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Ján Kašica, tajomník OblV SZPB, Zvolen: – Na 
túto otázku je jednoduchá odpoveď. Väčšina po-
litických lídrov sa hlási k antifašistickému odka-
zu úprimne. No, to je z ich strany asi všetko. Ne-
robia proti tomuto nebezpečenstvu nič, len na jed-
notlivých oslavách sa ukážu alebo vystúpia s pek-
ným prejavom. 
Mám obavy, že nepoznajú históriu, o čom sved-
čí aj otázka moderátora počas predvolebných de-
bát politickým lídrom, či vedia aký je rozdiel me-
dzi fašizmom a nacizmom. Nevedel odpovedať ani 
jeden. Preto musím konštatovať, že antifašistické 
postoje našich politikov sú len na získavanie poli-
tických bodov. Na druhej strane si treba vážiť as-
poň to, že sa verejne hlásia k antifašistom. 
Václav Homišan , predseda OblV SZPB, Stará Ľu-
bovňa: – Myslím si, že boj proti fašizmu a nacizmu 
je aj otázkou súčasnosti a budúcnosti, nielen minu-
losti. Každý súdny politik by mal popri iných povin-
nostiach venovať pozornosť aj tejto problematike. 
Bohužiaľ, každý pristupuje k tomu diferencovane. 
Niektorí vyzdvihujú východný odboj, iní západný, 
niektorí SNP dokonca neuznávajú. Sú aj takí, ktorí 
v tichosti možno podporujú aj idey fašizmu. 
Nie som si istý, či všetci nefalšovane podporujú 
podstatu boja proti fašizmu a nacizmu, ako naši ot-
covia a dedovia. Nedal by som za to ruku do ohňa. 
Lýdia Hricíková, členka predsedníctva OblV 
SZPB, Stará Ľubovňa: – Sledovala som vystú-
penia politikov vo volebnej kampani pred parla-
mentnými voľbami. Aj keď sa téme odkazu SNP 
a výsledkov 2. svetovej vojny venovali len okra-
jovo, vysoko si cením najmä jasné politické posto-
je k tejto téme zo strany ešte stále predsedu vlády 
Petra Pellegríniho.

Veľvyslanectvo RF v ČR začiat-
kom marca vyhlásilo, že úrady 
Prahy sa snažia prepísať deji-
ny a podceniť význam rozhodu-
júcej úlohy Červenej armády pri 
jej oslobodení. 

„Nebagatelizujúc význam pražského 
povstania a odvahy obyvateľov české-
ho hlavného mesta, schopných obeto-
vať sa za slobodu svojho mesta, žiada 

sa pripomenúť, že jedinou príčinou, 
ktorá prinútila nemecké velenie ka-
pitulovať, bol útok Červenej armá-
dy,“ vyhlásilo veľvyslanectvo. 

Komentár ruského veľvyslanec-
tva bol odpoveďou na slová praž-
ského primátora Zdenka Hříba, že 
v máji 1945 „sovietska armáda vstú-
pila do povstalcami už oslobodenej 
Prahy“. 

„V bojoch za ‛oslobodenú’ Pra-
hu padlo vyše tisíc sovietskych vo-
jakov. Medzi nimi gardový poručík 
Ivan Gončarenko, ktorého tank pri-
šiel prvý k Vltave a bol zasiahnu-
tý hitlerovcami,“ vyhlásilo veľvy-
slanectvo a uviedlo, že slová Hřiba 
nielenže nezodpovedajú skutočnos-
ti, ale urážajú aj pamiatku všetkých 
bojovníkov o Prahu. – r –
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Perlička
Dva roky nazmar
Američanka z Kalifornie Caelie Wilkesová až po dvoch ro-
koch polievania zistila, že succulentná kvetina Echeveria 
jej vôbec nerastie. 
„Mala som tento prekrásny succulent asi dva roky. Taká som bola 
naň pyšná. Bola to priam ideálna rastlina. Vytvorila som si k nej 
plán polievania a ak by sa ešte niekto ďalší pokúsil mi ju poliať, 
zabránila by som tomu. Len sama som sa chcela o ňu dobre sta-
rať,“ zdôverila sa dievčina na facebooku. 
Po čase si Caelie chcela Echeveriu presadiť, vybrala jej nový krás-
ny kvetník. Lenže ako ju vybrala z originálneho kvetníka, spozna-
la, že rastlina je fake.
„Toľko lásky som rastlinke venovala! Umývala som jej lístočky, 
nech vyzerá čo najlepšie. A tu ho, ukázalo sa, že je umelá,“ po-
vedala Američanka a zdôverila sa, že posledné dva roky boli pre 
ňu klamstvom. 
Príbeh Caelie rozšírili mnohé americké médiá. Len čo sa o ňom do-
zvedeli návštevníci sociálnych sietí, začali jej domov prichádzať 
zásielky so živými succulentmi.  – r –

Výrazná väčšina politikov sa pred voľbami ver-
bálne hlásila k antifašizmu. Máte pocit, že sa 
hlásili k rovnakej podstate boja s fašizmom 
a nacizmom, ktorým vzdorovali naši otcovia 
a dedovia? Že nefalšovane podporujú idey SNP 
a ilegálneho protifašistického odboja, idey 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR a idey našich vojakov 
zo západných spojeneckých armád? 

(Pokračovanie na str. 3)

„Mám česť osobne sa vám poďakovať...

Zľava stoja: Bývalý červenoarmejec Ján Chudík, bývalí partizáni Samuel Baran a Július Molitoris, veteránka voj-
ny Ferzana Sadrukovna Kamalova, ktorá od svojich 9 rokov pracovala vo vojnovej výrobe, A. I. Fedotov, bývalý po-
vstalecký vojak Trnavskej posádky Štefan Minarovič, bývalý partizán Karol Kuna s manželkou, predseda SZPB Pa-
vol Sečkár a tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer.

...za udatnosť a chrabrý prínos v boji za slobodu a ne-
závislosť našich krajín počas 2. svetovej vojny,“ povedal 
na adresu v Bratislave žijúcich slovenských vojnových 
veteránov veľvyslanec RF v SR Alexej Leonidovič Fedo-
tov pri odovzdávaní im medailí „75 rokov víťazstva vo 
Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941 –1945“, ktoré 
im udelil prezident RF Vladimír Putin.

Ruský veľvyslanec ďalej uviedol, že naši veteráni bojo-
vali plece pri pleci so sovietskymi vojakmi, čo dodnes tvo-
rí základ jednoty Slovenska a Ruska pri zachovávaní objek-
tívnej pravdy o 2. sv. vojne. „Som rád, že dnes stojíme s va-

šou generáciou víťazov v jednom šíku. Spolu dnes ochra-
ňujeme pamiatku na tých, ktorí bojovali a padli, i pravdu 
o 2. sv. vojne,“ zdôraznil A. L. Fedotov a v závere zložil 
poklonu SZPB, ktorý „pri zachovávaní dejinnej pravdy pat-
rí medzi najvýznamnejšie organizácie“ a „je antifašistickým 
mainstreamom na Slovensku“.

*   *   *
Veľvyslanectvo RF organizuje odovzdávanie medailí slo-

venským vojnovým veteránom v rôznych regiónoch Sloven-
ska od februára 2020. Dokončiť to plánuje pred májom 2020. 
 – vmi –, snímka Natalia Starikova (Voľné pokračovanie na str. 5)

Veľvyslanectvo Ruska usvedčilo úrady Prahy zo znižovania
úlohy Červenej armády pri oslobodení mesta

Prezident RF Vladimír Putin vyhlásil, že pokusy ukradnúť víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne existujú, 
no nie sú možné: nikto totiž nezabudne na to, koho zástava sa rozviala nad Reichstagom! 

Nikto nezabudne...

Banderovský zmätok bývalého ministra
Ruský senátor Alexej Puškov okomentoval slová 
bývalého ministra zahraničia Ukrajiny Pavla Klim-
kina o „katastrofe“ pre Kyjev ak Moskvu navštívia 
západní lídri na Deň víťazstva. 

„Klimkin prorokuje ‛katastrofu pre Ukrajinu’, ak hlavy 
radu štátov pricestujú do Moskvy 9. mája na Prehliadku 
víťazstva a nepôjdu do Kyjeva. Lenže (Vadim) Pristajko 

(súčasný minister zahraničia Ukrajiny) už povedal: Ukra-
jina nebude nič oslavovať. Tak načo tam cestovať? Ka-
tastrofou pre Ukrajinu nie je sviatok v Moskve, ale zmä-
tok v Kyjeve,“ napísal senátor na Twitter. 

Predtým sa totiž Klimkin nechal počuť, že lídri zá-
padných štátov nepôjdu do Moskvy „len vence klásť“. 

– r –

Otrok, ktorý pochopil, že je otrokom, už nikdy nebude
dobrým otrokom.
Otrok, ktorý pochopil, že je otrokom, už nikdy nebude
dobrým otrokom. Viktor Jefimov, rektor Petrohradského agrárneho inštitútuViktor Jefimov, rektor Petrohradského agrárneho inštitútu
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H O R Ú C A  Z E M E G U Ľ A Čo píšu iníČo píšu iní
Moskva vyzvala NATO zamyslieť sa
Členské štáty NATO, ktoré si naplánovali manévre pri hraniciach Ruska 
by sa mali zamyslieť nad dôsledkami agresívnej činnosti, ktorá zvyšu-
je napätie v regióne, vyhlásilo ministerstvo zahraničia RF v súvislos-
ti s plánmi aliancie uskutočniť v apríli – máji Defender Europe – 2020.

Vo vyhlásení sa tiež hovorí, že 
toto cvičenie na vypracovanie bo-
jovej činnosti aliancie, ktorého sa 
okrem dvoch desiatok európskych 
štátov zúčastní vyše 20 tisíc ame-
rických vojakov a tisíce jednotiek 
bojovej techniky (vyše 1 500 páso-
vej, vyše 6 000 kolesovej...), budú 
najväčšie od konca 2. sv. vojny. 

USA „systematicky zvyšujú 
počty svojich ozbrojených síl vo 

východnej Európe v bezprostred-
nej blízkosti nášho štátu a pravi-
delne zvyšujú fi nancovanie prí-
slušných vojenských programov,“ 
hovorí sa v ruskom vyhlásení 
a podtrhuje sa, že v NATO i vo 
Washingtone neskrývajú, že „po-
tenciálnym protivníkom“ v rámci 
týchto manévrov je Rusko. 

My na Slovensku však pozná-
me dejiny a preto vieme, že cvi-

čenie Defender Europe – 2020 je 
naplánované na rovnaké obdobie, 
v akom si útok do Ruska pripra-
vil Napoleon v roku 1812 i Hit-
ler v roku 1941. Aj ten mal „Dran-
covanie východu“ pripravené na 
polovicu mája, vynútený posun 
o šesť týždňov na 22. jún si vyžia-
dala situácia v Juhoslávii. – r –

Sýrske ženy: Pošlite našich mužov späť, treba obnoviť krajinu
Sýrske ženy sa sťažujú, že nie je dosť mu-
žov, ktorí by pomohli obnoviť krajinu. Odka-
zujú Európe a ďalším krajinám, kde žijú sýr-
ski utečenci, aby ich poslali naspäť domov. 

Podľa novinára zo švédskeho rádia dnes žijú 
v Damasku prevažne ženy. Nepomer populácie 
v krajine vyvracia tézy, že v migračných vlnách 
do Európy boli prevažne ženy a deti utekajúce 
pred vojnou.

Aby sa tento problém vyriešil, podľa miestnych 
študentov by sýrska vláda mala vyhlásiť amnestiu 
pre mužov, ktorí z krajiny utiekli, aby sa vyhli vo-
jenskej službe. Apelujú na západné štáty, kde na-
šli mladí Sýrčania azyl, aby im pomohli presved-
čiť ich na návrat domov. Kým pred ôsmimi rokmi, 
keď sa konfl ikt len začínal, ženy po ekonomickej 
stránke viedli len 4 percentá sýrskych domácností, 
dnes je to 22 percent. Napalete.sk, 8. 3. 2020 

„Nezoberieme ani jedného nelegálneho prisťahovalca“
Europoslanec Dominik Tarczyński vyjadril v malej kompilá-
cii na Twitteri opäť jasný postoj Poľska na tému „utečenci“. 
Jeho obľúbené číslo je nula: Nulové nelegálne prisťahovalec-
tvo takzvaných utečencov znamená aj nulové teroristické 
útoky, a tým sa z Poľska stáva bezpečná krajina, upresňuje.

„Koľko utečencov prijalo Poľ-
sko?“, pýta sa útočne moderá-
torka. „Nula“, odpovedá Domi-
nik Tarczyński. „Ste na to hrdý?“ 
„My nechceme v Poľsku žiadne 
nelegálne prisťahovalectvo. Sľú-

bili sme to. Preto bolo toto usta-
novenie zvolené. A ani jeden jedi-
ný nelegálny moslimský migrant 
nikdy nepríde do Poľska… Pre-
to je Poľsko také bezpečné. Ne-
máme ani jeden jediný teroristic-

ký útok,“ vysvetľuje Tarczyński.
„Nemajú európski politici huma-

nitárnu morálnu povinnosť zasiah-
nuť,“ pýta sa moderátorka. „Nie“, 
odpovedá Poliak stručne a výstiž-
ne. „Môžete nás nazvať populis-
tami, nacionalistami alebo rasista-
mi. Nezaujíma ma to. Mňa zaujíma 
moja rodina a moja krajina,“ po-
kračuje pevne odhodlaný politik.

HSP, Journalistenwatch, 4. 3. 2020 (výňatok) 

„Pravda o Majdane by mohla zničiť existujúci systém“
Analytička Tereza Spencerová poskytla rozhovor 
českým médiám, kde sa vyjadrila k „výročiu“ udalos-
tí na ukrajinskom Majdane. Neočakávajme, že „sys-
tém“ povie o Majdane počas našich životov pravdu. 

„Prinajmenšom od čias neexistujúcich Saddámo-
vých zbraní hromadného ničenia, alebo od 11. septem-
bra sa veľa ľudí pozerá na ofi ciálny výklad mnohých 
udalostí s podozrením a nedôverou. 

„S priznávaním reality môže mať „niekto“ naozaj 
problém. Veď je to len pár rokov, čo bolo o ďalších 
viac ako sedem dekád odložené zverejnenie doku-

mentov týkajúcich sa vyšetrovania atentátu na Ken-
nedyho. Už dnes si to „naživo“ pamätá len obmedze-
ný počet ľudí, ale odložili to na dobu, keď už z toho 
všetkého bude naozaj len kapitola v učebniciach his-
tórie, ktorá bude rovnako zaujímavá, ako napríklad 
pád Rímskej ríše. Skrátka, nečakajme, že nám za na-
šich životov „systém“ prezradí pravdu o niečom, čo 
sme mohli sami zažiť. Asi sa bojí, že by s priznaním 
pravdy mohol skolabovať. A ako je známe, kapry si 
rybník nevypustia…“ tvrdí Tereza Spencerová.

HSP/Sputnik, 28. 2. 2020 (výňatok) 

Extrémisti si pripomenuli Horthyho
Spravodlivosť pre Maďarsko požadovali v nedeľu 1. marca 
v Budapešti približne dve stovky prívržencov extrémnej pra-
vice, ktorí si pripomenuli sté výročie vymenovania Miklósa 
Horthyho za regenta Maďarska.

Účastníci fakľového pochodu, 
ktorý zorganizovala parlament-
ná strana Hnutie naša vlasť (Mi 
Hazánk Mozgalom) a niekoľko 

radikálnych organizácií, skando-
vali: „Preč s Trianonom!“

Parlamentný poslanec Hnutia 
naša vlasť Erik Fülöp pripome-

nul, že počas Horthyho vládnutia 
boli Maďarsku vrátené viaceré 
územia, vrátane juhu Slovenska, 
o ktoré prišlo v rámci Trianonskej 
mierovej zmluvy v roku 1920.

Na trase pochodu extrémistov 
sa objavili dve skupiny zhruba 
stovky antifašistov, ktorí okrem 
iného skandovali: „Nacisti zmiz-
nite!“.  Podľa pravda.sk, 1. 3. 2020 (výňatok)

Chcete do eurozóny? Tak národné otázky pôjdu bokom
Pri vstupe do eurozóny sa krajiny musia do znač-
nej miery vzdať svojej suverenity. Tento názor za-
stáva Krystian Szkwarek, zástupca bulharskej Sku-
piny európskych konzervatívcov a reformistov.

„V Európe sa to deje už niekoľko desaťročí. Čím 
viac sa národné štáty vzdávajú suverenity v pro-
spech Bruselu, tým viac strácame kontrolu nad 
otázkou, čo je národný štát všeobecne a či má 
zmysel,“ povedal v televízii Európa.

Uviedol, že národné štáty v Európe menia na ko-
munity, ktoré sa budú zaoberať len otázkami dodávok 
vody, elektriny, miestnych daní, ale nemôžu robiť zá-
sadné rozhodnutia o svojej budúcnosti a národe, preto-
že úplne stratili svoju suverenitu v prospech Bruselu.

Poslanec však súhlasil s tým, že tieto obavy sa 
v oveľa menšej miere týkajú veľkých krajín, ako je 
Francúzsko, Nemecko a Taliansko. 

HSP/Sputnik, 27. 2. 2020 (výňatok)

  Príbeh Matovičovho starého otca
na ruskom fronte

Rozhovor s Františkom Matovičom, starým otcom nášho bu-
dúceho premiéra, bol uverejnený v roku 2008 (http://fi les.roz-
hlady.webnode.sk/200000060-d71d4d8171/IV-lacko-md.pdf). Je 
to príbeh človeka, ktorý sa zúčastnil bojov v 2. sv. vojne v So-
vietskom zväze. 
Na vojnové časy si spomína František Matovič, zbrojár 13. letky, 
najúspešnejšej slovenskej leteckej jednotky v 2. sv. vojne, ktorá 
v rokoch 1942 a 1943 ako súčasť nemeckej Jagdgeschwader (Stí-
hacej eskadry) 52, najúspešnejšej stíhacej jednotky nemeckej Luft-
waff e, bojovala v Sovietskom zväze, presnejšie na Kaukaze a na 
pobreží Čierneho mora.
Historik Martin Lacko sa k Matovičovi seniorovi dostal tak, že jeho 
starý otec bol Matovičov vrstovník, pochádzali z jednej obce a spo-
lu aj rukovali. Lacko bol preto prvý (a možno jediný), kto s Fran-
tiškom Matovičom urobil a zverejnil rozhovor.
František Matovič opisuje ako vyzerala a pôsobila slovenská let-
ka, hovorí o vzťahoch medzi pilotmi a pozemným personálom. Tie 
vzťahy boli úzke a priateľské, pretože od práce zbrojárov a mecha-
nikov záviselo prežitie pilotov.
„Ako som narukoval, mali sme výcvik, potom kurz zbrojára alebo 
mechanika a v zime 1942 sme išli do Dánska a potom hneď do Ruska 
na front. Ja som bol celý čas vojny len pri tých lietadlách,“ hovorí Ma-
tovič. V Dánsku bolo „pansky“, v Rusku to spočiatku tiež bolo dobré, 
ale neskôr, keď Nemci začali ustupovať, to už bolo horšie.
Slovákov si všetci vážili: aj Nemci, zato, že boli veľmi úspešní 
v leteckých bojoch, ale aj Rusi na okupovanom území za ich ľud-
ské a slušné správanie. Chápali, že oni sú iba vojaci, ktorí robia, čo 
musia. V tých nebezpečných časoch niekedy vznikli úprimné ľud-
ské priateľstva – Matovič spomína na príhodu, keď slovenských 
letcov celá ulica pri odchode odprevádzala s dojatím a slzami. 
 HSP, 9. 3. 2020 (výňatok) 

Celý článok: https://www.hlavnespravy.sk/unikatne-historicke-zapisky-pribeh-
matovicovho-stareho-otca-ruskom-fronte/2078607 

  Azarov o ospevovaní fašistov
a banderovcov na Ukrajine

Ospevovanie fašistických prisluhovačov a banderovcov, ktorí 
bojovali v zostave práporu Nachtigal a 14. granátnickej divízie 
SS, na Ukrajine pokračuje. 
Najnovšie si v Kyjeve pripomenuli 70. výročie úmrtia jedného 
z vodcov UPA, veliteľa diverzného bataliónu Nachtigall a neskôr 
hauptmanna 201. policajného bataliónu Romana Šucheviča. Piateho 
marca 1950 ho v obci Belogoršča v okolí Ľvova zastrelili príslušníci 
KGB počas likvidácie jeho teroristickej skupiny. 
Ospevovanie teroristu, vraha a fašistického prisluhovača razantne 
odsúdil bývalý ukrajinský premiér Nikolaj Azarov, ktorý na svojej 
facebookovej stránke tvrdo kritizoval propagáciu banderovcov, neo-
fašistov a neonacistov: „Zločinecká ,kariéra‛ tohto netvora, vyvrheľa 
sa začala vraždou vyslanca poľského parlamentu T. Goluwka v au-
guste r. 1931. Koncom 30. rokov emigroval do Nemecka, kde ab-
solvoval kurzy pri Mníchovskej vojenskej akadémii a dostal hod-
nosť SS-Hauptsturmführer. Prisahal Hitlerovi, bol to kolaborant, kto-
rý oddane slúžil nacistom. Vytvoril školu, v ktorej špeciálne štúdium 
absolvovali rovnakí zradcovia, ako on sám. Kati z SS objavili v tom-
to ,generálovi Čuprynkovi‛ prirodzené vlohy organizátora masovej 
genocídy,“ prízvukuje vo svojom príspevku Nikolaj Azarov.
„Jeho ruky sú celé od krvi nevinných zavraždených ľudí – zaprí-
činil vraždu miliónov obetí, ktoré ukrajinský ľud položil na oltár 
oslobodenia krajiny od fašistov a ich prisluhovačov. Medzi nimi 
sú: Poliaci, Židia, sovietski zajatci, civilní Ukrajinci a dokonca 
vlastní vojaci z UPA, ktorí sa preukázali, že nie sú dostatočne „ak-
tívni a národne uvedomelí.“ 
Rozsah jeho zločinov je obrovský – Ľvovská oblasť, Volyň a Bielo-
rusko. V súčasnosti na Ukrajine je módne udeľovať uliciam a trie-
dam mená nacistických pätolizačov a zradcov svojho národa. Čo sa 
dá povedať? Aká je krajina, takí sú aj hrdinovia,“ smutne uzatvára 
svoj komentár bývalý predseda ukrajinskej vlády Nikolaj Azarov.
 HSP, 8. 3. 2020 (krátené) 

  Andrej Kiska podľa Miloša Zemana
„nepozná dejiny“

Zeman súhlasí s tézou, že v Európe sa šíri extrémizmus, no 
niektorí politici podľa neho pri jeho pomenovaní a popise 
robia veľkú chybu. Takúto chybu podľa neho robí aj bývalý 
prezident SR Andrej Kiska. 

(Pokračovanie na str. 4)
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HORÚCE TÉMY ČÍSLA

Naša anketaNaša anketa
(Dokončenie zo str. 1)

Tento človek, rodák zo srdca SNP, je tvrdým antifašistom, bojov-
níkom za mier a slobodu aj v súčasnosti. Podobné postoje má aj 
predseda SNS Andrej Danko a aj predstavitelia mimoparlament-
nej KSS. 
Karol Uhrík, predseda ZO SZPB v Brusne: – Taký pocit určite 
nemám. Keby úprimne bojovali proti podstate fašizmu a naciz-
mu, keby úprimne odsudzovali ich agresívnu podstatu, nemohli 
by súhlasiť s existenciou agresívneho paktu NATO a jeho vojen-
skými zásahmi po celom svete. 
Nemohli by súhlasiť s rozpínavosťou USA a ich snahou hrať sa 
na „svetového žandára“. Rozhodne by odsúdili bombardovanie 
Juhoslávie, vojnu v Iraku, Líbyi a v mnohých ďalších krajinách 
sveta. So všetkou razantnosťou by sa postavili proti horúčkovité-
mu zbrojeniu, budovaniu vojenských základní okolo Ruska a prí-
prave vojny proti nemu, Nedovolili by zaťahovať Slovensko do 
tejto špinavej hry, zameranej na likvidáciu nielen štátov, ale i ce-
lých národov. 
Peter Kober, podpredseda OblV SZPB, Stará ľubovňa: – Pod-
ľa môjho názoru vyjadrovanie sa súčasných politikov o boji pro-
ti fašizmu je len zásterkou, pretvárkou a pred voľbami naháňanie 
hlasov. Pri väčších celoštátnych akciách, pripomína júcich zver-
stvá fašizmu, sa predbiehajú vo vyjadreniach, akí sú bojovníci 
proti fašizmu, ale ich bežná činnosť hovorí o opaku, česť výnim-
kám. To isté pokrytectvo vidím i pri pietnych aktoch miestneho 
významu, pred voľbami je treba sa zviditeľniť, ale po voľbách sa 
stretávame tí istí, skalní. 
Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB, Žiar nad Hronom: 
– Myslím si, že väčšina našich politikov v rámci predvolebné-
ho boja dokázala pustiť do éteru vyhlásenia, ktorými sa formál-
ne hlásia k antifašizmu. 
Mám pocit, že nie sú na rovnakej vlnovej dĺžke so SZPB. Ideu 
SNP, ilegálneho protifašistického odboja a boja 1. čs. armádne-
ho zboru v ZSSR a našich vojakov v rámci západných spojenec-
kých armád si vysvetľujú nie podľa historickej pravdy. Verím, že 
nová koalícia, ktorá sa formuje, či na vládnej úrovni alebo v NR 
SR, bude vychádzať z historických právd a aj naďalej bude toto 
obdobie radiť medzi najvýznamnejšie tradície SR. 

Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa.

Na pietnej spomienke v Budapešti

Tak ako po iné roky, aj 13. februára 2020 
sa zúčastnili zástupcovia Oblastného výbo-
ru SZPB v Leviciach, vedení s Jánom Hama-
rom, pietnej spomienky, ktorú v XIII. ob-
vode v Budapešti z príležitosti 75. výročia 
oslobodenia hlavného mesta Maďarska zor-
ganizovalo ústredie MAESZu v súčinnosti 
s tamojšou samosprávou. 

Spomienkového zhromaždenia sa zúčastnilo 
vyše tristo účastníkov, pričom podstatne viac 
než v minulosti bolo mladých ľudí. Po jeho 
ukončení nás, zástupcov z Levíc, Želiezoviec 
a Kalnej nad Hronom, prijal predstaviteľ MA-
ESZ a FIR Vilmos Hanti so svojimi najbližšími 
spolupracovníkmi. 

Jozef Výboch

28. marec Deň učiteľov!
V myšlienkach učiteľa národov J. A. Komenského nájdeme 
aj tú, aby sa každá škola stala „dielňou ľudskosti“, kde sa 
formujú ľudské city, „cvičiskom práce“, ustavičnej, ale prí-
jemnej, „výrobňou svetla“ s cieľom osvietiť mysle, aby to 
bola „škola hrou“, kde štúdium je späté s potešením.

Komenský však vyzýval 
„aby sme s hľadaním prav-
dy, dobra a krásy s trpezlivou 

láskou, pracovito a nenásil-
ne kráčali k životnej múdros-
ti, radosti a šťastiu, lebo len tak 

sa môže škola stať chrámom 
vzdelanosti a výchovy“. 

O toto všetko sa usilujete vy, 
učiteľky a učitelia, a SZPB je 
vám za to povďačný. Preto vás 
budeme zo všetkých síl vo va-
šom úsilí naďalej podporovať. 

Norbert Lacko
predseda Komisie pre učiteľov, ženy a mládež

 pri ÚR SZPB

Ako bude obnovený vojenský cintorín vo Zvolene?
Na revitalizáciu pietneho miesta získala sa-
mospráva od štátu 200 tisíc eur. Ďalších 
asi 500 tisíc eur chcú na úpravu hrobového 
miesta a na výrobu a osadenie pamätných 
tabúľ vynaložiť Rusi, a to prostredníctvom 
svojho veľvyslanectva na Slovensku.

Pri ceste k pamätníku bude umiestnených 
120 kamenných dosák s menami sovietskych 

vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Sloven-
ska. Veľa z nich sa totiž v ostatných rokoch po-
darilo identifi kovať. Na každú dosku by malo 
byť vyrytých 100 mien.

Vo Zvolene je pochovaných 17 tisíc soviet-
skych vojakov a takmer 11 tisíc rumunských 
vojakov. 

Podľa pravda.sk, 10. 3. 2020 

Kalištianky zo Slovenskej Ľupče
Pri príležitosti 75. výročia vy-
pálenia Kališťa sme sa dozve-
deli, že v obci Slovenská Ľupča 
ešte žijú štyria priami účastní-

ci tohto nemeckého teroris-
tického činu: Lívia Dobišová, 
Božena Dobišová, Norika Kiš-
šová a Ľubica Peťková. 

Oblastný tajomník SZPB 
z B. Bystrice Štefan Dubovický 
nám napísal, že na výročie vy-
pálenia Kališťa 18. marca 2020 
budú všetky prítomné v Múzeu 
SNP v B. Bystrici.  – r –

Musíme mať totalitných eurobyrokratov?
Nedávno eurokomisárka Ylva Johannsonová povedala pri 
téme migrantov v Českej televízii, že „potrebujeme určitý 
mechanizmus povinnej solidarity. V Európskej únii by soli-
darita nemala byť ničím na výber“. 

My, voliči, by sme mali za-
čať veľmi tvrdo vyžadovať, 

aby nás vo výkonnej funkcii 
už nemohol riadiť hocikto to-

talitne dosadený, ale len člo-
vek, ktorého si sami zvolí-
me!!! 

Alebo má niekto z čitateľov 
demokratickejší názor?

V. Mikunda

Falzifikácia a či nenávisť Rusov?

Nová ruská výzbroj nebude súčasťou Start-3
Predseda medzinárodného výboru Rady fe-
derácie Konstantin Kosačov skritizoval návrh 
štátneho departmentu USA zaradiť do zmlu-
vy Start-3 aj ruské zbrane, ktoré sa ešte len 
vyvíjajú, resp. ešte nie sú vo výzbroji. 

Konkrétne to má byť „Poseidon“, krídlatá rake-

ta s atómovou výzbrojou a balistická raketa odpa-
ľovaná zo vzduchu. 

„Takéto obmedzenia sú vylúčené z princípu 
a nebude sa o nich diskutovať ani dnes a ani 
v budúcnosti,“ uviedol Kosačov. 

Podľa ria.ru, 10. 3. 2020 

Poznáte ten vtip ako manžel prichytí svoju ženu s milencom 
v posteli a tá sa na neho osopí. – Och, aký si len krutý, keď 
viac veríš svojim očiam, ako mne. 

Nuž presne takáto situácia vznikla v Holandsku, kde súd chce sú-
diť údajné obsluhy údajných PVO komplexov Buk, ktoré mali zo-
streliť civilný malajzijský letúň linky MH17. Holandská rozvied-
ka však podľa novinára Maxa van der Werff a údajne vie, že nijaký 
komplex Buk, a už vôbec nie ruský, sa v inkriminovanom čase ne-
nachádzal v dosahu MH17.  – r –

Trump nepôjde na oslavy víťazstva
Biely dom už oficiálne potvrdil, že prezident USA Donald 
Trump odmietol pozvánku zúčastniť sa Prehliadky víťazstva 
9. mája v Moskve. 

Zatiaľ nie je známe, či ofi ciálni predstavitelia USA vôbec pôj-
du do Moskvy a ak áno, kým budú predstavení, píše svetová tlač. 

*   *   *
Lenže už v polovici februára vyhlásil prezident americkej mimo-

vládnej organizácie The Greatest Generations Foundation Timothy 
Dawies, že do Moskvy na oslavy ukončenia Veľkej vlasteneckej 
vojny príde dvanásť priamych účastníkov 2. sv. vojny.  – r –

Viete, že...?
...Spojené štáty podpísali 29. februára s afganským hnutím 
Taliban dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie americ-
kých jednotiek z Afganistanu? 

Minister obrany USA Mark Esper už 2. marca avizoval, že dal 
súhlas na začiatok odsunu. Počet amerických vojakov by sa mal 
v prvej fáze znížiť z približne 13 000 na 8 600. Po dosiahnutí tohto 
stavu sa zhodnotí, aký má odsun vplyv na bezpečnostnú situáciu 
v Afganistane. Ak bude táto situácia priaznivá, všetci americkí vo-
jaci by mali z Afganistanu odísť v priebehu 14 mesiacov.  – r –
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Čo píšu iníČo píšu iní
(Pokračovanie zo str. 2)

Zeman pre Pravdu povedal, že politikov, ktorí adorujú 
nad spojenectvom s nacistickým Nemeckom alebo súhla-
sia s deportáciami desiatok tisíc spoluobčanov do Aus-
chwitzu považuje za neonacistov. „Mal som veľké spory 
s Andrejom Kiskom, keď bol ešte slovenský prezident,“ 
uviedol Zeman na margo toho, že Kiska nazýval takých-
to politikov fašistami. 
„Vravel som mu: Andrej, ty nepoznáš dejiny. Fašizmus 
je špeciálny smer v Taliansku, ktorý nebol antisemitský. 
Čiže ľudia, o ktorých som sa zmienil, nie sú fašisti, ale 
neonacisti,“ vysvetľuje Kiskov omyl český líder.
 HSP, 4. 3. 2020 (výňatok)

  Nemecko odovzdá Rusku údaje
o sovietskych zajatcoch

Ide o tých zajatcov, ktorí boli v nemeckých táboroch. 
Údaje Nemci plánujú poskytnúť v apríli, uviedol 
v Moskve veľvyslanec SRN Géza Andreas von Geyr. 
O vzájomnom poskytnutí takýchto údajov sa dohodli mi-
nistri zahraničia už v roku 2019. Budú to údaje o niekoľ-
kých stovkách tisícov sovietskych zajatcov a internova-
ných, ktorí v nemeckom zajatí zomreli.  Podľa ria.ru, 4. 3. 2020 

  Vatikán sprístupnil archívy
pápeža Pia XII.

Ide o archívy z obdobia jeho pontifi kátu (1939 – 1958), 
ktorý zahŕňa obdobie 2. sv. vojny. 
Talian Pius XII. (1876 –1958) je podľa liberálov kontro-
verznou postavou, pretože nikdy verejne neodsúdil nacis-
tický režim a ani neprerušil kontakty s režimami, ktoré boli 
Hitlerovými spojencami. 
Najväčšie výhrady historikov k Piovi XII. sú spájané 
s mimoriadne zdržanlivým postojom v otázke nacistic-
kých zločinov proti ľudskosti a genocídy Židov. Vatikán 
a ďalší však tvrdia, že pápež využíval tichú diplomaciu 
a pričinil sa o to, aby kláštory a iné cirkevné inštitúcie 
ukrývali Židov.
Otvorenie týchto vatikánskych archívov „úplne zničí 
mýtus o tom, že (Pius XII.) bol nielen „Hitlerovým pá-
pežom,“ ale zvýši jeho veľkosť. Všetky väčšie obvinenia 
proti pápežovi boli hodnoverne vyvrátené. Žiaden uzná-
vaný vedec neuvedie, že bol na strane Hitlera. Práve na-
opak, bol jeho najodhodlanejším odporcom,“ uviedol 
William Doino autor uznávaného životopisu o Piovi XII.
 Podľa domácej a zahraničnej tlače 2. 3. 2020 

  Rusi pozvali francúzskych vojakov,...
...aby sa zúčastnili na vojenskej prehliadke na Červe-
nom námestí pri príležitosti 75. výročia konca 2. sv. 
vojny. 
Pozvanie zaznelo z úst náčelníka generálneho štábu 
ruských ozbrojených síl Valerija Gerasimova počas jeho 
rokovania s francúzskym náprotivkom Francoisom Le-
cointreom. 
Očakáva sa, že francúzsky prezident Emmanuel Macron 
sa zúčastní na oslavách v Moskve 9. mája na Deň víťaz-
stva, keď si Rusi pripomínajú porážku nacistov vo vojne, 
ktorú nazývajú Veľká vlastenecká vojna. 
„Veľmi si vážime spomienku na francúzskych vojakov, 
ktorí spolu s Červenou armádou bojovali proti spoločné-
mu nepriateľovi. Budeme radi, ak medzi účastníkmi pre-
hliadky na Červenom námestí 9. mája uvidíme francúz-
sky kontingent,“ uviedol Gerasimov na schôdzke s Leco-
intreom.  HSP z 28. 2. 2020 (výňatok)

(Pokračovanie na str. 5)

Európski antifašisti považujú
rezolúciu EP za škodlivú!!!
V dňoch 20. a 21. februára 2020 sa v Záhre-
be konala Medzinárodná konferencia organi-
zácií protifašistických bojovníkov a antifašis-
tov v Európe, pod názvom „Fašizmus a anti-
fašizmus v Európe dnes“.

Jej hlavným cieľom bolo odsúdenie rozpínavos-
ti fašizmu a zjednotenie antifašistických organizácií 
proti jeho prejavom. „...vzostupom krajnej pravice 
sa v Európskej rade posilňuje a podporuje historický 
revizionizmus, ktorý sa snaží zrovnať fašizmus s an-
tifašizmom,“ povedal pri otvorení konferencie pred-
seda Zväzu protifašistických bojovníkov a antifašis-
tov Chorvátska Franjo Habulin. 

Konferencie sa zúčastnili prezident FIR Vilmos Han-
ty z Maďarska, organizácie protifašistických bojovní-
kov a antifašistov zo všetkých štátov bývalej Federa-
tívnej republiky Juhoslávie, zahraničné antifašistické 
organizácie Chorvátov a Slovincov z európskych štá-
tov, delegácia veteránov 2. sv. vojny RF vedená Kalini-
nom Dobočom, delegácia Medzinárodnej únie vojno-
vých veteránov na čele s jej prezidentom Bertrandom 
Vigom, delegácia Bojovníkov proti fašizmu Talianska 
vedená Filippom Giuff ridom... Konferencie sa zúčast-
nila aj delegácia SZPB vedená Pavlom Sečkárom.

Dôležitosť konferencie svojou prítomnosťou pod-
porili najvyšší predstavitelia Chorvátskej republiky, 
ako podpredseda vlády, podpredseda parlamentu, po-
prední historici, veľvyslanec RF v Chorvátsku a iní. 

Delegáti vo vystúpeniach vyzdvihli hrdinstvo a obe-
tavosť ZSSR a Červenej armády, ktorých za slobodu 
Juhoslávie padlo 400 tisíc. Vyzdvihli dôležitosť me-
dzinárodnej spolupráce štátov a antifašistických orga-
nizácií proti súčasným prejavom fašizmu a nacizmu. 
So znepokojením hovorili o raste vplyvu pravice a li-
beralizmu v Európskom parlamente. Ním prijatá re-
zolúcia z 19. septembra 2019 vyvoláva znepokojenie 
a obavy z toho, ktorým smerom sa EÚ bude uberať? 
Rečníci tiež upozornili na dôležitosť prijatia zákon-

ných opatrení, ktoré zamedzia rastu fašizmu a naciz-
mu v jednotlivých štátov.

Delegáti SZPB Pavol Sečkár a Juraj Drotár poukáza-
li na zdroje rastu súčasného fašizmu a nacizmu na Slo-
vensku a na príčiny ich prejavov. Poukázali na problé-
my, ktoré vedú k extrémizmu a podpore politiky ĽSNS. 
Pomenovali jednu z príčin extrémizmu a sympatií 
k ĽSNS. Označili za ňu nedostatočnu vedomosť mla-
dej generácie o novodobej histórii Slovenska a jeho boja 
proti fašizmu. Zvýraznili, že rezolúcia EP „Dôležitosť 
európskeho historického povedomia pre budúcnosť 
Európy“ z 19. septembra 2019 je snahou o prekrú-
canie historických skutočnosti boja proti fašizmu. 

„Podceňovanie podielu ZSSR na porážke fašizmu, 
znevažovanie pamätných miest a pamätníkov červeno-
armejcov považujem za škodlivé pre náš boj proti sú-
časnému extrémizmu, nacizmu a fašizmu. Táto skutoč-
nosť vnáša medzi našich ľudí pochybnosť o ďalšom 
smerovaní Európskej únie, ktorá by mala byť garan-
tom zachovania pravdivých historických skutočnos-
ti boja proti fašizmu a jeho zločinov. Tragická minu-
losť Európy by mala byť morálnou a politickou inšpirá-
ciou riešenia problémov radikalizmu, extrémizmu, na-
cizmu a fašizmu vo všetkých jeho podobách. Histó-
ria nemôže byť prepisovaná rezolúciou Európskej 
únie,“ povedal vo svojom vystúpení Juraj Drotár. 

„Na zachovanie poslania našich organizácií musíme 
v plnej miere rozvinúť medzinárodnú spoluprácu, vzá-
jomnú pomoc, podporu a výmenu skúsenosti zo súčas-
ného boja proti nacizmu a fašizmu, vo všetkých jeho no-
vodobých formách. Len spoločne sa nám podarí zastaviť 
rast vplyvu fašizmu a nacizmu,“ zdôraznil Pavol Sečkár.

Medzinárodná konferencia jednomyseľne pri-
jala uznesenie, v ktorom sú navrhnuté spoločné 
opatrenia pôsobenia na súčasný fašizmus a naciz-
mus i odsúdenie rezolúcie EP z 19. 9. 2019. Tá je 
pre náš boj so súčasným fašizmom a nacizmom po-
važovaná za škodlivú.  – JD –, foto Vladimír Gjurevič SABH

Spoločná snímka účastníkov medzinárodnej konferencie.

Ako vidí dnešné Rusko vedec?
Andrej Iljič Fursov je ruský vedec – historik, sociálny filozof a so-
ciálny vedec, publicista... Skrátka osobnosť, ktorá keď sa k nie-
čomu vyjadrí, tak je to vždy nielen originálne, ale hlavne múdre 
a poučné. Veru, v tomto prípade aj pre Slovákov!

 Náš štát je teraz v stave voj-
ny. Nie je to však ani horúca, ani 
studená vojna, je to niečo medzi 
tým. Je to vojna psychologicko-
informačná a psychologicko-his-
torická. Čiže každý človek, kto-
rý sa zaoberá spoločenskými ve-
dami, je účastníkom tejto vojny! 

Je tu len jedna otázka. Na koho 
strane „bojuje“? Na svojej alebo 
na strane protivníka? 
 Registrujeme silný pokles 

kvalitatívnej úrovne škôl. Súčas-
ná generácia žiakov a študentov, 
učte sa a nestrácajte čas! Preto-
že o cca 7 – 10 rokov už táto ško-
la vaše deti nič nenaučí. Ak teda 
budete chcieť, aby sa aj vaše deti 
čosi naučili a čosi aj vedeli, bu-
dete sa s nimi musieť učiť sami! 
Preto, opakujem, nestrácajte čas 
a učte sa! Zajtra už bude neskoro. 
 Stalin a Hitler. Západný 

main stream sa potreboval zadra-
piť do Stalina a prilepiť ho k Hit-
lerovi v rámci koncepcie totali-
tarizmu. Nikto však nehovorí, že 
používať takúto koncepciu proti 
ZSSR odmietal už Zbygniew Br-

zezinski. V encyklopédii sociál-
nych vied je o nej napísané, že je 
to nevedecká schéma...! 

Naša liberálna verejnosť ju však 
doposiaľ používa, kričí o totalita-
rizme.
 V dejinách existovalo obdo-

bie, kedy svetová verchuška potre-
bovala Rusko. Napr. v 30-tych ro-
koch minulého storočia isté ame-
ricko-anglické klany potrebovali 
rozrušiť Britskú ríšu. Allan Dulles 
vtedy otvorene vyhlásil, že úlohou 
vojny je zničiť Britskú ríšu! Preto 
svetová verchuška investovala do 
Sovietskeho zväzu a do Nemecka. 

Schéma bola nasledovná. Ne-
mecko zničí Britskú ríšu a Soviet-
sky zväz zničí Hitlera. Tým sa sta-
ne mladším partnerom Spojených 
štátov. 

Lenže takto to Američanom ne-
vyšlo! Aj keď sa Britom podarilo 
postrčiť Hitlera proti Sovietskemu 
zväzu a potom sa tvárili, že spolu 
so ZSSR bojujú proti Hitlerovi. 

Podľa youtube.com z 3. 3. 2020 (výňatok)



5  BOJOVNÍK / 6

Čo píšu iníČo píšu iní
(Dokončenie zo str. 4)

  Charkov vrátil mestskému prospektu 
meno Georgia Žukova

Ide o prospekt, ktorý bol v rámci dekomunizácie v roku 
2016 premenovaný na počesť generálmajora Petra Grigo-
renka. Rozhodnutie o tom mestská rada prijala 26. 2. 2020. 
Návrh podporilo 62 poslancov a 8 bolo proti, uvádza miest-
ny list „Vgorode“.  Podľa msn.com, 26. 2. 2020 

  P. Pellegrini... (v Moskve)
Premiér Peter Pellegrini po stredajšom (26. 2.) rokovaní s predse-
dom ruskej vlády Michailom Mišustinom... hovorilo sa aj o nad-
chádzajúcom 75. výročí ukončenia sa druhej svetovej vojny.
„Ruská strana ocenila prístup SR a slovenského národa k oslobodi-
teľom a uctievaniu si pamiatky padlých z Červenej armády na ce-
lom území SR,“ uviedol. Rusko sa na jeho pozvanie plánuje zúčast-
niť na vysokej štátnej úrovni na oslavách skončenia vojny, ktoré sa 
budú konať 8. mája v L. Mikuláši.  Podľa pravda.sk z 26. 2. 2020

  Izrael a Rusko čelia obrodeniu nacizmu
Izrael spolu s Ruskom vzdorujú pokusom obnovy nacistickej 
ideológie, obe krajiny zbližuje pamiatka o vojne i o jej obe-
tiach, vyhlásil historik holokaustu, vedec z múzea Jad va-šem 
Aaron Shneer. 
Vedec poznamenal, že v túto epochu, kedy sú masové pokusy pre-
písať dejiny 2. sv. vojny, sa treba osobitne venovať otázkam zacho-
vania dejinnej pamäte. 
„Dôležitosť zachovania dnes historickej pamäte vychádza z tej po-
litickej situácie, ktorá sa vytvorila vo svete, a zo snáh mnohých štá-
tov skutočne prepisovať dejiny. Základnými iniciátormi prepisova-
nia dejín a odmietania pravdy o oslobodení týchto území vystupujú 
štáty post sovietskeho priestoru – sú to štáty Pobaltska. Treba po-
znamenať, že Ukrajina sa v tom tiež vyznamenala. Jedným zo sú-
časných iniciátorov toho je aj Poľsko,“ povedal Shneer. 
Historik tiež zdôraznil, že „úsilie týchto štátov sa dnes nezameriava 
na vojenský revanš. Viditeľný je však politický revanš“.
  Podľa ria.ru, 26. 2. 2020 

  Zelenský prepisuje dejiny!!!
Prezident Ukrajiny Vladimír Zelenský počas návštevy Poľska 
nazval Sovietsky zväz jedným z vinníkov 2. sv. vojny. Zaznelo 
to v Newsone. 
„Poľsko a poľský národ ako prví pocítili na sebe sprisahanie totalit-
ných režimov. Priviedlo to k začiatku 2. sv. vojny a umožnilo nacis-
tom spustiť smrteľný zotrvačník holokaustu,“ vyhlásil historicky ne-
dostatočne vzdelaný ukrajinský prezident (Nevie nič o úlohe Poľska 
pri Mníchovskom diktáte – pozn. Bojovník.). Podľa neho Európa 
a svet nemajú dnes právo mlčať o tom, čo bolo v roku 1939“.
  S využitím ria.ru z 28. 1. 2020

  Estónsky parlament obviňuje Rusko
z pokusu o prepísanie dejín

Z pokusu o „prepísanie dejín“ obvinil Rusko predseda estón-
skeho parlamentu Henn Pylluaas. 
„Estónsko a Poľsko sú dobrí spojenci... Spájajú nás zhodné his-
torické udalosti... Máme spoločného suseda, Rusko, ktorý odmie-
ta medzinárodné právo a medzinárodné dohody a pokúša sa prepí-
sať svoje dejiny na prospech svojich cieľov,“ uviedla tlačová sprá-
va pred stretnutím. 
Podľa Pylluaasa obvinenia Poľska z rozpútania 2. sv. vojny sú toho 
príkladom. „My razantne odmietame podobnú činnosť. Toto všet-
ko nám každý deň pripomína, že nebezpečenstvo z východu nikam 
nezmizlo. Preto sme zo srdca vďační spojencom v NATO za vklad 
pri ochrane našich hraníc,“ povedal.  Podľa ria.ru, 28. 1. 2020 

  Der Spiegel pripísal oslobodenie
Osvienčimu Armáde USA

Nemecký časopis Der Spiegel „omylom“ uverejnil na jednej zo 
sociálnych sietí správu o tom, že koncentračný tábor Auschwitz 
bol údajne oslobodený americkou armádou. 
Vo zverejnenom ozname sa uvádzalo, že „Auschwitz“ bol najväčším 
táborom smrti, ktorý „pred 75 rokmi oslobodila americká armáda“. 
Keď si toto klamstvo všimli nemeckí návštevníci siete, vydavateľ-
stvo chybu opravilo a ospravedlnilo sa „za mimoriadne trápnu chy-
bu,“ poznamenajúc, že kritiku na svoju adresu vníma ako „spra-
vodlivý trest“.  Podľa RT z 28. 1. 2020

Medaila pre posledného veterána zo Zvolena
Vo Zvolene sa slávnostné udeľovanie medaily slovenským vojnovým veteránom „75 rokov ví-
ťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945“ uskutočnilo 20. februára.

ZO ŽIVOTA REGIÓNOV

Vyznamenávania posledného 
priameho účastníka protifašis-
tického odboja Ladislava Idesa 
boli okrem predstaviteľov veľ-
vyslanectva RF prítomní kon-
zul RF z B. Bystrice Juraj Ko-
val, viceprimátor Zvolena Vla-
dimír Lupták, predsedníčka ZO 
SZPB Zlatý Potok vo Zvole-
ne Viera Nociarová a členka jej 
výboru Tatiana Raslavská. Po-
dujatie zaznamenala aj RTVS. 

Ledislav Ides je členom ZO 

SZPB Zlatý Potok, v ktorej dlhé 
roky vykonával funkciu hospo-

dára. Hosťom porozprával svoj 
príbeh z vojnových rokov. – VN – 

Dňa 6. 3. 2020 v Poprade zástupca Veľvyslanectva RF V. Kulikov (štvrtý sprava) v prítomnosti pod-
predsedu OblV SZPB Milana Janečka (druhý sprava) a oblastného tajomníka Jána Pavlovčina (prvý 
zľava) odovzdal pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom medailu RF Tatiane Usovovej (prvá spra-
va), Jozefovi Líškovi (piaty sprava) a Štefanovi Marcsymu (prevzala ju dcéra druhá zľava).  
Slávnostného aktu sa zúčastnila i zástupkyňa prednostu okresného úradu v Poprade Eva Stašová.

Ján Pavlovčin

Vyznamenávanie na Orave
Dňa 21. februára 2020 sa na Mestskom úrade v Dolnom Ku-
bíne uskutočnilo stretnutie funkcionárov SZPB – predsedu ZO 
SZPB D. Kubín Jána Sporku, predsedu OblV SZPB Ružomberok 
Róberta Fajtu a primátora D. Kubína Jána Prílepka s priamy-
mi účastníkmi národnooslobodzovacieho boja proti fašizmu.

Z príležitosti 75. výročia ví-
ťazstva nad fašizmom boli me-
dailou Ruskej federácie vy-
znamenaní členovia ZO SZPB 

D. Kubín, priami účastníci 
2. sv. vojny, Jaroslav Prokop, 
Ján Katrenčiak, Branislav Thur-
ský a Pavol Janiga.

Vyznamenanie im odovzdal 
tajomník veľvyslanectva RF 
v SR Dimitrij Vaščenko. Za 
ocenených sa poďakoval Jaro-
slav Prokop.

Pripájame sa ku gratulan-
tom a oceneným prajeme pevné 
zdravie, aby ešte dlho šírili osve-
tu o dejinách 2. sv. vojny a SNP, 
osobitne medzi mládežou. 

Štefan Novák, tajomník ZO SZPB D. Kubín

Nadčasová otázka De Gaulla o Európe
Je Slovensko pripravené v určitej dôleži-
tej záležitosti tak domáceho, ako aj medzi-
národného charakteru urobiť to, čo sa mu 
zdá nesprávne, len preto, že mu to naria-
ďuje akási vyššia autorita?

Otázka je parafrázou presne tej, ktorú Charles 
de Gaulle adresoval po roku 1958 šiestim pionie-
rom európskej integrácie (Francúzsko, Nemecko, 
Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko). 
Jednoznačne sa vtedy vyjadril, že „my niečomu 
takému nechceme podriadiť národnú entitu“! 

Francúzsko sa jej nepodriaďuje dodnes. Ani 

Nemecko a ďalšie hrdé štáty. Ale prečo poslan-
ci zo Slovenska podriaďujú dnes slovenskú ná-
rodnú entitu? Kto ich na to splnomocnil? Prečo 
nás reprezentujú tak, že to budí obraz, že Slová-
ci si opäť neveria? 

Pozrime sa už konečne, kto nás zastupuje tak, 
aby sme v európskej politike aj dnes pôsobili tak, 
ako nás videli starí Rimania, teda „Slave“, otroci, 
s ktorými sa dá všetko vytrieť?  V. Mikunda

Výraznejšia časť prejavu de Gaulleho s českými titulka-
mi tu: https://www.armadnymagazin.sk/2020/02/28/nadca-
sovy-prejav-de-gaulla-o-ohrozeni-europy/ 

Uvažujme spolu
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Výchova má podporovať pocit zodpovednosti a nie oslavovať moc a úspech. A. Einstein

Držme sa a...
Vo štvrtok 5. marca sa vedenie bratislavskej oblastnej organizá-
cie SZPB stretlo pri príležitosti MDŽ so svojimi funkcionárkami.

Za prácu sa im poďakovali oblastný predseda Martin Krno a tajom-
ník ÚR SZPB Viliam Longauer, ktorý zdôraznil, že funkcionárske úsi-
lie žien sa nedá oceniť jedným diplomom, či jedným stretnutím. 

Tohtoročné MDŽ bolo aj výnimočné. Tým, že 3. marca sa doži-
la 90-tich rokov bývalá spojka a zdravotníčka, posledná bojovníč-
ka partizánskej brigády Čapajev Anna Bergerová. V. Longauer jej 
pri tejto príležitosti odovzdal najvyššie vyznamenanie SZPB, kríž 
„Za vernosť“. 

Väčšina prítomných jej však gratulovala aj k inému dátumu. 
Presne pred 50-timi rokmi totiž Annu Bergerovú prijal prezident 
ČSSR armádny generál Ludvík Svoboda.

Bodkou za tohtoročným stretnutím boli aj slová zaslúžilej členky 
SZPB z Pezinka Márii Markeovej, ktorá zaželala všetkým prítom-
ným, „držme sa a nedožijeme sa ničoho nepríjemného!“.  – vmi – 

Oslavy MDŽ a Dňa učiteľov

S príhovorom vystúpil člen pred-
sedníctva OblV SZPB Štefan Hor-
váth, ktorý priblížil stručnú his-
tóriu sviatku všetkých žien a vy-
zdvihol ich nezastupiteľné miesto 
v spoločnosti, vo výchove a vzde-
lávaní mladej generácie. 

Ľubica Laššáková sa všetkým 
ženám poďakovala za všetko, čo 
pre nás, pre našu spoločnosť a pre 
svoje rodiny doteraz urobili. Vy-
zdvihla tiež úlohu, ktorú ženy plnia 
ako učiteľky. Prítomní sa jej odme-
nili búrlivým potleskom a oblastný 

predseda SZPB Ján Pacek to vyjad-
ril aj kyticou kvetov.

Pri tejto príležitosti bola Pa-
mätnou medailou OblV SZPB 
v B. Bystrici ocenená Elena Paš-
ková za dlhoročnú prácu v revíznej 
komisii. Kyticu kvetov dostali naj-
staršie účastníčky, a to Zita Janot-
ková, Anna Hluchá a Alžbeta Vos-
kárová.

Príjemné chvíle oživili literárno-
hudobným pásmom žiaci Ľudovej 
školy umenia v Ponikách.

Štefan Horváth, foto František Bruchánik

Za účasti ministerky kultúry SR Ľubici Laššákovej, predsedu SZPB 
Pavla Sečkára a tajomníka ÚR SZPB Viliama Longauera sa 6. mar-
ca uskutočnili banskobystrické oblastné oslavy MDŽ a Dňa učiteľov.

Levičania sa blížia
k stovke členov
Aj členovia ZO SZPB v Leviciach si hodnotili uplynulý rok, kto-
rý bol v znamení 75-tych výročí. Vrátane oslobodenia mesta. 

Zorganizovali si dva trojdňové poznávacie zájazdy Po bojovej 
ceste 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Morave a v Podduklian-
skom kraji, zúčastnili sa osláv Výročia SNP v B. Bystrici, pietnych 
spomienok v Kalnej nad Hronom, Štúrove a Kameníne, boli spolu-
organizátormi osláv SNP na levickom Šiklóši. 

Schôdza sa po dlhom čase konala v slávnostnej sieni mestské-
ho úradu za účasti troch najvyšších predstaviteľov mesta primátora 
Jána Krtíka, jeho zástupcu Csabu Tolnaiho a prednostu MsÚ Ras-
tislava Juhára. Boli tu však aj podpredseda NSK Igor Éder, ktorý 
nám už viackrát účinne pomohol, a oblastný predseda SZPB Ján 
Hamar s oblastnou tajomníčkou Rozáliou Hajkovou. 

Predsedníčka ZO SZPB Lenka Kollárová v správe o činnosti pri-
pomenula, že v bojoch o náš región padlo 406 červenoarmejcov, čo 
musíme mať stále na pamäti. Uviedla tiež, že ZO SZPB rastie, pre-
tože prijala 15 nových členov a úbytok mala 7. K dnešnému dňu 
teda máme 85 členov. A keďže záujem o vstup prejavujú ďalší ľu-
dia, v najbližších týždňoch môžeme dosiahnuť 100 členov. Získa-
vame ich hlavne z radov pozostalých po účastníkoch protifašistic-
kého odboja a študentov z miestnych stredných škôl.  

Správa vyzdvihla aj vzájomne výhodnú spoluprácu so ZO SZPB 
Čajkov, Želiezovce a Tlmače pri príprave viacerých podujatí. Prá-
ve tie prehĺbili záujem o členstvo vo Zväze. 

V diskusii odznel prísľub predstaviteľov mesta poskytnúť stálu 
miestnosť na rokovanie odbojárov, čo sa už stalo skutočnosťou. Ján 
Hamar upriamil pozornosť na odber Bojovníka, pričom vyzdvihol 
jeho rastúcu obsahovú úroveň. 

Predsedníčka ZO SZPB odovzdala viacerým prítomným Čest-
né uznanie výboru za ich aktívnu prácu pri príležitosti 75. výročia 
oslobodenia Levíc.  Jozef Výboch

Oslobodenie Levíc si naši protifašistickí odbojári už tradične 
pripomínajú pri Pomníku obetí 2. sv. vojny, ktorý krátko po 
vojne odhalil vtedajší minister národnej obrany armádny ge-
nerál Ludvik Svoboda. 

Spolu s nami tu boli členovia levického oblastného predsedníctva 
SZPB s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, ozbrojených síl 
SR, zástupcovia Smeru SD a KSS a študenti stredných škôl. 

Boje spred 75 rokov na území okresu a túžbu ľudí po mieri sprí-
tomnili autor historických kníh o tunajších bojoch Pavol Steiner 
a primátor Ján Krtík. Ten pripomenul obete z radov vojakov a civil-
ného obyvateľstva, poukázal na nutnosť nezabúdať na to, aká cena 
bola zaplatená za slobodu, demokraciu a mierový život. 

K dôstojnému priebehu osláv oslobodenia Levíc kultúrnym 
programom prispeli speváčky a speváci učiteľského zboru Do-
movina. Potom sa väčšina odbojárov stretla pri sviatočnom obede 
s podpredsedom NSK a zástupcom levického primátora Csabom 
Tolnaiom.   Jozef Výboch 

Oslavy oslobodenia
so slávnostným obedom

Deň, na ktorý nezabúdame
V našej obci si každoročne pripomíname veľmi tragický 20. február 1945.

Dolné Vestenice sú obcou, ktorú 
nemeckí nacisti neustále sledovali 
po ústupe povstalcov do hôr. Vede-
nie HG v Bánovciach nad Bebra-
vou vedelo, že v našej obci je silné 
partizánske hnutie, ktoré chceli ne-
jako zlikvidovať.

Niekedy v januári 1945 sa ob-
javil v našej obci mladý človek 
v nemeckej uniforme, vraj nemec-
ký zbeh a vraj chce bojovať spo-
lu s partizánmi. Predstavoval sa 
ako Walter a tváril sa, že nerozu-
mie po slovensky. Dostal sa me-

dzi partizánov. Bol veľmi pozor-
ný. Rád navštevoval miestnu krč-
mu, ako i domácnosti, kde ho vždy 
nakŕmili. Nikto vtedy netušil, že je 
nemeckým špiónom. Až skoro ráno 
20. februára, asi o 3.30 hodine, keď 
podozrenie partizánov sa stalo sku-
točnosťou, špión Walter odrazu ve-
del po slovensky a riadil 58-člennú 
skupinu Nemcov zo skupiny Edel-
weis, ktorá v ranných hodinách ob-
sadila dedinu. 

Dolné Vestenice sa prebúdzali 
do tragického rána, všade sa ozý-

val krik, plač a rozkazy nemeckých 
okupantov. Do školy boli odvleče-
ní všetci podozriví občania z do-
mov, ktoré Walter počas špionáže 
navštívil. A keďže v obci každá do-
mácnosť pomáhala alebo z nej bol 
partizán v horách, do školy bolo 
odvlečených 50 občanov. Tam boli 
vypočúvaní, bití a trýznení. 

Nezabudol ani na Hradištnicu, 
kde mali partizáni bunkre a prá-
ve v tom čase tu oddychovali dva-
ja ruskí partizáni. Na mieste boli 
mŕtvi. Odtiaľ Nemci smerovali do 
horárne, kde žila rodina Smolíko-
vá, ktorá partizánom všemožne po-
máhala. Horáreň skončila v plame-

ňoch, manželia aj s deťmi v škole 
na vypočúvaní. 

V tento deň bolo z obce odvle-
čených vyše 50 ľudí do Bánoviec 
nad Bebravou na gestapo, po nie-
koľkých dňoch bolo 25 z nich pre-
vezených do Trenčína a odtiaľ do 
koncentračného tábora Mathaus-
sen. Po oslobodení sa ich vrátilo 
14. Ostatní tam zahynuli. 

Toto je deň, na ktorý v našej obci 
nikdy nezabudneme. Musíme si ho 
navždy pripomínať. Je to história 
našej obce, súčasťou ktorej sú aj 
naše obete vojny. Preto si našu slo-
bodu a mier musíme vážiť.  

Natália Matejíčková

Výročie oslobodenia obcí Pliešovskej kotliny
Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia obcí mikroregió-
nu Pliešovská kotlina. Ich starostovia sa rozhodli osláviť tie-
to významné udalosti spoločne 6. marca.

Na oslavy pozvali aj zástup-
cov z ruského a rumunského 
veľvyslanectva, lebo práve vo-
jaci Červenej armády a Rumun-

skej kráľovskej armády oslobo-
dzovali naše územia. 

Pietne akty sa postupne usku-
točnili v Pliešovciach, v Sáse 

a v Dobrej Nive. Čestná stráž, 
hymny, slávnostné salvy i prího-
vory starostov týchto obcí Šte-
fana Sýkoru a Ivety Hladkej pri 
pamätníkoch obetiam vojny do-
tvorili celkovú atmosféru. 

Nakoniec sa účastníci zúčast-
nili kultúrneho programu v KD 
v Dobrej Nive. Najskôr však od-
zneli príhovory starostu Milana 
Jakubíka, radcu vyslanca veľ-
vyslanectva RF Karla Karlovi-
ča Tichazeho a predsedu oblast-
ného výboru SZPB vo Zvolene 
Miroslava Náhlika. 

V kultúrnom programe sa 
predstavili žiaci ZŠ Juraja Slávi-
ka Neresnického z Dobrej Nivy 
s básňami i tancami, pripomína-
júcimi ruský a rumunský folklór. 

Potešilo aj vystúpenie Dobronky, 
čo sú naši najmladší folkloristi. 

Folklór dominoval aj vo vy-
stúpeniach dospelých. Najskôr 
sa predstavila folklórna skupi-
na Rozmarín z Pliešoviec a po-
tom ženská spevácka skupina 
Sasianka, ktorá zaspievala aj 
dve ruské piesne. Do programu 
prispela aj obec Podzámčok. Jej 
mužská folklórna skupina zau-
jala regrútskymi piesňami. 

Záver patril domácej folklór-
nej skupine Dobrona, ktorá vy-
stúpila s pásmom Rozprávanie 
o bolesti. Viacerým sa pritom 
objavili slzy v očiach. Veď voj-
na, straty blízkych, ľudské utr-
penie musia dojať každú, čo len 
trochu citlivú dušu.  Ján Slosiarik

Beseda, aj ako prejav úcty a vďaky
ZŠ Tulipánová 1 v Nitre v spolupráci s Klubom vojenskej histórie v Nitre zorganizovala 
pre starších žiakov besedu k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. 

Sprievodné slovo a veľmi erudovaný odborný vý-
klad mal člen SZPB Slavomír Fialka. Priblížil de-
ťom obdobie slovenského štátu, činnosť partizánov, 
ich boje a zároveň vyslovil k tomu aj svoje názory 
a postoje. Emotívne poukázal na zločiny nacistické-
ho Nemecka, ktoré prinieslo utrpenie a smrť milió-
nom ľudí. 

Zaujímavou súčasťou besedy boli ukážky historic-
kého vojenského výstroja a výzbroje – uniformy čs. 
a sovietskych vojakov, prilby, guľomety, pušky, sa-
mopaly, náboje a granáty.

Členom KVH patrí poďakovanie za besedu, kto-
rou prispeli k formovaniu vlasteneckého povedomia 
u mladých ľudí a hrdosti na našu protifašistickú his-
tóriu. 

Záujem žiakov nás presvedčil, že aj takáto forma 
priblíženia dejín a vojnových udalostí má pre našu 
mladú generáciu význam.

Alica Ševčíková, učiteľka dejepisu ZŠ Tulipánová 1, Nitra

Rokovala ZO SZPB genmjr. A. Kordu v Pliešovciach
Slová predsedníčky M. Rausovej sa opierali o splnený plán 
práce, ktorého gro tvorila účasť na oslavách 75. výročia 
SNP vo Zvolene, B. Bystrici, na Jankovom vŕšku a Švábe 
a na Stretnutí generácií na Kališti.

K oslavám oslobodenia obce 
a Výročia SNP prispeli progra-
mom žiaci B. Pálková, J. Veľ-
kov, spevácka skupina KD pod 
vedením A. Ostroluckej. O čest-
nú stráž, kladenie vencov a sal-
vy sa postarali vojaci Vojenské-
ho obvodu Lešť. 

Spolupracovali sme so ZO 
SZPB Sása a Zvolen. Uskutoč-
nili sme poznávací zájazd so ZO 
SZPB Zvolen s predsedníčkou 

V. Nociarovou, navštívili sme 
Kamenín, miesto najväčšej tan-
kovej bitky u nás, a Komárno. 

Spolupracovali sme so žiakmi 
9. ročníka pri čistení hrobov pad-
lých vojakov, pravidelne sa sta-
ráme o vojnové hroby a pamätní-
ky. Osobitné poďakovanie si za-
slúži učiteľka Ľ. Pohorelcová za 
čistenie pamätníka SNP, J. Krát-
ky a rod. Dudášová za starostli-
vosť o rumunský hrob, M. Vajda 

za starostlivosť o hrob M. Ver-
narského. Na jeho počesť každo-
ročne organizujeme „Memoriál 
M. Vernarského“ – stolnoteniso-
vý turnaj pod vedením M. Rau-
su. Máme za sebou už 12. roč-
níkov. 

Pripravili sme aj námet na pa-
mätnú tabuľu genmjr. A. Kordo-

vi v Lešti. P. Tischler a M. Rau-
sová o tom rokovali s premiérom 
P. Pellegrinim, od ktorého získali 
prísľub na jej fi nancovanie. Zho-
tovená a umiestnená má byť do 
75. výročia oslobodenia Lešti. 

Našou zaujímavosťou je aj to, 
že oznamy o našich podujatiach 
sme zverejňovali káblovou tele-
víziou a v obecnom rozhlase. 

– MR – 

Na pôde Technickej univerzity v Koši-
ciach sa v popoludnie 27. 2. 2020 usku-
točnil odborný seminár na tému Vieden-
skej arbitráže pod záštitou zástupcov 
troch inštitúcii a zároveň organizátorov 
odborného stretnutia: vedúcej Katedry 
spoločenských vied Technickej univerzi-
ty v Košiciach, riaditeľa DMS v Košiciach 
Michala Matečku a členky predsedníctva 
ÚR SZPB Moniky Gergeľovej. 

Organizátori vidia potrebu venovať po-
zornosť tejto udalosti, ktorá sa dramatic-
ky dotkla histórie Slovenska. Viedenská ar-

Nezorganizovanie spomienky – strata pamäte
bitráž totiž zásadným spôsobom ovplyvnila 
podobu Slovenska, spôsobila zásadné ko-
rektúry na našej mape. 

Obdobie tejto okupácie priblížili predse-
da MS Marián Gešper, Ján Mičko a sloven-
ský literát, vysokoškolský pedagóg Matúš 
Béreš. Za Oblastný výbor SZPB vystúpila 
s prednáškou Alena Tabáková. 

Všetky vystúpenia boli obsahovo boha-
té a podnecujúce k diskusii. Prednášate-
lia konštatovali, že aj keď pamätníkov tej-
to dramatickej udalosti ubúda, jej podstata 
zostáva v dlhodobej pamäti mnohých slo-

venských obcí i rodín. Viedenská arbitráž je 
totiž nezabudnuteľná. A nezorganizovanie 
spomienky na ňu by bolo príkladom straty 
historickej pamäte.

Keďže historická pamäť Slovákov je 
ukotvená aj v slovenských piesňach, semi-
nár bol popretkávaný vystúpeniami spevác-
kych folklórnych súborov. Umelecký záži-
tok ponúkli Ľudové trio zo Skároša, Domo-
vina a Ozvena z Čane. 

Záverom treba povedať, že história je 
školou pre budúcnosť. Nech na to poslúži 
aj smutný odkaz Viedenskej arbitráže ako 
memento pre všetkých Slovákov a ďalšie 
generácie.  Daniela Hrehová, – MG –, – MM – 

Pokračovanie tradície
V podtatranskej obci Kamienka na za-
čiatku každého roka obec a miestna 
ZO SZPB už tradične uskutočňuje spo-
mienkové podujatia venované neza-
budnuteľným hrdinom, ktorí v 2. sve-
tovej vojne obetovali svoje životy 
za našu slobodu, mier a šťastnú bu-
dúcnosť. 

Nebolo tomu inač ani 9. februára 2020, 
keď sa 11-ty krát zišli milovníci zimných 
športov zo širokého okolia i domácich od 
najmenších po najstarších už na 11. roč-
níku masového športového podujatia 
„Po Kamjunských chodníkoch“. V pre-
krásnom prostredí tento beh absolvovalo 
okolo 100 aktívnych i rekreačných špor-

tovcov. Nešlo im o sekundy, ale o aktívny 
pohyb a relaxačný úžitok. 

Na záver sme si okrem zhodnotenia 

podujatia dopriali posedenie s výdatným 
občerstvením. 

Ján Folvarský, člen RK pri OblV SZPB S. Ľubovňa
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Pavel Svoreň – lekár paradesantnej brigády
„Pred príchodom krásnej jari 1. marca 1978 odišiel z našich 
radov MUDr. Pavel Svoreň, statočný človek, ktorý so zdra-
vým optimizmom liečil naše choroby, utišoval naše boles-
ti, ktorý celý svoj život zasvätil tomu, aby pomáhal ľuďom.“ 
S týmto vyznaním sa 8. marca 1978 v novinách Gemerské 
zvesti navždy rozlúčili so svojím kolegom pracovníci ONV 
v Rimavskej Sobote.

Pavel Svoreň sa narodil 30. ok-
tóbra 1912 vo Zvolene v želez-
ničiarskej rodine. Po gymnaziál-
nom štúdiu vo Zvolene študo-
val v rokoch 1933 –1940 na Le-
kárskej fakulte UK v Bratisla-
ve. Počas štúdia bol predvolaný 
na vojenský odvod vo Zvolene, 
kde bol 15. marca 1934 uznaný 
za schopného vojenskej služby. 
S lekárskym diplomom nastúpil 
v roku 1940 za sekundárneho le-
kára do nemocnice v Podbrezo-
vej a v júli 1942 sa stal praktic-
kým lekárom v Kokave nad Ri-
mavicou a Utekáči.

Na prezenčnú vojenskú služ-
bu narukoval 1. októbra 1942 
k Pešiemu pluku 1 v Bratislave, 
kde v 5. výcvikovej rote absol-
voval základný výcvik jednot-
livca. Od 26. novembra 1942 
do 1. marca 1943 bol frekven-
tantom Školy pre výchovu dôs-
tojníkov zdravotnej služby 
v zálohe vo Vojenskej nemocni-
ci 1 v Bratislave. S poddôstoj-
níckou hodnosťou slobodníka 
ašpiranta ho pridelili k Vojen-
skej nemocnici 2 v Prešove a na 
krátky čas bol prevelený za le-
kára k delostreleckému oddie-
lu v Brezne, ktorý bol súčasťou 
Delostreleckého pluku 1 v To-
poľčanoch. Zdravotná sprá-
va Veliteľstva divíznej oblas-
ti 2 v Prešove ho 4. júna 1943 
určila za zástupcu lekára sama-
ritánskej čaty oddielu pohyb-
livej jednotky civilnej protile-
teckej ochrany v Prešove. Dňa 
21. júna 1943 sa hlásil velite-
ľovi Pešieho pluku 51 vo Vý-
cvikovom tábore pri Lešti, kto-
rý sa formoval pred odchodom 
na front. Veliteľstvo pluku ho 
pridelilo ako lekára k 2. prápo-
ru, evidenčne bol v stave roty 
sprievodných zbraní. 

Služba v zázemí mu skonči-
la 28. júna, kedy odišiel v pr-
vom transporte práporu na vý-
chodný front k Rýchlej divízii. 
Ich peší pluk 51 bol po prícho-
de na front prečíslovaný na peší 
pluk 21 a z Rýchlej divízie sa 
v júli 1943 stala 1. pešia divízia. 
Čakalo ho aj povýšenie na de-
siatnika ašpiranta. Pri rýchlom 
postupe sovietskych vojsk se-
verne od Krymu prešiel 30. ok-
tóbra 1943 v priestore sovchozu 
Stalino spolu s ďalšími tromi 
príslušníkmi sprievodnej roty 
do zajatia Červenej armády. 

Denným rozkazom č. 1 
z 9. novembra 1943 sa v in-
ternačnom tábore Timošenka 
v Záporožskej oblasti začal for-
movať „Pluk slovenských dob-

rovoľníkov v SSSR“, do ktoré-
ho sa prihlásil aj desiatnik ašpi-
rant MUDr. Pavel Svoreň. For-
movanie pluku sa ukončilo v in-
ternačnom tábore č. 82 v Usma-
ni vo Voronežskej oblasti. Slo-
venskí vojaci sa prihlásili do 
československej vojenskej jed-
notky v ZSSR. Počas závereč-
ného zhromaždenia v Usma-
ni v dňoch 27.– 29. decembra 
1943 prijali „Prevolanie k slo-
venskému národu a k sloven-
skej armáde“ a medzi 27 pod-
písanými slovenskými dobro-
voľníkmi pod slávnostným do-
kumentom je aj podpis des. ašp. 
MUDr. P. Svoreňa. Počas inter-
nácie v sovietskych táboroch 
vykonával funkciu lekára, mal 
na starosti lôžkovú časť cho-
rých. Na vyše dvetisíc vojakov 
boli len dvaja lekári. Podarilo 
sa im zabrániť epidémii škvr-
nitého týfusu, ktorý sa objavil 
u niekoľkých jednotlivcov.

Po dohode sovietskych a čes-
koslovenských orgánov bolo 
rozhodnuté, že zo slovenských 
vojakov v Usmani bude vytvo-
rená samostatná vojenská jed-
notka – 2. čs. samostatná para-
desantná brigáda v ZSSR. Jej 
formovanie sa začalo 9. januára 
1944 v Jefremove v Tulskej ob-
lasti. Pavel Svoreň bol odvede-
ný 20. januára 1944. 

Dňa 7. marca 1944 bol pový-
šený na podporučíka zdravot-
nej služby v zálohe. Ako prí-
slušník zdravotného práporu 2 
bol pridelený za lekára k 2. pa-
radesantnému práporu. Začali 
mu nové povinnosti – prehliad-
ky schopností na parašutistický 
výcvik, liečenie chorých, ošet-
rovanie úrazov, neustála hy-
gienická osveta, školenia no-
vého zdravotníckeho personálu 
a mnohé ďalšie. Brigáda skon-
čila výcvik po troch mesiacoch 
a 30. apríla 1944 začala presun 
bližšie k frontu do Proskurova. 
Od polovice júla musel riešiť 
problémy s dyzentériou, ktorá 
vypukla v brigáde. Ich 2. prápor 
bol vďaka prijatým prísnym hy-
gienickým opatreniam vyhod-
notený ako jeden z najlepších.

Z rozhodnutia veliteľstva ar-
mádneho zboru sa paradesant-
ná brigáda od 4. septembra 1944 
začala premiestňovať do Prze-
myslu. Plánoval sa jej presun na 
Slovensko na pomoc SNP. Pod-
poručíka Pavla Svoreňa vyme-
novali za veliteľa brigádneho 
obväziska. Nasadenie brigády 
do pozemných bojov v Karpat-
sko-duklianskej operácii 12. sep-

tembra viedlo k ťažkým stratám 
a doktor P. Svoreň bol niekoľ-
ko dní neustále nad operačným 
stolom. Keďže mal chirurgic-
ké skúsenosti, pracoval na ťaž-
kých prípadoch. Za účasť v ope-
rácii bol vyznamenaný a s účin-
nosťou od 15. septembra 1944 
povýšený na poručíka zdravot-
nej služby v zálohe.

Paradesantná brigáda bola po 
20. septembri 1944 stiahnutá 
z frontu a pripravovala sa pre-
sunúť na Slovensko na pomoc 
SNP. Lietadlo s Pavlom Svore-
ňom pristálo na Troch Duboch 
14. októbra 1944. Počas bojov 
brigády bol zástupcom šéfl eká-
ra brigády. Neskorší prílet na 
Slovensko mu doprial len krát-
ke pôsobenie v Povstaní. 

Ústupom brigády z Badína 
26. októbra 1944 sa aj pre poru-
číka Pavla Svoreňa začalo ťaž-
ké obdobie. S brigádou odišiel 
do Nízkych Tatier, niekoľko dní 
bol na Soliskách a absolvoval 
pamätný „pochod smrti“, pre-

chod Chabenca 10. novembra 
1944. Spolu s dvomi zdravot-
níkmi brigády a deviatimi civil-
nými osobami sa dostali do hor-
skej loveckej chaty nad obcou 
Jasenie. V Jasení mal vzdiale-
ného príbuzného Elígia Kordí-
ka, ktorému v polovici novem-
bra poslal odkaz a požiadal ho 
o pomoc. Rodina Kordíková ich 
dva týždne tajne zásobovala po-
travinami. 

Vzhľadom na sťažené pod-
mienky im navrhli presťahova-
nie sa do dediny alebo odchod 
k partizánom. Všetci traja zdra-
votníci sa presunuli do úkry-
tu u Kordíkovcov. Riziko od-
halenia sa zvyšovalo a zdravot-
níci Ján Holič a Ondrej Slanina 
prešli neskôr do úkrytu v kosto-
le a odtiaľ do hôr k partizánom. 
Lekárovi Svoreňovi zabezpeči-
li od rodičov vo Zvolene legi-
timáciu, čím čiastočne legali-
zovali jeho prítomnosť v Jasení 
ako pobyt pacienta na rekonva-
lescencii po tuberkulóze. 

Nemecké kontroly a razie 
prežil v úkryte. V rámci svojich 
možností sa staral o liečenie 
a ošetrovanie občanov Jasenia, 
ale aj partizánov v horách. Dom 
Kordíkovcov sa stal pre obyva-
teľov Jasenia pojmom a zostal 
trvalou spomienkou na dokto-
ra Svoreňa. S rodinou Kordíko-
vou privítal oslobodenie Jasenia 
21. marca 1945.

K 2. paradesantnej brigáde, 
ktorá sa nanovo začala formo-
vať vo februári 1945 v Kežmar-
ku, sa dostal až po oslobode-
ní Jasenia. Veliteľstvu brigády 

v Kežmarku sa hlásil 4. apríla 
1945. Brigáda do bojov už ne-
zasiahla. Krátky čas bol leká-
rom brigádnej väznice, po pre-
menovaní brigády v máji 1945 
na 2. pešiu divíziu s veliteľ-
stvom v B. Bystrici sa stal leká-
rom divízie. Z činnej vojenskej 
služby do rodného Zvolena bol 
prepustený 1. októbra 1945 ako 
príslušník zdravotného prápo-
ru 2. Na nadporučíka zdravot-
nej služby v zálohe ho povýši-
li 15. októbra 1945. 

Zamestnal sa ako lekár 
v R. Sobote. Pravidelne bol po-
vyšovaný – v roku 1950 dosia-
hol hodnosť kapitána v zálo-
he, v roku 1955 majora v zálo-
he a v roku 1965 podplukovníka 
v zálohe. Služobne bol zaradený 
ako starší lekár pluku k 41. de-
lostreleckému pluku v Brezne.

MUDr. Pavel Svoreň bol vy-
znamenaný Československým 
vojnovým krížom z roku 1939 
za vynikajúce zásluhy v boji 
s 1. čs. armádnym zborom 
a 2. čs. samostatnou paradesant-
nou brigádou v SSSR v pred-
horí Karpát o Duklu v septem-
bri 1944, Československou vo-
jenskou pamätnou medailou so 
štítkom „SSSR“ na pamäť vý-
konu služby v čs. zahraničnej 
armáde, Československou vo-
jenskou medailou za zásluhy 
II. stupňa za vynikajúce bojo-
vé činy, čím sa zaslúžil o Čes-
koslovenskú republiku a Pamät-
nou medailou za účasť v SNP.

Jozef Jambrich
podľa vhu.sk, vúa.cz, va-cr.sk, osobných spomienok 

Mgr. Lýdie Kováøovej-Kordíkovej
a prof. MUDr. Alexandra Reháka, DrSc.

MUDr. P. Svoreň
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Viete, že...?
...proces budovania slovenskej armády skomplikoval maďarský vojenský vpád 
na východné Slovensko 23. marca 1939?

Ten „v konečnom dôsledku spochybnil záruky Nemecka garantované ochran-
nou zmluvou. Krátko predtým Maďarsko získalo súhlas Nemecka s korekciou 
hraníc obsadenej Karpatskej Ukrajiny smerom na západ (10 – 55 km). Pritom 
maďarská strana už 17. marca argumentovala tým, že v dôsledku vojenských 
operácií (počas okupácie Karpatskej Ukrajiny) ich musí na niektorých miestach 
dočasne prekročiť. 

Jej návrh nemecké vojenské miesta dočasne akceptovali, taký široký záber 
však spochybňovali. Maďarsko nemalo postupovať ďalej, než bolo z vojenského 
hľadiska nevyhnutné. Slovenská strana bola vyzvaná, aby im nerobila ťažkosti, 
proti čomu neúspešne protestovala. 

Prirodzene, je naivné považovať tieto argumenty za jediný dôvod agresie,“ na-
písal vo svojej knihe „Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slo-
vensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945“ historik Igor Baka.


...nedávno zosnulý maršal ZSSR Dmitrij Jazov bol počas Karibskej krízy tajne presu-
nutý so svojim motostreleckým plukom na Kubu, aby odvrátil prípadný vpád USA? 

Maršal Dmitrij Jazov bol blízkym priateľom kubánskeho národa a počas Ka-
ribskej krízy chránil národnú suverenitu Kuby, vyhlásil vo štvrtok 27. februára 
veľvyslanec Kuby v RF. 



...ruské ťažké atómové krížniky typu „Orlan“ sú na oceánoch najhroznejšie a zá-
roveň aj najneohroziteľnejšie lode sveta? 

Krížnik Peter Veľký dokáže v autonómnom režime 50-krát (vyše 2 milióny 
km) oboplávať zemeguľu bez doplnenia paliva, krížnik Admirál Nachimov, kto-
rý sa ešte len stavia, bude mať neobmedzené parametre na plavbu. 

Čo sa týka veľkosti, obom krížnikom sa môžu rovnať len americké lietadlové 
lode, tie však za ruskými plavidlami výrazne zaostávajú vo výzbroji. 

Krížnik Peter Veľký je jedinou loďou Ruska, ktorá bola od Veľkej vlasteneckej 
vojny vyznamenaná Radom Nachimova. 


...12. apríla 1951 sa na kórejskom nebi udialo niečo, čo Američania nazvali „čier-
nym štvrtkom“? 

Sovietski letci za menej ako 10 minút zostrelili 14 amerických lietadiel, vráta-
ne10 „nezraniteľných pevností“ (B-29). Ďalších 15 bombardérov bolo natoľko 
poničených, že boli okamžite vyradené. 

Ďalší boj medzi Sovietmi a Američanmi ukázal, že Yankeovia sa vôbec ne-
poučili, pretože pri ďalšej zrážke bolo zlikvidovaných 10 „pevností“ a 4 stíha-
če Sabre, pri strate jedného MiG-15. Tento deň bol zase nazvaný „čiernym utor-
kom“ a od tých čias už „pevnosti“ takmer nelietali. 

Dodnes žije v Moskve sovietske letecké eso Hrdina ZSSR 96-ročný stíhač Ser-
gej Kramarenko, ktorý má na štíte 13 zarátaných a 2 nezarátané americké lieta-
dlá. Zostrelil aj najlepšieho amerického stíhača Glenna T. Eaglestona, ktorý na 
svojom F-86 zostrelil 2 MiG-15. 

Esom sa však stal v 2. sv. vojne, kde dosiahol 18 a pol a dve pravdepodobné 
vzdušné víťazstvá nad Nemcami.  



...pri oslobodení Varšavy dosiahol jeden sovietsky prápor hrdinský čin, ktorý nikto 
za celú vojnu nezopakoval? 

Ruský historik Michail Mjagkov uvádza, že sa oň zaslúžil 1. prápor 215. pluku 
77. gardovej streleckej divízie, ktorý z chodu prekonal tri línie nemeckých záko-
pov, za čo mu bol udelený názov „Prápor slávy“.  


...hitlerovskí pohlavári do posledného dňa verili, že sa im podarí dosiahnuť úspech 
v rokovaní so Spojencami? 

Napríklad Hitlerov nástupca admirál Karl Donitz ešte 1. mája 1945 uvádzal vo 
svojom rozkaze: „Preberám hlavné velenie nad všetkými súčasťami nemeckej 
brannej moci a som plne rozhodnutý pokračovať v boji proti boľševikom. Pro-
ti Angličanom a Američanom budem nútený pokračovať v boji potiaľ, pokiaľ by 
mi bránili vo vedení boja proti boľševikom.“ 

Podobne sa neskôr zistilo, že W. Churchill ešte počas vojnových operácií na-
riadil generálovi Montgomerymu: „Dôsledne zbierať nemecké zbrane i vojno-
vú techniku, uskladňovať ich, aby sa dali ľahko rozdať nemeckým jednotkám, 
s ktorými by sme spolupracovali v prípade, keby sovietske vojská v útoku ďa-
lej pokračovali.“ 

A v roku 1944 Churchill vyslovil názor, že „treba ihneď vytvoriť nový front 
proti Rusku“. V ňom by proti ZSSR bojovali Nemci spoločne s Angličanmi 
a Američanmi. Neskôr táto protisovietska operácia dostala názov „Nemysliteľ-
né“ a mala začať v júli 1945.  



...počas vietnamskej vojny bolo zhodených 7 miliónov ton bômb a vyliatych 80 mi-
lió nov litrov jedovatých látok, čo bol dvojnásobok v porovnaní s 2. sv. vojnou?  

A že v tomto „ohni“ boli i Rusi – 6 385 vojakov a dôstojníkov, z ktorých bolo 
ofi ciálne priznaných padlými 13!!! 

Straty USA boli takmer 60 tisíc ľudí a Vietnamu takmer 2 milióny ľudí. 
A. Mikundová a – r –

HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA

Michael Strank sa narodil 10. no-
vembra 1919 v Jarabine vo vtedajšom 
Československu, odkiaľ ako šesť-
ročné dieťa odišiel so svojimi rodič-
mi do USA, do Pensylvánie, kde jeho 
otec pracoval v železiarňach. Micha-
el absolvoval základnú a strednú ško-
lu a potom si „odkrútil“ 18 mesiacov 
v Civilian Conservation Corps (Civil-
ný ochranný zbor) a neskôr pracoval 
ako cestný robotník.

Do armády, konkrétne do námorníc-
tva, vstúpil 6. októbra 1939 v Pittsbur-
gu. Podpísal záväzok na 4 roky. Po 
zvládnutí základného výcviku ho 
ako radového námorníka zaradili do 
štábnej roty (Headquarters Compa-
ny) v Paris Island. Po povýšení na ná-
morníka 1. triedy v januári 1941 krát-
ko slúžil na základni Guantánamo na 
Kube, odkiaľ sa vrátil do USA v apríli 
1941. Ešte v ten istý mesiac dosiahol 
hodnosť desiatnika a 26. januára 1942 
ho povýšili do hodnosti sergeanta 
(rotmajstra). V apríli 1942 s 3. prápo-
rom 7. pluku námornej pechoty sa pre-
sunul do San Diega v Kalifornii, od-
kiaľ sa vydal na ďalekú cestu k ostro-
vom Tichého oceána. 31. mája 1942 
pristál na Uvea, najväčšom ostrove 
v súostroví Wallis Island. V septembri 
1942 sa zúčastnil na výsadkovej ope-
rácii a obsadení ostrova Pavuvu v sú-
ostroví Russell Islands (od 21. februá-
ra do 18. marca 1943) a okupácii Em-
press Augusta Bay od 1. 11. 1943 do 
12. 1. 1944. 14. februára 1944 sa vrá-
til na oddych do USA do San Diega. 
Dostal dovolenku, ktorú strávil s ro-
dičmi a súrodencami v Pensylvánii. 
Po dovolenke ho pridelili k 5. divízii 
námornej pechoty a zaradili do výcvi-
ku na základni v Camp Pendleton na 
Hawai. Dňa 19. februára 1945 so svo-
jou jednotkou dorazil na Iwodžimu.

Iwodžima je ostrov s rozlohou osem 
štvorcových míľ (20,72 km2) približne 
1 000 km južne od Tokia. Ostrov slúžil 
Japoncom ako dôležitý prvok obrany 
s radarovými stanicami a s dvoma pri-
stávacími dráhami, čo znamenalo, že 
japonské stíhače odtiaľ mohli atako-
vať americké bombardéry smerujúce 
na japonskú pevninu. Iwodžima bola 
posilnená silnou posádkou s 21 tisíc 
vojakmi, umiestnením rôznych preká-
žok, vybudovaním zákopového systé-
mu. Vrchol Suribachi bol posiaty bun-
krami a spojovacími zákopmi. Ame-
rické námorníctvo sa na ostrove vylo-
dilo 19. februá ra 1945 po trojdňovom 
ostreľovaní ostrova. Bitka o Iwodži-
mu bola jednou z najkrvavejších bi-

Hrdina z Iwodžimy
seržant
Michael Strank
Spomedzi vojenských osobností seriálu vhu.
sk do istej miery vyniká Michael Strank. Pre-
slávil sa v ozbrojených silách ďaleko od svoj-
ho rodiska, ako občan cudzieho štátu, zahynul 
a jeho pamiatku si uctievajú v niektorých ná-
rodných komunitách. Strank sa stal známym 
vďaka fotografii amerických vojakov, ktorí 
vztyčovali vlajku Spojených štátov pri kľúčo-
vej bitke o japonský ostrov Iwodžima.

tiek v Pacifi ku. V bojoch zahynulo 
6 800 amerických vojakov a 18 000 
bolo zranených. Z 21 000 Japoncov 
len 200 bolo zajatých, ostatní prišli 
o život.

Dobyť najvyšší vrchol ostrova – Su-
ribachi – mal za úlohu 28. pluk 5. di-
vízie. Jeho príslušníci 21. februára do-
siahli úpätie hory a v priebehu nasle-
dujúceho dňa ju ovládli. 23. februára 
1945 hliadka 40 príslušníkov z 2. prá-
poru 28. pluku, vedená nadporučíkom 
Haroldom Schrierom, sa pripravo-
vala na obsadenie vrcholu a vztýče-
nie zástavy USA. O 10.20 hod. bola 
zástava vztýčená. Krátko na to pplk. 
Chandler Johnson, veliteľ 2. prápo-
ru 28. pluku, rozhodol, aby z niekto-
rej z lodí bola prinesená väčšia zásta-
va. Dôvodom bolo, aby sa dala vidieť 
aj z väčšej vzdialenosti, čo by morál-
ne vplývalo a povzbudzovalo aj ďal-
ších amerických bojovníkov. Vlaj-
ku vo veľkosti 2,5 m x 1,4 m niesla 
na vrchol spojka pplk. Johnsona, ná-
morník 1. tr. Rene Gagnon. K nemu 
bola pridelená 3-členná skupina serg. 
Michaela Stranka. Nová zástava mala 
byť vztýčená vo chvíli, keď originál-
na bude spustená. Strankova skupina 
ťažko zápasila s tvrdou zemou a so-
pečnými kameňmi, preto jej prišli na 
pomoc ďalší dvaja, spojka Gagnon 
a ešte jeden vojak a všetci šiesti sa 
namáhali, aby zástavu osadili. Tento 
okamih zachytil na známej fotografi i 
fotoreportér Associated Press Joe Ro-
senthal. Nearanžovaná fotka, keď ani 
jednému vojakovi nevidieť do tváre, 
sa stala večným symbolom bojového 
odhodlania amerického námorníctva 
v 2. svetovej vojne.

Po ovládnutí Suribachi sa Michael 
Strank presunul so svojou jednotkou 
severnejšie. O niekoľko dní, 1. mar-
ca 1945, ho zasiahli črepiny delostre-
leckého granátu, keď do piesku kres-
lil mapu a svojim podriadeným vy-
svetľoval ich ďalší postup. Násled-
kom zranenia podľahol a nedožil sa 
defi nitívneho dobytia ostrova, na kto-
rom vztyčoval zástavu. Pôvodne ho 
pochovali na cintoríne 5. divízie ná-
mornej pechoty. Jeho pozostatky boli 
13. januára 1949 prenesené do cinto-
rína v Arlingtone, kde našli svoj več-
ný odpočinok najslávnejší Američa-
nia. Rozhodnutím senátu amerického 
štátu Pensylvánia z 13. februára 1995 
bol v tomto štáte deň vztýčenia vlaj-
ky – 23. február – vyhlásený za deň 
Michaela Stranka.

František Cséfalvay, foto: VHA Bratislava
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

 Cetuna: s 88-ročným Mi-
lanom Slávikom.
 Lučenec III.: s 81-roč-
ným Štefanom Kumštárom.
 Rimavská Sobota 2: s 85-
ročnou Evou Repášovou.
 Sobrance: s 94-ročnou 
Helenou Golejovou.
 Svidník: s 95-ročným Já-
nom Jurčišinom. 
Česť ich
nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa 
rozlúčili

• Banská Bystrica – Fončor-
da, gen. I. Gibalu: Ing. Miro-
slav Slaný 60 rokov.
• Banská Bystrica – Radvaň: 
Mgr. Elena Pekarčiková 65 ro-
kov.
• Banská Bystrica – Stred: Jo-
zef Sokol 95, Klára Kostelná 84 
a Ing. Milan Harmaniak 70 ro-
kov.
• Banská Bystrica, Tr. SNP, 
Jána Rýsa: Ing. Milan Čunder-
lík 82 a Mária Andrašiková 75 
rokov. 
• Bernolákovo: Alžbeta Rein-
graberová 87, Mária Nagyová 
65 a Anna Lehotská 60 rokov.
• Bracovce: Anna Tatárová 88 
a Anna Žofčáková 65 rokov.
• Bratislava 3: Jozef Pevný 85 
a Blahoslava Weissová 81 ro-
kov.
• Bratislava 7: Anna Halíčková 
93, Anna Bergerová 90, Celes-
tín Smoleň 93 a Anna Reisttete-
rová 85 rokov.
• Bratislava 12: PhDr. Peter 
Láni 45 rokov.
• Bratislava 24: Štefan Čáni 92 
rokov.
• Bratislava 29: Mária Rako-
vická 82 a Alexej Luknár 70 ro-
kov.
• Brezno: Oľga Hamajová 80 
rokov.
• Cinobaňa: Jozefína Haško-
vá 89 a JUDr. Ľudmila Lofajo-
vá 80 rokov.
• Čaňa: Pavlína Ivanová 65 
a Mgr. Janka Figurová 55 ro-
kov.
• Čierny Balog: Margita Kup-
cová 85, Jozef Pančík 80, On-
drej Rosík a Ján Štulrajter 75 
rokov.
• Čierny Potok: Eva Sufl iarska 
70 rokov.
• Dolné Vestenice: Ján Makva 
65 rokov.
• Dolný Kubín: Vladimír Lup-
ták 90 rokov.
• Hatalov: Anna Katová 88 ro-
kov.
• Heľpa: Mária Fiľová 75, La-
dislav Ďurica a Marta Máliko-
vá 70 rokov.
• Hnúšťa: Ján Štefánik 98, Mgr. 
Vladimír Čák 85, Elena Barto-
vá 80, Ing. Danica Bálintová, 
Anna Michalidesová a Vojtech 
Gál 70 rokov.
• Hrnčiarske Zalužany: Gej-

za Kantorák 84 a Pavol Čipča-
la 75 rokov.
• Hrušov: Katarína Fašangová 
90 rokov.
• Kalinovo: Bc. Nina Ciráková 
35 rokov.
• Košice Juh: Ingrid Bugošová 
50 rokov.
• Košice – mládež: Diana 
Mašľanová 50 rokov.
• Kremnica: Miloslav Farko 83 
rokov.
• Kružlová: Mária Vančišinová 
80 rokov.
• Lipany: Mária Hromjáková 
89 rokov.
• Lučatín: Marta Muranská 60 
a Juraj Senko 45 rokov.
• Lučenec II.: Ing. Milan Zubo 
83, Mariana Oravcová 75 a Bc. 
Boris Mojžiš 45 rokov.
• Ľubietová: Janka Randuško-
vá 60 rokov.
• Makovce: Štefan Trebišovský 
65 rokov.
• Málinec: Dušan Čepko 65, 
Ing. Ján Findra 60 a Eva Števo-
ve 50 rokov.
• Martin – Stred: Viera Zime-
ľová 70 rokov.
• Medzibrod: Jozefína Prieval-
ská 70 rokov.
• Michalovce: Katarína Zajaco-
vá 80 a Ing. Jozef Bloščičák 70 
rokov.
• Myjava: Štefan Dekánek 93, 
Anna Bagalová 86, Anna Visel-
ková 85 a Viera Hrivnáková 80 
rokov.
• Nacina Ves: Ľubomír Danka-
nin 60 rokov.
• Nové Mesto nad Váhom, gen. 
Institorisa: Oto Bača 93, Irena 
Košíková 89, Ing. Jozef Dvor-
štiak 88, Eduard Gábor 83, Ján 
Joško 82 a Mária Bradáčová 75 
rokov.
• Očová: Anna Chabadová 70 
rokov.
• Ostrý Grúň: Anna Matze-
nauerová 86, Emília Šurianska 
82 a Marta Koršová 60 rokov.
• Partizánska Ľupča: Anna 
Potkanová 89, Viera Bencúrová 
70 a Iveta Masiariková 40 rokov.
• Podolínec: František Timčák 
83 rokov.
• Pohorelá: Juliana Tlučáková 
88, Ing. Lukáš Kulifaj, CSc. 88, 
Štefan Matula 85, Mária Polá-
ková 80, Matej Krnáč 75 a Jo-
zef Kriváň 70 rokov.
• Poltár: Elena Hanesová a Jú-
lius Kurčík 80, Viera Brezino-
vá 70, Elena Vrbiniaková 50, 
Mgr. Marta Kováčová 45, Ma-
rian Obročník 40, Mgr. Tomáš 
Nociar 35 a Radoslav Dobrov-
ský 30 rokov. 
• Pôtor: Mária Tarňošová 84 
rokov.
• Rimavská Sobota 2: Ondrej 
Cetner 91 a Ing. Janka Kolenič-
ková 70 rokov.
• Rimavská Sobota, J. Bolfí-
ka: Eva Borbášová 75 a Ing. 
Elena Kľúčovská 65 rokov.
• Selce: Ľudmila Vašková 70 
rokov.
• Slavkovce: Helena Bakajsová 
86 rokov.

• Sliač: Zuzana Závacká 95, Jú-
lia Nádvorníková 93 a Ing. Pa-
vel Murín 82 rokov.
• Sliepkovce: Mária Benejová 
88 rokov.
• Stará Ľubovňa: Rastislav 
Benko 65 rokov.
• Strážske: Jozef Roman 83, 
Maroš Gergeľ 75 a Ladislav 
Vedra 20 rokov.
• Sučany: Anna Lamošová 
a Božena Žilková 80 a Emília 
Kotteková 75 rokov. 
• Svidník: Milan Popik 70, He-
lena Hniďaková, Štefan Kuzma 
a Irena Laciková 65 a Mária Be-
lovičová 45 rokov.
• Šarišské Jastrabie: Mária 
Krajňáková 84 a Mária Balu-
šinská 70 rokov.
• Turany: Milan Hulec 84 
a Viera Cígrová 70 rokov.
• Ťahanovce – Sídlisko: Anna 
Školová a Galina Burešová 84 
a Helena Palacká 70 rokov.
• Úbrež: Mária Dzvoníková 86 
rokov.
• Uderiná: Viera Borovičková 

45 a Jana Kuviková 40 rokov.
• Veľký Lipník: Mária Laban-
tová 82 rokov.
• Vráble: Mária Berhelová 82 
a Miroslav Fábry 65 rokov. 
• Vyšná Olšava: Ján Vook 80 
rokov.
• Vyšné Ružbachy: Štefan 
Ružbarský 50 rokov.
• Závadka nad Hronom: He-
lena Nosková 75, Marta Ried-

Zabudnutý hrdina

V ZO SZPB armádneho ge-
nerála L. Svobodu v Čiernom 
Potoku majú zmapovaných via-
cerých Svobodovcov, medzi 
nimi aj príslušníka 2. čs. para-
desantnej brigády v ZSSR Jož-
ka Špitáľa. Na výročnej schôdzi 
Klubu vojenských výsadkárov 
1. 2. 2020 v Žiline to pripome-
nul pplk. v. v. Jozef Pupala. 

Na základe toho člen KVV 
v Martine-Vrútkach Viliam 
Klabník si vyžiadal údaje o ju-
bilantovi a „Červené barety“ 
v Prostejove udelili des. v. v. 
Jozefovi Špitáľovi „Pamätný 
odznak (č. 213) k 75. výročiu 
Karpatsko-duklianskej operá-
cie 8. 9. 1944 – 28. 10. 1944“. 

Odovzdanie tohto odznaku 
sa konalo 28. februára 2020 
v bydlisku jubilanta v prítom-
nosti rodinných príslušníkov, 
zástupcu MO SR plk. Maria-
na Bodolóa, starostu Veľkých 

Teriakoviec Kamila Kučeru, 
predsedu HDK pri OblV SZPB 
v R. Sobote Jozefa Pupalu 
a členov miestnej ZO SZPB. 
Prítomní boli aj jubilantovi sy-
novia Jozef a Štefan a dcéra 
Iveta s rodinou. Oslávenec si 
v ich prítomnosti zaspomínal 
na boje o Duklu a svojich spo-
lubojovníkov. 

J. Špitáľ narukoval v októbri 
1942 k pešiemu pluku do Dol-
ného Kubína, ktorý 28. 6. 1943 
odvelili na východný front na 
Krym. Prvou zastávkou mu 
bolo mestečko Geničesk (dnes 
patrí Ukrajine a tak má názov 
Heničesk), neskôr jeho čatu 
presunuli na ostrov Byrinč 
v Azovskom mori.

Dňa 1. 11. 1943 prebehlo 52 
slovenských vojakov na stra-
nu Sovietov a tí ich odvied-
li do dediny Timošeka, odkiaľ 
šli vlakom do zberného tábo-

ra Usmaň. Zo 6. na 7. januá-
ra 1944 ich odvelili do Jefre-
mova, kde sa formovala 2. čs. 
paradesantná brigáda v ZSSR. 
Po dôkladnom výcviku boli čs. 
výsadkári presunutí na front 
k Proskurovu a 8. 9. 1944 na-
sadení do bojov o Duklian-
sky priesmyk. Tam, pri dobý-
janí povestnej kóty 534, padlo 
vyše 600 vojakov brigády. 

Odtiaľ bol Jozef Špitáľ pre-
pravený na letisko Tri Duby 
a nasadený do povstaleckých 
bojov. 

V decembri 1945 bol prera-
dený do zálohy.

– JP –, foto Antonín Pupala

Dňa 22. 12. 2019 sa v obci Veľké Teriakovce dožil krásneho 
veku 98 rokov Jozef Špitáľ. Žiaľ, na jubileum tohto Svobo-
dovca pochádzajúceho zo Zakamenného v okrese Námes-
tovo, okrem jeho rodiny si nikto nespomenul. 

lerová 70, Jolana Mravcová 65 
a Božena Serešová 55 rokov.
• Žilina 1: Matúš Beháň v. v., 
93 rokov.
• Žiar nad Hronom: Irena Petr-
galovičová 80 rokov.
• Žilina 2: Milan Macháč 80 
a Božena Gáliová 70 rokov.

Jubilantom
srdečne blahoželáme.

Živijó, skvelý človek
a vzácny priateľ
21. marca 2020 oslávi 70. narodeniny 
RSDr. Anton Kozubík. 

Je zakladajúcim členom našej základ-
nej organizácie SZPB, skromný a praco-
vitý človek, ktorému všetci želáme dobré 
a trvalé zdravie a šťastie. 

Nech ešte dlho svojou vzácnou prítom-
nosťou a príkladným plnením povinností 

predsedu ZO SZPB obohacuje náš kolektív. 
Ži ešte dlho v zdraví, milý jubilant! 

J. Luhový za výbor ZO SZPB Bratislava 37

Odišiel obetavý funkcionár, kolega a priateľ
Dňa 4. marca 2020 nás náhle a nečakane opustil vo veku 64 
rokov náš kolega, obetavý funkcionár a priateľ, Dušan Sabol 
z Istebného na Orave.

Za svojho krátkeho pôsobenia v SZPB dokázal ako predseda zá-
kladnej organizácie v Istebnom znovu oživiť jej činnosť a spolu 
s ostatnými obetavými členmi organizovať bohatú zväzovú čin-
nosť. Tu možno spomenúť hodnotnú akciu z príležitosti výročia 
SNP pochod „Partizánskym chodníkom,“ na ktorom sa zúčastňuje 
široká rodinná generačná škála z okolitých obcí.

Bol aktívnym organizátorom a hlavne propagátorom našej zvä-
zovej činnosti na stránkach nášho Bojovníka a častým prispievate-
ľom aj do regionálnych novín v rámci Oravy a Liptova.

V Dušanovi Sabolovi strácame skúseného funkcionára, dopiso-
vateľa a propagátora našej organizácie SZPB na Orave.
Česť tvojej svetlej pamiatke! Členovia SZPB Istebné, Dolného Kubína a OblV SZPB Ružomberok

Štefan Novák – tajomník ZO SZPB D. Kubín



11  BOJOVNÍK / 6

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
So sídlom Štúrova 14/8, 811 02 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 2020.


SZPB bol na tento účel zaregistrovaný dňa 4. 12. 2019

v zozname prijímateľov 2 % dane v Notárskom centrálnom 
registri (www.notar.sk) pod sp. zn. NCRls49695/2019.
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. 2020.

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

A toľko toho chcel ešte urobiť

Už začiatkom októbra, keď 
už nemohol dobre rozprávať, 
tvrdil, že odíde tak, ako jeho 
otec. Neverili sme mu, ani on 
sám tomu určite neveril, naj-
mä keď sa prognóza liečby 
pre nás laikov javila celkom 
priaznivá. 

Ešte v januári sme spoloč-
ne kuli plány, určovali sme 
trasu Behu vďaky a svornos-
ti ako Memoríál Milana Si-
dora z Tokajíka do Kalino-
va. A 15. februára sme nad 
jeho hrobom k nemu pri-
dali aj Memoriál Petra Ka-
sardu!

Peter bol všade tam, kde 
bolo treba pracovať pre ľudí, 
kde bolo treba pomáhať, ale-
bo kde bolo potrebné neza-
búdať na tých, ktorí bojovali 
za našu slobodu, proti fašis-
tom, proti banderovcom, i na 
obete nenávidených fašistov. 
Preto pomáhal Milanovi Si-
dorovi organizovať 40 roč-
níkov behu vďaky, svor-
nosti a slovanskej vzájom-
nosti na počesť oslobodenia 
z Kalinova do Banskej Bys-
trice, alebo až do Bratisla-
vy. Ako presvedčený komu-
nista sa zapojil do výstavby 
KSS v Prešovskom kraji, ako 
vlastenec zakladal Klub čes-
kého pohraničia – Východ-
né Slovensko aj Spoločnosť 
Jána Nálepku. Preto, samo-
zrejme, nesmel chýbať ani 
v radoch SZPB. Nielen ako 
radový člen, ale aj ako sku-
točne protifašisticky zmýšľa-
júci človek – aktivista. Nikdy 
sa nepýtal „Čo za to“, ale len 
„čo treba urobiť?“   

Organizoval besedy so 
žiakmi či už v Prešove, kde 
pôsobil do odchodu do dô-
chodku a skončenia pra-
covného pomeru v Slovnaf-
te v Kapušanoch pri Prešo-
ve, alebo v pôsobnosti OblV 
SZPB Svidník, kde sa pre-
sťahoval na dôchodok. Ne-
chýbal nikdy v Tokajíku 
pri spomienke na Tokajíc-
ku tragédiu. Zabezpečil a aj 
sám prispel k osadeniu sme-
rových tabúľ k Tokajícke-
mu múzeu. Bol hybnou si-
lou krajských osláv 60. výro-
čia SNP v prešovskom kra-
ji, ktoré nakoniec, po zlyhaní 
zodpovedných, z vlastných 
zdrojov aj spolufi nancoval.  

Organizoval spomienkové 
stretnutia na posledné obete 
banderovcov vo Veľkej Lo-
dine i na ich prvú obeť – Mi-
chala Potomu z Brusnice. 

Bol stále plný nápadov. 
Nesmel chýbať na oslavách 

SNP v Petrovciach, ale ani 
v Hermanovciach, Kobylni-
ciach, na oslavách Dňa hrdi-
nov KDO, ani pri oslavách 
oslobodenia Stropkova či 
Vyšnej Oľšavy. Spolupraco-
val aj s Maticou slovenskou. 
Len čo sa prisťahoval do rod-
nej obce manželky, už založil 
a vybudoval skoro 30-člennú 
ZO SZPB vo Vyšnej Oľšave. 
Neúnavne sa snažil o meno-
vanie Ľudovíta Kukorelliho 
do hodnosti generála, a keď 
sa to konečne po 14 rokoch 
podarilo, ich ZO SZPB pri-
jala čestný názov ZO SZPB 
gen. Ľ. Kukorelliho. 

Niekoľkokrát zabezpečoval 
poznávacie exkurzie po sto-
pách pohraničiarov na býva-
lej Československo-nemec-
kej hranici, ktorí mnohí po-
chádzali zo Slovenska a po 
vojenskej základnej službe 
ostali žiť a pracovať v pohra-
ničí. To ho, a nielen jeho, pri-
viedlo do radov vlasteneckej 
organizácie KČP. Nenávidel 
fašizmus a mladým vždy vy-
svetľoval podstatu jeho vzni-
ku v lone kapitalizmu a impe-
rializmu.

 Peter Kasarda sa narodil 
9. marca 1951 na brehoch 
Ondavy, v malej obci Bža-
ny. Už od malička musel tvr-
do pracovať a pomáhať rodi-
čom na gazdovstve a neskôr 
v JRD. Popri tom mu zosta-
lo času aj na šantenie, či kú-
panie vo vodách Ondavy na 
miestach, ktoré sú dnes za-
liate vodami Domaše. Často 
si s chlapcami našli strelivo, 
alebo míny a najlepšia zábava 
bola hodiť ich do ohňa a ča-
kať keď vybuchnú. Že to bolo 
životu nebezpečné, o tom ne-
treba ani hovoriť. 

Ale najradšej mali spoloč-
né strihanie: To sa chlapi zišli 
na dedine a kým jedného ho-
lič strihal, ostatní rozpráva-
li svoje zážitky z vojenčiny, 
z prác v „Hamerike“ či z par-

tizánskych čias. Petrovi naj-
viac učarovalo rozprávanie 
„chresneho“, ktorý ako vo-
jak Červenej armády ešte 
v uniforme po demobilizá-
cii, súc stále ozbrojený, sám 
zajal skupinu banderovcov. 
Také a ďalšie hrdinské činy 
priviedli P. Kasardu do radov 
ZNB, kde získal aj právnické 
vzdelanie. 

V 80. tých rokoch pracoval 
v JRD a tam získal ekono-
mickú kvalifi káciu. Po ma-
jetkovom prevrate a nástu-
pe kapitalizmu sa ťažko pre-
tĺkal životom. JRD zrušili, 
k polícii odmietol znova na-
stúpiť a tak pracoval – živoril 
kde sa dalo. Nakoniec sa cez 
výberové konanie umiestnil 
v Slovnafte a tam mohol na-
plno uplatniť svoje právnic-
ké aj ekonomické vedomos-
ti a organizačné schopnosti. 

Bol z neho „trojaký úži-
tok“: Slovnaft získal vynika-
júceho odborníka, Peter získal 
prácu, ktorá ho bavila a osoh 
mali aj jeho „spolubojovní-
ci“, lebo vedel vždy zabezpe-
čiť podporu na jednotlivé ak-
cie. Svoje vzdelanie vedel na-
plno uplatniť aj ako člen ÚRK 
SZPB a tak mal aj Zväz úžitok 
z jeho schopností.

Peter, niekedy si sa veľmi 
„ponáhľal“, akoby si cítil, 
že ti nebude dopriate splniť 
všetky predsavzatia a plány. 
Aj tak si vykonal pre SZPB, 
KČP, KSS, Vzdor – stranu 
práce i Spoločnosť Jána Ná-
lepku viac, ako iný za tri ži-
voty. A ešte veľa si zanechal 
pre nás, aby sme splnili as-
poň časť tvojich plánov. 

Peter Kasarda za svoju prá-
cu získal niekoľko ocene-
ní, pamätných a pozdrav-
ných listov, rezortných i zvä-
zových medailí. 11. februára 
2020 mu Predsedníctvo ÚR 
SZPB udelilo za jeho obe-
tavú a záslužnú prácu naj-
vyššie zväzové vyznamena-
nie – Medailu „Za vernosť“. 
Keď sme mu ju 12. februára 
odovzdávali, bolo vidieť, že 
sa jej potešil. Verili sme, že 
sa z nej bude dlho radovať. 
Lenže, akoby čakal len na 
ňu, pretože ráno 13. februára 
nás tíško opustil.

Peter! Lúčime sa s tebou 
a ďakujeme ti za všetko, čo 
si pre nás vykonal. Ďakuje-
me aj za to, čo si pripravil 
pre nás, aby sme museli po-
kračovať v tvojom začatom 
diele.
Česť tvojej pamiatke!

Nech ti je milovaná
slovenská zem ľahká!

Ján Uhrík, podpredseda OblV SZPB vo Svidníku

Dňa 13. februára 2020 vo veku nedožitých 69 rokov nám 
odišiel priateľ, skvelý človek, člen ÚRK SZPB a predseda ZO 
SZPB brigádneho generála Kukorelliho vo Vyšnej Olšave, 
Mgr. Peter Kasarda.

Odišla nám Helena Kučeravcová
Vo veku 86 rokov nás navždy 
opustila naša Helenka, ktorá 
do SZPB vstúpila 6. 12. 1982 
číže zotrvala s nami krásnych 
38 rokov. 

Jej roky až také krásne nebo-
li. Narodila sa v početnej rodi-
ne a keď mala 11 rokov, zomre-
la jej mamička, ona ostala s ot-
com a ostatnými súrodencami 
ako najstaršia. 

Starala sa o nich a dospievala. 
Začala navštevovať strednú školu, ale po čase štúdium zanecha-
la a zamestnala sa v krajčírskej dielni, lebo nutne potrebovali 
peniaze na liečbu brata, ktorý ťažko ochorel. 

Po čase sa vydala za držiteľa osvedčenia 255/1946 a mala 
s ním dve dcéry. Sama do SZPB vstúpila 6. 12. 1982 a stala sa 
členkou ZO SZPB Michalovce. Po odstúpení pokladníka pre-
vzala tuto funkciu a až do roku 2017 ju vykonávala s plným na-
sadením a presnosťou na jeden cent. 

Vždy bola ochotná pomôcť, ale aj poradiť. Po smrti manžela 
zdedila osvedčenie 255/1946, stala sa tak aj nositeľkou posla-
nia svojho manžela. Jej dcéry a zať sú tiež dlhoročnými členmi 
SZPB v oblastnej organizácii Michalovce. 

Helena Kučeravcová bola za svoju životnú púť vyznamena-
ná štátnym vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu“. Od roku 
1957 pracovala v maloobchodnej sieti ako vedúca potravín až 
do roku 1990 kedy odišla do dôchodku.

Naša Helenka, ako sme ju familiárne volali, vždy s úsmevom 
a dobrotou v tvári len podotkla, aby sme vždy stáli za svojim 
názorom a prácu v SZPB brali ako poslanie pre mladú generá-
ciu. Ona svoje skúsenosti z práce vo Zväze z praxe rada odo-
vzdávala mladým a vždy sa veľmi potešila, keď k nám prišli 
mladí členovia SZPB. 

Za svoju dlhoročnú prácu bola odmenená plaketou primá-
tora mesta, diplomom predsedu SZPB, ale aj oceneniami ob-
lastného výboru a to plaketou k 65. výročiu oslobodenia mesta 
a k 75. výročiu SNP a medailou kpt. Jána Nálepku.

Helenka, je nám za tebou smutno, chýbaš nám so svojim sto-
ickým prístupom k plneniu zadaných úloh, chýba nám tvoj hun-
cútsky úsmev, ale najviac nám chýba tvoje celoživotné odhod-
lanie presadzovať postoje SZPB. Dohliadni na nás odtiaľ zho-
ra a keď nastane niekde nejaká chyba, daj nám vedieť a my to 
odstránime. 

Vďaka ti za tvoju oddanosť a prácu pre ZO SZPB, ale aj pre 
celý SZPB. 

Marián Lukáč, tajomník OblV SZPB Michalovce



Správne vylúštenie tajničky z č. 4 znie: Nie je choroba milovať, ale nemilovať.
Knihu posielame Jánovi Tišliarovi do Moštenice.
Vylúštenie tajničky posielajte na adresu: Redakcia Bojovník, Štúrova 8, 815 72 Bratislava, alebo na e-mail: bojovnik@szpb.sk.
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EZOP: VZDELANÝ ČLOVEK MÁ...  (dokončenie v tajničke)

Ako si predĺžiť život o niekoľko rokov?
 Vedci z Brighamskej ženskej nemocnice v Bostone zistili, 
že intenzívna kontrola krvného tlaku dokáže predĺžiť život 
o niekoľko rokov, píše EurekAlert.

Do výskumu bolo zapoje-
ných vyše 9 tisíc ľudí vo veku 
50 a viac rokov. Všetci trpeli na 
vysoký tlak od 130 do 180 mm 
ortuťového stĺpca. 

Dobrovoľníkov rozdelili na 
dve skupiny, každá dostala hy-
pertenzívnu terapiu. V prvej 

skupine lekári udržiavali tlak na 
značke 120 milimetrov, v dru-
hej na 140. 

Výsledok experimentu ved-

com ukázal, že neustálou kon-
trolou tlaku sa podarilo predĺ-
žiť život dobrovoľníkov v zá-
vislosti na veku od pol roka do 
troch rokov.

Autori výskumu spresňujú, že 
pozitívne výsledky sa dajú do-
siahnuť len ak si budeme sledo-
vať tlak do konca života a, po-
chopiteľne, že nás neskolia iné 
vážne choroby.  – r – 

Viete, prečo je vtipných ľudí 
omnoho menej než vážnych?

– Lebo na rozdiel od váž-
nosti sa vtipnosť nedá pred-
stierať!

*   *   *
Hovorí jeden pán druhému:

– To je zaujímavé, ale po-
litické vtipy sa vytratili. To 
v dobách najtemnejších, keď 
bolo najhoršie…

– No, asi sa dnes ľuďom 
darí veľmi dobre, vraví ten 
druhý.

– Tak predsa len nejaký 
vtip!

*   *   *
Najkratší pivný vtip:

– Idú dvaja pivári okolo 
krčmy a obídu ju…

*   *   *
Inštrukcie nováčikovi pred 
skokom z lietadla:

– Po vyskočení napočítate 
do troch a otvorí sa padák. 

Ak sa neotvorí, potiahne-
te za druhú šnúrku a otvorí sa 
záložný padák. 

Keď dopadnete na zem, 

budú tam pripravené bicykle.
Na bicykli sa vrátite späť do 

kasární.
Vyskočil. Ťahá za šnúrky 

a nič. Ťahá za šnúrky zálož-
ného padáka. Opäť nič.

– Asi tam nebudú ani bicyk-
le a budem musieť ísť do ka-
sárni pešo, povzdychne si. 

*   *   *
Pozvánka na rande:

– Láska moja, zajtra pre 
teba prídem a zatrúbim pod 
tvojim oknom.

– Super, ty máš auto?
– Nie. Mám však trúbku.

*   *   *
Rozprávajú sa dve dámy:

– Tebe neprekáža, že ten 
tvoj sa obzerá za každou 
sukňou?

– Vôbec nie. Aj ten náš pes 
behá za každým autom a mys-
líš si, že niektoré mu zastaví?

*   *   *
Mladá mamička telefonuje 
do práce svojmu manželovi: 

– Predstav si, to naše die-
ťatko nechce vôbec zaspať. 

Domnievaš sa, že by som mu 
mala zaspievať?

Manžel sa na chvíľu zamys-
lí: – Vieš čo, skús to najprv po 
dobrom. Ten spev si nechaj až 
ako krajné riešenie.

*   *   *
Úprimné vyznanie:

– Drahá, keby som zomrel, 
plakala by si za mnou?

– Samozrejme. Veď vieš, že 
ja sa rozrevem kvôli každej 
maličkosti.

*   *   *
Dedko dostal telegram: 

– Máte potomka, blahoželá-
me k prvému vnúčaťu.

Dedko sa chytí za hlavu:
– Ani nenapíšu, čo to je, či 

chlapec alebo dievča, a tak 
neviem, či som babka alebo 
dedko.

*   *   *
Dôchodcovi záhradkárovi 
radí lekár:

– Tieto lieky musíte vysadiť.
– Dobre, a čím ich mám po-

tom polievať?

16. marec 1939 – Nemecká ríša telegramom kancelára Adolfa Hit-
lera predsedovi slovenskej vlády Jozefovi Tisovi uznala de facto et 
de iure samostatný slovenský štát.
16. marec 1939 – Adolf Hitler a Emil Hácha podpisujú v Prahe vý-
nos o zriadení Protektorátu Čechy a Morava. Výnosom o zriade-
ní Protektorátu, publikovaným pod číslom 75/1939 sb. bola oklieš-
tenej republike odopretá štátna povaha a tak sa Čechy a Morava 
v okamihu ocitli v nemeckej ríši.
16. marec 1944 – Nacisti vypálili Skýcov, zhorelo 260 domov.
17. marec 1939 – Budapešť vyhlasuje, že hranica so Slovenskom 
musí byť prehodnotená v prospech Maďarska. 
17. marec 1945 – V noci na 18. marca nemeckí vojaci vypálili (42 
domov) a vyrabovali Kalište. Zabili pri tom 13 ľudí. Kalište je je-
diná vypálená obec, ktorá po vojne nebola obnovená. 
18. marec 1939 – Protest sovietskej vlády proti obsadeniu ČSR. 
ZSSR vyhlásil, že neuznáva začlenenie českých krajov a Sloven-
ska do nemeckej ríše v žiadnej forme. 
18. marec 1940 – Čs. jednotky vo Francúzsku tvorilo 6 534 českých 
a slovenských vojakov a 487 dôstojníkov. 
18. marec 1941 – Čs. peší prápor – východný prevzal službu na 
predmestí Alexandrie.
18. marec 1962 – Francúzsko a Alžírsko podpísali mierovú zmluvu, 
čím sa skončila alžírska vojna. 
19. marec 1944 – Napriek dohode o nezaraďovaní Slovákov do 
predných postavení nemecké velenie do boja zasadzuje delostre-
lecký pluk slovenskej 1. pešej divízie.
20. marec 1943 – 1. čs. poľný prápor v ZSSR je začlenený do 
15. gardovej streleckej divízie 64. armády Voronežského frontu.
20. marec 1944 – Na Slovensko pod menom Dezider Bukovský pri-
chádza z čs. spravodajskej rezidentúry v Istanbule kpt. Jaroslav 
Krátky. Tam používal krycie meno Jaroslav Karas.
Na Slovensku kontaktoval odbojovú skupinu Flóra a získal doku-
menty na meno Ing. Otto Brückner. 
V čase SNP pôsobil na Sliači, v Banskej Bystrici a na povstalec-
kých frontoch v roli styčného dôstojníka československého MNO 
pri 1. čs. armáde.  
20. marec 1945 – V koncentračnom tábore Mauthausen po mučení 
zomiera organizátor partizánskych skupín Ladislav Exnár. 
20. marec 1945 – Maršal R. J. Malinovskij vydal vojskám posledné 
smernice na útočnú Bratislavsko-brnianskú operáciu. Pred 2. ukra-
jinským frontom mal nepriateľ v obrane 18 divízií, čo bolo okolo 
250 000 vojakov, 2 150 diel a mínometov, 120 tankov a samohyb-
ných diel a 150 lietadiel. Operácia sa začala 25. 3. 1945. 
21. marec 1939 – Nacisti rozpustili československý parlament.
21. marec 1945 – Jednotky sovietskej 7. gardovej armády prekročili 
Hron a v priestore Štúrovo-Nána vybudovali predmostie. 
23. marec 1939 – Maďarské vojská bez vyhlásenia vojny prekraču-
jú slovenské hranice od Užhorodu (tzv. Malá vojna 23.– 31. mar-
ca/4. apríla 1939). 
23. marec 1944 – Londýnska exilová vláda ČSR poverila pplk. Jána 
Goliana úlohou dočasného veliteľa vojenských odbojových akcií 
na Slovensku.
23. marec 1945 – V Bratislave, v dóme sv. Martina sa o 17. hodine 
Bratislava ofi ciálne zasväcuje Sedembolestnej panne Márii. 
24. marec 1939 – Vyšlo vládne nariadenie o zaisťovacej väzbe ne-
priateľov Slovenského štátu. 
24. marec – Deň československých tankistov. 
25. marec 1939 – Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné 
ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo 13 vojakov a civi-
listov, na zemi bolo poškodených 7 lietadiel.
25. marec 1942 – Z Popradu cez Žilinu odchádza do okupované-
ho Poľska (Osvienčim) prvý transport s tisícom židovských diev-
čat a mladých žien. 
25. marec 1945 – Oslobodenie B. Bystrice, Podbrezovej a Štúrova. 
25. marec 1945 – Posledná akcia ľudákov. Klerofašisti a ľudácki 
pohlavári zvolali manifestáciu ľudákov a gardistov do Holíča pod 
heslom „záhoráci, východ sa nám znovu vráci“.
26. marec 1942 – V Bratislave zakázali Židom vstup do mesta. 
26. marec 1943 – Branný zákon SR vylúčil Židov z brannej povinnosti. 
27. marec 1942 – Snem Slovenskej republiky schválil zákon o de-
portácii Židov zo Slovenska. 
27. a 28. marec 1969 – V Prahe sa konal IV. celoštátny zjazd SPB, 
ktorý bol aj ustanovujúcim kongresom organizácie Čs. zväzu pro-
tifašistických bojovníkov.
28. marec 1943 – Slovenskí katolícki biskupi vydali pastiersky lis, 
v ktorom odsudzujú protižidovské opatrenia.


