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Milan Urban, predseda OblV SZPB, Trebišov: 
– Nie iba oslobodenie Klokočova, Korne a Ma-
kova sa nezvýrazňuje! Nás pod Dargovským prie-
smykom veľmi znepokojuje, že o tento priesmyk 
sa urputne s fašistami bojovalo od 9. decembra 
1944 do 18. januára 1945, teda šesť týždňov a od-
haduje sa, že o život tu prišlo okolo 4 tisíc vojakov 
Červenej armády. 
Je pravdou, že od Dukly po Dargovský priesmyk 
padlo 22 tisíc červenoarmejcov. Takže 18. január 
by mal byť významným dňom nie iba pre pred-
sedníctvo ÚR SZPB, ale aj pre NR SR a vládu SR, 
prezidentku SR nevynechávam. 
Václav Homišan, predseda OblV SZPB Stará Ľu-
bovňa: – Myšlienka nie je špatná, pripomenúť si 
oslobodenie Slovenska. Záleží to od našich čel-
ných predstaviteľov. Sami vidíme, ako sa k tomu 
už roky stávajú. 
Asi je potrebná širšia diskusia medzi obyvateľ-
stvom SR. Členovia SZPB a sympatizanti by mali 
túto záležitosť iniciovať vo vláde a parlamente. 
Jozef Pupala, predseda ZO SZPB arm. gen. 
L. Svobodu, Čierny Potok: – Mali by sme sa za-
myslieť nad mnohým. U nás, napr. aj nad tým, pre-
čo obyvatelia Gemera nie sú hrdí na to, že v meste 
Tornaľa mal svoj štáb veliteľ 2. UF maršal ZSSR 
R. J. Malinovskij?
Prečo sa nepýši obec Petrovce, ktorá bola oslobo-
dená ako prvá na Gemeri už 15. 12. 1944 a ofi -
ciál ne sa uvádza, že to bola obec Neporadza, ktorá 
bola oslobodená „až“ 17. 12. 1944! 
Je to otázka etiky, mravov alebo aj...? 
V každom prípade by sa patrilo, aby sme si dosiah-
nutie slobody Slovenskom výraznejšie pripomínali. 
 Názory respondentov sa nemusia zhodovať 

s názorom redakcie a vydavateľa.

Vo štvrtok 23. januára rokoval bra-
tislavský oblastný výbor SZPB, roz-
šírený o predsedov ZO SZPB. 

Prítomní funkcionári dostali ak-
tuálnu informáciu o počte členov, 
o najpočetnejších ZO SZPB, o čerpa-
ní rozpočtu za 2. polrok 2019, pre-
rokovali návrh plánu činnosti i pred-
bežného rozpočtu na rok 2020. 

Oblastný výbor rozhodol, že brati-
slavská organizácia už nebude uvá-
dzať počty tak, ako doposiaľ. Že cel-
kovo má 880 členov, z toho 740 pla-
tiacich si členské príspevky. Pri ďal-
šom zasadnutí sa bude hovoriť už 

len o počte členov podľa zakúpe-
ných známok. Preto si spôsob pre-
sunu „neplatiacich členov“ do kate-
górie „platiacich si príspevky“ musia 
vyriešiť materské základné organizá-
cie. Početne najsilnejšou je ZO SZPB 
v Bernolákove, ktorá má 140 členov. 

Januárové rokovanie malo na 
programe aj dva netradičné body, 
ktoré vyplynuli z ostatného uzne-
senia. Išlo o dobrovoľnú iniciatívu 
dvoch členov. Prvým bol oblastný 
podpredseda (a predseda ZO SZPB 
z Pezinka) Ivan Máčovský, ktorý po-
menoval zákony, ktoré nejakým spô-

sobom limitujú právne postavenie 
Zväzu, jednotlivých členov, a teda 
určujú hranicu právneho priestoru, 
po ktorú sa SZPB môže so svojimi 
aktivitami hýbať. 

S druhým príspevkom vystúpil 
predseda ZO SZPB Jána Bulíka Bra-
tislava-Petržalka Vladimír Mikunda, 
ktorý sa podujal pomenovať, čo treba 
zdokonaliť vo vnútroorganizačných 
otázkach, aby sa SZPB posilnil ako 
subjekt protifašistickej politiky. Vnú-
torne i navonok. 

Obe tieto témy sa stali návodom 
na uvažovanie a budúce zasadnu-
tie predsedníctva oblastného výbo-
ru rozhodne či a ako budú tieto témy 
dopracované, resp. ponúknuté na dis-
kusiu i na celozväzovej úrovni. 

Oblastný výbor sa tiež venoval ak-
tivizácii úsilia na získanie viac fi -
nancií prostredníctvom 2-percent-
nej dane, príprave na školské a ob-
lastné kolo súťaže žiakov Medzní-
ky 2. svetovej vojny, vrátane zájazdu 
do Mauthausenu pre oblastných víťa-
zov, i prijatiu aktívnych funkcioná-
rok oblastným predsedom Martinom 
Krnom, pri príležitosti MDŽ.  – vmi – 
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Perlička
Padáky pre mrakodrapy
Tlačová služba ruského holdingu „Technodynamika“ ozná-
mila, že ponúka na predaj padáky „Šanca“, pomocou kto-
rých sa dokážu zachrániť obyvatelia z mrakodrapov v prí-
pade ich požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti. 
Z tlačovej služby však vyšlo aj spresnenie, že tieto padáky si môže 
kúpiť len právnická osoba, pretože iba ona zaručuje správnosť ich 
používania. O predaji „Šance“ fyzickým osobám sa zatiaľ neuva-
žuje. Orientačná cena padákového systému je 150 tisíc rubľov, čo 
je necelých 2 200 eur.  
Padák „Šanca“ má vraj také kvality, že aj nepripravený človek 
s ním dokáže vyskočiť. Účinný je vraj z ôsmeho poschodia, resp. 
z viac ako 33 metrovej výšky. 
Padákovú zostavu tvorí batoh so závesným systémom, tri kupo-
ly, ktoré zachovávajú stanovenú rýchlosť pristávania a vyťahova-
cie ohnivo. Systém sa dá nastaviť podľa hmotnosti i výšky človeka. 

– r – 

Blíži sa 75. výročie Dňa víťazstva nad fašiz-
mom. Táto veľká udalosť sa opiera aj o „men-
šie“ víťazstvá pri oslobodzovaní Slovenska: 
Kalinov, Dukla, Dargov, Kamenín, L. Mikuláš, 
Bratislava, Polom... 
Prečo však stále nezvýrazňujeme aj 3. máj 
1945, kedy boli Červenou armádou oslobo-
dené tri naše posledné obce – Klokočov, Kor-
ňa a Makov? Veď práve toto bol deň, kedy na 
Slovensku zvíťazila sloboda!

Holokaust nie je židovská tragédia, je to tragédia 
nás všetkých. 
Holokaust nie je židovská tragédia, je to tragédia 
nás všetkých. Zuzana ČaputováZuzana Čaputová

Bratislavčania nastolili dve úplne nové témy

Martin Krno ďakovnými listami ocenil výsledky dosiahnuté v minulom 
roku. Na snímke ďakuje predsedníčke ZO SZPB č. 39 Kamile Bacigálovej.

Fašizmus pestuje v ľuďoch hnev a pohŕdanie inými
Politiku, ktorá má byť správou vecí verejných vo ve-
rejnom záujme, mení na organizovanie nenávisti. 
V nedeľu 19. 1. 2020 to pri 75. výročí spomienky na 
vypálenie obcí Ostrý Grúň a Kľak nacistami pripome-
nula prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini zdôraznil, že žijeme 
v čase, keď fašistické myšlienky opäť ožívajú a hľadajú si 
plazivé cesty k ľuďom. Apeloval, že nesmieme preto re-
zignovať na demokratické hodnoty a túžbu našich pred-
kov po slobode. 

Slovensko i SZPB si vypálenie dvoch obcí pripomenu-
lo aj prvou poštovou známkou vydanou Slovenskou poš-
tou v tomto roku. Iniciátorom tohto počinu bol oblast-
ný predseda SZPB v Žiari nad Hronom Jaroslav Bulko. 
„Motívom poštovej známky je portrét starej ženy a frag-
menty zlomeného kríža pod ňou ako symbol tragických 
udalostí z 21. ja nuára 1945, keď bolo fašistami zmasak-

rovaných 148 obyvateľov obcí Ostrý Grúň a Kľak, ktoré 
boli následne vypálené. V pozadí motívu je číslo 148, čo 
je počet obetí.“ – r – 

Svetové fórum o holokauste 2020
V súčasnom svete, v ktorom sa falzifikátori usilujú dejiny nielen pre-
písať, ale hlavne ich sfalzifikovať, sú Rusko a Izrael vplyvnými obran-
cami pravdy. Potvrdilo to aj stretnutie hostiteľa B. Netanjahua a jeho, 
vraj najčestnejšieho hosťa, ruského prezidenta V. Putina v Jeruzaleme, 
počas Svetového fóra o holokauste 2020, kde spolu odhalili pamätník 
hrdinským obrancom blokovaného Leningradu.

„Tento pamätník sa dá odhaliť 
rôznym spôsobom, no tak, ako ste to 
vy urobili dnes... Ďakujem,“ riekol 
s chvejúcim sa hlasom ruský prezi-
dent.  

Dňa 27. 1. 1944 bola prelome-
ná nemecká blokáda Leningradu 
a presne o rok neskôr 27. 1. 1945 
bol Červenou armádou oslobodený 
nacistický koncentračný tábor Aus-

chwitz-Birkenau. V oboch prípa-
doch pri tom predviedla svoje bojo-
vé umenie a hrdinstvo Červená ar-
máda! „Blokáda Leningradu a holo-
kaust sa nedajú s ničím porovnať,“ 
povedal v Jeruzaleme V. Putin a do-
dal, že „žiadne dokumenty a denní-
ky... nič nám nemôže priblížiť to, čo 
vtedy skúsili ľudia“! 

Izraelský prezident Reuven Rivlin 
pri príležitosti odhalenia pamätní-
ka povedal vetu, ktorú dnes dokáže 

(Pokračovanie na str. 4)
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H O R Ú C A  Z E M E G U Ľ A Čo píšu iníČo píšu iní
USA si priznali zaostávanie
Spojené štáty boli vo svete lídrom v oblasti hyperzvukových 
zbraní, no výsledky ich práce neboli úspešné, vyhlásil námestník 
predsedu Zboru náčelníkov štábov OS USA generál John Hyten.

„V oblasti hyperzvuku teraz 
vo svete vážne súťažíme s ra-
dom konkurentov. Pred desia-
timi rokmi sme boli v popredí. 
Mali sme programy, dva pro-
totypy... Lenže neboli príliš 
dobré. Čo sme urobili po tom, 

ako sa ukázali byť neúspešné? 
Spustili sme mnohoročné vý-
skumy príčin neúspechu a po-
tom sme tieto programy zruši-
li,“ povedal Hyten v ústredí me-
dzinárodných strategických vý-
skumov vo Washingtone. 

Priznal, že na obnovenie budú 
treba roky a vyzval na urýchle-
nie tohto procesu, čo sa podľa 
neho vraj stále nedeje.  – r – 

Nemecký fyzik o „Avangardoch“: Ilúzia bezpečia
Schopnosti systémov protiraketovej obrany sú preceňované, 
uviedol v rozhovore pre Der Spiegel profesor Inštitútu pre 
mier a bezpečnosť na univerzite v Hamburgu Götz Neuneck.

Môžu byť veľmi ľahko oklama-
né a nové hypersonické „Avant-
gardy“ sú na to dobrým príkla-
dom, tvrdí expert. 

Rusko predstavilo hyperzvuko-
vé strely „Avantgard“ „s veľký-
mi fanfárami,“ čo je oprávnené, 
pretože ide o relatívne nový druh 
zbrane, povedal profesor Götz. 
K „veľkej revolúcii“ však nedo-

šlo. Tieto rakety budú „len“ schop-
né lepšie oblietať americké systé-
my protiraketovej obrany, ktoré sú 
svojimi schopnosťami veľmi ob-
medzené, vysvetlil expert. 

S príchodom nových rakiet 
sa rovnováha síl medzi USA 
a Ruskom nezmenila. Má na to 
vplyv aj zmluva START III, kto-
rá obmedzuje strategický jad-

rový potenciál oboch štátov. 
Rýchlosť „Avantgardov“ pre-

kračuje 20-krát rýchlosť zvuku, 
povedal Neuneck. To však nie je 
hlavnou novinkou. Tou je manév-
rovacia schopnosť strely pri po-
norení sa do atmosféry. Uľahčuje 
to obchádzanie systémov protira-
ketovej obrany. Takže „pocit bez-
pečia,“ ktorý vyplýva z prítom-
nosti protiraketovej obrany, je ilú-
ziou,“ zdôraznil profesor. 

  Podľa prvnizpravy.cz, 19. 1. 2020 (krátené)

Srebrenické matky sa sťažujú na Holandsko
Združenie žien, ktoré v roku 1995 stratili ro-
dinných príslušníkov pri masakre v bosnianskej 
Srebrenici, podalo 20. 1. 2020 sťažnosť na Ho-
landsko na pôde Európskeho súdu pre ľudské 
práva (ESĽP). Vinia ho z neschopnosti ochrániť 
tisíce mužov a chlapcov, ktorí sa stali obeťami 
najhoršieho vyvražďovania v Európe od skon-
čenia 2. sv. vojny, uviedla tlačová agentúra AFP.

Prípadom sa zaoberali od roku 2007 holandské 
súdy, kde žalujúca strana nedosiahla väčší úspech. 
Holandský najvyšší súd vlani dospel k záveru, že 

Holandsko nesie za masakru len „veľmi obmedze-
nú“ zodpovednosť, čo právnici matiek zo Srebre-
nice označili za „totálne svojvoľné“ rozhodnutie. 
V najnovšej sťažnosti argumentujú porušením člán-
ku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, 
ktorý zaručuje právo na spravodlivé súdne konanie.

Odhaduje sa, že po obsadení Srebrenice, ktorú 
OSN vyhlásila za chránenú zónu, popravili jednot-
ky bosnianskych Srbov v tomto meste a jeho okolí 
približne 8 000 mužov a chlapcov. 

Podľa pravda.sk z 20. 1. 2020 

Šojgu vyzval na silové upevnenie OZKB
Silový potenciál Organizácie zmluvy o kolek-
tívnej bezpečnosti si vyžaduje zdokonalenie 
v súvislosti so zložitou vojensko-politickou 
situáciou vo svete, vyhlásil minister obra-
ny RF Sergej Šojgu počas stretnutia s novým 
generálnym tajomníkom OZKB (generálma-
jorom) Stanislavom Vasilievičom Zasom. 

„Od čias vytvorenia organizácie sa urobi-
lo veľa na zdokonalenie jej vojenskej súčasti. 

Bol vytvorený systém krízovej reakcie, sformo-
vané boli komponenty Vojsk (kolektívnych síl) 
OZKB, pravidelne sa konajú spoločné poduja-
tia operačnej i bojovej prípravy,“ povedal Šojgu. 

„Krízový potenciál sa neznižuje. Avšak vzhľa-
dom na zabezpečenie pripravenosti silovej sú-
časti OZKB a na efektívne riešenie krízových 
úloh, treba v tejto úlohe pokračovať,“ pozname-
nal Šojgu.  Podľa ria.ru, 20. 1. 2020 

Ukrajina rediguje Stratégiu národnej bezpečnosti
Na oficiálnej stránke prezidenta Ukrajiny V. Zelenského bol 
17. 1. 2020 uverejnený oznam, že toho dňa sa konalo zasad-
nutie národnej bezpečnosti a obrany, ktoré posúdilo nový 
návrh Stratégie národnej bezpečnosti Ukrajiny pod názvom 
„Bezpečnosť človeka – bezpečnosť štátu“.

Základom činnosti vedenia štátu 
majú byť tri základné princípy. Prvý 
hovorí o možnostiach na zabezpe-
čenie takej obrany a bezpečnosti, 
ktoré odvetnými opatreniami zme-
nia akúkoľvek agresiu voči Ukraji-
ne na nezmyselnosť. Druhý má vy-
tvoriť schopnosť spoločnosti rých-
lo a adekvátne reagovať na zmeny 

vo vnútorných i vonkajších bezpeč-
nostných podmienkach. Tretí prin-
cíp rieši strategické vzťahy s kľúčo-
vými partnermi, predovšetkým 
s EÚ a členskými štátmi NATO, ako 
aj pragmatickú spoluprácu s ďalší-
mi štátmi a medzinárodnými orga-
nizáciami na základe akceptácie ná-
rodných záujmov Ukrajiny.

Realizácia týchto priorít sa bude 
zabezpečovať cestou obnovenia 
mieru a štátnej suverenity na do-
časne okupovaných územiach Do-
neckej a Luganskej oblasti, usku-
točnením komplexu medzinárod-
ných právnych politických, diplo-
matických, humanitných, ekono-
mických opatrení a opatrení bez-
pečnosti „Krym – to je Ukrajina“. 

Navrhuje sa tiež prijatie opatre-
ní na zníženie pravdepodobnosti 
eskalácie konfl iktu s RF v bilate-
rálnom vzťahu. – r – 

Prvý antinacistický pokus na Ukrajine
Po rokoch ospevovania „hrdinov Ukrajiny“ a ban-
derovcov bol v Nezaležnej zaregistrovaný prvý 
pokus zabojovať proti nacizmu a neofašizmu. Po-
kúsil sa oň vládny poslanec Maxim Bužanskij. Na-
vrhol zakázať fašistické symboly a velebenie ban-
derovcov, čiže „ničiť zárodky nového fašizmu“. 

Poslanec prezidentskej frakcie „Sluha ľudu“ podal 
v parlamente návrh o zákaze nacistickej symboliky, 
ospevovania nacistov a ich komplicov. Ukrajinské mé-
diá podotýkajú, že po niekoľkých slabých a opatrných 
pokusoch vládna strana mieni vyhlásiť vojnu nacionalis-
tom, neonacistom a banderovcom.  HSP, 26. 1. 2020 (krátené)

  Kosačov o kompenzácii Poľsku
Prezident Poľska Andrzej Duda necestoval na World Holo-
caust Forum do Izraela, pretože mu tam nemienili dať slo-
vo. Rozhorčil sa, že právo prehovoriť dostali v Izraeli lídri 
iných štátov, konkrétne Rusko a Nemecko. Listu Bild Kac-
zynski povedal, že tak Rusko, ako aj Nemecko musia zapla-
tiť Poľsku kompenzácie za škody z 2. sv. vojny. 
„Zámerné provokačné vyjadrenia lídra vládnucej poľskej stra-
ny „Zákon a spravodlivosť“ Jaroslawa Kaczynského o akoby 
náležiacich Poľsku kompenzáciách od Ruska, čiže od najviac 
poškodenej strany v 2. sv. vojne, sú istým spôsobom pokusom 
zahladiť diplomatický krach z neúčasti poľského prezidenta na 
pamätných podujatiach v Jeruzaleme,“ napísal Kosačov na Fa-
cebooku.  Podľa ria.ru, 25. 1. 2020 

  Tokio zamlčalo rozhovory v roku 1956
Japonské ofi ciálne úrady doteraz zamlčiavali skutočné fak-
ty o dohodách z roku 1956 s bývalým ZSSR o Južných Kuri-
lách, napísali noviny „Asahi“ na základe nájdených zázna-
mov o rokovaniach z tých dní. 
Stenografi cké záznamy v ruštine boli zverejnené už v roku 1996, 
boli uverejnené na internete, pre Japoncov sa však tento pozna-
tok stal novinkou. Ide o trojdňové rozhovory predsedu sovietskej 
vlády N. Chruščova s ministrom rybárstva, poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva Itirom Konom (16.–18. 10. 1956). 
Na záver týchto rozhovorov Japonci súhlasili s návrhom ZSSR 
odstrániť z budúcej dohody formuláciu o tom, že po odovzda-
ní Tokiu ostrovov Habomai a Šikotnan sa to bude dotýkať aj 
územnej otázky. Povedané inými slovami, územná otázka sa už 
vôbec nemala riešiť. 
Autor článku píše, že „doposiaľ uverejňované záznamy a spo-
mienky Japoncov tieto fakty zamlčiavali. Ruská strana však pri-
rodzene poznala pravý stav veci. Možno i to sa stalo jednou 
z okolností tvrdého postoja o tom, že územný spor s Japonskom 
neexistuje“. 
V roku 1956 ZSSR a Japonsko podpísali spoločnú deklaráciu, 
v ktorej Moskva súhlasila s tým, že posúdi možnosť odovzda-
nia Japonsku ostrovov Habomai a Šikotan po podpise mierovej 
zmluvy. Osudu ostrovov Kunašir a Iturup sa to netýkalo. 

Podľa ria.ru, 23. 1. 2020 

 
  Prečo sa Poliaci a Rusi stali úhlavnými

nepriateľmi
Na začiatku 1. sv. vojny sa časť Poliakov ocitla na strane 
Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Po prehre Nemecka vznikol 
poľský nezávislý štát, ktorý sa ideologicky zrazil s novotva-
rom – sovietskym Ruskom. Vznikla konkurencia o zmieša-
né územia, o západnú Ukrajinu a západné Bielorusko (bý-
valé cárske územia – pozn. Bojovník), ktoré podľa výsledku 
vojny ostali Poľsku. 
Na oboch týchto územiach vznikol odpor, pričom na západnej 
Ukrajine jednu jeho formu predstavoval Stepan Bandera. Poľ-
sko sa vtedy cítilo spojencom Hitlera. 
Celému svetu sa dnes tlačí pred tvár fotografi a Molotova s Rib-
bentropom, avšak analogickú fotografi u poľského ministra za-
hraničia z tých rokov s Ribbentropom si nikto nevšíma. Navyše, 
v tých rokoch nebolo azda žiadneho európskeho lídra, ktorý by 
tiež nemal svoju snímku s Ribbentropom či Hitlerom. 
Varšava si bola vedomá svojej zraniteľnosti kvôli „poľskému 
koridoru“ a tak sa zahrávala s Hitlerom. Čo malo aj svoju lo-
giku. Vo výsledku sa Poľsko síce nestalo iniciátorom vojny, 
v značnej miere ju však vyprovokovalo. 
Poliaci dnes s penou na ústach tvrdia, že Pakt Molotov-Ribben-
trop z 23. 8. 1939 otvoril cestu k 2. sv. vojne. Lenže, poľskí 
páni, videli ste niekde, aby tieto dokumenty dovoľovali začať 
1. septembra 1939 svetovú vojnu? Začať vojnu týždeň po Pak-
te Molotov-Ribbentrop? 
Poliaci v septembri 1939 nepochopili, že sú pred nimi rovna-
kí Nemci, ale nový nepriateľ. Ktorý na Poliakov, ako na oku-
povaný národ, ba ani ako na národ, už nebude nazerať. Ich osud 
bol teda predurčený, že sa v istom zmysle slova ničím nebude 
odlišovať od osudu Rusov, Bielorusov a Ukrajincov. 
Kým celé územie Poľska bolo okupované, nemecká moc na 
ňom bola strašná a neotrasiteľná. Nepriateľom bolo Nemecko. 
A čo Rusi? Čo tam po Rusoch, tí bojujú niekde veľmi ďaleko 
pri Stalingrade.   
Od momentu približovania sa Červenej armády k Varšave sa za-

(Pokračovanie na str. 4)
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HORÚCE TÉMY ČÍSLA

75. výročie oslobodenia miest a obcí na Šariši
Občania Prešova a blízkeho okolia sa oslobodenia dočkali 
19. januára 1945.

Mesto Prešov a Oblastný vý-
bor SZPB v Prešove zorganizo-
vali 17. januára dôstojné spo-
mienkové pripomenutie si tejto 
historickej udalosti, čomu pred-
chádzalo uvedenie do života kni-
hy „V boji za slobodu“ s podti-
tulom „Protifašistický odboj 
v prešovskom regióne v rokoch 
1939 –1945“, na ktorej sa ako 
spracovatelia podieľali OblV 
SZPB, zástupcovia Prešovskej 
univerzity a VHÚ Bratislava 
(Nájdete ju na www.szpb.sk).

Na spomienkové poduja-
tie boli pozvaní žijúci účastníci 
protifašistického odboja i rodin-
ní príslušníci účastníkov NOB, 
ktorí sú v knihe opísaní, predse-
dovia tunajších ZO SZPB, pri-
mátori a starostovia miest a obcí, 

ktoré sa v publikácii spomínajú, 
učitelia dejepisu, študenti gym-
názia a mnohí ďalší hostia. Kni-
hu „pokrstil“ predseda vlády SR 
Peter Pellegrini za účasti minis-
terky vnútra Denisy Sakovej.

Pietny akt sa konal pri pa-
mätníku oslobodenia a spo-
lu s predsedom vlády P. Pelle-
grinim sa ho zúčastnili primá-
torka Prešova Andrea Turča-
nová a predseda SZPB Pavol 
Sečkár, ktorý v príhovore uvie-
dol, že „pred niekoľkými rokmi 
sme nemohli tušiť, že politická 
a spoločenská situácia nás vráti 
historickým oblúkom k udalos-
tiam, ktoré predchádzali druhej 
svetovej vojne“, čo pred nás po-
stavilo „mimoriadne aktuálnu 
úlohu objektívne refl ektovať na 

zlomové udalosti 20. storočia 
tak, aby nám nehrozila ešte hlb-
šia strata historickej pamäte ge-
nerácie nového tisícročia“.  

Ďalej P. Sečkár vyhlásil, že 
„ani nie 80 rokov Európe stači-
lo na to, aby spyšnela a zabudla. 
Aj pre mnohých obyvateľov bý-

valého Československa a na-
šich potomkov stačila dĺžka jed-
ného priemerného ľudského ži-
vota na to, aby sme zabudli, ako 
sme sa v období Mníchovskej 
zrady bezradní a západnou Eu-
rópou otvorene a cynicky zra-
dení obracali na Sovietsky zväz 

v nádeji, že nás zachráni od na-
cistického teroru“! 

V ďalšom predseda SZPB 
zdôraznil, že „občania mesta si 
uvedomujú, že za slobodu ďa-
kujú Červenej armáde a 1. čs. 
armádnemu zboru v ZSSR“. 

Ján Krajkovič

Deň raketového vojska
a delostrelectva pod
Matúšovým hradom
Mierové námestie pod trenčianskym hradom sa 15. januá-
ra 2020 stalo miestom osláv 75. výročia jaslovskej bitky 
a Dňa raketového vojska a delostrelectva. 

Zhromaždili sa tu zástupcovia všetkých delostreleckých zlo-
žiek OS SR, vojenských veteránskych združení (Česká a Slo-
venská obec delostrelecká, Cech puškárov a delostrelcov v Bra-
tislave, Zväz vojakov SR, Klub generálov SR), prebiehala tu aj 
ukážka bojovej techniky. Počas zvukov štátnej hymny SR za-
znelo niekoľko delostreleckých výstrelov. 

Všetci prítomní si s hosťami z ČR pripomenuli 75. výročie 
rozhodujúcej bitky proti nemeckým vojskám pri poľskom mes-
te Jaslo. Bola najväčším a najúspešnejším vystúpením česko-
slovenského delostrelectva počas 2. svetovej vojny. 

Podľa náčelníka delostrelectva Generálneho štábu OS SR 
Pavla Barančíka v jaslovskej operácii bolo nasadených päť de-
lostreleckých plukov z 1. československého armádneho zboru 
v ZSSR s 2 500 vojakmi a dôstojníkmi, vyzbrojenými húfnica-
mi, kanónmi a mínometmi. Ich hlavnou úlohou bolo zabezpe-
čiť delostreleckú podporu útoku 38. armády 4. UF Červenej ar-
mády v smere Gorlice – Nowy Sacz, v priestore medzi Vislou 
a Odrou, juhovýchodne od mesta Jaslo. Niektorých delostrel-
cov pasoval predseda Českej a slovenskej obce delostreleckej 
D. Humený za „rytiera delostrelectva“.  Jozef Žiak, foto autor

K prítomným sa prihovoril náčelník Generálneho štábu OS 
SR generál Daniel Zmeko. Zdôraznil, že pre delostrelcov je 
15. január významným dňom, Dňom delostrelectva a rake-
tového vojska, slávnej tradície, ktorej nositeľmi sú dnes bý-
valí i súčasní profesionálni vojaci – velitelia delostreleckých 
a raketových jednotiek, štábni dôstojníci delostrelectva a ra-
ketového vojska, technici delostreleckých a raketových sys-
témov a výzbrojári. „Som rád, že si ctíte a udržiavate tradí-
cie,“ povedal. 
Vypočul si ho aj bývalý delostrelec plk. Jozef Halapin zo ZO 
SZPB Jána Bulíka z Bratislavy-Petržalky (prvý vpravo). 

Ocenenie storočného veterána

Minister pri tom zdôraznil, 
že je pre neho veľkou cťou po-
zdraviť človeka, ktorý bojoval 
za našu slobodu a demokraciu. 

Správa z Dukly Takmer po päťdesiatich rokoch má 49 metrov vysoká vyhliadková 
veža na Dukle nový a bezpečnejší rýchlovýťah s väčšou kapacitou. 

Návštevníkom bude k dispozícii už v tohtoročnej letnej sezóne VHM vo Svidníku.  – r –

Minister obrany SR Peter Gajdoš odovzdal 23. januára pa-
mätnú medailu k 75. výročiu SNP a ukončenia 2. sv. vojny 
vojnovému veteránovi Františkovi Marekovi pri príležitosti 
jeho 100. narodenín. 

„Som nesmierne rád, že som 
mu mohol poďakovať a vzdať 
úctu za to, čo pre nás a pre bu-
dúce generácie urobil. Pretože 

žijeme 75 rokov v mieri a slo-
bode. Takýmto ľuďom, po-
kiaľ žijú, treba potriasť rukou, 
úprimne sa im pozrieť do očí 
a povedať ďakujem,“ uviedol 
minister obrany. 

Bojovník o F. Marekovi písal 
v čísle 2/2020.  – r –

Kritika Banderu v OBSE
Stály predstaviteľ Ruska pri Organizácii pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 
Alexandr Lukaševič na zasadnutí jej Stálej 
rady vo Viedni protestoval proti velebeniu 
vodcu Organizácie ukrajinských nacionalis-
tov (OUN) Stepana Banderu na Ukrajine. 

Správu o tom priniesla aj naša Pravda, kto-
rá uviedla, že „Bandera nielenže poškvrnil svo-
je meno teroristickými činmi v mene radikál-
nych nacionalistických ideí, ale viedol aj orga-
nizáciu, ktorej bojové krídlo sa spojilo s Ukra-

jinskou povstaleckou armádou (UPA) vytvore-
nou v roku 1942.“ A. Lukaševič dodal, že prí-
slušníci UPA sa ako členovia divízie SS počas 
druhej svetovej vojny zúčastňovali na represív-
nych operáciách proti židovskému, poľskému, 
ruskému a ukrajinskému obyvateľstvu a po voj-
ne sa nimi zaoberal medzinárodný vojnový tri-
bunál v Norimbergu. 

Ruský diplomat na pôde OBSE uviedol, že 
znepokojenie v súvislosti s účasťou predstavi-
teľov ukrajinských vládnych orgánov na po-
chodoch na Banderovu počesť vyjadrili Rusko, 
Izrael i Poľsko.  – r –

Trestné oznámenie na Pavla Novotného
Advokát Jiří Vyvadil podal trestné oznáme-
nie na Pavla Novotného. 

V podaní uvádza, že starosta pražských Řepory-
jí sa vraj opakovane dopustil výtržníctva, keď v roz-
hovoroch s ruskými médiami obhajoval výstavbu 
pamätníka vlasovcom, vyhrážal sa obesením ruské-
ho ministra zahraničia Sergeja Lavrova alebo keď 
maršala Ivana Koneva označil za sprostého vraha.

Vyvadil v trestnom oznámení okrem Novotného 
mieri aj na kompletné zastupiteľstvo pražských Ře-
poryjí. Prekáža mu, že tamojší poslanci jednohlas-
ne schválili výstavbu pomníka vlasovcom. Tým sa 
vraj dopustili „osobitne závažného zločinu založe-
nia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k po-
tlačeniu práv a slobôd človeka“. 

Podľa idnes.cz, 14. 1. 2020 

„V apríli bude vo výstav-
nej sále federálnych archí-
vov otvorená výstava „Sta-
lin, Roosevelt, Churchill“, kto-
rá po prvýkrát predstaví ori-

Naryškin o Churchillovom návrhu
Bývalý britský premiér Winston Churchill navrhoval v roku 
1944 Josifovi Stalinovi rozdelenie Balkánu a časti juhový-
chodnej Európy na zóny sovietskeho a západného vplyvu. Na 
jar má byť k tomu ako dôkaz predstavený dokument, ozná-
mil predseda Ruskej historickej spoločnosti a riaditeľ Služby 
zahraničnej rozviedky RF Sergej Naryškin. 

ginál dohody o percentách. 
„V októbri 1944 Churchill na-

vrhol Stalinovi rozdeliť Balkán 
a časť juhovýchodnej Európy 
na zóny sovietskeho a západné-

ho vplyvu. Svoje návrhy napí-
sal na papier, ktorý ukázal čle-
nom sovietskej delegácie,“ po-
vedal Naryškin na tlačovej kon-
ferencii MIA „Rossia segodňa“. 

Dodal k tomu, že v Juhoslá-
vii sa Sovietskemu zväzu od-
vodzovalo 50 % vplyvu, v Bul-
harsku, ktoré úplne oslobodili 
sovietske vojská 75 %. „Taká 
je trúfalosť a cynizmus britskej 
diplomacie,“ poznamenal Na-
ryškin.  Podľa ria.ru, 28. 1. 2020 
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Čo píšu iníČo píšu iní
(Pokračovanie zo str. 2)

čala diskusia, v ktorej hlavné husle hrala Zemská armáda, kto-
rá bola vojenským krídlom poľskej vlády v Londýne. Winston 
Churchill mal na jednej strane priamy písomný styk so Stalinom 
ohľadne osudu poľského národa, na druhej strane však chápal, 
že ak Červená armáda oslobodí Poľsko, právo prvého hlasu 
bude mať v tejto otázke práve Stalin. 
Preto Zemská armáda nebojovala len s ukrajinskými a litov-
skými nacionalistami, ale aj s Červenou armádou, s Armádou 
ľudovou (Poľská ľudová armáda), ktorú podporovala Moskva. 
V konfl ikte bola aj s „Roľníckymi prápormi“ (ozbrojené formá-
cie poľského roľníckeho hnutia).  Vz.ru, 23. 1. 2020 (výňatok)  

  Prospektu v Charkove asi vrátia meno
maršala Žukova

Úrady mesta Charkov oznámili, že v duchu dekomunizácie 
premenovanému prospektu maršala Georgia Žukova vrátia 
na počesť jeho meno. 
Primátor Gennadij Kernes podpísal rozhodnutie mestskej rady, 
ktorá to iniciovala a nariadil pripraviť projekt tohto rozhodnutia. 
Súd v Charkove neskôr priznal premenovanie Prospektu Grigo-
renka na počesť sovietskeho maršala za nezákonné.  

Podľa vz.ru, 23. 1. 2020 

  Poľsko odmieta expozíciu múzea
Víťazstvo a centra Holokaust

„V tomto roku v štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Poľ-
sku bola plánovaná spoločná expozícia múzea Víťazstvo 
a centra Holokaust. 
Pod vymyslenou zámienkou sme boli odmietnutí. Nezhodli sme 
sa na počte obetí holokaustu a tiež na určení hranice Poľska 
v roku 1939 a 1941,“ prináša RIA Novosti slová predstaviteľa 
centra Leonida Teruškina, ktorý dodal, že prebiehajú rozhovory 
o umiestnení expozície v Múzeu 2. sv. vojny v Gdansku. 

Podľa vz.ru, 22. 1. 2020

  Leonid Ivašov: Poľský premiér Beck bol
najväčším obdivovateľom Hitlera

Dnes obviňujú Stalina, že sa dohodol s Hitlerom. Robia to po-
tomkovia tých, ktorých by Hitler jednoducho zlikvidoval. Ako 
sa hovorí – ak máš takých „priateľov“, netreba ti nepriateľov! 
Pred 2. svetovou vojnou chcel ZSSR vytvoriť antihitlerovskú 
koalíciu. Predkladal tieto návrhy Francúzsku a Veľkej Británii 
ešte do Mníchovskej zrady, no aj po nej. No Paríž a Londýn ro-
bili všetko, aby došlo k zrážke Nemecka so ZSSR. Takéto geo-
politické snahy boli u Francúzov a Angličanov vždy, no Rusi 
ich ignorovali. 
Po 1. sv. vojne americké spoločnosti zakladali chemický a me-
talurgický priemysel v Nemecku. Dnes hovoria, že to bol len 
biznis. Fakt však zostane faktom – práve USA oživili vojensko-
priemyselnú silu Nemecka pred 2. sv. vojnou, určite nie ZSSR. 
V tejto situácii bol Pakt Molotov-Ribbentrop len snahou oddia-
liť nevyhnutnú zrážku. 
Prečo je úroveň rusofóbie neúnosná? 
Vlastné dejiny sme si začali zneucťovať a prepisovať už v ča-
soch gorbačovskej „perestrojky“. No a s príchodom Borisa Jeľ-
cina začalo obrovské pošliapavanie pravdy. 
Čo s tým? 
Hlavné je nepolemizovať so Západom, nič mu nedokazovať, 
lebo to nemá zmysel. Treba pravidelne zverejňovať historické 
dokumenty ako fakty, hlavne o Poliakoch. 
Napríklad, v našich archívoch je uložená žiadosť poľského pre-
miéra Becka, adresovaná Ribbentropovi, v ktorej prosí o pri-
pustenie Poľska k „mníchovskému deleniu“. Pripomínam, Poľ-
sko pre jeho bezvýznamnosť neprijali do „mníchovského klu-
bu“, no aj napriek tomu mu prisúdili Tešínsku oblasť – „na, zo-
žer si ju“ a Poľsko si s radosťou tento kúsok uchmatlo. 
Mimochodom, Beck bol najväčším obdivovateľom Hilera. 
V jeho pracovni visel portrét Hitlera v životnej veľkosti. Aj 
o tom treba hovoriť! 
Nebojme sa raniť city Nemcov – ukážme aké zverské a vycibre-
né mučenia praktikovali v časoch vojny. Treba tieto fakty zve-
rejniť a ponechať ich bez komentárov. Plus na ofi ciálnej úrovni 
vyhlásiť – „Vážení páni, budeme vašimi obchodnými partner-
mi. Pamätajte však, nebudeme vás viac chrániť, zachraňovať 
a od nikoho už oslobodzovať. Máme dosť vašej nevďačnosti“! 

HSP, 22. 1. 2020 (krátené) 

(Pokračovanie na str. 5)

Máme prvý Klub mladých priateľov SZPB

Riaditeľ školy Martin Bodis (druhý vľavo) pri podpise zmluvy ubezpečil, že škola vyvinie maximálne úsilie 
na vytvorenie podmienok pre prácu Klubu mladých priateľov SZPB, čo sa v najbližšom období prejaví na 
dôstojnom priebehu osláv 75. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom a aktívnej účasti žiakov v súťaži Medz-
níky 2. sv. vojny, vrátane organizovania stretnutí a besied s priamymi účastníkmi protifašistického odboja.

Dohodu o spolupráci medzi SZPB a ZŠ Jána 
Palárika Majcichov podpísali 24. januára 
2020 predseda SZPB Pavol Sečkár a riaditeľ 
školy Martin Bodis. Táto spolupráca vytvorí 
rámcové podmienky na založenie Klubu mla-
dých priateľov SZPB. 

„ZŠ Jána Palárika Majcichov je v rámci našej 
novej iniciatívy síce prvá škola, ktorá podpísala 
dohodu o vzájomnej spolupráci so SZPB, nie je 
však jediná, ktorá o „klub“ prejavila záujem. 

Čo k tomu viedlo? V prvom rade to ovplyvni-
li sympatie riaditeľa školy myšlienkam SZPB,“ 
hodnotí svoju prvotinu podpredseda ÚR SZPB 
a predseda ústrednej Komisie pre učiteľov, ženy 

a mládež Norbert Lacko a dodáva: „Kluby mla-
dých priateľov SZPB sú novinkou, ktorá sa bude 
naberaním skúseností obsahovo i formálne stále 
dopracúvať a zdokonaľovať. A keďže „mladé klu-
by“ budú patriť pod Základné organizácie SZPB, 
predseda SZPB Pavol Sečkár rokoval v Majci-
chove aj so starostom Tiborom Marekom o mož-
nosti obnovenia činnosti miestnej ZO SZPB. 

Ťarcha organizačnej činnosti však bude ležať 
aj na oblastných organizáciách, ktoré musia ZO 
SZPB pomáhať a „mladú aktivitu“ aj fi nančne 
podporiť,“ uviedol N. Lacko a dodal, že všetky 
informácie o „mladých kluboch“ vie poskytnúť 
cestou e-mailu: komisia@szpb.sk.  – vič –

Je Európa zodpovedná za rozpútanie 2. sv. vojny?
Predvojnová, stará, Európa urobila strašnú 
a v mnohom trestuhodnú chybu!

1. Na základe versailleskej zmluvy v podstate 
spôsobila príchod Hitlera k moci a získanie ním 
potenciálu vojny.

2. Doviedla ho na prah vojny a obrátila jeho 
pozornosť na východ. 

Nová, už povojnová, Európa akoby preko-
nala staré chyby, hitlerovské zlo, nacizmus..., 
vystavala európsky bezpečnostný systém, 
ktorý nemal dopustiť obrodenie nacizmu, 
aby nový nacistický potenciál nezískal schop-
nosť rozpútať novú vojnu. 

Jeho opornými stĺpmi sa stali povojnové 
zmluvy, OSN s Bezpečnostnou radou OSN, sys-
tém povojnových hraníc a v nie poslednom rade 
závery Norimberského tribunálu, ktoré jasne 
ukazujú kto je zlo a kto vyhlásil, čo je zlo a kto 
súdil toto zlo. 

Tento systém sa zachovával aj socialistickou 
sústavou, zachovaný bol aj po jej rozpade, až do 
ostatných rokov. 

Čo sa zmenilo za ostatných desať rokov? 
Lebo to, čo povedal Putin v decembri 2019, vy-
slovil už 10 rokov predtým, v septembri 2009! 
Z hľadiska poznania historickej vedy teda nepo-
vedal nič nové! Zmenil sa len prístup súčasného 
vedenia Poľska k interpretácii týchto udalostí. 

V septembri 2019 nastala už ofi ciálna reví-
zia celoeurópskej interpretácie vzniku, prie-
behu a výsledkov 2. sv. vojny, čo je nová bom-
ba nastražená na celú Európu. 

Prečo ofi ciálna? Pretože neofi ciálne sa o tom 
už dávno vyučuje v európskych školách a teda 
v Európe je to už zažitý fakt.

Čo z toho má Európa pod zástavou EÚ? 
Lebo takmer tá istá Európa sa musí sama 
pred sebou ospravedlniť za to, čo robila pod 
zástavou 3. ríše. Ak totiž postavíme do pozí-
cie rovnakej zodpovednosti Nemecko a ZSSR 
za rozpútanie 2. sv. vojny, vyjde nám z toho, že 
Hitler vlastne nie je až taký zločinec! A tých, 
ktorí bojovali na jeho strane, môžeme poma-
ly tiež považovať za národných hrdinov? 

(Aj preto Európa neprotestuje proti banderov-
com, proti legionárom SS v Pobaltsku...!!! Lebo 
v 2. svetovej vojne sa zrazila Hitlerovská koalí-
cia proti antihitlerovskej koalícii.) 

Ak bol teda ZSSR rovnaké zlo, ako 3. ríša, 
a Rusko je následníkom ZSSR, logicky z toho 
Európe vychádza, že s Ruskom sa nielen môže, 
ale aj musí bojovať. Európsky parlament sa teda 
v septembri 2019 vydal na cestu, ktorá otvára 
dráhu na novú vojnu v Európe. No a to musí pri-
nútiť konať každého z nás! 

Vladimír Mikunda 

Svetové fórum o holokauste 2020
úprimne vysloviť naozaj málo 
štátnikov. „Synovia a dcé-
ry Ruska bojovali vo vojne na 
prežitie. Na fronte, v prvej lí-
nii, v domoch, bojovali každý 
deň a odmietali sa vzdať!“ Pre-
miér Netanjahu k tomu dodal, 
že „nie je možné ani na minú-

tu zabúdať na obete, na obetu 
a pomoc bývalého Sovietskeho 
zväzu, vojakov Červenej armá-
dy, jej veliteľov, ktorí pomohli 
zbaviť sa nacistickej mašiny 
smrti a zachránili svet od úžas-
nej tragédie“. 

Najpodivnejšie zo všetkých 
vystúpení boli slová vicepre-

zidenta USA Mikea Penceho, 
ktorý pri slovách o oslobode-
ní koncentráku Auschwitz-Bir-
kenau nevyslovil, že to uro-
bili sovietske vojská! „Keď 
vojaci roztvorili brány Aus-
chwitzu...“, akoby chcel pove-
dať, že Európa má byť za svo-
ju slobodu vďačná len Ameri-
čanom. 

– vmi –

(Dokončenie zo str. 1)
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Čo píšu iníČo píšu iní
  Moskva je za sprístupnenie skutočných

faktov
Podľa ministra zahraničia RF S. Lavrova človek sa má 
voči dejinám 2. sv. vojny spoliehať len na skutočné histo-
rické fakty a archívne materiály. „Rusko je bezprecedentne 
otvorené zverejneniu svojich archívnych materiálov a oboz-
námeniu širokej verejnosti s nimi,“ povedal.
Niekoľko západných krajín začalo kritizovať úlohu Ruska 
v 2. sv. vojne, menovite parlamenty Poľska a Lotyšska schvá-
lili rezolúcie, ktoré kladú nacistickému Nemecku a Sovietske-
mu zväzu rovnakú zodpovednosť za vypuknutie 2. sv. vojny. 
Ruské ministerstvo zahraničných vecí prízvukovalo, že výsled-
ky tohto globálneho konfl iktu boli doložené na Norimber-
skom procese a nemožno ich meniť.  Podľa pravda.sk, 21. 1. 2020 

  V ratingu svetových zásob zlata hrajú
ČR a SR druhé husle

Dňa 21. 1. 2020 malo v NR SR prebehnúť rokovanie o presune 
slovenského zlata z londýnskej Bank of England. 
S touto iniciatívou vlani v novembri prišiel predseda strany Smer-
SD a bývalý predseda vlády SR Robert Fico. Na tlačovej konferen-
cii uviedol, že vzhľadom na hroziacu fi nančnú krízu aj nestabilitu, 
vyplývajúcu z brexitu, je potrebné zabezpečiť Slovensko a vrátiť 
investičné zlato, ktoré má štát uložené v britskej Bank of England 
(31,7 ton investičného zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur). 
Rozhodnutie vrátiť zlato argumentoval tiež históriou a zradou Čes-
koslovenska v Mníchove v roku 1938. Dodal, že miera zhodnote-
nia v britskej banke je podľa neho veľmi nízka. 
Parlament tento návrh nepodporil. HSP/Sputnik, 21. 1. 2020 (výňatok)

  Rusko musí zachovať dejiny VVV
Rusko nemusí nikomu nič dokazovať, dôležité je, aby za-
chovalo pravdu o dejinách Veľkej vlasteneckej vojny, vy-
hlásil prezident V. Putin v relácii „Moskva. Kremeľ. Putin“ 
v televízii ROSSIA 1. 
„My nikomu nič nemusíme dokazovať, no dokonale presne mu-
síme urobiť iné: musíme urobiť všetko pre to, aby sa táto prav-
da nezabúdala,“ povedal v odpovedi na pokusy radu štátov pre-
pisovať dejiny VVV. 
Úrady Ruska neraz vyhlasovali, že niektoré európske štáty sa 
pokúšajú prepísať dejiny. V polovici decembra ruský prezi-
dent Putin vyhlásil, že, konkrétne Poľsko, vstúpilo do komplotu 
s nacistickým Nemeckom a že Rusko má k dispozícii dokumen-
ty, ako viedli tieto rozhovory. 
Podľa názoru ruských historikov Európa nie je pripravená túto 
časť svojich dejín priznávať.   Podľa ria.ru, 19. 1. 2020 

  MO RF uverejnilo údaje o vyhnaní
nacistov z Varšavy

Veľkú historickú hodnotu majú po prvýkrát zverejnené do-
kumenty o teroristickej činnosti oddielov poľskej Zemskej 
armády (Armia Krajowa) v tyle Červenej armády na území 
Poľska, Bieloruska a Litvy v rokoch 1944 –1945. 
Podľa hlásení politických správ frontov, ktoré oslobodzovali 
Poľsko, vedenie Zemskej armády (ZA) v sovietmi obsadenom 
území začalo organizovať podzemné práce s cieľom dezorgani-
zácie miestnych úradov samospráv a na násilné zmocnenie sa 
moci. Už v máji 1945 bunky ZA rozpútali teror proti vojakom 
Červenej armády a miestnemu obyvateľstvu. 
Námestník ministra zahraničia Pawel Jablonski okomentoval 
publikáciu dokumentov MO RF. Skritizoval údaje o predstavite-
ľoch Zemskej armády a nazval to „pokusom o prepísanie dejín“. 
„17. januára 1945 Červená armáda vstúpila do Varšavy, ktorá 
bola zničená po Varšavskom povstaní, keď Červená armáda po-
zorovala z druhej strany brehu Visly, ako bola Varšava ničená... 
Musíme si to pamätať, samozrejme, pri uctievaní jednotlivých 
vojakov,“ zacitovala diplomata Poľská tlačová agentúra. 
Veľvyslanec Ruska v Poľsku Sergej Andrejev v odpovedi Jab-
lonskému vyhlásil, že Varšava takto reaguje na akékoľvek vy-
hlásenia Ruska o 2. sv. vojne, o jej začiatku, o jej priebehu, 
o oslobodzovaní Poľska... „Problém je v tom, že kvôli súčasnej 
politickej konjunktúre v rámci tzv. historickej politiky sa dejin-
né fakty tak interpretujú, aby podporovali určité historické po-
stuláty, ktoré s dejinami často nemajú nič spoločné,“ pozname-
nal diplomat.    Nvo.ng.ru, 17. 1. 2020 (výňatok) 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini:

„Ctím si a vzdávam svoju úctu
veteránom 2. sv. vojny“
Vašou základnou politickou agen-
dou je aj návšteva historických pa-
mätníkov z  čias 2. svetovej vojny 
a  stretnutia s  vojnovými veterán-
mi. Dostatočne si pripomíname 
udalosti protifašistického odboja? 
 Žiaden národ neprežije 

bez vlastnej historickej pamä-
te. SNP, odvážne činy našich de-
dov a otcov, ktorí neváhali nasa-
diť vlastné životy za oslobode-
nie našej vlasti spod fašistického 
jarma, považujem za najsilnejší 
odkaz pre nastupujúce generácie 
Slovákov a Sloveniek. Našou 
morálnou povinnosťou je ctiť si 
pamätníkov týchto udalostí a zá-
roveň aktívnym postojom nedo-
voliť, aby sa toto vojnové besne-
nie zopakovalo.
Slovensko si uplynulý rok pripo-
mínalo 75. výročie SNP. Ako hod-
notíte priebeh osláv?
 Som veľmi rád, že naša vlá-

da na to vytvorila dôstojný rá-
mec. Stretol som sa s mnohými 
účastníkmi a teší ma jedna pod-
statná skúsenosť. Oslavy Výro-
čia SNP prestávajú mať formál-
ny charakter a stávajú sa súčas-
ťou povedomia našich ľudí, vrá-
tane mladšej generácie. 

Je našou povinnosťou hovoriť 
o fašizme, o hrôzach v koncen-
tračných táboroch, o genocíde 
a vyvražďovaní nevinných ľudí. 
Môžeme byť hrdí na to, že vďa-
ka našim hrdinom z čias 2. sv. 
vojny sme sa stali súčasťou ví-
ťaznej spojeneckej koalície, kto-
rá predurčila aj postavenie vte-
dajšieho Československa na me-
dzinárodnej politickej scéne.
Ako si vysvetľujete, že dnes zís-
kavajú politickú podporu extré-
mistické hnutia, ktorých ideoló-
gia je postavená na renesancii 
fašistických ideí?
 Čas je neúprosný a pomaly 

vymiera generácia, ktorá si pa-
mätá vojnové utrpenie. Keď prí-
dem do parlamentu a pozriem sa 
na niektorých ľudí, ktorí tam se-
dia, pýtam sa sám seba, čo sa to 
s našou spoločnosťou deje? Keď 
vidím v televízii aroganciu jed-
ného z nich, ako po rozsudku 
súdu spupne komunikuje s mé-
diami a tým aj s verejnosťou, 
pýtam sa, čo sme nedocenili ale-
bo zanedbali? Nie sme svedka-
mi opakovania sa dejín? Veď aj 
vo vtedajšom Nemecku boli ne-
návistné myšlienky, spochybňu-
júce štát a jeho inštitúcie, šíre-
né najskôr z bavorských krčiem. 
Tam sa začalo volať po nastole-
ní tvrdej ruky. Demokraciu po-
važovali za prežitok. 

O pár rokov za to krutou da-
ňou zaplatila celá Európa. Dnes 
volanie po nastolení tvrdej ruky 
počúvame opäť.
Čo sa s tým dá robiť, ako to za-
staviť?
 Som presvedčený, že všetci, 

čo sme verejne činní, celá de-
mokratická verejnosť stojí pred 
zásadnou úlohou. Potvrdiť dô-
veru k štátu, k jeho inštitú-
ciám! Toto vnímam ako preven-
ciu voči tomu, aby tu na emoč-
nej vlne nevyrástli nenávistné 
hnutia a novodobí extrémistickí 
vodcovia. Tu máme zodpoved-
nosť všetci. Tak koalícia, ako aj 
opozícia. 

Výsledky volieb do VÚC, kde 
v mojom rodnom meste, v Ban-
skej Bystrici, boli vďaka spoje-
niu demokratických síl poraze-
ní extrémisti, považujem za po-
zitívny signál, že sa vieme spo-
jiť proti zlu. Táto cesta je aj hod-
notovým rozvíjaním odkazu 
tých, ktorí sú pochovaní na Duk-
le, Háji, Slavíne, ale aj na iných 
pamätných miestach Slovenska 
a po celej Európe. Je to odkaz, 
že ich obete neboli zbytočné.
Je slovenská politická scéna do-
statočne silná na to, aby bola 
úspešná v zápase s pohrobkami 
fašizmu a nacizmu?
 Násilie, koncentračné tábo-

ry, šírenie xenofóbie a nenávisti 
poznačilo celé národy a Európa 
sa s týmto krutým dedičstvom 
musela po celé generácie bolest-
ne vysporadúvať. Pred politic-
kými predstaviteľmi, kultúrno-
spoločenskými elitami stojí dnes 
zásadná úloha, budovať a for-
movať historickú pamäť tak, aby 
vytvorila etickú prevenciu voči 
pohrobkom ideológie, ktorá za 
cenu veľkých ľudských obetí, 
utrpela zdrvujúcu porážku. 

Európsky kontinent je už 75 
rokov bez vojny a jednotlivé štá-
ty za ten čas vytvorili spoloč-
ný hodnotový a hospodársky 
priestor, v ktorom sa naučili žiť 
a prosperovať. Vytvorili sme je-
dinečný projekt súdržnosti štá-
tov, ktorý je inšpiráciou na spo-
luprácu národov aj na iných kon-
tinentoch. Kedysi mocenskú ri-
valitu veľkých európskych hrá-
čov, ktorá bola zdrojom dvoch 
najstrašnejších vojen v histórii 
ľudstva, nahradilo historicko-
kultúrne vyrovnanie sa, smeru-
júce k budovaniu spoločnosti na 

báze základných ľudských práv 
a demokracie. Napriek tomu, že 
naša krajina a celá Európa žije 
taký dlhý čas v mieri, sme sved-
kami tichej renesancie extrémiz-
mu, návratu k ideám, o ktorých 
sme si mysleli, že sú dávno po-
chované v minulosti. 

Som presvedčený, že formo-
vanie historickej pamäte nie je 
len otázkou jedného dňa. Súboj 
ideí v demokratickej spoločnos-
ti je proces, ktorý nikdy nekončí 
a je len v našich rukách, aby sme 
ponúkli niečo príťažlivejšie, ako 
je šírenie nenávisti. Dvadsať se-
dem rokov úspešného budova-
nia modernej demokracie v Slo-
venskej republike je dôkazom, 
že dôstojne napĺňame odkaz na-
šich dedov a otcov, ktorí svoji-
mi obeťami umožnili Slovensku 
slobodne sa rozvíjať. Je to mo-
rálny záväzok, na ktorom mu-
síme hodnotovo rozvíjať štát aj 
jeho budúce generácie. 
Antifašistický pilier je jedným 
z  hodnotových pilierov strany 
SMER – SD. Vaša strana formuje 
svojimi politickými iniciatívami 
dlhodobo protifašistickú hodno-
tovú tradíciu. Čo považujete za 
dôležité pripomenúť v  tejto sú-
vislosti ako predseda vlády? 
 Určite si pamätáte, že z ini-

ciatívy predsedu SMER-u si pri-
pomíname Deň obetí holokaus-
tu a rasového násilia. Rovnako 
vytvárame priestor na to, aby 
sme si uctili hrdinov 2. sv. voj-
ny, pretože si zaslúžia náš reš-
pekt a úctu. Cítime, že sa dnes 
začína elementárny zápas 
o pravdu a interpretáciu dejín. 

Mladá generácia je vystavená 
na sociálnych sieťach rôznym 
pseudopravdám, ktoré spochyb-
ňujú holokaust, fašizmus, na-
cizmus, koncentračné tábory... 
Niektoré politické strany sa hlá-
sia k odkazu režimu z čias voj-
nového štátu, ktorý dal pokyn na 
vypaľovanie slovenských obcí 
a vraždenie nevinných Slovákov 
a Sloveniek. Prieskumy verejnej 
mienky však ukazujú, že mladá 
časť generácie nevie čo je to ho-
lokaust a dokonca ho spochyb-
ňuje. Ak tento trend nezastaví-
me, ak sa nepobijeme o dejinnú 
pravdu, čakajú nás zložité časy, 
kde demontáž demokracie bude 
na programe dňa. 

Naša vláda je pripravená vy-
členiť 2 milióny eur na opra-
vu pamätníkov z čias 2. sv. voj-
ny. Vnímam ich, ako výrazné 
symboly pripomínajúce nám 
naše víťazstvo nad fašizmom. 
Zároveň pripomínam, že len 
vďaka veteránom 2. sv. vojny, 
vďaka účastníkom SNP, môže-
me byť hrdým národom v stred-
nej Európe. Ctime si ich a vzdá-
vajme im rešpekt a našu úctu! 

Zhováral sa Vladimír Dobrovič

Predseda vlády SR P. Pellegrini

(Dokončenie zo str. 4)
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Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich úspechy sú prípravou na ich víťazstvá. Ralph Waldo Emerson

V Bardejove si pripomenuli 75. výročie oslobodenia
V piatok 17. 1. 2020 sa na námestí SNP pri Pamätníku 
vďaky uskutočnila pietna spomienka na oslobodenie mes-
ta Bardejov. Zorganizovali ju samospráva mesta a tunajší 
oblastný výbor SZPB.

Medzi hosťami boli prvý ta-
jomník Veľvyslanectva RF na 
Slovensku Igor S. Samoškin 
a veliteľ 2. mechanizovanej bri-
gády v Prešove brigádny gene-
rál Vladimír Kubáň.

Ako prví kyticu kvetov k Pa-
mätníku vďaky položili žia-
ci materských a ZŠ v Bardejo-
ve, ktorí už tradične na takých-
to podujatiach nechýbajú. Ná-
sledne vence položili členo-
via SZPB, Zväzu vojakov SR, 
predstavitelia štátnych orgánov, 
predstavitelia ozbrojených zlo-

žiek a zástupcovia politických 
strán a hnutí. 

Hneď v úvodných slovách 
moderátora zaznelo, že „od 19. 
januára 1945 je už 75 rokov od 
momentov, ako Ivan Medencij, 
čestný občan Bardejova, spolu 
so svojimi bojovníkmi priniesli 
slobodu. Slobodu nie darovanú, 
ale vybojovanú a vykúpenú kr-
vou hrdinov“.

Viceprimátor Bardejova Vla-
dimír Savčinský v príhovore 
zdôraznil, že pripomínanie si 
hrdinských skutkov oslobodi-

teľov je veľmi potrebné hlavne 
v súčasnosti, kedy v našej spo-
ločnosti ožívajú myšlienky fa-
šizmu. Preto je potrebné odkaz 
bojov proti fašizmu odovzdávať 
mladej generácií. I. S. Samoš-
kin zablahoželal Bardejovča-
nom k tomuto významnému vý-
ročiu a poďakoval sa samosprá-
ve i občanom mesta za starostli-
vosť o pietne miesta. 

Dopoludnia 17. 1. 2020 sa 
v rámci osláv oslobodenia kona-
la v galérií Slovensko-poľského 
domu prednáška historika Mú-
zea SNP Juraja Lepiša „Oslobo-
denie Slovenska 1944 –1945“. 
Pozoruhodné bolo, že sa jej zú-
častnili prevažne mladí ľudia. 

Historik, okrem iného, zdôraznil, 
že vtedajšie Slovensko a jeho armá-
du bolo potrebné očistiť od náno-
su, lebo krajina kolaborovala s na-
cistickým Nemeckom a niesla znač-
nú časť zodpovednosti za napácha-

né zločiny v 2. sv. vojne. Atmosféru 
dokresľovala výstava „Za slobodu“. 

Oslavy oslobodenia pokračova-
li aj v sobotu 18. januára, kedy sa 
už po 10-ty krát konala v hradob-
nej priekope na ulici Krátky rad fi k-

cia oslobodzovacích bojov. Predvie-
dlo sa tu 114 nadšencov z 18 Klu-
bov vojenskej histórie, vrátane troch 
klubov z Poľska. Organizátori im za 
predvedené ukážky odovzdali diplo-
my a vecné dary.  Vasiľ Hudák

Dôstojné oslavy v Rožňave
Po 28 rokoch sa osláv oslobodenia mesta Rožňava Červe-
nou armádou zúčastnil aj predstaviteľ Ruskej federácie. 

Na slávnostný akt prišlo 23. januára na Námestie ba-
níkov vyše 160 občanov, ktorí si najskôr vypočuli hym-
ny SR a RF. Od moderátora Ivana Nemčoka sa dozve-
deli, že tieto oslavy pravidelne organizuje mesto, členo-
via ZO SZPB partizána Tótha Rožňava a vojaci tunajšej 
posádky. To oni majú najväčšiu zásluhu, že na historic-
ké dni svojho oslobodenia Červenou armádou Rožňav-
čania nezabúdajú. 

Primátor Michal Domík prítomným pripomenul, aké 
strašné následky mala 2. svetová vojna pre obyvate-
ľov mesta a priľahlých obcí. A osobitne vyjadril, že ho 
teší zvyšujúci sa počet prítomných žiakov na podujatí. 
Po ňom vystúpil oblastný predseda SZPB Juraj Bernár 
a za RF plk. Alexej Klimov. Ten sa poďakoval Rožňav-

čanom, že nezabúdajú na tých červenoarmejcov, ktorí 
padli v boji proti fašizmu a hlavne, že dejiny oslobode-
nia Rožňavy sú stále pripomínané pravdivo.

Program obohatila vlastnou básňou členka SZPB 
Anna Jungová, pretože ju venovala práve 75. výročiu 
oslobodenia Rožňavy. 

O časovom priebehu oslobodzovania Rožňavy a jej 
okolia pohovoril predseda ZO SZPB partizána Tótha 
Milan Malček. Pekným doplnkom jeho slov bolo oce-
nenie troch najstarších členov SZPB, ktorí prežili 2. sv. 
vojnu v Rožňave: Anny Jungovej, Prišky Jeftušenkovej 
a Jána Komaromiho. Predstaviteľ RF si zase prevzal his-
torické sovietske vojenské noviny z 25. 1. 1945, v kto-
rých sa píše o oslobodení Rožňavy. Osobitne je v nich 
vyzdvihnuté, že po ťažkých bojoch v hornatom teréne 
boli oslobodené mesta strategického významu Rožňa-
va a Jelšava. Na túto počesť bolo v Moskve 24. januára 
1945 vypálených 20 delostreleckých sálv.  – MM –

Spomienka na oslobodenie
V týchto dňoch celá naša vlasť žije 75. výro-
čím oslobodenia od fašizmu. Dňa 19. 12. 2019 
sa uskutočnil pietny akt aj v obci Zemplínska 
Teplica. Zúčastnili sa ho občania, mládež, po-
slanci obecného zastupiteľstva a vzácni hos-
tia – pozostalí po obetiach 2. svetovej vojny. 
So slzami v očiach spomínali na krušné chvíle, 
ktoré prežívali počas zimy v roku 1944. 

K prítomným sa počas pietneho aktu, ktorý zor-
ganizovala obec a miestna ZO SZPB, prihovori-
li starostka Jozefína Uhaľová a podpredseda OblV 
SZPB Pavol Ferenc.

ZO SZPB vyjadruje poďakovanie vedeniu obce 
za to, že v roku 2019 dalo postaviť nový pamät-
ník na pamiatku padlým v 2. svetovej vojne, na 
ktorý bola premiestnená aj tabuľa na pamiatku 
zničenia obce počas prechodu frontu. 

Jozef Lukáč, predseda ZO SZPB Zemplínska Teplica

14 rokov od tragédie v Hejciach
19. januára 2020 sme si v maďar-
skej obci Hejce už 14-ty krát uc-
tili pamiatku 41 vojakov a 1 civi-
listu, ktorí sa v roku 2006 vraca-
li letecky do vlasti po splnení úloh 
v operácii KFOR a tu havarovali. 

Na pietnom akte sa zúčastni-
li a s prejavom vystúpili minister 
obrany SR Peter Gajdoš s jeho ma-
ďarským proťajškom. Prítomní boli 
aj súčasný a bývalý náčelník GŠ OS 
SR Daniel Zmeko a Milan Maxim. 

Nechýbal ani kpt. Martin Farkaš, 
ktorý toto nešťastie prežil. 

Za SZPB sa pri pamätníku obe-
tiam havárie poklonila päťčlen-
ná delegácia predsedníctva OblV 
SZPB v Trebišove, vedená oblast-
ným predsedom Milanom Urbanom 
(na snímke štvrtý zľava).   – MU –

Rodinní príslušníci obetí vojny.

Jubilejné oslobodenie Svidníka
19. januára 2020 sme si pripomenuli oslobodenie nášho 
mesta a preto v tento deň s patričnou úctou spomíname na 
všetkých padlých príslušníkov domáceho i zahraničného od-
boja, ktorí na rôznych frontoch 2. sv. vojny položili životy za 
našu slobodu.

Na ničivé dôsledky vojny naši 
ľudia v podduklianskom regió-
ne nezabudli. Je preto našou 
morálnou povinnosťou do dô-
sledku naplňovať humánny pro-

tivojnový odkaz udalostí, ktoré 
sa odohrali pred 75 rokmi pre 
našu súčasnosť i budúcnosť. 

Keď si pripomíname toto vý-
ročie, s vďačnosťou spomína-

me na padlých vojakov 1. čs. ar-
mádneho zboru v ZSSR a Čer-
venej armády, ktorí obetovali 
svoje životy pri porážke nemec-
kého fašizmu a za našu slobo-
du. V našom svidníckom okre-
se vyhasli životy tisícov tých-
to mladých ľudí a ich nehybné 
telá odpočívajú v zemi celého 
nášho regiónu. Je to dôkaz, že 
cesta k našej slobode bola nao-
zaj veľmi ťažká.  Jozef Žižák

Spomienkové oslavy v Poltári
Mesto Poltár a výbor ZO SZPB boli hlavnými organizátor-
mi spomienkových osláv oslobodenia mesta, ktoré sa kona-
li dňa 13. 1. 2020. Spoločne s politickými stranami a združe-
niami sme si uctili pamiatku osloboditeľov a vyjadrili ju polo-
žením vencov a kytíc k pamätníku padlých.

Pred 75. rokmi 13. januá-
ra 1945 o 9 hodine a 10 minú-
te vstúpila do Poltára a blízkeho 
regiónu Červená armáda. Po tvr-
dých a krvavých bojoch v kop-
covitom teréne vojská 104. stre-
leckého zboru genpor. A. V. Pet-
rušovského a 35. gardového 
zboru genpor. S. G. Gorjačova 
rozbili obranný systém Nemcov 
v operačnom priestore Nové 
Hony, Ružová osada a Ožďa-

ny. Prudké boje o pozície kom-
plikoval topiaci sa sneh, rozvod-
nená rieka Ipeľ a silne zamíno-
vaný terén. Prvé sovietske jed-
notky oslobodili aj okolité obce, 
prenikli až po Málinec.

Na úvod osláv bola prednese-
ná báseň od P. O. Hviezdosla-
va Krvavé sonety, zazneli hym-
ny SR a RF, hymnické a parti-
zánske piesne. Na programe sa 
podieľali aj príslušníci OS SR. 

Zástupkyňa primátorky Broni-
slava Garajová v príhovore uvie-
dla, že na tomto pietnom mieste 
vzdávame hold, česť a uznanie, 
všetkým, ktorí v záujme slobo-
dy a ľudskej dôstojnosti neváha-
li obetovať aj to najvzácnejšie čo 
človek má – svoje životy.

Predseda ZO SZPB Ján Iždin-
ský priblížil prítomným histo-
rické udalosti spred 75 rokov. 
Zdôraznil fakt, že mesto Poltár 
a región Novohradu a Gemeru 
oslobodili vojská 2. UF marša-
la R. J. Malinovského a apelo-
val najmä na mladú generáciu, 
aby si vážila a strážila svoju slo-
bodu, ktorá stála tak veľa obetí. 

Pripojil sa k nemu aj oblast-

ný predseda SZPB z Lučenca 
Jozef Cerovský, ktorý konštato-
val, že i keď sú zo strany médií, 
niektorých politikov a mladých 
historikov badať snahy o defor-
movanie dejín, nezničiteľnou 
pravdou zostáva, že Sloven-
sko oslobodili Červená armáda, 
Rumunská kráľovská armáda 
a 1. čs. armádny zbor v ZSSR! 

Na záver odovzdal Pamätné 
listy Ústrednej rady SZPB pri-
mátorke Martine Brisudovej, 
riaditeľke ZŠ na ul. Školskej 
Eve Dirbákovej, riaditeľovi ZŠ 
na ul. Slobody Júliusovi Slav-
kovskému a podpredsedovi ZO 
SZPB v Poltári Štefanovi Rep-
kovi. Výbor ZO ZPB Poltár

Správa o 43. ročníku Pochodu vďaky... 
Patrí k tradícií Brezna, že aj ZO SZPB č. 2 
prispieva k osvete o oslobodení spod 
fašizmu organizovaním „Pochodu vďaky 
po stopách osloboditeľov mesta“ z Čier-
neho Balogu do Brezna cez vrch Koreňo-
vú (861 m n.m.), odkiaľ 31. januára 1945 
v časných ranných hodinách Červená ar-
máda začala prekvapivý útok. 

Aj tohoročný 43. ročník začal pietnym 
aktom. Spolu so 46 turistami, ktorí si ctia 
naše dejiny, sa ho zúčastnili primátor To-
máš Abel, poslanec Miroslav Fašang a ta-
jomník oblastného výboru SZPB Ján Šu-
lej. Po príhovore primátora priblížil dejiny 

oslobodzovania Brezna predseda ZO SZPB 
č. 2 Milan Kováčik.

Po výstupe k monumentálnemu pamätní-
ku SNP nad Čiernym Balogom Brezňanov 
vítal nielen starosta obce František Budo-
vec, ale aj okolo 40 domácich turistov. Aj 
tu sa konalo kladenie vencov. 

Najpočetnejšou rodinou medzi turistami 
bolo sedem príbuzných zakladateľa tohto 
Pochodu Jána Zemku (1928 –2011). 

Obdivuhodný výkon podal najstar-
ší účastník 93-ročný Ján Pinka z Brezna. 
Počas rovnomernej chôdze rozprával, ako 
on prežíval vojnové udalosti. Uviedol, že 

v noci pred 31. januárom stihla maďar-
ská armáda vyhodiť do vzduchu most, po 
ktorom chceli od Pohronskej Polhory pre-
jsť jednotky Rumunskej kráľovskej armá-
dy a motorizované sily Červenej armády. 

Lenže nedalo sa. Vojsko sa kopilo. A tak 
sa Červená armáda rozhodla prebrodiť 
Hron pomocou konských záprahov. 

Ján Pinka spomínal aj na kruté 6-týždňo-
vé delostrelecké ostreľovanie od 1. februá-
ra do 7. marca 1945, pretože v meste sa za-
stavil život, ľudí zahnali do pivníc a krytov. 
Jeho rodina ratovala 30-ročného rumun-
ského poručíka Iona Siugariu, ktorý tu pa-
dol 1. 2. 1945. Bol to talentovaný rumun-
ský básnik a novinár, ktorý bol v priestore 
železničnej stanice zasiahnutý črepinou do 
žalúdka. Zomrel v ich dome. 

Výstup na Koreňovú bol ako vstup do 
neba. Slnečné počasie, nádherné výhľady na 
celý hrebeň Nízkych Tatier a Rudohorie. Pri-
pravená vatra na opekanie špekačiek, slaniny 
a cibule. Z ruksakov vybraté aperitívy – tat-
ranského čaju, hriali nielen telo, ale aj dušu. 
Traja Horehronci Marian Mikloško (býva 
v Slovenskej Ľupči), Jano Kuňák a Vlado 
Škvarka od Telgártu to rozprúdili horehron-
skými melódiami.                       Text a foto: – MK – 

Výročie oslobodenia Klenovca
V stredu 22. januára si občania obce Klenovec spolu s učiteľ-
mi a žiakmi Základnej školy s Materskou školou Vl. Mináča 
v Klenovci a Špeciálnou základnou školou pripomenuli 75. vý-
ročie oslobodenia Klenovca. Pietny akt kladenia vencov pri 
pomníkoch na Námestí Karola Salvu bol ukončený hymnou.

Ďalší program sa konal v obrad-
nej sieni obecného úradu, kde po 
privítaní zaznela báseň, prího-

vor starostky a kultúrny program, 
v ktorom sa hlavne partizánskymi 
a ľudovými piesňami predstavila 

spevácka skupina Strednej spo-
jenej školy z Hnúšte. Slávnostné 
zhromaždenie sme ukončili pies-
ňou „Kto za pravdu horí?“, ktorú 
spievali takmer všetci prítomní. 

Dňa 23. januára 2020 pri príle-
žitosti 75. výročia Dňa víťazstva 
nad fašizmom udelilo Ministerstvo 
obrany SR pamätnú medailu obci 
Klenovec. Z rúk ministra Petra 

Gajdoša si ju na výročný deň oslo-
bodenia obce (23. 1.) v B. Bystrici 
prebrala starostka Zlata Kaštanová.

Klenovčania na hrôzy vojny 
nezabúdajú, aj keď už máme len 
dvoch priamych účastníkov pro-
tifašistického odboja a niekoľko 
starších spoluobčanov, ktorí sa na 
vojnu a jej hrôzy pamätajú.

J. Segečová
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Spomienky o Povstaní
Jedna naša rádiostanica zachytila na-

poludnie výzvu banskobystrického vy-
sielača, ktorý všetkých slovenských 
vlastencov volal do boja proti nenávide-
nému fašizmu a jeho prisluhovačom, do 
boja za obnovu novej Československej 
republiky. 

Nám správu poslali z osvetového od-
delenia brigády spolu s úlohou, aby sme 
všetkými prostriedkami ihneď informo-
vali príslušníkov pluku o tejto význam-
nej udalosti. Dôstojníci a vojaci ju nad-
šene uvítali. Každý zahorel želaním byť 
čím skôr tam, kde sa bojuje za slobodu 
našich národov.“ 

*   *   *
„8. septembra 1944, piatok. Denník 

1. československého armádneho zbo-
ru (v ZSSR) „Za slobodné Českoslo-
vensko“ vyšiel vo zvláštnom vydaní. 
Na prvej strane priniesol výzvu: „Naša 
najslávnejšia hodina udrela! Vpred – 
za slobodu a šťastie našich národov! 

Dostalo sa nám najväčšej cti, akej sa 
môže dostať československému vojako-
vi. Naši bratia, bojujúci slovenskí vojaci 
a partizáni, ktorí povstali proti okupan-
tom, čakajú na našu pomoc. Naša zotro-
čená vlasť, náš trpiaci ľud k nám upie-
rajú svoje zraky. Celý slobodymilovný 
svet na nás hľadí, ako budeme bojovať 
za rodnú zem. 

Vojenská česť, láska k vlasti a odda-
nosť ľudu nám ukladajú veľký čin: preko-
nať poslednú prekážku na ceste domov, 
prebiť si cestu cez karpatské hory a začať 
očisťovať našu drahú Československú re-
publiku od okupantov a zradcov.“ 

*   *   *
„Na masovosť a húževnatosť SNP 

mala blahodarný účinok – popri vyni-

kajúcich víťazstvách Červenej armá-
dy na frontoch – neoceniteľná priama 
účasť sovietskych ľudí v ňom a nezišt-
ná materiálna pomoc, t. j. dodávky ne-
zrátateľného množstva zbraní, streli-
va, liekov, potravín a iného dôležitého 
materiálu. 

Na prepravu toho všetkého sa použi-
lo až 400 lietadiel. „Len za jednu noc zo 
4. na 5. september,“ spomína plukovník 
Ch. Petrosian, bývalý zástupca velite-
ľa 29. gardového Krasnoseľského bom-
bardovacieho pluku, „dopravil náš pluk 
na letisko Tri Duby 40 protitankových 
pušiek, 22 guľometov, 120 automatov, 
166 000 nábojov a mnoho inej techni-
ky.“ Výstroj a výzbroj, dodané v sep-
tembri a októbri 1944, vážili 796 ton. Pri 
preprave bolo treba uskutočniť 1 289 le-
tov ponad frontovú líniu. 

Sovietski letci prepravili na povstalec-
ké územie aj 2 300 príslušníkov 2. čs. pa-
radesantnej brigády v ZSSR, ktorej komi-
sárom sa koncom októbra stal známy so-
vietsky fi lmár kapitán Michail Glider.“ 

(M. Glider fi lmoval aj slávnu parti-
zánsku prehliadku v Detve 1. 10. 1944 
– pozn. Bojovník.) 

*   *   *
„Veliteľ partizánskej brigády Jana 

Žižku Dajan Murzin: „Náš oddiel sa 
vytvoril z pôvodných jedenástich Slo-
vákov a desiatich občanov ZSSR, ktorí 
prileteli zo Sviatošina pri Kyjeve,“ spo-
mína zástupca veliteľa rozviedky Gleb 
Kľagin. „Pôsobili sme na pravom brehu 
Váhu v Malých Karpatoch, neďaleko de-
dinky Malá Bošáca. Neďaleko od nás sa 
nachádzali ďalšie dva partizánske oddie-
ly, ktorým velili kapitáni Uher a Repta. 
V prvom bojovalo sto, v druhom šesťde-

siat partizánov. Neskôr sa pripojili k nám 
a tak vznikla brigáda. Jej veliteľom sa stal 
plukovník Iľja Danilovič Dibrova. Prvý 
spoločný boj, to bola likvidácia veľkej 
nemeckej posádky v Starej Turej.“ 

*   *   *
„Medzi vynikajúcich bojovníkov 

SNP patrí major Červenej armá-
dy Ivan Studinskij. Začiatkom sep-
tembra 1944 poslal ho osobne veliteľ 
1. UF maršal ZSSR Ivan Konev. 

Na čele skupiny spojovacích dôstoj-
níkov pri veliteľstve slovenskej povsta-
leckej armády zabezpečoval koordiná-
ciu bojových akcií s velením Červenej 
armády. 

Priezvisko Studinskij je jeho krycie 
meno (podľa rodnej ukrajinskej dedin-
ky). Prisvojil si ho už počas pôsobenia 
v Poľsku; jeho skutočné priezvisko bolo 
Skripko.“

*   *   *
Zaujímavý prípad z povstaleckého 

života.
„V Šukajevovom partizánskom tábo-

re, vzdialenom asi 10 km od Tisovca, 
sa radistke Márii Ivannikovej-Kudino-

vej narodilo 21. novembra 1944 dievča. 
V potvrdení o mieste narodenia je zapí-
sané: „Partizánsky tábor, kóta 1263, se-
verovýchodne od Tisovca, v nepriateľ-
skom tyle.“ 

Partizáni sa dlho radili, čím osláviť ra-
dostnú udalosť, čo jej na narodeniny da-
rovať. Rozhodli sa: zničiť jeden most. 

Dieťa dostalo meno Ninel. Čo všetko 
muselo v tú zimu skúsiť. Zostalo naži-
ve len vďaka nevšednej starostlivosti na-
šich ľudí. Najviac pomáhala žena hájni-
ka Cyrila Zacharovského. Ľudia prináša-
li mlieko, cukor, iné potraviny, šaty, lie-
ky, všetko, čo dieťa potrebovalo. Býva-
lá partizánska radistka Mária Kudinová 
bola neskôr riaditeľkou školy v obci Fe-
dorovka (Bobrovský okres, Voronežská 
oblasť). 

Po vojne sa zúčastnila v Žiline na pr-
vomájovej manifestácii a uvidela tam 
heslo: „Nech žije Kudinová!“ A na torte, 
ktorú dostala Ninel, bol nápis: „Nech žije 
dcéra slovenských hôr!“

*   *   *
„Keď požiadali bývalého náčelníka 

Hlavného štábu partizánskeho hnu-
tia na Slovensku Alexeja Nikitoviča 
Asmolova, aby povedal čosi zaujíma-
vé o povstaní, riekol: „Najpríjemnej-
šou spomienkou na tie roky je sloven-
ský národ. Pamätám sa na mnoho prípa-
dov, keď v boji Slovák zakryl pred guľ-
kami Rusa alebo Maďara, keď nám roľ-
níci dávali posledný kúsok chleba. Sa-
mozrejme, aj my sme pomáhali, čím sme 
len mohli. 

Keď sa prehŕňam vo svojom archíve 
a hľadím na fotografi e bojových druhov, 
spomínam si na náš spoločný boj za slo-
bodu. Spomínam si na Slovákov, oby-
vateľov osád a dedín v oblastiach na-
šej bojovej činnosti. Ťažko vymenovať 
všetkých našich priateľov, ale ani na jed-
ného z nich nikdy nezabudnem.“

Výňatky z knihy genmjr. Františka Noveka Víťazné salvy

„O vypuknutí SNP sme sa (v 1. čs. armádnom zbore v ZSSR – pozn. Bojovník) 
dozvedeli na druhý deň – 30. augusta vo večerných hodinách.

„Všetci sa na to naozaj tešili, 
pretože partizáni sú jedna vec 
a Červená armáda je vec dru-
há. Ľudia boli veľmi nateše-
ní, že vojna sa čoskoro skončí. 
S entuziazmom vítali Červenú 
armádu, myslím tým obyvateľ-
stvo,“ povedal. 

Spresnil však, že predstavi-

telia Zemskej armády „nebo-
li spokojní“ z príchodu Čer-
venej armády, pretože pláno-
vali, že Poľsko si oslobodia 
sami. (Zemská armáda – Ar-
mia Krajowa – bola polovojen-
ská formácia vytvorená v roku 
1942 z iniciatívy poľskej exilo-
vej vlády, ktorá našla útočisko 

v Londýne a považovala sa za 
poľské ozbrojené sily. Jej kostru 
tvorili bývalí dôstojníci poľskej 
armády. Mala za cieľ navrátenie 
predvojnovej poľskej štátnosti 
pomocou USA a V. Británie) 

Dvojaká hra
Sovietsky zväz bol Zem-

skou armádou považova-
ný za situačného spojenca 
v boji proti Nemecku. Jej plá-
ny teda zahrňovali aj povsta-
nie proti ZSSR s cieľom vrá-
tiť pod moc Poľska všetky úze-
mia, ktoré k nemu patrili pred 
rokom 1939, ale legálne a v sú-
lade s normami medzinárodnej 
diplomacie. 

V skutočnosti však Zem-
ská armáda hrala dvojakú hru. 
Existujú totiž dokumenty, kto-
ré dokazujú, že Londýn s po-
mocou armády tajne opono-
val Sovietskemu zväzu, svoj-
mu spojencovi v koalícii, pro-
ti Hitlerovi. Vie sa, že prísluš-
níci Zemskej armády, ktorí boli 
vysielaní britskými špeciálny-
mi službami, bránili postupu 

Červenej armády na západ a za 
jej chrbtom uskutočňovali pod-
vratnú činnosť, vrátane zabíja-
nia sovietskych vojakov a dôs-
tojníkov. 

Dňa 19. januára sme si pripo-
menuli 75. výročie oslobodenia 
poľského mesta Krakov Červe-
nou armádou. Hitlerove vele-
nie tu chcelo uskutočniť pascu 
a Krakov zatopiť spolu s oby-
vateľmi a sovietskymi vojakmi. 
Nepodarilo sa to vďaka operácii, 
ktorú vykonali práve sovietski 
partizáni pod vedením Boťana.  

Oslobodenie Krakova
Fašisti si urobili sklad výbuš-

nín zo zámku Jagelovcov. So-
vietski partizáni ho vyhodili do 
vzduchu so všetkým, čo v ňom 
bolo. Všade dookola boli roz-
metané budovy... Nemci sa 
sem prišli prezbrojiť, no už ne-
bolo čím, spomínal Boťan. 

Povedal, že „veľmi dobré 
vzťahy sa mu podarilo nadvia-
zať s miestnym podzemím“ 
kvôli tomu, že vedel ich reč. 
Našiel Poliaka, ktorý pracoval 

v zámku a súhlasil, že ho pod-
mínuje. Do vzduchu tým vyle-
tia všetky tam uskladnené vý-
bušniny, s pomocou ktorých 
mala byť vyhodená hrádza, 
s vodou z ktorej mal byť Kra-
kov zatopený. 

„Týmto som nedovolil Hitle-
rovi zničiť Krakov. Už ho ne-
mal čím zničiť,“ dodal Boťan, 
ktorý sa v roku 2007 stal za 
tento čin Hrdinom Ruska.  

Oslobodenie Varšavy 
Dva dni pred výročím oslo-

bodenia Krakova sme si pri-
pomenuli (17. 1.) 75. výročie 
oslobodenia Varšavy soviet-
skymi vojskami (počas vislian-
sko-oderskej operácie). Červe-
nej armáde to umožnilo výraz-
ne pokročiť smerom k nemec-
kým hraniciam a zohralo to aj 
dôležitú úlohu v povojnových 
vzťahoch ZSSR s Poľskom. 
Predsedníctvo Najvyššieho so-
vietu ZSSR zriadilo medailu 
Za oslobodenie Varšavy, kto-
rá bola udelená vyše 690 tisí-
com účastníkov bojov o hlavné 
mesto Poľska. 
Podľa ruskej tlače, snímka tlačový výbor SVR Ruska

Stretnutie Poliakov s Červenou armádou
Obyvatelia Poľska vítali s nadšením Červenú armádu, kto-
rá oslobodila ich krajinu v roku 1945. Vojaci boli totiž pred-
zvesťou konca vojny. Novinárom to uviedol legendárny roz-
viedčík Alexej Boťan, ktorý v januári 1945 viedol operáciu 
na záchranu Krakova pred jeho zničením nacistami.
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Viete, že...?
...Slovenský štát sa od samého počiatku zaviazal viesť nielen 
zahraničnú, ale aj obrannú politiku v súlade so záujmami na-
cistického Nemecka? 

Vyplývalo to z tzv. ochrannej zmluvy s Nemeckom z 18.– 23. 
marca 1939. 

Nemecko na základe toho Slovensku síce akože garantova-
lo politickú nezávislosť a územnú integritu, lenže na zápa-
de Slovenska bolo vytvorené ochranné pásmo (ohraničené vý-
chodnými svahmi Malých Karpát, Bielych Karpát a Javorní-
kov), kde si nemecká armáda mohla zriaďovať „vojenské ob-
jekty a držať ich obsadené silou, ktorú pokladá za potrebnú“. 

Ochranná zmluva mala veľký dopad aj na charakter novej ar-
mády, ktorá sa podľa článku 3 mala budovať v úzkej zhode s ne-
meckou. 

(Takto charakterizuje suverenitu Slovenska v tých rokoch his-
torik Igor Baka v knihe „Slovenská armáda vo vojne proti So-
vietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941–1945“.) 


...v čase obsadenia nemeckou armádou Čiech, Moravy a jej 
postúpenia na západné Slovensko vznikli nejasnosti ohľadne 
budúceho postavenia Slovenska? 

Hlavné veliteľstvo brannej moci (OKW – Oberkommando 
der Wehrmacht) spolu so Zahraničným úradom (Auswärtiges 
Amt, ríšske ministerstvo zahraničia) spočiatku totiž presadzo-
valo anexiu obsadeného územia. Zvyšok sa mal ponúknuť Ma-
ďarsku a Poľsku, ktoré bolo potrebné získať na ústupky v otáz-
ke odstúpenia Slobodného mesta Gdaňsk a koridoru do Vý-
chodného Pruska. 

Tento zámysel Nemecka bol otvorene v súlade so zahranič-
nou politikou tak Nemecka, ako aj Maďarska a Poľska, čiže tie 
o plánovanej anexii slovenského územia vedeli, o čom koncom 
decembra 2019 predložil archívne dôkazy ruský prezident Vla-
dimír Putin. 



...asi najefektívnejšia obrana povstaleckého frontu sa ukázala 
byť v obrannom podúseku Biely Potok, pod velením mjr. Mi-
loša Vesela, ktorej jadrom sa stal vrch Ostrô? 

Bolo tu odrazených až 14 nemeckých útokov, ale výšinu na-
cisti (od 15. 9. 1944) natrvalo ovládli až 23. 10. 1944. Povsta-
lecká obrana tu musela byť účinná preto, lebo cez Revúcku do-
linu bol možný najrýchlejší postup útočníkov do centra SNP 
– B. Bystrice. 

Na tomto úseku najskôr útočil zosilnený prápor Schäfer, ktorý 
bol 8. 10. 1944 vystriedaný bojovou skupinou zloženou z diví-
zie Tatra, práporu školy leteckých pozorovateľov a delostrelec-
kej batérie 18. SS divízie. V rámci prípravy generálnej ofenzí-
vy proti SNP sem dorazila trestanecká brigáda SS Dirlewanger, 
ktorá sa „preslávila“ už pri potláčaní Varšavského povstania. 

Záverečné boje v tomto priestore trvali až do 28. 10. 1944. 


...úzkokoľajná železnica Korytnička, spájajúca Ružomberok 
s vtedy vyhlásenými kúpeľmi v Korytnici nad Liptovskou Osa-
dou, získala osobitný význam a vehlas práve počas SNP? 

Od jeho začiatku slúžila ako evakuačná a zásobovacia trasa, 
ktorú nemecká armáda nevedela prerušiť, hoci sa jej podarilo 
ukoristiť lokomotívu. Dočasne bola preto trať nútená fungovať 
samospádom od Liptovskej Osady do Bieleho Potoka a kone-
sprežnou prepravou prázdnych vozňov nazad. 

Začiatkom októbra 1944 sa v spolupráci s lesnou správou po-
darilo zaistiť obojsmernú motorovú prepravu – akúsi drezinu 
s benzínovým motorom. Zásoby a mužstvo mohli byť prepravo-
vané až k Bielemu Potoku, ranení alebo striedaní vojaci a eva-
kuovaní civilisti až do Liptovskej Osady alebo ďalej do Koryt-
nice, kde sídlila vojenská nemocnica. 

Vďaka tejto improvizácii sa Korytnička stala povstaleckým 
unikátom – ako jediná povstalecká trať fungovala prakticky až 
do skončenia frontových bojov SNP. 


...že prvým moravským mestom, ktoré oslobodili českosloven-
skí vojaci, bol Vsetín (4. mája 1945)? 

Ráno tu vypuklo povstanie, pripravené a zorganizované parti-
zánmi z brigády Jana Žižku. Povstalcom sa podarilo narušiť ne-
priateľskú obranu, zabrániť ničeniu objektov, nadviazať spoje-
nie s našimi jednotkami a priviesť ich do mesta cez neporušené 
mosty na rieke Bečve. 

Čs. jednotky obsadili mesto tak rýchlo, že sa z neho nepodari-
lo ujsť ani jednému nemeckému vojakovi, spomína v knihe Ví-
ťazné salvy genmjr. František Novek. 

A. Mikundová a – r –

HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA

Hitlerjugend z bielej emigrácie
Jedným zo symbolov Tretej ríše sa stal „Hitlerjugend“. Bola to 
organizácia, ktorá vplývala na mozog nemeckých školákov 
pronacistickou propagandou. Málokto však vie, že v Hitlerovej 
ríši existovala podobná organizácia aj z ruských dorastencov.

Aj keď Hitler považoval Slo-
vanov za podľudí, emigranti-
bielogvardejci neopúšťali Ne-
mecko pri jeho nástupe k moci. 
V 1930-tych rokoch ich tam 
žilo asi 50 tisíc.  

NSDAP, v snahe zvýšiť po-
čet svojich stúpencov, pritiahla 
k sebe aj ruskú mládež. Straníc-
ki funkcionári najskôr požiadali 
o pomoc generála Vasilija Vik-
toroviča Biskupského, jedného 
z najvýraznejších predstavite-
ľov ruskej emigrácie v Nemec-
ku, ktorý bol Hitlerovým stú-
pencom už od 1920-tych rokov 
a po „Pivnom puči“ ho dokonca 
ukryl vo svojom byte.  

Založením „Nacionálnej or-
ganizácie ruskej mládeže“ 
(NORM) sa zaoberal Biskup-
ského stúpenec Sergej V. Ta-
borickij, známy tým, že svoj-
ho času zastrelil politika Vladi-
míra Nabokova, otca spisovate-
ľa V. V. Nabokova (pseudonym 
Vladimir Sirin). 

Taborickij bol oddávna stú-
pencom nacizmu a stal sa hla-
vou NORM. Hoci zakrýval 
to, že jeho matka bola Židov-
ka, ktorá konvertovala na pra-
voslávie. Istý čas stál na čele 
NORM kpt. Viktor Larionov, 
ktorý v 1930-tych rokoch vy-
tvoril nacistickú organizáciu 
„Biela Idea“. 

Sídlo ruského Hitlerjugen-
du bolo na berlínskej Elsholz- 
strasse, kde sa spojila s väčši-
nou ruských mládežníckych or-
ganizácií. Chlapci a dievčatá 
cvičili gymnastiku, pochodo-
vali, pobývali v táboroch, cho-
dili na prednášky. Ich uniforma 
mala „ruský kolorit“. Najväčšiu 
aktivitu však prejavovali tí čle-
novia NORM, ktorých rodičia 
pricestovali do Nemecka až po 
roku 1933. Z tých sa stali aj ide-
oví nacisti. 

Najaktívnejšia propaganda 
národného socializmu v rusko-
nemeckých nacistických kru-
hoch odštartovala v roku 1941 
po prepadnutí ZSSR. Ruským 
dorastencom bolo vysvetľova-

né, že po nezvratnom a rýchlom 
víťazstve budú to oni, kto obsa-
dí hlavné posty v novom Rusku, 
oslobodenom od komunistov. 
Spomedzi chovancov NORM 
Abwehr vyberal pre seba aj di-
verzantov, ktorých posielal na 
územie ZSSR. Niektorí z nich 
stihli popracovať aj s generá-
lom A. Vlasovom. 

Napriek všetkému sa organi-
zácia NORM postupne zmen-
šovala, odchádzali jej stúpen-
ci. Naposledy sa posledných 35 
účastníkov zišlo v tábore v Ra-
kúsku v roku 1944. Po tom, ako 
Červená armáda vstúpila na 
územie Tretej ríše, mnohí čle-
novia padli do rúk NKVD a boli 
poslaní do Gulagov. Niektorí 
z predstaviteľov NORM doži-
li v Mníchove, iní v Argentíne 
a stopy niektorých sú stále ne-
známe. Podľa militaryexp.com, 12. 1. 2020

Čo sa stalo s Jesse Owenom, černošským
olympionikom 1936...?
...ktorý na stupni víťazov odmietol nacisticky pozdraviť 
Adolfa Hitlera?

Čo sa teda stalo s americ-
kým bežcom po tejto berlín-
skej olympiáde? Nič. Owen 
sa vrátil domov a žil svo-
jím obyčajným životom. 
I tam sa však stretal s ra-
sovou diskrimináciou. Vraj 
sa nemohol ubytovávať vo 
všetkých hoteloch, nebol 
obslúžený vo všetkých reš-
tauráciách... Isté je, že čer-
nosi mali v USA do 60-tych 
rokov minulého storočia 
problém odviezť sa s be-
lochmi v jednom autobuse. 

Letná olympiáda v Ne-
mecku v roku 1936 mala 
dokázať prevahu árijskej 
rasy nad ostatnými, len-
že Jesse Owen tam porazil 
všetkých nemeckých špor-
tovcov. Bez ohľadu na to, 
ako ich velebila nacistická 
propaganda. 

Keď Owen vyhral svo-
je zlaté medaily, Adolf Hit-
ler mu verejne odmietol po-
dať ruku. Owen mu to vrátil 
a nacisticky ho nepozdravil. 

Yandex.ru, 8. 1. 2020

Na tejto snímke olympijský víťaz Jesse Owen verejne odmietol nacistickým spôsobom pozdraviť 
Adolfa Hitlera a namiesto toho si zvolil vojenský pozdrav. Japonec na 2. mieste dvihol ruku v na-
cistickom štýle hneď po urobení tohto záberu. 
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

 Banská Bystrica – Radvaň: 
s 81-ročnou Matildou Maru-
niakovou.
 Dobšiná: so 68-ročnou 
Hedvigou Hajdukovou a s 87-
ročnou Emíliou Rozložníko-
vou.

Navždy sme sa rozlúčili
 Partizánske: s 86-ročnou 
Máriou Solíkovou.
 Trenčín 1: so 61-ročným Sta-
nislavom Krčmárikom a s 85-
ročným Michaellim Žarkom.

Česť ichnehynúcej pamiatke!

• Banská Bystrica Fončorda „B“: 
Ján Štilla 96 rokov.
• Banská Bystrica – Fončorda, gen. 
I. Gibalu: Janka Omelková 30 rokov.
• Banská Bystrica – Radvaň: 
Anastázia Krahulcová 84 a Ing. 
Bernard Pekár 83 rokov.
• Banská Bystrica, Tr. SNP, Jána 
Rýsa: MVDr. Ján Jagoš 60 rokov.
• Banská Bystrica, Tr. SNP: Zden-
ko Rusko 75 rokov.
• Bardejov 1: Mária Ščerbová 91 
a Anna Cidilková 82 rokov.
• Bardejov 2: Jozef Švec 87 a Má-
ria Mlejová 85 rokov.
• Bardejov 3: Mária Hudáková 85, 
Anna Kažimirová 82, Mária Zaja-
cová a Vlasta Fodorová 75, Vie-
ra Lepková, Margita Lišivková 
a František Šmilňák 70, Ing. Ján 
Kapec 65 a Mária Hudáková 55 ro-
kov.
• Bardejov 4: Marta Vachová 75 
a Agáta Šafranková 75 a Mária Su-
raňová 70 rokov.
• Bánovce nad Bebravou: Július 
Kusý 94 rokov.
• Bratislava 12: Františka Mlyne-
ková 89 a Ing. Vladimír Petratúr 87 
rokov.
• Bratislava – Petržalka, Jána 
Bulíka: Veronika Pumová 70 ro-
kov.
• Bratislava 29: Lýdia Rukavico-
vá 82 a Daniela Francová 60 rokov.
• Brezno: Alžbeta Macuľová 84 
a Mariana Jurošová 60 rokov.
• Cigeľka: Dušan Pribula 70 rokov.
• Čaňa: Dana Kruparová 55 a Ing. 
Peter Želinský 60 rokov.
• Čierny Potok: Ondrej Kurek 55 
rokov.
• Čičmany: Vladimír Gábel 50 ro-
kov.
• Egreš: Júlia Kosiaková 65 rokov.
• Hažlín: Mária Marcinová 87 ro-
kov.
• Hnúšťa: Júlia Selčanová 89 
a Zdenka Brádňanská 50 rokov.
• Hrabské: Verona Draganová 93 
rokov.
• Hrachovo: Ján Suja 65, Ľubica 
Šarkanová 65, Ondrej Knechta 55 
a Ondrej Kvietok 55 rokov.
• Chmeľová: Jozef Havriš 75 ro-
kov.
• Chotča: Rastislav Hančák 65 ro-
kov.
• Jarabina: Mária Kovalčíková 82, 
Jozef Janoščík 70 a Mária Dzadíko-
vá 60 rokov.
• Kežmarok: Adelaida Plattová 87 
rokov.
• Klenovec: Zuzana Medveďová 
94, Mária Štefániková 89, Margita 
Bálintová a Mária Paľová 86 a Vie-
ra Nemergutová 70 rokov.
• Kokava nad Rimavicou: Darina 
Bamburová 70 rokov.

• Kolačno: Dušan Belis 55 rokov.
• Košice KVP: Mgr. Ján Bič 75 ro-
kov.
• Košice Sever: Etela Frániková 70 
a Mgr. Soňa Šimková 65 rokov.
• Kráľovský Chlmec: Stanislava 
Boršošová 60 rokov.
• Lenártov: Michal Petrek 84 ro-
kov.
• Lipany: Anna Černická 65, Du-
šan Hromják 55 a Slavomír Pavlov-
ský 50 rokov.
• Liptovská Teplička: Juliana Bo-
hunčáková 91rokov.
• Liptovský Mikuláš: Ing. Marián 
Ždila a Ing. Ján Kramár 60 a Peter 
Durnota 40 rokov.
• Lovinobaňa: Želmíra Ábelovská 
75 rokov.
• Lučenec II.: Dáša Zoková 83 ro-
kov.
• Martin – Stred: Milan Mišura 80 
a Ľuba Tomčányiová 70 rokov.
• Medzibrod: Valéria Haviarová 
88 a Vlasta Huťková 60 rokov.
• Medzilaborce: Anna Šmigová 
89, Vasiľ Jacečko 65 a Marián Ha-
maďak 55 rokov.
• Michaľany: Alžbeta Kudrecová 
92 rokov.
• Myjava: Ján Martiš 86 a Jarmila 
Košnárová 65 rokov.
• Nitra – Dolné mesto: Veronika 
Balážová 99 rokov.
• Nová Baňa: Anton Bratko 83 ro-
kov.
• Ostrý Grúň: Anna Šopová 65 ro-
kov.
• Parchovany: Alžbeta Koscelan-
ská 96 rokov.
• Poltár: Iveta Švarcbacherová 60 
rokov.
• Považská Bystrica: Božena Kul-
hanová 84 rokov.
• Prašník: Juraj Obuch 70 rokov.
• Prievidza: Paulína Gregorová 94 
rokov.
• Prievidza pri HNB: Zdenka Žia-
ková 70 rokov.
• Rimavská Sobota 2: Eva Repá-
šová 85, Danica Lukáčová 70 a Ju-
raj Koniar 65 rokov.
• Rimavská Sobota, J. Bolfíka: 
Gabriela Planková 70 rokov.
• Sečovce 2: Anna Bajusová 89 ro-
kov.
• Senec: Emília Vrbiarová 81 ro-
kov.
• Spišská Nová Ves: Ján Ondrej-
kov 97, Magdaléna Kmecová 95, 
Mária Mlynárová 85, Emil Kešelák 
80 a Mária Centková 70 rokov.
• Stará Ľubovňa: Jaroslav Zelený 
70 rokov.
• Staré Hory: Anna Longauerová 
89 a Ivan Halama 77 rokov. 
• Staškovce: Michal Oleárnik 70 
a Igor Rudý 65 rokov.
• Stráňavy: Ján Betka 70 rokov.

• Svidník: Ján Kurečko 82, Andrej 
Mindek 70 a Pavol Magera 50 ro-
kov.
• Šarišské Jastrabie: Michal La-
zor 70 rokov.
• Tokajík: Jozef Pán 80 rokov.
• Topoľčany 1: Irena Hupková 90, 
Emília Žemberová 87 a Anastázia 
Stanková 86 rokov.
• Trebišov 1: Emília Gibová 84 ro-
kov.
• Trebišov 3: Michal Siedlecký 85 
rokov.
• Trenčín: Magdaléna Babiaková 

88, Rozália Šrámeková 85, Mária 
Chudíková 83, Anna Kovačková 82 
a Ing. Ján Dibala 80 rokov. 
• Trenčianske Teplice: JUDr. Jo-
zef Opet 65 rokov.
• Utekáč: Julka Juricová 80 rokov.
• Vagrinec: Jozef Jurčišin 70 rokov.
• Veľaty: Bernadeta Havrilová 65 
rokov.
• Vráble: Anna Miháliková 82 
a Jozef Šrank 80 rokov.
• Zlatá Baňa – Sekčov: Jolana 
Kračunovská 75 a František Košč 
90 rokov.

• Želiezovce: Jozef Tokarčík 81 ro-
kov.
• Žiar nad Hronom: Anna Hara-
chová 92 a Klára Keglovičová 75 
rokov. 
• Žilina 1: Božena Krupová 85 ro-
kov.
• Žilina 2: Emília Tulcová 70 ro-
kov.
• Žilina 13: Štefan Pelikán 85 ro-
kov.

Jubilantom
srdečne blahoželáme.

Odišiel výnimočný človek

Jozef Lipták bol v Košiciach, 
pre svoj neustály úsmev, chariz-
mu, ochotu vždy pomôcť, po-
radiť, vybaviť všetko možné aj 
nemožné, veľmi známy a veľmi 
obľúbený. Vo výbore ZO SZPB 
Košice-Juh zastával funkciu 
podpredsedu, bol aj členom ob-
lastného výboru SZPB Koši-
ce. Podieľal sa na organizovaní 
všetkých akcií našej ZO SZPB, 
ktorých sa nielen aktívne zú-
častňoval, ale propagoval ich aj 
v dvojtýždenníku Bojovník. 

Jozef Lipták mal veľmi široké 
pole pôsobnosti. Úzko spolupra-
coval s Komisiou kultúry, športu, 
mládeže a propagácie samosprá-
vy pri MČ Košice-Juh, kde orga-
nizoval a aktívne sa zúčastňoval 
rôznych kultúrnych a športových 
akcií. Bol pravidelným prispieva-
teľom do Informačného spravo-
dajcu MČ Košice-Juh „JUŽAN“. 

Ako bývalému aktívnemu ha-
sičovi bola Jozefovi Liptákovi 
srdcovou záležitosťou Hasičská 
dychová hudba Košice, ktorej 
bol manažérom. Umelecký ve-

dúci a dirigent hudobného tele-
sa Emil Fajta veľmi ťažko znáša 
jeho nečakaný odchod. „Je to ne-
skutočná strata pre náš kolektív, 
bol dušou dychovky. Vybavoval 
za nás všetky tie papierováčky, 
faktúry a iné veci,“ povedal.

Ľútosť vyjadrila na sociálnej 
sieti aj starostka mestskej časti 
Nad jazerom Lenka Kovačevi-
čová, ktorá bola s Jozefom blíz-
ka priateľka: „Vždy mi s humo-
rom hovoril, keby som mohol, 
presťahujem sa z Juhu na Jazero, 
lebo je najkrajšie. Bol tam, kde 
sme boli my, bol to náš adopto-

vaný Jazerčan. Zomrel tragicky 
a nezmyselne! Joli, budeš nám 
mnohým chýbať.“ 

Pomáhať druhým mal Jozef 
Lipták v sebe zakódované. Pre 
77-násobného darcu krvi a držite-
ľa Jánskeho plakety bolo príznač-
né, že pomohol aj po svojej neča-
kanej smrti a to dvom ťažko cho-
rým pacientom, ktorým zachránil 
život transplantáciou obličiek.  

Na poslednú rozlúčku s nebo-
hým Jozefom Liptákom v Košic-
kom krematóriu dňa 18. 1. 2020 
prišlo okrem členov SZPB aj veľ-
mi mnoho jeho známych, priate-
ľov a kolegov. Predstavitelia mes-
ta Košice, mestských časti a spo-
ločenských organizácií si ho pre-
javmi pripomenuli, uctili a rozlú-
čili sa s ním. 

Veľmi milé, nečakané až dojí-
mavé prekvapenie čakalo účast-
níkov pietneho aktu kladenia 
vencov z príležitosti 75. výro-
čia oslobodenia Košíc na druhý 
deň, 19. januára. Rodinní pozo-
stalí Jozefa Liptáka obložili celý 
pamätník sovietskych oslobodi-
teľov na námestí kvetmi a ky-
ticami z pohrebu. Za tento ich 
šľachetný a spontánny čin im 
patri veľké poďakovanie. 

Česť pamiatke člena našej zá-
kladnej organizácie. 

Dušan Rybanský, predseda ZO SZPB Košice-Juh

V piatok 10. januára 2020 sa tragicky zranil náš veľmi ak-
tívny člen SZPB Jozef Lipták. Pošmykol sa na zľadovatenom 
chodníku pred magistrátom mesta Košice tak nešťastne, 
že upadol do kómy. V pondelok 13. 1. 2020 na následky 
zranenia mu dotĺklo jeho pomerne mladé 59-ročné srdce.

100-ročný jubilant
V júni 1940 sa dostavil k od-

vodu na vojenskú základnú služ-
bu do maďarskej armády, čo ráz-
ne odmietol. A tak 12. júna 1940 
ešte s dvoma kamarátmi ilegál-
ne odišli cez Karpatské Poloni-
ny do ZSSR na územie bývalé-
ho Poľska, ktoré bolo obsadené 
Červenou armádou. 

Za ilegálny prechod hraníc 
ZSSR musel pracovať 3 roky 
v pracovných táboroch. Po rôz-
nych peripetiách a premiestňo-
vaní v jednotlivých lágroch do-
stalo sa mu pracovať aj vo vo-
jenských lágroch. 

Koncom apríla 1944 boli 
naše jednotky premiestnené do 
priestoru Černoviec na reor-
ganizáciu. Tam bol vybratý do 
dôstojníckej školy. Začiatkom 
mája 1944 odišiel do Riazan-
ského pechotného učilišťa K. J. 

Vorošilova. V septembri 1944 
ukončil učilište a bol menova-
ný do prvej dôstojníckej hodnos-
ti ako podporučík. Hneď odišiel 
na front do Duklianskeho prie-
smyku. Tam bol zaradený ako 
veliteľ čaty 45 mm protitanko-
vých kanónov. Po ochorení veli-
teľa roty bol poverený prevzatím 
jeho funkcie. Pri L. Mikuláši bol 
ranený. V rokoch 1947 až 1948 
sa zúčastnil bojov proti bande-
rovcom.

Po oslobodení ČSR sa stal vo-
jakom z povolania, slúžil v Tech-
nickom učilišti v Liptovskom 
Mikuláši ako politický pracov-
ník. Slúžil aj v iných útvaroch 
vtedajšej ČSĽA a nakoniec sa 
stal administratívnym pracovní-
kom OVS v Spišskej Novej Vsi, 
odkiaľ odišiel do dôchodku.

Za svoju odbojovú činnosť 

v 2. svetovej vojne bol mnoho-
krát vyznamenaný sovietskymi 
a ruskými medailami a celým 
radom československých a slo-
venských vyznamenaní. Naj-
viac si z nich váži Českosloven-
ský vojnový kríž 1939. 

V týchto dňoch si Michal Vaj-
nagi prevzal Pamätnú hviezdu 
SR a ÚR SZPB mu udelila naj-
vyššie zväzové vyznamenanie, 
medailu Za vernosť.  Ján Dulaj

Plk. v. v. Michal Vajnagi sa narodil 26. januára 1920 v Nede-
vli Zakarpatskej oblasti v Tačevskom regióne ZSSR.
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85-te narodeniny nášho Andreja Gramatu

Po ukončení ľudovej školy 
a meštianky v roku 1950 odišiel 
na učňovku vyučiť sa za strojné-
ho zámočníka do Ostravy. Po vo-
jenskej základnej službe vstúpil 
do armády v Kroměříži v roku 
1954 a odvtedy až do roku 1994, 
kedy odišiel do dôchodku, pre-
šiel rôznymi vojenskými útvarmi 
ČSĽA, ČSA, ale aj Armády SR. 
Aktívnu činnosť ukončil vo vo-
jenskom útvare v Michalovciach. 

Počas pôsobenia bol vyzname-
naný medailou Za službu vlasti 
a Pamätným krížom Náčelníka 
GŠ ASR III. stupňa. Udelené mu 
boli aj zväzové vyznamenania, 
medaila M. R. Štefánika a kpt. 
Jána Nálepku i diplom predse-
du ÚR SZPB. Je tiež držiteľom 
českých vyznamenaní od ČSBS 
a Čs. obce legionárskej. 

A. Gramata je od roku 1987 
členom ZO SZPB Michalovce, 
pričom 10 rokov bol jej predse-
dom. V rokoch 2007–2018 bol 
členom Predsedníctva OblV 
SZPB Michalovce. 

Aktívne sa podieľal najmä 
na organizovaní pietnych aktov 
a súťaží pre mládež a žiakov ZŠ. 
S manželkou, taktiež dlhoroč-
nou členkou SZPB, bol pravidel-
ným účastníkom všetkých celo-
slovenských osláv výročí SNP, 

Dňa víťazstva nad fašizmom, 
Dňa hrdinov KDO, osláv v Kali-
nove i pietnych aktov v Tokajíku. 
Miestne pamätné dni v okresoch 
Sobrance a Michalovce boli pre 
neho samozrejmosťou. 

Vo svojej protifašistickej činnos-
ti nikdy nezabúda pripomínať, čo 
sú to hrôzy vojny, i ako máme byť 
vďační za oslobodenie Červenou 
armádou spod područia nemecké-
ho nacizmu. Nepretržite zdôrazňu-
je, že mier si musíme chrániť ako 
oko v hlave a pripomína slová ge-
nerála L. Svobodu: „Nikdy ne-
smieme zabudnúť, ako sme slo-
bodu ľahko stratili, ale ako veľmi 
ťažko a za cenu nesmiernych obe-
tí sme ju vybojovali späť.“ 

Oblastný výbor SZPB Micha-
lovce navrhol udeliť svojmu jubi-
lantovi pri 85. narodeninách me-
dailu „Za obetavú prácu“, ktorá 
je našim vyjadrením úcty a vďaky 
za 33 rokov zveľaďovania nielen 
ZO SZPB Michalovce, ale aj ce-
lého SZPB. Za čo bol neraz oce-
nený pamätnými plaketami a ďa-
kovnými listami od Predsedníctva 
OblV SZPB Michalovce, od pri-
mátora Michaloviec i od prednost-
ky Okresného úradu Michalovce. 

Andrej náš drahý, sme radi, že 
si sa v zdraví dožil 19. ja nuára 
2020 krásneho životného jubi-

lea 85 rokov medzi nami od-
bojármi v okresoch Michalov-
ce a Sobrance. Prajeme ti v pr-
vom rade najpevnejšie zdravie, 
aby si ešte veľa rokov bol nápo-
mocný pri riešení potrieb čin-
nosti našej organizácie. Želáme 
ti aj trochu šťastia a nesmiernej 
lásky od svojej rodiny tak, aby 
každý deň tvojej krásnej jesene 
života začínal optimizmom a ra-
dosťou z každého prežitého dňa 
medzi svojim drahými a tvoji-
mi odbojármi. Tvoje slová o tr-
valom mieri nech sú splnené do 
poslednej bodky. 

Vďaka ti Andrej za výborne 
odvedenú prácu v našej oblast-
nej organizácii na prospech ce-
lého SZPB. 

Marián Lukáč, tajomník OblV SZPB Michalovce

Npráp. v. v. Andrej Gramata sa narodil 19. januára 1935 
v Malej Poľane v okrese Humenné.

Živijó, mnoga lieta, Janko

Už ako učeň v SOU SES 
SMK Tlmače bol aktívnym 
predsedom celoškolského vý-
boru ČSM. Neskôr stál pri zro-
de SZM na pracovisku i v okre-
se. Jeho pôsobenie v robotníc-
kom prostredí a vplyv rodin-
nej výchovy v ňom prehlbova-
li úprimné sociálne cítenie, vlas-
tenectvo a internacionalizmus, 
ktoré sú jeho celoživotným kré-
dom a kompasom v konkrét-
nych činoch. Po celý život pra-
coval s ľuďmi a pre ľudí.

Už štvrté volebné obdobie je 
predsedom Oblastného výboru 
SZPB v Leviciach a druhé vo-
lebné obdobie aj členom ÚR 
SZPB.

Podstatnou mierou sa priči-
nil o také viditeľné úspechy, ako 
bolo opätovné inštalovanie trva-
lej expozície v Dome bojovej slá-
vy v Kalnej nad Hronom (po No-
vembri 1989 bola zrušená), or-

ganizovanie (dnes už na kraj-
skej úrovni) každoročných piet-
nych spomienok na počesť zača-
tia Bratislavsko-brnianskej ope-
rácie Červenej armády na Hrone 
v marci 1945. O nej zabezpečil 
aj obsahovú a organizačnú prí-
pravu celoslovenského seminá-
ra pre lektorov oblastných výbo-
rov SZPB priamo v Kalnej nad 
Hronom. Zaslúžil sa aj o obnovu 
Pamätníka Červenej armády na 
Vápniku (Šiklóši) v Leviciach. 
Dlhodobo patrí medzi najaktív-
nejších lektorov SZPB, rád cho-
dí medzi mládež. 

Nevypŕchajúcou je jeho inicia-
tíva a dobrý prístup k ľuďom, ich 
získavanie pre prácu v SZPB.

Janko, kolektív tvojich spo-
lupracovníkov ti aj touto ces-
tou srdečne blahoželá k narode-
ninám, praje najmä zdravie, ro-
dinnú pohodu, aby si v aktivi-
tách v našom Zväze pôsobil ešte 
po ďalšie roky.
Jozef Výboch, podpredseda OblV SZPB v Leviciach

V týchto dňoch oslávil 75. narodeniny RSDr. Ján Hamar z Le-
víc. Syn priameho účastníka SNP, väzňa zajateckého tábora 
v Nemecku, po vojne vojaka z povolania, ale aj predsedu OV 
SZPB v Leviciach. Takže náš jubilant mal z čoho vychádzať, 
na čo nadväzovať. Z domu, od otca, si niesol obdiv a úctu 
k bojovníkom za slobodu, ako aj k našim osloboditeľom.

V týchto dňoch sa okrúhleho životného jubilea, 70 rokov, 
dožíva členka výboru ZO SZPB v Želiezovciach Mgr. Gizela 
Bystrická, dcéra priameho účastníka SNP Jozefa Bystrické-
ho zo Zbrojníkov, ktorý bol po Povstaní väznený v zajatec-
kom tábore v  Muhlbergu.

Blahoželanie k jubileu pripravovala do olympiád a sú-
ťaží, vychovávala ich k vlaste-
nectvu a úcte k odkazu bojov-
níkov SNP a 2. svetovej vojny.

Viac funkčných období je 
aktívnou členkou výboru ZO 
SZPB. K životnému jubileu jej 
aj touto cestou srdečne blaho-
želáme. Výbor ZO SZPB v Želiezovciach

G. Bystrická celý život pôso-
bila ako učiteľka ZŠ. Svojich 

žiakov v predmetoch sloven-
ský jazyk – výtvarná výchova 

Budeme zveľaďovať pamätníky
Dňa 28. januára 2020 sa na Úrade vlády SR konalo stretnutie 
delegácie ÚR SZPB vedenej predsedom SZPB Pavlom Sečká-
rom a predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a členmi vlády. 

Predmetom rokovania bolo hodnotenie aktuálneho stavu pa-
mätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ z obdobia národnooslobo-
dzovacieho boja v 2. svetovej vojne, osobitne SNP a oslobodenia 
Slovenska. Mnohé pamätníky sa nachádzajú v zlom stave, preto 
predseda vlády rozhodol vydať „Výzvu“ pre vlastníkov, predo-
všetkým pre samosprávne orgány, aby nahlásili svoje požiadavky 
na opravu alebo obnovu týchto pamätníkov.

Starostovia obcí, primátori miest majú možnosť získať na to mi-
moriadne fi nančné prostriedky. 

Predseda SZPB na základe toho vyzval zväzové orgány, aby 
predložili konkrétne návrhy na zveľadenie poškodených pamätní-
kov. Keďže išlo o operatívnu požiadavku, oblastným výborom bola 
elektronicky zaslaná informácia komu na Ministerstve vnútra SR 
majú obce a mestá, ako vlastníci pamätníkov, e-mailom posielať 
návrhy na opravu s predpokladaným rozpočtom. 

Po rokovaní sa konala tlačová konferencia predsedu vlády SR 
a predsedu SZPB. Jej záznam sa nachádza na: https://www.ta3.
com/clanok/1174821/tb-p-pellegriniho-po-stretnuti-s-predstavitel-
mi-zvazu-protifasistickych-bojovnikov.html. 

DORUČENÉ PO UZÁVIERKE

Kniha: SNP – východisko
k slovenskej národnej štátnosti
Môj dlhoročný osobný 
priateľ Prof. JUDr. Ja-
roslav Chovanec, CSc. 
et. Dr. h. c., napísal 
k 75. výročiu SNP pozo-
ruhodnú knihu „Sloven-
ské národné povsta-
nie – východisko k slo-
venskej národnej štát-
nosti“. Kniha vyšla vo 
vydavateľstva partne-
ra nášho zväzu vo Vy-
davateľstve Matice slo-
venskej. 

Myslím si, že táto kni-
ha by nemala chýbať 
v knihovničke žiadneho 
hrdého Slováka a osobit-
ne funkcionára a člena 
SZPB. Autor ju venoval svojmu otcovi Jánovi Chovancovi (nar. 
1913) a otcovi manželky Jozefovi Ábelovi (nar. 1910), ktorí sa na 
základe mobilizácie aktívne zapojili do SNP.

Kto je profesor Chovanec? Je to ústavný právnik, vysoko-
školský pedagóg, publicista a spisovateľ literatúry faktu. Do-
dnes publikoval viac ako 65 vedeckých monografi í, 28 vyso-
koškolských skrípt, 235 pôvodných vedeckých štúdií a článkov 
v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Niektoré 
jeho práce boli preložené a publikované v anglickom, francúz-
skom, nemeckom, maďarskom, ukrajinskom a českom jazyku.

Profesor J. Chovanec sa aktívne zúčastnil na príprave Ústavy 
SR, ako člen Komisie Predsedníctva SNR.

Pri príležitosti Dňa Ústavy SR mu prezident Slovenskej re-
publiky v roku 2008 udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta 
Štúra II. triedy za rozvoj vedy a vzdelania.

Jaroslav Chovanec v rokoch 1969 až 1971 pôsobil ako redak-
tor Bojovníka a člen jeho redakčnej rady.

Spomenutá publikácia rozoberá a hodnotí dokumenty a uda-
losti súvisiace s prípravou, vznikom, priebehom a odkazom 
SNP. Na základe najnovších poznatkov našej historiografi e po-
ukazuje na presadenie slovenskej národnej štátnosti do obno-
venej ČSR. Zdôrazňuje štátoprávny odkaz Povstania a jeho 
premietnutie do Košického vládneho programu, Ústavy ČSR 
9. mája 1948 (Ústava ČSR z roku 1960 odkaz SNP nerešpek-
tovala), do ústavného zákona o česko-slovenskej federácii a po 
novembri 1989 do vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 

Záujemcovia sa môžu s publikáciou oboznámiť aj na: www.
vydavatel.sk. Jozef Petráš
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G. B. SHAW: NEJESTVUJE ÚPRIMNEJŠIA...  (dokončenie v tajničke)

Ľudia chladnú
Ľudská teplota 36,6 °C už nie je norma. Vedci zo Stanfordskej 
univerzity totiž zistili, že od 19. storočia sa naša priemerná 
teplota znížila o takmer pol stupňa. Pred nimi to potvrdili brit-
skí a švédski vedci. Teraz sa špecialisti snažia zistiť či ide o vý-
sledok adaptácie, resp. či súčasné teplomery sú presnejšie? 

V polovici 19. storočia nemec-
ký lekár Carl Wunderlich denne 
15 rokov meral teplotu svojich 
pacientov a metodicky si to za-
znamenával. Svoje pozorovania 
zaznamenal do knihy „O teplote 
pri chorobách: príručka k medi-
cínskej termometrii“.    

Wunderlich dospel k poznatku, 
že zdravý človek nemá byť tep-
lejší, ako 37 °C, ak má teplomer 
v ústach, a 36,6 °C ak ho má pod 
pazuchou. Jeho 500-stranovú prí-
ručku nikto doposiaľ nespochyb-
ňoval. Až začiatkom 90-tych rokov 
20. storočia sa zjavili iné údaje. 

V roku 1992 americkí ved-
ci testovali 148 dobrovoľníkov 
vo veku 18 – 40 rokov a zisti-
li, že len pri 8-percentách z nich 
sa teplota drží na úrovni, ktorú 
stanovil Wunderlich. Ostatní ju 
mali nižšiu, navyše telesná tep-
lota všetkých sa menila po celý 
deň. Napr., ak je ráno namera-
né 37,2 °C, tak človek je zrejme 
chorý. Večer môže byť znepoko-
jivých až 37,7 °C. 

O 10 rokov neskôr švédski ved-
ci tieto závery potvrdili, dodajúc, 
že od čias Wunderlicha telesná 
teplota meraná orálne klesla na 
36,6 °C. K rovnakým výsledkom 
dospeli vedci z Harvardskej uni-
verzity, ktorí ich získali sledo-
vaním 35 tisíc pacientov. Záro-

veň ustanovili, že telesná teplo-
ta zdravých ľudí môže byť podľa 
veku, pohlavia alebo rasy v roz-
medzí 35,7– 37,7 °C. Najhorúcej-
šími sa ukázali byť afroameričan-
ky a najchladnejšími starší belo-
si. Za hranicu zvýšenej teploty sa 
považuje 37,5 °C. 

A čo nedokonalosť starých tep-
lomerov? Jeden má múzeum le-
kárskych dejín vo Filadelfi i. Vedci 
si ho overovali na niekoľkých dob-
rovoľníkoch. Ukázalo sa, že úda-
je tohto teplomeru sa odlišovali od 
súčasných o takmer pol stupňa. 

Lenže vedci zo Stanfordskej 

univerzity si predsa len myslia, 
že v predminulom storočí tep-
lomery merali nemenej dobre 
ako tie súčasné, ibaže ľudia fakt 
ochladli asi o 0,4 °C. Tvrdia to 
na základe troch exaktných mera-
ní veľkých skupín ľudí v rokoch 
1862 – 2017. Prvú tvorilo 24 ti-
síc veteránov občianskej vojny, 
druhú 15 tisíc výsledkov výsku-
mu národného zdravia a stravo-
vania (1971 – 1975) a tretiu 150 
tisíc Američanov z experimentov 
Stanfordských vedcov z rokov 
2007 – 2017. 

Priemerná teplota prvej skupi-
ny bola najvyššia a tretej najniž-
šia. Teplotný ukazovateľ klesal 
každý rok o 0,003 – 0,0043 °C. 
Muži, ktorí sa narodili už v tom-
to storočí, mali teplotu nižšiu 
o 0,59 °C v porovnaní so začiat-
kom 19. storočia. Teplota súčas-
ných žien je nižšia o 0,32 °C. Bez 
ohľadu na ich hmotnosť, výšku 
a rasu. 

Vedci si to vysvetľujú tak, že 
ľudia sú v ostatných 150 rokoch 
omnoho zdravší. A, po druhé, že 
na telesnú teplotu môžu vplývať 
aj kondicionéry a systémy ohre-
vu, ktoré zachovávajú po celý rok 
približne rovnakú teplotu vzdu-
chu. Organizmus teda nie je núte-
ný míňať viac energie na termo-
reguláciu.   Podľa ria.ru, 16. 1. 2020

Čítaníčko

Riaditeľ, námestník a ich šo-
fér v hoteli 

Riaditeľ sa rozhodol, že si vy-
berie izbu s námestníkom.

Na druhý deň má oči červe-
né, sťažuje sa, že sa nevyspal 
lebo námestník celú noc chrá-

pal. A tak sa rozhodol, že ho 
odsťahuje k šoférovi.

Šofér na druhý deň ružovuč-
ký, dokonalo vyspatý a námest-
ník totálne zničený.

– Ako ste sa vyspali, pýta sa 
šoféra? 

– Ja, výborne! 
– A čo to námestníkove chrá-

panie. Nerušilo vás?
– Nie! Predtým ako sme si 

ľahli, dal som mu pusu na dob-
rú noc a on už do rána neza-
spal. 

12. február 1939 – V Nouzove pri Unhošti sa tajne zišli českí minis-
tri gen. A. Eliáš, J. Havelka, L. Feierabend, V. Klumpar a ďalší. Do-
hodli sa, že vojenským pučom sa zmocnia Slovenska! 
O tri dni oboznámili so svojím plánom všetkých ostatných českých 
členov vlády na schôdzi v Obecnom dome v Prahe [Ďurica M. S.: 
Dejiny Slovenska..., s. 391]. Keď niektorí z ministrov namietali, že 
takýto zákrok môže vyvolať neželateľnú reakciu v Berlíne, gen. 
Eliáš odpovedal, že sa s tým ráta: „I kdyby měl Hitlerův zásah zna-
menat zánik Česko-Slovenské republiky, je pro nás výhodnější jako 
její konec vnitřním rozkladem...!“ Až tak hlboko českým predsta-
viteľom „ležala v žalúdku“ autonómia Slovenska.
13. február 1916 – V Paríži bola založená Česko-slovenská národná 
rada. Vznikla z Českého komitétu zahraničného, ako ústredný or-
gán zahraničného politického odboja.
13. február 1945 – Ďalší neúspešný pokus o prekonanie nemeckej 
obrany pri L. Mikuláši. Červenoarmejcom sa podarilo dobyť aspoň 
severný kraj Iľanova. Obec však nezískali.
Z 13. na 14. februára 1945 – Legendárny prechod Nitrianskej parti-
zánskej brigády cez front rozvodneným Hronom k Červenej armá-
de v priestore Orovnica – Tekovská Breznica pri Hronskom Beňa-
diku. Zahynulo tam 80 členov brigády a medzi nimi aj štyria bul-
harskí partizáni – vysokoškoláci.
14. február 1945 – Spojenci po prvý krát bombardujú Prahu. Kon-
krétne Pankrác, Nusle, Vinohrady… 152 bômb (niekde sa uvádza 
250) zo 60 lietadiel B-17 Flyinf Fortess spôsobilo 701 mŕtvych 
a 1 184 zranených. Zničených bolo 183 domov a vyše 200 bolo po-
škodených. Bez prístrešia ostalo 11 tisíc Pražanov. 
16. február 1945 – V Kežmarku sa koná slávnostná prehliadka 1. čs. 
tankovej brigády v ZSSR.
17. až 24. februára 1945 – Boj o hronské predmostie. Na Sloven-
sku, aj v celej ČSR sa v oslobodzovacích bojoch iba v jednom prí-
pade tri razy bojovalo o jeden a ten istý priestor. Podobnou situá-
ciou bola opätovná strata L. Mikuláša, ale nikdy nešlo o stratu ta-
kého rozsiahleho priestoru, akým bolo hronské predmostie. Fašis-
tické velenie tu stratilo 104 tankov, 86 samochodiek a 4 580 mužov. 
18. február 1942 – Roty 11. pešieho práporu – východného sa sú-
stredili v Tobruku.
18. február 1942 – Jednotky 1. čs. partizánskej brigády v Juhoslávii 
zviedli úspešný boj so silnou nemeckou hliadkou pri Jankovciach. 
19. február 1945 – Hlavný štáb partizánskeho hnutia v ČSR prechá-
dza pri Brezne cez front a v Mýte pod Ďumbierom sa spojil s Čer-
venou armádou. 
19. február 1945 – 1. paradesantný prápor 2. čs. samostatnej para-
desantnej brigády v ZSSR sa spojil s útočiacimi vojskami Červenej 
armády, čím brigáda fakticky prestala existovať.
19. až 20. február 1969 – V Bratislave sa po dvanástich rokoch ko-
nal ustanovujúci zjazd SZPB.
20. február 1981 – V Bratislave zomrel ekonóm, pedagóg a poli-
tik Imrich Karvaš, ktorý bol v rokoch 1939 –1944 guvernérom Slo-
venskej národnej banky. Zároveň aj hospodársky zabezpečoval prí-
pravu SNP. 
21. február 1939 – Na prvom pracovnom zasadaní Slovenského 
snemu predseda vlády Dr. J. Tiso predniesol jej programové vyhlá-
senie. Medzi iným povedal: „...budujeme svoj štát, svoj nový štát, 
svoj slovenský štát. ...Nechceme byť a nebudeme otrokmi žiadnej 
ideológie, ktorá by nevyvierala z našej slovenskej tradície a kto-
rá by bola cudzia nášmu kresťanskému slovenskému charakteru.“
21. február 1945 – Anglo-americké letectvo bombarduje Bratislavu.
22. február 1938 – Hitler požaduje pripojenie 10 miliónov Nemcov 
v Rakúsku a ČSR k Nemecku. 
23. február 1945 – Za veliteľa 3. čs. samostatnej brigády je vyme-
novaný plk. Jaroslav Selner, plk. gšt. V. Talský bol odvolaný na žia-
dosť SNR a preradený k náhradnému pluku 1. čs. armádneho zbo-
ru v ZSSR.
23. február 1945 – Ako dôsledok ostrého politického boja na Slo-
vensku schválila SNR 23. 2. 1945 nariadenie č. 6/1945 a č. 7/45, 
ktorými sa rušili staré četnícke a žandárske organizácie a vytvá-
ral sa jednotný bezpečnostný zbor nazvaný Národná bezpečnosť. 
Ten bol prijatím zákona č. 149 o národnej bezpečnosti zo dňa 11. 7. 
1947 ako celok včlenený do jednotného ZNB s jednotnou organi-
záciou a pôsobnosťou na celom území štátu. 
Bol vytvorený dobrovoľnícky prápor NB SAFIR a 21 pohotovost-
ných oddielov. 
23. február 1945 – Za účasť v Povstaní bol ľudákmi odsúdený na 
smrť Jozef Dobrovodský. 


