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Jana Vašková, členka ZO SZPB, Nitra-Horné 
Mesto: – Znamená to veľa, spomienka na môjho 
otca, ktorý bol aktívny účastník SNP, a na mno-
hých ďalších, ktorí sa obetovali s nasadením vlast-
ného života za našu slobodu. 
Ján Folvarský, člen oblastnej revíznej komisie, 
Stará Ľubovňa: – Historický medzník v dejinách 
slovenského národa, nezmazateľný a neprekonateľ-
ný hrdinský čin mnohých vlastencov za oslobode-
nie spod fašistického jarma. Veľké hrdinstvo, obe-
tavosť a neskonalá túžba žiť v mieri, slobode a po-
kojnom živote všetkých Slovákov a Sloveniek. Ne-
skutočný čin položený ako základ slobodného, mie-
rumilovného, šťastného a bohatého života všetkých 
ľudí dobrej vôle. Nehynúci a vždy upozorňujúci od-
kaz hrdinov, ktorí položili svoje životy, aby my sme 
boli šťastní, slobodní a nezabúdali na ich hrdinské 
počiny a veľké prejavy vlastenectva. 
Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB, Žiar nad 
Hronom: – Pripomenúť si 76-krát Výročie SNP 
pre nás to znamená, že občania Slovenskej repub-
liky si ho vážia a s úctou naň spomínajú. 
76 rokov je vek jednej generácie. Priamych účast-
níkov postupne strácame. Chráňme preto odkaz 
SNP a pamätníky, ktoré nám pripomínajú hrdin-
ský boj za slobodu. O to viac odkaz SNP musí byť 
dôležitým historickým medzníkom pre mladú ge-
neráciu. Nebyť SNP a národno-oslobodzovacieho 
boja, nebolo by Slovensko slobodnou krajinou pre 
nás všetkých. 
Tatiana Buzinkaiová, Štefan Buzinkai, členo-
via SZPB, Bratislava: – SNP pre nás znamená vý-
znamný historický medzník nášho národa a to nie-
len v deň jeho výročia. Pre nás je to aj posolstvo 
našich otcov, ktorí obaja boli účastníkmi SNP. 
Snažíme sa myšlienky SNP vysvetľovať a prená-
šať aj našim vnukom. 
Václav Homišan, predseda OblV SZPB, Stará 
Ľubovňa: – Tento deň mi každoročne pripomína 
statočnosť a nebojácnosť našich otcov a dedov bo-
jujúcich so zbraňou v ruke proti fašistickej pliage, 
za slobodu a ideály demokracie, za mier pre bu-
dúce generácie nehľadiac na svoj život. Stretnu-
tie s týmito výnimočnými ľuďmi mi dodáva silu 
do ďalšieho života a boja proti súčasným prejavom 
neofašizmu a extrémizmu. Vidieť na tvári člove-
ka úsmev, je to najväčšie šťastie na našej planéte. 
Mier si nedajme zobrať za žiadnu cenu! 

Beštiálne a bezdôvodné vraždenie 
vyše troch stoviek nemeckých voja-
kov po sebe zanechalo spúšť. Z pô-
vodných 42 domov ostalo stáť iba 
šesť. Podľa historických prameňov 
bolo pri vypálení obce zavraždených 
39 ľudí, pričom medzi obeťami boli 
okrem obyvateľov aj chorí a ranení 
partizáni v bunkroch za dedinou. 

Život sa už do Kališťa nikdy ne-
vrátil. Je jedinou z vypálených obcí, 
ktorá nebola obnovená. V súčasnos-
ti je národnou kultúrnou pamiatkou 

s pamätníkom obetiam tragédie, za-
chovanou kaplnkou a dvoma zrekon-
štruovanými domami, v ktorých je 
umiestnená expozícia zobrazujúca 
históriu obce a Partizánskej republi-
ky. Z ostatných domov je možné vi-
dieť zrekonštruované základy s in-
formačnými tabuľami. 

Na spomienkovom podujatí sa 
zúčastnili aj dvaja z trojice naj-
vyšších ústavných činiteľov pred-
seda NR SR Boris Kollár a premiér 
Igor Matovič, diplomati, zástup-

covia samospráv a štátnej správy, 
členovia SZPB, vrátane predsedu 
Pavla Sečkára, preživší vraždenie 
Milan Kaliský (mal vtedy 7 rokov, 
matka ho zachránila tak, že ho ho-
dila do snehu) a ďalší občania. 

Oslobodení Kališťania našli nový 
domov v okolitých obciach a v Ban-
skej Bystrici, kde im štát postavil ro-
dinné domy na ulici Nové Kalište.

Národná kultúrna pamiatka Kališ-
te (NKP) navždy nesie odkaz veľ-
kej tragédie. „Dnes tu stojíme a pri-
pomíname si tento ohavný čin, ktorý 
sa už nikdy nesmie zopakovať. Roz-
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Odkiaľ bolo najviac US otrokov?
Americkí vedci – genetici na základe výskumu 50 tisíc ľudí 
nazvali krajinu, z ktorej USA vyviezli najviac otrokov. DNA 
testy prezradili, že väčšina otrokov bola do USA dovezená 
z Nigérie, píše The New York Times. 
Šéf výskumu Steven Micheletti stanovil, že otrokov spočiatku vo-
zili z Argentíny na karibské ostrovy, ktoré patrili V. Británii a od-
tiaľ ich posielali do USA. V krvi amerických černochov sa našli aj 
stopy po predkoch z Gambie, Beninu a Senegalu. Ukazuje sa tiež, 
že väčšina z dovezených černochov boli ženy. – r – 

Tento týždeň si po 76-krát pripomenieme Vý-
ročie SNP. Čo to pre vás znamená?

(Pokračovanie na str. 3)

Za prejav názoru nemôže byť nikto prenasledovaný.Za prejav názoru nemôže byť nikto prenasledovaný.
Ivan Korčok, minister ZVaEZ 10. 8. 2020Ivan Korčok, minister ZVaEZ 10. 8. 2020

Máme povinnosť poukazovať na príčiny 
a dôsledky fašistickej ideológie

Tragédiu bývalej osady Kalište (počas 2. sv. vojny a SNP bola centrom tzv. 
Partizánskej republiky), ktorú 16. marca 1945 vypálili a jej obyvateľov po-
vraždili nemeckí nacisti, sme si pripomenuli 15. augusta pietnou spomienkou.

Generálny tajomník OSN o „novej globálnej dohode“
Potrebujeme „novú globálnu do-
hodu“, ktorá vytvorí omnoho spra-
vodlivejší celosvetový poriadok na 
Zemi, vyhlásil Antoniu Guterres.

„Pandémia koronavírusu odhali-
la žalostný odstup medzi vlastnými 

záujmami a záujmami spoločnosti, 
a taktiež ohromné medzery v riadia-
cich štruktúrach a etických rámcoch,“ 
zacitovala ho agentúra TASS. 

Podľa Guterresa na likvidáciu týchto 
nedostatkov treba uzavrieť novú spolo-

čenskú dohodu. „Tá zabezpečí omnoho 
širšie a spravodlivejšie rozdelenie moci, 
bohatstva a možností na medzinárodnej 
úrovni,“ dodal a ako faktory, ktoré zrov-
noprávnia možnosti nazval vzdelanie 
a počítačové technológie.  – r – 

Japonský cisár Naruhito pri príležitosti 75. výročia 
vyhlásenia (svojho deda) cisára Hirohita o vystú-
pení z vojny (15. 8. 1945) vyjadril v priamom te-
levíznom a internetovom prenose hlboké pokánie 
v súvislosti s minulosťou Japonska v 2. sv. vojne. 
Premiér Sindzó Abe síce povedal, že Japonsko sa 
už nikdy nezúčastní žiadnej vojny, no neospravedl-
nil sa za vojnové činy a ani nespomenul utrpenie, 
ktoré Japonci spôsobili susedným štátom. 

„Hlboko žialime za ľuďmi, ktorí stratili neoceniteľ-
né životy počas vojny a aj za ich rodiny,“ uviedol cisár 
Naruhito. V povojnových rokoch žijeme „hlbokým po-

káním voči minulosti a želáme si, aby sa hrôzy vojny už 
nezopakovali“. Podtrhol, že sa za to modlí. 

Premiér Abe vyhlásil, že Japonsko „je stále verné prí-
sahe už nikdy sa nezapojiť do vojny“. Podtrhol, že kraji-
na „je plná rozhodnutia pokračovať v spolupráci so sve-
tovým spoločenstvom, nasmerovanej na riešenie naj-
rôznejších problémov“. Japonsko podľa neho vo vojne 
stratilo vyše 3 milióny ľudí.

Štyria japonskí ministri však i tohto roku uskutočni-
li púť do tokijského chrámu Jasukuni, ktorý sa asociu-
je s militarizmom Japonska. Sindzó Abe tam bol ostatný 
raz v roku 2013.  – r – 

Kto sa v Japonsku kajá a kto nie?

(Pokračovanie na str. 3)
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H O R Ú C A  Z E M E G U Ľ A Čo píšu iníČo píšu iní
Ultimátum Kyjeva Rusku
Ak Rusi do 9. decembra 2020 neopustia Donbas, tak Ukraji-
na vraj prijme opatrenia. 

Tento termín vystavil Moskve 
tajomník Rady bezpečnosti 
Ukrajiny Alexej Danilov. Varu-
je, že v opačnom prípade bude 
zavedený „plán B“. Jeho slo-
vá potvrdil aj riaditeľ kancelá-
rie prezidenta Ukrajiny Andrej 

Jermak. O aké opatrenia ide, 
neprezrádza ani on, zdá sa však 
akoby to bola narážka na vojen-
ské riešenie. Lebo, „dali sme 
nášmu protivníkovi ešte jeden 
pokus mierovo odísť z našej 
krajiny“. Ďalej uvádza, že Ky-

jev ráta s ovládnutím Donbasu 
do konca tohto roka. 

– r – 

Japonsko chce mať útočnú spôsobilosť armády?
Pacifistické Japonsko v piatok 31. júla 2020 spravilo krok 
smerom k nadobudnutiu zbraní s dlhým doletom Japonským 
sebaobranným silám (JSDF). Ide o kontroverznú záležitosť 
pre krajinu, ktorá sa po svojej porážke v 2. sv. vojne vzda-
la práva viesť vojnový konflikt, vysvetľuje agentúra Reuters.

„Naša krajina potrebuje zvá-
žiť spôsoby posilnenia zastra-
šovacej politiky vrátane nado-
budnutia spôsobilosti odvrá-
tiť útoky balistických striel už 
priamo na území našich pro-

tivníkov,“ uvádza sa v doku-
mente predmetných návrhov.

Návrhy, ktoré vypracova-
li zákonodarcovia z Libe rál -
node mokratickej strany (LDP) 
vrátane bývalého ministra 

obrany Icunoriho Onoderu, 
majú „zostať v medziach ústa-
vy a spĺňať medzinárodné prá-
vo“, uviedol Onodera na brí-
fi ngu. Odporúčania predisku-
tuje Rada pre národnú bezpeč-
nosť, ktorá by mala fi nalizo-
vať novú podobu obrannej po-
litiky Japonska do konca sep-
tembra.

Pravda.sk, 31. 7. 2020 (výňatok)

O „silnom želaní“ Ruska zjednať s USA „atómový pakt“
Donald Trump vyjadril presvedčenie, že Rus-
ko „veľmi chce“ zjednať s USA „pakt o ató-
movej výzbroji“. 

„Teraz pracujeme s Ruskom na pakte o atómo-
vej výzbroji a oni to chcú, veľmi chcú. Nemys-
lím si, že budú čakať. Dnes je to najväčší svetový 

problém a my na tom pracujeme s Ruskom práve 
teraz,“ povedal Trump v rozhovore s americkým 
novinárom Hughom Hewittom. 

Ešte predtým sa Trump o tejto téme vyjadril, že 
USA radi dojednajú s Ruskom dohodu o atómo-
vých zbraniach.  – r – 

Čo sa stane ak sa Západ zmieri s existenciou Ruska?
Vyriešil by sa tým jeden z geopolitických problémov, pri-
čom Peking už nebude pre Moskvu reálnou hrozbou, na-
zdáva sa izraelský analytik Jakov Kedmi.

Spojené štáty nechcú, aby 
Rusko naďalej existovalo ako 
jednotný štát, pretože im bráni 
uskutočniť plán ovládnutia jeho 
zdrojov. Pritom nielen ruský-
mi, ale aj zdrojmi iných štátov. 
V tom je celý problém vyhlá-
sil do éteru izraelskej televízie 
ITON.TV. 

„Rusko a Čína majú rôzne zá-

kladne hospodárstva. Rusko je 
omnoho stabilnejšie, Čína je 
viac technologická. Ich konku-
rencia bude pokračovať, no nič 
hrozného v tom nie je. Stane sa 
niekedy Čína hrozbou Rusku? 
Nikdy! Ak Rusko bude existo-
vať, žiadny štát sveta ho nemô-
že ohrozovať,“ presvedčený je 
Kedmi. 

V cárskom Rusku a v soviet-
skom období vedenie štátu stále 
žilo pod hrozbou svojej existen-
cie, lenže toto obdobie sa pod-
ľa Jakova Kedmiho skončilo. 
Z pohľadu vojenstva si ani je-
den štát sveta nemôže predsta-
viť, že ohrozí Rusko a nedosta-
ne sa mu adekvátnej odpovede. 

„Čína nikdy nedokáže vojen-
sky hroziť Rusku. A USA už ne-
môžu,“ dodáva Jakov Kedmi. 

Podľa sputnik.by, 27. 7. 2020

Aká je nová ruská „zbraň“?
Autor článku uvádza, že 

Rusko môže k roku 2028 kon-
trolovať 20 % svetového ex-
portu obilia, navyše s globál-

nym oteplením sa môže stať 
ešte mohutnejšou „obilnou 
mocnosťou“, pričom dovoz-
covia obilia sa môžu stať ešte 
zraniteľnejšími.

– r – 

Novou „politickou zbraňou“ Ruska má byť export pšenice, čo 
vyvoláva znepokojenie, píše americký list National Interest. 

Expert predpovedá obrat Minska na Východ
Protesty v Bielorusku prinútia krajinu vydať sa 
smerom na integráciu s Ruskom a ďalšími štátmi 
SNŠ. V podstate ho do toho dotlačí aj postoj štá-
tov EÚ, nazdáva sa riaditeľ ústredia informačnej 

a spoločenskej spolupráce „Európa“ Eduard Popov. 
„Bielorusko teraz bude donútené skloniť sa na 

stranu východného integračného vektoru,“ na-
zdáva sa expert.  Podľa ria.ru, 13. 8. 2020 

  Trump o nečakanej „príčine“ ukončenia
2. sv. vojny

Prezident USA Donald Trump nazval pandémiu „španiel-
skej chrípky“ dôvodom ukončenia 2. sv. vojny. 
„Najviac podobná vec sa udiala v roku 2017, veľká pandémia. 
Určite to bola hrozná vec, ktorá spôsobila smrť od 50 do 100 
miliónov ľudí. Ona, možno, napomohla ukončeniu druhej sve-
tovej vojny. Všetci vojaci ochoreli. Bola to hrozná situá  cia,“ vy-
hlásil Trump porovnávajúc epidémiu španielskej chrípky s ko-
ronavírusom. Americký líder si zrejme vo svojom vystúpení po-
mýlil samotnú vojnu i začiatok objavenia sa danej choroby. 
Pandémia španielskej chrípky existovala v čase od januára 1918 
po rok 1920. Panovala od posledných mesiacov 1. sv. vojny 
a za krátky čas prekonala počtom obetí bojovú činnosť. Samot-
ná vojna pritom prehĺbila jej následky kvôli nedostatočnej hy-
giene, zlému stravovaniu a stiesnenosti zajateckých a utečenec-
kých táborov.  Ria.ru z 11. 8. 2020 (výňatok) 

  Navaľný pred súd za ohováranie veterána
Moskovská prokuratúra obvinila opozičného politika Ale-
xeja A. Navaľného za ohováranie vojnového veterána. 
Kladie sa mu za vinu verejné rozširovanie falošných údajov, kto-
ré poškodzujú česť a dôstojnosť veterána a podkopávanie jeho 
dobrého mena. Trestom mu môže byť pokuta alebo nútené práce.
Vyšetrovatelia uvádzajú, že Navaľnyj 2. 6. 2020 umiestnil na 
sociálnych sieťach Telegram a Twitter video, kde veterán Veľ-
kej vlasteneckej vojny Ignat S. Artemenko vyjadruje občiansku 
podporu zmenám Ústavy RF. 
„Obvinený uverejnil vyjadrenia, ktoré obsahovali negatívne 
hodnotenie vyjadrení Ignata S. Artemenka, ktoré mali zrejmý 
klamný charakter nezhodujúci sa so skutočnosťou a dotýkajú-
ce sa cti a dobrého mena veterána. Navaľnyj ho svojim kona-
ním morálne poškodil,“ spresnila hovorkyňa prokuratúry Ľud-
mila Nefedova. Podľa ruskej tlače z 10. 8. 2020 

  Prečo Japonci neobviňujú Američanov?
Výbuchy atómových bômb v Hirošime a Nagasaki úpl-
ne zmenili kvalitu života mnohých Japoncov. Prečo však tí 
o tom mlčali celé desaťročia? 
Vznikali ťažkosti pri nachádzaní práce i v osobnom živote, no 
my sme to nespomínali, usilovali sme sa na to zabudnúť a niko-
mu neprezrádzať naše tajomstvo, spomína Keiko Ogurová, jed-
na z postihnutých. 
Dlhý čas naozaj mlčali. Nenávideli Američanov, no hnev držali 
v sebe: v štáte sa nachádzali vojská koalície a fungovala cenzú-
ra. Navyše mnohí sa cítili vinní, že prežili. „Hnevali sme sa na 
samých seba, trápilo nás, že nemôžeme pomôcť trpiacim, han-
bili sme sa za to, že nemôžeme pomôcť, hovorí. 
Dnes sa na to pozerá inak. Aby sa dala prežiť bolesť i utrpenie, 
treba o tom hovoriť. Preto v Japonsku vznikli organizácie, úlo-
hou ktorých je zachovanie pamiatky tých, čo prežili a odovzdať 
ju ďalším generáciám. Dnes sa s tým v Japonsku zaoberajú ľu-
dia v rámci programu A-bomb Legacy Successors. 
Súčasní Japonci vraj prekonali hnev a nenávisť voči tým, kto-
rí na nich zhodili atómové bomby. Pochopili totiž, že zdrojom 
toho bola vojna a nie národy, ktoré v nej účinkovali.  – r – 

  Mediálne... Black Lives Matter
„Popovich si nekľakol,“ informuje verejnoprávne médium 
na svojej športovej stránke. 
Akýsi Popovich, beloch a tréner v NBA si síce prevzal tričko Black 
Lives Matter, ale pri hymne si nepokľakol. Ha! Nerobiť niečo, čo 
robia všetci okolo vás, je vždy nebezpečné. Nemodliť sa. Nehajlo-
vať. Nevyvesovať červenú vlajočku do okna. Nedržať hubu...
To Paul Malignaggi, boxerský televízny expert, je už v ďalšej fáze 
tohto nám tak dobre známeho ozdravného spoločenského procesu. 
Ten už padák dostal. Pretože kritizoval rasistický, opakujem, rasis-
tický výrok čierneho boxera na adresu bielych boxerov. 
Skúste si predstaviť, žeby nejaký beloch povedal, že sa už nikdy 
nenechá poraziť černochom... Všetci by sa mohli pos... a ten 
rasista by mohol hovoriť o šťastí, ak by skončil ako pomocná 
obsluha nádražného záchodíku. Ale keď černoch povie, že sa 
„nikdy nenechá poraziť belochom,“ berie sa to ako chvályhod-
ná rasová hrdosť a keď to nejaký hrdina veľmi mierne skritizu-
je, tak dostane ako rasista padák on. Ak je toto budúcnosť zá-
padnej liberálnej demokracie, tak o ňu nestojím. 

Svobodny-svet.cz, 3. 8. 2020 (výňatok) 

Korona ako test biologickej vojny!
Situácia vyvolaná pandémiou Covid-19 vyvoláva pocit repe-
tície biologickej vojny, uviedol Leonid Rošal, detský chirurg, 
prezident Výskumného ústavu urgentnej detskej chirurgie 
a traumatológie, v rozhovore s Forbesom.

Vysvetlil, že nie všetky kraji-
ny sú pripravené bojovať s touto 
infekciou. V prípade Ruska boli 
všetci, vrátane prezidenta, zapo-
jení do boja proti šíreniu korona-
vírusu, uviedol lekár. 

„Vírus však nepozná hranice“ 
a rozsah epidémie sa nedá pred-
vídať. Problémom je tiež ľud-

ské správanie. Doktor povedal, 
že boli dva prípady dovozu koro-
navírusu kvôli lekárom, ktorí ne-
odolali ceste do zahraničia. 

„Keď analyzujem súčasnú situá-
ciu, chápem, že ide o repetíciu bio-
logickej vojny. Nehovorím, že ten-
to vírus bol stvorený človekom: ne-
existujú dostatočné dôvody na také 

tvrdenie a okrem toho nie som vi-
rológ. Je to však test zdravotníc-
keho systému, vrátane biologickej 
ochrany krajiny,“ dodal Rošal. 

Zdôraznil, že v ZSSR bol sys-
tém biologickej bezpečnosti vy-
budovaný na najvyššej úrovni (aj 
v ČSSR – pozn. Bojovník). Čín-
sky systém bol postavený pod-
ľa rovnakého modelu, uviedol. 
„A tento systém sme čiastočne 
stratili. Teraz sa testuje,“ dodal 
odborník.  Pravednes.cz, 4. 8. 2020 
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HORÚCE TÉMY ČÍSLA

Obdobie 75. výročia oslo-
bodenia Slovenska, ktoré 
znamená nielen čas osláv 
ukončenia 2. svetovej voj-
ny, ale aj gigantického ví-

ťazstva nad fašizmom, malo a má aj svoj aktuál-
ny rozmer, v čase globálnej pandémie koronavíru-
su u nás aj v medzinárodnom meradle. 

Hlbšie nám bolo umožnené preciťovať hodnoty živo-
ta a boja o zdravie obyvateľstva. Každého z nás sa týka-
la samozrejmá povinnosť disciplinovane konať vo svo-
jom záujme a v záujme zdravého súžitia nás všetkých. 

Od historických dní vzniku Slovenského národné-
ho povstania uplynulo 76 rokov. Aj pri tejto príležitos-
ti považujeme za potrebné pripomenúť odvahu, obeta-
vosť, nadšenie a hrdinstvo, slávu, ale i biedu, utrpenie 

76 rokov
žijeme
v mieri

Predseda SZPB Pavol Sečkár

vojakov a partizánov na povstaleckých frontoch, ale 
i tragédiu organizátorov a našich spoluobčanov spôso-
benú nemeckými bezpečnostnými zložkami, ale aj ich 
domácimi pomocníkmi. 

Keď sa dnes zamýšľame nad odhodlaním povstal-
cov z čoho čerpali silu na otvorený boj, môžeme po-
vedať, že to bola túžba po voľnosti od nacistického 
a fašistického jarma, ale i veľká nenávisť za zločiny 
a zverstvá spôsobené voči bezbranným, ale i bezrad-
ným ľuďom a nevinným deťom.

História 2. sv. vojny označuje SNP za druhé najväč-
šie ozbrojené vystúpenie nacistami porobených náro-
dov. Právom patrí medzi najsvetlejšie kapitoly novo-
dobej histórie Slovákov.

Pripomíname si, že za skutočnú demokraciu a ľud-
skosť života bojovali a mreli tisíce hrdinov protifašis-
tického boja a odboja. Významný míľnik tohto výro-
čia, skutočnosť, že sme mohli 75 rokov žiť v mieri, 
znamená, že sme vykonali mnoho potrebného pre po-
krokový vývin ľudstva. 

Protifašistickí bojovníci si v plnej miere uvedomujú, 
že nám odchádzajú priami účastníci 2. sv. vojny a SNP. 

Vzdávame im úctu a ctíme si ich hodnoty bojovníkov 
za národnú slobodu, proti fašizmu a nemeckému naciz-
mu, a najmä ako dlhoročných bojovníkov za mier. 

Odkaz týchto priamych účastníkov bojov a mno-
hých obetí stavia pred nás mimoriadne aktuálnu úlohu 
objektívne refl ektovať a pravdivo poznávať a hodno-
tiť zlomové udalosti 20. storočia.

Tak, aby nehrozila strata historickej pamäte, aby 
sme zachovali ich odkaz ako základ pre život ďalších 
generácií nového tisícročia.

Víťazstvo nad nemeckým nacizmom a fašizmom 
pre nás znamená, že sme zvládli poraziť agresora. Boli 
to najmä Červená armáda Sovietskeho zväzu a na Slo-
vensku aj Rumunská kráľovská armáda a 1. čs. armád-
ny zbor v ZSSR, ktorí nám priniesli skutočnú slobodu 
za cenu mnohých životov. 

Ceníme si, že štáty protihitlerovskej koalície oslo-
bodili národy Európy, ale aj nemecký ľud, z hlbokého 
dna a priepasti nacistickej tyranie. Porážka nacizmu 
znamenala závažnú a významnú etapu kultúrnej revo-
lúcie, obnovu demokracie v Európe. 

(Pokračovanie na str. 4)

Naša anketaNaša anketa
(Dokončenie zo str. 1)

Ján Kašica, tajomník OblV SZPB, Zvolen: – 76 rokov od 
SNP pre nás znamená, že v našej krajine odvtedy nebola 
žiadna vojna a verím, že už ani nebude. 
Je to vďaka naším starým otcom, ktorí sa nebáli postaviť so 
zbraňou v ruke proti nacistickej presile a odmietli fašistické 
jarmo. Na SNP musí byť hrdý každý občan SR. Veď nebyť 
SNP aj my by sme patrili medzi porazené krajiny v 2. sv. voj-
ne, nakoľko sme bojovali po boku nacistického Nemecka. 
Preto musíme vštepovať mladej generácii čo bolo SNP, viesť 
ich k hrdosti na SNP a vysvetľovať nacistickú ideológiu a jej 
hrôzy. 
No a 76. výročie SNP patrí k jednému z posledných, kedy sa 
jeho osláv zúčastnia aj priami účastníci protifašistického od-
boja. O tento moment je toto Výročie SNP vzácnejšie.
Peter Ondrejička a František Moravický, členovia ZO 
SZPB č. 20, Bratislava: – Každé výročie je niečím význam-
né a ochotne z tribún a od mikrofónov hovoríme, že je veľ-
mi aktuálne aj pre dnešok. A potom ide ešte prúd slov, kto-
ré však končia svoju „záručnú lehotu“ po skončení slávnost-
ných ceremónií. 
Ale prečo sa nedržíme toho, čo myšlienkovo vycibrili osob-
nosti povstania? Napríklad Ladislav Novomeský mnohokrát 
zdôrazňoval, že povstanie neorganizovali pokrokové sily, aby 
sa im a jeho účastníkom stavali slávobrány, ohňostroje a iné 
slávy, často s trvácnosťou poľnej trávy. Ale že povstanie sa 
organizovalo pre známe veci, pre slobodu, demokraciu, štát-
nosť... Ladislav Novomeský išiel ďalej, videl to hlavné, aby 
sa obsah povstania, jeho posvätná idea (dnes často zaznávaná) 
dostávala a dostala do krvného obehu nášho ľudu, našej mlá-
deže a tak, aby odkaz povstania bol činorodo živý... 
Tento návrat k pôvodným neskresleným ideám by mal rezo-
novať aj pri 76. výročí – keď Slovensko vstáva – putá si str-
háva...
Štefan Novák, tajomník ZO SZPB, Dolný Kubín: – Dobre po-
znať históriu našej krajiny – Slovenska a hlboko sa zamys-
lieť nad dejinnými udalosťami, ktoré prebehli u nás a vo svete.
V prvom rade vzdať úctu a vďaku našim osloboditeľom 
a bojovníkom za našu slobodu. Neustále si pripomínať, že 
sloboda nie je samozrejmá vec, že za ňu treba bojovať a čas-
to aj položiť život.
Preto si slobodu musíme strážiť a ochraňovať a za tým úče-
lom sa spájať nie s agresorom, ale s prevereným partnerom 
a priateľom. 
Karol Uhrík, predseda ZO SZPB, Brusno: – 76. výročie 
SNP je pre mňa jeden z najvýznamnejších sviatkov v no-
vodobých dejinách Slovenska. Na jednej strane cítim obdiv 
a úctu ku všetkým, ktorí sa dokázali so zbraňou v ruke po-
staviť proti nemeckým nacistom a domácim klérofašistom, 
aby bránili našu slobodu a suverenitu. Na strane druhej sa 
v hlbokej pokore a úcte skláňam nad pamiatkou tých, čo 
v tomto boji položili svoje životy.

Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa.

Máme povinnosť poukazovať na príčiny
a dôsledky fašistickej ideológie
právam o tom s trpkosťou, no zá-
roveň aj s výstrahou pre všetky 
generácie, ktoré túto krutosť voj-
ny nezažili. Nezabúdajme na našu 
históriu, historickú pamäť, rozprá-
vajme o nej s pokorou a s odhodla-
ním, že podobné zverstvá už nikdy 
nedopustíme,“ vyzval v príhovo-
re B. Kollár. Po skončení pietneho 
aktu v rámci priateľského a veľ-
mi otvoreného rozhovoru s člen-
mi SZPB predseda parlamentu na 
podporu protifašistickej činnosti 
ZO SZPB Brezno 1, v ktorej pre-
važnú väčšinu tvoria dôchodcovia, 
odovzdal jej členke Viere Sméka-
lovej 500 eur v hotovosti s prísľu-
bom, že ďalších 700 eur im na pro-
tifašistické aktivity pošle na účet. 

Predseda vlády SR I. Matovič 
v príhovore vyzval, aby sme neza-
búdali a postavili sa zlu v ťažkých 
časoch. Spoločne by sme mali bu-
dovať zo Slovenska „krásnu kraji-
nu, kde sa už nikdy viac nebude žia-
den národ povyšovať nad druhý“.

Predseda hostiteľskej Oblastnej 

organizácie SZPB Banská Bystri-
ca (zakladateľskej organizácie tu-
najšieho Stretnutia generácií) Ján 
Pacek pripomenul, že NKP Kalište 
je symbolom všetkých vypálených 
obcí na Slovensku, čo dokumentu-
jú aj vysadené stromy v tunajšom 
Sade života. „Je našou povinnos-
ťou neustále poukazovať na prí-

činy a dôsledky fašistickej ideo-
lógie a na zverstvo tých, ktorí sa 
pasovali za nadradenú rasu s prá-
vom rozhodovať o živote a smrti 
„menejcenných,“ za ktorých pova-
žovali aj nás Slovanov,“ zdôraznil. 
Súčasne vyzdvihol obetavosť vte-
dajších obyvateľov Kališťa a oko-
litých obcí, ktorí aj s tým málom, 
čo mali, sa podelili s utečencami 
a partizánmi. A to aj pod hrozbou 
smrti v prípade prichytenia Nem-
cami. – vič – 

(Dokončenie zo str. 1)

Viera Smékalová preberá peniaze, ktoré dostala na aktivity ZO SZPB 
Brezno 1 od predsedu NR SR.

Orientujeme sa podľa protifašistickej pravdy!
Dňa 11. augusta som sa telefonicky spojil s veľvysla-
nectvom Bieloruska v SR a najskôr telefonicky pra-
covníčku veľvyslanectva (predstavila sa ako konzul-
ka) a vzápätí písomne aj veľvyslanca BĽR som požia-
dal o sprostredkovanie stanoviska protifašistického 
Bieloruského občianskeho združenia veteránov voči 
protestom, ktoré sa odohrávajú v ich štáte. 

Redakciu dvojtýždenníka Bojovník zaujala infor-
mácia, že v prvých dňoch sa do protestov údajne za-

pojili aj potomkovia, či stúpenci, tzv. „lesných bra-
tov“, ktorí počas 2. sv. vojny stáli na strane nemec-
kých agresorov. 

Za mediálne oddelenie SZPB a dvojtýždenník Bo-
jovník som sľúbil, že stanovisko bieloruských antifa-
šistov uverejníme vo svojich printových i elektronic-
kých médiách. 

Zatiaľ sme žiadnu odpoveď nedostali.
V. Mikunda, šéfredaktor 

V Rumunsku „opravujú“ deň víťazstva
Rumunský senát prijal návrh zákona o oslave 
dňa víťazstva nad nacistickým Nemeckom 8. 
a nie 9. mája, uvádzajú informačné agentúry. 

Senát podporil vyhlásenie 8. mája za „Deň víťaz-
stva koalície Spojených národov v druhej svetovej 
vojne,“ uvádza TASS s odvolávkou sa na Agerpres. 

Poslanec za národno-liberálnu stranu Ovidiu Raec-
ki vyhlásil, že v Rumunsku „chcú opraviť historickú 

dvojzmyselnosť, nabádajúcu v komunistickom obdo-
bí sláviť 9. máj podľa sovietskeho vzoru“. 

Ďalej uviedol, že Socialistická republika Rumunsko 
počas nachádzania sa v sovietskej sfére vplyvu uzná-
vala za Deň víťazstva 9. máj. „Lenže dátum, ktorý je 
naozaj pre náš štát dňom víťazstva, je 8. máj 1945.“ 

Návrh zákona posúdi ešte poslanecká snemovňa.
– r – 
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Sme radi, že projekt EÚ znamená upevňovanie pokro-
ku, ekonomickej spolupráce a kultúry súžitia národov. 

Chápeme, že našou mravnou povinnosťou je bojovať 
proti hrozbám militarizmu, extrémizmu, nacionalizmu 
a ďalším neľudským formám spolužitia. Preto nás, ako 
pokračovateľov ideálov boja za slobodu, nositeľov odka-
zu bojovníkov v SNP mrzí, že Európsky parlament prijal 
deklaráciu, podľa ktorej sa skresľuje priebeh, obete a vý-
sledky 2. svetovej vojny. Veríme, že EÚ sa k tejto dekla-
rácii vráti a spresní ju. 

Druhá svetová vojna má štatisticky milióny mŕtvych 

a mrzákov. Nacizmus znamenal pre Európu ťaženie pro-
ti Židom, slovanským národom, zvlášť proti demokratic-
ky zmýšľajúcim občanom. Znamenal zároveň obrovské 
vojnové škody, ktoré bolo potrebné zvládať v rozsiah-
lom programe povojnovej rekonštrukcie hospodárskeho 
a kultúrno-spoločenského života. 

Prajme si, aby občania našej vlasti žili naďalej v zdra-
ví, mieri a láske. Nech mladí ľudia pokračujú svojim 
správaním a činmi v šľapajach svojich dedov a starých 
mám a napĺňajú naďalej myšlienky a skutky, za ktoré oni 
bojovali a umierali. 

Hovorme o udalostiach spred 76 rokov a veďme svo-
jich potomkov k tomu, aby si vážili odvahu a bojovnosť 
všetkých hrdinov, ktorí sa v krutých podmienkach posta-
vili proti okupantom. 

Vzdávame úctu všetkým tým, ktorí pri plnení svojho 
poslania nesklamali.

Vážení čitatelia, v mene SZPB ďakujem vám, že sa 
chystáte vzdať hold slávy padlým a česť žijúcim povsta-
leckým bojovníkom.

Česť a sláva SNP.

(Dokončenie zo str. 3)

S odkazom pre politikov a poslancov

Pamiatka SNP musí prežiť
Odvaha a obeta ľudí, ktorí sa v roku 1944 postavili útlaku, neslobode 
a klamstvu, musí ostať žiť v našich srdciach navždy. Nikdy nesmieme za-
budnúť na to, prečo sa tak veľa Slovákov dobrovoľne rozhodlo riskovať 
nielen svoju slobodu, ale aj životy. A zapojili sa do jedného z najpamät-
nejších bojov slovenského národa. Bola to túžba po slobode, pravde 
a spravodlivosti.
Žijeme v smutných časoch, kedy je stále častejšie spochybňovaný nielen sa-
motný význam Slovenského národného povstania, ale aj história a fakty, ktoré 
k nemu viedli. Ľudia v čase neustálych lží v médiách alebo na sociálnych sie-
ťach ako keby začali spochybňovať už aj význam tohto aktu hrdinstva, ktorý 
bol pre Slovensko v jeho moderných dejinách mimoriadne významný. Tomu 
musíme spoločne zabrániť.
Nesmieme dovoliť, aby zvyky ľudí beztrestne klamať o hocičom, spochybnili 
aj túto časť našej histórie. A preto je Výročie Slovenského národného povsta-
nia pre stranu SMER – SD jedným z najdôležitejších sviatkov v roku. Každý 
 jeden z nás by mal zobrať svoje deti alebo vnúčatá a prejsť sa s nimi k monu-
mentálnemu Pamätníku čs. armádneho zboru na Dukle. Doviesť ich až k bo-
jovej technike, dodnes stojacej na poliach v Údolí smrti a citlivo im porozprá-
vať o tom, prečo tu a aj na celom Slovensku v roku 1944 zomierali slušní a od-
vážni ľudia.
Nielen pre to, aby si takto uctili hrdinov odboja, ale aj pre to, aby naše deti, či 
vnúčatá pochopili, že každý, kto tento hrdinský odpor voči okupantom spo-
chybňuje, je klamár. Aby pochopili, že v dnešnom svete žijú ľudia, ktorí sa ne-
ustále snažia prekrútiť pravdu a je na každom jednom z nás, aby si fakty ove-
ril a urobil vlastný názor.
Ľudia, ktorí v roku 1944 v boji za našu slobodu položili životy, tak za Sloven-
sko zabojujú ešte raz, cez neskreslené poznanie našich detí a vnúčat o histó-
rii. A znova to bude boj za slobodu, pravdu a spravodlivosť.

Robert Fico, predseda strany SMER – SD
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Zväzový život
na východe ožíva
Dňa 14. 8. 2020 sa za účasti 77 % členov konalo 
3. zasadnutie oblastného výboru SZPB v Trebišo-
ve, ktoré prerokovalo a schválilo podujatia na na-
sledujúce obdobie s dôrazom na Výročie SNP.

Hovorili sme o 76. oslavách Výročia SNP v Trebi-
šove, ktoré sa budú konať pri pomníku našich padlých 
osloboditeľov – vojakov Červenej armády. Zorganizuje-
me tiež Povstaleckú vatru SNP v obci Michaľany, počas 
čoho slávnostne prijmeme do svojich radov nových čle-
nov Klubu mladých priateľov SZPB. Ďalej usporiadame 
poznávací zájazd po stopách partizánskeho veliteľa Pav-
la Boroša (veliteľ prvej Bojovej jánošíkovskej družiny 
na Slovensku) a chce me byť značne početne zastúpení aj 
na oslavách Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operá-
cie. Teda nie s obmedzeným počtom našich členov.

  Ladislav Lippai, predseda RK pri OblV SZPB Trebišov

Ako predseda Oblastného výboru SZPB v Trnave a člen ÚR SZPB som 
využil návštevu Prof. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc. et. Dr.h.c. na 
akademickej pôde v Trnave a odovzdal mu  Pamätnú medailu M. R. 
Štefánika II. stupňa, ktorú mu ústredná rada udelila pri príležitosti 
jeho významného životného jubilea na znak ocenenia jeho antifašis-
tického a národného zmýšľania a praktického konania.

Profesor Chovanec svoje postoje 
zdedil po otcovi Jánovi Chovancovi 
(nar. 1913) a svokrovi Jozefovi Ábe-
lovi (nar. 1910), ktorí sa aktívne za-
pojili do SNP. Svoje myslenie a ko-
nanie stvárnil v knihe „Slovenské ná-
rodné povstanie – východisko k slo-
venskej štátnosti“, v ktorej jedinečne 
rozoberá a hodnotí dokumenty a uda-
losti súvisiace s prípravou, vznikom, 
priebehom a odkazom SNP. 

Osobitne zdôrazňuje štátoprávny 
odkaz Povstania a jeho premietnu-
tie do Košického vládneho progra-
mu, Ústavy ČSR 9. mája 1948 
(Ústava ČSSR z roku 1960 odkaz 
SNP nerešpektovala), do ústavného 
zákona o česko-slovenskej federá-
cii a po novembri 1989 do vzniku 
Slovenskej republiky. 

Profesor Jaroslav Chovanec sa 
aktívne zúčastnil na príprave Ústa-
vy Slovenskej republiky, ako člen 
Komisie predsedníctva SNR. Dnes 
ho bolí pri srdci, keď sa niektorí 
politici a poslanci snažia oklieštiť 
ju o niektoré národné myšlienky.

Život Jaroslava Chovanca je 
úzko spojený s našim Zväzom. 
V rokoch 1969 až 1971 pôsobil 
ako redaktor Bojovníka a člen jeho 
redakčnej rady.

Po odovzdaní medaile sme 
v družnej debate prebrali aktuál-
ne otázky vnútropolitickej situá-
cie. Zhodli sme sa na tom, že ne-
smieme dopustiť prekrucova-
nie výsledkov 2. sv. vojny, naj-
mä osloboditeľskej misie Červe-
nej armády pri porážke fašizmu 

a odkazu našich otcov a dedov 
v SNP. Zhodli sme sa aj na tom, 
že najmä školstvo musí pridať 
pri výchove k vlastenectvu, an-
tifašizmu, antisemitizmu a boju 
s rasovou neznášanlivosťou. To 
je už náš spoločný odkaz politi-
kom a poslancom NR SR

. Jozef Petráš
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Krnčou znelo
Mnoga ljeta, živijó...

ZO ŽIVOTA REGIÓNOV

11. júla sa v Krnči konalo slávnostné zasadanie obecného zastu-
piteľstva, na ktorom poslanci za prítomnosti mnohých občanov 
rozhodli o udelení „Pamätnej plakety obce Krnča“ svojmu ro-
dákovi Jozefovi Kačinovi, ktorý sa 7. júla 2020 dožil 100 rokov.

Pochádza z mnohopočetnej 
rodiny. Po vychodení obecnej 
školy pracoval ako námezdný 
robotník u bohatých roľníkov, 
z toho tri roky v Česku. 

Ako 21-ročný bol povolaný na 
prezenčnú službu do delostrelec-
kého pluku 1 do Topoľčian. Po 
základnom výcviku ho preveli-
li do delostreleckého pluku 11 
do Žiliny, kde absolvoval vodič-
ský kurz. Zúčastnil sa vojnové-
ho ťaženia slovenskej armády na 
Kaukaz a pri ústupe nemeckého 
Wehrmachtu bol presunutý na 
Krym, odkiaľ sa vrátil na Sloven-
sko a ukončil vojenskú službu.  

Po vypuknutí SNP spolu so 
45-timi občanmi Krnče odišiel 
do Topoľčian, kde ich po vy-
strojení a vyzbrojení presunuli 
do B. Bystrice. Pod tlakom oku-
pačných vojsk ustupovali na se-
ver, kde bol zajatý a odvezený 
do zajateckého tábora Falipost 
v Nemecku.  

Po oslobodení sa vrátil do rod-
nej Krnče. Od roku 1946 až do 
dôchodku pracoval v Baťových 
závodoch (Závody dvadsiateho 
deviateho augusta) Partizánske 
(predtým Baťovany). V roku 
1949 sa oženil a s manželkou 
vychovali dve deti.  

Pán Kačin sa aktívne zapájal 
do diania v rodnej obci ako po-
slanec MNV, v r. 1971 –1975 
ako predseda MNV. Po odcho-
de do dôchodku sezónne pra-
coval na miestnom JRD, zú-
častňoval sa brigád a pracoval 
aj ako kurič v miestnej mater-
skej škôlke. 

O jeho obľube a úcte svedčí 

aj široká účasť dnes už dospe-
lých občanov na slávnostnom 
zhromaždení a častý potlesk 
pri premietaní audiovizuálne-
ho programu venovaného jeho 
100-ročnému jubileu. 

Za svoju odbojovú činnosť, 
kvalitnú prácu a aktivitu bol 
ocenený mnohými medaila-
mi a čestnými uznaniami. Pri 

príležitosti 100. narodenín mu 
Predsedníctvo ÚR SZPB ude-
lilo Medailu M. R. Štefánika 
II. st., ktorú mu spolu s Čest-
ným uznaním OblV SZPB Nit-
ra, s pozdravmi od našich od-
bojárov a darčekom odovzdal 
člen ÚR SZPB a predseda OblV 
SZPB v Nitre J. Havel.

– JH –, foto Petra Stevanková

Medailu J. Kačinovi odovzdáva J. Havel.

Odbojár, lekár, človek – pomáhal ľuďom na svet i v ňom

Odišiel MUDr. Filip Danninger
Poznal ho hádam každý Štiavničan. 
Ako sa hovorilo, „odrodil“ veľkú časť 
jej obyvateľov za vyše tri desaťročia 
v druhej polovici minulého storočia. 
Ako náš rodák nastúpil do miestnej 
nemocnice s poliklinikou ešte v ja-
nuá ri 1953. Najprv na interné a chi-
rurgické, potom na gynekologicko-
pôrodnícke oddelenie, ktoré neskôr 
ako primár viedol 27 rokov. 

Okrem priamo liečebnej starostlivosti 
bol aktívny aj ako iniciátor opakovaných 
rekonštrukcií na budovách starej nemoc-
nice, či vybudovania náhradného adminis-
tratívneho objektu na Povrazníku. Len naj-
starší Štiavničania si spomenú aj na jeho 
účasť v štábe predsedu MsNV pri zabezpe-
čovaní starostlivosti o občanov zo zatope-
ných oblastí Komárna po pretrhnutí hrádze 
v 60. rokoch minulého storočia, keď do 
štiavnických internátov prijímali prvých 
občanov z juhu, zabezpečovali im zdravot-
nícke potreby, lekársku a komplexnú sta-
rostlivosť. 

Za zásluhy o rozvoj zdravotníctva 
F. Danningerovi bola udelená plaketa ria-
diteľa OÚ v Žiari nad Hronom, v rokoch 
1975 a 1984 mu bola ministerstvom zdra-
votníctva udelená pamätná medaila Jonáša 
Bohumila Guota, ako aj najvyššie rezort-
né vyznamenanie. Preto bol rád, že aj jeho 
syn sa vydal v jeho šľapajach, stal sa vý-
borným odborníkom v chirurgii.

Pamätníci nezabúdajú ani na to, že 
MUDr. F. Danninger bol aj veľký športo-
vec. V rokoch 1948 –1955 bol brankárom 
československého národného družstva 
vodných pólistov, brankárom majstrovské-
ho družstva ČSR vo vodnom póle, účastní-
kom dvoch svetových akademických špor-
tových hier – v Berlíne a v Budapešti, odo-
hral vyše dvesto medzištátnych zápasov. 
Za úspešnú športovú činnosť mu bol ude-
lený titul Majster športu. 

Filipa Danningera poznali ľudia aj 
ako aktívneho člena Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov. Veď 

v mladom veku, počas SNP v horách, kde 
už v lete 1943 začal pod vedením Ladisla-
va Exnára operovať jeden z prvých par-
tizánskych oddielov, pôsobil ako spojka. 
O tomto období svojho života neraz hovo-
ril na besedách s mládežou. Do vysokého 
veku pracoval ako predseda sociálno-zdra-
votníckej komisie pri ZO SZPB, bol čle-
nom zdravotníckej komisie ÚR SZPB. Za 
prácu v odboji boli F. Danningerovi udele-
né medaily M. R. Štefánika všetkých stup-
ňov, udelená mu bola aj medaila MO SR 
pri príležitosti 60. výročia Dňa víťazstva 
nad fašizmom. Bol držiteľom čestného od-
znaku partizánskej brigády kpt. J. Nálep-
ku, Výročnej ceny mesta Banská Štiavnica 
z r. 2010 a ďalších vyznamenaní.

Filip, ako povedal, aby ho oslovova-
li priatelia z jeho ZO SZPB hrdinu SNP 
L. Exnára v B. Štiavnici, keď skončil s pri-
mariátom, ešte donedávna sa aktívne zú-
častňoval života svojej ZO SZPB. Oslávil 
s ňou aj svoju deväťdesiatku, nechýbal na 
každoročnom kladení vencov k pamätníku 
pri výročí oslobodenia B. Štiavnice, ani pri 
pamätníku L. Exnára ešte na 74. výr. SNP. 

Nikdy nezabudol zavtipkovať, zaspomí-
nať, ale aj vyjadriť sa k súčasnej spoločen-
sko-politickej situácii, k tomu, čo sa deje 
vôkol. Nebolo tajomstvom a hrdil sa tým, 
že pochádza z ľavičiarskej rodiny a aj on 
je celý život ľavičiar, veľmi ho znepoko-
jovali prejavy neofašizmu a rasizmu u nás.

Aj keď sa posledné mesiace zdravot-
ný stav vynikajúceho štiavnického lekára 
F. Danningera zhoršoval, ešte do jari tohto 
roku sa nielen aktívne zaujímal o dianie 
v SZPB, ale bol v pravidelnom elektronic-
kom i telefónnom kontakte s predsedom 
ZO SZPB Vladimírom Popracom. 

Práve V. Poprac na základe dlhoročnej 
spolupráce, vyše šesťdesiatročného osob-
ného poznania lekára, a najmä ČLOVEKA 
F. Danningera niesol pred truhlou vyzna-
menania osobnosti, s ktorou sa nielen Ban-
skoštiavničania na poslednej ceste rozlú-
čili v sobotu 25. júla t. r. Je len samozrej-
mé, že tam bolo plno ľudí, ktorým voľa-
kedy pomohol na tento svet, že na posled-
nej rozlúčke zneli piesne v podaní Spevo-
kolu Štiavničan, že čestnú štafáž pri truh-
le stála bývalá i súčasná riaditeľka územ-
ného spolku SČK, že s takou významnou 
osobnosťou sa lúčila primátorka mesta Na-
dežda Babjaková, že medzi desiatkami prí-
tomných boli aj priatelia zo SZPB, vrátane 
oblastného podpredsedu Ľubomíra Janču 
a člena predsedníctva OblV SZPB v Žia-
ri nad Hronom Vladimíra Kotillu. 

Nie náhodou na koniec rozlúčky zazne-
li i vojenské salvy, pretože prítomní boli aj 
mladší členovia SZPB a Klubu vojenskej 
histórie z Pohronského Ruskova. Ako ho-
vorí V. Poprac, v tejto smútočnej situácii 
boli radi, že spomienky F. Danningera stih-
li pred pár rokmi zapísať, že svoje vyzna-
menania zanechal ZO SZPB a oni veria, 
že spolu s vyznamenaniami ďalších bý-
valých členov budú môcť byť umiestnené 
v priestoroch Slovenského banského mú-
zea na Novom zámku v B. Štiavnici. Aby 
sa čo najviac návštevníkov zoznámilo so 
životom ľudí, ktorí bojovali proti fašizmu, 
za mier, pomáhali ľuďom na svet a potom 
žiť pekný, plnohodnotný život. 

Miloslava Necpalová

MUDr. Filip Danninger s Vladimí-
rom Popracom na jeseň 2016 po do-
písaní spomienok F. Danningera pre 
jeho ZO SZPB.

Sto rokov je veľ-
mi dlhá doba z po-
hľadu ľudského ži-
vota. Členovia ZO 
SZPB gen. Viesta 
Revúca nezabúda-
jú na svojich čle-
nov aj keď už 35 
rokov nie sú medzi 
nami. 

100 rokov uplynulo od nedožitých 
narodenín partizána, odbojára Flo-
riána Čatlóša, ktorý v okolí svojej 
rodnej obce Sirk – Železník v okre-
se Revúca, kde pracoval ako baník, 
sa už v roku 1939 po vzniku Sloven-
ského štátu zapojil do odboja. Počas 
SNP, keď 29. 8. 1944 prišli na Že-
lezník zástupcovia partizánskej sku-
piny Ernesta Bielika, aby získali do 
svojich radov partizánov, aj on sa ak-
tívne zapojil do povstania. Vtedy sa 
na Železníku zišlo značné množstvo 
mužov z Rákošskej a Ratkovskej do-
liny a 123 z nich sa rozhodli pre par-
tizánsky spôsob boja. Časť z nich 
odišla do skupín Jegorova a Bieli-
ka a časť sa začlenila do jednotky 
Floriána Čatlóša, spadajúcej do bri-
gády Jegorova. Prepadávali nemec-
ké hliadky a vykonávali deštrukčnú 
činnosť. 

Ťažký partizánsky boj sa zapísal 
na zdraví Floriána Čatlóša. Omrzliny 
nôh a následky zranenia mu po voj-
ne nedovolili užívať si plnohodnotný 
život. Po oslobodení pracoval krátko 
na KNV a ONV, ale oveľa dlhšie ako 
tajomník MsNV v Revúcej, odkiaľ 
v roku 1976 odišiel na zaslúžený dô-
chodok. Zomrel v roku 1985. 

Za svoju záslužnú činnosť bol vy-
znamenaný vojnovým krížom a via-
cerými pamätnými medailami.

Nezabúdame na jeho zásluhy pri 
obrane vlasti. Ostáva v našich spo-
mienkach.  Štefan Haviar, snímka rodinný archív

Spomíname
s úctou a vďakou
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Zaujímavé, prečo o slobode spievajú iba tí, ktorí ju nemajú? Rüdiger Altmann, nemecký autor 1922 –2000

Poničania po stopách bojov
ZO SZPB v Ponikách aj tento rok pripravila pre svojich členov 
a sympatizantov poznávací výlet na južné Slovensko do Fiľa-
kova a okolia. Novohrad sme nemali zmapovaný a veľa sme 
nevedeli ani o bojoch v 2. svetovej vojne a tunajších bojoch. 

Sprievodca Marián Mesiarik nás oboznámil s mestom a jeho kul-
túrnym dedičstvom, ale hlavne nás sprevádzal po stopách padlých 
vojakov, partizánov a civilného obyvateľstva. 

Prvú kyticu sme položili pri pomníku padlých sovietskych voja-
kov v parku vo Fiľakove. Odtiaľ sme šli k protilietadlovému krytu, 
ktorý je doplnený dobovými materiálmi a dokonca aj zvukovou do-
kumentáciou preletu lietadiel. 

Poslednú kyticu sme venovali partizánom, ktorí sú pochovaní 
v Šiatorskej Bukovinke. Majú tu pomník, ale v úbohom stave, aj 
oplotenie je v rozpade a na opravu niet fi nancií. Bolo nám z toho 
veľmi smutno, pretože ide o posledný pomník na južnom Slovensku 
pri hraniciach s Maďarskom. Žiaľ, je aj vizitkou našej doby. 

Starosta Peter Badinka sa snaží okolo pomníka udržiavať po-
riadok, ale na opravu a oplotenie nemá fi nančné prostriedky. Ako 
máme viesť k úcte mladých, keď si nevážime obete tých, ktorí polo-
žili za nás životy? Chceme sa opýtať kompetentných, Mária Magnová 

Máme ďalšieho skvelého „pátrača“ 
Člen ZO SZPB Nitra-Horné Mesto Slavomír Fijalka sa redakcii ne-
dávno zdôveril, že „podarilo sa mi vypátrať mená 10 padlých vo-
jakov Červenej armády, ktorí boli v Štúrove pochovaní ako nezná-
mi. Teraz budú ich mená zaradené do archívnych zoznamov a na-
písané aj na pamätné dosky na vojenskom cintoríne v Štúrove“. 

Ďalej sa nám tento aktívny člen SZPB a KVH Nitra zdôveril, že vy-
hľadáva „mená padlých sovietskych vojakov pre starostov obcí, kto-
rí im následne chcú dať zhotoviť pamätné dosky aj s ich menami (Ru-
manová, Čechy, Trávnica, Močenok, Mojmírovce a mnohé ďalšie)“.

Za túto záslužnú činnosť sa S. Fijalkovi dostalo uznania aj od 
Veľvyslanectva RF v SR. Konkrétne 1. tajomník Anatolij Tomni-
kov mu napísal poďakovanie „za ušľachtilú prácu, ktorú robíte, za 
Váš všímavý vzťah k pamiatke vojakov Červenej armády, ktorí po-
ložili svoje životy za slobodu Slovenska spod fašizmu a za zacho-
vanie historickej pravdy o druhej svetovej vojne“.  – r – 

V Starej Turej opravili hroby
rumunských vojakov

Slobodu do Starej Turej priniesli 8. apríla 1945 aj jednotky 
4. rumunskej armády 2. UF. Do mesta prišli po prieskumníkoch 
a obsadili ho, pričom protiútoky Nemcov z Javoriny odrážali 
ešte 10. apríla. V týchto bojoch padlo 42 rumunských vojakov.

Mesto Stará Turá z úcty k svojim osloboditeľom zhotovilo na 
cintoríne pamätník a 42 náhrobných kameňov, pripomínajú obča-
nom mená mladých rumunských vojakov, ktorí sa už ku svojim ro-
dinám nikdy nevrátili.

Keďže i pod tento pamätník sa podpísal zub času a niektoré mená 
sa stali nečitateľné, naša ZO SZPB sa ho rozhodla opraviť. 

Nebolo to ľahké, keďže náhrobné kamene sú nízko nad zemou. 
No pomohli mladí dobrovoľníci a celotýždenná práca mala úspech. 
Myslím si, že keď 8. apríla 2021 budeme klásť vence k tomuto pa-
mätníku, nebudeme musieť klopiť zrak, že mená osloboditeľov sú 
nečitateľné. I toto je forma vďaky a úcty za našu slobodu.

Zuzana Zigová, predsedníčka ZO SZPB v Starej Turej

Podnet podpredsedu OblV SZPB
Dňa 24. júla sa konalo zasadnutie Oblastné-
ho výboru SZPB Ružomberok. Prerokova-
lo správu o činnosti oblastnej organizácie 
a ZO SZPB za 1. polrok 2020, správu o hos-
podárení a plán akcií na 2. polrok 2020.

Z diskusie vzišiel na podnet podpredsedu 
OblV a predsedu ZO SZPB Dolný Kubín Jána 
Sporku námet s požiadavkou na ÚR SZPB a jej 
HDK, iniciovať zákonodarné ustanovenie Slo-
vanského holokaustu prostredníctvom protifa-
šistických poslancov NR SR. Tento návrh pod-
porili všetci prítomní a schválili zdôvodnenie, 
ktoré sa opiera o nasledovné fakty: 

NR SR prijala Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. 

§ 422 odst. 2. Podľa odseku 1 sa potrestá trestom 
odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky ten, kto 
verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa 
snaží ospravedlniť holokaust.

Trestný zákon však „holokaust“ nedefi nuje. 
Mal by to asi každý vedieť. Holokaust špecifi -
kuje len „Wikipédia“. Pripomíname si židovský 
holokaust a odnedávna aj „rómsky holokaust“, 
no o ostatných niet ani zmienky. 

Vedecké a iné publikácie pritom uvádzajú, že 
medzi etnickými, náboženskými a politickými 
skupinami, ktoré boli hromadne vyvražďované 
nacistickým Nemeckom a jeho spojencami boli 
Židia (6 miliónov), Rómovia (cca 500 tisíc), te-

lesne postihnutí, komunisti, pokrokoví a iní. 
Nenašla sa ani jedna zmienka (možno niekde 
existuje), že nacisti a ich kolaborantskí spojenci 
obdobne a v omnoho vyšších počtoch (hovorí sa 
až o 25 miliónoch) vyvražďovali aj Slovanov. 

Tento počet si nezaslúži našu pozornosť? Aj 
zákonodarnú? Podľa nášho názoru je najvyšší 
čas nastoliť túto otázku a pokúsiť sa dosiahnuť 
pre ňu systémovú, aj medzinárodnú pozornosť 
a obsahovo vyčerpávajúce vedecké spracova-
nie. Také, ktoré bude funkčne zapracované aj 
do výučby dejín. 

Zároveň žiadame okamžite reagovať na skra-
covanie výučby dejepisu na školách riadených 
MŠ SR.

Štefan Novák, člen predsedníctva OblV a tajomník ZO SZPB D. Kubín

58. ročník turnaja o pohár kpt. Miloša Uhra

Tohtoročný už 58. ročník sa 
uskutočnil v tretiu júlovú nede-
ľu za príjemného počasia a dobrej 
účasti. Zúčastnil sa ho aj predseda 
našej oblastnej organizácie SZPB 
v Novom Meste nad Váhom Kamil 
Krištofík, ktorý v príhovore vzdal 
hold osobnosti kpt. Miloša Uhra, 
jeho spolubojovníkom a zdôraznil, 
že „mnohí z nich bojovali vo veku, 
v ktorom sú teraz niektorí z prí-
tomných mladých ľudí“. 

Spojiť odkaz SNP s jedným 
z najkrajších športov, s futbalom, 
bola jedinečná myšlienka ľudí, 

ktorí sa o jej zhmotnenie a pokra-
čovanie tradície zaslúžili. Právom 
im patrí poďakovanie a úcta! 

Turnaj, okrem domáceho futba-
lového mužstva TJ Lubina kopa-
nice, systémom každý s každým, 

odohrali aj TJ Družstevník Hrá-
dok, PŠK Bzince pod Javorinou 
a FC Strání. Z prvenstva sa tešili 
domáci. 

Víťazné mužstvo si prevzalo 
basu piva a hodnotný darčekový 
kôš. 
Simona Štepanovicová, foto Vladimír Brezinský

Vzhľadom na karanténne opatrenia bola som zvedavá, ako dopadne 
organizácia tradičného futbalového turnaja O pohár kpt. Miloša Uhra, 
ktorý v sebe nesie odkaz SNP a je jediný svojho druhu na Slovensku.

Zľava S. Štepanovicová, K. Krištofík tretí zľava.

Pre študentov Detskej ekonomickej
univerzity
Študenti Detskej ekonomickej uni-
verzity 2020 navštívili 22. júla síd-
lo Ruského centra vedy a kultúry 
v Bratislave. Dozvedeli sa tu veľa 
zaujímavostí o Rusku. Riaditeľka 
centra Inna Kuznecová ich oboz-
námila aj s ich možnosťami na po-
kračovanie štúdia v Rusku.  

Druhá časť stretnutia sa konala na 
Slavíne, kde boli študenti prostredníc-
tvom člena SZPB a klubového histori-
ka KVH Nitra Slavomíra Fijalku oboz-
námení s podrobnosťami oslobodenia 

Slovenska spod nadvlády nemeckých 
nacistických okupantov. Veľmi dôraz-
ne pri tom uviedol, že Slovensko neo-
slobodil nikto iný ako Červená armáda, 
Rumunská kráľovská armáda a 1. čs. 
armádny zbor v ZSSR. Informoval ich 
aj o cintorínoch, kde ležia naši padlí 
osloboditelia. 

Na záver členovia KVH Nitra pod 
vedením Jána Lenického pripravili pre 
študentov ukážku zbraní, výstroja a vý-
zbroje, ktoré používali červenoarmejci. 
Členovia KVH položili veniec k pamät-
níku a deti kvety k hrobom padlých hr-
dinov. – SF – 

Po stopách SNP 
V júli nám zatelefonovala členka SZPB 
z Poltára Marta Ťažká (rodáčka z Čier-
neho Balogu), že ich organizácia ide na 
okružný autobusový zájazd po stopách 
SNP. Požiadala nás, aby sme jej priate-
ľom priblížili udalosti počas SNP a oslo-
bodzovania našej spoločnej rodnej obce. 

Obce, ktorá koncom roka 1946, po krste 
románu Petra Jilemnického – Kronika, do-
stala prívlastok Povstalecká obec. Spisovateľ 
v ňom opísal nielen celú prípravu, priebeh 
SNP, ale aj vyústenie protifašistického od-
boja. Keď sa obyvatelia obce 28.–29. januá-
ra 1945 postavili na odpor asi 700 Nemcom, 
hrozilo obci zničenie. No odvaha a statoč-
nosť tunajších rodákov tomu zabránili. 

Pozvanie na stretnutie prijali dvaja 
bratranci Marty Ťažkej s priezviskom Ko-
váčik. Obaja predsedovia ZO SZPB, Rudo 
v Čiernom Balogu a Milan v Brezne. Spá-
ja ich aj odboj, lebo otcovia oboch, ako po-
vstaleckí vojaci po potlačení SNP, sa do-
mov vrátili aj so zbraňami, ktoré im pomá-
hali v povstaleckých bojoch. Využili ich aj 
v obranných bojoch o Čierny Balog.

Stretnutie sa uskutočnilo už pri Pamät-
níku SNP v Nemeckej. Predseda 62 člen-

nej organizácie SZPB v Poltári Ján Iždin-
ský najprv uviedol, že chceli navštíviť Vo-
jenský cintorín vo Zvolene, ale ten je pre re-
konštrukciu zatvorený. Náhradnou akciou 
bola preto návšteva obce Kováčová, kde na 
cintoríne vzdali hold partizánovi. V Múzeu 
SNP v B. Bystrici im priblížili udalosti SNP 
prehliadkou a sprievodným slovom.

V Nemeckej už spoločne s oboma Ková-
čikovcami položili veniec k pamätníku. Ná-
sledne sa presunuli do pamätnej izby, kde si 
pozreli prezentáciu. 

Na Čiernom Balogu sa najprv autobusom 

vyviezli až do najvyššie položenej osady 
Dobroč, kde nad osadou domáci obranco-
via zviedli boj „na život a na smrť“ s pre-
silou Wehrmachtu. Tento boj dnes pripomí-
na Pomník smrteľne raneného guľometčíka 
Jozefa Schôna. 

Vekové zloženie členov zájazdu trochu 
vyvolávalo obavy, ale záujem vidieť jednu 
z najväčších obcí na Slovensku – skoro celú 
z nadhľadu, rozhodlo. Všetci mladší aj star-
ší vyšliapali až k monumentálnemu pamät-
níku nad obcou. 

Milan Kováčik, predseda ZO SZPB č. 2, Brezno 

Posledný žijúci spolubojovník 
kpt. Miloša Uhra

17. júl 2020: Pri pamätníku v Nemeckej.

Klub ZV SR Nové Mesto nad 
Váhom v zmysle programové-
ho zamerania venuje pozor-
nosť rozvíjaniu tradícií NOB 
našich národov, protifašistic-
kého odboja a pokrokovým 
tradíciám podjavorinsko-pod-
bradlanského regiónu. 

Práve od redakcie Bojovník 
sa oblastná organizácia a neskôr 

klub ZV SR dozvedeli o exis-
tencii posledného spolubojov-
níka kpt. Miloša Uhra, bývalé-
ho partizána Samuela Barana. 

Stretli sme sa 29. júna 2020 
v priestoroch expozície zväzo-
vého múzea Za slobodu, kde 
mu oblastný predseda z No-
vého Mesta nad Váhom SZPB 
K. Krištofík odovzdal Pamät-
nú medailu kpt. Miloša Uhra 
1. stupňa.  Rada klubu ZV SR

Zľava: kurátor výstavy L. Skrak, K. Krištofík, S. Baran a ústred-
ný tajomník SZPB V. Longauer.

Odhalenie Pamätníka M. R. Štefánika vo Zvolenskej Slatine
Na základe pozvania starostky obce Márie Klimentovej a pred-
sedu MS Mariána Gešpera zúčastnil sa predseda SZPB Pavol 
Sečkár slávnostného opätovného odhalenia Pamätníka M. R. 
Štefánika a štefánikovských slávností vo Zvolenskej Slatine.

Sochársky portrétny pomník 
M. R. Štefánika od významné-
ho slovenského sochára Vojtecha 
Ihriského tu bol odhalený v roku 
1939 tesne pred vojnou. Uchoval 
sa tu až do neskorých 70-tych ro-
kov 20. stor., pričom v obci sa ne-
dávno našla v zachovanom stave 
portrétna časť pomníkového die-
la. Obec v spolupráci s Maticou 

slovenskou sa chopili možnos-
ti a na základe príspevku MK SR 
a zo zdrojov obce pamiatkový 
objekt obnovili. 

Slávnostnú chvíľu umocnila 
hu dobnodramatická kompozícia 
s názvom Pocta Štefánikovi, kto-
rej zostavovateľom bol člen SZPB, 
herec a pedagóg Juraj Sarvaš. 

P. Sečkár vo svojom príhovore 

pri odhalení zdôraznil mnohoná-
sobný význam diela a historic-
ké črty štefánikovej osobnosti, 
ale aj hodnoty jeho odkazu, kto-
rý ožíval a pôsobil v čase SNP. 

Predseda SZPB spolu s pred-
sedom Matice slovenskej si pre-
zreli aj novú expozíciu Galérie 
Jána Kulicha, ktorý sa narodil vo 
Zvolenskej Slatine. Sprevádzala 
nás ňou nová členka Zväzu, dcé-
ra majstra J. Kulicha akad. ma-
liarka Mária Molčanová.

Ladislav Skrak

Nový prvok v činnosti nitrianskeho KVH
Na začiatku augusta usporiadali v priestoroch múzea v Pohronskom 
Ruskove členovia KVH Nitra (mnohí sú aj členmi SZPB) ukážku zbra-
ní, výstroja a výzbroje, čím si priblížili udalosti spred 75 rokov, keď-
že aj v týchto miestach prebiehali ťažké boje medzi vojskami Červe-
nej armády a nemeckých okupantov. 

V klube sme sa rozhodli doplniť výstroj o časti kozáckeho výstroja, lebo 
práve účasť vojsk 1. gardovej jazdecko-mechanizovanej skupiny dvojná-
sobného Hrdinu ZSSR gen. Issu Alexandroviča Plijeva zohrala význam-
nú úlohu pri oslobodzovaní tohto regiónu a celého západného Slovenska. 

Je to nový prvok, ktorým chceme do radov KVH priniesť autentickosť, 
vyzdvihnúť hrdinstvo a pripomenúť nemalé obete aj z radov ruských ko-
zákov.  Slavomír Fijalka

Autor článku je medzi stojacimi úplne vpravo.
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KEĎ PREHOVORIA SPOMIENKY

Spomínanie s Ďuľkom
Len čo sa zmiernili karanténne opatrenia, dvaja členovia 
2. ZO SZPB v Topoľčanoch a zároveň priatelia Jozef Bys-
tričan a Dušan Ďurík sme v Bánovciach nad Bebravou na-
vštívili dlhoročného priateľa Júliusa Kusého. Protifašistic-
kého odbojára, účastníka partizánskych bojov na Janko-
vom vŕšku a Strážovských horách.

Podnet na to nám dala strohá 
mediálna správa, že priateľovi 
Júliusovi Kusému, ktorého vo-
láme Ďuľko, veľvyslanectvo 
RF pri príležitosti 75. výročia 
víťazstva nad fašizmom odo-
vzdalo pamätnú me dailu prezi-
denta Ruskej federácie. 

Júliusa Kusého som spoznal 
pri budovaní pamätnej mohyly 
na Jankovom vŕšku. Ako mlá-
dežnícky brigádnik som mal 
k tomuto dielu osobitý vzťah, 
pretože okolnosti v mojom 
bydlisku ma prinútili ujsť pred 
Nemcami a pridať sa k povsta-
leckej 1. čs. armáde na Sloven-
sku (utekal som z Dlhého Poľa 
cez Kunerád, Orovnicu, Tekov-
skú Breznicu). 

Ako neplnoletého ma odsu-
nuli do Bánoviec nad Bebra-
vou do relatívneho bezpečia. 
A práve tu v Orovnici – Tekov-
skej Breznici som z bezpečnej 
vzdialenosti videl krutosť boja, 
prechod cez Hron. Július Kusý 
sa zapájal do bojov na Janko-
vom vŕšku a okolitých horách 
so zbraňou v ruke. 

Táto životná skúsenosť 
a naše vlastenecké a protifašis-
tické presvedčenie nás po voj-
ne v rokoch 1947-48 privie-
dlo na budovanie mohyly. Tak 
vzniklo naše priateľstvo. Stre-

távali sme sa aj na oslavách 
SNP. Spomínali sme na spolu-
bojovníkov z partizánskej bri-
gády Jána Žižku pod vedením 
plk. Theodora Polu. 

Aj pri našom nedávnom stret-
nutí v Domove sociálnych slu-
žieb v Bánovciach, kde teraz 
Július Kusý žije, sa vyjadril, 
že nie on si zaslúži vyzname-
nania. Vraj si ho zaslúžia všetci 
z Uhroveckej doliny. Niekoľko 
stovák mužov i žien. 

A pri tom spomína. Naprí-
klad na 4. november 1944, 
kedy Nemci vtrhli do Uhrovca. 
Obyvateľov sústredili do dvora 
na konci dediny. Dvaja partizá-
ni, Peter Petre z vedľajšej de-
diny a Michal Hanák z Trenčí-
na, sa zahrabali do hnoja. Pe-
ter nevydržal smrad a prezradil 
sa. Nacisti ho na Cibislavke za-
vraždili. Ostatných partizánov 
a mnoho občanov dediny od-
transportovali do Bánoviec nad 
Bebravou, odkiaľ ich viezli ďa-
lej alebo postrieľali. 

Mišo Hanák sa po odchode 
fašistov odplazil za dedinu do 
húštiny v lese. Po niekoľkých 
dňoch s omrznutými nohami sa 
opäť doplazil na kraj dediny, 
kde ho našli Uhrovčania Štefan 
Tuchyňa a Jožo Jarolín. Od-
viezli ho konským vozom do 

nemocnice do Topoľčian, kde 
mu MUDr. (?) Žilinčan ampu-
toval obidve nohy, čím mu za-
chránil život. 

Aj takúto hodnotu má život. 
Ďuľko hovorí, že Mišo Ha-
nák často na invalidnom vozí-
ku chodil na Jankov vŕšok, aby 
sa poďakoval svojim záchran-
com, spolubojovníkom a spolu 
si zaspomínali. Tešil sa z mie-
rového života. Tešil sa z tých-
to stretnutí. Prejavoval radosť 
z toho, ako sa budovalo Slo-
vensko, ako sa ľudia začínajú 
mať lepšie. Často hovoril, že je 
dobre, že ľudia sa už nemusia 
báť o svoje životy. A na záver 
vždy dodal: „človeče, ten Mišo 
ani raz neprejavil smútok, že 
prišiel o nohy“! 

Ďuľko si spomenul i na rodi-
nu Chuťkovú, ktorá bola celá 
zapojená do partizánčenia. Ses-
try Gita a Katka boli zatknuté 
a zavraždené na Salašteku nie-
kedy v marci 1945. Sestra Hele-
na sa tomu vyhla, lebo bojovala 
v inej partizánskej skupine. 

Ďuľko spomína, že odboju, 
i partizánskemu hnutiu pomá-
halo veľa obyvateľov Uhrov-
ca a priľahlých dedín v doline: 
Miezgoviec, Kšinnej, Omasti-
nej. Muži i ženy. Pričom ženy 
pokladá za väčších hrdinov. 

Keď si spomenul na špina-
vú kolaboráciu členov PO HG 
s Nemcami, aj dnes zatína ruky 
v päsť. Vraj im to robilo ra-
dosť „sviniam gardistickým“. 
Hlavne, keď mohli niekoho za-

biť. Potom sa išli v nedeľu po-
modliť do kostola. Odniesli si 
z neho odpustky i požehnanie 
na pokračovanie vo vraždení 
spoluobčanov. Hádam aj od sa-
motného Tisu. 

Július Kusý s ľútosťou spo-
mína na zradu a lesť, ktorú gar-
disti použili pri prepade úkrytu 
na Jankovom vŕšku. Liečili sa 
tu partizáni. 7 nevládnych ne-
vedelo zutekať. Spálili ich rov-
no v bunkroch. 

Tí, ktorí zutekali, smerova-
li pod Rapavú skalu – Lúčku. 
Bolo tam tylové zabezpečenie 
pre toto pohorie. 

Július Kusý si spomína aj na 
statkárku (?) Novákovú morav-
ského pôvodu, ktorá mala sta-
tok v Pravoticiach. Schovávala 
tam, akože svojho hluchonemé-
ho bratranca z Moravy, utečen-
ca z nemeckého koncentračné-
ho tábora Pavla Baranova. 

Baranov sa najskôr skrýval 
v Miezgovciach u rodín Šagá-
tovcov a Masarykovcov. Keď 
to tam začalo byť nebezpeč-
né, presunuli ho do Pravotic. 
Tu nadviazal spojenie s (orga-
nizátorom partizánskeho hnutia 
na hornej Nitre – pozn. Bojov-
ník) Albínom Grznárom, kto-
rý bol dodnes nejasným spô-
sobom zastrelený pri stretnutí 
s Nemcami (ofi ciálne v boji pri 
Broďanoch – pozn. Bojovník). 

Keď sa spomína proviant, 
Július opäť hovorí o statkárke 
Novákovej, ktorá im dala stat-
ného vola. Spolu s Ondrejom 
Garajom ho previedli cez Lat-
kovce pod Rapavú skalu – Lúč-
ky. 

Radostné spomienky boli 
i na stretnutia s bojovými druh-
mi zo ZSSR, Charitončikom, 
Sergejom Panfi lovom, Zárub-
ným, i Slovákmi Šagátom, Ma-
sarykom, Janom Holičkom... 
Istotne i s ďalšími, ktorí ako-
si odchádzajú do hmlistej sta-
reckej pamäti. „Škoda,“ hovo-
rí Ďuľko, „nezaslúžia si, aby sa 
na nich zabúdalo.“ 

Ďuľko na všetkých spomí-
na s láskou a úctou, ale o sebe 
nehovorí. „A čo mám hovoriť? 
Žil som spokojný rodinný ži-
vot, mal som dostatok práce. 
Až do odchodu do dôchodku 
som pracoval v TATRE Bánov-
ce ako zvárač, zmenový maj-
ster, kontrolór kvality...“ 

Tu mu musel priateľ Dušan 
Ďurík pripomenúť, ako ho pri 
kladení vencov pochválil Ser-
gej G. Panfi lov (bývalý prísluš-
ník štábu partizánskej brigá-
dy J. Žižku – pozn. Bojovník). 
„Keď som Ďuľka poslal s de-
pešou, nepýtal sa kadiaľ pôjde, 
ako pôjde. Šiel, depeše odo-
vzdal a priniesol odpoveď. Na-
príklad do Čičmian. Dušanovi 
pomáhal, keď s deťmi z turis-
tického oddielu mladých pát-
ral po histórii partizánov. Na-
príklad v celoštátnej hre Parti-
zánsky samopal. 

Július Kusý sa vedel priho-
voriť mladým. To Dušan Ďurík 
využil, že ho po dva roky pozý-
val na besedy k táboráku v Pio-
nierskom tábore v Omastinej. 

Nuž čo, taký je Ďuľko. 
Skromne žil a žije svoj život. 
A ja dodávam, že aj statočne.

Jozef Bystričan

Zo spomienok vojakov Červenej armády
Dňa 14. marca 1945 bolo oslobode-
né od fašistov naše mesto Zvolen. 
Našla som spomienky niektorých 
vojakov Červenej armády na chvíle, 
keď pri Zvolene bojovali. 

Spomienky jedného z nich opisujú 
zimné boje v slovenských horách. Koľ-
ko úsilia, statočnosti a vytrvalosti odo-
vzdávali sovietski vojaci každý deň, aby 
postúpili od jednej dediny k druhej v za-
sneženom pohorí Javoria a Slovenské-
ho rudohoria. Nemí svedkovia  v 17 000 
hroboch na cintoríne slávy vo Zvolene 
nám navždy pripomínajú hrdinstvo so-
vietskych vojakov, ktorí padli pri oslo-
bodzovaní nášho územia.

K. M. Ivanov, ktorý bol príslušní-
kom divízie genmjr. I. F. Obušenka, 
takto spomína: 

„Pred vstupom na vašu pôdu nás veli-
telia napomínali, aby sme delostreľbou 
čo najmenej ničili mestá a dediny. A tak 
sme postupovali cez krajinu, oslobo-
dzujúc mestá, dediny, polia, lesy, hory. 
Mnohé názvy z nich som už zabudol. 
Utkveli mi v pamäti Rožňava, Plešivec, 
Zvolen, Banská Bystrica.   

Pri meste Zvolen sme bojovali de-
sať dní. Nie je to veľké mesto, nepria-
teľ sa však dlho držal a neustupoval. 
Nemci tu sústredili mnoho vojakov. 

Zau jali najpriaznivejšie miesta na obra-
nu. Z tej strany, odkiaľ sme nastupovali 
my, bola dolina. Nemci postavili svoje 
delá za Zvolenom, zaujali miesta na za-
lesnených pahorkoch a mohli nás dob-
re obstreľovať. Ale my sme boli silnejší. 
Kaťušami sme hnali nepriateľa a nako-
niec sme obsadili mesto, kde nás obyva-
telia prijali neobyčajne radostne a ďa-
kovali za oslobodenie.“ 

J. N. Mačkebija, Gruzínec, spomí-
na na boje na prístupe ku Zvolenu.

„Bolo to na začiatku marca 1945. 
Pri dedine Lieskovec prebiehali urput-
né boje o prístup ku Zvolenu. Fašizmus 
zanechával za sebou krvavé stopy. Po-
vyhadzované mosty, cesty, vyhladzova-
né civilné obyvateľstvo. Nepriateľ bol 
ako medzi dvomi mlynskými kameňmi, 
z jednej strany medzi nami sovietskymi 
vojakmi a z druhej strany medzi parti-
zánmi. Ale zúrivo sa bránil. 

Strelecká rota, v ktorej bol podporučík 
P. Š. Vasiliev, prenikla ďaleko dopredu. 
Náhle ich prepadli z niekoľkých strán 
Nem ci, ktorí boli v presile. Protivníko-
vi sa podarilo rotu odrezať od ostatných 
útočiacich jednotiek a obkľúčiť ich. 

V prvom boji padol veliteľ roty. Vasi-
liev prevzal jej velenie. Nariadil zaujať 
kruhovú obranu a bojovať do posledné-

ho dychu. Boj sa pretiahol na niekoľko 
dní. Päťkrát Nemci zaútočili, ale vždy so 
stratami boli nútení ustúpiť. V ťažkých 
chvíľach boja Vasiliev osobným príkla-
dom stmeľoval a burcoval vojakov. „Ne-
zabúdajte, súdruhovia, že ste na pôde tr-
piaceho Československa. Budeme sa biť 
do poslednej kvapky krvi. Nepoškvrní-
me česť sovietskej armády, vydržíme.“ 

A vydržali. Po dobytí Zvolena pre-
šiel pluk na Močiar (pri Banskej Štiav-
nici – pozn. autorky). Tam sme hodno-

tili boje. Pýtal som sa Vasilieva, čo by 
si prial po skončení vojny. „Vrátiť sa do 
rodného kraja Burjato-Mongolska a za-
čať tam nový život. A aby už nikdy ne-
bola vojna a po 10 –15 rokoch sa prísť 
pozrieť, ako miznú stopy vojny tu, kde 
sme bojovali.“ 

Nedožil sa. Hrdina Vasiliev padol 
o niekoľko dní smrťou chrabrých. Bolo 
mu súdené zostať navždy tam, kde ho 
ako vojaka – osloboditeľa poslala so-
vietska vlasť a kde ho prijala ako vlast-
ného navždy slovenská zem“.

Viera Nociarová, ilustrácia zvolen.dnes24.sk
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Viete, že...?
...vplyv SNP sa odrazil aj na morálke vojakov slovenských 
technických divízií?

Napríklad velenie 2. technickej divízie v Taliansku v snahe 
zareagovať na vývoj situácie, nariadilo už v polovici septembra 
„vhodnými prednáškami poučiť mužstvo prečo muselo nemec-
ké vojsko prísť na Slovensko a robiť poriadky proti zhodeným 
partizánom, ktorí ničia majetky naše, slovenské, vyhadzujú do 
povetria mosty, továrne...“ 

Ani velenie divízie však nedisponovalo dostatkom informácií 
o situácii na Slovensku, absentovali tiež akékoľvek ideo logické 
smernice. Dokazuje to aj obsahové zameranie týždenníka diví-
zie „Front a vlasť“. Ani jeho protipovstalecká rétorika a dekla-
rovanie podpory novej vláde pritom nemohli prekryť názorovú 
„dezorientáciu“ autorov článkov „Slováci a dnešné Slovensko“, 
„Okolo situácie na Slovensku“ a „Karneval rakiet“. 

Pod obsahovú stránku týchto textov sa však s najväčšou prav-
depodobnosťou podpísal už aj ich vlastný necenzurovaný po-
hľad na situáciu na Slovensku, ako aj na samotnú vojnu. Chý-
bala tu totiž akákoľvek zmienka o spojenectve s Nemeckom, 
o hrozbe boľševizmu a z toho pre slovenskú armádu vyplývajú-
cich povinnostiach. 

Toto však nezostalo bez povšimnutia skupiny DHM (Nemec-
ká vojenská misia) pri 2. TD, ktorá na to v hlásení z 24. 9. 1944 
upozornila priamo nemeckého vojenského veliteľa na Sloven-
sku. Nápravu preto mali priniesť nové smernice pre propagandu 
zo strany MNO zaslané 6. 10. 1944 veliteľstvu divízie prostred-
níctvom vojenského atašé nemeckého veľvyslanectva. 

Podľa nich sa malo povstanie hodnotiť v súlade s vysielaním 
Slovenského rozhlasu ako dielo „protislovenských elementov“, 
zahraničnopolitické otázky zase v súlade s kompetentnými ne-
meckými vojenskými úradmi. 

Tieto inštrukcie však už mali len formálny charakter a nema-
li vplyv na ďalší rozklad divízie sprevádzaný rastúcim počtom 
dezercií k partizánom. Mnohí sa dostali až do Juhoslávie k Ti-
tovým partizánom a s ich pomocou na Slovensko, iní cez Švaj-
čiarsko do Francúzska. Niektorí skončili vo väzení. 

Vojakov od týchto činov neodradila ani výzva veliteľa divízie 
(pplk. Jaroslava Kmicikieviča), v ktorej poukazoval na nebez-
pečenstvo zo strany partizánov, ale i hrozbu väzenia, či nasade-
nia na nútené práce v prípade ich chytenia, ale i možnosť od-
zbrojenia celej divízie. 


...ľudácky režim sa aj po vypuknutí SNP v podmienkach ne-
meckej okupácie pokúšal budovať novú brannú moc? 

Spolupráca s Nemeckom pritom aj v tom čase v praxi zname-
nala politickú, hospodársku a vojenskú podporu úsiliu namiere-
nému proti štátom protihitlerovskej koalície. 

Dôležitú úlohu tu zohrala dobová propaganda, ktorá stále ži-
vila vieru v nemecké víťazstvo. Spojenectvo s Nemeckom pro-
pagovala ako jedinú záruku zachovania SR, s ktorou sa fatálne 
spájalo jestvovanie slovenského národa. S prispením celej spo-
ločnosti sa mala vytvoriť hrádza „proti boľševickému návalu“. 


...Nemci voči SNP pôvodne rátali len s akousi krátkodobou 
trestnou výpravou proti partizánom, ich potlačením a rýchlym 
uvoľnením trate Žilina – Košice, a nie so zdĺhavým dvojme-
sačným ťažením, do ktorého okupácia SR prerástla? 

V prvých septembrových dňoch celkový stav aktívnych bo-
jových jednotiek na nemeckej strane dosahoval 20-tisíc mužov. 
Tento počet však v dôsledku odporu protivníka (1. čs. armá-
da na Slovensku, partizáni), ktorému pomohla Červená armáda 
rea lizáciou Karpatsko-duklianskej operácie, stále narastal. Na 
generálnu ofenzívu v druhej polovici októbra 1944 sa nemecké-
mu veleniu podľa odhadu Jána Korčeka podarilo sústrediť živú 
silu 48 až 50-tisíc mužov. 


...ľudácky režim spojenectvo s Nemeckom aj po vypuknutí 
SNP propagoval ako jedinú záruku zachovania SR, s ktorou 
sa fatálne spájalo aj ďalšie jestvovanie slovenského národa? 

S prispením celej spoločnosti sa mala vytvoriť hrádza „proti 
boľševickému návalu“. 

Pravdou však je, že situácia v slovenskej armáde po vypuk-
nutí SNP v konfrontácii s touto požiadavkou ostro kontrastova-
la. Bojovala proti rozvratu spôsobenému odchodom viacerých 
posádok do povstania, ale tiež odzbrojením východoslovenskej 
armády Nemcami. Keďže jej bojová hodnota bola minimálna, 
predstavitelia okupačného režimu sa spoliehali najmä na vy-
užitie branného potenciálu krajiny pri budovaní obranných línií 
proti postupujúcej Červenej armáde.                    A. Mikundová a – r – 
podľa knihy Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945.

HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA

Postupimská konferencia:
Za povojnový poriadok bez fašizmu
Pred 75 rokmi, 17. júla 1945, sa začala Postupimská kon-
ferencia víťazných spojencov. Ako sa rozhodlo na konferen-
cii v Jalte, sily protihitlerovskej koalície vymedzili základy 
mierovej povojnovej Európy po vojenskej porážke nemecké-
ho fašizmu. Vyjednávači Veľkej Británie, Sovietskeho zväzu 
a USA sformulovali podmienky tohto európskeho povojno-
vého poriadku, čo malo zabrániť tomu, aby fašizmus a vojna 
už nikdy nemohli začať z nemeckej pôdy.

Cieľom bolo zničenie vojen-
ského potenciálu nemeckého fa-
šizmu a vytvorenie sociálneho 
poriadku na základe denacifi -
kácie, demilitarizácie, demono-
polizácie/decentralizácie a de-
mokratizácie. Tomu zodpove-
dá aj vôľa všetkých antifašistov, 
ktorí vo svojich krajinách bojo-
vali za oslobodenie od fašizmu.

Regulovalo sa obnovenie su-
verenity predtým okupovaných 
krajín, ako aj územná reorgani-
zácia v strednej Európe, najmä 
hranica Odra-Nisa ako východ-
ná hranica Nemecka. S tým sú-
viselo aj presídlenie častí ne-
meckého obyvateľstva, kto-
ré revanšistické kruhy, najmä 
v Nemecku, označujú dodnes 
ako „vyhnanie“. 

Na konci rokovania tento do-
kument podpísali predstavite-
lia víťazných mocností: britský 
premiér Attlee, za ZSSR Stalin 
a americký prezident Truman. 

Táto zmluva, ku ktorej sa ne-
skôr pripojilo Francúzsko, stá-
le tvorí politický rámec európ-
skeho povojnového poriadku. 
Aj keď je potrebné pozname-
nať, že s rozvíjajúcou sa stude-
nou vojnou sa dôležité aspekty 
nového antifašistického poriad-
ku do praxe nezaviedli. 

Pre nás, ako medzinárod-
nú antifašistickú organizáciu, 
zostáva Postupimská dohoda 
mimoriadne dôležitá pretože:
–  Označuje trestný charakter fa-

šistických organizácií a inšti-
túcií, ako sa to preukázalo aj 
na norimberskom procese,

–  dodnes zaručuje najmä nedo-
tknuteľnosť poľskej západnej 
hranice,

–  zmierňuje všetky revanšistic-
ké nároky, najmä voči Poľsku 
a Českej republike,

–  uvádza sa v nej aj zodpoved-
nosť veľkého priemyslu, bánk 
a spoločností Nemeckej ríše 

za fašistické zločiny, a preto 
stojí naprieč všetkým poku-
som historicko-revizionistic-
kej reinterpretácie,

–  defi nuje politické základy an-
tifašistickej demokratickej re-
organizácie v Nemecku,

–  je to historický dokument ví-
ťaznej koalície proti Hitlero-
vi, ktorý niesli víťazné armá-
dy a protifašistický zápas ná-
rodov za oslobodenie.
FIR a jej členské federácie 

obhajujú myšlienky Postupim-
skej dohody proti všetkým sna-
hám oživenia fašizmu a antiko-
munizmu najmä v štátoch stred-
nej a východnej Európy a pro-
ti všetkým pokusom falšovania 
dejín druhej svetovej vojny. 

Nikdy nie je pre nás prijateľ-
né stotožňovať Hitlera so Stali-
nom, fašizmus so socializmom, 
fašistických vrahov a ich obete, 
tak, ako sa to stalo v škandál-
nom uznesení Európskeho par-
lamentu z 19. septembra 2019. 

Národy Európy, ktoré museli 
znášať dôsledky nemecko-im-
perialistickej-fašistickej vojny 
by nemali akceptovať takúto re-
víziu histórie falšovaním dejín 
druhej svetovej vojny.

Podľa Spravodajcu FIR spracoval Juraj Drotár

Ako zareagoval Stalin na Trumanov
oznam o atómovej bombe?
Pokojná reakcia sovietskeho lídra Josifa Stalina na oznam od Har-
ryho Trumana na Postupimskej konferencii v júli 1945, že USA otes-
tovali atómovú bombu, si zasluhuje, aby sa dostala do učebníc sve-
tovej diplomacie, ako príklad uvedenia svojich oponentov do omy-
lu, nazdáva sa pomocník ruského prezidenta Vladimír Medinský.

„Zmenilo sa vedenie USA, 
Spojené štáty odskúšali atómovú 
zbraň. Churchill a Truman plá-
novali, že atómová diplomacia, 
presnejšie, „atómová šikana“, sa 
stane novým vážnym argumen-
tom v dialógu so Sovietskym 
zväzom,“ povedal Medinský. 

„Lenže, ako vieme, vystrašiť 
sovietske vedenie sa nepoda-
rilo. Navyše reakcia hlavných 
funkcionárov nášho štátu na in-
formácie o zbrani nadľudskej, 
nadprirodzenej mohutnosti bola 
natoľko úctivo chladná, že, asi, 
sa môže stať súčasťou učebníc 
svetovej diplomacie, dejín me-
dzinárodných vzťahov, ako sa 
treba správať v podobných si-
tuá ciách, aby boli oponenti ma-
ximálne ohlúpení,“ dodal. 

Postupimská konferencia sa 
konala na predmestí Postupimu 
od 17. 7. 1945. Deň predtým 
bola na polygóne Alamogor-
do v štáte Nové Mexiko otesto-
vaná atómová nálož USA. Tru-
man a Churchill sa dohodli po-
vedať o tom Stalinovi. Po ple-
nárnom zasadnutí konferencie 
24. 7. Truman podišiel k nemu 
a povedal, že USA majú novú 

zbraň neobyčajnej ničivej sily, 
no nespresnil, že ide o atómo-
vú bombu. 

Stalin mu podľa Trumano-
vých spomienok odvetil, že 
o tom rád počuje a dúfa, že táto 
zbraň bude použitá proti japon-
skej armáde. Lenže vtedajší bý-
valý britský minister zahrani-
čia Anthony Eden, ktorý spo-
lu s Churchillom túto situáciu 
sledovali, neskôr písal vo svo-
jich spomienkach, že Stalin iba 
kývol hlavou a povedal: „Ďa-
kujem vám“ bez akýchkoľvek 
ďalších komentárov. A Stalinov 

prekladateľ Vladimír Pavlov, 
ktorý prekladal aj Trumanove 
slová, si spomínal, že Stalin len 
prikývol hlavou a žiadnu vďaku 
(za informáciu) nevyslovil. 

Historici sa nazdávajú, že 
Truman a Churchill boli pre-
svedčení, že Stalin nepochopil, 
že prezident USA mal na mys-
li atómovú bombu. Lenže, ako 
dosvedčujú neskôr odtajnené 
dokumenty sovietskej rozvied-
ky, vedenie ZSSR bolo infor-
mované o americkom výskume. 
Pričom prvý detailný popis pr-
vej americkej atómovej bomby 
dostalo sovietske vedenie a so-
vietski vedci 12 dní predtým, 
ako ju Američania poskladali, 
prezradil už v septembri 2019 
riaditeľ služby zahraničnej roz-
viedky Sergej Naryškin. 

Podľa ria.ru, 15. 7. 2020, snímka wikipedia.org

Vodcovia na Postupimskej konferencii. Zľava Clement Attlee 
(ktorý po vyhratých voľbách v priebehu konferencie nahradil 
Winstona Churchilla), Harry Truman a Josif Stalin.
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

 Banská Bystrica, Tr. SNP: 
s 80-ročnou Máriou Svitko-
vou.
 Čierny Balog: so 70-roč-
ným Štefanom Štulrajterom.
 Liptovský Mikuláš: so 
73-ročnou Máriou Zubeko-
vou, s 93-ročným Vojtechom 
Rázusom, s 93-ročným Zuzá-
nekom Kulinom a 93-ročným 
Michalom Kočanom – všetci 
boli priami účastníci protifa-
šistického odboja.
 Partizánske: so 77-ročným 
Pavlom Tóthom a 91-ročným 
Jozefom Kollárom. 
 Partizánska Ľupča: s 84-

ročným Jozefom Chalupkom.
 Rimavská Sobota: so 
77-ročným Ing. Pavlom Brn-
diarom, predsedom OblV 
SZPB v Rimavskej Sobote, dl-
horočným členom ÚR SZPB.
 Rožňava: so 77-ročnou 
Magdalénou Nogeovou.
 Trnava: s 89-ročnou Al-
žbetou Markotánovou.
 Trenčín 1: so 68-ročnou 
Mgr. Martou Tisoňovou.
 Zvolen – Zlatý Potok: 
s 94-ročným Ladislavom Ide-
som.

Česť ich nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa rozlúčili

• Andrejová: Marta Haninčíko-
vá 60 rokov.
• Bacúch: Anna Brezinová 92 
rokov.
• Bačkov: Kvetoslava Nemčíko-
vá 65 a Slavomír Marcin 50 ro-
kov.
• Banská Bystrica – Radvaň: 
Mária Valachová 81 rokov.
• Banská Bystrica – Rudlová: 
Jozef Horváth 75 rokov.
• Banská Bystrica – Stred: Zu-
zana Šupová 86 a František Far-
kaš 65 rokov.
• Banská Bystrica, Tr. SNP: 
Mária Svitková 80 rokov. 
• Banská Bystrica, Tr. SNP, 
Jána Rýsa: Vladimír Strmeň 92 
a Pavel Nikodem 84 rokov.
• Bardejov 1: Andrej Jackanin 
82 rokov.
• Bardejov 3: Ján Pavlišin 87, 
Gita Rentková 86, Terézia Jani-
ková 83, Emília Klingová 80, Pe-
ter Pituch 75, Angela Šnýrová 65 
a Ľubomír Pangrac Piter 50 rokov.
• Belá – Dulice: Juraj Kollárik 
90, Elena Kolláriková 89 a Zu-
zana Balková 86 rokov.
• Beloveža: Anna Feckaninová 
75 rokov.
• Becherov: Jozef Fedorko 81 
rokov. 
• Bernolákovo: Ľudmila Bisku-
pičová 81, Magdaléna Navarová 
75, Milan Vároš 60 a Jana Vlč-
ková 45 rokov. 
• Bratislava 12: Helena Hrinka-
ničová 82 rokov.
• Bratislava 20: František Mora-
vický 80 rokov.
• Bratislava 39: Vilma Bachle-
dová 85 a Vladimír Chmelko 80 
rokov.
• Brezno 1: Ing. Bartolomej Ho-
linďák 85 rokov.
• Čierna n/Tisou: Margita Koší-
ková 60 rokov.

• Čierny Balog: Mária Koreňo-
vá 65 a Jozef Chomič 60 rokov.
• Čierny Potok: Štefan Kapec 
ml. 25 rokov.
• Dolné Vestenice: Anton Botka 
85 rokov.
• Dolný Kubín: Branislav Thur-
ský 93 a Peter Hunčaga 84 ro-
kov.
• Družstevná pri Hornáde: 
Alžbeta Daduľaková 95 a Hele-
na Jergová 89 rokov.
• Giraltovce: Ján Čurlík 65 
a František Vojček 60 rokov.
• Hostie: Helena Komárová 75 
a Martin Benček 45 rokov.
• Hrabské: Jozef Kolcun 55 ro-
kov.
• Humenné 2: Anton Barnišin 
65 rokov.
• Kamienka: Juraj Vančík 80 
a Ing. Benjamín Blaha 60 rokov. 
• Klenovec: Anna Bálintová 80 
rokov.
• Kochanovce: Gabriela Pajun-
ková 60 rokov.
• Košice Juh: Ing. Peter Koštial 
65 rokov.
• Kráľovský Chlmec: Ladislav 
Bodzáš 65 rokov.
• Kurov: Štefan Dzamba 75 ro-
kov.
• Kuzmice: Andrej Ivan 75 ro-
kov.
• Lipany: Anna Dzúrová-Trnov-
ská 91 rokov.
• Liptovská Teplička: Gizela 
Revajová 84 rokov.
• Liptovský Mikuláš: Mária 
Chrapčiaková 90, Zuzana Hruš-
ková 80 a Ing. Štefan Škola 65 
rokov.
• Ľubietová: Rudolf Čiaš 65 
a Martina Grofčiková 35 rokov.
• Medzibrod: Jozef Zeman 65 
rokov. 
• Michaľany: Vlastimil Kundrát 
20 rokov. 

• Myjava: Ing. Ján Závodný 84 
a Lukáš Adamec 30 rokov.
• Nitra: Eva Mlyneková 70 rokov.
• Nitra – Dolné mesto: Tomáš 
Pavlovič 97, Eugénia Bihunco-
vá 94 a Vlastimil Hromada 86 
rokov. 
• Nitra – Horné mesto: Vojtech 
Kertész 86 a Tatiana Čechová 55 
rokov.
• Novosad: Mgr. Ondrej Kseňák 
40 a Bibiana Levická 45 rokov. 
• Ostrý Grúň: Mária Vaiglová 
82, Antónia Remenárová 75, Ka-
rol Seget 70 a Viera Angletová 
65 rokov.
• Partizánske: Agneša Miná-
rová 92, Ing. Dušan Marek 80, 
Eliška Judínyová 80, Jozef Ďu-
riš 75, Júlia Horváthová, Božena 
Šišková, Jozef Starších a Anna 
Badinská 70, Daniela Turčeko-
vá 65 rokov. 
• Partizánska Ľupča: Gizela 
Matulová 93, MUDr. Anna La-
ciová 85, Anna Jacková 75, Ing. 
Ladislav Kollársky 70 a Ľubica 
Jurisová 65 rokov.
• Plechotice: Marta Rusnáková 
60 rokov. 
• Pohorelá: Mária Bugajdo-
vá 65 a Július Kokavec 65, Má-
ria Hazáková 60 a Bc. Branislav 
Tlučák 40 rokov. 
• Rajec: Anna Michlíková 75 
a Viktor Chupaň 65 rokov.
• Rimavská Sobota 2: Lenka 

Kajáneková 89 rokov.
• Revúca, gen. Viesta: Ján Deb-
nár 86, Zuzana Hradická 85, Ján 
Remper 80, Helena Hanuštiako-
vá a Ján Oravec 65 rokov.
• Rožňava: Anna Brezňano-
vá 92, Magdaléna Fedorová 85 
a Darina Gemerská 65 rokov.
• Sečovce 2: Štefan Donič 87 
a Renáta Kantuľáková 55 rokov.
• Sereď: Eva Csepreghyová 80 
rokov.
• Senec: Mgr. Anna Mokrášová 
75 rokov. 
• Skalité: Richard Horeličan 40 
rokov.
• Snakov: Vladislav Štefanov 55 
rokov. 
• Spišská Nová Ves: RNDr. Má-
ria Kubovská 60 rokov. 
• Stará Ľubovňa: Magdaléna 
Barnovská 70 a Oľga Jančišino-
vá 65 rokov.
• Streda n/Bodrogom: Mikuláš 
Došu 50 rokov.
• Sučany: Mária Milanová 83 
rokov.
• Svidník: Mária Maguľáko-
vá 72, Peter Barilla 65 a Marián 
Geci 50 rokov.
• Svit: Mária Gulvasová 81, 
Kristína Novotná 65 a Karol Flo-
riančič 50 rokov.
• Tlmače: Rozália Sklenková 70 
rokov.
• Trebišov 2: Miroslav Štabrila 
65 rokov.

• Trenčín 1: Jozefína Strápeko-
vá 97, Marta Trebatická 95, Ing. 
Magda Košútová a Pavol Pelech 
65 rokov. 
• Trenčín 2: Zuzana Sýkorová 
87 rokov.
• Trenčianske Teplice: Slávka 
Mráziková a Mária Pšenčíková 
75, Anna Šimová 70 rokov.
• Trnava1: Viktor Chmúra 98, 
Helena Pagáčová 93, Mária No-
votná 80 a Helena Fričová 75 ro-
kov.
• Veľaty: Mária Garanská 65 ro-
kov.
• Vidiná: Kalim Tóth 45 rokov.
• Vráble: Mária Mikleová 81 ro-
kov.
• Vyšná Olšava: Ľubica Mašle-
jová 60 rokov. 
• Vyšný Tvarožec: Rudolf Bu-
bela 70 rokov.
• Zemplínske Hradište: Júlia 
Bíla 91 rokov.
• Zemianske Kostoľany: Eleo-
nóra Dudeková 70, Štefan Hanus 
65 a Eva Bizubová 60 rokov.
• Zvolenská Slatina: Mária Bor-
guľová 84 rokov.
• Žiar nad Hronom: Viktória 
Gibasová 85 a Vincent Červeň 
89 rokov.
• Želiezovce: Jozef Haller 75 
a Zuzana Králiková 70 rokov.

Jubilantom srdečne
blahoželáme.

Odišiel nám posledný priamy 
účastník SNP
Z našej ZO SZPB Zlatý Potok – Zvolen nám 6. augusta 2020 
navždy odišiel posledný priamy účastník SNP Ladislav 
Ides, ktorý sa minulý mesiac dožil 94 rokov. 
Česť jeho pamiatke.  Viera Nociarová

Gratulácia povstaleckému vojakovi
Výbor a ZO SZPB č. 37 Bratislava Petržalka úprimne a srdečne blahoželá svojmu členovi 
Jakubovi Danižovi, ktorý sa 22. júla 2020 dožil 98 rokov. 

Vzácny oslávenec je priamym účastníkom SNP, ktorého sa so zbraňou v ruke zúčastnil ako vo-
jak 1. čs. armády na Slovensku. Členom SZPB je od roku 1969. 

Vzácnemu oslávencovi želáme do ďalších rokov hlavne dobré a trvalé zdravie, šťastie a pohodu. 
Nech ešte dlho svojou prítomnosťou teší svojich najbližších.

Mnoga ljeta, živió! Vzácny oslávenec. Za výbor ZO SZPB ďakuje J. Luhový

Storočná jubilantka
Dňa 4. apríla 2020 sa dožila 100 rokov pani Helena 
Pekárová, pozostalá po partizánovi v Štefánikovej 
brigáde u kpt. Reptu, ktorá bola dlhé roky poklad-
níčkou v ZO SZPB Ladce. 

Pani Pekárová dodnes číta dvojtýždenník Bojov-
ník, číta po slovensky, po česky i po maďarsky a úplne 
triezvo sleduje dnešnú politiku. Má názor, že dnes pa-
nuje silná rusofóbia.

K jubileu sme jej boli zagratulovať až po zmiernení 
karantény. Anna Zabáková, tajomníčka OblV SZPB Nitra 

Blahoželanie do Humenného 

Člen Predsedníctva ÚR 
SZPB, predseda OblV SZPB 
a predseda ZO SZPB v Ka-
mienke Benjamín Blaha 60 ro-
kov; predseda OblRK a predse-
da ZO SZPB Humenné č. 2 An-
ton Barnišin 65 rokov a členka 
predsedníctva OblV a tajomníč-
ka ZO SZPB Kochanovce Ga-
briela Pajunková 60 rokov. 

Srdečne im blahoželáme k vý-
znamným životným jubi leám. 
Predsedníctvo Oblastného vý-

boru SZPB v Humennom si vy-
soko váži a oceňuje ich aktívny 
prínos pre SZPB. Do ďalších ro-

kov im želáme veľa krásnych 
a šťastných dní, pevné zdravie 
a životný optimizmus. Tešíme 
sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu.

Predsedníctvo OblV SZPB v Humennom

V týchto dňoch sa funkcionári OblV SZPB v Humennom 
dožili okrúhlych životných jubileí: 
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BOJ S FAŠIZMOM A NACIZMOM OČAMI KNÍH, FILMOV, VÝSTAV... 

Zomrela Edita Grosmanová, ktorá prežila
1. transport dievčat do Auschwitzu

Blahoželáme jubilantovi
Jurajovi Vančíkovi V sobotu 1. 8. zomrela vo veku 96 ro-

kov Edita Grosmanová, rodená Fried-
manová, ktorá bola v prvom diev-
čenskom transporte z Popradu do 
koncentračného tábora Auschwitz-
Birkenau. Informovalo o tom zdru-
ženie Post Bellum s odvolaním sa na 
syna Georgea Grosmana.

„Ako mladé dievča prežila holokaust. 
Spolu so sestrou Leou bola medzi tisíc dievčatami v prvom 
dievčenskom transporte z Popradu. Lea Auschwitz neprežila.

 Edita sa po vojne vydala za Ladislava Grosmana, autora sce-
nára oscarového fi lmu Obchod na korze. Podlomené zdravie 
z obdobia vojny ju sprevádzalo celý život. Ona však statočne 
bojovala. Až dodnes,“ uviedlo Post Bellum na sociálnej sieti.
 Podľa pravda.sk z 2. 8. 2020 

Ako malý chlapec zažil útra-
py druhej svetovej vojny, na 
ktoré nerád spomína. Do obce 
Kamienka prišiel v roku 1962 
ako začínajúci učiteľ, neskôr 
sa stal zástupcom a riaditeľom 
základnej školy v Kamienke, 
okres Stará Ľubovňa. 

Po celý svoj život mal klad-
ný vzťah k mládeži a hlav-
ne k športu a kultúre. Od roku 
1999 je predsedom ZO SZPB. 
Jeho pôsobenie je vidieť aj 

v JDS, v speváckej skupine 
Barvinok v Kamienke a vo ve-
dení obecnej knižnice. Osobit-
ne kladný vzťah má k mláde-
ži, medzi spoluobčanmi presa-
dzuje ľudské spolunažívanie. 

Pri príležitostí 80-teho ži-
votného jubilea mu výbor ZO 
SZPB v Kamienke vyslovu-
je úprimné poďakovanie za 
prácu v prospech spoločnos-
ti, želá mu do ďalších dní veľa 
síl, pevného zdravia, porozu-
menia, elánu, ako aj radosti 
v kruhu jeho najbližšej rodiny, 
priateľov a známych. 

„Na mnohaja i blahaja lita 
pane jubiľare“. 

Bohumila Augustínová, tajomníčka ZO SZPB

Do maličkej dediny na východe Slovenska menom Kríže v barde-
jovskom okrese zavítal ako jej nový obyvateľ 21. augusta 1940.

Umením proti fašizmu
Výstava Slovenské umenie proti fašizmu je od 11. augusta 
do 3. septembra 2020 prístupná verejnosti v Dvorane Minis-
terstva kultúry SR na nám. SNP v Bratislave. 

Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci s MK SR ju pri-
pravil pod záštitou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 

Umelecké a mravné odkazy boja proti fašizmu pripomínajú vy-
stavené sovietske vojnové plagáty z obdobia SNP, Povstalec-
ký skicár (F. Zvarík – kresby ceruzkou 1944), Partizánka Jana 
(E. Lazinovská – olej 1973), Poslovia mieru (Ľudovít Fulla – fa-
rebný linoryt 1959), Hlava sovietskeho vojaka (Alexander Trizul-
jak – štúdia ústrednej plastiky Pamätníka Červenej armády na Sla-
víne v Bratislave, bronz 1959) a ďalšie umelecké skvosty proti-
fašistickej tvorby slovenských umelcov. „Sú zárukou hodnotného 
umeleckého zážitku“, pripomína kurátor výstavy Ladislav Skrak. 
Na vernisáži sa zúčastnil aj predseda SZPB Pavol Sečkár.  – vič –

Kniha: Láska v tieni vojny
Iva Vranská Rojková (1963) je slovenská spisovateľka, autor-
ka odbornej literatúry, poézie, kníh pre deti a mládeže a pró-
zy. Dodnes vydala knihy Davidov odkaz, Krídluška v krajine 
tŕňov a ďalšie. Jej najnovšou knihou je román opisujúci hrôzy 
vojny na Ukrajine s názvom Láska v tieni vojny. Vydalo ho Vy-
davateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.

Vojna o lásku a vojna devastujúca lásku – to sú dve vzájomne 
sa prelínajúce roviny príbehu mladej dvojice, ktorú rozdelí súčas-
ný vojnový konfl ikt. Igor, pobúrený násilným prevratom v Kyje-
ve a otrasený upálením ľudí v Odese, pocíti hlas svedomia i korene 
predkov, preto odchádza ako dobrovoľník do novorosijskej (zrej-
me tu ide o malorossijskej – pon. Bojovník) domobrany. Nina re-
trospektívne skúma hlbiny ich lásky, aby v nich načerpala silu a na-
šla cestu, ako ďalej žiť.

V umeleckej výpovedi sa prelína do duše vnikajúca lyrizovaná 
próza s dynamikou epického románu, rozšíreného o bohaté fakto-
grafi cké informácie, približujúce pravdivý obraz udalostí na Ukra-
jine. Láska v tieni vojny je zároveň generačnou výpoveďou z čias 
rýchlych ťahov na geopolitickej šachovnici a novej vlny vojnovej 
eskalácie. Ako sa vyvíjali udalosti na Ukrajine? Čo vieme z mé-
dií? Čo sa skutočne deje? Bojujú v Novorosiji (zrejme v Maloros-
siji – pozn. Bojovník) teroristi či domobrana? Smieme zatvárať oči 
pred banderizmom? Čítajte a premýšľajte…  Davdva.sk, 25. 7. 2020 

Výstava replík plagátov z 2. sv. vojny v Prahe
Od 13. júla 2020 je v Palácových záhradách 
pod Pražským hradom dokumentárna výstava 
replík plagátov z 2. sv. vojny. Záštitu nad ňou 
prevzal český prezident Miloš Zeman a blaho-
želanie zaslal aj ruský prezident V. Putin. 

Výstava je antifašistickou propagáciou predo-
všetkým hlavných štátov, ktoré v rokoch 1939 až 
1945 bojovali proti nemeckému a japonskému 
 teroru. 

Súčasťou výstavy sú aj novinové výstrižky 
a hlavne autentické zvukové nahrávky aktérov 
Mníchova, popredných fašistov, slávne hlásenie 
o porážke Nemcov pri Stalingrade, zvuky sirén 
alebo Stalinov neznámy prejav z 2. septembra 
1945, kedy kapitulovalo Japonsko. 

Kvôli turistickému ruchu je text v angličtine, 
nemčine, ruštine a češtine. Obdobná expozícia vo 
svete momentálne nie je a usporiadateľ, Jazzová 
sekcia, ju zorganizovala ako pripomienku nielen 

statočnosti víťazných mocností, ale aj toho, že 
stredná Európa už 75 rokov žije v mieri. 

Jazzová sekcia už takúto výstavu raz usporia-
dala, no tohto roku jej žiadosť o dotáciu na tech-
nické práce ministerstvo kultúry odložilo a celá 
expozícia je preto hradená z vrecka antifašistov. 

Podľa ceskenovinky1.eu, 23. 7. 2020 

Postreh z výstavy

Rytieri nebies po 75 rokoch „pristáli“ v Lučenci
Moja zvedavosť o ohlásenú výstavu „Rytieri nebies“ 
v mestskom múzeu v Lučenci ma zlákala. Navštívil som 
ju so synom Slávkom.

O podrobnostiach výstavy 
nás podrobne informovala už 
pri kupovaní vstupeniek lek-
torka Marta Hudecová. Veľmi 
bola prekvapená, keď som jej 
uviedol, že na výstavu som pri-
šiel aj preto, aby som videl môj-
ho osobného priateľa z čias štú-
dií na VŠ v Prahe „eso“ pilota 
SNP Františka Fajtla Stanislava 
Hlučku.

Jej pohľad nasvedčoval aké-
si podozrenie. Možno, že som 
chvastoš. No rýchlo sa to zme-
nilo, keď som našiel panel a na 
ňom svojho priateľa Standu.

Ak môžem, v tejto súvislos-
ti by som záujemcom odporú-
čal prečítať si publikácie o čs. 
letcoch vo V. Británii „Ako sa 
plaší smrť“ alebo spomienky 
generála Františka Fajtla „Prví 
doma“, kde hodnotí svoje roz-
hodnutie odísť so svojimi druh-
mi do ZSSR. Bol totiž presved-
čený, že „západní spojenci“ ne-
mali záujem o skorú poráž-
ku nacistického Nemecka. Má 
to dokázať aj fakt, že Briti otá-

ľali s ich presunom do ZSSR 
– transport trval vyše mesia-
ca a „krvilačný Stalin“ zariadil 
ich presun na leteckú základňu 
z Teheránu za tri hodiny!!!

Ako predsedovi ZO SZPB 

armádneho generála Ludvíka 
Svobodu mi je len ľúto, že taká-
to krásna výstava nemôže byť 
realizovaná aj v našom „naj-
krajšom zapadákove“ v obci 
Čierny Potok, odkiaľ pochá-
dzali príslušníci „Zvolenského 
stíhacieho pluku“ Július Patúš 
a František Hríň. Jozef Pupala

Na snímke Marta Hudecová a J. Pupala.
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Príznak zlého otca
Mnohí muži sa snažia preložiť zodpovednosť za výchovu svo-
jich detí na manželku, lenže tento prístup je v zásade ne-
správny, hodnotí ruských otcov pediater Jevgenij Komarov-
skij. Hodí sa to aj na slovenských tatíčkov? 

„Náš otec – je spola mýtickou 
bytosťou. Cez deň ho neuvidíš 
tráviť čas s dieťaťom a keby len 
to. Neuvidíš ho tiež prijímať ne-
jaké rodinné rozhodnutia,“ tvr-
dí Komarovskij na svojom yo-
utube kanále, ktorého je mode-
rátorom. 

Mnohí muži si vraj stále mys-
lia, že ich hlavnou úlohou je za-
rábanie peňazí, čiže nijako ne-
musia vstupovať do života svo-
jich detí, hovorí Komarovskij. 
Pri ruských mužoch tiež zdô-
razňuje, že na otcovstvo sa pri-

pravujú menej zodpovedne, ako 
na kúpu auta. Je to vraj „para-
doxný a blúznivý“ prístup. 

„Najväčšou chybou je vaša ab-
solútna istota, že vaša manželka 
vždy vie, čo treba robiť s dieťa-
ťom. Lenže ona vie presne toľ-
ko, koľko aj vy, čiže nič. Veď sa 
to len učí. Snažte sa aj vy učiť,“ 
obracia sa pediater na svojich 
čitateľov a vysvetľuje, že ak sa 

otec vyzná vo výchove, dokáže 
sa omnoho zdravšie pozerať na 
situáciu a poradiť manželke. 

„Ak preberiete zodpovednosť 
za konanie okolo detí, dokáže-
te si správne organizovať denný 
režim, vaše dieťa bude v noci 
spať vedľa milovanej matky, 
ktorá bude usmievavá, veselá, 
skrátka správna,“ vyhlásil. 

Komarovskij podtrhol, že deti 
potrebujú otcov, ktorí sú stále pri 
nich, ktorí preberajú plnú zodpo-
vednosť za ich výchovu a tešia 
sa zo spoločne prežitých chvíľ. 
Zaujímavé je, že budúcim rodi-
čom radí aj to, aby sa nespolie-
hali na príbuzných, na deduškov 
a babičky, pretože ani oni nie sú 
expertmi na výchovu detí.

Sú tieto rady dobré aj pre slo-
venských rodičov?  – r – 

Zoznamovací rozhovor:
On: – Aké je vaše zamestna-

nie?
Ona: – Ja som tlmočníčka a čo 

robíte vy?
On: – Som lekár.
Ona: – Ste gynekológ?
On: – Nie, ...ale pozrieť sa mô-

žem. 
*   *   *

Na pive:
– Prečo si taký smutný?
– Ale... moja žena odchádza na 

10 dní do Tatier.
– To ťa teda nechápem! Mal by 

si byť rád.
 – Veď to. Keby som nebol 

smutný, mohla by si to rozmyslieť!
*   *   *

Pýta sa žena manžela: 
– Keby som ti utiekla s iným, 

bolo by ti to ľúto?

– A prečo by mi malo byť ľúto 
cudzieho chlapa?

*   *   *
Manželka mužovi: 

– Urobila som ti palacinky 
s nutelou a džemom a rozbila 
som tvoje auto... 

– Čože si to urobila?
– Si hluchý? Palacinky!

*   *   *
Sudca sa pýta väzňa:

 – A aký máte dôvod svojej 
žiadosti o podmienečné prepus-
tenie z výkonu trestu?

– Chcem sa oženiť.
– Hm, to máte dosť čudné 

predstavy o slobode!
*   *   *

Babička vezie vo vozíku tele-
vízor:

Stretne ju starosta: – Nesiete 
ho do servisu?

– Kdeže do servisu, na spoveď 
do kostola, klamára jedného.

*   *   *
Manželská hádka:

– V žiadnom prípade nie sme 
si fi fty fi fty.

– Ja podvádzam plešatého, le-
nivého darmošľapa a ty krásnu, 
inteligentnú dámu!

*   *   *
Z rodinných čriepok: 

– Ocko prečo si si vlastne zo-
bral mamičku za ženu?

– Vidíš? Obracia sa muž 
na ženu. – Ani to dieťa to nechápe! 

*   *   *
Žena: – Tu čítam, že po svad-

be väčšina mužov dospeje 
a zmúdrie.

Muž: – To som hneď po svad-
be zistil aj ja, žiaľ, už bolo ne-
skoro!

27. august a 16. september 1947 – Na pracovnej konferencií v augus-
te 1947 prejavili slovenskí partizáni nespokojnosť s priebehom akcií 
proti banderovcom a ponúkli svoju účasť v bojoch. K ich iniciatíve 
sa pripojili i českí partizáni a Zväz vojakov SNP. 
O nasadení bývalých partizánov do boja rozhodla vláda z podnetu 
ministra vnútra V. Noska a na základe žiadosti predsedu Zboru po-
vereníkov a povereníka vnútra na svojich zasadnutiach dňa 27. au-
gusta a 16. septembra 1947. 
28. august 1942 – L. Svoboda píše Stalinovi a žiada ho o nasadenie 
1. čs. samostatného poľného práporu v ZSSR (979 mužov a 38 žien) 
na front. Stihla ho za to kritika od E. Beneša.
28. august 1944 – V Turčianskom Svätom Martine je zlikvidovaná 
nemecká misia na čele s generálom Ottom (cca 30 vysokých nemec-
kých dôstojníkov).
28. august 1944 – V Novákoch je rozpustený najväčší koncentračný 
tábor na Slovensku. Celkom je oslobodených 1 589 väzňov.
28. august 1944 – Vo Vrútkach Revolučný národný výbor vyhlásil 
Československú republiku. 
29. august 1940 – Na letisku Duxford bola sformovaná 312. česko-
slovenská stíhacia letecká peruť RAF.
29. august 1944 – Začiatok SNP. Na základe rozkazu veliteľa Vojen-
ského ústredia sa pre armádu ešte 29. augusta 1944 večer vydal roz-
kaz pre jednotlivé posádky s heslom na začiatok branného odporu ar-
mády. Vydaním rozkazu a splynutím regionálnych aktivít s bran-
ným odporom armády sa povstanie stalo národným povstaním. 
30. august 1944 – V B. Bystrici začal vysielať Slobodný slovenský 
vysielač. Profesor štátnej priemyselnej školy Ladislav Sára prečítal 
proklamáciu o obnovení ČSR.
31. august 1944 – Náčelník štábu ukrajinského partizánskeho hnu-
tia generál T. Strokač vydáva základné úlohy partizánskemu hnutiu: 
„Nemci obsadzujú Slovensko. Slovenský národ, partizáni, armáda 
vedú pod velením ľudových veliteľov ozbrojený boj proti okupan-
tom. Vychádzajúc z toho je vašou hlavnou úlohou pomôcť v boji za 
nové demokratické Československo. Vy sa dohovorte s vlastenecký-
mi organizáciami i s armádou o základných bojových úlohách, pri-
pravujte ľud na ozbrojený boj a organizujte partizánske oddiely. Ob-
sadzujte a ochraňujte mestá, dopravné spoje a križovatky. Paraly-
zujte železničnú a cestnú dopravu a znemožňujte prepravu Nemcov. 
Ničte ich transporty. Ak nemôžete udržať mestá a dopravné križo-
vatky spolu so slovenskou armádou a ozbrojenými vlastencami, pre-
chádzajte na partizánsky spôsob boja.“
31. august 1944 – Veľvyslanec Fierlinger hovorí v moskovskom roz-
hlase: „Nech sa slovenský ľud spoľahne na Červenú armádu, ktorá 
vykoná všetko, čo bude v jej moci.“
31. august 1944 (až 4. september 1944) – Začiatok bojov o Strečniansku 
tiesňavu, ktoré trvali 5 dní. Vďaka tomuto odporu sa získal čas na sfor-
movanie povstaleckých frontov a na zaujatie obranného postavenia.
31. august 1944 – Golianovo vedenie poslalo na východ plukovníko-
vi Markusovi tento rádiogram: „Už tretí deň sme v boji s Nemcami 
a vy dosiaľ ležíte v nečinnosti. Tým je náš pôvodný plán zmarený.“
31. august 1944 – Okolo 13.00 hod. vtrhli od Košíc do Prešova 
 Nemci, prakticky bez odporu obsadili štáb armády a všetky dôleži-
té spoje.  
1. september 1939 – Slovensko začalo bez vyhlásenia vojny ťaženie 
proti Poľsku. Väčšina jednotiek operovala na územiach odobratých 
mu v rokoch 1918 –1920 a 1938.
1. september 1941 – Ilegálne vedenie KSS vypracovalo „Organizač-
ný štatút bojových jánošíkovských družín“.
1. september 1944 – Prvé legálne zasadnutie SNR. SNR deklarova-
la obnovenie Československa a prevzatie moci na Slovensku. Úze-
mie Slovenska vyhlásila za samostatné a slobodné a prihlásila sa 
k 1. ČSR na základe „rovný s rovným“.
1. september 1944 – Generál SS Berger píše v liste Himmlerovi, že 
povstanie zlikviduje za štyri dni. 
V noci z 1. na 2. septembra 1944 – Konev píše Stalinovi a navrhuje so-
vietsku operáciu na Slovensko cez Karpaty. Stalin dal na ňu 3. sep-
tembra 1944 súhlas. 
3. september 1939 – Poľský prezident Ignacy Moscicki povoľuje vý-
stavbu Légie Čechov a Slovákov. 
3. september 1940 – Ústavným zákonom č. 210/1940 splnomocnil 
Slovenský snem vládu, aby počas jedného roka urobila všetky po-
trebné opatrenia na dokončenie arizácie. 
7. september 1944 – Predsedníctvo SNR vymenovalo K. Šmidke-
ho za hlavného veliteľa partizánskeho hnutia na Slovensku. Dňa 
16. septembra zriadilo Hlavný štáb partizánskeho hnutia, ktorý začal 
s činnosťou 18. septembra 1944. 


