Zomrel pred 
štyrmi-piatimi rokmi.“

Martin Krno

Európsky parlament vyhlásil 2. august za Pamätný deň 
rómskeho holokaustu (porraimos). V noci z 2. na 3. augus-
ta 1944 totiž v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau 
nacisti nahnali do plynových komôr 2 897 žien, detí, starých 
a chorých Rómov.

Pomník zavraždeným Rómom na cintoríne v Slatine.      foto autor

Doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc., predseda HDK 

pri OblV SZPB v L. Mikuláši

Do pátrania po hrobe čs. vojaka z Ukrajiny, ktorý padol pri 
Važci, sa zapojila aj Historicko-dokumentačná komisia pri 
Oblastnom výbore SZPB v Liptovskom Mikuláši. Pri pátraní 
po identite československých vojakov padlých pri tejto obci 
zásadným spôsobom pomohol Ing. Milan Kopecký, autor 
mnohých prác o 1. čs. armádnom zbore v ZSSR. „Neznámym“ 
sa podarilo vrátiť ich tvár.

Na základe dobových doku-
mentov a svedectiev priamych 
účastníkov môžeme konštato-
vať, že sme výrazne pokroči-
li v objektivizácii poznatkov 
o bojoch na prístupoch k Lip-
tovskému Mikulášu koncom 
januára 1945. 

Obnovený útok
Po ťažkých bojoch na Duk-

le, v priebehu ktorých 1. čs. 
armádny zbor v ZSSR utrpel 
značné straty v podobe pad-
lých, ranených a nezvestných 
vojakov, bola nevyhnutná pre-
stávka a doplnenie. Jednotky 
preto prešli do obrany na rieke 
Ondava, kde zostali až do polo-
vice januára 1945. Osemnáste-
ho januára 1945 začal zbor 
opäť s aktívnymi operáciami 
smerom na západ.

V skorých ranných hodinách 
v pondelok 29. januára 1945 
jednotky 1. čs. samostatnej 
brigády v ZSSR dosiahli Štrbu 
a vystriedali tu čelnú jednot-
ku 17. gardového streleckého 
zboru Červenej armády. 

Vo vojnovom denníku 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR je ku 
dňu 29. januára 1945 zazname-
nané: „1. čs. brigáda vykonala 
počas dňa pochod z priestoru 
sústredenia brigády Vel. Lom-
nica – Huncovce na osi Hun-
covce, Poprad, Štrba. O 14.00 
hod. v priestore Štrby vystrie-
dala jednotky 17. strel. zbo-
ru a prešla do prenasledova-
nia nepriateľa smerom na Lipt. 
Hrádok. O 15.30 hod. sa 3. prá-

por priblížil k osade Važec, pro-
tiútokom nepriateľa však bol 
donútený ustúpiť na záp. svahy 
výšiny 2 km záp. od Štrby.“

Proti našim Nemci a Maďari
Nepriateľ kryl ústup hlav-

ných síl 254. pešej divízie pe-
chotou v sile práporu, ktorý 
v priestore Východnej, Važca 
a Štrby vykonával protiútoky 
s podporou tankov, samohyb-
ných diel a silnej delostreleckej 
a mínometnej paľby. Konkrét-
ne pri Važci bol postup bojovej 
zostavy 1. čs. armádneho zbo-
ru zastavený východne od Važ-
ca, kde narazili na krycie sily 
82. samostatnej skupiny vyčle-
nenej z nemeckej 254. pešej 
divízie generálmajora Richar-
da Schmidta a z 2. záložnej 
maďarskej armády v sile jed-
ného práporu pechoty, podpo-
rovaného delostrelectvom, mí-
nometmi, troma útočnými sa-
mohybnými delami a jedným 
tankom. 

Veliteľ 3. práporu 1. čs. sa-
mostatnej brigády v ZSSR, tri-
dsaťtriročný štábny kapitán 
Ludvík Albert Engel, vyslal do 
tyla nepriateľa rotu samopalní-
kov. Okolo 16. hodiny sa čel-
ná záštita práporu zastavila na 
okraji planiny Vŕšky (Hoch-
wald, Hovald), ktorá sa sklá-
ňala k Važcu. Prápor zaujal bo-
jovú zostavu a čakal na zaháje-
nie útoku samopalníkov. Zne-
nazdania Nemci z Hovaldu za-
hájili delostreleckú, mínomet-
nú a guľometnú paľbu. Neoby-

čajne silný palebný prepad mal 
zabrániť oslobodeniu obce.

V krutom mraze
Tretí poľný prápor a prie-

skumná rota, podporované so-
vietskymi samohybnými dela-
mi SU-76 zo 108. gardového 
pluku samohybných diel, práve 
prideleného veliteľovi 1. čs. ar-
mádneho zboru, sa dostali pod 
nemeckú delostreleckú paľ-
bu. Jedna z prvých rán zasiahla 
SU-76, na ktorom bola skupi-
na veliteľa práporu. Štábny ka-
pitán Ludvík Engel, ktorý ve-
lenie práporu prevzal 1. janu-
ára 1945, bol smrteľne zrane-
ný črepinou granátu. V boji pa-
dlo 26 vojakov a prápor ustúpil 
späť do Štrby. Podľa výpovede 
Daniela Ilavského osemnástich 
mužov pochovali na cintoríne 
vo Važci. Všade sú vedení ako 
neznámi. 

O 19. hodine nariadil veliteľ 
brigády plukovník Jan Satorie 
3. poľnému práporu vykonať 
nový útok na obec Važec. Vo-
jaci však boli príliš telesne vy-
čerpaní a nepriateľ útok ľahko 
odrazil. Nezdar nesporne padá 
tiež na vrub poveternostným 
podmienkam, pretože sa vrá-
tilo obdobie krutých mrazov, 
ktoré práve tohto dňa dosiahli 
svoju maximálnu silu –29 °C. 
Večerný boj sa potom odohrá-
val za veľkého mrazu a sneho-
vej fujavice a mnohým útočia-
cim vojakom omrzli ruky, tvá-
re alebo uši. Z práporu auto-
matčíkov omrzlo 13 mužov.Pomník padlých československých vojakov vo Važci.



9  BOJOVNÍK / 15–16

má svoje meno

V Košickom múzeu majú Messerschmitt

V múzeu majú čo ponúknuť, 
návštevník sa v jednotlivých 
expozíciách dozvie o počiat-
koch letectva do roku 1945, po-
tom od roku 1945 po súčasnosť, 
prístrojovej technike, leteckých 
technológiách a nechýba ani 
expozícia cestnej dopravy.

Stíhačka s vlastným
príbehom

Medzi najväčšie uniká-
ty patrí legendárna nemec-
ká stíhačka Messerschmitt. 
Ide o verziu Me-109 G-14 
A/S. Navyše vystavený stroj 
má svoj príbeh, napriek voj-
novým udalostiam a desaťro-
čiam, ktoré odvtedy uplynuli, 
sa vie o ňom viac.

Pilotoval ho Herbert Ma-
xis, ktorého zostrelili 1. januá-
ra 1945 v blízkosti obce Fels-
berg/Saar, keď útočil na koló-
nu amerických vojenských vo-

zidiel. Zasiahla ho strela z pro-
tilietadlového kanóna. Po nú-
dzovom pristátí pilota za nejas-
ných okolností ho Američania 
zastrelili. Vrak až v roku 1988 
objavil nadšenec histórie letec-

tva Raymond Wagner.
V roku 2004 získala lietadlo 

nadácia Messerschmitt Stif-
tung, ktorá v Európe prevádz-
kuje tri jediné Me-109, kto-
ré dokážu ešte lietať. Na vra-
ku urobila prvé úpravy. O šty-
ri roky neskôr získal od nadá-
cie lietadlo bez motora Jurgen 
Dilger, ktorý ho chcel zrekon-
štruovať. Nakoniec od toho 
upustil a v roku 2012 sa stí-

hačka dostala do zbierok Slo-
venského technického múzea 
v Košiciach.

O dva roky zreštaurovali jej 
vonkajšie súčasti vrátane krí-
del, v roku 2015 prišli na rad 

vnútorné časti lietadla a jeho 
systémy, o rok neskôr sa do-

tiahli posledné 
detaily priesto-
ru kabíny, moto-
ra rádiostanice či 
kamufl áže.

Galéria
prezidentských 
lietadiel

Medzi ďalšie 
pozoruhodnosti 
patrí galéria pre-
zidentských lie-
tadiel, o ktorú sa 
zaslúžil najmä 
bývalý prezident 
Rudolf Schuster. 
Tvoria ju stro-
je, ktoré venova-

li hlavy viacerých štátov Eu-
rópy aj sveta. K jedinečným 
exponátom patrí čínsky stíha-
cí bombardér Nanchang Q-5 
v kóde NATO „Fantan“, ktorý 
je jediným v Európe. Ide o dar 
čínskej vlády.

Sú tu aj ďalšie unikátne stro-
je, napríklad stíhačka Mira-

ge IIIE, ktorú darovali fran-
cúzske vzdušné sily na podnet 
vtedajšieho prezidenta Jacqu-
esa Chiraca, či lietadlo fi rmy 
Lockheed F-104 Starfi ghter. 
Ide zase o dar talianskeho pre-
zidenta Azeglia Ciampiho. Do 
Košíc ho priviezol obrovský 
dopravný C-130 Hercules zo 
základne na Rimini. Talianski 
vojenskí špecialisti „hviezd-
neho bojovníka“ poskladali 
8. augusta 2003 za neuveriteľ-
ných 20 hodín.

Nechýba však ani letec-
ká technika bývalého Česko-
slovenska, či už známe cvič-
né lietadlo L-29 Delfín, ale-
bo povestný „Čmeliak“, ktorý 
sa využíval v poľnohospodár-
stve. Foto archív autora

Boris Macko

Múzeum letectva, ktoré je súčasťou Slovenského technic-
kého múzea v Košiciach, opätovne otvorilo svoje brány 
4. mája. Najmä priaznivci leteckej techniky, ale nielen oni, si 
tak môžu prezrieť vystavené exponáty.

Unikátna stíhačka v Múzeu letectva Košice.

Múzeum je otvorené denne okrem pondelka. Vstupné pre do-
spelých predstavuje 5 eur, zľavnené 2 eurá. Deti do 5 rokov 
a dôchodcovia nad 70 rokov majú vstup zadarmo.

Úspešný nočný útok
Situáciu vyriešil až nočný 

útok prieskumnej roty 3. čs. sa-
mostatnej brigády v ZSSR na 
čele s veliteľom podporučíkom 
Ivanom Hundom, ktorá obišla 
Važec a prekvapivým útokom 
z tyla vyvrátila nemeckú ob-
ranu. Plukovník v. v. I. Hun-

da neskôr boj opísal nasledov-
ne: „Popoludní si nás zavolal 
veliteľ práporu. Musíme vyu-
žiť tmu a nepriaznivé počasie 
na obídenie nepriateľa pri sú-
časnom údere hlavných síl čel-
ne. Rota samopalníkov, ktorej 
som velil, dostala k dispozícii 
družstvo protitankových pu-

šiek a čatu pechoty. Vyrážame 
naľahko 2 hodiny pred začiat-
kom hlavného útoku. Dorazi-
li sme na akýsi pahorok a roz-
hliadame sa. Čakáme. Uvide-
li sme mohutnú paľbu nepria-
teľa, no na dohodnuté zname-
nie od hlavných síl sme čaka-
li márne. Útok bol odrazený. 
Skúsime zaútočiť sami. Z tylu 
nás nečakajú.“

Prieskumníci, medzi ktorý-
mi bol aj vojak Daniel Ilav-
ský, občan Važca z Čierne-
ho, v noci obišli nemecké po-
stavenia a guľometnou paľbou 
od Vŕškov dosiahli, že Nemci 
obec narýchlo opustili. Poda-
rilo sa im ešte zničiť železnič-
ný most v Petrovskej a v obci 
most cez Váh na hlavnej ceste. 
Za prejavenú statočnosť a ve-
liteľskú rozhodnosť bol ppor. 

Ivan Hunda na mies-
te povýšený veliteľom 
zboru na poručíka.

Spomienka „domáceho“
vojaka

Daniel Ilavský, kto-
rého veliteľ prápo-
ru vyslal na prieskum 
do obce, situáciu opí-
sal takto: „V blízkosti 
obce nad cintorínom 
sa tretí útočný prápor 
prvej čs. brigády, kto-
rý po oslobodení Štr-
by dostal za úlohu po-
kračovať v útoku, do-
stal do paľby fašistic-
kých mínometov. Ten-
to útok zo strany fa-
šistov nebol očakáva-
ný a bol prekvapujú-
ci. Pri tomto útoku bol 
smrteľne zranený ve-

liteľ práporu škpt. Ludvík En-
gel, ďalej jeden neznámy dôs-
tojník ČA a ďalších 16 prísluš-
níkov čs. zahraničnej armá-
dy. Celú situáciu zachránila 
prieskumná rota na čele s ve-
liteľom ppor. Ivanom Hundom 

guľometnou paľbou od Vŕškov, 
čím vniesla zmätok do fašistic-
kých radov. Fašisti po tomto 
prepade urýchlene vyprázdni-
li dedinu. Podarilo sa im ešte 
zničiť železničný most v Pet-
rovskej a most v obci cez Váh 
na hlavnej ceste.“

Važec bol oslobodený 29. ja-
nuára 1945 o 23. hodine. Ne-
priateľ počas noci na 30. ja-
nuára 1945 začal ustupovať 
z priestoru Važca smerom na 
západ. Jeho straty dosiahli 150 
mužov.

Nová tabuľa – už s menami
V bojoch o oslobodenie Važ-

ca a Východnej v čase od 29. 
do 31. januára 1945 padlo spo-
lu 36 a zranených bolo 52 prí-
slušníkov 1. čs. armádneho 
zboru v ZSSR. 

Predsedníctvo Oblastného vý-
boru SZPB v Liptovskom Miku-
láši iniciovalo rokovanie s obec-
ným úradom vo Važci s cieľom 
nahradiť tabuľu na symbolic-
kom hrobe „neznámych“ čes-
koslovenských vojakov tabuľou 
s ich menami a zvýšiť povedo-

mie verejnosti o tom, že 
vo Važci nie je iba ne-
mecký vojnový cinto-
rín. 

Materiál bol spraco-
vaný na základe ori-
ginálov dokumentov 
1. čs. armádneho zbo-
ru v ZSSR, 1. čs. samo-
statnej brigády v ZSSR 
uložených v Ústrednom 
vojenskom archíve – 
Vojenskom historickom 
archíve v Prahe a spo-
mienok Ivana Hundu 
a Daniela Ilavského. 

Mená „neznámych“ hrdinov 
Dnes, po vyše 75 rokoch, môžeme identifi kovať aspoň časť 

týchto obetí. Vo Važci to boli z 3. poľného práporu 1. pešej bri-
gády škpt. ENGEL Ludvík, voj. PAVLÍK Michal, voj. MEDVE An-
drej, čat. FUNDÁK Nikolaj, voj. RUŠČÁK Juraj, voj. VARGA Er-
nest, voj. TOMKA Jan, voj. CIGAN Koleman, voj. HAJNALI Mi-
chal, voj. TULAJDAN Ivan, voj. CHLPÍK Ondrej, slob. HRICKO 
Michal, voj. ŠTALER Karel. Z práporu automatčíkov 1. pešej bri-
gády voj. MALIŇÁK Andrej, slob. HANDRJUK Ivan (obaja boli 
pochovaní na cintoríne vo Važci) a z prieskumnej roty brigády 
voj. CEBOŠ Vasil a voj. HUSINEC Jan (obaja boli pochovaní tak-
tiež na cintoríne vo Važci). Ďalším bol s veľkou pravdepodob-
nosťou voj. KOVAL Fedor (po otcovi Ivan), nar. 15. 2.1907 Ke-
lečín, okr. Volové, ktorý zostal od 30. januára 1945 po boji pri 
Važci nezvestný.

V knihe autorov Jiřího Hofmana, Václava Širca a Jaroslava Va-
culíka Volyňští Češi v prvním a druhém odboji, I. díl – na frontách, 
ktorej druhé vydanie v roku 2004 pripravil Český svaz bojovní-
ků za svobodu, sú uvedení ďalší čs. vojaci, ktorí padli v boji o Va-
žec: des. Rostislav KOPECKÝ z Malého Špakova, Josef NAJMAN/
NEUMANN z Kvasilova, Antonín ŘEPÍK z Demidovky a Antonín 
KALÍK z Mirohošťa, ktorý bol v skupine škpt. Engela.

Predsedníctvo Oblastného výboru SZPB v Liptovskom Miku-
láši iniciovalo rokovanie s obecným úradom vo Važci s cieľom 
nahradiť tabuľu na symbolickom hrobe „neznámych“ českoslo-
venských vojakov tabuľou s ich menami a zvýšiť povedomie ve-
rejnosti o tom, že vo Važci nie je iba nemecký vojnový cintorín. 

Materiál bol spracovaný na základe originálov dokumen-
tov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, 1. čs. samostatnej brigá-
dy v ZSSR uložených v Ústrednom vojenskom archíve – Vojen-
skom historickom archíve v Prahe a spomienok Ivana Hundu 
a Daniela Ilavského. Štábny kapitán Ludvík Albert Engel.

Podporučík Ivan Hunda.
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Záhadné bombardovanie Košíc
Boris Macko

Koncom júna si metropola východného Slovenska pripome-
nula už 80. výročie smutnej udalosti, ktorá otriasla dovtedy 
viac-menej pokojným mestom. Košice, ktoré vtedy boli sú-
časťou Horthyovského Maďarska boli v „závetrí“. Obyvatelia 
žili v ilúzii, že síce zúri vojna, ale ich a mesta sa veľmi netýka.

Z tohto omylu ich kruto vy-
viedla udalosť, ktorá sa stala 
26. júna 1941. Krátko po jednej 
popoludní sa na juhovýchod-
nom obzore objavili tri dvoj-
motorové bombardéry, o sedem 
minút nato začali na Košice do-
padať prvé bomby. Bombardéry 
zasiahli z výšky 800 –1500 met-
rov západnú časť mesta. Na zem 
dopadlo 29 bômb, ktoré mali na 
svedomí 29 obetí, z toho dve 
deti. Ťažké zranenia utrpelo 14, 
ľahké 48 ľudí. Bomby zničili 20 

budov. Dôležité vojenské cie-
le však neboli zasiahnuté. Stra-
tegický význam mala budova 
pošty. Podľa záznamov zahy-
nulo šesť zamestnancov pošty, 
okrem iných aj jej riaditeľ. 

Kto? A prečo?
Hneď na druhý deň po tomto 

útoku vyhlásilo Maďarsko voj-
nu Sovietskemu zväzu. Ani po 
desaťročiach nie je jasná otázka, 
kto bombardoval Košice a pre-
čo. Keďže jedna bomba zhode-

ná na mesto a ďalšia, ktorú sa 
neznámym letcom nepodarilo 
uvoľniť a zhodili ju pri Hanis-
ke neďaleko Košíc nevybuch-
la, zistilo sa, že išlo o 100-kilo-
gramové bomby sovietskej vý-
roby. Z toho boli rýchlo vyvo-
dené závery, že išlo o útok so-
vietskych lietadiel. Presnejšie, 
Sovieti mali namiesto Prešova 
omylom bombardovať Košice. 
Ťažko povedať, keďže Sovieti 
mali v tej dobe iné starosti a aj 
po vojne popreli, že by stáli za 
bombardovaním Košíc. Navyše 
zhodené sovietske bomby boli 
ešte z 1. svetovej vojny.

V hre bola aj teória o „samo-
bombardovaní“ maďarským le-
tectvom. V prvotných fázach 
invázie do Sovietskeho zväzu 
totiž po boku nemeckej armády 
bojovala slovenská, aj rumun-
ská armáda. Za to mali mať pri-
sľúbené územné zisky. Naopak, 
Maďari ostali bokom. Vraj teda 
bolo treba nájsť obhájiteľný dô-
vod, prečo sa k Nemcom pripo-
jiť. Proti tejto teórii je okrem 
iného fakt, že Maďarské letec-
tvo nemalo v tej dobe bombar-
déry, ktoré by dokázali niesť 
desať 100-kilových bômb.

Posledný „podozrivý“
je prekvapujúci

Ďalšia teória hovorí o tom, že 
za bombardovaním mohla byť 
aj nemecká Luftwaff e. Aj v prí-

pade tejto teórie mal nálet vy-
provokovať Maďarsko k útoku 
na Sovietsky zväz. Lenže Ne-
mecko v tej dobe tiež nemalo 
lietadlá, ktoré by dokázali niesť 
každé po desať 100 kg bômb. 
Nebolo to v možnostiach bom-
bardérov Heinkel He 111, Jun-
kers Ju 86, ba ani Junkers 88. 
Nem ci navyše nemali veľký zá-
ujem o účasť maďarskej armá-
dy, ktorá nebola najlepšie vy-
zbrojená a vybavená. Okrem 
toho sa nemeckej armáde dari-
lo a nemala dôvod povolať na 
pomoc ďalšie spojenecké sily. 
Na strane druhej však Luftwaf-
fe mohla disponovať ukoriste-
nými sovietskymi bombardér-
mi a bombami. Preto ostáva táto 
možnosť predsa len otvorená.

Poslednou a podľa viacerých 
historikov najpravdepodobnejšou 
možnosťou je, že za útokom na 
Košice je rumunské letectvo. Pre-
čo? Nuž v prvom rade dispono-
valo bombardérmi, ktoré mohli 
niesť desať spomínaných soviet-
skych bômb. Motív? Ako už bolo 
spomenuté, Rumuni v tom čase 
bojovali po boku Nemcov na vý-
chodnom fronte. Keďže veľa ru-
munských jednotiek tam bolo od-
velených, v prípade potenciálne-
ho útoku maďarských jednotiek 
na samotné Rumunsko by ich ne-
dokázali odraziť. Preto presved-
čili aj Nemcov, že takýto krok by 
bol prospešný, aby bolo oslabené 
aj Maďarsko.

Ako to teda naozaj bolo? 
Možno sa to už nikdy nedozvie-
me. V každom prípade je tu ešte 
stále nádej, že historikom sa po-
darí túto záhadu rozlúsknuť.

To je náš pomník

Hrob rumunského vojaka, ktorý za-
hynul pri oslobodzovaní Trenčína.    

foto autor

Domy v rozvalinách po bombardovaní Košíc, ktoré v tom čase 
patrili Maďarsku.    foto archív autora

Róbert Fajta, predseda OblV SZPB

Ružomberok 
V júni roku 1939 sa Ružomberok stal 
dejiskom neobyčajnej udalosti – vo-
jaci spolu s občanmi mesta rozohnali 
gardistickú zábavu v Hrabovskej do-
line, vyhnali členov Hlinkovej gardy 
z mesta, oslavovali Československú 
republiku a protestovali proti spo-
jenectvu s hitlerovským Nemeckom.

Túto udalosť si členovia SZPB pripo-
menuli v piatok 4. júna 2021 pri pamät-
nej tabuli v Hrabovskej doline v Ru-
žomberku. 

Počet účastníkov vzbury bol niekoľ-
ko tisíc. Po jej potlačení bolo takmer 
1400 vojakov rozohnaných do posádok 
po celom Slovensku, stovky ich boli 
odsúdených. Celú vzburu musela po-

tlačiť pechota z Dolného Kubína a tan-
ky z Martina. 

Ružomberok sa tak už v prvých týž-
dňoch existencie tzv. slovenského štátu 
stal – podobne ako v roku 1944 na za-
čiatku SNP – jedným z najvýznamnej-
ších miest odporu proti totalite.

Tieto búrlivé udalosti mali dlhší čas 
pripravovanú koncepciu, ktorá smero-
vala buď k pripojeniu sa k povstaniu 
ilegálnej vojenskej organizácie Obra-
na národa, alebo k masovému odchodu 
vojakov a ozbrojených občanov k čes-
koslovenskému vojenskému odboju 
v Poľsku. 

Členovia SZPB chceli vyjadriť nie-
len úctu voči hrdinstvu ružomberských 
vzbúrencov, ale i podporu všetkým, 
ktorí dokážu verejne vystúpiť proti 
hrozbe fašizmu ešte aj dnes.

Ľubomír Brezovský, tajomník ZO SZPB

generála Goliana Trenčín 1

V mestskej časti Trenčína s názvom 
Kubrá sa na miestnom cintoríne na-
chádza skromný hrob. Ide o miesto 
posledného odpočinku vojaka Ru-
munskej kráľovskej armády, Floria 
Iana, ktorý padol za našu slobodu 
10. apríla 1945. V ten deň bol Tren-
čín oslobodený po rieku Váh. 

  
Nie je známe, kedy sa narodil, ale 

vieme, že zomrel na následky zrane-
ní po zásahu nemeckého snajpera. Ten 
naňho strieľal z ešte neoslobodeného 
brehu Váhu. 

Klub vojenskej histórie protifašistic-
kého odboja – ZO SZPB generála Go-
liana Trenčín 1 na svojom zasadaní na-
vrhol, aby sa v spolupráci s rumun-
ským veľvyslanectvom zistilo niečo 
bližšie o padlom vojakovi a jeho prí-
buzných, ktorí by zrejme uvítali správu 
o mieste jeho posledného odpočinku. 

Občania mesta na hrdinstvo vojaka 
nezabudli, a preto sa o jeho hrob spolu 
s mestským úradom starajú, akoby šlo 
o ich príbuzného. Na hrobe rumunské-
ho vojaka je nápis „Tu spočíva v Kris-
tu Pánu“.

Ak bývate v Trenčíne alebo ce-
zeň prechádzate, môžete sa pri hrobe 
padlého vojaka zastaviť a zapáliť mu 
sviečku ako poďakovanie za jeho obeť 
pre našu slobodu.

Spomienka na vzburu v Ružomberku
Hrob rumunského hrdinu v Trenčíne

Účastníci podujatia pri pomníčku vzbúrencom z roku 1939.    foto autor

Aj takto to vyzeralo po bombardovaní Košíc.  foto archív autora.
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SNP a holokaust vo Voderadoch
Michal Majtán, pamätník vojnových udalostí

Vo veľkej knihe o obci Voderady neďaleko Trnavy (1. vyda-
nie z roku 2014) sú veľmi zaujímavé state aj o situácii v obci 
v období SNP, ako aj v predchádzajúcich rokoch tzv. Sloven-
ského štátu. Okrem iného sa v nej spomína, ako 2. novembra 
1938 prišli do obce „slovenskí vysťahovalci z územia zabra-
tého“ Maďarskom po rozhodnutiach tzv. Viedenskej arbitrá-
že. Tí nechceli zostať pod vládou Maďarska. 

Bolo ich 59 a všetkých ich 
umiestnili na tzv. Joži majeri, 
ktorý patril grófke Kláre Kegle-
vichovej. K udalostiam 2. sveto-
vej vojny patrila aj účasť občanov 
Voderád v slovenskej armáde na 
strane Nemecka. 

Ľudia s režimom nesúhlasili
Ako sa uvádza v knihe, „už na 

vojne proti Poľsku sa zúčastnila 
slovenská armáda a z toho dôvo-
du narukovalo z Voderád päť roč-
níkov brancov“. Starostov v tom 
období nahradili z moci úradnej 
tzv. obecní komisári. Regrutova-
li sa z Hlinkovej slovenskej ľudo-
vej strany (HSĽS). V obci fungo-
vala aj Hlinkova garda.

Obdobie rokov 1939 –1945 bolo 
v obci relatívne pokojné. Ilegálne 
či po vypuknutí Povstania legálne 
v nej nevznikol Revolučný národ-
ný výbor a nepôsobili ani štruktú-
ry občianskeho odboja. Hoci do 
roku 1949 v nej existovala mies-
tna organizácia komunistickej 
strany, vo vojnových rokoch o ile-
gálnej organizácii nieto zmien-
ky. Viacerí občania však nesym-
patizovali s režimom: vládny ko-
misár konštatoval, že niektorí ob-
čania boli pasívni k štátnym akci-
ám a mnohí sa nezúčastnili na ak-
cii pôžičiek na obrodu Slovenska.

Londýnske vysielanie 
aj s nemeckým vojakom

Obyvatelia Voderád museli na-

vyše strpieť prítomnosť nemec-
kej jednotky, ako aj jednotky slo-
venského delostrelectva, jed-
notky Hlinkovej gardy, ba i ma-
ďarských a rumunských voja-
kov. Nemecká armáda sa usadi-
la vo Voderadoch dva týždne po 
vypuknutí Slovenského národ-
ného povstania. Bývali v kaštieli 
a v škole, ale mnohí boli ubyto-
vaní aj po rodinách. 

Aj v našej rodine bol takto uby-
tovaný nemecký šofér Mitschke. 
Odchádzal s nákladným autom aj 

na viac dní za nemeckými jednot-
kami na východe. Nebol však už 
stotožnený s hitlerizmom a bež-
ne s nami počúval rozhlasové vy-
sielania z Londýna. Na ulici som 
strážil, aby nás niekto nepočul 
a neudal. Tento Mitschke bol ne-
spokojný aj preto, lebo bol už po 
zranení bez jedného oka a po vy-
liečení šoférovať musel naďalej. 
Po vojne sme sa občas navzájom 
stretali. Žil v NDR. 

Naši v Povstaní
Na Povstaní sa v roku 1944 zú-

častnilo z Voderád viacero mu-
žov v rámci povstaleckej armády. 
Po porážke SNP sa väčšina voja-
kov z armády vrátila domov. Nie-
koľko ich bolo odvlečených do 
Nemecka. Väčšina z ďalších (pri-
bližne 17) však koncom novem-
bra musela znovu narukovať do Tr-
navy a odtiaľ potom išli do Talian-
ska na opevňovacie práce. V apríli 
1945 prešli na stranu spojeneckých 
 vojsk. Domov sa vrátili v júli 1945.

Ku koncu 2. svetovej voj-
nyv novembri 1944 Nemci donú-
tili občanov kopať zákopy. V Hor-
ných Orešanoch tak kopalo zá-
kopy až do Vianoc 1944 asi 60 
mužov z Voderád. Nato začiat-
kom roka 1945 občania muse-
li kopať zákopy v blízkych Pavli-
ciach, ako aj za humnami smerom 
na východ vo Voderadoch. Väčši-
nou išlo o hlboké protitankové zá-
kopy. Na opevňovacích prácach 
v marci 1945 v Pavliciach robi-
lo okolo 150 občanov z Voderád. 
Našu obec oslobodila Červená ar-

máda 1. apríla 1945, pričom voj-
nové škody predstavovali menšie 
poškodenia striech a chodníkov od 
granátov.

Záchrana židovskej rodiny...
V dedine bola len jedna židov-

ská rodina Marmosteinových. 
Ako starších ľudí ich na prá-
ce v lágroch do roku 1944 nede-
portovali. Avšak v 2. etape – od 
druhej polovice roka 1944 – im 
hrozilo vysťahovanie. Dlho ich 
ukrývala rodina Alexandra Mar-

ka. Podľa svedectiev bol zaťatým 
tajomníkom miestnej Hlinkovej 
gardy Anton Remenár. Mal účasť 
na odvlečení rodiny Marmoste-
inových z obce do Serede. A to 
na základe udania v marci 1945 
o tom, že sa skrývajú u Marko-
vých. Na základe arizačného na-
riadenia č. 198/1941 boli odňa-
té pozemky Artúra Marmosteina 
a jeho manželky. Do užívania ich 
dostalo viacero obyvateľov Vode-
rád. V knihe o Voderadoch sú vy-
menovaní.

Rodina Marmosteinových bola 
v marci 1945 zo Serede „odlifro-
vaná“ do Terezína v Čechách. Bol 
už koniec vojny, a tak sa jej tam 
všetci traja dožili. Po návrate, po-
chopiteľne, žiadali MNV o ná-
vrat pozemkov, čo národný výbor 
aj zabezpečil. Materiálne škody 
na dome a hospodárskych stavis-
kách odhadol A. Marmostein na 
60-tisíc korún a škody na hnuteľ-
nom majetku na ďalších 60-tisíc.

...dodnes bez ocenenia
Viacerí z obce sme považo-

vali za opodstatnené, aby rodi-
na Markových – v danom obdo-
bí vdova po A. Markovi, resp. ich 
deti Ján a Alexander – boli oce-
není vyznamenaním Spravodliví 
medzi národmi. Nebyť ich skrý-
vania Marmosteinových do mar-
ca 1945 by asi pobyt v Terezíne 
neprežili. Napriek viacerým sve-
deckým výpovediam (vrátane ži-
dovského svedka pána Klugeho), 
ako aj textu v knihe o Voderadoch 
vyznamenanie nikto z rodiny ne-
dostal. Popis príbehu prechová-
vania Marmosteinových u Mar-
kových a tým aj záchrany ich ži-
votov bol zaslaný do Múzea ho-
lokaustu v Seredi.

Spoločne s českými antifašistami
Redakcia

Je nevyhnutné naučiť sa chápať, čo fašizmus je, ako vzniká, 
ako sa derie a dostáva k moci. Nech fašisti sami seba nazý-
vajú, ako chcú, nakoniec sa vždy ukáže kto a akí v skutoč-
nosti sú. Treba vedieť spoznávať konanie, znaky, odkrývať 
zámery, ktoré fašisti skrytou či menej skrytou formou chcú 
presadiť v živote spoločnosti.

Týmito slovami sa predseda 
SZPB Pavol Sečkár prihovoril de-
legátom XI. zjazdu Českého zvä-
zu bojovníkov za slobodu (ČSBS), 
ktorý sa uskutočnil 10. júla v Pra-
he. Českých partnerov informoval 
o činnosti zväzu a najmä o nových 
aktivitách, ktorými sme pozmeni-
li tie tradičné kvôli epidemiologic-
kým opatreniam. Spomenul vyda-
nie zborníkov a prednášok v elek-
tronickej forme, ale aj vlaňajšiu 
prehliadku žiackych umeleckých 

diel Kytica 75 ruží k víťazstvu nad 
fašizmom. 

V tejto súvislosti zdôraznil dôle-
žitosť získavania mladých pre prá-
cu vo zväze, alebo aspoň spoluprácu 
s ním: „Je prirodzené, že protifašis-
tické zmýšľanie si vyžaduje istú zre-
losť myslenia a životnú skúsenosť. 
Rovnako je prirodzené, že mládež-
níckou organizáciou nebudeme, ale 
ak chceme mať budúcnosť, prípra-
ve a získavaniu mladých je potreb-
né venovať maximálnu pozornosť.“ 

Vystúpenie predsedu SZPB 
vzbudilo medzi delegátmi zjaz-
du veľkú pozornosť a ukázalo 
sa, že obe organizácie spája nie-
len minulosť a prítomnosť, ale aj 
predstavy o budúcnosti. Preto je 
pot rebné, aby sme intenzívnejšie 
spolupracovali aj v oblasti výcho-
vy antifašistickej mládeže. 

Aj ďalší členovia delegácie 
zväzu, ktorú ďalej tvorili pod-
predseda ÚR SZPB Juraj Dro-
tár, vedúci koordinačného odde-
lenia Jozef Ťažký a referent eko-
nomického oddelenia Peter Ba-
roš, sa v neformálnych rozhovo-
roch s delegátmi zjazdu presved-
čili, že pred oboma organizácia-
mi stoja identické výzvy a úlohy. 

Zjazd ČSBS vo funkcii pred-
sedu potvrdil Jaroslava Vodičku. 

Pohľad na účastníkov XI. zjazdu ČSBS.              foto Jozef Ťažký

Sledujte Bojovník na internete!

Každý deň nové príspevky

Udalosti a kauzy zo Slovenska

Veľa fotografi í, veľa obrázkov, dokonca aj video 

Udalosti odhalenia z celého sveta

Všetko o kauze Múzea SNP na jednom mieste

Zaujímavé rozhovory so zaujímavými ľuďmi

Pravdivé dejiny bez zahmlievania

Prekvapujúce historické momenty slovom i obrazom

Kompletné vydania tlačeného Bojovníka v digi-

tálnej forme (PDF)

Informácie o činnosti SZPB po celom Slovensku

Ak chcete zverejniť svoj (multimediálny) príspevok, 
pošlite ho na adresu media@szpb.sk.

www.bojovnik.eu 

Pohľad na Voderady v časoch 2. sv. vojny.       foto archív autora



12 BOJOVNÍK / 15–16

Ako sa skončila Jurajova anabáza?
Krátko po oslobodení Kokavy nad Rimavicou tam zorga-
nizovali asentírku, na ktorej nechýbal ani Juraj Krahulec. 
Čiastočne ich vystrojili a poslali do Popradu. Nuž, posla-
li ako poslali. Cestu museli vojaci československej armády 
absolvovať peši, lebo mosty boli zväčša vyhodené do vzdu-
chu, hradské rozbité.

(dokončenie príbehu zo 7. strany)

„Pokiaľ ide o železnice,“ do-
dáva dnes 99-ročný Krahulec, 
„Nemci mali veľký hák, ktorým 
potrhali všetky podvaly. Vlaky 
začali chodiť až, keď sme do-
razili na Moravu, aj to iba od 
mosta po most. Nocovali sme 

kade-tade po dedinách. Ale pre-
tože sme skoro všade išli peši, 
tak front nás stále predbiehal 
o niekoľko dní.“

 
Slováci peši do Prahy

„Ľudáci v roku 1939 vyháňa-
li Čechov zo Slovenska s pokri-
kom Česi peši do Prahy,“ sme-
je sa jeho syn, tiež Juraj, ktorý 
sa najviac stará o svojho otca, 
„a potom ste tam po šiestich ro-
koch išli peši oslobodzovať zvy-
šok obnovenej republiky.“

Po sústredení v meste pod Tat-
rami prechádzali čerstvo oslobo-
deným Liptovským Mikulášom, 
Ružomberkom. Všade videli 
rozstrieľané domy, zničenú vo-
jenskú techniku. Až v Turanoch 
nad Váhom sa dostali k vojen-
skej koristi po Nemcoch k mo-
torkám s prívesom, k takzva-
ným trojkolkám, ktoré nechýba-
jú hádam v nijakom fi lme o dru-
hej svetovej vojne. Tam sa zdr-
žali zo dva týždne, aby ich spo-
jazdnili a ako vojenský šofér učil 
ostatných na nich jazdiť. V Mar-
tine niektorí starší dôstojníci za-
kladali novú posádku. Pôvodne 
uvažovali aj s ostatnými, no väč-
šina išla ďalej.

„To sme už počuli kanonádu 
od Strečna, kde opäť prebiehali 
ťažké boje. Nás však už do nich 
priamo nenasadili,“ spomína si 
Juraj Krahulec starší. „Na Mo-
rave už vtedy po prechode frontu 
šarapatili banderovci, a tak nás 
miestni s odľahčením vítali, že 

zavedieme poriadok. Tam sme už 
stretávali stáda nestráženého do-
bytku, ktorý okupanti sedliakom 
ukradli, no už ich nestihli zahnať 
až do Nemecka. Takže sme už ko-
nečne hladom netrpeli.“

V rozbitej Prahe ich zaradi-

li do slovenského 17. pešieho 
pluku, vyzbrojili protitankový-
mi puškami a ubytovali v Bene-
šovom štátnom reálnom gymná-
ziu na Letnej. Samozrejme, že 
nechýbali na víťaznom defi lé. 
V polovici júna sa celý pluk pre-
sunul do Bratislavy, kde sa tiež 
konala slávnostná prehliadka.

 
Vo vilách vyhrávali 
ruské častušky

„Pamätám sa, ako sme išli 
z Hviezdoslavovho námes-
tia popri Národnom divadle 
a Manderláku až na hrad. Už 
nás nemali kde inde umiestniť. 
Aj v každej vile v okolí Palisády 
boli ubytovaní červenoarmejci. 
Ako tí po večeroch nádherne vy-
hrávali na harmonikách! A cli-
vo i veselo spievali! Počúval 
som ich so zatajeným dychom.“

Na Bratislavský hrad, kde ob-
sadili staré vojenské stajne, do-
viedli tie kravy z Moravy. Aj ich 
tam pásli. Postupne im poslúži-
li ako veľké mäsové konzervy. 
Kuchyňu mali dole pri kostolí-
ku na Zuckermandli, kam cho-
dievali pre obedy. Neskôr im 
pridelili trofejné sanitky a ná-
kladiaky. To už bývali v továrni 
na výrobu ľadu pri Rybnom ná-
mestí, kde spávali na sene. Kú-
sok opodiaľ stál Mestský pivo-
var a Žižkov lazaret, kde sa lie-
čili ranení sovietski dôstojní-
ci. Mnohí bez nohy či bez ruky, 
no slovenských vojakov pro-
sili, aby ich preniesli do okoli-

tých zábavných podnikov. Vte-
dy tam bolo veru veselo. Veď sa 
skončila vojna v Európe! 

Príslušníci Červenej armády 
postupne odchádzali po dočas-
nom pontónovom moste cez Du-
naj, kde dnes nájdete Most SNP. 
Krahulec si spomína na regu-
ľovčíčku, ktorá tam usmerňo-
vala dopravu. Keď Sovieti vy-
prázdnili Kutuzovove kasárne, 
premiestnili tam Slovákov. Na 
Kuchajde bol tábor so zajatý-
mi Nem cami. Náš oslávanec po 

nich chodil každé ráno ozbroje-
ný samopalom, aby im v kasárni 
pridelili nejakú robotu. Najčas-
tejšie zametanie dvora. 

 
Napokon zakotvil
v Bratislave

Ako sa skončila Jurajova voj-
nová anabáza? Veľmi jednodu-
cho. Začiatkom roku 1946 priš-
la demobilizácia, dostal prepúš-
ťací list.

„Ocitol som sa vo zvláštnom 
rozpoložení,“ hovorí. „Nemal 
som kam ísť, v Kokave som dom 
nemal, ani blízku rodinu. Stretá-
val som sa v Bratislave s dvomi 
známymi z rodného kraja – s po-
licajtmi na Gunduličovej ulici. 
Nahovárali ma, aby som sa k nim 
pridal. Nemal som vtedy nič, ani 
riadne ošatenie. Dajaké peniaze 
som si ušetril, no prišla výmena 
a na ruku mi dali 500 korún. Nuž, 
začínal som od nuly.“

Dlhšie váhal, až naďabil na 
spolužiaka z Kokavy. Praco-
val na dostavbe tunela pod hra-
dom: „Poď k nám, aj ťa oble-
čieme, dáme ubytovanie.“ To 
rozhodlo. Dielo dokončili a po-
tom Juraj Krahulec pôsobil na 
ďalších dopravných stavbách, 
spočiatku sem-tam aj ako vo-
dič BEUS-u, tak sa vtedy nazý-
vala mestská hromadná dopra-
va v Bratislave, viac-menej až 
do odchodu na penziu. Ale to už 
bola iná kapitola jeho na zážit-
ky bohatého života.

Martin Krno

Slávnostné defi lé na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Koncert na Hrade
Pri príležitosti 80. výročia vypuknutia Veľkej vlasteneckej vojny 

zorganizovalo na Bratislavskom hrade ruské veľvyslanectvo kon-
cert Piesne víťazstva a jednoty. Spevácke súbory Tureckého a Sop-
rano zahrali a zaspievali najznámejšie ruské vlastenecké piesne, ale 
aj zahraničné svetoznáme melódie a piesne. Kontext koncertu dopl-
nila dokumentárna fotografi cká výstava Cesta k víťazstvu, ktorá zo-
brazovala jednotlivé etapy oslobodenia Československa. Koncert si 
nenechala ujsť ani priama účastníčka SNP a oslobodzovacích bojov 
Anna Bergerová, tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer a ďalší členo-
via Oblastnej organizácie SZPB v Bratislave. Text a foto: Ján Rohár

Podujatia k 77. výročiu
Slovenského národného 
povstania
Redakcia 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je organizáto-
rom alebo spoluorganizátorom viacerých rozsahom väčších 
pietnych a spomienkových podujatí k 77. výročiu Slovenské-
ho národného povstania. K účasti na nich pozývame nielen 
našich členov a sympatizantov, ale aj širokú verejnosť. 

Uvádzame tu prehľad podujatí regionálneho a nadregionálne-
ho významu, ako aj celoslovenských podujatí k výročiu SNP, kto-
ré sa uskutočnia po celom Slovensku v priebehu mesiaca augusta 
2021. Aktuálne a detailnejšie informácie o nich nájdete včas aj na 
našej webovej stránke, ako aj na Facebooku SZPB a Bojovníka. 

Príďte aj so svojou rodinou a známymi a svojou účasťou 
podporte oslavy a pripomienky 77. výročia najvýznamnej-
šieho demokratického, humanistického a najmä protifašis-
tického vystúpenia Slovákov a bojovníkov ďalších národov 
a národností v histórii našej vlasti! Podporíte tým udržia-
vanie odkazu a tradície národnooslobodzovacieho boja na 
pôde Slovenskej republiky! 
14. augusta 2021 Pätnáste stretnutie generácií na Kališti 
 s medzinárodnou účasťou
 Kalište, okr. B. Bystrica

14. augusta 2021 Pochod Zlatno – Skýcov
 Zlatno, Skýcov, okr. Z. Moravce

21. augusta 2021 Oslavy SNP na Krpáčove
 Krpáčovo, okr. Brezno

22. augusta 2021 Oslavy SNP na vrchu Roh
 Ľubina, okr. Nové Mesto nad Váhom

25. augusta 2021 Oslavy SNP pod Vtáčnikom
 Lehota pod Vtáčnikom okr. Prievidza

28. augusta 2021  Pietny akt na nám. SNP
 Bratislava

28. augusta 2021  Pietny akt vo Zvolene
 Zvolen

28. augusta 2021  Oslavy SNP na Jankovom vŕšku
 Jankov vŕšok, okr. Bánovce nad Bebravou

28. augusta 2021  Pietny akt v Podbanskom
 Pribylina, okr. L. Mikuláš

29. augusta 2021  Ústredné oslavy SNP
 Banská Bystrica
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Ocenení odbojári

Najstarším z nich je Vasil 
Timkovič (1923), jeden z pri-
bližne 4000 Rusínov a Ukra-
jincov z Česko-Slovenska bo-
jujúcich v našich jednotkách na 

východnom fronte. Dnes už ne-
žijú ani piati. Najskôr strávil ne-
jaký čas v pracovnom tábore za 
ilegálny prechod hranice ZSSR. 
Po zmene politických pomerov 

sa pripojil k československej ar-
máde a bojoval pri Kyjeve, ale 
aj na Dukle. Sám spomína na 
krvavý kúpeľ a mnoho rane-
ných, pohľad pre mladých dnes 
nemysliteľný. 

Naděžda Brůhová (1925) 
bola spojárkou v 1. Česko-
slovenskom armádnom zbore 
v ZSSR a okrem bojov pri Kros-
ne sa zúčastnila aj na Karpat-
sko-Duklianskej operácii. Pi-
lot Jan Svítek (1925) zasiahol 
do bojov pri Zvolene, kde slúžil 
pod veliteľom Františkom Fajt-
lom a zapojil sa do Povstania 
v skupine Imrich a Rodina. 

Vladimír Winter (1925) ži-
júci cez vojnu v ZSSR sa pripo-
jil k 1. Československému ar-
mádnemu zboru v ZSSR a pô-
sobil v ňom ako šofér náklad-
ného vozidla. Dana Milatová, 
ktorej otec pôsobil v Obrane 
národa, sa zapojila do domáce-
ho odboja. Svojou prácou spoj-
ky pre 1. Československú parti-
zánsku brigádu Jána Žižku za-
chránila viacero životov. 

Jan Hronek (1931) bol tiež 
partizánskou spojkou, pomáhal 
pri deštrukciách tratí na Sloven-
sku a zúčastňoval sa na záškod-
níckych akciách voči Hlinkovej 
garde. Posledným oceneným 
bol Miroslav Svoboda.  

Z rúk ministra Naďa si medialu preberá hrdina Vasil Timkovič.     
foto Veľvyslanectvo SR v Prahe

Redakcia

Minister obrany Jaroslav Naď priamo v Prahe osobne odovzdal 
21. júna medaile k 75. výročiu SNP a skončenia druhej svetovej 
vojny siedmym priamym účastníkov protifaštiského a protinacis-
tického odboja. 

Obnova hrobu 
povstaleckého básnika
Ján Kochan, predseda ZO SZPB gen. Viesta Revúca 
Prvotnú iskričku na obnovu hrobového miesta povstalecké-
ho básnika Janka Brocku z Revúcej vykresal výtvarník Vin-
cent Blanár, ktorý celý svoj život propagoval jeho dielo. 

Ján Brocko za mladi prispieval do časopisov Nový rod či Elán, 
a do stredoškolských almanachov Zborník najmladších sloven-
ských autorov a Kniha priateľov. Bol aj redaktorom časopisu Naše 
správy v Revúcej. Jeho tvorbu zásadne ovplyvnila aktívna účasť na 
SNP. To sa mu napokon stalo osudným, keď v dôsledku náročných 
povstaleckých podmienok ochorel na tuberkulózu, ktorej podľahol. 

Po tom, ako vláda SR rozhodla o poskytnutí dotácií na obno-
vu, opravu a údržbu vojnových hrobov, požiadal SZPB spoločne 
s mestským úradom o rekonštrukciu hrobového miesta Jána Broc-
ku. Dotácia bola schválená s výnimkou retušovanej fotky, ktorej 
obnovu uhradilo mesto. 

Po 75. rokoch bolo 7. júla 2021 hrobové miesto obnovené. Na 
jeho slávnostnom odhalení sa zúčastnili predseda SZPB Pavol Seč-
kár, podpredseda ÚR SZPB Norbert Lacko, primátor mesta Július 
Buchta a členovia ZO SZPB gen. Viesta Revúca. 

Janko, tak ako si čestne bojoval v SNP, tak spokojne spi v reno-
vovanom hrobe.

Účastníci slávnostného odhalenia hrobu povstaleckého básnika, 
tretí sprava P. Sečkár, štvrtý sprava N. Lacko.     foto autor

Pamätná tabuľa v Trebišove
Milan Urban, predseda OblO SZPB Trebišov 

Pamätnú tabuľu padlým hrdinom odhalili 25. júna v Trebišo-
ve. Spolu s freskou Mikuláša Klimčáka dominuje na západnej 
stene budovy obnoveného Kultúrneho a spoločenského stre-
diska. Renováciu mesto zrealizovalo vďaka dotácii, ktorú vo 
výške 200-tisíc € schválila vláda v roku 2019. 

Na tabuli sú uvedené mená trebišovských občanov – hrdinov, ktorí sa 
priamo zúčastnili bojov za oslobodenie vlasti v rokoch 1944-45. Des. 
Ján Širochman a vojak Jaroslav Janík položili svoje životy pri oslobo-
dzovaní Liptova a sú pochovaní na Vojenskom cintoríne v Liptovskom 
Mikuláši – Haj Nicovô. Janíkova dodnes žijúca 87-ročná dcéra Božena 
Kušniríková bola dlhoročnou funkcionárkou ZO SZPB Trebišov.

Z priamych účastníkov bojov žijú v Trebišove ešte 96-ročný Ján 
Čintala a v Sečovciach 95-ročná partizánka Anna Petrovská.

Po slávnostnom príhovore primátora mesta Mareka Čižmára a pre-
strihnutí pásky pred vynovenou budovou ozdobili pamätnú tabuľu 
slávnostné vence. Medzi účastníkmi nechýbali ani poslanci NR SR Ri-
chard Raši a Róbert Puci (Hlas – SD), viceprimátor Peter Duč, poslan-
ci mestského zastupiteľstva, realizátor stavby Jozef Iľko, predsedovia 
ZO SZPB v Trebišove Ladislav Lippai a Vojtech Zachara, predseda 
KMP SZPB pri OblO SZPB Tomáš Gergeľ i autor článku.

Poslanci NR SR Richard Raši (druhý sprava) a Róbert Puci 
(druhý zľava) a predstavitelia SZPB v Trebišove pri pamätnej 
tabuli.  foto archív autora

Československí vojaci na Blízkom východe
Ľubomír Brezovský, tajomník ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1

V Trenčíne sa tento rok konala putovná výstava, ktorá bola 
inštalovaná vo vestibule Posádkového klubu Trenčín. Veno-
vaná bola 80. výročiu presunu 11. československého pešie-
ho práporu – Východného z Palestíny na územie Egypta, jeho 
účasti na britskej operácii v Sýrii a pri obrane Tobruku.

Po okupácii Česka nacistic-
kým Nemeckom a vzniku Slo-
venského štátu sa viacero mla-

dých mužov rozhodlo emigro-
vať a organizovať protifašistic-
ký odboj v zahraničí. Takýmto 
spôsobom začalo po roku 1939 
vznikať viacero českosloven-
ských dobrovoľníckych jedno-
tiek. Väčšina z nich smerovala 
do Francúzska, kam sa prepra-
vovali zo Sýrie a Libanonu.

V roku 1940, keď Sýria patrila 
pod už vichistické Francúzsko, 

hrozilo 206-tim českosloven-
ským dobrovoľníkom nebezpe-
čenstvo. Preto im bolo umožne-

né presunúť sa do Palestíny, kto-
rá bola v tom čase mandátnym 
územím Veľkej Británie. 

Práve v Palestíne vznikol 
4. československý vojenský 
pluk, ktorý bol neskôr rozdele-
ný na Československé výcvikové 
stredisko – Východné a 11. čes-
koslovenský peší prápor – Vý-
chodný.

Na začiatku roka 1941 sa prá-

por presunul do Egypta, kde po-
kračoval vo výcviku a zároveň 
strážil zajatecké tábory. O pár 
mesiacov neskôr odišiel do tá-
bora Marsá Matrúh v Západnej 
púšti, kde chránil poľné letiská. 

Od 1. júla do 14. októbra 
1941 sa zúčastnil na operáciách 
v Sýrii, ktorú bolo nutné obsa-
diť skôr, než ju využijú nemec-

ké vojská ako prí-
stup k dôležitým 
ropným centrám na 
Strednom východe.

Neskôr prápor po-
máhal s obranou prí-
stavného mesta Tob-
ruk, pri ktorej zahy-
nulo 14 vojakov. 

Prápor bol potom 
reorganizovaný na 
200. československý 
ľahký protilietadlo-
vý pluk, ktorý sa zú-
častnil na protilietad-
lovej obrane prísta-
vu Haifa a miestnych 
rafi nérií, bejrútske-
ho prístavu a letísk 
v okolí Haify.

Boje sa skonči-
li 12. júna 1943 po 
kapitulácii nemec-

kých vojsk v severnej Afrike. 
Príslušníci československej vo-
jenskej skupiny sa následne za-
čali námornou cestou presúvať 
do Británie, kde neskôr vznik-
la 1. československá samostat-
ná obrnená brigáda.

Viac informácií nájdete na 
stránkach http://klubvtn.info/
info_436.htm a http://klubvtn.
info/info_12.htm. 

Československí vojaci na Blízkom východe.      foto archív redakcie
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Najdlhší turistický chodník s menom SNP
Svetozár Krno
Foto autor

Druhý rok zápasu s pandémiou nevyrástla na štátnych hra-
niciach železná, ale covidová opona, ktorá sa stala pre nie-
koho viac, pre iného menej deravá. Tak to už u nás, a nielen 
u nás, býva. V každom prípade už druhé leto sa dovolenkujú-
cim občanom prihovára naša vlasť viac ako cudzina. Sloven-
sko okrem tradičných miest ponúka čosi, čo sa inde tak ľah-
ko nenájde.

Od devínskeho brala pri legen-
dárnom sútoku Moravy a Du-
naja až po Dukliansky priesmyk 
sa tiahne 769-kilometrový sú-
vislý červeno značený chod-
ník pomenovaný Cesta hrdinov 
SNP, najdlhší na Slovensku. Pre-
chádza devätnástimi pohoria-
mi a dosahuje celkové stúpanie 
31 786 metrov.

Symbolická chrbtica 
Slovenska

Trasa sa stále viac stáva po-
pulárnou v tom dobrom zmys-

le slova. Priťahuje tri generá-
cie. Počas leta tu nepočuť iba 
slovenčinu a češtinu. Mnohí po 
nej kráčajú už nie prvý rok po 
etapách, niektorí sa doň pusti-
li nonstop. Na chodníku stre-
tať skupinky aj sólistov, ktorí sa 
často neplánovite zgrupujú.

Esenpéčka, ako ju volá nastu-
pujúca generácia, predstavuje 
symbolicky chrbticu Slovenska. 
Privíta každého, kto sa zodpo-
vedne pripravil. V porovna-
ní so zahraničnými výpravami 
nevyžaduje toľké zháňanie in-
formácií o prírode a spoločnos-
ti, veľkú organizáciu, fi nančnú 
investíciu a cestovateľskú kal-
váriu. Prechádza pestrou kraji-
nou s mnohými farbami, vôňa-
mi a obrazmi.

Rieky, vrchy, doliny, jaskyne 
a dedinky sa stali križovatkou 
slovenských, uhorských, česko-
slovenských aj európskych de-
jín. Sú pretkané umeleckou li-
teratúrou viac, ako si myslí-
me. Väčšina lokalít má púta-
vý životopis, určite zaujímavej-
ší než naše rozmaznané mediál-
ne hviezdy. Pre toho, kto sa ne-

cíti hltačom kilometrov, vie za-
staviť, dívať sa, počúvať, pát-
rať, porovnávať a premýšľať, sa 
stane studnicou emotívnych zá-
žitkov a pútavého poznávania.

Turistická cesta prechádza 
nielen územím a lokalitami Par-
tizánskej republiky z roku 1944, 
ale aj staršími revolučnými uda-
losťami, ako boli stavovské 
povstania, roľnícke povstanie 
na východe krajiny a ozbrojené 
vystúpenie štúrovskej generácie 
v rokoch 1848 a 1849. Aj to do-
dáva putovaniu zvláštny druh 

spirituality. Chodník križuje 
stredoveké hrady, horské dedi-
ny, osirelé šachty, skromné po-
mníky a väčšie pamätníky, nie-
koľko miest a množstvo prírod-
ných zákutí.

S otvorenou 
náručou 
po celý rok

Magistrála pred-
stavuje krásnu prí-
rodnú záhradu, dl-
hokánsky štadión, 
očarujúce múzeum, 
originálnu prírod-
nú galériu a priestor 
na stretnutia so za-
ujímavými ľuďmi, 
ktorých inak v laby-
rinte civilizovaných 
veľkomiest nenájde-
te ani s lupou.

Otvára náruč po 
celý rok. Na jar víta 
návštevníka v naj-
pestrejšom šate, po-
krytá končiacim sne-
hom a rozkvitnutý-
mi lúkami. Letný tu-
rista sa zaobíde bez 

ťažkého výstroja. Poteší sa dlhé-
mu dňu. Ale neraduje sa búr-
kam, vysiľujúcim lúčom slnka 
a niektorým prehusteným úse-
kom. Na jeseň ožije novými far-
bami. Ponúka zrelé lesné plody. 
Ľudia sa vytrácajú. Fascinujúce 
ticho prerušujú rujné jelene.

Zima prináša drinu, no aj pre-
krásne zážitky pre tých, čo sa 
roky na ňu pripravovali. V niž-
ších polohách chladné dažde 
a neschnúce blato, vo vyšších ná-
valy snehu, zľadovatený chod-
ník, ťažký výstroj, veľmi krátke 
dni, v Nízkych Tatrách aj vysilu-
júce víchre a nebezpečenstvo la-
vín vedia skomplikovať, ale nie 
zastaviť postup. Ostáva na kaž-
dom, ktoré ročné obdobie, akú 
formu a aké tempo si vyberie.

Esenpéčka nie je elitárska 
záležitosť

Edmund Hillary, jeden z dvo-
jice, ktorá ako prvá stála na naj-
vyššom končiari Zeme v máji 
1953, povedal, že každý si 
môže nájsť svoj Everest. A vari 
dodať, že životný cieľ nemusí 
vôbec súvisieť s horami. Esen-
péčka nie je elitárskou záleži-
tosťou. Privíta každého, kto si 
hory obľúbil. Prejde ju ten, kto-
rý si navykol spať vždy pod 
strechou, ale aj ten, čo sa vyhý-
ba komerčným, neraz preplne-
ným a hlučným ubytovacím za-
riadeniam a dáva prednosť noc-
ľahu v kolibe alebo v stane.

Mal som to šťastie, že som 
magistrálu absolvoval dvakrát 
– ako stredoškolák v roku 1975 
a po necelom polstoročí. To 
umožňuje porovnávať. Na pr-
vom prechode sme nikdy netr-
peli smädom. Pili sme z každé-
ho toku a nikdy sme to neľuto-
vali.

Za desaťročia pramene vidi-
teľne zoslabli a niekde celkom 
vyschli. Na mnohých miestach 
pribudli tabuľky s oznamom 

Nepitná voda. Čo sa za tú dobu 
zmenilo? Kvalita životného 
prostredia poklesla a s ňou čis-
tota studničiek, sprísnili sa nor-
my alebo ľudia sa stali rozmaz-
nanejšími?

Pomohlo by: 
Uhni, ty chumaj!

Na lesných cestičkách i úz-
kych chodníkoch sa v nižších 
pohoriach udomácnili cyklisti. 
Tento v našich končinách mla-
dý šport spestril aktivity v ho-
rách. Problém spočíva v tom, že 
viacerí si nové hoby nevybra-
li z vážneho záujmu, ale z mód-
nosti. Veľakrát prefi čia vedľa 
pešieho návštevníka bez toho, 
aby dali o sebe vedieť. Zvon-
čeky nepoužívajú. I veta typu: 
„Uhni, ty chumaj!“ by pomohla 
k bezpečnosti viac ako mlčanie.

Slovenské Karpaty preži-
li kadejaké režimy. Ani jeden 
z nich nebránil slobodnej turis-
tike. Chodníky patrili každému 
živému tvorovi. Po tom, čo sme 
zváľali nezmyselné hraničné 
ploty, začalo novodobé pan-
stvo na viacerých miestach sta-

vať nové vnútroštát-
ne, neraz elektrinou 
nabité drôty a sú-
časne ničiť tradič-
né turistické znač-
ky. A značkárom ne-
ostávalo iné, iba po-
súvať odveké turis-
tické chodníky stov-
ky metrov ďalej. Ale 
ľud sa na to pozerá 
ako teľce na maľo-
vané vráta.

Na esenpéčke na-
stal aj pokrok. Na 
mnohých miestach 
pribudli lavičky, od-
počívadlá a skromné 
turistické útulne bez 
hospodára, prežíva-
júce, našťastie, väč-
šinou v čistote. Tie-
to objekty, na rozdiel 
od obrovitých hote-
lových stavieb, do 
prírody patria.

Dodnes zvádzame boj...
O Slovenské národné povsta-

nie sa zvádza boj dodnes. Jedni 
ho spochybňujú úprimne, pria-
mo, iní nepriamo. Zákon, ktorý 
preradil 29. august z pamätného 
dňa medzi štátne sviatky, sa ne-
rodil ľahko. Ponovembrová moc 
ho dvakrát zablokovala. Návrh 
prešiel až na tretí pokus, na kon-
ci septembra 1992, teda po prelo-
mových voľbách, keď sa zásad-
ne zmenili mocenské pomery.

Pri 75. výročí Povstania pre-
menovali, napriek zásadne od-
mietavému stanovisku SZPB, 
dolnú časť bratislavského Ná-
mestia SNP na Námestie Než-
nej revolúcie. Tá by si zaslúži-
la iné, dôstojnejšie miesto ako 
odseknutý fl iačik plochy pred 
Starou tržnicou, no na to tri de-
saťročia radní nemysleli. Kaž-
dé premenovanie nesie omnoho 
silnejšiu symboliku ako to prvé.

...teraz aj o Múzeum SNP
A teraz sa začali prípravy na 

„rozkulačenie“ Múzea SNP 
v Banskej Bystrici. Táto v Eu-
rópe jedinečná inštitúcia zachy-
táva prípravu a priebeh mnoho-
rozmernej vnútroštátnej a za-
hraničnopolitickej udalosti pre-
sahujúcej mnohé sektory ľud-
skej aktivity. Jej redukcia na vo-
jenskú zložku predstavuje rov-
naký nezmysel, ako túto súčasť 
SNP vytláčať na okraj.

Pestrosť spoločnosti spá-
ja odjakživa kultúra. Preto ten-
to chrám občianskeho vystúpe-
nia za slobodu, ľudskosť a po-
rozumenie desaťročia pôsobil 
pod týmto ministerstvom kultú-
ry, ktoré sa ho však chce zbaviť 
v prospech vojenského rezortu.

O výklade hrdinstiev a posmrt-
nom osude hrdinov neraz roz-
hodujú nehrdinovia. Našťastie, 
Cesta hrdinov SNP nepatrí do 
kompetencie papalášov. Žije si 
vlastným životom a z roka na rok 
sa teší väčšej popularite.

Podľa textu knihy „Cesta hrdinov SNP.

Z devínskeho brala na Duklu“,

ktorá vyšla v týchto dňoch.

Autor (v strede) s moravskými turistami neďaleko Březovej 
v CHKO Biele Karpaty.

Pomník SNP pred chatou Erika vo Volovských vrchoch.

Pamätná tabuľa na Košarisku pomocníkom partizá-
nov z Liptovskej Lúžnej, ktorí zahynuli pod lavínou.
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Galéria našich ocenených
Branislav Balogh

Predsedníctvo Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov na základe návrhov oblastných výborov schválilo udelenie štyroch medai-
lí M. R. Štefánika 1. stupňa priamym účastníkom odboja a dlhoročným funk-
cionárom a aktívnym členom zväzu za ich mimoriadny prínos k rozvoju SZPB. 
Našim čitateľom ich predstavujeme v krátky medailónikoch.

Informátor z Odesy 
hrdinom na Dukle

Kapitán v. z. Štefan Štefl o-
vič z Adamoviec (obl. org. 
Trenčín) oslávil v apríli sto-
ročnicu. Mladý mechanik pre-
žil v slovenskej armáde časť 
vojny na Kaukaze, kým sa ne-
dostal v rámci autodielní do 
Odesy. Tam býval na priváte 
u člena odboja Kyrila Volče-
va, pre ktorého zabezpečoval 
informácie. Na sklonku roka 
1943 sa z neho stal informátor 
a po oslobodení Odesy v aprí-
li nasledujúceho roku sa pridal k 1. čs. armádnemu zboru v ZSSR. V rámci neho bojo-
val na Dukle ako veliteľ 2. roty 5. práporu 3. brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. 
V urputnom boji utŕžil v polovici septembra zranenie lýtka, z ktorého sa liečil do 
konca roka. Následne mal na starosti techniku, ktorú sa podarilo zabaviť nepriate-
ľovi. O svojom osude napísal knihu Únik z moci šelmy, ktorú vydalo Múzeum SNP 
v r. 2015. Jeho príbeh sme priniesli v 14. čísle Bojovníka v roku 2016.   

Na Talianskom fronte 
pomáhal partizánom

Rotný v. z. Karol Steklý 
z Trenčína oslávil v apríli sto-
ročnicu. Mladý ženista z rodi-
ny legionára pôsobil v Bielo-
rusku v roku 1943 a násled-
ne na Talianskom fronte. Tam 
mal na starosti opevňovacie 
práce. K pomoci partizánom: 
„Mal som na starosti zbroj-
ný sklad, a čo partizáni potre-
bovali, dostali odo mňa. Ne-
jaký kabát sme im prehodili 
cez plecia a vozil som ich sem 
a tam, aby som ich zachrá-
nil.“ A prečo sa priamo ne-
pridal k partizánom vysvetľu-
je takto: „Ja som skladal ver-
nosť Slovenskému štátu a Slovenskej republike a ešte stále som povďačný za mnohé 
veci, čo mi armáda dala.“ Po vojne tlmočil talianskym delegáciám a pracoval na mon-
tážach v ZSSR. Majúc vo veľkej úcte M. R. Štefánika strávil takmer dekádu výstav-
bou lietadla Caproni Ca 33. Aeroplán je vystavený vo vstupnej hale letiska M. R. Šte-
fánika v Bratislave.  

Zameral sa najmä na mládež
Major v. v. Ladislav Neuwirth, rodák z Lipt. 

Hrádku žijúci v Senci (obl. org. Bratislava) oslávi 
o pol roka deväťdesiatku. Mladosť zasvätil služ-
be v armáde, kde sa po osobnej diskusii s generá-
lom L. Svobodom o bojoch na Dukle viac zame-
ral na osvetu mládeže. Po odchode do výslužby sa 
venoval dekádu osvete mládeže na ZŠ v Jelke. Od 
momentu oživotvorenia ZO SZPB Senec z pod-
netu podpredsedu ObIV Bratislava Š. Kopčana sa 
aktívne podieľal na jej činnosti, organizovaní be-
sied pre ZŠ a gymnázium v Senci. Pravidelne in-
formuje Senčanov o činnosti ZO prostredníctvom 
informačnej tabule a prispieval do Bojovníka. Bol 
podpredsedom ZO, tajomníkom, no najmä foto-
grafom podujatí ZO a OblV SZPB Bratislava. Vý-
stava jeho diel bola v roku 2017 v MsKS v Senci. 
Spolu s predsedom OblV L. Jačom aktívne participoval na činnosti KUŽAM. K vyzna-
menaniu hovorí: „Nesmierne si vážim to ocenenie, no necítim sa byť hoden toľkej poc-
ty. Tá medaila je ozdobou celej našej ZO a ocenením práce celého výboru a členov ZO. 
Bez nich by som ako jednotlivec dokázal veľmi málo. Boj proti fašizmu a osveta mlá-
deže pre mňa vždy boli kardinálnymi otázkami môjho demokratického presvedčenia.“

Posledným oceneným je Ján Švigár z Historickej odbojovej skupiny partizánov 
z Bratislavy, ktorý pôsobil ako partizánska spojka. Vzhľadom na svoj zdravotný stav si 
uverejnenie medailóniku v Bojovníku neželal. 

Štefan Štefl ovič (druhý zľava) v delegácii na 75. vý-
ročí SNP v Trenčíne.  foto archív ZO SZPB gen. Goliana Trenčín

Karolovi Steklému udeľzuje pamätnú plaketu ná-
čelmníka GŠ OS SR generál Daniel Zmeko. 

foto archív ZO SZPB gen. Goliana Trenčín

Major v. v. Ladislav Neuwirth.
 foto archív redakcie

Na návšteve u kpt. Nálepku
Branislav Balogh

Na okraji obce Smižany susediacej so Spišskou Novou Vsou sa týči v tieni 
paneláka rodný dom kapitána Jána Nálepku. Jediný Slovák, ktorý je nosite-
ľom vyznamenania Hrdina ZSSR, sa narodil v skromných pomeroch. Dnes je 
z tohto objektu múzeum, ktoré každému odporúčame navštíviť. 

Vojdete do vstupnej miestnosti domu a možno zostanete prekvapený. Zrazu sa to-
tiž ocitnete v kuchyni. Veru tak, skromné domčeky mali jednotlivé miestnosti využi-
té na maximum a každá z nich bežne plnila aj niekoľko účelov. Využívanie vstupnej 
miestnosti na účely kuchyne prezrádzajú kachle v jej rohu, jedálenský stôl a príbor-
ník. Z nej sa dá prejsť len do rodičovskej izby vľavo a detskej izby vpravo. 
Náročný čitateľ

Rodičovská izba upúta rustikálnym vzhľadom a cennými exponátmi. Pod portrét-
mi oboch rodičov sa nachádza posteľ, v ktorej Nálepka zrejme neraz oddychoval. Na 
náprotivnej stene je knižnica s dielami, ktoré ako junák čítaval. Okrem knihy Za so-
větskou civilisací od B. Palinovského a množstva ruských klasikov 19. storočia je tu 
aj viacero zahraničných autorov poľskej, americkej, britskej či talianskej literatúry. 

„Nálepka čítal nielen Hronského a Čapka, ale aj náročnejšie diela Emanuela Rá-
dla alebo politologickú literatúru v podobe Budování státu od Ferdinanda Perout-
ku,“ poukazuje na veľký Nálepkov rozhľad historik Juraj Pavlis. Z Nálepkovej kniž-
nice je zjavná jeho silne ľavicová orientácia. Zisťujem, že bol v roľníckej besede, 
viedol skautov a obdivoval Štefánika. Jeho brat Jozef tvrdil, že v ZSSR vstúpil do 
komunistickej strany, no doklad o tom sa nedochoval. 
Poklady v detskej izbe

V izbe sa nachádza originál mandolíny, na ktorú hrával, ale aj všetkým známy kle-
not – Nálepkove okuliare, také symbolické pre všetky portréty partizánskeho hrdi-
nu. Prejdúc okolo tabla abiturientov učiteľského ústavu z roku 1931, čo bolo jeho 
pôvodné povolanie, sa uvažujúc o vtedajšom slabom plate mladých učiteľov zasta-
vím pri table absolventov Školy pre dôstojníkov pechoty v Levoči z roku 1935. 

Expozícia v detskej izbe z polovice 90. rokov 20. storočia ukazuje na fotografi ách 
s popisom Nálepkov život. Začíname pri rodisku, pokračujeme stretnutím s prezi-
dentom Masarykom, záver tvoria fotografi e s generálom A. Saburovom. Jeden má 
na uniforme hviezdu Hrdinu ZSSR a druhý brigadírku so slovenskou orlicou. Histo-
rik Juraj Pavlis ma svojim erudovaným výkladom upozorňuje na rôzne detaily. Nie 
je náhoda, že na darovanej váze zo ZSSR s jeho podobizňou už na brigadírke slo-
venskej orlice niet a na viacerých povojnových maľbách brigadírka úplne absentuje. 
V detskej izbe sa nachádzajú aj niektoré predmety spojené s armádou. 
Múzeum potrebuje rekonštrukciu

Okrem nich sú tam však aj prejavy zubu času. Pozornosti neunikne zvlhnutý strop 
a na viacerých miestach spráchnivená podlaha. Celkové náklady na rekonštrukciu 
celého domu sa odhadujú na 60-tisíc eur. Ostáva len dúfať a urgovať inštitúcie zod-
povedné za rozvoj kultúry a osobitne múzejníctva, aby na potrebnú záchranu vyčle-
nili prostriedky. Celkový dojem z návštevy rodného domu Jána Nálepku vyvoláva 
pocit stretnutia s obyčajným človekom s neobyčajnými schopnosťami, veľkej dô-
slednosti, odvahy, ale aj svojráznosti. Jeho návštevu preto vrelo odporúčam. 

Múzeum je otvorené v pracovné dni od 09.00 do 16.00. 

Expozícia v detskej izbe.  foto autor

Rodičovská izba v Múzeu kpt. Nálepku.    foto autor
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Revizionizmus v Dome európskych dejín

Revízia dejín aj v Ázii

Pribúdajú pokusy prepísať 
našu minulosť, revidovať vý-
sledky druhej svetovej vojny, 
bagatelizovať úlohu našej kra-
jiny pri porážke nacizmu a do-
stať Sovietsky zväz a hitlerov-
ské Nemecko na rovnakú úro-
veň. 

Pravda o vojne v Tichomorí
Aj v tomto regióne. Úprim-

ne hovoríme s našimi japonský-
mi susedmi. V ich historiogra-

fi ckej literatúre a v učebniciach 
je – mierne povedané – nie cel-
kom správne popísaná situácia, 
ktorá viedla k vypuknutiu sve-
tovej vojny v Tichomorí a uda-
losti, ktoré viedli ku koncu voj-
ny. Obhajujeme pravdu o tejto 
vojne, o tom, ako si ZSSR pl-
nil svoje povinnosti a zavŕšil 
porážku militaristického Japon-
ska. Máme absolútne čisté sve-
domie. Nemáme sa za čo hanbiť 
ani čo skrývať. 

Som si istý, že 3. september – 
Deň vojenskej slávy, Deň konca 
druhej svetovej vojny – sa bude 
sláviť aj tento rok s dôrazom 
na skutočnosť, že sme mieru-
milovní ľudia, chceme mier so 
všetkými našimi susedmi. 

Neprijateľná „sloboda“
Každý rok spolu s veľkou 

skupinou štátov predkladáme 
OSN rezolúciu o neprípustnos-
ti velebenia nacizmu, za ktorú 
pravidelne hlasuje drvivá väčši-
na členov. Celá Európska únia 
sa zdržiava hlasovania a USA 
s Ukrajinou hlasujú proti. Na 
otázku prečo odpovedajú, že to 
vidia ako útok na slobodu slova. 

Komentáre sú tu zbytočné. Ak 
sa sloboda prejavu chápe ako 
Goebbelsova propaganda, glo-
rifi kácia tých, ktorí v praxi ste-
lesňovali rasistické teórie, upa-
ľovali ľudí v plynových komo-
rách, potom o nijakej slobode 
slova nemôže byť ani reči. 

Iným príkladom je pravidel-
ne predkladaný japonský návrh 
rezolúcie OSN o pamiatke obe-
tí Hirošimy a Nagasaki. Žiad-
na z týchto rezolúcií nezmieňu-
je, že státisíce civilistov v Hi-
rošime a Nagasaki utrpeli v dô-
sledku použitia jadrových zbra-
ní USA. Uvádza sa len „jadro-
vý útok na Hirošimu a Nagasa-
ki“. Prieskumy verejnej mienky, 

Magazín Algemeiner pred 
časom upozornil na šokujúcu 
expozíciu Domu európskych 
dejín v Bruseli. Presviedča, 
že komunizmus a nacizmus 
sú rovnaké ideológie. Švéd-
sky environmentálny aktivis-
ta Tord Björk v magazíne od-
sudzuje takýto revizionistic-
ký výklad dejín a upozorňu-
je, že múzeum zamlčuje po-
diel ZSSR na porážke naciz-
mu a fašizmu. 

Všíma si, že sprievodcovia 
musia riadne „krútiť jazykmi“, 
keď návštevníkom vysvetľujú, 
že „komunizmus a nacizmus sú 
to isté, a predsa akosi nie“. Vi-
zuálna úprava však pôsobí tak, 
aby ľudia ostali presvedčení, že 
sú rovnocenné. 

V jednej veľkej miestnosti 
dominujú obrovské obrazovky, 
na ktorých masy pochodujú na 
počesť diktátora a ľudia sú ná-
silne utláčaní. Stalin a Hitler sú 
uprostred teroru všadeprítom-

ní. Ako vyvrcholenie sa kladi-
vo a kosák premietajú súčasne 
so svastikou. 

Sprievodca návštevníkom tvr-
dí, že likvidácia spoločenskej 
triedy je to isté ako vyhladenie 
Židov. Prepisovači histórie ml-
čia, že francúzska buržoázna re-
volúcia mala za cieľ zlikvido-
vať šľachtu a nasledujúce libe-
rálne revolúcie skutočne zruši-
li panské triedy feudálnej spo-
ločnosti. Ideologickí autori mú-
zea tvrdia, že „nacisti chceli vy-
hladiť rasu a Karl Marx spolo-
čenskú triedu“ a ignorujú, že 
v prvom prípade išlo o zabíja-
nie ľudí a v druhom o odňatie 
výhod, vládneho vplyvu a ma-
jetku.

Prirovnávanie týchto záme-
rov, akoby boli rovnocenné, je 
nielen perfídnym znásilnením 
ich skutočného obsahu, ale naj-
mä cynickým napľutím na všet-
ky obete holokaustu a vyčíňa-
nia nacistov a fašistov po celom 
svete. 

V časti venovanej druhej sve-
tovej vojne sa nedozviete o zá-
sluhe ZSSR na porážke naciz-
mu a fašizmu, ktoré v rokoch 

britsko-americko-sovietskeho 
spojenectva stálo milióny so-
vietskych životov, bez toho, 
aby západných spojencov trá-

pilo, že nedošlo k zmierneniu 
strašných zločinov Stalina. Mú-
zeum nájdete hneď za budovou 
európskeho parlamentu. 

Jedna z vystavených fotografi í vyzdvihuje protivojnovú iniciatívu šéfa francúzskej diplomacie Aris-
tida Brianda z roku 1929. Ale o britsko-francúzskej podpore Hitlera pri likvidácii Rakúska a ČSR 
múzeum mlčí.

Krajne pravicový výklad histórie
Penzionovaný učiteľ výtvarného umenia Tord Björk upozornil 
v magazíne Algemeiner na jeden z prejavov aktivít, ktorých 
cieľom je prepísať históriu druhej svetovej vojny a dôvodov 
jej vzniku. Bola ním výstava o nacistickej propagande, ktorá 
sa v roku 2018 konala v Európskej štvrti v Bruseli. 

Zamerala sa na prejavy nacistického antisemitizmu, ale zamlča-
la silu a význam propagandy proti „židovskému boľševizmu“, hoci 
práve toto spojenie tvorilo základný kameň antisemitskej predsta-
vivosti a propagande nacistického Nemecka. 

Takýto výklad je základom pravicovej koncepcie historického re-
vizionizmu, v ktorom však nejde o dejiny, ale o budúcnosť. Jeho 
cieľom je presvedčiť ľudí, že jedinou formou demokratickej spo-
ločnosti je kapitalizmus a ostatné ideológie sú rovnaké – násilné, 
totalitné, nedemokratické. Títo prekrúcači dejín nemôžu pripustiť, 
že medzi nacizmom a komunizmom boli a sú zásadné rozdiely. Ľu-
dia, ktorí sa zaujímajú o to aké, totiž postupne zistia, že vládnuci 
nacisti a vládnuci komunisti stáli principiálne proti sebe a jedni boli 
pre druhých najväčšími nepriateľmi. 

Objektívny obraz o sile a význame nacistickej propagandy pro-
ti „žido-boľševizmu“ musí ľudí upozorniť, že Hitler ani na chvíľu 
nezmenil svoj pohľad na svet, v ktorom boli Židia a komunisti jeho 
najväčšími nepriateľmi. A ktorých chcel do posledného zlikvido-
vať a vyhladiť. 

To však už neplatí o podnikateľoch, najmä veľkých priemysel-
ných kapitalistoch, ktorí nacistov, naopak, od začiatku podporovali 
a štedro fi nancovali. A neprestali do jeho úplného konca. Napokon, 
existencia Hermann-Göhring-Werke dokazuje, že poprední nacis-
ti sa komunistami stať nikdy nechceli, ale kapitalistami sa stali pri 
prvej možnej príležitosti.  Pripravil Braňo Ondruš

Kniha „Založenie Domu európskych dejín“, 
ktorá sa predáva v múzeu i mimo neho, do-
kazuje podlosť expozície o totalitách. Uvá-
dza sa v nej, že jedným z „najcennejších ná-
strojov pre rozprávanie historického múzea 
sú audiovizuálne produkty“. Zároveň auto-
ri upozorňujú, že pri ich používaní musí byť 
človek mimoriadne opatrný. 

Múzeum však robí pravý opak a emotívnymi 
vizuálnymi efektmi cielene prepisuje históriu. 
Návštevníkom neposkytuje žiadne his-
torické fakty, ktoré by im umožnili vy-
tvoriť si vlastný názor. 

Táto expozícia uplatňuje revizionis-
tickú teóriu extrémnej pravice, ktorá sa 
zločinnosť fašizmu a nacizmu usiluje 
zľahčiť jeho prirovnávaním ku komu-
nizmu. To, že druhá svetová vojna a jej 
genocída boli výsledkom predovšetkým 
nacistickej agresie, a nie rovnocenne na-
cistickej a komunistickej, je dlhodobým 
konsenzom mnohých „ideológov“, poli-
tikov, „historikov“ a „aktivistov“ súčas-
nej Európy. 

Je bizarné, že organizácii Platforma 
európskej pamäti a svedomia je aj toto 
málo. Podľa jej hodnotenia expozícia 
vyjadruje „marxistickú interpretáciu his-
tórie“, lebo k nacizmu vlastne neprirov-

náva komunizmus ako taký, ale „iba staliniz-
mus“. Táto organizácia prezentuje koniec stu-
denej vojny ako „najväčšie víťazstvo proti to-
talite po druhej svetovej vojne“. V roku 2000 
ju založil švédsky konzervatívny politik Göran 
Lindblad. Vo Švédsku takúto kampaň vedú ne-
obvykle silné organizácie fi nancované z peňazí 
fi riem. Konfederácia švédskych podnikov pri-
delila 320 miliónov korún na projekty zamera-
né na neoliberálne prepisovanie histórie.

najmä medzi mladými, na ško-
lách a univerzitách v Japonsku, 
ukazujú, že mnohí si myslia, že 
to urobil Sovietsky zväz. 

Nehýbme dejinami
Trvalá ostrá kritika, že ZSSR 

údajne vstupom do vojny v Ti-
chom oceáne porušil medziná-
rodné právo, odráža tému jad-
rového útoku. Ale naše poku-
sy zapísať do týchto rezolúcií, 
kto zhodil jadrové bomby, naši 
japonskí priatelia odmietajú so 
svojou obvyklou slušnosťou. 
Musíme si pamätať všetko, ale 
nesmieme z toho robiť problém 
dneška. Nie je to naša voľba. 

(Úprava a medzititulky Braňo Ondruš)

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa k téme 
prepisovania histórie druhej svetovej vojny vyjadril 8. júla na 
Ďalekovýchodnej federálnej univerzite vo Vladivostoku:

Pri reprodukcii tabule s označeniami väzňov v koncet-
ráku Dachau sa návštevníci nedozvedia, že jeho prvými 
obyvateľmi boli nemeckí komunisti.  foto Dom európskej histórie

Prekrúcanie skutočnosti
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Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne, 

Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a stredného Rudohoria  
Okresný úrad v Brezne, Mesto Brezno a Obec Dolná Lehota 

Vás pozývajú na 

Program: 
09:30 hod.   -  Koncert dychovej hudby 
 

10:00 hod.   -  Položenie vencov k pamätníku 2. československej paradesantnej brigády 
         -  Hymna Slovenskej republiky 
         -  Privítanie hostí a priamych účastníkov národnooslobodzovacieho boja 
         -  Príhovory organizátorov a hostí 
         -  Vystúpenie Spevokolu LIPKA pri MO MS Valaská 
                         a mužskej speváckej skupiny POHOREĽSKÍ CHLOPI 
12:00 hod.   -  Ukončenie 
 
 
 
 

Odhalenie busty hrdinu

Delegácia SZPB na slávnosti (zľava) Jozef Ťažký, Pavol Sečkár, Viliam Longauer a Ladislav Skrak.  foto autor

Ján Rohár

Historický cintorín pri Kozej bráne v Bratislave sa 20. júla stal 
miestom slávnostného odhalenia busty významného sloven-
ského právnika, národovca, hrdinu Malej vojny a organizátora 
protifašistického odboja na východnom Slovensku Cyrila Dax-
nera. Partnerom podujatia, ktoré pri príležitosti 117. výročia 
jeho narodenia organizovala Matica slovenská bol aj SZPB.

Predseda Zväzu Pavol Sečkár 
v príhovore zdôraznil, že „prá-
ve ľudia ako Cyril Daxner sa 
zasadili o zachovanie našej kul-
túrnej identity a o slobodu na-
šej vlasti. Už jeho predkovia 
prispeli k formovaniu kultúrne-

ho, náboženského a spoločen-
ského života Slovenska. “ Zá-
roveň pripomenul smutné uda-
losti, ktoré Daxnerovi zabránili 
byť účastníkom SNP. Na zákla-
de udania konfi dentom bol totiž 
od mája väznený v Ilave.  

Cyril Daxner bol pred vy-
puknutím Povstania v kontak-
te s partizánskymi veliteľmi Vi-
liamom Žingorom či Ľudoví-
tom Kukorellim. Konca voj-
ny sa s podlomeným zdravým 
dočkal v koncentračnom tábo-
re Mauthausen a 7. júna 1945 
v Bratislave zomrel na zápal 
pľúc. Veríme, že busta, ktorá je 
umiestnená neďaleko miesta po-
sledného odpočinku jeho príbuz-
ného Janka Jesenského prispeje 
k uchovaniu pamiatky tohto sku-
točného slovenského hrdinu.

V Polomke o amerických a britských obetiach
Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP

Koncom júna sa v horehronskej obci Polomka 
ako každý rok aj za prítomnosti pracovníkov Mú-
zea SNP konalo spomienkové stretnutie na prí-
slušníkov anglickej a americkej vojenskej misie, 
ktorej väčšinu členov popravili nacisti v koncen-
tračnom tábore.

Pokladáme si za česť uctiť si pamiatku všetkých hr-
dinov, ktorí riskovali a, žiaľ, často aj položili život 
za našu slobodu. Ako každý rok si v predvečer spo-
mienky zástupcovia veľvyslanectiev Veľkej Británie 
a Spojených štátov prezreli expozície Múzea SNP. 

Britániu reprezentoval veľvyslanec kráľovstva na 

Polomka, pietny akt pri pomníku popraveným prí-
slušníkom britskej a americkej vojenskej misie počas 
SNP.  foto autor

Prechod SNP
Nízkymi Tatrami
Branislav Balogh

Každoročne je prvým podujatím, ktorým SZPB oslavuje výro-
čie SNP, turistický Prechod Nízkymi Tatrami. Jeho 57. ročník 
sa začal 4. júla v Telgárte, kde položili kyticu pri pomníku SNP. 

Počet 122 účastníkov prekonal očakávania organizátorov. Tra-
dičnú trasu z Telgártu do Španej Doliny zvládli za týždeň. Júlo-
vé počasie bolo mimoriadne priaznivé, čo spríjemňovalo pochod 
v neraz namáhavom teréne. 

Vekové zloženie bolo pestré: najmladší bol 4-ročný chlapec 
a najstarší mal 76 rokov. Jedným z najstarších bol predseda organi-
začného výboru Prechodu Viliam Longauer, tajomník ÚR SZPB, 
pre ktorého je pochod srdcovou záležitosťou vyše päť dekád. 

V Španej doline všetkých privítala starostka obce Martina Wil-
helmerová a predseda OblV SZPB Banská Bystrica Ján Pacek. 
Po vzdaní holdu hrdinom kyticou k pomníku SNP čakalo na 
všetkých vyčerpaných občerstvenie. Ku gulášu dostali absolven-
ti Prechodu pamätné kovové odznaky.  

Organizátori podujatia s jeho zakladateľom Viliamom 
Longauerom.  foto Ján Pacek

Slovensku Nigel Marcus Baker a USA ich nový vo-
jenský pridelenec pplk. Casey D. Shuff . Na kladení 
vencov sa na druhý deň zúčastnila aj charge dʼaff aires 
veľvyslanectva USA Natascha Franceschiová.

Príslušníci oboch misií prišli pred 77 rokmi na 
Slovensko, aby koordinovali materiálnu pomoc pre 
Povstanie a zachránili pilotov zo svojich krajín, kto-
rých zostrelili Nemci. Po strate letiska Tri Duby 
a bombardovaní Banskej Bystrice sa rozdelili do troch 
skupín, z ktorých sa jedna uchýlila v chatke nad Po-
lomkou. Na Vianoce ich prepadlo nacistické koman-
do s domácimi kolaborantmi. Celý tím zajali a posla-
li do Mauthausenu v Hornom Rakúsku, kde ich muči-
li a v roku 1945 zastrelili.
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

• Banská Bystrica – Tr.SNP: 
Igor Cmarko 75 rokov a Júlia 
Susediková 75 rokov.
• Bernolákovo: Mária Buche-
lová 92 rokov, Anna Ballayová 
81 rokov a Mária Šimorová 82 
rokov.
• Bojnice: Ľudmila Barborko-
vá 88 rokov.
• Bacúch:  Anna Brezinová 93 
rokov a Pavol Cesnak 79 ro-
kov.
• Bratislava č.1: Ladislav Bar-
ninec 83 rokov.
• Bratislava č.7: Anna Chrťa-
nová 91 rokov a Rozália Kotu-
ličová 90 rokov. 
• Bratislava č.12: JUDr. Miro-
slav Rác 70 rokov.
• Bratislava č.20: Janka Paš-
ková 82 rokov.
• Bratislava č.29: Marian Vel-
čík 70 rokov.

• Bratislava č. 37 Petržalka: 
Jakub Daniža 99 rokov. 
• Breznička: Ján Prepelica 65 
rokov.
• Cinobaňa: Štefan Filus 80 
rokov.
• Čierny Balog: Anna Dono-
valová 80 rokov.
• Čierny Potok: Zuzana Kišši-
monová 70 rokov.
• Čirč: Andrej Gernát 70 ro-
kov.
• Harmanec: Dušan Mikloš 75 
rokov.
• Hrnčiarske Zalužany: Má-
ria Barcajová 80 rokov, Mar-
gita Markotánová 75 rokov 
a Vladimír Konský 65 rokov.
• Jasenie: Eugénia Tanáčová 
89 rokov.
• Kokava nad Rimavicovu: 
Júlia Ľajzová 94 rokov.
• Kremnica: Ingrid Lečková 

65 rokov a Klára Koštová 70 
rokov.
• Lehota pod Vtáčnikom: 
Kvetoslava Sokolíková 65 ro-
kov a Helena Benisková 87 ro-
kov.
• Lipovec: PhDr. Ivan Gosio-
rovský 75 rokov.
• Liptovský Mikuláš: Oľga 
Váleková 87 rokov a Ing. Ján 
Martinko 75 rokov.
• Lovinobaňa: Jolana Maťašo-
vá 83 rokov a Ružena Salajová 
81 rokov.
• Lučatín: Mária Kvietková 85 
rokov.
• Lučenec II.: Izabela Sabová 
93 rokov a PhDr. Jozef Dren-
ko 80 rokov.
• Lučenec III.: Katarína Fraj-
tová 75 rokov.
• Málinec: Mária Paprnáková 
65 rokov a Zuzana Detvanová 
45 rokov.
• Medzibrod: Marian Hrnčia-
rik 65 rokov.
• Medzilaborce: Maroš Dura 
30 rokov. 
• Miezgovce: Anna Lechová 
70 rokov.
• Mýtna: Mária Bradová 90 ro-
kov a Jaroslav Pivka 70 rokov. 
• Nitra Horné mesto: Vojtech 
Kertész 87 rokov.
• Očová: Valéria Vojteková 87 
rokov.

• Piešťany: Viera Bdrnová 96 
rokov, Kornel Kubani 94 ro-
kov, Monika Lietavová 85 ro-
kov, Pavel Hložka 85 rokov 
a Božena Grgačová 84 rokov. 
• Plaveč: Anna Kupcová 75 ro-
kov.
• Plavnica: Ferdinand Hnát 65 
rokov.
• Pohorelá: Marian Jánoška 60 
rokov a Ján Pompura 50 rokov.
• Poltár: Zuzana Nagyová 82 
rokov.
• Prešov: Stanislav Šanta 50 
rokov.
• Radvaň nad Laborcom: Ju-
raj Kapeľuch 90 rokov. 
• Revúca: Ján Debnár 87 ro-
kov, Zuzana Hradická 86 ro-
kov, Ing. Ján Pullman 70 ro-
kov, Ružena Laciaková 65 ro-
kov, Elena Mandalíková 65 ro-
kov, Jozef Dóbis 55 rokov, Sta-
nislava Skruteková 45 rokov, 
Stanislav Bušovský 45 rokov 
a Jarmila Kúdelová 40 rokov.
• Rimavská Sobota: Dušan 
Faško 70 rokov, Lubomír Var-
gic 60 rokov a Mgr. Oľga Pras-
ličková 75 rokov. 
• Rožňava: Mgr. Lenka Reštá-
ková 30 rokov, Oľga Grešáko-
vá 80 rokov a Milan Kušnier 
75 rokov.
• Slovenská Ľupča: Viera Ka-
liská 84 rokov, Božena Dobi-

šová 82 rokov, Mária Majero-
vá 65 rokov a Mária Hiadlov-
ská 65 rokov.
• Sučany: Ľudmila Lukáčová 
70 rokov. 
• Šarišské Jastrabie: Ivan Ži-
dovský 80 rokov a Viera Sovi-
čová 55 rokov.
• Tomášovce: Emília Jozafová 
83 rokov a MVDr. Ján Barkáč 
80 rokov.
• Uderiná: Anna Týnusová 60 
rokov, Bronislava Kúdeľková 
55 rokov a Bc. Beata Mišove 
55 rokov.
• Utekáč: Rozália Bystrianská 
81 rokov a Emil Kollár 75 ro-
kov.
• Vráble: Oľga Dudová 75 ro-
kov a Mária Baráthová 70 ro-
kov.
• Závažná Poruba: Pavel Ag-
net 70 rokov.
• Zvolen – Centrum: Ján Ľup-
ták 65 rokov, Anna Kovačíko-
vá 70 rokov a Leóna Hindická 
55 rokov.
• Zvolenská Slatina: Má-
ria Borguľová 85 rokov, Má-
ria Očenášová 80 rokov, Bo-
žena Svetlíková 79 rokov, Ale-
xander Gondec 78 rokov, Šte-
fan Peták 75 rokov a Marta Ba-
novčanová 70 rokov. 

Jubilantom srdečne blahoželáme! 

 Bernolákovo: s 81-ročnou 
Annou Ballayovou.
 Hrušov: s 89-ročnou An-
nou Bendíkovou. 
 Lučenec III: so 68-ročnou 
Helenou Kupčíkovou.
 Piešťany: s 93-ročnou Jo-
zefínou Chebeňovou. 
 Slovenská Ľupča: s 87-

ročným Jozefom Sedliakom 
a 80-ročnou Helenou Molo-
tovou. 
 Trenčianske Teplice: so 
69-ročným JUDr. Františkom 
Berecom.

Česť ich
nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa rozlúčili

Už to bude rok, čo nás 11. augus-
ta 2020 navždy opustil dlhoročný člen 
predsedníctva a Ústrednej rady SZPB 
a predseda OblV SZPB v Rimavskej So-
bote Ing. Pavel Brndiar. Svojou prácou 
výrazne pozdvihol činnosť našej organi-
zácie na celoslovenskú úroveň. Cieľa-
vedome sa staral o skvalitňovanie práce 
základných organizácií a práce s mláde-
žou. Bol skutočným inšpirátorom a ve-
dúcou osobnosťou, na aké sa nezabúda. 

Mariana Velochová, tajomníčka OblV SZPB R. Sobota

Jubilantka zo Senca
Braňo Balogh

Krásneho veku 85 rokov sa dožíva členka ZO SZPB Senec Irma 
Farkašová. Rodáčka z Pitvaroša v Maďarsku bola po vojne repatri-
ovaná do obce Reca. S ňou sa spája celý jej profesijný život, v rám-
ci ktorého sa vypracovala až na predsedníčku MNV. Vervu, s akou si 
plní svoje úlohy, možno ukázať na epidémii slintačky, ktorú musela 
riešiť hneď po prevzatí spomenutej funkcie. Za jej pôsobenia sa vy-
budovala kanalizácia a udržiavali sa konštruktívne vzťahy s maďar-
skými a rómskymi obyvateľmi obce. Jej prácu vo výbore ZO cha-
rakterizuje precíznosť, dochvíľnosť a oddanosť myšlienkam SZPB. 
Dodnes plní úlohu pokladníčky a popri tom sa venuje aj ochotnícke-
mu divadlu v CSEMADOK-u.



Správne vylúštenie tajničky z č. 13 znie: ...k človeku, ale k jeho chybám.
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Vylúštenie tajničky posielajte na adresu: Redakcia Bojovník, Štúrova 8, 815 72 Bratislava, alebo na e-mail: bojovnik@szpb.sk.

ZRNKÁ HUMORU

Galéria odboja
Sociálna poradňa
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Na Vaše otázky odpovedá Branislav
Ondruš, bývalý štátny tajomník 
Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR
Ako je s tým mimoriadnym príspevkom 
odbojárom, ktorý nedávno schválil par-
lament? Kto každý ho dostane? A kde oň 
treba požiadať? Alebo ani netreba?

 Mária, Prešov

O schválenom mimoriadnom príspev-
ku píšeme aj na prvej strane tohto vyda-
nia Bojovníka, kde sa o. i. dočítate, že po-
slanci schválili mimoriadny jednorazový 
príspevok vo výške 630 €. Tento príspe-
vok je určený priamym účastníkom od-
boja počas rokov 1939 až 1945, ako ich 
defi nuje zákon č. 255/1946 Zb. Týka sa 
to teda všetkých penzistov, ktorým bola 
– ako to zvykneme hovoriť – „priznaná 
dvestopäťdesiatpäťka“ a z tohto dôvo-
du už dnes poberajú zvýšený dôchodok. 
Stručne napísané, ide o všetkých pria-
mych účastníkov SNP, ilegálneho odboja 
doma i v zahraničí v rokoch 1939 –1945, 
vojakov československých jednotiek 
u spojencov, všetkých vtedajších politic-
kých väzňov a účastníkov španielskej ob-
čianskej vojny (interbrigadistov). 
Na príspevok však nemajú nárok vdovy 
a vdovci po účastníkoch odboja. 
O príspevok žiadať netreba. Poslanci roz-
hodli, že ho bude vyplácať Sociálna po-
isťovňa. Tá ho jednorazovo spojí s vý-
platou každomesačnej penzie a urobí to 
automaticky, keďže zoznam ľudí, ktorí 
majú na príspevok nárok pozná. 
Jednorazový príspevok príde všetkým, 
ktorí naň majú nárok automaticky spo-
lu so septembrovým dôchodkom spôso-
bom, akým sa zvyčajne penzia každý me-
siac vypláca.

Vincent Hložník (1919 – 1997)
Životné osudy a dielo majstra Hložníka má mnoho interpretov, 
no až dosiaľ sa v plnej miere nerefl ektovalo ako významná sú-
časť protifašistických iniciatív, tradícií a tém v slovenskej umení.
Vincent Hložník sa narodil vo Svederníku pri Žiline 22. októb-
ra 1919. Jeho sté výročie sme si pripomenuli výstavami v Bra-
tislave a Prahe koncipovanými k 75. výročiu SNP. Bol zakla-
dateľom rodinnej výtvarnej komunity (jeho mladší brat Ferdi-
nand tiež pôsobil ako akademický maliar) skôr ako Warhol fac-
tory, alebo hoci rodinné tvorivé súročentvá Alexandra Trizulja-
ka, Adreja Rudavského atď.
Bolo by chybou upierať si tento vitálny rozmer slovenských 
umeleckých hodnôt, rovnako ako nepripomenúť, že sa hrdí-
me nielen Vysokou školou výtvarných umení, ale aj hložníkov-
skou maliarskou, grafi ckou a ilustrátorskou školou. Z jeho die-
la povstala i moderná ilustrácia pre deti a mládež. Prostredníc-
tvom Hložníka a jeho žiakov, ako boli A. Brunovský, M. Cipár, 
V. Gergeľová, V. Gažovič, E. Sedlák a D. Kállay, sme sa stáva-
li naozaj svetoví.
Hložník bol protifašistický bojovník. Tesne pred vypuknutím 
druhej svetovej vojny začal študovať na pražskej UMPRUM 
u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka. Štúdium absol-
voval v roku 1942, keď sa oženil so spolužiačkou Vierou Ho-
ráčkovou. Už v júni usporiadal v bratislavskom Dome umenia 
výstavu ako autorský debut na báze rozsiahleho súboru obra-
zov a kresieb. Vyvolala široký ohlas. V kontakte s ľudáckym 
prostredím doslova šokoval, vyzýval k protivojnovému spyto-

vaniu svedomia. Bez tejto mravnej umeleckej iniciatívy by boli 
ľudáci zadusili všetko pokrokové, no museli sa začať báť.
Píše o tom dokonca z Londýna Vladimír Clementis v exilovom 
časopise Čechoslovák. V súvislosti s touto výstavou cituje hod-
notenie zo Smrekovho Elánu a dodáva: „Munchovsky podané 
goyovské témy hovoria dosť jasnou rečou o pravých príčinách 
tohto nastrojenia slovenských umelcov. Najmä keď vieme, že sa 
Hložník vrátil z Prahy, teda z prostredia naplneného až príliš re-
alistickým ovzduším spomínaných tém... Jeho obrazy nezdajú sa 
byť únikom. Skôr smelým protestom.“
Dopovedzme slová, ktoré sú pre umelca po čase skutočným 
čestným uznaním. Hložník i po vojne intenzívne a hlbinne kon-
štituoval výtvarný a umelecký základ zobrazovania a vyrovná-
vania sa s jej beštialitou. Dialo sa tak v maliarskych dielach, 
v geniálnych tematizujúcich grafi ckých cykloch, aj v známko-
vej a ilustrátorskej tvorbe. Tento tematický základ bol precízny, 
realistický, robustný, desivý (cykly Človek, Vojna, Fašizmus, 
Povstanie, Transport, Oslobodenie). Vojnový goyovský pátos 
a vyhranenosť El Greca rozvinul svojím vlastným hľadaním. 
Dosiahol na Olymp povedľa Pabla Picassa a Francisa Bacona.
Akú mal a má hodnosť v dejinách antifašizmu? Keď som ho 
navštívil v mene ministra kultúry Miroslava Válka, sťažoval sa, 
že je unavený z práce na Apokalypse, videní sv. Jána na ostro-
ve Patmos. To až neskôr takto nazvali francúzski fi lmári druhú 
svetovú vojnu.
Vincent Hložník sa stal národným umelcom v roku 1968. Zo-
mrel v Bratislave 10. decembra 1997.   Ladislav Skrak

Čierna krajina, olej. Z cyklu Oslobodenie 1., Útok, drevoryt 1955. – Výrez.

Dvaja slovenskí drotári sa po 
vypovedaní vojny Tisovho štá-
tu Spojeným štátom dozvede-
li vo Švajčiarsku. Ihneď posla-
li vláde do Bratislavy telegram: 
„Máme sa vrátiť domov, alebo 
udrieť zboku?“

*   *   *
Jeden český, protektorátny. 

Tiso sa vyťahuje pred krucifi -
xom, aké výrazné úspechy do-
siahol. Zrazu sa zhora ozve: 
„Máš ty ale šťastie!“

Keď chválou posmelený pre-
zident pokračuje v licitácii svo-
jich štátotvorných rozhodnu-
tí, hlas opäť prehovorí: „Máš ty 
ale šťastie, že som na kríži pribi-
tý a nemôžem ťa kopnúť do riti!“

*   *   *
Pri kopaní protitankového 

opevnenia sa Tiso opýtal chla-
pa s lopatou: „Ste ochotný ro-
biť pre Slovenský štát jeden deň 
úplne zadarmo? Muž prikývol.

„A pre Nemeckú ríšu?“ vy-
zvedal sa prezident ďalej.

„Pre tú hoci aj celý týždeň. 
Taká práca by mi urobila veľkú 
radosť.“

„Nádherné, taký vlastenec!“ 
uznanlivo prikyvuje Tiso. 
„A čo vlastne robíte?“

„Hrobára, pánko môj, hro-
bára.“

*   *   *
Po vojne príde staršia pani na 

povereníctvo a zdraví povere-
níka: „Na stráž!“

„Ale, mamka, splietli ste si 
dobu!“ upozorňuje ju. „Už 
nemáme takzvaný slovenský 
štát.“

„Dobu som si možno spliet-
la,“ odvetí žena, „ale teba ur-
čite nie!“

*   *   *
V Ladomerskej Vieske sa 

Vladimír Mečiar pristaví pri 
babke kľačiacej pred krížom. 
„Za koho sa tu modlíte?“ pýta 
sa.

„Za Mečiara, predsa, za Me-
čiara,“ odpovedá. Ten jej ne-
verí:

„Ale veď vy ste sa kedysi tak 
intenzívne modlievali za Tisu!“

„Áno,“ obráti sa žena k pre-
miérovi, „veď ho aj potom 
obesili.“


