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Ján Kašica, tajomník OblV SZPB, Zvolen: – Eu-
rópski lídri sú v tejto otázke rozdelení zhruba do 
dvoch táborov. Pán minister patrí so svojimi vý-
rokmi do tábora politikov, ktorí zastávajú za každú 
cenu nekontrolovanú migračnú politiku. Je smutné, 
že absolvent MGIMO má takéto názory a postoje. 
Bývalé socialistické štáty podporovali ekono-
micky rozvojové krajiny a správali sa k ním, ako 
rovný k rovnému. K tomu by sme sa mali vrátiť. 
Naše hodnoty, to nie sú vojny, ktoré nikdy nič ne-
vyriešili, len vytvárali odpor, nenávisť a pomstu. 
Mám obavy, že tento proces je už v takom štádiu, 
že prinesie viac negatívnych vplyvov pre Európu, 
ako pozitívnych. 
Jozef Petráš, predseda OblV SZPB, Trnava: 
– Lajčák nepozná svetové strany. Lepšie poveda-
né, vždy sa otáča k tej, odkiaľ má výhody. 
Bývalé socialistické krajiny pomáhali rozvojovým 
krajinám na základe rovnosti a humanity. Imperia-
listické ich kolonizovali, drancovali, neskôr huma-
nitárnym bombardovaním rozbili. Ľudí priviedli 
do biedy a utrpenia. 
Onoho času mi jeden priateľ, ktorý pomáhal v Lí-
byi, daroval svoju vlastnú knihu – Salám alejkum 
KADDÁFÍ. Salám alejkum LÍBYA. Opisuje v nej 
život bežných ľudí, ich sociálne vymoženosti, ne-
možnosť úžery a pod. 
Aký to paradox s názormi a postojmi Lajčáka. My 
sme na zlej strane dejín? Nie, on je na zlej strane, 
on nie je Slovák! Slovensko je mu ukradnuté a cu-
dzie. Mal by sa vytratiť a nesmradiť. 
Teraz my, čo sme nekolonizovali, máme byť tí, čo 
prijímajú migrantov? Dokonca sa majú mať u nás 
lepšie, ako naši dôchodcovia? 
To je jasná diagnóza. 
Ján Šteuček, člen OblV SZPB, Martin: – Odpo-
veď na otázku znie, ÁNO. Socialistický tábor sa 
riadil „INTERNACIONALIZMOM“ a „rozvo-
jovým krajinám“ pomáhal proti „západným neo-
kolonialistom“, takže z pohľadu „Západu“ bol na 
„zlej strane“. Ale treba tiež povedať, že odvtedy sa 
tie „ZLÉ STRANY DIAMETRÁLNE ZMENILI“! 

Na oblastnej konferencii SZPB 
v Trebišove sa ukázalo, že oblastný 
predseda Milan Urban sa toho s vý-
borom drží viac ako doslova. Pretože 
pokiaľ iní rátajú svoje prírastky zväč-
ša v jednotlivcoch, trebišovské poč-
ty sú hlavne o založení nových zá-
kladných organizácií. Od 16. zjazdu 
SZPB v roku 2015 ich založili v šty-
roch obciach (v Bačkove, Dargove, 
Malých Ozorovciach a Veľkých Ozo-
rovciach) a oblastné uznesenie na 
ďalšie štyri roky hovorí o záväzku na 
založenie piatich ZO SZPB v ďalších 
obciach. 

Samozrejme, že tento úspech sa 
prejavil aj na zvýšení počtu členov 
na 606, z čoho 85 je čistý prírastok 

(17-timi novými členmi, vrátane 
štyroch Rómov, prispela ZO SZPB 
v Novosade). Ak teda Trebišovčania 
k dnešným 27 základným organizá-
ciám pridajú k 18. zjazdu SZPB na-
ozaj päť nových, stopercentne sa 
zaradia do pätice najpočetnejších 
protifašistických kolektívov. 

Kto by chcel spoznať jedno z ta-
jomstiev ich úspechu, možno ním je 
to, že v 11-tich zo 77 obcí okresu sú 
členmi SZPB aj ich starostovia. Plus 
primátor a prednosta okresného úra-
du v Trebišove. 

Trebišovskej konferencie sa zú-
častnil už len jeden priamy účastník 
protifašistického odboja. A to Ján 
Čintala zo ZO SZPB Trebišov 3. 

Ďalším dvom žijúcim, ktorých ešte 
oblasť má, Michalovi Hospodárovi 
zo ZO SZPB Trebišov 2 a Anne Pet-
rovskej zo ZO SZPB Sečovce 1, to už 
zdravotný stav nedovolil. 

Toto oblastné rokovanie bolo 
funkčné nielen poukazovaním na po-
zitívne výsledky, ale aj nezakrývanou 
kritikou. Do vlastných radov napr. 
hovorila, že novozaložených ZO 
SZPB malo byť v skutočnosti päť, 
čo chcú „vyrovnať“ aspoň do konca 
tohto roka. No a na navonok prejave-
nú nespokojnosť, že „z trebišovského 
OblV SZPB už nikto nebýva pozva-
ný na oslavy Dňa hrdinov KDO do 
poľskej Dukly“ reagoval ústredný 
tajomník SZPB Viliam Longauer 
a tému pragmaticky, vrátane jej rieše-
nia, dopovedal vedúci organizačného 
oddelenia SZPB Zdenko Marton. 
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Perlička
Vyhral a minul 10 miliónov
Brit Michael Carroll vyhral v roku 2002 v lotérii 10 milió-
nov libier, no minul ich za 10 rokov, napísali The Sun.
Len čo sa Carroll dostal k týmto peniazom, začal si naplno užívať. 
Vo svojom obrovskom dome usporadúval jeden večierok za dru-
hým. „Mojich desať miliónov sa vyparilo za desať rokov. Dnes už 
nemám nič svoje, ani dom, ani auto. No nehorekujem, ľahko prišli 
– ľahko odišli,“ povedal. 
Teraz si Carrol zarába na život ťažkou fyzickou prácou. Kála drevo 
a nosí vrecia s uhlím. Lenže jemu to vraj prináša pravé uspoko-
jenie. „Život nie je o peniazoch. Možno to znie zvláštne, no ešte 
nikdy som nebol šťastnejší, ako vtedy, keď som sa vrátil do práce. 
Zbedačenie je to najlepšie, čo ma mohlo stretnúť.“ – r–

Nikdy, nikdy, ale nikdy sa nevzdávajte! Nikdy, nikdy, ale nikdy sa nevzdávajte! 

Krajiny odmietajúce migračný pakt sú „na 
zlej strane dejín“, zdôraznil pomerne nedávno 
M. Lajčák svoju šialenú logiku. Čiže bývalé so-
cialistické štáty, ktoré pomáhali rozvojovým 
štátom pozdvihovať ich vlastné domovy boli 
tiež na zlej strane dejín?

(Pokračovanie na str. 3)

Winston ChurchillWinston Churchill

„Dokedy sa necháme utláčať...“

Predseda Historickej odbojovej skupiny partizánov v SNP a zahraničí 
Karol Kuna kedysi povedal, že najvýraznejším ukazovateľom vplyvu 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo verejnosti je vývoj 
početného stavu vlastnej členskej základne.

Mimovládna organizácia Freedom House konšta-
tuje, že dochádza k celosvetovému poklesu poli-
tických práv a občianskych slobôd. 

Za „neslobodné“ krajiny sa podľa správy pova-
žuje Venezuela (19 bodov zo 100), Bielorusko (19), 
Rusko (20), Čína (11) s Tibetom (len 1)... napríklad 
Sýria má skóre nula.

USA sú na tom horšie ako Slovensko (88), pretože 
získali len 86 z možných 100 bodov, čo je výrazný po-
kles o osem bodov. Síce ešte vždy patria do kategórie 
„slobodných“ krajín, ich index demokracie je však niž-
ší, ako má Francúzsko, Nemecko, či Veľká Británia, a je 
blízky krajinám, ako Belize, Chorvátsko, Grécko, Lo-
tyšsko a Mongolsko.  HSP, 6. 2. 2019 (výňatok)

Slovensko je slobodnejšie ako USA

Žlté vesty a opozícia vyhlásili Le Penovú za prezidentku
Francúzsko kráča cestou Vennezuely, pretože predsta-
vitelia žltých viest už dávno signalizovali, že ak Macron 
neodstúpi ako prezident sám, tak urobia všetko pre jeho 
zvrhnutie. Zároveň verejne vyhlasovali, že pre nich je je-
dinou vhodnou osobnosťou pre obnovu Francúzska a na-
stolenie iného systému vládnutia len Marine Le Penová.

Otázkou však je. Majú na to Žlté vesty právo? 
Odpoveďou je, že všetci, ktorí podporili Venezuelča-

na Juana Guaidoa, musia pri rovnakej hre podporiť aj 
Marine Le Penovú!!! Lebo sú to oni, kto legitimizoval 
právo džungle. 

– vmi – 

(Pokračovanie na str. 5)



2 BOJOVNÍK / 4

H O R Ú C A  Z E M E G U Ľ A Čo píšu iníČo píšu iní
Stratíme ďalšiu časť suverenity?
Podľa stránky topky.sk, ktorá sa odvoláva na oficiálnu 
stránku americkej vlády (o návrhu a plánovaní vojenského 
objektu) Američania vraj rátajú s výstavbou „vojenského 
centra“ v Slovenskej republike.

Má ísť o americký tender na 
výstavbu malej základne, pri-
čom ponuky mohli jednotlivé 
fi rmy zasielať do februára. Zá-
ujemcovia pri tom podľa sprá-
vy o tendri mali kontaktovať 
americké zastúpenie vo Wies-
badene v SRN. 

„Zákazku môže vyhrať iba 

americká spoločnosť, pričom 
musí byť schopná komuni-
kovať so slovenskými úrad-
mi v slovenčine. V tendri ide 
predovšetkým o naplánovanie 
a dizajn vojenských zariadení, 
o ďalšie plánovanie, o rôzne to-
pografi cké mapy a prieskumy,“ 
píše podľa HSP americký server.

Portál Topky, ktorý o pro-
jekte informoval, uviedol, že 
úda jne už v auguste by mala 
byť známa presná lokalita, kde 
konkrétne bude vojenské cen-
trum stáť i kto bude zhotovite-
ľom projektu.  – r – 

Hirošima a Nagasaki žiadajú pomoc
Obete atómového útoku v Hirošime a Nagasaki sú pre-
svedčené, že Japonsko by sa malo stať prostredníkom 
medzi Spojenými štátmi a Ruskom, aby zastavilo zruše-
nie Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho do-
letu (INF) 

Putin sľúbil okamžitú odpoveď a tá prišla
Rusko okamžite zareagovalo na vystúpenie USA zo Zmlu-
vy o likvidácii rakiet krátkeho a stredného dosahu a po-
zastavilo jej platnosť. Putin tým splnil sľub o „okamžitej 
reakcii“. Navyše vydal príkaz na „prizemlenie“ Kalibrov, 
čo znamená len jedno – upraviť tieto rakety aj na pozem-
ný variant. 

Pri stretnutí s ministrom za-
hraničia S. Lavrovom a obra-
ny S. Šojgu ruský prezident 
zdôraznil, že prijatím odvet-
ných opatrení sa Rusko nesmie 
dať zatiahnuť do nákladných 

pretekov v zbrojení (Hovo-
rí sa, že sa už začala Studená 
vojna 2.0 – pozn. Bojovník). 
Informoval tiež, že ruské ra-
kety krátkeho a stredného 
dosahu nebudú rozmiestnené 

skôr, ako analogické zbrane 
rozmiestnia USA v Európe, 
či v iných regiónoch. 

Mimoriadne dôležitou 
a varovnou je Putinova po-
žiadavka neiniciovať s USA 
žiadne rozhovory o odzbro-
jení. „Počkáme si, kým naši 
partneri dozrejú na to, aby 
s nami viedli rovnoprávny 
a zmysluplný dialóg...“ 

S využitím vz.ru s 2. 2. 2019

Keď Ukrajina vstúpi do EÚ, stratí územia?
Ide o  tie, ktoré k nej boli pripojené na základe výsledku 
2. sv. vojny, vyhlásil cez facebook prezidentský kandidát 
Jevgenij Murajev a uviedol, že voči jeho vlasti majú územ-
né a iné nároky takmer všetci jej susedia.

Poukázal pri tom na čudnú 
okolnosť, ktorá Ukrajinu pred 
stratou týchto území chráni. 

Je to vraj ničenie si hospodár-
stva a práva vlastného štátu, 
čo bráni, aby sa Ukrajina stala 

členom EÚ. A teda, aby sa ná-
sledne spustila aj reťaz vzná-
šania reštitučných nárokov 
okolitých štátov.

Veď aj SR by mohla preho-
voriť o Podkarpatskej Rusi. 

 – r – 

Taliansko učí EÚ demokracii

Trump o novom prístupe USA k vojnám
Americký prezident oznámil snahu zasta-
viť nekonečné bojové operácie, ktorých 
účastníkmi sú aj USA. 

Vo svojej reči ku Kongresu „O stave štátu“ 
vyhlásil, že prehodnotí prístup USA k účasti 
v ozbrojených konfl iktoch v cudzine. 

„Už ako prezidentský kandidát som sľúbil 

nový prístup. Veľké štáty nevedú nekonečné 
vojny,“ uviedol Trump a dodal, že „za ostatné 
dva roky sme úplne začali prestrojovať americ-
ké ozbrojené sily“. 

Spomenul tiež narastajúci zbrojný rozpočet, 
ktorý na tento rok ráta so 716 miliardami USD.

Podľa kp.ru, 6. 2. 2019 

Nemci: USA sú pre Európu hlavnou hrozbou
Noviny Die Zeit napísali, že polovica oby-
vateľov Nemecka sa nazdáva, že USA sú 
omnoho väčšou hrozbou pre bezpečnosť 
Európy ako Rusko. Nemecký list sa odvolal 
na prieskum Nadácie Friedricha Eberta. 

Podľa prieskumu 50 % Nemcov nazvalo Spo-
jené štáty hlavnou hrozbou pre európske štáty, 

kým Rusko takto vníma len 33 % Nemcov. 
50 % respondentov vidí zhoršenú bezpeč-

nosť Európy v rozšírení NATO a 41 % v roz-
šírení EÚ. 54 % Nemcov si zároveň myslí, že 
do zabezpečenia bezpečnosti treba investovať 
viac prostriedkov. 

 – r –  

Taliansko neuznáva prezidentského samovyhlásenca Ve-
nezuely Juana Guaidóa, vyhlásil námestník ministra za-
hraničia Manlio di Stefano.

Zároveň vyslal poučenie 
všetkým štátom NATO a EÚ, 

ktoré sa tvária, že sú demokra-
tické. MZV Talianska je „abso-

lútne proti“ pokusom akéhokoľ-
vek štátu alebo skupiny štátov 
„určovať zahraničnú politiku 
iného štátu“. Di Stefano pri tom 
vyhlásil, že takýto postoj „sa 
nazýva princípom nezasahova-
nia a vyzýva na to OSN“.   – r – 

„Je to veľmi znepokojujú-
ce, že v dôsledku odstúpenia 
od zmluvy sa môžu objaviť 
nové krajiny, ktoré vlast-

nia jadrové zbrane a preteky 
v zbrojení sa stanú neobme-
dzené. Máme ešte 6 mesiacov 
pred odstúpením od zmluvy. 

Japonská vláda sa musí stať 
sprostredkovateľom, aby za-
stavila proces odstúpenia od 
zmluvy,“ povedal televízii 
NHK Tošijuki Mimaki, pred-
seda japonskej asociácie or-
ganizácií, ktoré zjednocujú 
obete atómových a vodíko-
vých zbraní.  S využitím HSP z 3. 2. 2019 

  Japonci sa vzdali pojmu „nezákonná
okupácia Kuríl“

Počas každoročného celonárodného zjazdu za „návrat Kuríl“ 
v Tokiu po prvýkrát nebol použitý pojem „nezákonná okupá-
cia“ ostrovov Ruskom. 
Predseda vlády Sindzó Abe poznamenal, že fráza, ktorá sa stala 
pre predstaviteľov Japonska tradičnou, nebude sa používať kvôli 
zlepšeniu vzťahov Moskvy a Tokia.  Podľa vz.ru, 7. 2. 2019

  Petrohrad nás varuje 
Nikto si príliš nevšímal toho, čo sa odohralo v Leningrade, čiže 
dnes opäť v Petrohrade. V ČR politikov vôbec nezaujímalo 872 
dní blokády Leningradu, ktorá v deň, kedy bola prerazená, tak 
Hitlerove vojská boli o ďalšiu priečku bližšie k porážke. 
V médiách bola malá zmienka. Je to signál neschopnosti poučiť sa 
z histórie, varuje ústecký senátor Jaroslav Doubrava. 
„Nedoceňujeme odolnosť a kultúru Ruska. A nedoceňujeme, že po-
litika vtedajšieho Sovietskeho zväzu nemá nič spoločné so súčasnos-
ťou. Akékoľvek reminiscencie sú zbytočné. Dnes máme spoločného 
nepriateľa – agresívny islam a hlúpych politikov – rovnako hlúpych 
ako boli tí, ktorí otvorili cestu Hitlerovi. Dnes ju otvárajú islamiz-
mu,“ varuje senátor Doubrava.  Prvnizpravy.cz, 6. 2. 2019 (výňatok) 

  Macron dal do jedného radu
Rusov a fašistov

Zareagovala na to ofi ciálna predstaviteľka MZV RF Marija 
Zacharova a poradila francúzskemu prezidentovi, aby si dal 
do jedného radu Adolfa Hitlera a Napoleona. 
Macron pred francúzskymi novinármi obvinil Rusko zo zasahova-
nia do vnútropolitickej krízy vo Francúzsku a vyhlásil, že „fašisti, 
ultraľavicoví radikáli a Rusi“ prostredníctvom sociálnych sietí ma-
nipulujú s francúzskymi médiami. 
Zacharova na to vyhlásila, že rozhodnutie postaviť do jedného radu 
fašistov a Rusov „je buď neobyčajná podlosť alebo totálna nevzde-
lanosť“ alebo „úspešná kombinácia oboch týchto kvalít u jedného 
človeka“. „Ak sa prezidentovi Francúzska žiada robiť historické 
paralely, potom je vhodnejšie porovnávať Hitlera s Napoleonom,“ 
dodala. Podľa vz.ru, 4. 2. 2019 

  Miesto, kde sa našla „stratená
Hitlerova flotila“ 

Televízna stanica TRT Haber zverejnila zábery z miesta v Čiernom 
mori, na ktorom boli nájdené tri nemecké ponorky z čias 2. sv. vojny. 
Jedna z ponoriek bola objavená neďaleko mesta Agva. Ďalšie dve 
sa nachádzali vo vodách v blízkosti Istanbulu. 
Vojnové lode sa potopili v roku 1944 blízko tureckého pobrežia. 
Lode boli označené za „stratenú fl otilu Hitlera“, a to kvôli tomu, že 
dlhú dobu nebolo známe, kde sa nachádzajú.  HSP, 3. 2. 2019, Sputnik

  Víťazstvo má meno Stalingrad
2. februára 1943 kapitulovali posledné jednotky nemeckej 6. ar-
mády. Dva dni predtým, 31. januára, kapituloval jej veliteľ mar-
šal Friedrich Paulus. Nad Stalingradom zaviali biele zástavy ka-
pitulácie. Nemecký sen o víťazstve na Volge sa skončil. 
Z pôvodnej 270 tisícovej nemeckej armády bolo zajatých okolo 100 
tisíc zúbožených a vyhladovaných nemeckých, ale aj rumunských a ta-
lianskych vojakov. Už 8. januára 1943 bola obkľúčenej armáde ponúk-
nutá veľkorysá kapitulácia, tá však bola odmietnutá. Potom už prebiehal 
len zúfalý boj o prežitie a o posledné miesta v lietadlách zo Stalingradu.
Nemecký sen o bleskovej vojne proti ZSSR sa pri Stalingrade zrútil. 
Červená armáda niesla hlavnú záťaž boja proti nacizmu, toľko sľu-
bovaný západný front bol v nedohľadne. Stalingrad sa stal symbo-
lom víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Ocenil to aj britský kráľ 
Juraj VI., ktorý nechal vyrobiť oceľový meč, ako dôkaz vďačnosti 
za toto víťazstvo. Z poverenia kráľa ho Stalinovi odovzdal v Jalte vo 
februári 1945 W. Churchill. 
V duchu dnešného protiruského ťaženia je snahou západných politi-
kov a médií prekresliť udalosti spojené s 2. sv. vojnou, znížiť podiel 
a zásluhy ZSSR na porážke hitlerovského Nemecka. Preto si pripo-
míname Stalingrad, dnešný Volgograd. 
Za nemeckou armádou zostali tisíce vypálených dedín a miest, milióny 
obetí... Neznalým treba pripomenúť, že Červená armáda hnala Nemcov 
od Stalingradu cez Kursk, Charkov, Kyjev, Krym... až do Berlína. Naši 
hrdinovia v československých rovnošatách spoločne s Červenou armá-
dou oslobodzovali Kyjev, Ukrajinu, Slovensko i Poľsko...
Písali dejiny a domov sa vracali ako víťazi...!!!   

Novarepublika.cz, 2. 2. 2019 (krátené) 

(Pokračovanie na str. 4)
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HORÚCE TÉMY ČÍSLA

Naša anketaNaša anketa
(Dokončenie zo str. 1)

Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB, Žiar nad Hronom: 
– Podľa ministra ZVaEZ je SR na zlej strane dejín preto, lebo 
odmietame migračný pakt o prerozdelení migrantov do všetkých 
štátov EÚ. Pričom migrácia sa vymkla z rúk hlavne Nemcom. 
Západní politici hovoria, že je našou povinnosťou ich prijať, pre-
tože utekajú zo svojich domovov pred občianskou vojnou. Pokiaľ 
viem, Slovensko ani v Afrike a ani v Ázii nebojuje proti žiadne-
mu štátu. Väčšina migrantov ide do Európy z ekonomických dô-
vodov, ale chcú zostať v západnej Európe, Nemecku, Anglicku 
a v ďalších štátoch. 
Títo migranti nemajú záujem o život na Slovensku. O to, na akej 
strane dejín je Slovensko, rozhodnú dejiny, ale aj o tom, či táto 
nekontrolovateľná migrácia bola zo strany západných politikov 
správna. 
Áno, Československo ako socialistická krajina, pomáhala roz-
vojovým štátom pozdvihnúť ich vedomostnú úroveň, tisíce ich 
študovalo v našej vlasti, pomáhali sme im ekonomicky, ale aj 
vojensky. Túto pomoc hodnotím ako akt solidarity. 
Slavomír Fijalka, predseda HDK pri OblV SZPB, Nitra: – Šialená 
logika ministra Lajčáka je ďalším dôkazom toho, že tento človek 
chorobne sa ženúci za svojou kariérou, je poslušným lokajom EÚ 
a NATO. Nie je dôstojným zástupcom reprezentujúcim skutočné 
záujmy Slovenska. Už dávno mal odstúpiť zo svojej funkcie. 

Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa.

Pamätník v Trnave zostáva na mieste
Avizovaná revitalizácia Námestia SNP sa oneskorí. V súčas-
nosti trnavská radnica ráta s tým, že pamätník Víťazstvo 
zostane na svojom súčasnom mieste. Ešte nedávno sa vede-
nie radnice prikláňalo skôr k tomu, aby bol pamätník z roku 
1959 presťahovaný na Študentskú ulicu.

Prioritou revitalizácie Námestia SNP v Trnave bude vraj fi -
nančne aj technicky náročná rekonštrukcia pamätníka Víťazstvo, 
ktorý je zo statického hľadiska takmer v havarijnom stave. „Mi-
nisterstvo obrany RF vyjadrilo prianie, aby pamätník ostal na 
svojom mieste a deklarovalo ochotu prevziať veľkú časť fi nanč-
ných nákladov spojených s jeho rekonštrukciou na svoje plecia,“ 
zverejnilo mesto aktuálne informácie. Podľa Trnava-live.sk z 11. 2. 2019

Pozvánka do Horných Orešian
Zbrane i uniformy vojakov, ktorí operovali v pohorí Malých 
Karpát pri obci Horné Orešany počas SNP, si bude možné po-
zrieť na výstave, ktorú pripravujú na sobotu 23. februára. 
V hornoorešianskom kultúrnom dome sa časťou svojej zbier-
ky predstaví Klub vojenskej histórie Trnavská posádka.

„Pripomenieme si ňou výročie SNP. V tomto roku sa pri tejto 
príležitosti uskutoční veľa podujatí, na viacerých budeme mať 
účasť, tak začíname už teraz,“ povedal pre TASR Martin Ostrov-
ský z KVH. Uviedol, že aj na západnom Slovensku pôsobili po-
čas 2. sv. vojny partizánske skupiny a odohrali sa tu mnohé boje. 
„Výnimkou nebolo ani okolie Horných Orešian v okrese Trnava,“ 
uviedol. 

KVH sa hlási k odkazu Trnavskej posádky, ktorá o sile zhruba 
triti síc mužov ako jediná zo západu odišla do SNP a zapojila sa 
do bojov v oblasti Hronský Beňadik, Zlaté Moravce, Píla, Horné 
a Dolné Hámre, Nová Baňa, Žarnovica a Kremnica. 

Zoskupenie nadšencov vojnovej histórie pôsobí od roku 2016, 
jeho členovia však majú dlhoročné skúsenosti v iných kluboch.

Podľa pravda.sk

Rok 2019 je Rokom M. R. Štefánika
Na návrh Ministerstva kultúry (MK) SR to 6. februára schvá-
lila vláda. Vyhlásenie vzdáva hold jednej z najvýraznejších 
osobností novodobých slovenských dejín a zároveň reflektu-
je na výročie, ktoré si v prípade osobnosti Štefánika Sloven-
sko pripomenie. 

„Tento rok 4. mája uplynie 100 rokov od tragickej smrti M. R. 
Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji, na 21. júla 2020 zasa pri-
padá 140. výročie jeho narodenia sa v Košariskách pri Brezovej 
pod Bradlom,“ pripomína MK SR.

Osobnosť Štefánika si pripomenie aj Slovenská pošta, ktorá má 
3. mája 2019 vydať známku Československé légie a M. R. Šte-
fánik. – r – 

Jednota pri zachovaní pamiatky
protifašistických hrdinov
V stredu 6. februára 2019 navštívil predsedu SZPB Pavla Seč-
kára veľvyslanec RF Alexej Leonidovič Fedotov, aby mu zagra-
tu loval k nedávnym 80. narodeninám. Obaja funkcionári spo-
ločné stretnutie využili na zhodnotenie spolupráce v minulom 
roku a na informáciu o svojich tohtoročných zámeroch.

Predseda Sečkár sa veľvyslanco-
vi Fedotovi poďakoval za všetko, 
čím pomohol pri podpore našej 
protifašistickej myšlienky. Oso-
bitne za fi nančnú a organizátorskú 
pomoc pri oprave pamätníkov hr-
dinov, ktorí Slovákom vybojovali 
slobodu. Obaja funkcionári sa vzá-
jomne ubezpečili, že takáto pomoc 
a spolupráca bude pokračovať aj 
v tomto roku. Zhodli sa tiež na tom, 
že najdôležitejšími protifašistický-
mi výročiami tohto roka sú 75. vý-
ročie SNP a 80. výročie vypuknutia 
2. sv. vojny, na ktoré sa budú sú-
streďovať aj obaja partneri. 

Alexej Leonidovič informoval 
predsedu SZPB aj o jednej zaují-
mavej novinke. Veľvyslanectvo 
RF totiž plánuje realizovať projekt 
nakrúcania 6-dielneho fi lmového 
dokumentu, venovaného strate-

gickým operáciám oslobodzo-
vania Slovenska spod fašistickej 
okupácie. Každý diel bude ve-
novaný konkrétnym udalostiam 

vojnového diania, o čom budú 
rozprávať priami účastníci vojny 
a ich potomkovia. Filmy majú za-
znamenať pietne miesta na území 
Slovenska, pomníky a pamätníky, 
muzeálne exponáty a dokumen-
tárne zábery z vojnových rokov. 

Predseda SZPB i vedúci me diál-
neho oddelenia ubezpečili drama-
turgičku dokumentu Jekaterinu 
Rogalskú, že zo slovenskej strany 
jej bude poskytnutá všetka podpo-
ra a pomoc.  – r – 

Významná osobnosť Podjavoriny
Podujatie „Javorina, Javorina...“ vzdalo i tento rok hold osob-
nostiam, ktoré zviditeľňujú podjavorinský región. 

Tento rok získala titul Vý-
znamná osobnosť Podjavoriny 
dlhoročná členka SZPB Elena 
Kovárová za aktívnu účasť v pro-
tifašistickom odboji v podjavo-
rinskom kraji a obetavú prácu 
v ZO SZPB Stará Turá. 

Jej rodná staroturanská osada 
Hlavina patrila počas príprav SNP 
medzi prvé, kde sa začali stretnu-
tia partizánov. Celá rodina sa za-
pojila do príprav SNP a pomáhala 
i napriek skromným podmienkam, 
aby partizáni prežili. Pani Elena 
bola v tom čase len žiačkou ZŠ, 
vykonávala cenné služby tým, 
že prinášala správy o pohybe ne-

meckých vojakov, ktorí boli uby-
tovaní v Starej Turej. Pracovala 
ako spojka, správy odovzdávala 

skupine 2. čs. partizánskej brigády 
J. V. Stalina. Za činnosť a pomoc 
v SNP bola po skončení vojny 
ocenená osvedčením podľa záko-
na č. 255/1946 Zb. 

Od roku 1950 je členkou ZO 
SZPB v Starej Turej. Najskôr tu 
pôsobila ako tajomníčka, neskôr 
ako predsedníčka a od novembra 
roku 2018 ako čestná predsedníč-
ka. Do roku 2018 bola aktívnou 
členkou predsedníctva oblastné-
ho výboru SZPB v Novom Mes-
te nad Váhom. I napriek svojmu 
vysokému veku aktívne spolo-
čensky žije, zaujíma sa o veci ve-
rejné, zúčastňuje sa besied s mlá-
dežou. Simona Štepanovicová

snímka Vladimír Brezinský

Čo zaznelo na 26. schôdzi PS ČR 22. 1. 2019
K návrhu na zaradenie nového bodu o ne-
meckých vojnových reparáciách.

Podpredseda snemovne Tomio Okamura uvie-
dol, že je potrebné otvoriť nedoriešenú otázku voj-
nových reparácií, čiže náhrady škôd, „ktoré nám 
dodnes dlhuje SRN ako nástupca hitlerovského 
Nemecka. Podľa našich konzervatívnych odhadov 
na základe porovnania priemerných miezd vtedy 
a dnes, Nemecko nám k dnešku dlhuje 10 až 15 
tisíc miliárd korún,“ povedal.

„Tieto naše peniaze malo Nemecko po 70 rokov 
k dispozícii a mohlo s nimi úspešne budovať prospe-

ritu. Nám naopak tieto peniaze chýbajú a nepochyb-
ne sa môžeme pýtať, za koho peniaze majú Nemci 
vysoké platy, vysoké dôchodky a za koho peniaze si 
kúpili naše fabriky v deväťdesiatych rokoch, z kto-
rých opäť majú miliardové zisky naši drahí susedia. 

Téma vojnových reparácií je celkom úmyselne 
zahmlievaná nepravdami, preto mi dovoľte zhrnúť 
pár faktov.“ 

Viac na: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/sten-
prot/026schuz/s026002.htm 

Návrh nebol prijatý. Zo 187 poslancov bolo „za“ 
34, „proti“ 129, „zdržalo sa“ 24.

Súd zaviazal rakúske úrady vyplatiť 1,5 milióna 
euro bývalej vlastníčke domu na západe Rakúska, 
kde sa narodil Adolf Hitler, napísali noviny Salzbur-
ger Nachrichten. Táto kompenzácia je päťkrát 
vyššia, ako predtým vyplatených 310 tisíc euro. 

Rakúsky list píše, že expertné hodnotenie uká-
zalo, že dokonca aj bez pozornosti na „neordinál-
nosť“ domu je jeho cena 812 tisíc euro a so „zará-

taním jeho historického významu bol ohodnotený 
na sumu 1,5 milióna eur“. 

V júni 2017 ústavný súd Rakúska potvrdil zá-
konnosť vyvlastnenia domu, v ktorom sa narodil 
Adolf Hitler. Ústavný súd tým priznal ústavnosť 
rozhodnutia rakúskych úradov, ktoré rozhodli 
o vyvlastnení tohto domu z obavy, že sa môže stať 
pútnym miestom neonacistov.  Podľa ria.ru, 6. 2. 2019 

1,5 milióna za rodný dom Hitlera
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Čo píšu iníČo píšu iní
(Dokončenie zo str. 2)

  Veľvyslanec Ukrajiny sa postavil
za banderovcov 

Ukrajinský veľvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis, ktorý spre-
vádzal ministra zahraničia Tomáša Petříčka na jeho nedávnej 
návšteve Ukrajiny, sa podelil o dojmy z nej a opäť sa postavil 
za banderovcov. 
Veľvyslanec uviedol, že Petříček počas návštevy nadniesol otázku 
zodpovednosti Ukrajinskej povstaleckej armády za vyvražďovanie 
volyňských Čechov. V česko-ukrajinských vzťahoch však pod-
ľa neho neexistujú „bolestivé momenty“. „Podľa mňa bola téma 
Ukrajinskej povstaleckej armády v ČR vytvorená trochu umelo. 
Samozrejme, história UPA je nejednoznačná a trochu kontroverz-
ná, ale ukrajinská povstalecká armáda nebojovala proti Čechom. 
Existujú o tom dôkazy v archívnych dokumentoch a štúdiách histo-
rikov. Ide o mýtus, ktorý komunisti vytvorili v Československu po 
2. sv. vojne a ktorý je, bohužiaľ, stále nažive,“ dodal.    
Diplomat Jevhen Perebyjnis si nedávno získal veľkú pozornosť 
kvôli radu provokácií. Najskôr si vo svojom komentári k výroku 
Václava Klausa položil otázku, či vyjadrenie bývalého českého 
prezidenta o Ukrajine znamená súhlas s tými, ktorí si mysleli, že 
práve Československo v roku 1938 vyprovokovalo Hitlera. Potom 
si 8. januára Perebyjnnis dovolil povedať, že Česi podľa neho bo-
jovali na strane banderovcov a predviedol, ako vie pracovať s Pho-
toshopom, keď sa na Twitteri vytasil s ukrajinskou zástavou nad 
Pražským hradom.  Cz.sputniknews.com, 2. 2. 2019 (výňatok) 

  Dekomunizácia nevyhnutne
ospravedlní nacizmus

O nevyhnutnej premene dekomunizácie na ospravedlňovanie 
nacizmu (o odsúdení komunizmu na renacifi káciu), v dôsledku 
porovnania týchto dvoch diametrálne protichodných ideológií, 
prehovoril politológ a vodca hnutia Podstata času Sergej Kur-
giňan 28. januára v relácii „Večer s Vladimírom Solovjovom“ 
v televízii Rossija1. 
Politológ porovnal prebiehajúci proces „masívnej dekomunizácie“ 
so spojenými nádobami: čím ostrejší je proces dekomunizácie, o to 
rýchlejšie prebieha protikladný proces – ospravedlňovanie vodcu na-
cistického Nemecka Adolfa Hitlera, pretože „bojoval s komunistami“. 
„Bolo mi úplne jasné, že od toho okamihu, kedy sa začala táto de-
komunizácia, sa to skôr či neskôr zmení na renacifi káciu,“ pozna-
menal analytik a zdôraznil, že v Nemecku sa už hovorí, že nastal 
čas, aby sa kajalo aj Rusko. 
Dekomunizácia vraj súčasne znamená nielen vštiepenie komplexu 
viny ruskej spoločnosti, ale aj nevyhnutné dôsledky v zahraničnej 
a domácej politike. „Ide o vnútený komplex viny: kajajte sa a po-
kiaľ sa budete musieť kajať, potom musíte za všetko platiť,“ pokra-
čoval Kurgiňan. 
„Náš štát a naši ľudia si uvedomujú, že len čo sa začneme kajať 
za komunizmus, tým sa to neskončí. Bude povedané, že sme to 
znášali vyše 70 rokov,“ poznamenal. „Ste neplnohodnotný národ, 
odteraz budete pod vonkajšou správou po dobu ďalších 140 rokov 
a postupne sa budete napravovať.“ 
Nezabúdajme, poukazuje Kurgiňan, že po pokáni bude zabud-
nuté aj hrdinstvo sovietskeho ľudu cez Veľkú vlasteneckú vojnu. 
„A v rámci celej tejto záležitosti sa skôr či neskôr jednoducho nedá 
zabudnúť na hrdinstvo sovietskeho ľudu vo Veľkej vlasteneckej 
vojne,“ upozorňuje politológ.
Okrem toho sú tieto procesy špecifi cké. Veď denacifi kácia, ktorá pre-
biehala v NSR po 2. sv. vojne, z nejakého dôvodu obsahovala nielen 
nacistických ideológov, ale aj predstaviteľov veľkej nemeckej kul-
túry, vrátane Friedricha Schillera a Johanna Wolfganga Goetheho. 
Keď politológ poukazoval na absurditu pokusov prirovnávania „jed-
nej z najhumanistickejších ideológií (komunizmu) k zúrivému anti-
humanizmu (nacizmu),“ upozornil, že spôsob, ako to dosiahnuť, bol 
nájdený hlavne v prácach fi lozofa Karla Poppera, ktorý sformoval 
koncepciu otvorenej spoločnosti, ktorá nevie existovať bez nepria-
teľov. No a za nepriateľov tejto spoločnosti boli podľa Kurgiňana 
vyhlásení nielen ideológ ľavicového hnutia Karl Marx, ale aj sta-
rogrécky fi lozof Platón, rovnako ako najvýznamnejší predstaviteľ 
nemeckej klasickej fi lozofi e Georg Wilhelm Friedrich Hegel.  
Táto ideológia po prvýkrát porovnala nacizmus a komunizmus 
a v tomto zmysle sa od tohto okamihu začal desivý proces, v kto-
rom, samozrejme, bude skôr či neskôr zabudnutý holokaust, upo-
zornil politológ. 
„A preto bude nutné ospravedlniť Hitlera, lebo ten nemôže byť 
ospravedlnený bez toho, aby sa nepovedalo, že Židia sú si sami na 
vine,“ uzavrel.  Novarepublika.cz, 31. 1. 2019 (krátené)

ZO ŽIVOTA REGIÓNOV

Ďakujeme hrdinom za našu slobodu
Dňa 18. januára 2019 Mesto Hanušovce nad Topľou, mestské 
kultúrne stredisko a ZO SZPB uskutočnili slávnosť 74. výročia 
oslobodenia mesta Hanušovce nad Topľou.

Novozvolený primátor Štefan 
Straka a predsedníčka ZO SZPB 
Helena Lipčáková v príhovo-
roch poukázali na hr ôzy fašiz-
mu a vyslovili úctu a uznanie 
všetkým padlým aj z radov miest-
nych občanov, ktorých mená sú 

zvečnené na našom pamätníku.
Pietneho aktu pri pamätníku 

SNP sa zúčastnili predstavitelia 
mesta a mestského úradu, pred-
stavitelia škôl, žiaci ZŠ a ob-
čania Hanušoviec nad Topľou. 
Krojovaný sprievod tvorili čle-

novia folklórnych súborov Var-
govčan a Oblík.

Po pietnom akte usporia-
dala riaditeľka MsKS Ľubica 
Tomková s H. Lipčákovou pre 
členov ZO SZPB a organizá-
torov spomienkové stretnutie 
v Malom kaštieli, počas ktorého 
vstúpilo do SZPB 5 nových čle-
nov, vrátane primátora.  – HL –

Pri pamätníku primátor s Ľ. Tomkovou a H. Lipčákovou.

Egreš – pieta pri príležitosti 74. výročia oslobodenia

ZO SZPB Kežmarok, MsÚ Kežmarok, OU Kežmarok, Klub vojakov SR Kežmarok, delegácia voja-
kov v zálohe z družobného mesta Bochnia a žiaci základnej školy si 28. januára pietnou spomienkou 
pri pamätníku padlých partizánov pripomenuli 74. výročie oslobodenia mesta.  ZO SZPB Kežmarok 

ZO SZPB v Egreši s podporou 
obecného úradu dňa 16. 12. 
2018 z príležitosti 74. výro-
čia oslobodenia obce usku-
točnila spomienkové podu-
jatie v miestnom parku pri 
pamätníku, ktorý bol posta-
vený v roku 1970 na počesť 
13 padlým miestnym oby-
vateľom počas 2. sv. vojny 
a prechodu frontu obcou. 

V slávnostnom príhovore pred-
seda ZO SZPB Pavol Ferenc, 
v dejinnom poohliadnutí sa pou-
kázal na to, že obec patrí medzi 

107 vypálených, že front sa v nej 
zastavil na 3 týždne, pričom boje 
o ňu neutíchali. 

Spomienkového aktu sa zúčast-
nili aj kňazi miestnych farnosti – 

za rímskokatolícku Stanislav Fe-
dor a za gréckokatolícku Marek 
Kovaľ, ktorí zároveň požehnali 
a posvätili zrenovovaný pamät-
ník.  – PF –, snímka G. Timková

S účasťou predsedu vlády SR
V dňoch 18. až 21. januára si 
občania našich miest a obci, 
členovia SZPB, predstavitelia 
samosprávy a štátnej správy, 
miestnych organizácií, politic-
kých strán a mládež položením 
vencov pripomenuli 74. výro-
čie oslobodenia od fašizmu 
vojskami Červenej armády. 

V Prešove sa 18. januára okrem 
primátorky Andrei Turčanovej 
počas pietneho aktu prihovoril 
k účastníkom aj predseda vlády 
SR Peter Pellegriny. Jeho príhovor 
potleskom ocenili všetci účastní-
ci pietneho zhromaždenia, najmä 
členovia SZPB. K prítomným ob-
čanom prehovoril aj radca Veľvy-
slanectva RF v SR Vitalij Kozlov. 

Okrem Prešova pietne a spo-
mienkové zhromaždenia dôstojne 
prebehli v mestách Sabi nov, Veľký 
Šariš, v obciach Ľutina a Ľubotice.

Už tradične sa na týchto zhro-
maždeniach zúčastnili príslušníci 
Ozbrojených síl SR, klubu vojen-

skej histórie „Dukla“, ale najmä 
deti z materskej škôlky Bajkal-
ská 31 pod vedením riaditeľky 
Renáty Gumánovej.

Organizátorom pietneho a spo-
mienkového zhromaždenia bolo 
mesto Prešov a Oblastná organizá-
cia SZPB v Prešove. Zúčastnilo sa 
ho približne 300 osôb. Jozef Čorba
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Jozefa Čorbu,
predsedu Oblastného výboru SZPB v Prešove

Miesto pre...

Václava Homišana,
predsedu OblV SZPB Stará Ľubovňa

Oblastná organizácia SZPB v Prešove regionálne za-
hŕňa okres Prešov a Sabinov. K 31. 12. 2018 má 284 
členov platiacich si členské príspevky, ktorí pôsobia 
v 16-tich ZO SZPB. 

Typickou črtou tejto oblastnej organizácie je, že „ťa-
húňom“ a jadrom je jej najpočetnejšia ZO SZPB pri ZV 
SR Klub Prešov. Výhodou je, že v sídle má dislokované 

veliteľstvo 2. mb a vrtuľníkového krídla a pomoc ich príslušníkov pri zabezpečovaní 
pietnych aktov v regióne. 
Čím sa zaoberáte v tomto období? 

– Plne sa venujeme príprave oblastnej konferencie SZPB, spracúvame podkladové 
materiály, vyberáme vhodných kandidátov do výboru...

Na konferencii chceme prijať čestný historický názov OblV SZPB v Prešove 
kpt. in memoriam Imricha Jacko-Lysáka. Rodina a príbuzní s tým súhlasia. 
Aký je momentálne váš najväčší úspech a čo sa vám nedarí?

– Za najväčší úspech pokladám účasť predsedu vlády SR Petra Pelleginiho na piet-
nom akte kladenia vencov 18. 1. 2019 pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta 
Prešov a jeho okolia, ako aj jeho stretnutie a besedu s našimi členmi, na ktorom nám 
prisľúbil fi nančnú pomoc na vydanie zborníka Protifašistický odboj v prešovskom 
regióne v rokoch 1939 –1945.

Potešilo ma, že predseda vlády nás uistil, že vláda sa bude zaoberať pripomienkami 
našich členov na organizáciu celoštátnych osláv Výročia SNP a Dňa hrdinov KDO. 

Nedarí sa nám zastaviť pokles členskej základne a jej omladzovanie u pre-
važnej väčšiny ZO SZPB.
Čo očakávate od XVII. zjazdu SZPB na zefektívnenie svojej práce? 

– Že prijatým uznesením sa podarí dosiahnuť vyššiu zainteresovanosť samosprá-
vy, a najmä ZŠ a SŠ, na prehlbovaní odkazu protifašistického odboja vo verejnosti. 
Vrátane zabezpečenia väčšej účasti mládeže na protifašistických podujatiach. 

Oblastná organizácia SZPB v Starej Ľubovni má 
v súčasnosti 18 základných organizácii, v ktorých 
pracuje 441 členov. 

Najväčšou je 121-členná ZO SZPB v Starej Ľubovni. 
Najmenšie sú v Kyjove, Nižných Ružbachoch a Kolač-
kove, ktoré majú početný stav pod 10 členov. Oblastná 
organizácia je typická tým, že počas 18 rokov udržuje 

stabilný početný stav, ktorý sa ročne mení približne o (plus, mínus) desať členov.
Čím sa zaoberáte v tomto období?

– Hodnotením a zapracovaním poznatkov z výročných členských schôdzí ZO 
SZPB a prípravou oblastnej konferencie. Samozrejmou činnosťou je spoluorga-
nizovanie a zabezpečenie účasti na pietnych podujatiach pri príležitostí 74. výro-
čia oslobodenia miest a obcí v okrese Stará Ľubovňa Červenou armádou, vrátane 
sprievodných akcií (beh víťazstva na bežkách v Kamienke, turnaj v sálovom futbale 
v Starej Ľubovni, turistický pochod na bežkách Jarabina – Litmanová a späť, špor-
tový deň pre žiakov ZŠ v Hniezdnom, volejbalový turnaj s medzinárodnou účasťou 
v Kamienke...) a prebiehajúcimi školskými kolami vedomostnej súťaže Medzníky 
2. svetovej vojny.
Aký je váš najväčší úspech a čo sa vám nedarí?

– Veľmi dobrá je spolupráca s okresným úradom, mestskými a obecnými úradmi, 
strednými a základnými školami, okresnými a miestnymi organizáciami Jednoty dô-
chodcov na Slovensku, Únie žien na Slovensku, Dobrovoľného hasičského zboru, so 
samosprávnymi inštitúciami ako je Ľubovnianska knižnica, Ľubovnianske osvetové 
stredisko, Ľubovnianske múzeum, Centrum voľného času, ako aj s podnikateľskou 
sférou. Hlavní funkcionári škôl pracujú vo výboroch ZO SZPB. Ako príklad 
môžem uviesť riaditeľku Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni, zástupca riaditeľ-
ky Obchodnej akadémie je predsedom ZO SZPB v Kyjove, bývalí riaditelia ZŠ vo 
Veľkom Lipníku a v Kamienke sú predsedami ZO SZPB v týchto obciach. Taktiež 
starostovia obcí nám pracujú vo výboroch ZO SZPB. Starostovia zastupujú funkcie 
tajomníkov výborov ZO SZPB v Šambrone, Kolačkove a Šarišskom Jastrabí. 

Nedarí sa nám nadviazať kontinuitu v ZO SZPB Plaveč, kde je členská zá-
kladňa, ale doteraz sme nedokázali obsadiť funkciu predsedu tejto organizácie. 
Prísľub pomoci v tejto otázke nám dal nový starosta obce.
Čo by ste potrebovali na zefektívnenie práce od XVII. zjazdu SZPB? 

– Bolo by dobré osobitne prideliť fi nančné prostriedky na bádateľskú činnosť 
Historických dokumentačných skupín. Bez fi nancií v tejto oblasti sa veľmi ťažko 
efektívne pracuje. 

Zavedenie elektronickej pošty a komunikácie medzi OblV SZPB a predsedami 
ZO SZPB by urýchlilo komunikáciu a orientáciu v našej práci. Ušetrilo by sa veľa 
času potrebného na riešenie iných úloh. V súčasnej dobe starší funkcionári sa tomu 
bránia (nemajú vybavenie a nerozumejú tejto oblasti). Snáď s výmenou nástupníckej 
generácie dožijeme sa aj toho.  Vladimír Dobrovič

„Dokedy sa necháme utláčať...“
(Dokončenie zo str. 1)

Správa a diskusia ešte tvrdšie reagova-
la nielen na organizáciu minuloročných 
osláv SNP v B. Bystrici, ale aj na údajné 
zámery spojiť tohtoročné oslavy Výročia 
SNP s 15. výročím vstupu SR do NATO 
a so stým výročím úmrtia M. R. Štefá-
nika. Jednoznačnú a nekompromisnú re-
akciu delegátov vyjadrovali slová – Čo 
s tým má spoločné Slovenské národné 
povstanie? A jedna z delegátok sa rovno 
opýtala: „Dokedy sa necháme utláčať? 
Nejakí traja v štátnej správe chcú nám, 
tisícom, nariaďovať, ako si máme osláviť 
svoju najväčšiu protifašistickú udalosť?“ 

Nespokojnosť trebišovskí delegáti vy-
jadrili aj so stavom monumentu na Dar-
gove, čo je téma, ku ktorej sa komplex-
nejšie vrátime v budúcich číslach. 

Trebišovská oblastná konferencia svo-
jím pragmatizmom potvrdila, že nie je 
len oslavným stretnutím delegátov, ale 
že je predovšetkým nástrojom na dosiah-
nutie vyššej efektivity svojej práce a na 
získanie viac kompetencií a možností. 
Práve to má dosiahnuť návrh, ktorý uzne-
sením vyslala 17. zjazdu SZPB. Ide ním 
o Stanovami SZPB odobrené vytváranie 
„Klubov mladých priateľov“ pri oblast-
ných výboroch, o ich právnej i fi nančnej 
organizácii, na čo vraj „dozrel čas“. Sprá-
va o tomto zámere zdôraznila, že dajme 
mladému človeku „takú ponuku v Klu-
be mladých priateľov SZPB, aby nepri-
jal ponuku od neonacistov, extrémistov 
a nacionalistov“. A že „zvýšime aktivity 
pri organizovaní podujatí, ktoré sú zau-
jímavé pre mladých ľudí,“ čo je vraj vý-
zva aj pre oblastnú komisiu pre učiteľov, 
ženy a mládež a aj pre historicko-doku-
mentačnú komisiu. 

Veľmi príjemné bolo počúvať sprá-
vu a diskusiu o starostlivosti o pomníky 

a pamätníky. Aj tu sa zniesla kritika na 
poškodený text na Pamätníku oslobodi-
teľov na trebišovskom Mestskom cin-
toríne, no poukázané bolo aj na opačný 
postoj samosprávy. A to v obci Veľaty, 
„v ktorej pričinením starostu bol 30. 11. 
2018 odhalený pomník 58 občanom, kto-
rí bojovali v 2. sv. vojne“. 

Pochválená bola tiež spolupráca s ar-
mádou, konkrétne vzťah náčelníka GŠ 
Mariána Zmeka k tunajším protifašistic-
kým odbojárom. Cenená je aj medziná-
rodná spolupráca s maďarskými a ukra-
jinskými antifašistami. 

Slabšou stránkou tejto konferencie bola 
dnes už bývalým oblastným tajomníkom 
Milanom Malým prednesená správa 
o hospodárení. Jej nedostatkom bola su-
chá konštatácia čísel bez uvedenia, ako 
vyjadrujú plánovaný a dosiahnutý roz-
počet. 

Oblastná konferencia SZPB potvrdila 
vo funkcii oblastného predsedu Milana 
Urbana a do funkcie oblastnej tajomníč-
ky bola zvolená Mária Kolesárová. 

Vladimír Mikunda

V. Longauerom a M. Urbanom je vy-
znamenávaný vojnový hrdina Ján Čin-
tala (viac sa o ňom dočítate v niekto-
rom z budúcich čísel).

Hlasovanie trebišovských delegátov.

DORUČENÉ PO UZÁVIERKE

OBSE vyvrátila tvrdenie Kyjeva
„Neexistuje žiadny údaj o tom, že ruská armáda je na ukrajinskom území,“ 
vyhlásil v rámci videoprenosu pred členmi BR OSN v utorok na stredu Erturul 
Apakan, šéf Osobitnej pozorovateľskej misie OBSE na Ukrajine (SMM).

Reagoval tak na opačné tvrdenie ukrajinského veľvyslanca pri OSN Volodymyra Jelčen-
ka, podľa ktorého „na území nekontrolovanom Kyjevom operuje 2 100 príslušníkov ruských 
ozbrojených síl, ktorých úlohou je podporovať 35-tisíc ozbrojených separatistov v Donbase“.

„Chcel by som využiť prítomnosť pánov Apakana a Martina Sajdika (osobitný predstavi-
teľ úradujúceho predsedu OBSE na Ukrajine v trilaterálnej kontaktnej skupine – pozn. red.), 
aby informovali, či videli v Donbase veľa ruských vojakov, či poznajú ich počty, o ktorých 
hovoril ukrajinský veľvyslanec a či to môžu potvrdiť,“ zapojil sa do diskusie Vasilij Neben-
zia, ruský veľvyslanec pri OSN. Odpoveď Apakana musela sklamať Kyjev. Vyvrátil totiž 
tvrdenie ukrajinského diplomata. 

 „Aby som predišiel nedorozumeniu, v našej správe niet zmienky o ruských vojakoch, ne-
obsahuje žiadne osobné úsudky, ale konkrétne fakty, ktoré nepotvrdzujú prítomnosť ruských 
vojakov,“ reagoval Apakan na „prestrelku“ na pôde BR OSN.  Pravda.sk, 13. 2. 2019 (výňatok)
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Dobrý človek sa bráni zlému systému s celou svojou dušou. Mahátma Gándhí

Proti „reštaurácii fašizmu“
Dňa 19. 1. 2019 sa v Poltári konala výročná členská schôdza 
ZO SZPB. V jeho katastri sa odohrávali prudké boje jednak pri 
potláčaní SNP, ako aj pri jeho konečnom oslobodení. 

Na snímke L. Kamenský vpra-
vo s J. Pupalom.

V duchu dnešnej doby proti 
„reštaurácii fašizmu“ sa nieslo aj 
toto rokovanie. Otvoril ho predse-
da Ladislav Kamenský a schôdzu 
viedol podpredseda ZO SZPB Ján 
Iždinský. Rokovania sa zúčastnili 
aj predseda OblV SZPB v Lučen-
ci Jozef Cerovský, podpredsed-
níčka OblV Mária Švikruhová 
a predseda Redakčnej rady SZPB 
Jozef Pupala. Prítomní boli aj 
predsedníčka ZO SZPB z Uteká-
ča Gabriela Šusteková a predseda 
ZO SZPB z Kokavy nad Rimavi-
cou Pavol Zdút Štastný. 

Výročnú správu predniesol 

Štefan Repka. Spomenul v nej, 
že práve súčasný predseda L. Ka-
menský pred 20-timi rokmi sľú-
bil, že udrží ZO SZPB v Poltári, 
ktorá bola prestarnutá a hrozil jej 
zánik. Preto začal na jej aktivi-
ty pozývať potomkov priamych 
účastníkov protifašistického od-
boja a mladých sympatizantov. 

Podarilo sa! Dnes má poltárska 
ZO SZPB 57 členov, pričom len 
v roku 2018 jej pribudlo 11 no-
vých. Žiaľ, opustili ju traja členo-
via (Anton Štuler 65-ročný, Júlia 
Szabová 85-ročná a Anna Turo-
ňová 96-ročná). 

Okrem účasti na ústredných a ob-
lastných podujatiach sa Poltárča-
nia vlastnými podujatiami orientujú 
hlavne na mládež. Nadviazali na to aj 
spoluprácu so ZO SZPB v R. Sobote 
a s priamymi protifašistickými bojov-

níkmi červenoarmejcom L. Sládekom 
a členom študentského strážneho od-
dielu v Klenovci Júliusom Molitori-
som. 

V diskusii sa hovorilo o 100. výro-
čí vzniku ČSR, o aktuálnom obraze 

súčasného Slovenska, ale aj o „Naj-
väčšom Slovákovi“. 

Novým predsedom ZO SZPB sa 
po abdikácii doterajšieho stal Ján 
Iždinský. Za dlhoročnú aktívnu čin-
nosť boli vyznamenaní Ján Brezina, 

Zita Hricová, Anna Pachotová, Elena 
Paprnáková, Jolana Šuleková a Da-
rina Kapcová. Odstupujúci predseda 
L. Kamenský, ktorý sa dožil 80. na-
rodenín, bol vyznamenaný Medailou 
M. R. Štefánika I. stupňa.   V. Rízová

Dali stopku fašizmu
Výročné rokovanie ZO SZPB v Starej Ľubovni poskytlo svojím 
členom široký priestor na zhodnotenie spolupráce s Mestom 
či okresným úradom, na aktivity so základnými a strednými 
školami, ale aj podujatia s kultúrno-vzdelávacími inštitúcia-
mi, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta i Pre-
šovského samosprávneho kraja.

Rokovanie osobne pozdravil primátor Ľuboš Tomko, ktorý zdôraz-
nil význam šírenia hodnôt antifašizmu a aktuálne uviedol, že „27. ja-
nuár je Dňom pamiatky holokaustu, na ktorý sa nesmie zabudnúť“. 
V záverečnom slove staronovej predsedníčky Edity Oláhovej zazne-
lo aj pripomenutie si 75. výročia odstránenia blokády Leningradu. 

Naša ZO SZPB je dôkazom toho, že rady antifašistov sa darí roz-
širovať, na výročnom rokovaní nás bolo o päť viac. Treba však 
urobiť prienik k mládeži, ktorá citlivo reaguje na všetky spoločen-
ské zmeny. „Formovať mladých v duchu antifašistických hodnôt, 
znamená tvoriť lepšiu a humánnejšiu budúcnosť,“ zdôraznila Edita 
Oláhová.  EO, snímka Helena Homišanová 

Hovorí sa, že čas ľudí spája, a tiež, že je najlepším liekom 
na bolesť a žiaľ. Sme akosi k sebe bližšie. Časom zblíženia 
bol aj deň výročnej členskej schôdze ZO SZPB č. 1 v Brezne, 
ktorá sa konala 31. 1. 2019. 

Stretnutie otvoril predseda J. Longauer. Privítal oblastného 
predsedu Jaroslava Demiana a venoval sa aj výročiu oslobodenia 
Brezna. V správe o činnosti konštatoval, že naša základná organi-
zácia má 115 členov, avšak už len dvoch priamych účastníkov pro-
tifašistického odboja. Priemerný vek členskej základne je 70 rokov. 

J. Demian vyzdvihol činnosť a aktivity, ktoré naša organizá-
cia realizuje. Dôkazom toho sú zdokumentované fakty v kronike 
a v albume. Pohovoril aj o oblastnej konferencii SZPB, ktorá sa 
v Brezne uskutoční 9. marca 2019. 

Našou najznámejšou akciou je každoročné stretnutie „Po sto-
pách SNP“, ktorým si uctievame pamiatku hrdinov, ktorí položili 
svoje životy v boji za oslobodenie. V týchto aktivitách budeme aj 
naďalej pokračovať.  Elena Majerová

Aj o stretnutiach „Po stopách SNP“

I nfo z Banskej Štiavnice
Na výročnom rokovaní v B. Štiavnici predseda ZO SZPB Vladimír 
Poprac privítal oblastného predsedu zo Žiaru nad Hronom s tajom-
níkom Jaroslava Bulka a Ľubomíra Janča. Predsedovi neskôr gratu-
loval k jeho 75. narodeninám. 

Po štandardných procedúrach podpredseda organizácie a zároveň posla-
nec mestského zastupiteľstva Pavel Bačík oboznámil schôdzu s prípravou 
generálnej opravy Pomníka padlých hrdinov, Pamätníka SNP oproti mest-
skému úradu v B. Štiavnici a aj Pomníka SNP na Počúvadlianskom jazere. 

Hovorilo sa tiež o aktivitách, ktoré ZO SZPB zorganizovala minulý rok. 
Napr. o návšteve pamätníka na Jankovom vŕšku spoločne s členmi denného 
centra a Únie nevidiacich a slabozrakých, o pripravovanej oblastnej kon-
ferencii SZPB... 

V ďalšom období bude výbor pracovať v zložení: predseda – V. Poprac, 
podpredseda P. Bačík, tajomník Jaroslav Dudík, pokladníčka Ružena Mel-

crová, kultúrna a organizačná referentka Júlia Popracová a člen Vladimír 
Kottila, ktorý je navrhovaný aj do predsedníctva oblastného výboru SZPB. 

Do organizácie vstúpili ďalší dvaja členovia – starosta obce Sv. Anton 
Martin Kminiak a Blanka Čamajová.  – VP – 

Aj naša ZO SZPB v Dolných Vesteniciach zhodnotila svoju činnosť za 
rok 2018 na členskej schôdzi 3. 2. 2019 za prítomnosti 41 členov 
a starostky Kvetoslavy Šimorovej, riaditeľky ZŠsMŠ Ireny Reiselovej 
a predsedníčok JDS a SZZP.

Kultúrnym programom nás pozdravili žiaci ZŠ. Potom sme v správe 
konštatovali, že sa nemáme za čo hanbiť, lebo naša činnosť bola bohatá 
po všetkých stránkach. Napr. v spolupráci so ZŠ sme zorganizovali ve-
domostnú súťaž so 6. ročníkom v rámci regionálnej výchovy, besedovali 
sme o vojnovej histórii obce, 9. ročník zase preukázal svoje vedomosti 
o 2. sv. vojne. Samozrejme, že sa zúčastnil aj okresného kola „Medzníky 
2. svetovej vojny“. Pre všetky deti z obce sme pri príležitosti Dňa víťaz-
stva nad fašizmom zorganizovali športovú súťaž v šikovnosti jazdy na 
bicykloch, do ktorej boli zapojené aj deti z MŠ. 

Nezanedbávali sme ani svojich členov. Zorganizovali sme MDŽ pre 
naše členky, zájazd do Košíc a na Dargov, návštevu divadla A. Bagara 
v Nitre a samozrejme oslavy oslobodenia obce a Výročia SNP. Pripome-
nuli sme si tiež 100. výročie ukončenia 1. svet. vojny.

Máme sa čím pýšiť

Dušan Mozoľa v správe o čin-
nosti základnej organizácie po 
XVI. zjazde SZPB o. i. odsúdil 
všetky pokusy o znevažovanie 
a prekrúcanie histórie SNP a 2. sv. 
vojny. Konštatoval, že je na nás 
samých, aby dejiny boja proti 
fašizmu a za národné oslobode-
nie boli pravdivo vysvetľované.

S ľudovými piesňami Sasianky
Dňa 13. 1. 2019 ZO SZPB v Sáse hodnotila svoju činnosť za uply-
nulé štyri roky. V úvode zaznela báseň Milana Rúfusa „Večer na 
Ďumbieri“ v podaní Anny Šimkovej. Predsedajúca Anna Hybská pri-
vítala členov a hostí – Máriu Rausovú, predsedníčku ZO SZPB v Plie-
šovciach, Jána Slosiarika, člena predsedníctva oblastného výboru 
a predsedu ZO SZPB v Dobrej Nive a starostku Ivetu Hladkú. 

Vyzdvihol spoluprácu s miest-
nou samosprávou, so ZO JDS 
a ZO SZZP. Ďalej to, že v Sáse 
bola zasadená lipa ako symbol slo-
vanskej vzájomnosti a úcty tým, 
ktorí padli za našu slobodu. Obec 
Sása bola ocenená Pamätnou me-
dailou gen. Jána Goliana I. stup-
ňa, náš člen Juraj Valach Pamät-

nou medailou gen. Jána Goliana 
II. stupňa za šírenie ideí boja proti 
fašizmu a Vladimír Brodnianský 
Pamätnou medailou gen. Jána Go-
liana III. stupňa za dlhoročnú spo-
luprácu s armádou. 

Súčasťou osláv 73. výročia oslo-
bodenia našej obce bola beseda 
s V. Nociarovou, autorkou knihy 
„Ženy zvolenského okresu v SNP“ 
a novým členom boli odovzdané 
členské preukazy SZPB. V júli 
2018 sme boli na výlete v Banskej 
Štiavnici so zastávkou pri hrobe 
obetí fašizmu na Hanišbergu a na 
Švábe – v sídle partizánskeho štá-
bu počas SNP. Oslavy 74. výročia 

SNP sme ukončili lampiónovým 
sprievodom k hrobu padlých voja-
kov na cintoríne v Sáse a vatrou.

Na výročnom rokovaní bol zvo-
lený 5-členný výbor, revízor a de-
legáti na oblastnú konferenciu 
SZPB a tiež bol prijatý plán čin-
nosti ZO SZPB na rok 2019, ktorý 
okrem iného obsahuje aj také úlo-
hy, ako propagácia našej činnosti 
v médiách, organizáciu podujatí 
pre mládež, zbieranie artefaktov 
z 2. sv. vojny, spoluprácu so ZO 
SZPB Pliešovce a Dobrá Niva.

O dôstojné ukončenie sa posta-
rala skupina Sasianka ľudovými 
piesňami.  Renáta Neherová

Z príležitosti 75. výročia SNP v tomto roku sme venovali našim členom 
„Ročenku odbojárov 2019,“ čo bolo 65 kusov. No a prijali sme aj 3 nové členky. 

Po zvolení nového výboru chceme v našej činnosti pokračovať, ba nie-
čo pridať, najmä pri 75. výročí SNP. Do svojho plánu chceme doplniť aj 
úlohy, ktoré vyplynú zo XVII. zjazdu SZPB. N. Matejíčková

S vďakou bývalému primátorovi
Základná organizácia Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov v Spiš-
skej Belej hodnotila svoje aktivity za 
uplynulý rok a predstavila plán činností 
na rok 2019.

V utorok 22. 1. 2019 na VČS ZO SZPB 
okrem zhodnotenia dosiahnutých výsled-
kov, vrátane hospodárenia, sme prerokovali 
a schválili plán práce a rozpočet na tento rok. 

Pri založení organizácie (cca v roku 1955) 
mala táto asi 220 členov a patrili k nej aj 
členovia zo spádových obcí, ako je Lendak, 
Slovenská Ves, Toporec, Ihľany, Jurské 
a Holumnica. 

Predsedníčka Daniela Líneková v tejto 
súvislosti požiadala členov, aby nám po-
skytli poznatky a spomienky čo si pamätajú 
z rozprávania našich otcov, dedov o týchto 
udalostiach.

Stav členskej základne v meste Spišská 

Belá k 31. decembru 2018 je 26 členov 
z toho 7 mužov a 19 žien. Členovia orga-
nizácie sa zúčastnili osláv SNP v Banskej 
Bystrici, v Podbanskom, Dňa hrdinov KDO 
na Dukle, oslobodenia Kežmarku, kde bola 
aj ukážka z bojov 2. sv. vojny. ZO SZPB 
v Spišskej Belej sa tiež celoročne stará 
o hrob neznámeho sovietskeho vojaka na 
mestskom cintoríne.

Minulý rok sa obe základné školy z nášho 
mesta zapojili do súťaže Medzníky 2. sv. 
vojny. V tomto roku plánujeme pre súťa-
žiacich žiakov zorganizovať za odmenu po-
znávací zájazd na Duklu alebo do Banskej 
Bystrice.

ZO SZPB ďakuje za podporu Mestu Spiš-
ská Belá a najmä bývalému primátorovi Šte-
fanovi Bieľakovi. Veríme, že nový primátor 
Jozef Kuna nám bude tiež nápomocný. 

 Jana Neupauerová

Výročie oslobodenia Hermanoviec n/T

Život zasvätil boju proti fašizmu

Obec Hermanovce nad Topľou si 20. 1. 2019 pripomenula 74. 
výročie svojho oslobodenia spod fašistickej nadvlády, na kto-
rom sa tradične podieľala nielen obec, ale aj matičiari z Her-
manoviec a ZŠ v Hermanovciach.

Pozvanie prijala aj delegácia 
SZPB na čele s predsedom ob-
lastného výboru. Úvodné slovo 
mal starosta Martin Ivan, po ňom 
sa prihovoril predseda MO MS 
Hermanovce Vladimír Krivák. 
Záverečné slová patrili predse-
dovi SZPB Vyšná Olšava Petrovi 
Kasardovi, ktorý svojej obci odo-
vzdal Čestné uznanie ZO SZPB. 

Udalosti z neľahkého vojnové-
ho obdobia nám dokonale poda-
li vo forme divadelných scénok 
členovia MO MS Hencovce, sú-
časne členovia ZO SZPB Vra-
nov nad Topľou 1, pod vedením 
predsedníčky Jany Gešperovej 
a samozrejme nechýbala tiež ich 
asistencia pri slávnostnom kladení 

vencov v podobe čestnej stráže pri 
pamätníku por. J. Rajtiaka. 

Podujatie sa nieslo aj v športo-
vom duchu. Žiaci súťažili v behu 
a streľbe zo vzduchovej pušky. Pri 
tom chceme vyzdvihnúť spoluprácu 
a zároveň aj poďakovanie obci Her-
manovce, Miestnemu odboru Matice 
slovenskej a základnej škole. 

Podujatie je už tradične pevnou 
súčasťou kultúrno-spoločenského 
života v obci. Cieľom tohto ostat-
ného bolo oslovenie predovšetkým 
detí a mládeže športom a popri tom 
si pripomenúť neľahké obdobie z na-
šej minulosti, ktoré zažívali miestni 
obyvatelia od začiatku SNP až po 
19. január 1945, kedy bola obec 
oslobodená, s dôrazom na slávne 
osobnosti nášho regiónu z obdobia 
2. sv. vojny.     Miroslav Gešper

O pohár primátora Hanušoviec nad Topľou
Strelecká súťaž „O pohár primátora mesta Hanušovce nad Topľou“ je jedným 
z podujatí na počesť víťazstva nad fašizmom, ktoré už tradične usporadúva 
základná škola, mesto a mestský úrad a miestna ZO SZPB. 

O primátorov pohár zápolili so vzdu-
chovkami 26. januára 2019 žiaci a žiačky 
rôznych vekových kategórií troch škôl. 
Tunajšej, ZŠ Bystré a ZŠ Hermanovce nad 
Topľou. A keďže sa toto zápolenie už do-
stalo do povedomia verejnosti, tak okrem 
rodičov, riaditeľov škôl, miestnych spolu-
občanov a členov SZPB sa ho zúčastnili aj 
predstavitelia mesta a mestského úradu.

Poháre a diplomy víťazom odovzdali pri-
mátor Štefan Straka, riaditeľ ZŠ Hanušovce 
nad Topľou Miroslav Petrov a predsedníčka 
miestnej ZO SZPB Helena Lipčáková. – HL – 

V stredu 30. januára uplynulo 77 rokov od umučenia antifašistu 
a vedúcej osobnosti juhoslovanských Slovákov Jána Bulíka v na-
cistickom koncentračnom tábore Mauthausen. 

Spomienkové vence vďaky k pamätnej tabuli v bratislavskej Pe-
tržalke na Bulíkovej ulici, ktorá je pomenovaná po tomto sloven-
skom národovcovi, prvom predsedovi MS v Juhoslávii a hrdinovi 
protifašistického odboja, položili členovia Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Petržalke, Spolok Slovákov z Juhoslávie s pred-
sedom Samuelom Jovankovičom a ZO SZPB č. 19 v Bratislave. 

Ján Bulík od začiatku 2. sv. vojny organizoval v Juhoslávii pro-
tifašistický odboj. V januári 1941 ho zatkli a následne deportovali 
do koncentračného tábora v Mauthausene.

Jeho život, zasvätený boju proti nemeckému nacizmu a fašiz-
mu, priblížil predseda miestnych matičiarov Jozef Schwarz. Pred-
seda ZO SZPB č. 19 V. Mikunda prítomných informoval, že v or-

ganizácii bol schválený návrh na pripojenie si mena hrdinu ako 
prídomku k názvu organizácie.  – vič –

Dolnozemský Slovák Ján Bulík bol v Mauthausene umučený na 
smrť a na tejto pietnej spomienke sa uvádzalo, že nacistickí ka-
tani ho dali vraj zožrať psom.
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KEĎ PREHOVORIA SPOMIENKY Viete, že...?
...jednou z najviac cenených trofejí, ktorú chceli Nemci ukoristiť 
Červenej armáde, boli samopaly PPŠ (Pistolet pulemjot Špagina)? 

V bubne Špaginovho samopalu sa nachádzalo 71, pričom 
v nemeckom MP-40 len 32 nábojov. Horšie však bolo to, že 
nemecký samopal sa musel nabíjať pomocou špeciálneho podá-
vača nábojov a PPŠ štandardne ručne. 

Pri streľbe s MP-40 nebolo dobré držať sa za zásobník, s PPŠ to 
bolo bežné. V MP-40 sa každý takýto pohyb mohol zmeniť na za-
seknutie náboja. A chytiť iného? Veď všetko bolo pri paľbe horúce. 

Špagin mal aj jednu absolútnu prednosť. A síce rýchlosť paľ-
by. MP-40 vypálil za minútu 600 a PPŠ až tisíc striel. 
Ďalšou žiadanou trofejou zo sovietskeho arzenálu bola samo-

nabíjacia puška Tokarev SVT 40. Červenoarmejci ju nazvali 
„Svetka“, v našej literatúre sa môžete stretnúť s prezývkou „ru-
sanda“. Niektorí Nemci ju pomenovali „ručným guľometom“. 

Puška SVT však mala jeden nedostatok. Vyžadovala si stálu 
opateru. Osobitne prínosnou sa ukázala na začiatku vojny, preto-
že bola lepšia ako nemecká opakovačka Kar-98 (Karabiner 98k) 
a niekedy vraj aj ako nemecké pištoľ guľomety. H. Guderian vo 
svojich pamätiach napísal, že ruskí pešiaci zaostávajú výzbrojou 
za vojakmi Wehrmachtu, avšak iba vtedy ak červenoarmejci ne-
majú SVT. Nemcom sa SVT puška tak zapáčila, že si pre ňu začali 
vyrábať vlastné patróny. 

S blížiacou zimou sa najcennejšou nemeckou trofejou stal 
zimný odev červenoarmejcov. Osobitne kožuchy, válenky 
a čiapky. Guderian píše, že niekedy nevedel odlíšiť svojich 
vojakov od červenoarmejcov. Nemci totiž chodili vo zvrchní-
kových odevoch a obuvi, ktorú odobrali mŕtvym sovietskym 
vojakom alebo ich získali prepadom sovietskych zásobovačov. 


...pri príležitosti 75. výročia zlikvidovania blokády Leningradu 
boli odtajnené mnohé unikátne dokumenty? 

Na webovej stránke MO RF sa už dá nájsť veľa neznámych 
faktov o „Ceste života“, ktorá spájala Ladožské jazero s Lenin-
gradom. Zároveň bola aj 35 km palivovou tepnou zásobujúcou 
obsadené mesto. 

Odtajnené materiály hovoria aj o účasti ponoriek v bojových 
operáciách na Ladožskom jazere. „V roku 1942 boli po železnici 
do vôd jazera presunuté malé sovietske ponorky M-77 a M-79, 
ktoré plnili prieskumné úlohy, sledovali prístupy k základniam, 
trasy, pobrežie, ostrovy nepriateľa a aj bojové operácie. V do-
kumentoch ministerstva sú správy o bojovej činnosti posádok 
ponoriek, o počtoch ich plavieb, o splnených úlohách i popise 
udalostí so schémami ich pohybu.“ 

Za čas blokády v Leningrade údajne zomrelo od 400 tisíc do 
1,5 milióna ľudí. Na Norimberskom procese však fi guroval kon-
krétny údaj 632 tisíc ľudí. Pričom iba 3 percentá z nich má na 
svedomí bombardovanie a delostrelecké obstreľovanie. Ostat-
ných 97 % zomrelo od hladu. 



...od septembra 1941 po marec 1943 bolo po „Ceste života“ do 
obkľúčeného Leningradu prepravených 800 tisíc ton nákladov, 
osobitne proviantu? 

Cestou života sa nazývali dva úseky trasy: železnica Leningrad 
– Ladožské jazero a samotná trasa po jazere. Spiatočnou cestou po 
nej bolo evakuovaných okolo milióna ľudí. 

Tak, ako má Bratislava svoje míľniky (6 ks), tak aj Leningrad 
(dnešný Petrohrad) má svoje kilometrovníky (46 ks). Pokiaľ tie 
bratislavské majú priamy súvis s uľahčením postupu Červenej ar-
mády mestom smerom na Viedeň, tie leningradské sú skôr symbo-
lické. Prvý bol totiž postavený až v roku 1967 a nachádzajú sa na 
každom kilometri trasy k Ladožskému jazeru.  


...počas nemeckého ťaženia na východ sovietska 2. tanková di-
vízia už 23. 6. 1941 zastavila útok celého 41. motorizovaného 
zboru (dve tankové divízie, motorizovaná divízia, pechotná divízia 
a k tomu posilňovacie prostriedky)? 

Išlo o útok v smere na Leningrad, konkrétne o boj pri litovskom 
mestečku Rasejniai, kde sa 57 ťažkých (50-tonových) tankov KV 
postavilo do obrany a následne do protiútoku. Z hlásení nemeckých 
dôstojníkov aj dnes čítame, že sa im postavil dosiaľ neznámy tank. 
Nemecké tanky, nemecké protitankové pušky boli naň krátke a tak 
sa Nemci dali na útek. 

S tankami KV, ktorých však bolo v Červenej armáde málo, Nem-
ci nevedeli bojovať až do roku 1943. Za celú dobu vojny bolo tan-
kov KV vyrobených dvanásťkrát menej, ako tankov T-34.

Ruskí historici si však kladú aj inú otázku. A síce, čo by bolo 
s nami, ak by sme v roku 1941 tanky KV (Klim Vorošilov) nemali?  

A. Mikundová

Môj starký bol dobrý človek, alebo
Dušan Vilim a vnukovia spomínajú na Jána Vilima
O mojom starkom (pradedovi) mi rozprával môj ocko a roz-
právanie doplnil dedko. Starký bol učiteľ na štátnej ľudovej 
škole v Kobeliarove.

Veľmi nerád hovoril o au-
guste 1944, keď dvadsiateho 
piateho došlo k odzbrojeniu 
„východoslovenských divízií“ 
Nemcami. Vinu za to kládol ich 
veliteľovi A. Malárovi, ktorý sa 
v tom čase zdržiaval v Topoľ-
čanoch. Vojsko nevedelo čo má 
robiť. Môj starký rozhodol, že 
jeho družstvo neodovzdá zbra-
ne a z priestoru odzbrojovania 
on a jeho šesť vojakov, s dvomi 
guľometmi a príslušným poč-
tom nábojov, odišli od svojej 
jednotky. Dá sa povedať, že boli 
dezertéri, ale v tom čase chaosu 
a neporiadku si to možno nikto 
nevšimol, pretože vojsko bolo 
tak, či tak, rozpustené.

V čase pešieho pochodu z vý-
chodu na stredné Slovensko 
ich zastihla správa o vyhlásení 
Povstania a o vyhlásení mobili-
zácie. Starký spolu s jeho druž-
stvom sa 4. septembra 1944 hlá-
sil v meste Dobšiná u kapitána 
Hudeca, že jeho družstvo je pri-
pravené s guľometmi zasiahnuť 
do bojov na obranu povstalec-
kého územia. 

Družstvo bolo pridelené na 
strategický bod obrany územia 
na kopec Grajnár nad Spišskou 
Novou Vsou. Tu odrážalo via-
cero útokov Nemcov. Po potla-
čení povstania, ako regulárny 
vojak 1. čs. armády na Sloven-
sku, neodišiel medzi partizá-
nov. Vrátil sa do rodnej obce, 
ktorá bola čisto evanjelického 
vierovyznania. V Kobeliarove 
organizoval spolu so spolubo-
jovníkom Jánom Gregorom zá-
sobovanie partizánskych skupín 
v horách horného Gemera.

Aktívne sa môj starký do bo-
jov zapojil v Poprade, kde bol 
zaradený do novo sa vytvára-
júceho štvrtého práporu Svo-
bodovho armádneho zboru. 
Ako veliteľ čaty guľometníkov 
prešiel oslobodzovacími boj-
mi Liptovský Mikuláš, Martin 
a Kunerád. Nerád spomínal na 
ťažké obete bojov, stále mal 
pred očami matky padlých vo-
jakov a hlavne tých 1 140 ma-
tiek, ktoré stratili svojich synov 
pri bitke o strategický kopec 
„Polom“ nad Žilinou. Na ten-

to kopec sa po viactýždňovom 
boji prebojoval ako prvý vojak 
a dá sa povedať, že tu sa otvori-
la cesta vojskám k oslobodeniu 
Žiliny. Ocenili ho za to udele-
ním vyznamenania Vojenský 
kríž I. stupňa.

Na Polome nakoniec skonči-
la bojová cesta môjho starkého, 
obyčajného človeka – učiteľa. 
Zasiahli ho črepiny delostre-
leckého granátu do celej ľavej 
časti tela. Nebyť pomoci jeho 
vojakov, bol by tam vykrvácal 
a zomrel.

Lekári ho v nemocnici, v tom 
čase už oslobodeného Martina, 
dali do poriadku v priebehu 
šiestich týždňov tak, že sa mo-
hol vrátiť domov a znova začať 
učiť. 

O tom, že môj starký bol dob-
rým učiteľom a dobrým člove-
kom vedelo a doteraz vie veľa 
ľudí na Gemeri. Nikdy sa však 
nechválil svojimi bojovými zá-
sluhami, lebo vedel, že v danom 
čase „to bola jeho povinnosť“.

Agátka Vilimová – pravnučka, Andrej Vilim – 
vnuk a dedko Dušan Vilim

Úryvok z knihy „SPOMÍNAŤ A NEZABUDNÚŤ, 

SNP a druhá svetová vojna v spomienkach 

štyroch generácií“

Osud môjho otecka Janka Králika
Zomrel, keď som mala 12 rokov. Ale jeho 
osud sa často spomína v našej rodine. 

Bývali sme na povstaleckom území na stred-
nom Slovensku. Ako študent obchodnej akadé-
mie narukoval za vojaka do Brezna. Počas vý-
cviku Banská Bystrica padla obsadená nemeckou 
armádou. 

Nastal veľký chaos, každý utekal, kade vedel. 
Aj otec bol zrazu v horách nad Banskou Bystri-
cou. Partizáni, Židia, utečenci a vojaci v strachu, 
že sa stretnú s nemeckou hliadkou. 

Stalo sa. V horách neďaleko Zvolena hľadali 
nejakú partizánsku skupinu, ku ktorej by sa pripo-
jili. Natrafi li však na skupinu SS-manov. Chytili 
ich, hnali najprv do Budče, odtiaľ do Kremnice 
a potom do Turčianskeho sv. Martina. Každý deň 
nástup, na koho padlo číslo desať, toho naložili 
do nákladného auta a strieľali ich v Kremničke. 

Onedlho ich naložili do dobytčieho vagóna, že 
na vypočúvanie do Malaciek. Ale ocitli sa v Bra-
tislave. Bolo to hrozné, keď sa vlak o tri dni pohol 
a potom cez dunajský most do Rakúska. Už ve-
deli, že ich čaká hrozný osud. Hlad, vypočúvanie, 
nedostatok vzduchu a žiadna hygiena. Zastávky 
v Badschultz, Unterkotzau a konečná – koncen-
tračný tábor Kleindenbach pri Erfurte 
v Nemecku. 

Životné podmienky boli neznesiteľné. 
Nadľudská nezmyselná práca, vraj be-
tónovanie letiska. Bola krutá zima a pri 
návrate parná sprcha a niekoľkohodino-
vý nástup na „platz“. Ráno o 4. hodine 
znova nástup, raňajky, varená čierna 
káva, kvaka a znova sa všetko opako-
valo. Ľudia sa premenili na ľudské tiene 
a postupne umierali. Keď niekto nevládal 
pracovať, hneď ho odstrelili.

V apríli 1945 naraz prišiel odkaz. Láger 
vypratať a opustiť, blížili sa západné voj-
ská americkej armády. Nastal tzv. „po-

chod smrti“. Vyhnali ich na autostrádu, kde denne 
zažívali bombardovanie. Kto prežil po 600 km dl-
hom putovaní, prišiel až na územie Čiech. Každý 
sa zachraňoval, ako vedel. Bolo už niekoľko dní po 
vojne, mnohí sa skrývali v horách nad Plzňou, keď 
nastalo hrozné bombardovanie. Američania zničili 
povestné Škodove závody.

Otec sa naraz dostal do jednej dediny neďaleko 
Stříbra, volala sa Nadryby. Tu sa ho ujal statkár 
Růžička. Opatrili ho, odvšivavili, bol tam celé 
dva mesiace. Doma jeho mamička oplakávala je-
diného syna, ale on sa vrátil. Keď sa trochu upra-
vili cesty, vojaci sovietskej armády ho odviezli do 
Pliešoviec a odtiaľ prišiel pešo až do rodnej Žih-
ľavy. Rodičia nemohli uveriť, že sa ich oplakaný 
synček vrátil a prežil tie hrozné chvíle utrpenia.

V koncentračnom tábore prežil od októbra 1944 
do mája 1945 osem mesiacov a u statkára Růžič-
ku dva mesiace. Domov sa vrátil v júli 1945. Jeho 
zdravie však bolo narušené. Zomrel predčasne vo 
veku 48 rokov na vrchole ľudského života. On 
i milióny ďalších nevinných mladých ľudí. 

V koncentračnom tábore v Kleidenbachu muči-
li 1 160 väzňov. Domov sa vrátilo cca 150.

Dcéra Daša Moncmanová
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Pripomenuli sme si 75. výročie Vianočnej dohody (4. časť)
Prinášame štvrté voľné pokračovanie spravodajstva z konfe-
rencie k tejto významnej protifašistickej odbojovej udalosti, 
ktorá sa konala 12. decembra 2018 v Malom kongresovom 
centre SAV a ktorej sa zúčastnili členovia historických doku-
mentačných komisií.

Organizátormi podujatia bola ÚR SZPB a OblV SZPB v Bra-
tislave, Ústav politických vied SAV, Múzeum SNP v B. Bystrici 
a Klub Nového slova.

Publicista Ján Bábik sa venoval
povojnovým osudom „signatárov“
Vianočnej dohody 

Pre rozhlas napísal (zatiaľ) 
trojdielny cyklus rozhlaso-
vých dokumentov Zradení 
povstalci. „A niečo som pub-
likoval na stránkach Literár-
neho týždenníka a v interne-
tovom časopise Nové slovo“. 

„Dejiny SNP, to nie je len 
história jeho príprav, priebehu 
a vojenských operácií. Jeho 
príbeh pokračuje aj po zatlače-
ní povstalcov do hôr a aj po po-
slednom výstrele druhej sveto-
vej vojny na našom území.“ 

Povojnové osudy tých, kto-
rí Povstanie organizovali, či 
sa ho zúčastnili, „majú, žiaľ, 
v mnohých prípadoch jedné-
ho spoločného menovateľa,“ 
tvrdí Ján Bábik a vysvetľuje: 
„Po februárovom prevrate tí 
šťastnejší emigrovali, tí menej 
šťastní podľa svojho pracovné-
ho zaradenia, boli prepustení 
z armády, z polície, boli zbave-
ní funkcií a vyradení z politic-
kého a spoločenského života, 
no a tí najmenej šťastní skon-
čili za mrežami a niektorí aj 
na popravisku. Čiže ich osudy 
boli neraz rovnako dramatické, 
ako počas Povstania.“ 

V ďalšom J. Bábik vyjadril 
poznanie, že tieto osudy ešte 
nie sú dostatočne spracova-
né a vyjadril domnienku, „že 
dejiny týchto perzekúcií sú 
aj integrálnou súčasťou dejín 
Povstania“. 

„Povojnové perzekúcie za-
siahli všetky zložky odboja, 
celé názorové politické spek-
trum... Od vyslovene antiko-
munistov, ktorí vystupovali 
proti vláde jednej strany, cez 
relatívne umiernených, ktorí 
si povedali, že bol tu prevrat, 
ale sme ho ochotní akceptovať 
a napokon aj účastníkov SNP, 
ktorí patrili k tvrdým zástan-
com pofebruárového režimu.“ 

Perzekúcie sa nevyhli
ani „signatárom“ 

„December 1944. Traja za-
kladajúci členovia SNR boli 
odsúdení v Bratislave v neprí-
tomnosti na dlhoročné tresty. 
Ján Ursíny na 30, Jozef Lettrich 
na 25 a Peter Zaťko na 20 rokov. 

Za hlavného obvineného 
v tomto procese bol označený 
Vavro Šrobár, ktorý dostal do-
životie. 

Okrem neho boli súdení aj 

Ivan Štefánik a Jozef Šoltés. 
Tento rozsudok tak rozhorčil 

nemeckého ministra zahrani-
čia Joachima von Ribbentropa, 
že vyhlásil: ʻJe neúnosné, aby 
v krajine, v ktorej sme krvou 
svojich vojakov znovu nasto-
lili pokoj a poriadok, hlavný 
vodca pučistov bol odsúdený 
na doživotný trestʼ. 

Preto boli na nátlak nemec-
kej strany v nasledujúcom 
súdnom pojednávaní zmenené 
tresty väzenia všetkým obža-
lovaným na tresty smrti a čle-
novia pôvodného súdu boli za 
nedostatočnú prísnosť interno-
vaní v Ilave.“

„December 1945. Zakla-
dajúci členovia SNR obsadili 
kľúčové pozície v sloven-
skom politickom živote, len 
Peter Zaťko je postavený, ako 
prominent slovenského štátu, 
pred Národný súd a obvinený 
z vlastizrady. Neskôr je oslo-
bodený. 

December 1948. Po komu-
nistickom prevrate vo februári 
1948 si útekom za hranice Jozef 
Lettrich a Matej Josko zachra-
ňujú holé životy. Ján Ursíny je 
v zmanipulovanom politickom 
procese odsúdený na 7 rokov, 
Ivan Horváth je veľvyslancom 
ČSR v Maďarsku a Gustáv 
Husák, Ladislav Novomeský 
a Karol Šmidke zastávajú naj-
vyššie funkcie na Slovensku. 
Ich politické hviezdy však už 
nebudú dlho žiariť.“

„December 1953. Jozef 
Lettrich a Matej Josko sú stá-
le v emigrácii a nikdy sa už 
na rodnú hrudu nevrátia. Ján 
Ursíny je po piatich rokoch 
prepustený z väzenia, naopak 
vo väzbe sú, a na súd čaka-
jú, tzv. buržoázni nacionalis-
ti – G. Husák, L. Novomeský 
a Ivan Horváth. 

Peter Zaťko je zatiaľ na slo-
bode, aj keď po násilnom vy-
sťahovaní z Bratislavy žije 
v malom domčeku o dvoch 
izbách s rodinou v Tisovci. 

Nečakaná smrť 15. 12. 
1952 pravdepodobne zachrá-
nila pred represáliami Karola 
Šmidkeho. Sú však aj indície, 
že jeho smrť nebola náhodná. 

Vtedajšia historiografi a hod-
notí Vianočnú dohodu ako zra-
du záujmov robotníckej triedy 
a Slovenska vôbec.“ Toto je jej 
dobové hodnotenie z pera vte-
dajšieho dvorného historika 
a je to zo zborníka SNP, ktorý 
vyšiel v roku 1954:

„Prvá SNR bola utvorená 
v septembri 1943. Jej politic-
kým programom bola tzv. doho-
da z Vianoc 1943. Je zaujímavé 
a isto nie náhodné, že dohoda 
bola uzavretá práve v decembri 
1943, teda po podpísaní Čes-
koslovensko-sovietskej zmluvy. 
Strach, žeby buržoázni nacio-
nalisti boli vyradení z účasti 
na vláde v povojnovej republi-
ke českou buržoáziou, nútil ich 
k zaktivizovaniu činnosti. 

Výrazom toho bola uvedená 
dohoda a neskoršie usilovné 
zakladanie národných výborov, 
ktoré by sa nachádzali výlučne 
pod ich vplyvom a boli by po-
slušnými nástrojmi ich politiky. 

Spojenie skupiny buržoáz-
nych nacionalistov v prvej SNR 
s alibistickou fašistickou sku-
pinou Mach-Sokol, potvrdzujú 
výpovede Macha, Sokola, Čar-
nogurského, Imricha Karvaša, 
Ursínyho v procese s Tisom, kde 
napr. Ursíny priznáva, že sa roz-
prával s Machom o politických 
veciach a Husák mal priame 
spojenie s Machom cez Novo-
meského, čo tento vôbec netají. 

Politickým programom tej-
to alibistickej skupiny bolo 
samostatné Slovensko v rám-
ci akejkoľvek federácie alebo 

konfederácie. Avšak podpísa-
nie Československo-sovietskej 
zmluvy z 12. 12. 1943 skrížilo 
plány alibistov a buržoáznych 
nacionalistov a prinútilo ich 
počítať s ČSR ako štátnym 
útvarom Slovákov a Čechov.“

„Rok 1958. Ursíny pracuje 
ako poľnohospodársky sklad-
ník v Rači, Novomeský bol pre-
pustený z väzenia na Vianoce 
1955. Pracuje v Prahe v Památ-
niku národního písemnictví, ale 
má zakázaný pobyt na Sloven-
sku. Ivan Horváth a G. Husák 
sú stále vo väzení a sú tam už 
takmer osem rokov. Peter Zať-
ko je zatknutý a o rok neskôr 
bude odsúdený na tri roky. 

Pri 20. výročí Vianočnej 
dohody už nie je väznený 
ani jeden jej „signatár“. Ivan 
Horváth krátko po udelení in-
dividuálnej milosti v januári 
1960, presne o osem mesiacov 
neskôr, na následky krutého 
zaobchádzania zomiera. Zaťko 
a Ursíny žijú typickým živo-
tom prepustených nekomu-
nistických politických väzňov 
60-tych rokov. Sú na okraji 
spoločnosti. 

Novomeský a Husák sú re-
habilitovaní, chytajú druhý 
dych a chystajú sa na návrat do 
politiky. 

Rok 1968. Emigranti Jozef 
Lettrich a Matej Josko majú 
pred sebou už len niekoľko 
mesiacov života, Josko zomrie 
v júni 1969, Letrich ho prežije 
o 5 mesiacov. 

Rozsudok nad Ursínym zru-
šil súd v roku 1964, nad Zať-
kom až v roku 1968. 

G. Husák sa stal po okupácii 
ČSSR 1. tajomníkom ÚV KSS 
a Laco Novomeský je žijúcim 
klasikom slovenskej literatúry. 

Rok 1973. Rok predtým zo-
miera Ján Ursíny, ťažká choro-
ba vyraďuje L. Novomeského 
z politického i umeleckého ži-

vota, rovnako je ťažko chorý aj 
Peter Zaťko. Ten po roku 1968 
dokonca spolupracoval s VŠE, 
napísal niekoľko odborných 
článkov, ale pre zlý zdravotný 
stav sa už odmlčal. G. Husák je 
z titulu svojej funkcie vlastne 
najmocnejším mužom v Čes-
koslovensku. 

Rok 1978. V januári zomiera 
Peter Zaťko, dva roky predtým 
(1976) zomrel aj Laco Novo-
meský. Gustáv Husák zostáva 
posledným žijúcim „signatá-
rom“ Vianočnej dohody.

K funkcii 1. tajomníka ÚV 
KSČ pridáva aj najvyšší štátny 
post, od roku 1975 je preziden-
tom ČSSR. 
Ďalších výročí sa dožije len 

on, v decembri 1987, čiže tes-
ne pred 40. výročím prijatia 
Vianočnej dohody je donúte-
ný rezignovať z funkcie ge-
nerálneho tajomníka ÚV KSČ 
a o dva roky neskôr, v súvis-
losti s udalosťami po 17. no-
vembri, abdikuje z funkcie 
prezidenta Česko-Slovenska. 

Umrie 18. 11. 1991.“ 
*   *   *

V ďalšom Ján Bábik pri-
blížil „signatárov“ Vianočnej 
dohody podľa ich konkrét-
nych osudov. 

*   *   *
Keď to zhrnieme, zo „signa-

tárov Vianočnej dohody sa len 
K. Šmidke vyhol perzekúciám. 
Dvaja emigrovali – J. Lettrich 
a M. Josko a piati boli uväz-
není: J. Ursíny, G. Husák, 
L. Novomeský, I. Horváth 
a P. Zaťko (celkovo si odsede-
li 30 rokov a tri mesiace). A to 
nerátame v júli 1944 koopto-
vaného člena ilegálnej SNR 
Jozefa Juraja Styka, ktorý bol 
odsúdený na 4 roky a potom 
v súvislosti so Žingorovým 
procesom na 10 rokov.

 Vladimír Mikunda
Pokračovanie v budúcom čísle.

Ján Bábik

Ilustrácia z povstaleckého bojiska.
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

 Banská Bystrica – Fon-
čorda, gen. I. Gibalu: s 84-
ročnou Annou Kovalíkovou.
 Heľpa: s 58-ročnou An-
nou Oravkinovou.
 Vráble: so 72-ročným Im-
ri chom Matisom.

Česť ich
nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa 
rozlúčili

• Banská Bystrica, Tr. SNP: Ida 
Bubniaková 70 rokov.
• Banská Bystrica, Tr. SNP, Jána 
Rýsa: Juraj Remiar a Ing. Pavol 
Sečkár, PhD. 80 a Lýdia Fabová 75 
rokov.
• Banská Bystrica-Fončorda, 
gen. I. Gibalu: Jarmila Patáková 
85, Anna Dianová 82 a Dr. Vladi-
mír Banský 75 rokov. 
• Belá – Dulice: Marta Kucháriko-
vá 92 a Mgr. Vlasta Kubizňová 60 
rokov.
• Bernolákovo: Mária Kandráčo-
vá 75 rokov.
• Bojnice: Ľudmila Rajecká 81 
rokov.
• Bratislava 7: Mária Čertíková 
88, Želmíra Obertová 84 a Zuzana 
Krištofi čová 50 rokov.
• Bratislava 18: Anna Rosselová 
70 rokov.
• Brezno: Mária Škultétyová 90, 
Ivan Dudáš 75 a Martin Hronec 40 
rokov.
• Čadca: Štefan Janík 79, Božena 
Padyšáková 77 a Vilma Plechová 
71 rokov.
• Čierny Balog: Rudolf Giertli 55 
rokov.
• Čierny Potok: Štefan Kapec 88, 
Eva Vargová a Miroslav Hukel st. 
60 a Ján Baláž 45 rokov.
• Detva: Margita Dianišková 
a Mária Vidiečanová 80, Mária 
Rybárová a Anna Hulinová 75, 
Ondrej Richter, Jozef Nuoška, 
Dezider Schrek a Ján Vrťo 70, De-
nisa Chamulová a Ondrej Richter 
ml. 45 rokov.

• Dobšiná: František Novotný 80 
rokov.
• Dolná Krupá: Jozefína Bohu-
nická 70 rokov.
• Egreš: Ing. Gabriela Timková 50 
rokov.
• Hnúšťa: Júlia Selčanová 88 ro-
kov.
• Hrachovo: Elena Loceková 80 
rokov.
• Klenovec: Pavel Antal 97, Má-
ria Paľová 85 a Martin Štefánik 45 
rokov.
• Košice – Juh: Zuzana Guľašiová 
82 rokov.
• Kráľovský Chlmec: Ján Drob-
ňák 75 a Július Ragáň 70 rokov.
• Kremnica: Pavol Majer 82 ro-
kov.
• Liptovská Teplička: Marta 
Knappová 87 rokov.
• Liptovský Mikuláš: Dr. Oldřich 
Vaněk, CSc. 75, Peter Vrlík 55 
a Ing. František Novotný, CSc. 75 
rokov.
• Nižný Žipov: Emília Poláková 
55 rokov.
• Novosad: Bc. Jaroslava Palková 
40 rokov.
• Ostrý Grúň: Marián Šopa 70 
rokov.
• Parchovany: Alžbeta Koscelan-
ská 95 rokov.
• Pezinok: Katarína Esterlová 85, 
Ing. Ondrej Kuňák 81, Terézia 
Guštafíková 80 a Ján Mravec 75 
rokov.
• Pohorelá: Mária Kanošová 81, 
Marta Petrová 65 a Janka Kusková 
50 rokov.
• Plechotice: Anna Nováková 65 
rokov.
• Prešov pri ZV SR: Ing. Stani-
slav Nakata 65 rokov.
• Púchov: Emília Mikulová 74 ro-
kov.
• Rimavská Sobota, Júliusa Bol-
fíka: Edita Bakonyová 93, Má-
ria Rádaiová 81, Elena Kertyová 
a Marta Striežovská 87 rokov.
• Sečovce 1: Anna Petrovská 93 
a Anna Svatková 88 rokov.
• Sečovce 2: Anna Bajusová 88 
rokov.
• Slovenské Nové Mesto: Peter 
Kucko 65 rokov.

• Streda nad Bodrogom: Anna 
Rothová 96 a František Danko 55 
rokov.
• Svit: Eleonóra Zacharová 96 ro-
kov.
• Špania Dolina: Emanuel Bulla 
83, Marta Fábiková 75 a Marián 
Gašparec 65 rokov.
• Turany: Elena Morgošová 90, 
Ondrej Bačík 85, Dušan Híčik 83, 

Darina Janotová 80 a Kveta Hol-
cová 70 rokov.
• Trebišov 1: Emília Gibová 83 
rokov.
• Trebišov 3: Michal Siedlecký 85 
a Peter Záhorský 50 rokov.
• Veľaty: Elena Čuchračová 84 
rokov.
• Veľký Lipník: Mária Cappová 
93 rokov.

• Vráble: Adela Tomeková 70 ro-
kov.
• Závadka nad Hronom: Anna 
Čanecká 75, Jozef Kvoriak a Jozef 
Šiška 65 a Ján Babnič 55 rokov.
• Zvolen – Zlatý Potok: Emília 
Námešná 75 rokov.
• Žiar nad Hronom: Milan Kom-
pas 80 rokov.
Jubilantom srdečne blahoželáme.

Oneskorená kondolencia z Moravsko-slovenského pomedzia

Oneskorená informácia o tejto 
nevšednej osobnosti bola spôsobe-
ná tým, že pani Anna po  20-roč-
nom pôsobení v Piešťanoch, po 
strate priateľa po vážnom ocho-
rení, žila ostatných šesť rokov 
v zariadení pre seniorov v Krako-
vanoch a na posledný odpočinok 
bola vzdialenou rodinou uložená 
28. 11. 2018 na Cabajskom cinto-
ríne v Nitre. Toto nám povedala až 
tajomníčka OblV SZPB v Piešťa-
noch Božena Drgačová. 

Nevšedné aktivity Anny F. Ple-

citej boli známe nielen na Sloven-
sku, ale aj na Morave. Narodila sa 
v kopaničiarskej osade „u Šindre-

lov“, ktorá je súčasťou obce Ko-
šariská. Počas vojny bola celá jej 
rodina zapojená do protifašistické-
ho odboja, Anna sa stala „pomoc-
níčkou partizánov“.   

Toto osudové prepojenie ju 
sprevádzalo celý život, kedy obe-
tavo pracovala v rade funkcií 
SZPB. Zážitky z Povstania zúro-
čila aj vo svojej básnickej a spiso-
vateľskej tvorbe. (Bola aj aktívnou 
spolupracovníčkou dvojtýždenní-
ka Bojovník. Jej básnickú zbier-
ku „Kvety vďaky sú živé“ získali 
mnohí úspešní riešitelia našich 
krížoviek – pozn. Bojovník) A. F. 
Plecitá bola aj úspešnou recitá-
torkou, nakoľko získala ocenenia 
v rade súťaží po celom Slovensku.  

Od 1990-tych rokov sme s ňou 
nadviazali blízke osobné kontakty 

prostredníctvom odbojárskych or-
ganizácií Břeclav – Trnava – Piešťa-
ny. Spájalo nás aj to, že 8. septembra 
1944 padol v okolí jej rodnej obce 
partizán Jan Bystřický z Lanžhota. 
A aj jej zásluhou bola k pamätnej 
mohyle v Lopušnej doline pripojená 
pamätná doska s jeho menom.

Aj mimo týchto ofi ciálnych stret-
nutí sme mali po celé roky nevšedné 
väzby, vzájomne sme sa podporova-
li, vymieňali si skúsenosti a pesto-
vali vrelé srdečné priateľstvo. 

Anna Kyštiaková-Foltánová-Ple -
citá bola príkladnou nositeľkou 
a propagátork ou vzájomných vzťa-
hov našich dvoch bratských náro-
dov a toto proklamovala celým svo-
jím čestným životom a dielom. 

Plk. v. v. Vlastimil Němeček
ČSBS, ČsOL, SLS – Bøeclavska

Celá plejáda najvrúcnejších básnických prídomkov by sa 
dala vyčerpať pri skladaní holdu žene, ktorá sa tak hlboko 
zapísala do povedomia každého, kto mal tú česť byť v jej 
blízkosti. Až v minulých dňoch sa k nám na Južnú Moravu 
dostala správa, že vo veku nedožitých 92 rokov zomrela 
dlhoročná nositeľka našich družobných, odbojárskych i kul-
túrnych kontaktov, pani Anna Foltánová-Plecitá z Piešťan.

Dňa 19. januára 2019 nás 
vo veku nedožitých 88 rokov 
navždy opustil dlhoročný 
člen ZO SZPB v Hriňovej 
a dopisovateľ do časopisu 
Bojovník, ako aj autor pub-
likácie Poľana nepokorená, 
Ing. Viliam Kršteník.

Bol vyznamenaný Medai-
lou M. R. Štefánika 3. stupňa.
Česť jeho
nehynúcej pamiatke!

Ľubica Micháliková

88-ročný jubilant prežil slovenský holokaust
Štefan Kapec sa narodil 25. januára 1931 v osa-
de Hodoš, dnes patriacej do obce Čierny Potok.

Ako takmer 14-ročný zažil traumu, na ktorú nikdy 
nezabudne. Jeho „maďarónsky“ učiteľ mu fyzicky 
napadol mamičku a keď spadla na zem, ešte ju aj 
dokopal. A to len za to, že sa odvážila prísť vypýtať 
syna zo školy, aby mu mohla kúpiť šaty.

Nezabudli na neho ani iní. Osobitne starší spolu-
žiaci, ktorých s potešením zapriahal do pluhov, aby 
mu orali záhradu. Keď sa rodičia takto zotročova-
ných chlapcov ponúkali, že mu prídu zorať záhradu 
koňmo, taktiež ich fyzicky napádal a vyhnal ich preč. 

Najtragickejším dňom sa pre Štefana Kapca stal 4. no-
vember 1944! Bolo to 50 dní pred oslobodením, keď do 
obce v skorých ranných hodinách dorazilo komando Fe-
rencza Szálaszyiho a v sprievode notára, ich začali zatý-
kať a odvláčať. Bol medzi nimi aj jeho otec, tiež Štefan 
Kapec, ktorý nakoniec zahynul vo Flossenburgu.  

Mama sa po vojne vydala za vojaka Václava Fajčí-
ka, ktorý sa vrátil z frontu ako príslušník 1. čs. arm. 
zboru v ZSSR.

Mladý Števo Kapec sa po vo-
jenčine oženil a vychoval dve 
dcéry a syna. Pracoval ako ro-
botník okresnej správy spojov. 
Najskôr v R. Sobote a neskôr až 
do dôchodku v Lučenci.  

Po založení ZO SZPB v Čier-
nom Potoku sa stal jej členom, 
hoci trvalé bydlisko má v inom 
okrese. Členmi SZPB sú aj dcéra Mária s manželom 
a syn Štefan s vnukom, tiež Štefanom. Dnes už 88-roč-
ný dedo Štefan na to hovorí, aký je rád, že pamiatka 
na obete „slovenského holokaustu“ a ich maďarských 
fašistov bude žiť aj po ďalšie generácie. 

Počas gratulácie k jeho 88-tke s úsmevom ironizo-
val, že „...hádam ma tí slniečkári nenapadnú, že som 
sa dožil tých dvoch osmičiek“! 

Števko k Tvojej 88-tke Ti želáme pevné sibírske 
zdravie, kaukazskú dlhovekosť a tešíme sa na ďalšie 
stretnutia na našich akciách.

Jozef Pupala, predseda ZO SZPB arm. gen. L. Svobodu

80-ročný jubilant Stanislav Kušpál
Je synom vojaka po-
vstaleckej armády Pav-
la Kušpála, ktorý bol po 
potlačení SNP zajatý 
a odvlečený do koncen-
tračného tábora. Rodi-
na sa o jeho osude do-

zvedela až po troch mesiacoch od konca vojny, 
keď sa s podlomeným zdravím vrátil domov. 

Syn Stanislav sa po absolvovaní vojenského učiliš-
ťa Jana Žižku z Trocnova v Bratislave a Vojenského 
učilišťa vo Vyškove na Morave stal vojakom z povo-
lania. Oženil sa a mal dve deti.

V roku 1970 mal byť premiestnený k útvaru do 
Česka. Vzhľadom na to, že s manželkou vychovávali 
maloleté deti, rozhodli sa, že do Česka sa nepresťa-
hujú a tak odišiel do zálohy a presťahovali sa do ro-

diska v Rimavskej Bani a neskôr do Rimavskej Sobo-
ty, kde pracoval ako právnik na tamojšom JRD až do 
odchodu na starobný dôchodok 23. 12. 1998.

Stanislav Kušpál je od roku 2017 členom ZO SZPB 
arm. gen. L. Svobodu v Čiernom Potoku. Rozhodnu-
tie stať sa jej členom prijal počas stretnutia so svojim 
bývalým spolužiakom zo „žižkárne“ Viktorom Timu-
rom v novembri 2017 na spomienkovom zhromaž-
dení pri príležitosti 72. výročia zavlečenia občanov 
Čierneho Potoka do koncentračného tábora. 

Vďaka tomuto stretnutiu nadviazal kontakt s ďal-
ším svojim „spolubojovníkom z armády“ podpredse-
dom ÚR SZPB Jurajom Drotárom zo Žiliny.

Stanko, hoci trochu neskôr, no o to srdečnejšie, Ti 
gratulujeme k Tvojmu jubileu a ako všetkým naším 
priateľom, aj Tebe želáme pevné sibírske zdravie 
a kaukazskú dlhovekosť.  Jozef Pupala



11  BOJOVNÍK / 4

BOJ S FAŠIZMOM A NACIZMOM OČAMI KNÍH, FILMOV, VÝSTAV... 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
So sídlom Štúrova 8, 815 72 Bratislava – Staré Mesto

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00177431

Vyzývame svojich členov, priateľov a sympatizantov, 
aby využili možnosť poukázania 2-percentného podielu 

zaplatenej dane z príjmov a poskytli tak podporu
pre našu činnosť v roku 2019.


SZPB bol na tento účel zaregistrovaný dňa 27. 11. 2018 

v zozname prijímateľov 2 % dane v Notárskom centrálnom 
registri (www.notar.sk) pod sp. zn. NCRls45890/2018.
Aktuálne tlačivo už s údajmi SZPB je možné stiahnuť

zo stránky www.szpb.sk


Tlačivo po vyplnení je potrebné podať na daňovom úrade podľa
miesta trvalého bydliska spolu s potvrdením o príjme, ktoré vysta-
ví zamestnávateľ v prípade, ak ste zamestnancom do 30. 4. 2019.

Ak ste podnikateľom, podávate vyhlásenie k 2 % dani priamo 
v daňovom priznaní do termínu podania daňového priznania

na daňový úrad podľa miesta sídla fi rmy.

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


Kontakt: e-mail: ekonomka@szpb.sk

telefón: 02/38104942, 0911 151512   www.szpb.sk

Vyšla kniha: Zajatec
Aj skúsený majster psychotrilerov by mal 
čo robiť, aby vymyslel podobný príbeh, aký 
ponúka táto kniha. Lenže všetky udalosti 
opísané autorom sa skutočne stali. 

Sedemnásťročný JÁN ŠPIRKO možno ani 
netušil, akému riziku vystavuje seba a svoju 
rodinu, keď robil spojku medzi partizánskymi 
skupinami. Jeho vlasť bola ohrozená, a tak ju 
išiel brániť. Zdalo sa mu to rovnako prirodze-
né ako vyrieknutie sľubu priateľovi v zajatec-
kom tábore, ktorý sa jednému z nich stal neskôr 
osudným. 

Keď mladučkého partizána v obci Veľké Bo-
rové Nemci ranili, odvliekli ho na gestapo do 
Ružomberka. A tam sa začína cesta plná hrôzy, 
bolesti, sklamania, ale i veľkej viery a odhodla-
nia. V ružomberskej väznici stála Jánovi Špir-
kovi smrť za chrbtom prvý raz. Život mu za-
chránil neznámy Cigán, ktorý jediným úderom 
zlikvidoval besniaceho gestapáka. Dobitý Ján 
však nemal za svoju záchranu ako poďakovať. 
Kým ležal v bezvedomí, Deža gestapáci s naj-
väčšou pravdepodobnosťou umučili. Odvtedy 
osud raneného partizána tvorili úteky a zajatec-
ké tábory...

Tento pravdivý a nezvyčajne emotívny, sil-

ný príbeh uzrel svetlo sveta náhodou. Po smrti 
svojho starého otca poslal vnuk nájdený ruko-
pis do vydavateľstva IKAR. To, na čo Ján Špir-
ko len nerád spomínal, radšej spísal a odložil. 
Nikdy neuvažoval o tom, že jeho život sa môže 
stať príkladom pre mnohých.

Ján Špirko sa narodil v Turčianskej Štiav-
ničke. Pracoval od ranej mladosti a paradoxne 
v rakúskom zajateckom tábore objavil výrobky, 
ktoré sám kedysi stružlikal v dielňach Dreviny 
Turany. 

Zranený partizán v rozličných zajateckých 
táboroch spoznával ozajstnú cenu priateľstva 
a hodnotu slova. Ledva vydržal pochod smr-
ti, keď hitlerovci štvali vyčerpaných väzňov 
z komplexu koncentrákov v okolí Mauthausenu, 
aby zahladili stopy po svojich zverstvách. Mož-
no mu pomohla jeho mladá, divoká krv, ktorú 
z neho nemecký doktor pumpoval pre zranené-
ho ofi ciera, a možno zaťatosť a odhodlanie, ale 
napokon sa vrátil. Vraj bol z neho prísny otec 
piatich detí, ale láskavý dedo dvanástim vnu-
kom, ktorí sa až po jeho smrti dozvedeli, čo si 
ich starý otec vo vojne vytrpel. Text z prebalu knihy

Poznámka: Túto knihu dostane niekoľko úspešných riešite-
ľov našich krížoviek

Kniha

Blokádne straty Leningradu sú nanovo spočítané
Historik Vjačeslav Mosunov predstavil knihu „Prielom bloká-
dy Leningradu. Operácia Iskra“. Sú v nej uvedené nové údaje 
o počte zabitých a nezvestných vojakov sovietskych vojsk 
počas týchto bojov.

„Pri písaní knihy sa podarilo 
zrátať straty v rôznych etapách 
prelamovania blokády a pri ďal-
šom útoku, keď vo februári 1943 
prebiehali silné boje v Južnom 
Priladožjí s cieľom rozvinutia 
úspechu (sovietskych vojsk). 
Tieto boli najmenej 170 tisíc, 
pričom ide o minimálny údaj. 
Doposiaľ sme mali len odhady 
týchto strát. Doposiaľ sa pra-
covalo s údajom 115 tisíc pri 
prielome blokády, išlo však len 
o údaj do konca januára 1943. 

Ďalšie straty neboli ani porátané 
a ani uverejnené,“ povedal Mo-
sunov pri prezentácii knihy.

Ruský historik uvádza aj 
straty nemeckých vojsk z tohto 
obdobia. „Podarilo sa nájsť 
každodenné hlásenia, mesačné 
sumáre i celkové súčty, ktoré 
štáb armády predstavil v apríli 
1943. Podľa týchto dokumen-
tov celý 26. nemecký armádny 
zbor, ktorý obkolesoval Južné 
Priladožie, kde bola prelomená 
blokáda, stratil od 12. januára 

po 10. marec takmer 34 tisíc 
ľudí,“ dodal autor knihy a vy-
svetlil, že pri písaní sa opieral 
o zdroje, ktoré vedci doposiaľ 
nepoužívali. (Viac: https://vz.ru/
news/2019/1/11/958925.html) 

*   *   * 
Blokáda Leningradu trvala 

872 dní, od 8. 9. 1941 do 27. 1. 
1944. V januári 1943 bolo ob-
kolesenie prelomené a začalo sa 
pravidelné zásobovanie mesta. 
Celkovo za čas blokády v Lenin-
grade od hladu, chladu, bombar-
dovania a delostreleckej paľby 
zahynulo podľa rôznych údajov 
od 600 tisíc do 1,5 mi lió na oby-
vateľov.  Podľa vz.ru, 11. 1. 2019

Nechutné žartovanie o generálovi Karbyševovi
Za nechutné žarty nad sovietskym gene-
rálom Dmitrijom Karbyševom, umučeným 
v koncentračnom tábore Mauthausen, na-
zval ruský režisér Nikita Michalkov účastníč-
ky relácie Comedy Woman ovcami. 

V Michalkovovej relácii „Besogon“ sa hovorilo 
o ruskej elite a pri tom bol ukázaný úryvok z vy-
stúpenia herečiek Comedy Womann v roku 2013. 

„Cítite, priam chládok prešiel po chrbte,“ po-
vedala jedna z herečiek. „To chlapík z reklamy 
Mentos dýchol!“ dodala druhá. „Nie, to je zamrz-
nutý duch generála Karbyševa. Pristúpil k tebe 
zozadu a objal ťa,“ povedala tretia. 

„Keď ovce z Comedy Woman takto vtipkujú, 
samé chápu, čo hovoria? O kom to hovoria? Ve-
dia si čo len na sekundu predstaviť, aké je to na 

štyridsaťstupňovom mraze polievať človeka vo-
dou z hadíc a premeniť ho na vlastný ľadový pa-
mätník?“ okomentoval epizodu Michalkov. 

Generál Dmitrij Karbyšev bol technickým ved-
com, generálporučíkom ženijných vojsk, doktorom 
vojenských vied. Na začiatku Veľkej vlasteneckej 
vojny bol ranený a padol do zajatia. Vo februári 
1945 ho mučili na mraze s ľadovou vodou a zabili.   

O tom, ako sa na pojem „elita“ pozerá Niki-
ta Michalkov, dokazuje úryvok z jeho relácie 
od 30 minúty a 36 sekundy. Pomohol si príbe-
hom ruského vojaka z 1. svetovej vojny (v rušti-
ne) a zdôvodňuje prečo práve ten konkrétny Ivan 
patrí medzi ľudskú elitu a nie „ovce“ z Come-
dy Woman: https://www.youtube.com/watch?-
v=usfBLa6L3ec&t=1836s  Podľa vz.ru, 4. 2. 2019 

Blogeri o škandálnom 
filme „Sviatok,“...
...„čiernej komédii,“ ktorá pojednáva o Leningrade v čase 
jeho nemeckej blokády. Autor telegrafického kanálu pod 
názvom „Predpísané doktorom“, nazval f ilm cumľom.

„Predtucha ma nezradila – 
fi lm je cumľom s množstvom 
sériových praktík a banalít. 
Iný variant na pritiahnutie 
záujmu, okrem špekulácií na 
tému „blokádneho Leningra-
du“, jeho tvorcovia nemali. 
Celkovo sa tu dá nájsť niečo 
spoločné s „Matildou“ (tak-
tiež rozpačitý fi lm) – veľa kri-
ku a v skutočnosti obyčajná 
hlúposť,“ uviedol. 

Novinár Oleg Kašin vo svo-
jom telegrafi ckom programe 
porovnal „Sviatok“ s video-
klipom Ally Pugačevovej 
„Ivan Ivanič“, poukazujúc 
na posledný popevok piesne. 
Pozornosť obrátil aj na to, že 
režisér fi lmu Alexej Krasov-
skij odstránil odvolávku na 
fi lm kvôli tragickej udalosti 
v Magnitogorsku. Film sa stá-
le nachádza na youtube.com. 

Publicista a prekladateľ 
Dmitrij Pučkov v rozbore diela 
s historikom Jegorom Jakovle-

vom vyhlásil, že „Sviatok“ je 
absolútnou „táraninou“. „Čo 
to tu predvádzate? Načo je to? 
Pre koho?“, uvažuje vo videu. 
Poznamenal, že vo fi lme nie sú 
ani žarty vydarené. Nie je tam 
ani jeden žart, na ktorom by sa 
žiadalo zasmiať,“ dodal. 

*   *   * 
Pripomeňme si, že ruské 

ministerstvo kultúry na tento 
výtvor fi nančne neprispelo. 
Dej pojednáva o živote rodiny 
Voskresenských v zablokova-
nom Leningrade. Situácia sa 
vyhrocuje keď si syn Voskre-
senských privedie domov 
hladné dievča a staršia dcéra 
neznámeho muža, za ktorého 
sa chce vydať. 

Režisér nazval svoj projekt 
„čiastočne čiernou, no čias-
točne viac svetlou a novoroč-
nou komédiou“. 

Podľa vz.ru, 4. 1. 2019 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=npER-
kyInJss 

Napísala nám lúštiteľka krížovky
Ďakujem za knihu o SNP. Tak si myslím, že by ju mali mať všetci učitelia dejepisu na Slovensku, 

lebo čo už človek v poslednej dobe z RTVS počuje a vidí, to už hraničí s propagáciou režimu slo-
venského štátu. Ako raz v Bojovníkovi povedal spisovateľ Banáš, to už nie je ani na smiech, to je 
na psychiatriu!

Darina Samáková, Nitra

Prosba o informácie
Prosím o prihlásenie sa vojakov:
 z bojov pri Telgárte,
 príslušníkov tzv. židovskej roty,
 vojakov z leteckých rôt.

na t. č. 0905 204 837, za účelom zachytenia spomienok z bojov.
Vopred Vám ďakuje Ladislav Lebeda

B
-0

1
/2

0
1

9



Správne vylúštenie tajničky z č. 2 znie: História je učiteľkou života.
Knihu posielame Jánovi Štukovskému do Machuliniec.
Vylúštenie tajničky posielajte na adresu: Redakcia Bojovník, Štúrova 8, 815 72 Bratislava, alebo na e-mail: bojovnik@szpb.sk.

ZRNKÁ HUMORUORU

HISTORICKÝ KALENDÁR

V ydáva Slovenský zväz protifašistických bojovníkov • Šéfredaktor Dr. Vladimír Mikunda, editor Dr. Vladimír Dobrovič, redaktorka Mgr. Adriana Mikundová, tel. 02/38 10 49 48 • redakčná pracovníčka Mgr. Darina Molnárová, tel. 02/38104948 • Internet: www.szpb.sk,
e-mail redakcia: sefredaktor@szpb.sk, bojovnik@szpb.sk • Redakčná rada: predseda JUDr. Jozef Pupala, tajomník Dr. Vladimír Dobrovič, členovia – Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., RSDr. Jozef Petráš, Mgr. Ľubomír Jančo, Dr. Kamil Krištofík, Doc. PhDr. Viliam 
Longauer, CSc., Ing. Tomáš Ťažký, PaedDr. Jozef Rodák. • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Štúrova 8, 815 72 Bratislava • IČO 00177431 • Neobjednané rukopisy a fotografi e sa nevracajú • Vychádza dvojtýždenne, cena jedného čísla 0,70 € (0,44 € pre predplatiteľov)
• Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty • Objednávky (aj do zahraničia) vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214, e-mail: predplatne@slposta.sk • Predaj v novinových stánkoch 
zabezpečuje MEDIAPRINT-KAPA, Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava • Tlač: DOLIS GOEN, s.r.o., Sklenárska 6, 811 02 Bratislava • Grafi cká úprava: Peter Procházka – G-T-P. Ročník XLIII (LXIV) • Podávanie novinových zásielok povolené riaditeľom 
pôšt pod č. 2606/93 zo dňa 27. 7. 1993 a RPR poštou Ba 12 z 15. 12. 1993 pod č. 191/93 • Index č. 49 036, ISSN 0323-2018 • ISSN 2585-9625 (online) a ISSN 0552-3885 (tlačové vydanie) • Evidenčné číslo: EV 204/08. Titul neprešiel jazykovou korektúrou.

BOJOVNÍK
Dvojtýždenník antifašistov

Muži, ktorí žijú s bacuľkami, sú šťastnejší
Dr. Edgardo Morales a dr. 

Filemón Alvarado z Národnej 
univerzity v Mexiku totiž zisti-
li, že muži, ktorí žijú so ženou 
kyprejších tvarov, sú 10-krát 
šťastnejší, ako tí, ktorí majú 
štíhlu partnerku. Muži, žijúci 
vo vzťahu s guľatučkými dá-
mami, sa navyše častejšie sme-
jú a problémy každodenného 
života riešia omnoho jedno-
duchšie. 

Vyšší index telesnej hmot-
nosti má aj ďalšie pozitívne 
vedľajšie účinky. Bacuľky 
lepšie chápu partnerove po-
treby a skôr mu dokážu vyjsť 

v ústrety. Oproti „vychrtlinám“ 
dávajú mužom aj to potešenie, 
že ich majú za čo chytiť. Navy-
še nemávajú problémy s poča-
tím a počas tehotenstva nerie-
šia svoju hmotnosť tak, ako ich 
štíhle kolegyne. 

Takže, prečo sú muži pri 
bacuľkách šťastnejší? 

Tieto dámy nenútia manže-
lov do športovania, aby boli fi t. 

Nesnažia sa držať diétu, čo 

sa doma prejavuje omnoho 
pestrejším jedálničkom. 

Omnoho ľahšie sa pre ne 
zháňajú darčeky, poteší ich aj 
čokoláda. 

Radi sa smejú. A páry, kto-
ré sa vedia spoločne smiať, sú 
šťastnejšie a vzťah im vyd rží 
dlhšie. 

Senzačne sa objímajú. Za-
boriť sa do ich kyprých tvarov 
nemá chybu. 

Väčšinou vedia dobre variť, 
pretože vedia, že láska prechá-
dza cez žalúdok.

Bývajú omnoho milšie. 
Je na nich omnoho viac ma-

teriálu, ktorý sa dá milovať.    
Podľa ceskoaktuale.cz, procproto.cz, 3. 2. 2019

Páni vraj preferujú vysoké štíhle dámy, lenže podľa naj-
novšieho prieskumu by si mali rozšíriť obzory.

Čítaníčko

Je zaujímavé, že:
Keď v paneláku navštívil 

ženu milenec, tak to vedel celý 
panelák.

Keď však vykradli niektorý 
z bytov, tak nikto nič nevidel 
ani nepočul. 

*   *   *
Stalo sa:

Šetril na staré kolená.
Keď sa však dostal k mlad-

ším kolenám, akosi na šetrenie 
pozabudol.

*   *   *
Inzerát ideálnej ženy:

Varím chutne, hovorím málo 
a hlava ma nebolí. 

*   *   *
Záhorácke vína: 
 Banánové víno – každý bano-

val, že ho pil.
 Záhorácky tramín – keď 

ho chlasceš, mosíš sa držat 
trámu.

 Stahovací víno – vypiješ deci 
a tak ti zadek stáhne, že bys 
ani strúhaný chup doňho 
nepicheu.

 Neutrónové víno – chuapi 
padajú, šenk ostáva.

 Tigrí úsmjev – ket sa napiješ, 
tak ceríš zuby jak šelma.

 Trojchuapové víno – jeden pije 
a dva ho držá, aby nespadeu.

 Kolenačkové víno – ideš 
kolenačky popod okná súseda, 
aby ta, nedajbože, nezavolal 
na pohárek.

 Rýnské víno – jak ho vypiješ, 
mosíš sa držat rýny.

 Hoscovské víno – (velice 
vyhledávané) ponúkneš ho 
hoscom a máš od ich náščef 
na dva roky pokoja.

 Ďecké víno – večer si ho 
vypiješ a ráno sa učíš chodzit 
a múvit jak dzecko. 

 Šuškavé víno – jak sa ho 
napiješ, natáhne ti tak hubu, 
že možeš sám sebje šuškat do 
ucha.

 Záhorácke, púlnoční, omšové 
víno – o púlnoci vypiješ dvje 
deci a ráno za tebja slúžá 
omšu.

*   *   *
Manželská konverzácia:

– Miláčik, si dostatočne 
znášanlivý?

– Samozrejme! 
– Tak znes dole smeti.

*   *   *
– Miláčik, keby som spadla 

do rieky, skočil by si pre mňa?
– A ak poviem, že áno, sko-

číš?

9. marec 1942 – Na Slovensku vstúpila do platnosti vyhláška, podľa 
ktorej museli Židia nosiť viditeľné označenie – žltú hviezdu.
9/10. marec 1939 – V noci na 10. marca prezident republiky E. Há-
cha pozbavil funkcií slovenských ministrov a prechodne poveril 
spravovaním všetkých rezortov dvoch členov vlády.
10. marec 1939 – Zatiaľ čo na Slovensku skutočnú moc preberali 
českí generáli, generál Bedřich Homola, veliteľ pozemného vojska 
na Slovensku so sídlom v Banskej Bystrici, 10. marca 1939 vyhlásil 
stanné právo (Homolov puč). Nato bolo uväznených a odvlečených 
do Česka asi 200 popredných slovenských politických činiteľov. Iba 
ministrovi F. Ďurčanskému sa podarilo ujsť do Viedne, odkiaľ roz-
hlasom informoval o českom vojenskom puči na Slovensku.
11. marec 1939 – Emil Hácha vymenoval novú 7-člennú autonómnu 
vládu na čele s K. Sidorom. Dr. J. Tiso sa utiahol na svoju faru do 
Bánoviec n/Bebravou. Nemeckí tajní agenti ponúkli Tisovi vojenskú 
pomoc z nemeckej strany na obranu autonómie Slovenska. Tiso ta-
kúto pomoc jednoznačne odmietol, lebo – ako povedal v dôvernom 
kruhu: „...keby raz Nemci sem prišli, ľahko by sme sa ich nezbavili.“ 
V noci z 11. na 12. marca 1939 – V noci o 3. hod. navštívila „čerstvé-
ho, ešte len jednodenného“ predsedu vlády Sidora skupina nemec-
kých funkcionárov (pod vedením Hitlerovho ministra pre osobitné 
úlohy Dr. Wilhelma Kepplera), ktorí žiadali ihneď vyhlásiť samo-
statnosť Slovenska. 
Keď Sidor hostí informoval, že nová slovenská vláda nemá v úmysle 
tak urobiť bez prípravy, veď ešte nemala ani prvé pracovné zasadnu-
tie, stal sa pre Nemecko neprijateľným politikom. 
V noci z 12. na 13. marca 1939 – W. Keppler dostal z Berlína prí-
kaz urobiť všetko, aby sa Slovensko osamostatnilo. Preto sa obrátil 
na zosadeného predsedu vlády Dr. J. Tisu s pozvaním na rozhovor 
k A. Hitlerovi do Berlína. Ústavní politickí predstavitelia Slovenska 
(Sidor a Sokol) rozhodli, že Tiso má pozvanie prijať. 
Večer 13. 3. nemecký kancelár A. Hitler Tisovi oznámil, že ak sa 
Slováci rozhodnú pre samostatnosť, je ochotný Slovensku zaručiť 
nezávislosť, inak ho ponechá svojmu osudu, čo znamenalo rozdele-
nie Slovenska medzi Nemecko, Maďarsko a Poľsko. A pretože Ma-
ďarsko už koncentrovalo svoje vojsko smerom na slovenské hranice, 
musia sa Slováci rozhodnúť „bleskurýchle“ (blitzschnell). 
Nemecký minister zahraničných vecí J. von Ribbentrop naliehal na 
Tisa, aby hneď na mieste vyhlásil samostatnosť Slovenska. Dával 
mu k dispozícii nemecký rozhlas, ba i po slovensky zredigovaný 
text takéhoto vyhlásenia! Tiso namietal, že také závažné rozhodnutie 
patrí do výlučnej kompetencie Slovenského snemu. Preto žiadal, aby 
sa mohol telefonicky spojiť s predsedom slovenskej vlády Sidorom 
a s prezidentom Česko-Slovenska Dr. Emilom Háchom, ktorým po-
tom poukázal na nutnosť urgentného zvolania Slovenského snemu. 
Nato prezident Hácha zvolal snem na nasledujúci deň 14. marca 
1939.  
12. marec 1945 – Sovietske a rumunské jednotky zlikvidovali ne-
meckú obranu pri Zvolene. Mesto je oslobodené 14. 3. 1945. 
14. marec 1938 – Francúzsky premiér Léon Blum ubezpečuje čes-
koslovenskú vládu, že Francúzsko dodrží svoje zmluvné záväzky 
o pomoci Československu v prípade napadnutia Nemeckom. 
14. marec 1945 – Spojenci bombardujú Nové Zámky. Počas letec-
kých útokov zahynulo okolo 4 000 obyvateľov.
15. marec 1939 – V Hroznovej Lhote na Morave hnutie Národopis-
ná Morava vydalo manifest, ktorým sa Moravskí Slováci z hodonín-
skej, strážnickej, kyjovskej, uhorsko-hradišťskej a uhorsko-brodskej 
oblasti hlásili k slovenskému národu a uznávali suverenitu samo-
statného Slovenského štátu aj nad slovenskou časťou moravské-
ho územia. Vedenie Národopisnej Moravy nariaďovalo, aby sa vo 
všetkých obciach moravského Slovenska utvorili miestne národné 
výbory, ktoré mali prevziať všetku výkonnú moc. Na druhý deň sa 
predstavitelia moravských Slovákov obrátili priamo na nemeckého 
kancelára A. Hitlera so žiadosťou, aby ako časť slovenského národa 
boli pripojení k samostatnému Slovenskému štátu.
15. marec 1939 – V slovenskej časti Podkarpatskej Rusi bola vy-
hlásená nezávislá republika Karpatská Ukrajina (rádiom to oznámil 
Augustín Vološin), no ešte v ten istý deň na ňu zaútočili Maďari, 
v priebehu troch dní zlomili odpor a do 18. 3. ju obsadili. Stalo sa 
to napriek tomu, že tam nežili žiadni Maďari a Viedenská arbitráž to 
zakazovala.
15. marec 1945 – Nemeckí fašisti obsadzujú Skýcov, odvlečú 13 ľudí 
a na druhý deň ho menia na veľké spálenisko. Zhorelo 260 domov.
16. marec 1939 – Nemecká ríša telegramom kancelára Adolfa Hitle-
ra predsedovi slovenskej vlády Jozefovi Tisovi uznala de facto et de 
iure samostatný slovenský štát.
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