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Viliam Stránsky, predseda ZO SZPB č. 9, Brati-
slava: – Protikomunistický odboj, to je vymyslený 
ideo logický panfl et nepriateľov štátu. Áno, spravilo 
sa mnoho chýb a vinníkov treba pomenovať, ale ľu-
dia chceli sociálny štát a rozhodne nie terajší -izmus. 
Karpatsko-duklianska operácia sa zrodila na po-
moc SNP a hlavne na skoršie oslobodenie Slo-
venska za účasti vojakov 1. čs. armádneho zboru 
v ZSSR a svojim strategickým významom prispela 
k rýchlejšej porážke nacistického Nemecka. 
Mám rád fakty a nie výplody novodobých pretvá-
rateľov dejín Slovenska. 
Jozef Havel, predseda OblV SZPB, Nitra: – V roku 
prijatia protikomunistického zákona som sa sám 
seba pýtal, ozaj naši poslanci NR SR si nevidia na 
špičku nosa? Veď v 1. čs. armádnom zbore v ZSSR 
bolo pomerne málo komunistov. Ak poslanci chce-
li vyjadriť odpor proti Červenej (komunistickej) ar-
máde, mali zvoliť deň, kedy bola oslobodená prvá 
slovenská obec Kalinovo. 
Ešte šťastie, že v protikomunistickom ošiali v de-
väťdesiatych rokoch minulého storočia za deň 
platnosti zákona nevyhlásili 29. august. Aspoň, že 
iní poslanci schválili zákon o Dni hrdinov KDO 
a tým potvrdili význam bojov o dukliansky prie-
smyk v histórii nášho národa. 
Karol Uhrík, predseda ZO SZPB, Brusno: – Kar-
patsko-duklianska operácia má, podľa mňa, v na-
šich dejinách veľký význam. Bola dôkazom sku-
točného a úprimného priateľstva ZSSR k našim 
národom. Bola konkrétnym príspevkom pomoci 
bojujúcemu Slovensku v SNP. A nakoniec, Čecho-
slováci ukázali, že za oslobodenie svojej vlasti sa 
chcú pričiniť aj sami. 
Tým, že zákon o protikomunistickom odboji nado-
budol začiatok pôsobnosti od 6. 10. 1945 sa jeho 
tvorcovia snažili povýšiť tento odboj nad odboj 
proti fašizmu a nacizmu. 

Názory respondentov sa nemusia zhodovať 

s názorom redakcie a vydavateľa.
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Perlička
Pomsta „za studena“
Keď otec oslavoval 42 rokov, jeho 14-ročný syn Rob Witts 
ho obdaroval vlastnými rukami vyrobenou „sarkastic-
kou pohľadnicou“, napísal list The Daily Star. Text na nej 
znel: „Má 42 (číslica napísaná výrazne červene) a, samo-
zrejme,... nebudeme si to všímať, že? Všetko najlepšie na 
Tvoje 42. narodeniny oco! Od Robbieho.“ 
Otec sa rozhodol odpovedať synovi obdobným spôsobom, ale až 
o 28 rokov. Keď Rob dovŕšil 42 rokov, otec mu vrátil pohľadnicu 
s maličkou zmenou: jeho text doplnil úslovím, ktoré u nás vyjad-
rujú slová „ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva“. Samozrejme, 
že prepísal slovo „oco“ na „synček“. 
Keď sa tento príbeh objavil na sociálnej sieti, Robov otec sa v mo-
mente zmenil na legendu. Mnohí ho pochválili za dlhú a trpezlivú 
hru. – r –  

V tomto období pred 76 rokmi už prebiehali boje 
v Karpatsko-duklianskej operácii. Aký význam jej 
prisudzujete v našich dejinách? Prečo má zákon 
o protikomunistickom odboji začiatok pôsobnos-
ti od 6. 10. 1945? Teda od dňa, kedy sme si aj sami 
(1. čs. armádny zbor v ZSSR) začali oslobodzovať 
svoju domovinu od nemeckých nacistov?

Ak chceš zničiť národ, zober mu dušu! Ak chceš národu zobrať dušu, 
zober mu historické povedomie hrdosti na odvážne činy
dokazujúce statočnosť predkov. 

Ak chceš zničiť národ, zober mu dušu! Ak chceš národu zobrať dušu, 
zober mu historické povedomie hrdosti na odvážne činy
dokazujúce statočnosť predkov. Peter Švec, blog.pravda.sk, 2. 9. 2020Peter Švec, blog.pravda.sk, 2. 9. 2020

S hrdosťou na svojich predchodcov

Ako prví položili veniec k Pamätníku Červenej armády vnúčence členky predsedníctva Marty Makovej a členovia SZPB.

Do redakcie Bojovníka prišlo tohto roku okolo 70 
článkov o oslavách 76. výročia SNP po celom úze-
mí Slovenska. 

Tento záber je z Trebišova z 31. augusta 2020, kde 
si Výročie SNP pripomínali členovia tunajšej oblastnej 
organizácie SZPB. Pietnej spomienky sa s nimi zúčast-
nili predstavitelia štátnych a samosprávnych organov 
a organizácií mesta Trebišov, zástupcovia Ozbrojených 
síl a Polície SR, politickej strany KSS a občania mes-
ta. Vzhľadom na hygienické pravidlá, tento rok chýbal 
špalier mladých ľudí.

Po hymnách SR a RF a dobovej básni sa k prítom-
ným prihovoril oblastný predseda SZPB Milan Urban 

(na snímke v bielej košeli s krátkymi rukávmi). Zdôraz-
nil nielen význam SNP, no poukázal aj na určitých his-
torikov, ktorí sa stále nedokážu zmieriť s tým, že éra 
slovenského protifašistického hnutia sa začala výrazne 
aktivizovať po porážke Nemcov pod Stalingradom. 

Nezabudol ani na tunajších odbojárskych velikánov, 
na partizánskeho náčelníka štábu Ľ. Kukorelliho (PB 
Čapajev), ale aj na zakladateľa a veliteľa historicky pr-
vej Bojovej jánošíkovskej družiny (predchodcovia štan-
dardných partizánskych oddielov) Pavla Boroša.  

Na záver boli ocenení členovia SZPB Marta Maková, 
Mária Kolesárová a Vladimír Lapitka. 

Zaslal Ladislav Lippai, predseda OblRK SZPB Trebišov

Kto chce zakázať aké pamätníky?
Umiestňovanie pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ oslavujúcich ko-
munistický, fašistický a nacistický režim by malo byť zakázané zákonom. 
A aj pomenovanie ulíc a priestranstiev po predstaviteľoch týchto režimov. 

Podľa (podpredsedu NR SR Juraja) 
Šeligu podstata poslaneckého návrhu 
spočíva v tom, že názvy ulíc si urču-
je obec, ktorá musí o súhlas požiadať 

rezort vnútra. „Aj tento zákon prika-
zuje, aby to riešila obec a komuni-
kovala so svojimi občanmi a sami sa 
rozhodli. Zákon neprikazuje, ako sa 

má alebo nemá nejaká ulica volať,“ 
povedal Šeliga.

Novela by mala nadobudnúť účin-
nosť 16. novembra 2020. Ide o sym-
bolický dátum, pretože 16. novem-
bra 1989 sa v Bratislave uskutočnil 
pochod, na ktorom študenti žiadali 
okrem iného aj slobodu. 

Podľa HSP zo 6. 9. 2020 

Že Čína je spolu s Ruskom pripravená brániť vý-
sledky 2. sv. vojny! 

Informáciu o tom priniesla agentúra Nová Čína, ktorá 
tento poznatok zverejnila podľa telegramu, ktorý predse-
da ČĽR Si Tin-Pching poslal prezidentovi RF Vladimírovi 
Putinovi pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. sv. vojny. 

Si Tin-Pching v ňom vyjadril pripravenosť „spolu 
s ruským kolegom pracovať na zjednotení úsilia na ra-
zantnej obrane víťazstva v 2. sv. vojne a rovnako aj nad 
medzinárodnou spravodlivosťou“. 

1. septembra 2020 V. Putin počas otvorenej video-
prednášky vyhlásil, že nesmú existovať pochybnos-
ti o tom, kto bol agresorom počas Veľkej vlasteneckej 
vojny a kto „zlomil chrbát nacistickej vojenskej maši-
nérii“. Oslobodenie štátov východnej a strednej Európy 
nazval veľkou zásluhou Červenej armády. Poznamenal 
tiež, že sa dá sporiť o tom, čo za oslobodením nasledo-
valo, aké režimy sa tvorili v oslobodených štátoch i aký 
vzťah mali k týmto režimom ich obyvatelia.

  – r – 

Čo sľúbil Si Tin-Pching Putinovi?

Podľa prieskumu Komisie o židovských materiálnych po-
hľadávkach voči Nemecku, 11 % mladých Američanov sa 
nazdáva, že za holokaust sú si vinní samotní Židia, vyše 
60 % nevedia, koľkí Židia boli zlikvidovaní nacistami. 

„...aj keď počas holokaustu bolo v Európe zriadených 
vyše 40 tisíc táborov a get, až 48 % respondentov nedo-
kázalo pomenovať ani jeden,“ hovorí sa v texte. V závere 
prieskumu sa hovorí, že 56 % respondentov nevedelo nič 
o koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau a len 6 % po-
znalo koncentračný tábor Dachau.  Podľa vz.ru, 16. 9. 2020 

Čo zistili sociológovia v USA?
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H O R Ú C A  Z E M E G U Ľ A Čo píšu iníČo píšu iní
O hrozbe „novej Ruskej ríše“
Poľsko sa môže na svojich východných hraniciach stret-
núť s „novou formou Ruskej ríše,“ vyhlásil v rozhovore pre 
Polskie Radio 24 profesor Akadémie vojenského umenia 
Piotr Grochmalski. Pravdepodobnosť toho vidí v integrá-
cii Ruska s Bieloruskom.

„Práve Bielorusko je kľúčové 
z pohľadu európskej bezpečnos-
ti. Ak si Rusi kompletne pripo-
ja tento štát do svojho systému, 
narazíme na nový druh Ruskej 

ríše na našej hranici,“ povedal. 
Poľský expert vychádza 

z toho, že po rozpade ZSSR sa 
hlavným elementom stability 
v postsovietskom priestore sta-

lo vytvorenie suverénnych štá-
tov. Avšak pre Rusko je vraj 
charakteristická „gigantická po-
stupná expanzia“.  – r – 

Erdogan: „Neexistuje moc, ktorá by sa nám
mohla postaviť do cesty.“
Nie sú to slová Kara Mustafu pred obliehaním 
Viedne v roku 1683, ale tureckého preziden-
ta Recepa Tayyipa Erdoğana z 30. augusta roku 
2020. A aby im dodal ešte väčšiu váhu, zdôraz-
nil: „Nie sme spoločnosť, ktorá má armádu – 
sme národ, ktorý je sám armádou!“ 

„Teraz silnejším hlasom, s úprimnejšou vierou 
a s väčšou dôverou v seba ako včera, hovoríme na-
šim nepriateľom: „Tak poďte! Každý, kto by sa 
proti nám postavil na zemi, na mori i vo vzduchu, 
uvidí odhodlanie Turecka chrániť svoje práva a záuj-
my v súlade s medzinárodným právom. Buďte si istí, 
že tí, ktorí to nevideli, narazia na tvrdú realitu v teré-
ne, za diplomatickým stolom a na medzinárodných 
fórach. Neutekáme z boja. V tomto boji nebudeme 
váhať obetovať mučeníkov a ranených. Za našu 
nezávislosť a za našu budúcnosť bude bojovať 83 mi-
liónov ľudí, aby sme ako povodeň zvalili prekážky, 
ktoré sa nám postavia do cesty.“

Pri inej príležitosti vyhlásil: „Turecko je odhodlané 
urobiť všetko pre dosiahnutie uznania svojich práv 
v Egejskom, Čiernom a Stredozemnom mori“ a „Ne-
robíme kompromisy v tom, čo je naše.“ A pohrozil: 
„Ak by Grécko odpovedalo, bude to jeho skaza.“ 

Problém je v tom, že Ankara odmieta riešiť eko-
nomické spory medzinárodnou arbitrážou. Dôvo-
dom bude jej prehnaná sebadôvera vo vlastné sily 
a – v Alaha. Erdogan často, najmä však pri návšte-
ve Turkov v Nemecku a v Holandsku, citoval slo-

vá tureckého básnika: „Minarety sú naše bajone-
ty, kupoly naše prilby, mešity naše kasárne a veria-
ci naše vojsko!“ Teraz sa vystatuje: „Keď spojíme 
našu technologickú nadradenosť, naše plne rozvi-
nuté ľudské zdroje a našu duchovnú moc… s Ala-
hovým dovolením niet sily, ktorá by sa nám mohla 
postaviť do cesty.“ 

...demokratický systém Turecka bol v regió-
ne až donedávna vnímaný ako „model“ pre ostat-
né moslimské krajiny a dôkaz toho, že islam a de-
mokracia sú zlučiteľné. Realita však nemôže byť 
iná, keď medzi Erdoganove obľúbené výroky pat-
rí: „Demokracia je električka. Keď vás dovezie, 
kam potrebujete, vystúpite“. A ono to naozaj vy-
zerá, že turecká električka sa už blíži ku konečnej. 

Podľa viacerých pozorovateľov Erdogan svoji-
mi silnými rečami a provokáciami chce odpútať 
pozornosť domáceho obyvateľstva od hospodár-
skych problémov, keď milióny tureckých domác-
ností nie sú schopné platiť účty, infl ácia ofi  ciál ne 
dosahuje 12 %, neofi ciálne sa blíži k 30 %, turec-
ká líra zažíva silný pád, prosí o peniaze od malé-
ho štátu Katar a aj jeho „obranný priemysel“ je pa-
ralyzovaný nedostatkom dovezených motorov pre 
vrtuľníky, tanky a obrnené transportéry vyrobené 
doma. 

Podľa tureckého penzionovaného kontraadmi-
rála Ceme Gürdeniza, autora mnohých odborných 
publikácií, Turecko reprezentuje turecký svet: 
národy od Kazachstanu po Balkán, ktoré nema-
jú morské pobrežia.  Christianitas.sk, 12. 9. 2020 (výňatok)

NI o nebezpečnom zbližovaní Číny a Ruska
Upevňovanie vzťahov Ruska a Číny je obrovskou hrozbou pre 
USA, napísal časopis National Interest. 

Uviedol, že od času eko-
nomickej vojny Západu pro-
ti Rusku, Peking a Moskva po-
zdvihli svoje vzťahy na výrazne 
vysokú úroveň. Pričom vlády 
oboch štátov pokračujú v zbli-
žovaní. 

V auguste predseda Si Ťin-
Pching vyzval Rusko a Čínu 
„postaviť sa hegemónii a jed-
nostrannosti“. „Sami sa môže-
te dovtípiť, koho mal na mysli,“ 

píše autor článku v NI a oso-
bitne poukazuje na tesné vzťa-
hy vo vojenskej oblasti Číny 
a Ruska. 

„Teraz už aj nespútaní stúpen-
ci americkej prevahy znervózne-
li zo spolupráce druhej najsilnej-
šej ekonomiky s druhou najsil-
nejšou armádou sveta,“ píše NI. 

Autor článku Doug Bandow 
sa nazdáva, že vedenie USA by 
si malo sadnúť s ruskými poli-

tikmi za stôl a prerokovať kom-
promisy, ktoré budú vyhovovať 
obom stranám. USA, že môžu 
napríklad vyhlásiť ukončenie 
epochy rozširovania NATO. 
Cieľom však nemá byť, aby sa 
Rusko stalo spojencom Spoje-
ných štátov, ale zabrániť mu, 
aby sa stalo spojencom Číny. 
No a na to musia americkí poli-
tici uznať, že „Rusko má vlast-
né záujmy, ktorých sa bude 
držať bez ohľadu na názor 
Washingtonu“.   – r –

Bude v Sýrii ďalšia chemická provokácia?
Teroristi zo zoskupenia Hajat Tahrír aš-Šám pri-
pravujú provokáciu s použitím otravných látok 
v južnej časti sýrskeho Idlibu, uviedol predstavi-
teľ ruského centra pre zmierenie nepriateľských 
strán v Sýrii kontraadmirál Alexandr Grinkevič. 

Povedal, že podľa ich zdrojov teroristi plánujú 
nakrútiť inscenované snímky o nasadení chemic-
kých zbraní a toto trúbiť do sveta cestou internetu 
a blízkovýchodných a západných médií. 

Podľa ria.ru, 11. 9. 2020 

„Rusi také nemajú“: Trump o US zbraniach
Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že ta-
kých zbraní, aké majú USA, niet ani u Rusov, 
ani u Číny. 

„Povedal som: máme systémy, rakety, voja-
kov... Máme systémy, aké ste nevídali! U predse-
du Si (Tin Pchinga) nič takého niet, u Putina ta-

kého niet. Nikto nemá to, čo máme my,“ vyhlásil 
Trump vystupujúc pred stúpencami v Michigane. 

Prezident tiež nazval „chorými“ tých, ktorí tvr-
dia, že s takýmito vyhláseniami rozširuje tajomstvá. 
„Ja len chcem povedať, že americké ozbrojené sily 
sú najmocnejšie,“ dodal Trump.  – r – 

  Rasistické invektívy na adresu
Petra Sagana 

Belgický cyklista Wout van Aert sa priamo pred kamerou 
vyjadril o najlepšom slovenskom cyklistovi ako o „achter-
lijke aap“, čo v preklade z fl ámčiny znamená „hlúpa“ či 
„sprostá opica“. 
Belgický rasizmus je povestný, veď aj niekdajší belgický kráľ 
Leopold II. v minulosti nechal doviezť niekoľko černochov 
z Konga do Bruselu, kde ich potom vystavovali v zoologickej 
záhrade v pavilóne exotických živočíšnych druhov. 
Niekto by sa mohol domnievať, že od čias Leopolda II. sa už 
Belgicko čiastočne scivilizovalo a nejaký latentný rasizmus as-
poň nebudú Belgičania predvádzať verejne. Ukazuje sa však, že 
je to príliš optimistická predstava. Ak im nerobí problém pred 
kamerou hajlovať, prečo by im malo vadiť, ak nazvú nejakého 
Východoeurópana „hlúpou opicou“?  HSP, 12. 9. 2020 (výňatok)

  Poznáme detaily rozhovoru Churchilla
o atómovom bombardovaní ZSSR

Bývalý generálny riaditeľ The New York Times a ame-
rický vojenský činiteľ Julius Ochs Adler odhalil v služob-
nom zázname detaily diskusie o atómovom bombardova-
ní ZSSR, ktorá sa konala v dome bývalého britského pre-
miéra Winstona Churchilla. 
The New York Times uvádza, že len nedávno nájdený záznam 
dosvedčuje, že Winston Churchill v obľúbenej stratégii stude-
nej vojny uprednostňoval atómové i konvenčné bombardova-
nie ZSSR a Číny, aby dosiahol ich podriadenie sa. 
Vo svojom dome v Kente napr. kritizoval to, že spoločná brit-
sko-americká politika je voči Rusku „slabá a neagresívna“. 
Adler napísal „Churchill ma pomerne razantne požiadal po-
menovať počet bômb, ktoré máme a zároveň zhodnotiť ruský 
arzenál“. „Odvetil som mu, že na šťastie, nie som členom 
najvyšších vládnych kruhov a nedisponujem vedomosťa-
mi o tomto strašnom tajomstve,“ uvádzajú sa Adlerove slo-
vá a tvrdenie, že Chruchill neskôr prekvapil prítomných keď 
vyhlásil, že ak by on bol premiérom (stál vtedy na čele opozí-
cie – pozn. Bojovník) a mal záruky našej vlády, predložil by 
Rusku rad podmienok „vo forme ultimáta“. 
„Podľa neho, Rusi by ich odmietli, na základe čoho by nasle-
dovalo informovanie Kremľa, že ak to neprehodnotí, zhodí-
me atómové bomby na 20 alebo 30 miest,“ vyplýva zo zázna-
mu Američana. 
Churchill predpokladal, že „Rusi opäť odmietnu“ posúdiť 
naše podmienky. „V tom prípade budeme musieť udrieť na je-
den z cieľov a v prípade potreby aj na ďalšie. Po treťom úde-
re určite panika zachváti nielen obyvateľstvo, ale aj Kremeľ, 
a vtedy budú naše podmienky splnené,“ poznamenal Adler. 
Adler podľa The New York Times k tomu ďalej dodal, že 
„americký ľud nebude nikdy súhlasiť s takou formou preven-
tívnej vojny“. 
V článku sa uvádza názor vedúceho oddelenia dejín Exeter-
skej univerzity Richarda Toyeho, že W. Churchill sa jedno-
značne staval za takéto vyhrážanie do augusta 1949 do obja-
venia sa atómových zbraní u Sovietskeho zväzu. Ale to, že na 
tom trval aj v roku 1951, je odhalenou novinkou. Toye tvrdí, 
že „o jeho spôsobilosti na ten moment zdravo uvažovať sa dá 
pochybovať“.  Podľa vz.ru, 9. 9. 2020 (krátené) 

  Zacharova obvinila Poľsko z prekrúcania
dejín 2. sv. vojny

Poľský premiér M. Morawiecki počas pietnych podujatí 
k 81. výročiu začiatku 2. sv. vojny opäť vyhlásil, že za roz-
pútanie vojny je vinné Nemecko a ZSSR. 
„Nie je to prvýkrát, keď narážame na pokusy poľského vede-
nia špekulovať o mimoriadne citlivej téme 2. sv. vojny pre ná-
rody bývalého ZSSR. Samozrejme, osobitne horlivý je poľ-
ský premiér aj v mediálnom priestore, keď sa snaží upokojiť 
vlastné politické názory a ambície, alebo aj časť poľskej spo-
ločnosti, ktorá hľadá odpoveď na otázku „kto je vinný za naše 
vojenské porážky“? Premiér Morawiecki sa snaží odviesť po-
zornosť spoločnosti zo strategických chýb vedenia predvoj-
nového Poľska a celú zodpovednosť preložiť na vonkajšie 
sily a cynicky tvrdiť, že vojnu rozpútal Sovietsky zväz spo-
lu s hitlerovským Nemeckom,“ uviedla Zacharova na brífi ngu 
3. septembra 2020.     – r – 
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HORÚCE TÉMY ČÍSLA

Ani po desiatkach rokoch 
neprestáva Dukla a v jej 
ponímaní boje na Dukle 
znieť ako symbol slobo-
dy, ktorým sa spoločným 
bojom vojsk sovietskej ar-
mády a 1. čs. armádneho 
zboru v ZSSR na severový-
chodnom Slovensku v je-
seni 1944 začalo oslobo-
dzovanie Slovenska spod 
nemeckej nadvlády. 

Hlavným zámerom Karpatsko-duklianskej operácie 
bolo pomôcť povstaleckým silám v SNP. K rozhodnu-
tiu velenia Červenej armády poskytnúť pomoc sloven-
ským povstalcom viedli politické záväzky, ktoré so-
vietska vláda prevzala podpísaním dohody s českoslo-
venskou vládou o vzájomnej pomoci a podpore v boji 
proti nacistickému Nemecku. Prvým krokom pomo-
ci bolo vyslanie diaľkového letectva, aby sa zásobo-
vaním povstalcov vojenským materiálom posilnil ich 
ozbrojený odpor dovtedy, pokiaľ vojská Červenej ar-
mády nepreniknú až k povstaleckému územiu. 

Karpatsko-duklianska operácia sa začala 8. septem-
bra 1944 útokom sovietskej 38. armády generála Ki-
rilla S. Moskalenka, posilnená 1. čs. armádnym zbo-
rom v ZSSR pod velením generála Jana Kratochvíla 
so značnou podporou letectva. Útočiace vojská úspeš-
ne prekonali prvé pásmo nemeckej obrany. Nacistom 
sa prisunutím 12 500 vojakov a techniky podarilo za-
staviť postup československých a sovietskych jedno-
tiek. 

Po zdĺhavých a ťažkých bojoch sa podarilo soviet-
skym a československým jednotkám prelomiť aj druhé 
pásmo nemeckej obrany a 20. septembra 1944 obsadiť 
poľské mesto Dukla. Ťažké a neľútostné boje pokra-
čovali ešte viac ako dva týždne k Duklianskemu prie-
smyku, kým 6. októbra československí vojaci v súčin-
nosti so 67. streleckým zborom a 31. tankovým zbo-
rom dosiahli slovenské hranice a ovládli Dukliansky 
priesmyk. 

Karpatsko-duklianska operácia po vojenskom potla-
čení SNP a prechode povstaleckých jednotiek na par-
tizánsky spôsob boja v horách stratila svoje opodstat-
nenie a 28. októbra 1944 bola prechodom do obrany 
ukončená.

Tých, čo padli v boji alebo zomreli na následky zra-
není, nám dodnes pripomínajú hroby na vojnových 
cintorínoch československých a sovietskych vojakov 
v poľských mestách Nowosielcze, Zarzin a v meste 
Dukla, na Cintoríne vojakov 1. čs. armádneho zboru 
v ZSSR v Duklianskom priesmyku a vojakov Červe-
nej armády vo Svidníku. 

V boji za slobodu na Dukle sa krvou potvrdilo pria-
teľstvo našich vojakov s červenoarmejcami, ktorému 
Česi a Moravania, Volinskí Česi, Slováci, zakarpat-
skí Ukrajinci, Rusíni a vojaci iných národnosti boju-
júci v 1. čs. armádnom zbore v ZSSR sa nikdy nespre-
neverili, hoci prežili nemálo útrap v dramatických bo-
joch, v zajatí či neskôr v obnovenom štáte, za ktorý 
riskovali svojimi životmi. 

Každoročne im vzdávame úctu a chránime ich pa-
mäť. Nedopusťme znevažovanie hrdinstva vojakov 
i obyčajných ľudí, ktorí sa neváhali postaviť fašizmu, 
nasadzovať svoje zdravie, životy svoje i svojich naj-
bližších za našu slobodu! 

Rok čo rok budeme boje za našu slobodu pripomí-
nať, aby generácie po nás si zapamätali, ako ľahko 
sme o slobodu prišli a koľko úsilia a obetí stálo naše 
oslobodenie. 
Česť ich pamiatke!

Dukla premožená, bolestivá i víťazná

Podpredseda ÚR SZPB
Juraj Drotár.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia si 9. septembra pripo-
menula aj delegácia SZPB v zložení zľava V. Longauer, K. Fri-
šová a J. Baláž. Ján Rohár

Je mesto Martin slovanské?
Mesto Martin pri príležitosti 76. výročia SNP 28. augus-
ta 2020 pripravilo kladenie vencov k Pamätníku pušiek. 
Začiatok slávnosti bol slušne pripravený až do privítania 
hostí predstaviteľom mesta, keď privítal zástupcu fran-
cúzskeho veľvyslanectva a neprivítal zástupcu veľvysla-
nectva RF. Ak má niekto pochybnosti o čom píšem, bol 
som účastníkom týchto osláv.

Klobúk dole pred predstaviteľom oblastného výboru SZPB 
Martin Jozefom Petrášom, ktorý pri pamätníku Martin-Prieko-
pa zástupcu veľvyslanectva RF privítal. Asi bude mať na mest-
skom úrade nepríjemnosti.

Preto sa pýtam. Má v meste Martin sídliť Matica slovenská? 
Veď Matica je slovenská, Slováci sú Slovania, ako Rusi, ktorí 
položili životy za našu slobodu.

Mesto Martin už asi slovanské nie je. Predviedlo sa na tomto 
podujatí. Ján Jurčík

Na webe vyšetrovacieho výboru RF sa objavila správa, že 
v rámci hlavnej vyšetrovacej správy bude vytvorené od-
delenie na vyšetrovanie zločinov spojených s rehabilitá-
ciou nacizmu a falzifikácie dejín.

Práca tohto orgánu bude nasmerovaná na určenie vinníkov 
zo zločinov v rokoch vojny a na odvrátenie falzifi kácie histórie 
vlasti.   Podľa ria.ru, 10. 9. 2020 

Falzifikácia dejín je zločin!

Napísali nám

Aj DAV DVA si pripomenuli SNP
DAV DVA sú nasledovníci socialistických myslite-
ľov z komunity DAVu. Davisti sa priamo (Husák, 
Novomeský), či nepriamo (Clementis) podieľa-
li na Slovenskom národnom povstaní, udalos-
tiach, ktoré mu predchádzali (Vianočná dohoda, 
SNR), ale aj udalostí, ktoré nasledovali (Košický 
vládny program). Práve preto si o to intenzív-
nejšie pripomenuli 29. august ich nasledovníci 
na webe davdva.sk v celom rade článkov. 

29. augusta si čitatelia mohli prečítať prejavy 
a spomienky Ladislava Novomeského a Gustá-
va Husáka, výber slovenských fi lmov s temati-
kou Slovenského národného povstania, výtvarné 
diela k téme Slovenského národného povstania či 
digitálnu verziu Husákovho knižného Svedectva 

o SNP. Okrem toho DAV DVA zverejnil prejavy 
Ľuboša Blahu a Roberta Fica, ktorí si v Kremnič-
ke pripomenuli najväčší vojnový zločin – smrť 
747 ľudí, ktorých popravili nacisti za kolaborá-
cie ľudákov. Ľuboš Blaha v tejto príležitosti pri-
pomenul, že fašizmus prišiel zo západu a slobo-
da z východu. Dodal, že sa nemáme báť pripomí-
nať si význam Novomeského, Husáka a Šmidke-
ho a taktiež Červenej armády. Celý priebeh uda-
lostí, ktoré viedli k povstaniu mapuje Soňa Va-
lovičová v sérii historických článkov Chceli sme 
bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslo-
bodenie). Okrem toho DAV DVA na sociálnej sie-
ti zdieľal citáty viazané na SNP a videá z fi lmov, 
ktoré mapujú účasť davistov v SNP.  Lukáš Perný

MO RF zverejnilo dokumenty k 75. výročiu
konca 2. sv. vojny
Ide o archívne dokumenty, v ktorých sa ho-
vorí o oslobodení Mandžuska a južného Sa-
chalinu od japonských okupantov. 

Nový multimediálny projekt „Zákonité fi nále“ 
s unikátnymi historickými dokumentmi z fondov 
ústredného archívu ministerstva obrany sa nachá-
dza na webovej stránke rezortu. 

Po prvýkrát sú tu zverejnené odtajnené den-
níky bojovej činnosti, politických hlásení, roz-
kazov a nariadení, prepisov rozhovorov soviet-
skych a japonských vojvodcov, schémy bojových 
činností. Predstavené sú aj unikátne fotografi e 
z čias Sovietsko-japonskej vojny, návrhy na vy-
znamenania hrdinov – červenoarmejcov, súhrnné 

informačné hlásenia a tlačové články za rok 1945. 
Zaujímavosťou sú informácie o nasadzovaní ja-

ponských teroristických samovrahov typu kami-
kadze, ktorí poľovali na sovietskych dôstojníkov 
a generálov, prepadajúc ich s chladnými zbraňa-
mi s výbušnými opaskami a granátmi, hádzajúc 
sa pod tanky, autá a medzi skupiny sovietskych 
vojakov. Niekedy vraj väčšie skupiny týchto sa-
movrahov vytvárali živé protitankové pole. 

Dokumenty odhaľujú aj japonské zločiny pro-
ti ľudskosti, osobitne vraždy politických väzňov, 
vykonávané pri ústupe z pozícií. Uvádzajú sa pro-
vokácie Japoncov, ktorí sa prezliekli do uniforiem 
červenoarmejcov a v nich strieľali na civilistov, 
na ženy, deti a starcov. No a tých, ktorí paľbu pre-
žili, dorážali s nožmi.  Podľa ria.ru, 2. 9. 2020

Vráti sa Odese Prospekt maršala Žukova?
„Otázka nestojí na reakcii nacionalistov, 
ale na reakcii kyjevských úradov,“ povedal 
ruským novinám Vzgljad šéfredaktor „Taj-
mer-Odessa“ Jurij Tkačov, keď sa vyjadroval 
k návrhu primátora Odesy Gennadija Tru-
chanova premenovať Prospekt Nebeskej 
stotiny naspäť na Prospekt maršala Žuko-
va (Žukovovi bol prospekt odobratý v roku 
2016 – pozn. Bojovník). 

„Na to, aby sa (prospektu) navrátil historický 
názov, v každom prípade bude treba rozhod-
nutie mestskej rady Odesy. Súčasná schôdza, 
počas ktorej primátor Odesy Gennadij Trucha-

nov toto vyhlásil, je poslednou pred miestny-
mi voľbami, ktoré sa budú konať 25. októbra,“ 
povedal Tkačov. 

Ak sa premenovanie udeje, i tak to bude až po 
miestnych voľbách, spresnil primátor. „Avšak 
predpovedať, čo sa na Ukrajine udeje po ďal-
ších voľbách, je úloha nevďačná,“ dodal. 

Pripomeňme si, že idea prinavrátiť prospek-
tu pomenovanie po maršalovi Žukovovi nie je 
nová. Presne pred rokom to isté navrhoval po-
slanec Nikolaj Skorik, no nezískal dostatočnú 
podporu. 

– r –
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AKO SME SI PRIPOMENULI 76. VÝROČIE SNP?

Ofi ciálna časť sa po položení vencov 
a kytíc pri pamätníku začala hymnou, kto-
rú zaspievali členovia speváckeho súbo-
ru Senior z Denného centra č. 3 v Det-
ve. Slávnostný príhovor mal predseda 
ZO SZPB v Detve Július Feješ. Poukázal 
v ňom na udalosti, ktoré naštartovali prí-
pravy na ozbrojené vystúpenie proti nená-
videnému fašizmu. Osobitne na Vianočnú 
dohodu z decembra 1943, ale aj na Čes-
koslovensko-sovietsku „Zmluvu o pria-
teľstve, vzájomnej pomoci a spolupráci“, 
podpísanú v Moskve 12. decembra 1943.

Zdôraznil, že SNP vypuklo 29. augus-
ta 1944 v Banskej Bystrici ako reakcia na 
vstup nemeckej armády na územie Slo-
venska.

Neopomenul ani udalosť, ktorá sa do-
týka len Detvy. A to uskutočnenie jedinej 
partizánskej prehliadky na povstaleckom 
území, ktorá sa konala 1. októbra 1944 za 
účasti asi 600 partizánov.

Ako býva v Detve zvykom, po oslavách 
sa uskutočnila členská schôdza ZO SZPB, 
ktorá má momentálne 223 členov. 

– JF –, snímka Jaroslav Švábenský

Zúčastnili sa ho delegácie veľvysla-
nectiev Francúzska, RF, ČR, ŽSK na 
čele s predsedníčkou Monikou Jurino-
vou, primátori a starostovia spolupracu-
júcich miest a obcí, členovia SZPB, čle-
novia JDS zo Žiliny, pamätníci, pozosta-
lí a zástupcovia spolupracujúcich združe-
ní – Klubu vojakov ZV SR a Klubu vojen-
ských výsadkárov SR. 

Všetkých privítal starosta Strečna Du-
šan Štadáni. On i všetci ostatní rečníci 
zdôraznili dôležitosť zachovania pamä-
te o spoločnom boji proti nemeckému na-
cizmu, o potrebe zachovania demokracie 
a mieru. 

SZPB pri tejto príležitosti udelil za zá-
sluhy o zachovanie tradícií a pamätí boja 
proti fašizmu a za národnú slobodu Čest-
né uznanie SZPB 5. pluku špeciálneho ur-
čenia Žilina, Pamätnú medailu M. R. Šte-
fánika ŽSK obciam Stráňavy a Strečno. 
Z rúk podpredsedu ÚR SZPB plk. v. v. Ju-
raja Drotára si ich prevzali veliteľ 5. plu-
ku plk. Pavol Šebík, M. Jurinová, starosta 
Stráňav Jozef Papán a Strečna D. Štadáni. 

S účastníkmi spomienkového stretnutia 
sa peknými pesničkami rozlúčila spevácka 
skupina Jesienka z obce Strečno. Vojenské 
pocty vzdali vojaci 5. pluku špeciálneho 
určenia.  – JD – 

Hovorí Eva Jurinová.

V Kunerade si 76. výročie SNP pripomenuli protifašisti z obce a Rajeckej doliny 
v prítomnosti členov OZ Akurad a protifašistov z oblastnej organizácie SZPB 
na čele s Jurajom Drotárom. 

Súčasťou osláv bolo odhalenie obnoveného pamätníka SNP, pásku ktorého prestrih-
li podpredsedovia NR SR Milan Laurenčík, Gábor Grendel, minister obrany SR Jaro-
slav Naď a predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. 

S príhovormi vystúpili G. Grendel, J. Naď, E. Jurinová, zástupca britskej ambasády 
Andrew Wells a starostka obce Kunerad a poslankyňa NR SR Monika Kavecká.  – JD –

Oslavy 76. výročia SNP v Detve
Konali sa v piatok 28. augusta pri pamätníku padlých a zúčastnili sa ich pred-
nostka okresného úradu Ivana Hukeľová, primátor Ján Šufliarsky, členovia ZO 
SZPB Detva, predstavitelia politických strán a hnutí, občianskych združení, 
spoločenských a záujmových organizácií.

Strečno, symbol spoločného boja
Pri pamätníku francúzskych partizánov na vŕšku Zvonica sa v predvečer SNP 
28. augusta 2020 uskutočnilo spomienkové stretnutie k 76. výročiu SNP. 

Žilinské Chrastie stále pripomína
Pri pamätníku obetí fašizmu v žilinskej časti Chrastie 26. augusta si pamätní-
ci a obyvatelia mesta Žilina pripomenuli fašistické represálie v meste a okolí. 

Hold vďaky vzdali tu zavraždeným 32 antifašistom a ostatným 97 obetiam fašis-
tických represálií . Vence vďaky k pomníku položili viceprimátorka Barbora Birne-
rová, oblastný predseda SZPB Juraj Drotár, predseda jednoty dôchodcov mesta Ži-
lina a pozostalí obetí. 

Vojenské pocty vzdali vojaci 5. pluku špeciálneho určenia.  – JD – 

Spomienka na hrdinov
V podvečer osláv 76. výročia SNP 

sa členovia základných organizácií 
SZPB Tr. SNP, Tr. SNP J. Rýsa, Stred, 
Radvaň, Fončorda I. Gibalu, Mú zeum 
SNP v B. Bystrici uctili pamiatku hr-
dinov SNP položením vencov pri Pa-
mätnej tabuli generálov Goliana 
a Viesta, ako aj pri soche Partizána 
pod Urpínom.

Spomienkového podujatia sa zúčastni-
li viceprimátor Jakub Gajdošík a vedú-
ci koordinačného oddelenia K-ÚR SZPB 
Jozef Ťažký. Udalosti spred 76 rokov 

priblížila členka ZO SZPB Múzea SNP 
Viera Kováčová. Pri pamätníku Partizá-
na vystúpili J. Gajdošík a predseda ZO 
SZPB Stred Ján Žiško.

Osobitne si vážime prítomnosť žia-
kov našej družobnej ZŠ Tr. SNP v Ban-
skej Bystrici, ktorí pod vedením pani uči-
teľky Maji El Hajry sa piety zúčastnili aj 
počas prázdnin a so záujmom ich sledo-
vali. Prekvapením bola aj nadmieru po-
četná účasť členov SZPB. 
Česť a sláva hrdinom SNP! 

Eva Brozmanová, snímka František Bruchaník

Hovorí predstaviteľka francúzskej delegácie Marion Dehais, chargée d’aff aires a.i.
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Spomíname s uznaním a úctou...
...na odvahu a hrdinstvo našich starých rodičov a prarodičov, 
ktorí sa v zložitej vojnovej situácií postavili so zbraňou v ruke 
na odpor nemeckým okupantom a ich prisluhovačom v prvej SR.

Vysoko hodnotíme spojenie 
predstaviteľov komunistickej 
strany, demokratických a ob-
čianskych skupín a sociálnej 
demokracie, ktorí na stále plat-
ných princípoch Vianočnej do-
hody pripravili SNP. Toto spo-
jenie môže byť poučením a prí-
kladom možného postupu aj na-
šich dnešných politických re-
prezentantov pri riešení domá-
cich pomerov.

ZO SZPB brig. gen. Karola 
Pekníka, spolu s klubom Zvä-

zu vojakov SR z Pezinka, Ma-
lokarpatským baníckym spol-
kom v Pezinku a vedením mes-
ta aj v dnešnej situácií usporia-
dali dôstojné pripomenutie si 
76. výročia SNP. 

Pietny akt s položením ven-
cov sme uskutočnili pri Pa-
mätníku hrdinom SNP v parku 
pred pezinským zámkom a aj 
pri Pamätníku Červenej armá-
dy na Mladoboleslavskej ulici. 
V príhovore predseda ZO SZPB 
Ivan Mačovský pripomenul boj 

S úctou k „čapajevovcom“ 

V obci Kobylnice si ZO SZPB Giraltovce 
spolu s obecným úradom zorganizo-
vala oblastné oslavy SNP pri pamätní-
ku partizánskej brigády Čapajev. 

Oslavy spestril kultúrny program, kto-
rý začal prednesom básne „Chlieb náš 
partizánsky“ a pokračoval hudobnými 
vystúpeniami. So slávnostným príhovo-
rom vystúpil vojnový historik a predseda 

svidníckej Oblastnej organizácie SZPB 
Jozef Rodák. 

Do slávnostného rámca zapadlo aj pre-
miestnenie pamätníka venovaného parti-
zánskej brigáde Čapajev, ktorá aj v tom-
to priestore pôsobila v roku 1944, k bu-
dove obecného úradu. 

Po ofi ciálnom programe nasledovalo 
spoločenské posedenie.  Jozef Žižák 

nášho ľudu za slobodu a de-
mokraciu a vyjadril pietnu spo-
mienku na tých, ktorí sa posta-
vili nemeckému nacizmu a fa-
šistickému režimu v roku 1944 
na odpor. Patril medzi nich aj 
brig. gen. Karol Peknik, rodák 
z Pezinka, ktorého Nemci za-
strelili 1. novembra 1944 pri 
pokuse o útek. 
Česť ich pamiatke. 
Naše poďakovanie a hlboká 

úcta patrí aj účastníkom SNP, 
ktorí sú medzi nami: vojakovi 
SNP Jánovi Beníkovi, partizán-
ke Anne Dubínyovej a partizán-
ke Anne Lovičovej. 

Tiché kladenie venca sme 
uskutočnili aj k pamätníku 
v obci Slovenský Grob. 

V sobotu 29. augusta sme sa 
vo večerných hodinách stretli 

pri partizánskej vatre, ktorú pri-
pravil pred antimónovou štôlňou 
pri Banskom náučnom chodníku 
Malokarpatský banícky spolok 
Pezinok. Ondrej Kuňak

Spiš prispel k boju s nemeckým
nacizmom
Predstavitelia mesta Spišská Belá 
s miestnou ZO SZPB si tiež uctili pa-
miatku tých, ktorí bojovali v SNP. 

Aj keď severný Spiš nebol integrál-
nou súčasťou slobodného povstalecké-
ho územia, jeho obyvatelia, partizáni 
a slovenskí vojaci prispeli v rámci svo-
jich možností k boju proti nacizmu. Boli 
to práve miestni ľudia, ktorí mnoho-
krát svojou pomocou a odhodlanosťou 
prispeli k tomu, aby na slovensko-poľ-

skom pohraniční mohlo prebiehať parti-
zánske hnutie. A preto aj tento rok spo-
míname na všetkých vojakov, partizá-
nov a civilistov, ktorí položili svoje ži-
voty v priebehu bojových operácií v ro-
koch 1944 –1945.

Slovenským národným povstaním sa 
slovenský národ vrátil medzi demokra-
tické krajiny sveta a tak sa SNP právom 
zaraďuje medzi najvýznamnejšie medz-
níky našich moderných dejín.

Nedovoľme, aby sa história opakovala. 
ZO SZPB S. Belá

V Stropkove s výstavou „Za slobodu“

V predvečer Výročia SNP sa v Stropko-
ve zišli pri pamätnej tabuli oslobodi-
teľom mesta členovia SZPB, predsta-
vitelia samosprávy a štátnej správy, 
naši spoluobčania a tentoraz aj žiaci 
ZŠ Mlynská, aby si pripomenuli a uctili 
odkaz protifašistického odboja. 

Tohoročné „oslavy“ boli pod „pat-
ronátom“ ZO SZPB, podľa dohody, že 
mesto Stropkov je garantom oslobode-
nia mesta a okres Stropkov Dňa víťaz-
stva nad fašizmom. 

Atmosféru protifašistického odboja na-
vodila po štátnej hymne a položení vencov 
báseň „Sľub“. Vzápätí predseda stropkov-

skej ZO SZPB Ján Uhrík vyzdvihol prípra-
vu SNP od Vianočnej dohody v decembri 
1943. Podtrhol pri tom zmysel zjednote-
nia komunistického a občianskeho odboja. 
Neopomenul ani to, akú nezištnú pomoc 
poskytol SNP Sovietsky zväz. 

Slávnostné zhromaždenie zakončila 
Folklórna skupina Stropkovčani bojovou 
a hymnickou piesňou. 

Následne sa účastníci osláv zúčastnili 
v Múzeu – kaštieli vernisáže „Za slobo-
du“ zo zbierok ÚR SZPB. Exponáty pri-
blížil kurátor Ladislav Skrak. 

Výstava bude v Stropkove prístupná 
do 5. októbra 2020.  – JN –, foto Vlado Ivanko

Mjr. Dobrovodský je nám stálou inšpiráciou

V predvečer SNP sa v Sade SNP pri pa-
mätnej doske povstaleckého veliteľa 
Žilinskej posádky mjr. Jozefa Dobro-
vodského uskutočnilo spomienkové 
stretnutie k 76. výročiu SNP. 

Vence vďaky položili primátor Peter 
Fiabane, predsedníčka ŽSK Monika Ju-
rinová, za Veľvyslanectvo RF v SR Irina 
Kuznecová, za SZPB oblastný predseda 
Juraj Drotár, veliteľ 5. pluku špeciálne-
ho určenia a zástupcovia spolupracujú-
cich politických strán a združení. 

Spomienkového stretnutia sa zúčast-
nili pamätníci a pozostalí po účastníkov 

odboja, medzi inými vnučka gen. Joze-
fa Dobrovodského Natália Plaskúrová 
a syn gen. Egida Pepicha Vladimír Pe-
pich s rodinou.

Pamätnú medailu SZPB, medailu 
M. R. Štefánika mestu Žilina za zásluhy 
o zachovanie pamätí boja proti fašizmu 
a za národnú slobodu primátorovi mesta 
tu odovzdal podpredseda ÚR SZPB Ju-
raj Drotár.

Vojenské pocty vzdali vojaci 5. plu-
ku špeciálneho určenia pod velením 
nrtm. Vladimíra Stoilu. 

– JD – 
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Sloboda prinesená je vzácna, ale sloboda vybojovaná, je oveľa drahšia. Gustáv Husák

Vyjadrili sme vďačnosť 
za slobodný život
V Bardejove sme oslavy Výročia SNP odštartovali 28. augusta 
pietnym zhromaždením pri pamätníku vďaky na námestí SNP.

Na úvod k nemu kyticu kve-
tov položili žiaci III. ZŠ na Wol-
kerovej ulici a po nich členo-
via oblastnej organizácie SZPB 
a Zväzu vojakov SR, predsta-
vitelia miestnej štátnej správy 
a samosprávy a rôznych úradov 
a organizácií. Vďaku hrdinom-
osloboditeľom vyjadrili aj dele-
gácie partnerských miest Gorli-
ce (Poľsko) a Českej Lípy (ČR).

V príhovore oblastného pred-
sedu SZPB Artema Fecka bolo 

niekoľko dôležitých aspek-
tov. Po prvé, zvýraznil dejinný 
význam SNP pre Slovensko. Po 
druhé, poukázal na smutnú sku-
točnosť, že „v tomto roku odišli 
do večnosti v našom okrese po-
slední pamätníci, aktívni účast-
níci SNP a 2. sv. vojny“. Po tre-
tie, venoval sa obnove a ochra-
ne tunajších vojnových cintorí-
nov a pamätníkov, pričom zdô-
raznil, že „nikdy nebude nesko-
ro hovoriť a písať o udalostiach, 

o ľuďoch a hrdinoch, ktorí bojovali 
za šťastný život v mieri, za šťastie 
našich detí“. 

Po minúte ticha a štátnej hymne 
sa časť účastníkov odobrala polo-
žiť kyticu k Pamätníku holokaustu 

a zároveň do partizánskej obce Krí-
že, kde za účasti miestnych obyva-
teľov pokračovala pietna spomien-
ka pri Pamätníku SNP. 

Významným činom tohto roka 
bolo prestrihnutie pásky a sláv-

nostné otvorenie i posvätenie zre-
konštruovanej cesty k pamätníku, 
na čom má nemalú zásluhu starost-
ka obce Kríže Oľga Dutková. Po 
jej príhovore jej Artem Fecko odo-
vzdal vyznamenanie a spolu s ňou 

aj Márii Jančíkovej, Jánovi Paľo-
vi, Štefanovi Karolovi a Jozefovi 
Chomjakovi. 

Oslavy pokračovali vatrou a kul-
túrnym programom na Partizánskej 
lúke.  Vasiľ Hudák, snímka Ján Paľa

Stojíme na strane pravdy!
V Humennom sa oslavy 76. výročia SNP začali slávnostným sprie-
vodom od mestského úradu cez Námestie slobody k Pamätní-
ku vďaky na čele s Mestským dychovým orchestrom Chemlon.

Spomienka na SNP

Členovia ZO SZPB a DC Dúbrava v Podlaviciach si 26. 8. 2020 
uctili Výročie SNP položením kytice na pamätnú tabuľu. Na 
jeho význam v dejinách Slovenska poukázal predseda ZO 
SZPB Daniel Uhliar. 

Hymnou partizánov sme si pripomenuli hrdinov, ktorí sa nema-
lou mierou zaslúžili o priebeh SNP.

Naša poetka členka DC Dúbrava Marta Bullová predniesla vlast-
nú báseň venovanú SNP. Ďalej člen DC Dúbrava Jozef Gajdoš 
predniesol tiež báseň z vlastnej tvorby venovanej spomienkam na 
2. paradesantnú brigádu. Elena Šupolová, foto Helena Beňová

V Poprade sa pri pamätníku v Parku hrdinov uskutočnil piet-
ny akt kladenia vencov, ktorý usporiadal oblastný výbor SZPB 
v spolupráci s mestom.
Uctenie si padlých v boji za oslobodenie spod fašistického jarma 
sa konalo za prítomnosti viceprimátora mesta, členov oblast-
nej organizácie SZPB a jej predsedu Michala Kopka, prednos-
tu okresného úradu, zástupcov politických strán, občianskych 
združení a občanov. Všetci zúčastnení položili kytice aj k pamät-
níku Ludvíka Svobodu.

ZO SZPB Vernár si pripomenula 76. výročie SNP za účasti ta-
jomníka oblastnej organizácie Jána Pavlovčina, predsedu ob-
lastnej HDK Marcela Maniaka, starostu Vladimíra Ondruša 
a prednostu Okresného úradu Poprad Jozefa Bednára.

Spomienkové stretnutie na Podbanskom
Na Hornom Liptove je tradičným miestom 
stretávania sa priamych účastníkov SNP, 
členov SZPB, členov Zväzu vojakov SR a ob-
čanov pri výročiach SNP Partizánska lúka 
na Podbanskom. 

Pietne miesto pripomína bojovú činnosť par-
tizánskeho oddielu Vysoké Tatry (10. oddie-
lu partizánskej brigády Za slobodu Slovanov), 
jeho hlavný operačný priestor zahrňoval Va-
žec, Liptovský Hrádok a južné svahy Tatier, pri-
čom sa krátkodobo rozširoval až po Smokovce 
a Liptovský Mikuláš. 

Základ oddielu tvorili členovia Finančnej 
stráže a žandárstva zo staníc od Podbanského 
po Nový Smokovec. Oddiel úzko spolupracoval 
predovšetkým s ilegálnymi Revolučnými ná-
rodnými výbormi v Liptovskej Kokave, Vavri-
šove a Pribyline, ich obyvatelia poskytovali par-
tizánom všestrannú pomoc.

Treba vysoko oceniť, že občania 11 tatran-
ských a podtatranských miest a obcí (mestá 
Liptovský Hrádok, Vysoké Tatry, obce Hybe, 
Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Liptov-
ská Porúbka, Pribylina, Štrba, Vavrišovo, Važec 
a Východná) udržiavajú svetlú tradíciu spoloč-
nej spomienky na SNP. Zaužívalo sa, že jedna 
z obcí je vždy organizátorom pietnej spomien-
ky a spoluorganizátormi sú trvalo oblastné vý-
bory SZPB v Liptovskom Mikuláši a v Popra-
de s pomocou Štátnych lesov TANAP-u. V roku 
76. výročia SNP, 30. augusta 2020, bola organi-
zátorom obec Východná.

Po hymne v podaní mužského spevácke-
ho zboru FS Kriváň z Východnej nasledova-
lo kladenie vencov. Na čele sprievodu kráčal 
98-ročný generálmajor v. v. Ján Iľanovský, prí-
slušník 2. čs. samostatnej paradesantnej brigá-
dy v ZSSR z Liptovského Mikuláša, za ním išli 
delegácie miest a obcí, ale i ZO SZPB od Par-
tizánskej Ľupče po Spišskú Belú, položili ven-
ce a poklonili sa pamiatke hrdinov SNP. Spo-
ločne s nimi aj hostia, medzi ktorými boli zá-
stupcovia Veľvyslanectva RF, zástupcovia Ob-
čianskeho združenia rodákov a priateľov Ruska 
– Be riozka, Klubu vojenských výsadkárov SR 
a spoluorganizátori.

Vo vystúpeniach, ktoré predniesli starosta obce 
Východná Pavel Krupa, primátor Liptovského 
Hrádku a predseda Združenia miest a obcí Slo-
venska Branislav Tréger, predseda OblV SZPB 
v Liptovskom Mikuláši Ján Martinko a tajom-
ník OblV SZPB v Poprade Ján Pavlovčin, odzne-
li slová hrdosti, uznania a poďakovania našim ot-
com a starým otcom, ktorí so zbraňou v ruke vy-

stúpili proti nacistickým okupantom a ich domá-
cim fašistickým prisluhovačom v boji za slobo-
du, demokraciu a obnovu štátnosti, pričom bola 
ocenená aj úloha miestneho obyvateľstva pri po-
moci partizánom, bez ktorej by ťažko dokázali 
prežiť krutú zimu v r. 1944-45. 

Na záver ofi ciálnej časti generálny duchov-
ný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby 
v OS a OZ SR plk. Viktor Sabo predniesol prí-
hovor zakončený modlitbou.

Po ofi ciálnej časti nasledovali vystúpenia fol-
kloristov z Východnej a dychovej hudby zo Svi-
tu. Prítomní ocenili dôstojnosť pietneho aktu, 
vystúpenia rečníkov, kultúrny program i občer-
stvenie.

Ďakujeme občanom Východnej, jej starosto-
vi a spoluorganizátorom, účinkujúcim i perso-
nálu, ktorí zabezpečili dôstojný priebeh osláv 
76. výročia SNP na Podbanskom. Spoločnou 
snahou OblV SZPB v L. Mikuláši a v Poprade 
je uviesť toto podujatie do Kalendárneho plánu 
ÚR SZPB. J. Martinko, foto J. Chrapčiak

Vedúci delegácií zúčastnených miest a obcí, hostia a zástupcovia spoluorganizátorov.

Naliehavo ukážme pravdu občanom a mládeži!

Ten poukázal na rozporuplnosť 
súčasného sveta a „preto je nalie-
havo nutné ukázať dnešnej mlá-
deži i starším historickú pravdu 
o Povstaní, zbavenú akejkoľvek 
ideológie. Všetko nazývajme pra-
vými menami! Priami účastníci 
a my, ich pokračovatelia, synovia 
a vnuci, máme za povinnosť pri-
pomínať historickú pravdu a pou-
kázať na vlastenectvo, hrdinstvo, 
statočnosť a čestnosť ľudí, ktorí na 
vlastnej koži prežili vojnové hrôzy 
a vybojovali nám slobodu. 

nášmu mestu zapojením sa do 
Povstania, my budeme v ich od-
kaze pokračovať. Nedovoľme, aby 

rôzni dobrodruhovia zničili to, čo 
vytvorili generácie našich predkov 
– život v mieri“.  – JP – 

V konkrétnej historickej situácii, 
v obraze vtedajších a, žiaľbohu, aj 
niektorých dnešných našich mé-
dií to boli banditi, vrahovia a vlas-
tizradcovia. No opak je pravdou. 
Boli to hrdinovia, ktorí svojim pri-
činením a často aj stratou vlastného 
života dostali našu vlasť na stranu 
víťazov, pričinili sa o víťazstvo vo 
vojne a o našu slobodu“. 

Záverečnými slovami sa J. Pet-
ráš obrátil na prítomných. „Verím, 
že tak, ako pred 76 rokmi naši de-
dovia a otcovia urobili dobré meno 

Aj Trnavčania si dôstojne pripomenuli 76. výročie SNP. Po klade-
ní vencov, ktorého sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, sa-
mosprávy, obyvatelia mesta a miestna mládež, vystúpil pred-
seda TTSK Jozef Viskupič, predstaviteľ veľvyslanectva RF v SR 
a oblastný predseda SZPB Jozef Petráš. 

Pripomenuli sme si udalos-
ti spred 76 rokov, keď v časoch 
2. sv. vojny naša krajina, región 
i mesto Humenné boli tvrdo skú-
šané. Odkaz, aby sme si vážili 
slobodu, aby sme stáli na strane 
pravdy a spravodlivosti a konali 
odvážne, bol, je a veríme, že aj 
naďalej bude živým mementom 
pre nasledujúce generácie, po-
vedal v príhovore primátor Mi-
loš Meričko. 

Popoludnie pri Pamätníku vďa-
ky patrilo spomienke na hrdin-
stvo, odvahu a odhodlanie posta-

viť sa proti fašistickej mašinérii.
Pietneho aktu sa zúčastnili pri-

mátor Humenného, vedúci kon-
zulárneho oddelenia Veľvysla-
nectva RF v SR Tauras Špokia-
vičus, poslanec NR SR Tomáš 
Šudík, prednostka OÚ Silvia 
Cukrovaná, tajomník ÚR SZPB 
Viliam Longauer, tajomníčka 
OblV SZPB Gabriela Rosičo-
vá, zástupcovia humenskej sa-
mosprávy, štátnej správy, priami 
účastníci SNP a ďalší. 

„SNP bolo organizovaným ce-
lonárodným ozbrojeným vystú-

pením Slovákov proti fašizmu, 
proti cudzej vojenskej a politic-
kej agresii. V rozhodujúcej his-
torickej chvíli sa ukázala vyspe-
losť a spravodlivé cítenie sloven-
ského národa, ktorý sa rozho-
dol dobrovoľne bojovať na stra-
ne pokroku, slobody a demokra-

cie, proti neporovnateľne silnej-
šiemu protivníkovi a to za cenu 
obetí ľudských životoch,“ pove-
dala G. Rosičová, ktorá si z rúk 
V. Longauera prevzala pamätnú 
me dailu k Výročiu SNP.

  Oľga Kušnírová
podpredsedníčka OblV SZPB Humenné

Areál vďaky
a pokoja
Dňa 27. 8. 2020 bola za prítomnosti ta-
jomníka ÚR SZPB Viliama Longauera, 
predsedu OblV SZPB Michalovce Miro-
slava Pregu a starostu Mareka Kondžu-
ra prestrihnutá páska na zrekonštruo-
vanom Pamätníku umučených voja-
kov – parašutistov maďarskými vojak-
mi v Remetských Hámroch. 

Po príhovore M. Kondžura a po hymnách 
SR, RF a ČR sa začal ceremoniál klade-
nia vencov a príhovory. Rečníci zdôrazni-
li memento prečo títo vojaci padli na úze-
mí Slovenska porobeného vtedy maďarský-
mi a nemeckými fašistami. 

V roku 1964 pri 20. výročí SNP bol pa-
mätník daný do užívania jeho správcovi 
obci Remetské Hámre. 

Pred šiestimi rokmi nadšenci Michal Ma-

zúr spoločne s bývalým nebohým tajomní-
kom oblastného výboru Danielom Sidorom 
a vtedajším prednostom okresného úradu 
v Sobranciach Boleslavom Lešom urobi-
li prieskum s výsledkom, že by bolo dob-
ré zhotoviť na tomto mieste pamätník v pô-
vodnom stave, aký bol v 60-tych rokoch. 
Výberovým konaním bol určený zhotovi-

teľ, ktorý to zvládol. Tak, že v deň 76. výro-
čia SNP sme tento pamätník nazvali „Areá-
lom vďaky a pokoja“ všetkým vojakom, 
partizánom a občanom, ktorí padli v SNP 
a v 2. sv. vojne v okolí obce. 

Na záver osláv boli odovzdané ocenenia 
tým, ktorí sa o toto dielo zaslúžili. 

Marián Lukáč, tajomník OblV SZPB

Spoločná oslava SNP na Makove
Na Makove sa 27. augusta 2020 pri pamätníku „Partizána“, sym-
bolizujúceho prenesenie partizánskeho boja zo Slovenska na 
Moravu, zišli obyvatelia oboch strán Javorníkov od Vsetína až 
po Skalité, aby vzdali hold povstaleckým bojovníkom v SNP. 

Hostia za účasti delegátky Veľ-
vyslanectva ČR v SR, predsedníč-
ky ŽSK Moniky Jurinovej, funk-
cionári a členovia ČSBS a SZPB, 
primátori a starostovia miest a obcí 
položili vence vďaky k pamätníku 
1. čs. pb. Jana Žižku, veliteľom 
ktorej bol npor. Janko Ušiak. 

Podpredseda ÚR SZPB a pred-
seda OblV SZPB v Žiline Juraj 
Drotár tu zvýraznil dôležitosť 

spoločného boja Čechov a Slo-
vákov proti fašizmu za obnovu 
ČSR a  povojnový demokratický 
vývoj spoločného štátu.

Za zásluhy o zachovanie pa-
mäte boja za národné oslobo-
denie ÚR SZPB ocenila pamät-
nou medailou M. R. Štefánika 
obce Makov, Vysoká nad Kysu-
cou a Skalité. Medailu starostom 
obcí odovzdal Juraj Drotár.  – r – 

Medaile pre starostov.

Vďaka vyjadrená aj preletom
helikoptér
Pietnym aktom kladenia ven-
cov pri Pamätníku oslobodi-
teľov a Pamätníku obetiam 
gestapa si 28. augusta 2020 
poslanci NR SR, predstavi-
telia štátnej správy, miest-
nej i regionálnej samosprá-
vy, členovia oblastnej orga-
nizácie SZPB brigádneho ge-
nerála in memoriam Imricha 
Jacko-Lysáka v Prešove i ši-
roká verejnosť pripomenuli 
76. výročie SNP. 

Prítomný bol aj tretí tajomník 
veľvyslanectva RF v SR Dmit-

rij Vaščenko, no najcennejšou 
osobou bol priamy účastník SNP 
plk. v. v. František Orlovský.

Dôstojný pietny akt bol zor-
ganizovaný s vojenskými poc-
tami a preletom vojenských vr-
tuľníkov v momente, keď zneli 
štátne hymny.

Spomienkové pietne akty sa 
konali i v ďalších mestách na 
Šariši – v Sabinove, Lipanoch 
a vo Veľkom Šariši. Ich účastní-
ci vzdali hold a vyjadrili hlbokú 
vďaku a úctu tým, ktorí bojova-
li a padli za našu slobodu, ale aj 
tým, ktorí sú ešte medzi nami.

Ján Krajkovič, foto Juraj Dorko
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KEĎ PREHOVORIA SPOMIENKY

Príbeh vojnovej siroty
Môj otec Emil Václavík, zvaný Milko, sa narodil v Málinci 
v roku 1906. Keď si založili rodinu s mamou Elenou Bys-
trianskou z Hriňovej, v Detvianskej Hute ju obohatili o šesť 
detí. Ja som sa narodil ako posledný.

Keďže v Detvianskej Hute 
bola zima, otec kúpil dom so 
7 ha pôdy v Dolnom Tisovní-
ku, kam sme sa po mojom na-
rodení nasťahovali. Písal sa 
rok 1942.

Na otca si spomínam len 
letmo a iba to, čo mi mamka 
a sestry vraveli. Keď som raz 
veľmi plakal, vraj ma chytil za 
nohy a namočil v potoku, div 
som nedostal mrcha chorobu, 
tak sa vtedy hovorilo epilepsii. 
Mama a sestry sa s ním za to 
vadili, že rozum potratil. 

Čas plynul a prišiel august 
1944. Mama zostala v požeh-
nanom stave a otec odišiel do 
Povstania. Vo Zvolene ho ob-
liekli do uniformy a odveli-
li k delostreleckému útvaru. 
Nasadený bol do bojov v oko-
lí Ostrej Lúky a Kozelníka. 
Najstaršia sestra Marta bola za 
ním s proviantom so ženami 
z Tisovníka. S otcom sa stretli 
pri Hronskej Dúbrave. 

Z rozprávania viem, že brat 
Milko, keď Nemci ustupova-
li, mal len 10 rokov. Jedného 
dňa im musel voly zapriahnuť 
a delo ťahať na Turie Pole. Do-
mov sa síce vrátil, no už bez 
volov. 

Bez otca sa nám žilo biedne. 
Z povstania sa vrátil cez Poľa-
nu v novembri 1944 a prinie-
sol si aj pušku a ľahký guľo-
met. Vystriehol ho však gardis-
ta, bývalý majiteľ nášho domu 
Ján Ďurianec, inak člen Hlin-
kovej gardy. Otec totiž v no-
vembri tajne ukryl štyroch Ži-
dov na povale v sene a dva 
mesiace im tam nosil jedlo. 

(J. Ďurianca, prezývaného Já-
nošík, po vojne súd v Modrom 
Kameni odsúdil na trest doži-
votného žaláru v Leopoldo-
ve, odkiaľ ho dva týždne pred 
smrťou pustili. Zomrel v roku 
1951 v Dolnom Tisovníku.)

Nemci udavačovi uverili, na 
povale bodákmi poprebodáva-
li seno, až Židov našli. Našli aj 
otcove zbrane, čo mu tiež pri-
ťažilo. Mama medzitým ušla 
do humna a odtiaľ sa bežala 
ukryť k sestrám na Prenčov. 

Nemci otca spútali, nás deti 
postavili k stene s rukami za 
hlavou, že nás postrieľajú. Na 
náš plač sa nad nami zľutova-
li, čo sa však nepáčilo predo-
šlému majiteľovi domu (mys-
lel si, že nás vystrieľajú a on 
dom znovu získa). 

Otca Nemci odvliekli spo-
lu s bosými a sporo oblečený-
mi Židmi v treskúcej zime po 
snehu do školy u Bublišov. Na 
druhý deň ich viedli do Horné-
ho Tisovníka a môjho otca do 
Kováčovej. 

Všetkých, ktorí boli v Ková-
čovej zavretí v nejakej mašta-
li, vyviedli do borovicového 
lesa, kde si museli sami vyko-
pať hrob. Tam ich aj postrieľa-
li z pištole do tyla. 

Keď už Nemcov boleli od 
strieľania ruky, dali možnosť 
popravovať aj gardistom. Slo-
venskí gardisti boli horší ako 
Nemci. Popravili tam 105 ľudí, 
medzi nimi aj deti. Čo sa stalo 
so štyrmi Židmi neviem. 

Pamätám si, že pri oslobo-
dzovaní Dolného Tisovníka 
Rumunskou kráľovskou ar-

mádou ma súrodenci posiela-
li žobrať s miskou do kuchy-
ne, ktorá bola v sade pod naším 
orechom. Vojaci vedeli, že sme 
ostali sirotami, tak nám dali 
varené makaróny s omáčkou 
a aj varené zemiaky, aby sme 
netrpeli hladom. Do pamäti sa 
mi vryl aj veľký strom. Okolo 
neho krúžilo lietadlo a ja som 
čakal kedy do neho narazí. 

Vo Zvolenskom cintoríne je 
spoločný hrob deviatich nezná-
mych osôb, kde pravdepodob-
ne je pochovaný aj môj otec, 
lebo pri povojnovej exhumá-
cii a premiestňovaní mŕtvych 
z masového hrobu nikto z na-
šej rodiny nebol otca opozná-
vať. Boli sme príliš malí a báli 

sme sa. No a naša mama bola 
nezvestná. 

V roku 1946 vznikla orga-
nizácia SVOJPOV na záchra-
nu vojnových sirôt (jej nástup-
níckou organizáciou je dnes 
SZPB). Nás troch menších, 
mňa a dve sestry, zaregistrovali 
a navrhli do sirotinca v Radva-
ni. Brat Milko slúžil u gazdov 
na Močiari a staršie sestry po-
šli za robotou do Čiech do tex-
tilky v Trutnove.  

(V ďalšom R. Václavík popi-
suje svoje školské i učňovské 
roky, opateru okolia, prvé roky 
v zamestnaní... Nijako neskrý-
va svoje huncútstva, no hovo-
rí aj o úspechoch. Napríklad 
športových, ale hlavne muzi-
kantských.)

Členom SZPB som sa stal 
v roku 1965. Dodnes som ta-

jomníkom oblastného vý-
boru SZPB v Lučenci. Zažil 
som veľa oblastných predse-
dov, no súčasný Jozef Cerov-
ský sa veľmi osvedčil. Je ak-
tívny, chodí pravidelne na ak-
cie usporiadané naším oblast-
ným výborom. 

V ostatnom čase sa mi sta-
la nemilá príhoda. Počas piet-
neho aktu v Detve sa mi zvýšil 
krvný tlak a večer bola pri mne 
sanitka prvej pomoci. Na dru-
hý deň som musel ísť do ne-
mocnice a odtiaľ do B. Bystri-
ce na operáciu srdca. Po ope-
rácii ma previezli do Lučenec-
kej nemocnice, kde som chytil 
obojstranný zápal pľúc. Teraz 
sa pomaly zotavujem. Nedáv-
no som oslávil 78 rokov a pri-
tom aj 55. výročie členstva 
v SZPB.     Rudo Václavík, snímka – vmi – 

Naši generáli

Generál Teodor Šlajchart 
(1916, Nová Baňa – 2011, 
Banská Bystrica), rozhľadený 
človek, demokrat telom i du-
šou. Narodil sa v Novej Bani, 
kde vychodil základnú školu. 
Gymnázium absolvoval v Le-
viciach. Ako chlapcovi mu 
zomreli obaja rodičia a vy-
chovávala ho mamina ses-
tra. Skromné rodinné pome-
ry mu neumožnili ďalšie štú-
dium, preto si zvolil vojenské 
povolanie. 

Absolvoval vojenskú aka-
démiu. Počas SNP bol veli-
teľom pešieho práporu „Šlaj-
chart“ v Žiline. Zúčastnil sa 

významných bojov v Streč-
nianskej tiesňave, kde sa 
jeho jednotke, aj v spoluprá-
ci s francúzskymi partizán-
mi, podarilo zneškodnením 
nemeckých tankov zatarasiť 
cestu a spomaliť postup ne-
priateľa. 

Po prechode partizánov do 
hôr sa ako príslušník leteckej 
divízie zúčastnil oslobodzo-
vacích bojov v Poľsku a oslo-
bodzovania Ostravy. 

Do zálohy odišiel ako plu-
kovník. Za bojové hrdinstvá 
bol viackrát vyznamenaný. 
Zomrel v Banskej Bystrici vo 
veku 95 rokov.

Generálporučík Ján Ze-
man (1919, New York – 
1993, Bratislava), protifašis-
tický bojovník a partizánsky 
veliteľ. 

Učiteľ. Založil novobanský 
partizánsky oddiel. Ako kapi-
tán v zálohe a veliteľ oddielu 
informoval 29. 8. 1944 o de-
siatej hodine z balkóna Ollí-
kovho domu občanov o pre-
vzatí vojenskej moci v no-
vobanskom okrese a vyzval 
obyvateľov mesta ku spolu-
práci. 

Zabezpečil zbrane od po-
lície a povstaleckej armády 
a vyzbrojil oddiel, ktorý mal 
vyše 300 členov. Riadil bojo-
vé akcie pri Beňadiku, Veľ-
kom Poli, Jalnej a Šášovskom 
Podhradí. 

Bol zajatý a uväznený. 
Z väzenia sa mu podarilo vy-
slobodiť a pokračoval v par-
tizánskej činnosti. Po oslo-

bodení pracoval ako tajom-
ník MNV v Novej Bani, bol 
pracovníkom rezortu školstva 
a kultúry a nakoniec ako ge-
nerálporučík vo vedení čes-
koslovenskej armády. 

Bol vyznamenaný vysoký-
mi radmi a medailami. Zo-
mrel vo veku 84 rokov v Bra-
tislave.

Generál Karol Schwarz 
(1920, Rudno nad Hronom 
– 2014 Bratislava), predse-
da a neskôr čestný predseda 
SZPB, účastník národného 
boja za slobodu v 2. sv. vojne. 
Vyštudoval Obchodnú akadé-
miu v Banskej Bystrici a vo-
jenskú akadémiu. Ako mladé-
ho poručíka ho zaradili k slo-
venskej rýchlej divízii, kto-
rá vtedy bojovala na Kryme. 
Koncom októbra roku 1943 
velil rote a prešiel s ňou na 
stranu Červenej armády. Stal 
sa členom Pluku slovenských 

dobrovoľníkov a 2. čs. para-
desantnej brigády v ZSSR. 

Bojoval na Dukle, kde bol 
dvakrát ranený, pri Liptov-
skom Mikuláši, Ružomber-
ku, Martine a jeho bojová púť 
skončila pri oslobodení posled-
nej slovenskej obce – Makova. 

Ako podplukovník bol na 
vlastnú žiadosť preložený do 
zálohy. V roku 1995 ho pre-
zident vymenoval do hodnos-
ti generálmajora vo výslužbe. 

Karol Schwarz mal v na-
šom meste široké rodinné zá-
zemie. Je nositeľom vyso-
kých vojenských vyznamena-
ní. Zomrel vo veku 93 rokov 
v Bratislave.

Nicolae Dascalescu (1884 –
1969), rumunský generál, kto-
rého vojaci 4. rumunskej armá-
dy 2. UF oslobodili naše mesto 
29. marca 1945 od fašistov. 
Patrí mu za to srdečná vďaka!

– JuUhr – 

Dejiny sa nedajú vygumovať. Treba ich občas „oprášiť“ 
a pripomenúť si ľudí, ktorí boli ich tvorcami. Medzi tými, 
ktorí vo vojnovom ošiali neváhali hľadieť smrti do očí, 
boli aj generáli, ktorí boli blízki nášmu mestu Nová Baňa. 
Sú jeho čestní občania.

Výročie SNP v B. Bystrici v roku 2016. Takto sme vídali Rudka Václavíka obveseľovať okolie na 
mnohých protifašistických podujatiach.
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Viete, že...?
...zásadným momentom v čs. kríze z pohľadu 
Spojených štátov bolo godesberské memoran-
dum z 23. septembra 1938, v ktorom Hitler de-
klaroval svoj zámer napadnúť Českosloven-
sko 1. októbra? 

Po godesberskej schôdzke bolo Roosevel-
tovi jasné, že ak akokoľvek nezakročí, voj-
na je nevyhnutná. Veril, že Československo 
bude bojovať, pretože podmienky, ktoré Hitler 
v Bad Godesbergu predložil, sa fakticky rov-
nali ultimátu. 

Prezident Roosevelt do 22. septembra ve-
ril, že Československo padne a západné moc-
nosti budú nútené viesť obrannú vojnu pomo-
cou námornej blokády Nemecka a jeho obcho-
dov. Veľká Británia by kontrolovala Atlantický 
oceán a Francúzsko Stredozemné more. Bloká-
da Nemecka by nebola v rozpore so spoločen-
skou nechuťou zasahovať a prezident Roose-
velt by nemal výrazný problém obhájiť ju. Ob-
ranná vojna bola americkou verejnosťou ak-
ceptovateľná. 


...na základe diplomatickej nóty z 25. septem-
bra 1938 sa poľská vláda už dožadovala úze-
mia aj okolo Čadce, Javoriny a iných menších 
území Slovenska? 

Bratislava to najskôr odmietla, no keď sa Poľ-
sko začalo vyhrážať „najostrejšími prostried-
kami“, tak to prijala. Tým sme stratili 226 km2 
územia s 4 280 obyvateľmi. 


...25. september 1938 bolo do Moskvy hláse-
né, ako si Hitler s Mussolinim dohodli ná-
tlakový scenár pri hrozbách Československu 
vojnou? 

Že Hitler presne určí rozsah ústupkov. No 
a Mussolini bude podporovať nároky Maďar-
ska a Poľska, a tie nakoniec podporí aj Hitler. 

Dňa 2. 9. 1938 sovietsky veľvyslanec v Pra-
he Alexandrovskij informuje Moskvu o po-
chybnostiach vládnych kruhov Českosloven-
ska, či V. Británia a Francúzsko vôbec majú 
možnosť poskytnúť okamžitú vojenskú pomoc 
v prípade začiatku Nemecko-československej 
vojny. A 15. septembra oznamuje, že: „V ši-
rokých masách československého ľudu panu-
je neochvejné presvedčenie, že ZSSR nene-
chá národné masy na svojvôľu zúrivého hitle-
rovského nacizmu a poskytne im pomoc aj ne-
závisle od formálnych možností alebo preká-
žok.“ V kruhoch blízkych vláde taktiež pano-
val názor, že spoliehať sa dá len na ZSSR. 


...dňa 29. septembra 1944 SNR prijala uzne-
senie o vzájomnom vzťahu domáceho a za-
hraničného odboja? 

V uznesení bolo jasne defi nované, že politic-
kú moc na oslobodenom území má SNR a exi-
lovou vládou vyslaný vládny delegát mal len 
úlohu prostredníka medzi SNR a exilovou vlá-
dou.

Dokument žiadal uznanie národnej svojbyt-
nosti Slovákov a jej vyjadrenie v usporiadaní 
povojnového Československa. Na základe toho 
došlo aj k vyslaniu zástupcov SNR na oslobo-
dené územie Slovenska, kde preberali správu 
oslobodených území od Červenej armády. 


...až 3. októbra 2010 Nemecko zaplatilo po-
slednú splátku vo výške 79 miliónov eur ako 
reparácie za prehru v 1. sv. vojne? 

V roku 1919 boli tieto dávky Versailleskou 
dohodou stanovené vo výške 269 miliárd zla-
tých mariek, čo sa rovnalo 100 tisíc tonám zlata. 

Versailleský duch takto vyprovokoval vznik 
radikálnych revanšistických nálad. Nemci sa 
cítili nie porazení, ale ponížení, čo bývalý slo-
bodník Adolf Hitler dokonale využil.  – r – 

HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA

Neustále sa musíme zamýšľať nad 
novodobým vnímaním udalostí spo-
jených s 2. sv. vojnou. So Sputnikom 
sa o tom rozprával novinár a publi-
cista Ivo Šebestík. 

Ten pre časopis Argument uviedol, že 
českému národu chýba spoločné preží-
vanie vojny v celonárodnom zmysle, 
ktoré zažili občania Sovietskeho zväzu. 
Prekvapivé je vraj aj to, že čím viac zá-
padní historici upozorňovali na strate-
gické chyby Josifa Stalina, o to viac vy-
nikala odvaha a odolnosť vojakov a ve-
liteľov Červenej armády.

Ako novinár a historik Ivo Šebestík 
(pôsobil ako šéfredaktor novín Svoboda 
a viedol spravodajstvo ostravského štú-
dia ČT) komentuje rad záverov a vníma-
nie dejín 2. sv. vojny v Českej republike? 
Vyhrali Sovieti vojnu vďaka Stalinovi, 
alebo navzdory Stalinovi?

– Je známe, že Stalin sa najskôr sna-
žil získať spojencov medzi západnými 
demokraciami, ktoré skôr kalkulova-
li s tým, že dôjde ku zrážke dvoch tota-
litných systémov, ktorá vynuluje ich po-
tenciál a západný kapitál sa láskavo a so 
ziskom ujme hospodárskej obnovy zni-
čenej strednej a východnej Európy. 

Z pohľadu niektorých kruhov na Zá-
pade mohol byť Hitlerov útok na východ 
vlastne dokončením západných vojen-
ských intervencií po skončení 1. sv. voj-
ny, vrátane poľsko-sovietskej vojny. Zá-
padné demokracie mali počas 30. rokov 
20. storočia dostatok síl na to, aby Hit-
lerovu agresivitu udusili v zárodku. So-
vietsky zväz im ponúkal koalíciu proti 
Hitlerovi. Oni sa báli boľševizmu a tak 
dali prednosť Hitlerovým ústupkom. 

Asi takto treba hodnotiť udalosti, kto-
ré viedli k uzavretiu paktu s nacistickým 
Nemeckom, paktu Ribbentrop-Molotov, 
ktorý bol dôsledkom izolácie ZSSR sna-
hou oddialenia zrážky s Hitlerom a stra-
tegickým plánom na posunutie štátnej 
hranice ZSSR viac na západ. 

Do kategórie strategických krokov 
vtedajšieho ZSSR patrí aj sovietsko-fín-
ska vojna s cieľom vytvorenia bezpeč-
nostnej zóny okolo Leningradu.

To nie je ospravedlnenie Stalinových 
krokov, len vysvetlenie sine ira et stu-
dio (bez hnevu a zaujatosti – pozn. Bo-
jovník), teda bez apriórnych moralistic-
kých súdov. Fínsko bolo tiež v úzkych 
kontaktoch s hitlerovským Nemeckom. 
Nemecká armáda bola permanentne pri-
pravená na presun do Fínska. 

Výklad príčin vojny zo všetkých hľa-
dísk si vyžaduje pohľad v celku, ale aj 
s tisícmi detailov, čo je niečo, čo v sú-
časnej rusofóbnej atmosfére, pochopi-
teľne, chýba. 

Zásadnou Stalinovou chybou bola dô-
vera o dodržaní podmienok paktu zo 
strany Nemecka, ktorú si zachovával 
až do poslednej chvíle pred začiatkom 
nemeckého vpádu podľa plánu Barba-
rossa. Uveril pasci, ktorú mu nastražil 
Rein hardt Heydrich a ktorá viedla k po-
prave Tuchačevského a k zdecimovaniu 
veliteľského zboru. Podľa môjho názo-
ru Stalin sa dopustil ťažkých chýb na 
počiatku nemeckého ťaženia do ZSSR, 
čím vystavil svojich vojakov a dôstojní-

kov nutnosti učiť sa bojovému umeniu 
doslova uprostred bitiek. Pričom i sám 
sa musel učiť. 

Jeho rola sa nedá hodnotiť čierno-bie-
lo. Po celý zvyšok roku 1941 stál doslova 
centimeter od priepasti, do ktorej mohla 
spadnúť celá jeho krajina. Najväčšia tiaž 
ležala na vojakoch a ich veliteľoch. Ale 
tiež na všetkých, ktorí tvrdo pracovali na 
vojnových dodávkach. Toto musel niekto 
organizovať a riadiť. No a túto úlohu Sta-
lin jednoznačne zvládol. 

Neskôr, po prvom šoku z rýchleho po-
stupu Wehrmachtu až k Moskve Stalin 
prinajmenšom neurobil žiadnu natoľ-
ko zásadnú chybu, s ktorou by ohrozil 
úspechy Červenej armády. 
Moskva sa už niekoľko rokov ohradzuje 
voči pokusom západných štátov, ktoré 
sa usilujú o prepísanie dejín 2. sv. vojny. 
Rusku vadí, že sa znižuje úloha soviet-
skej armády. Citujeme z  článku vo Wall 
Street Journal z roku 2005 (t. j. pred Kry-
mom a  ďalšími udalosťami): „Revi zio-
nisti majú sklony pripisovať hlavné zá-
sluhy víťazstva nad Hitlerom Sovietom, 
ktorí pravdepodobne eliminovali dvoch 
z  troch vojakov Wehrmachtu (V  skutoč-
nosti troch zo štyroch – pozn. Bojovník). 
Rusi však v porovnaní s Angloameričan-
mi viedli jednostrannú vojnu.“
Nikto, samozrejme, nebude spochybňo-
vať podiel západných spojencov na tom-
to spoločnom víťazstve, ale nemyslíte 
si, že argument o jednom fronte pôsobí 
sám osebe jednostranne? 

– Áno, Sovietsky zväz bojoval „len“ 
na jednom, fronte, ale tento front bol ob-
rovský. Od Moskvy do Berlína, od Le-
ningradu po Kaukaz. A propos, na kon-
ferencii v Jalte vo februári 1945 sľúbil 
Stalin spojencom začatie vojny s Japon-
skom do troch mesiacov od skončenia 
vojny v Európe. Ako sľúbil, tak aj splnil. 

Určite bol omnoho dochvíľnejší, ako 
spojenci so svojím sľubom na otvore-
nie druhého frontu v Európe. Na ten So-
vieti čakali tri roky. Vo vojne s Japon-
skom ZSSR zvíťazil. Mal značnú počet-
nú i technickú prevahu. Naozaj je otáz-
kou, prečo USA museli zhodiť na Ja-
ponsko dve atómové bomby. 

Cieľom prepisovania histórie 2. sv. 
vojny je nastolenie nového výkladu tohto 
obdobia, v ktorom sa: a) Veľká Británia, 
Francúzsko a USA zbavia zodpovednos-
ti za to, že umožnili Hitlerovi nabrať silu 
na útok na východ (Drang nach Osten); 
b) maximálne sa zníži význam Soviet-
skeho zväzu pri porážke Nemecka; c) 
rozdelí sa vina Nemecka za rozpútanie 
vojny v Európe a vina západného takti-
zovania medzi Nemecko a ZSSR. 

Západné demokracie z hľadiska prí-
čin vedúcich k rozpútaniu 2. sv. vojny 
nesú veľkú časť zodpovednosti. V prí-
pade Československa akceptovali ne-
mecký názor, že Čechy a Morava pat-
ria od nepamäti do rámca nemeckej ríše. 
V takom prípade Nemci české kraje ne-
anektovali, len „si ich vzali späť“. Ako 
Rakúsko. 

Ďalej západné demokracie kalkulova-
li s tým, že Hitler obmedzí svoje výbo-
je len na strednú Európu a na európsku 
časť Sovietskeho zväzu. On ich o tom 

ubezpečoval a oni s tým súhlasili. Ich 
sebecké a nemravné kalkulácie preto vr-
hajú príliš veľa tieňov na ich rolu pred 
vojnou. 
V  publikácii pre časopis Argument sa 
zmieňujete, že Nemecko po šesť rokov 
ťažilo z  bohatej všestrannej výzbroje 
československej armády. Prečo sa, pod-
ľa vás, Česká republika po vojne v  roku 
1945 a po novembri 1989 vzdala svojich 
nárokov na vojnové reparácie? 

– Toto je zásadná otázka, ale odpoveď 
na ňu nebude jednoznačná. Nemecko ane-
xiou Čiech a Moravy získalo obrovský 
hospodársky potenciál strojární v Plzni, 
Brne i v Prahe. V Brne získalo Zbrojovku, 
v Plzni Škodovku. Ďalej sa Nemci dosta-
li k hutiam v Ostrave, na Kladne a k uhol-
ným baniam na Ostravsku a v severných 
Čechách. Vedľa toho Nemci získali aj 
kompletnú výzbroj československej ar-
mády, ktorá bola veľmi bohatá.  

Veľká Británia a Francúzsko im daro-
vali Československo. No a napoly roz-
trhnuté Československo, zbavené ob-
ranného valu pohraničia a zo všetkých 
strán obklopené nepriateľmi, potom Hit-
lerovi odovzdalo všetko, čo potreboval 
na dozbrojenie. Iba samotný Mníchov 
1938 sám osebe stačí ako argument na 
zásadnú zodpovednosť západných de-
mokracií za rozpútanie 2. sv. vojny. 

Po anexii pohraničných území Čiech, 
Moravy a Sliezska sa Nemcom podarilo 
odrezať od republiky Slovensko a Pod-
karpatskú Rus. Zvyšok republiky preme-
nili na protektorát, ktorého priemyselné, 
surovinové a ľudské zdroje počas šies-
tich rokov ťažili na prospech svojej ríše. 
Ak by sa vyrátala iba materiálna hodno-
ta, ktorú si Nemci v českých krajoch pri-
vlastnili, vzniklo by astronomické číslo, 
ktoré dnes predstavuje asi niekoľkonáso-
bok ročného HDP Českej republiky. 

Domnievam sa, že po vojne obnovené 
Československo sa vzdalo reparácií od 
Nemecka z dvoch dôvodov. Prvým bola 
dohoda víťazných veľmocí, vrátane 
ZSSR, že Nemecko odškodní len tie štá-
ty, ktoré utrpeli nemeckou vojnou naj-
viac. Československo bolo z tohto zo-
znamu nejakým spôsobom vyňaté. 

Druhou okolnosťou bolo to, že sa ví-
ťazné mocnosti nechceli dopustiť rov-
nakej chyby, akú spravili po 1. sv. vojne 
v Parížskych dohodách, kedy Nemecko 
platilo vysoké reparácie hlavne Francúz-
sku, kvôli ktorým padlo do hospodárskej 
kríze, ktorá pomohla Hitlerovi k moci.  

Nepochybne tu zohrali svoju rolu aj 
úvahy o využití Nemecka ako domi-
nantnej sily v strednej Európe pri nasle-
dujúcom bipolárnom rozdelení sveta že-
leznou oponou.  

Po druhýkrát potvrdila Česká repub-
lika svoje vzdanie sa reparácií pri pod-
pise česko-nemeckej deklarácie, čo bolo 
už počas prezidentstva Václava Hav-
la. Tu sa domnievam, že bolo pre po-
novembrovú reprezentáciu nemysliteľ-
né na jednej strane považovať Nemec-
ko za osloboditeľa od boľševizmu, spo-
lu s USA, Francúzskom a Veľkou Britá-
niou, a na druhej strane od neho žiadať 
miliardy západonemeckých mariek. 

Podľa cz.sputniknews.com, 7. 5. 2020 (výňatok) 

Český historik: Západné štáty mali dosť síl, aby Hitlerovu
agresivitu udusili v zárodku. ZSSR im ponúkal koalíciu, ale...
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

• Banská Bystrica – Radvaň: Zde-
na Vozárová 70 rokov.
• Banská Bystrica – Rudlová: 
Anna Vigašová 97 rokov.
• Banská Bystrica, Tr. SNP: Eva 
Tabačková 65 rokov.
• Bratislava 3: Mária Halašová 93 
rokov.
• Bratislava – Petržalka, Jána Bu-
líka: Ján Paľovský 101 a Václav 
Červenka 75 rokov.
• Bratislava 12: Rudolf Kulíšek 99 
rokov.
• Bratislava 37: Ing. Peter Zajac-
Vanka a Milan Goban 65 a Patrik 
Sakal 50 rokov.
• Brezno 1: Viera Falťanová 86, 
Mgr. Viera Pernischová 80 a Viera 
Zeminová 75 rokov.
• Čadca: Dagmar Dvorská 89, Anna 
Privalová 81 a Emília Maculová 70 
rokov.
• Čičmany: Mária Marcinová 70 ro-
kov.
• Čaňa: Alžbeta Arkaiová 70 rokov.
• Detva: Mária Ostrihoňová 93, 
Jozef Golian 87, Božena Marko-
šová, Jozef Vilhan a Štefan Ná-
hlik 86, Amália Ľalíková 84, Fran-
tišek Šufl iarsky a Jozef Debnár 82, 
Jozef Murín a Mária Vidiečano-
vá 81, Anna Nosáľová, Ján Krnáč 
a Ján Gonda 80, Vincent Tvrdík 75, 
František Jackuliak 70, Jozef Ďuriš, 
Oľga Luptáková a Michal Telúch 
65, Jaroslav Suja a Jozef Dianiška 
ml. 50 rokov.
• Giraltovce: Anna Švácová 93, Jo-
zef Halek 75 a Ľubomír Filo 70 ro-
kov.
• Hniezdne: Božena Majosteková 
75 a Kristína Mačugová 50 rokov.
• Hrachovo: Tatiana Klimová 55 
rokov.
• Jakušovce: Daniel Fečko 25 ro-
kov. 
• Košice I. – Staré mesto: Michal 
Iman 94 a PhDr. Ladislav Tomko 92 
rokov.
• Košice Juh: Adela Oleničová 92 
a Ingrid Zsigmondyová 50 rokov.
• Kráľovský Chlmec: Mária Dzur-
ková 65 rokov.
• Kružlová: Ján Vanat 83 rokov.
• Liptovský Mikuláš: Artur Skavi-
niak 93, Etela Kubáňová 89, Paula 
Blažencová 87, Ján Hladiš 85, Žofi a 
Guráňová 83, Ing. Ján Vranský 70 
a Mária Holušová 65 rokov.
• Lučenec III: Pavol Vančo 98 ro-
kov.
• Makovce: Jozef Kozák 70 rokov. 
• Miezgovce: Dušan Čerňanský 65 
rokov.
• Myjava: Alžbeta Marečková 82 
a Zoja Nováková 45 rokov.
• Nové Mesto nad Váhom, gen. In-
stitorisa: Viera Remencová 83, Ma-

rián Mesiarik 75, Rút Geržová, Edi-
ta Kopčová a Mária Mravcová 70 ro-
kov.
• Novosad: Michal Baňacký 60 ro-
kov.
• Nový Svet: Emília Baranová 65 
rokov.
• Očová: Mária Rajčoková 70 ro-
kov.
• Pohorelá: Mária Maťúšová 92, 
Milan Jánoška 86, Štefan Buvala 
85, Milan Prč 75 a Peter Šajtroch 55 
rokov. 
• Poltár: Pavel Gonda 81 a Jolana 
Segečová 65 rokov.
• Rimavská Sobota 2: Miroslav Za-
char 55 rokov. 
• Rimavské Brezovo: Terézia Svin-
čiaková 98 rokov.
• Selce: Marián Paško 70 rokov. 
• Sučany: Antónia Neumanová 85, 
Ing. Vladimír Pĺžik 60 a Milan Má-
zor 45 rokov.
• Svidník: Ján Fedorko 84, Pavel 
Gaľ 70 a Miron Pira 65 rokov.
• Šaľa: Viera Polášová 90 rokov.
• Šoporňa: Jozefína Ondrušková 70 
rokov.
• Špania Dolina: Júlia Bullová 82, 
Ferdinand Bičan 81, Ján Ries 80, 
Zdenka Šemetková 70 a Juraj Ľah-
ký 65 rokov.
• Topoľčany 2: Ľudmila Chochlí-
ková 86 rokov.
• Trebišov 1: Miroslav Centko 65 
rokov.
• Trebišov 2: Mgr. Štefan Didlič 65 
rokov.
• Trebišov 4: Ladislav Ivan 45 ro-
kov.
• Trenčín 2: Ing. Jaroslav Kolárik 
82 rokov. 
• Turany: Helena Hudryová 91, 
Mária Čanádyová 82, Ivan Ďubák 
a Ján Vajda 55 rokov.
• Uderiná: Zora Fiľová 81 rokov.
• Veľký Krtíš: Klára Orlíková 65 
rokov.
• Vojčice: Oľga Bobáková 65 rokov.
• Vyšná Olšava: Mária Karsová 65 
rokov.
• Závadka nad Hronom: Eva Chu-
díková, Jozef Capko a Darina Nos-
ková 65 rokov. 
• Zemplínske Hradište: Terézia 
Marušková 80 rokov.
• Zvolen Centrum 1: Július Mihál 
97 a Pavol László 70 rokov.
• Zvolen – Zlatý Potok: Mária Vr-
bová 70 rokov. 
• Žilina 1: Miroslav Stuhlík 81 
a Ján Hrbek 65 rokov.
• Žilina 2: Anna Sedliačková 70 ro-
kov.
• Žiar nad Hronom: Jaroslava Hu-
linová 92 a Monika Šusterová 88 ro-
kov.
Jubilantom srdečne blahoželáme.

 Hnúšťa: so 78-ročnou Má-
riou Vávrovou.
 Kysucké Nové Mesto: so 
78-ročným pplk. v. v. Rasti-
slavom Majerčiakom. 
 Prašník: s 86-ročnou Emí-
liou Boorovou.
 Prešov ZV SR: s 87-roč-

ným pplk. v. v. Štefanom 
Tluščákom.
 Rajec: so 48-ročným Pav-
lom Pekarom.
 Turany: so 74-ročným On-
drejom Líškom.

Česť ich nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa rozlúčili

90-ročná jubilantka
Dňa 19. mája 2020 oslávila 90 rokov dlhoročná člen-
ka ZO SZPB Košice Juh Margita Zajacová. 

Nepotešilo nás, že sme nemohli našej oslávenkyni 
osobne zablahoželať. Po zlepšení koronavírusovej situá-
cie sme ju navštívili a zablahoželali jej ku krásnemu ži-
votnému jubileu.

Margita Zajacová sa teší zo svojich troch detí, ktoré 
spolu s nebohým manželom vychovali. Tesne pred vy-
puknutím vírusu sa potešila a aj zúčastnila na svadbe svo-
jej vnučky. Dlhé roky pracovala ako vedúca učtárne v In-
žinierskych stavbách v Košiciach. Aj v dôchodkovom 
veku veľmi ochotne vypomáhala podniku, ak ju o to po-
žiadali.

Do ďalších rokov sme jej zaželali pevné zdravie, ra-
dosť, optimizmus a veľa pokojných dní v jeseni života. 
Pani Margita netajila radosť, že sme na ňu nezabudli. Slo-
vá o tom potvrdzoval stály úsmev na jej tvári. Blahožela-
nie s diplomom našu návštevu len umocnilo.

Na mnohaja i blahaja lita naša jubilantka!
Mária Tomášová a Zdenka Kolesová, členky výboru pre sociálnu činnosť

V čase SNP bol spojkou, 
prenášal správy, ktoré mu odo-
vzdával otec a jeho kolegovia 
pôsobiaci v ilegalite. Spoznal 
sa pri tom aj s veliteľom par-
tizánskej brigády Rákoci mjr. 
Vasilijom M. Kozlovom. 

Keď musel jedného dňa 
utiecť, narazil na partizánov 
a tí ho vzali so sebou. Nemci 
ich obkľúčili pri Železníku, 
z čoho ich vyviedli baníci. Ar-
túra Szobonyu však pri prena-
sledovaní zasiahla črepina pod 
koleno. Po zotavení sa a oslo-
bodení územia ešte zabezpe-
čoval zásobovanie postupujú-
cej armády, no zo zdravotných 

dôvodov bol pri Lovinobani 
demobilizovaný. 

Po návrate domov sa do-
zvedel, že Honvédi mu zatkli 
otca a odvliekli ho do koncen-
tračného tábora. Na šťastie sa 
v lete 1945 vrátil domov. 

Na poslednej ceste Artúra So-
bonyu 12. 9. 2020 vyprevádza-
li aj pracovníčky veľvyslanec-
tva RF, ktoré mu v marci 2020 
odovzdali medailu od preziden-
ta RF Vladimíra Putina ako oce-
nenie zásluh v boji s nemecký-
mi a maďarskými okupantmi. 

Posledný hold ti vzdáva-
jú všetci členovia ZO SZPB 
v Tornali, oblastný výbor 
SZPB v R. Sobote a ZO SZPB 
arm. gen. Ludvika Svobodu 
v Čiernom Potoku. 
Česť Tvojej pamiatke.

Jozef Pupala s rodinou

Vyhaslo srdce partizána
Dňa 9. septembra 2020 v nemocnici v Hnúšti vo veku 92 
rokov dotĺklo po dlhej chorobe srdce bývalého partizána 
Artúra Szobonyu.

A. Šuchter bol po ukončení 
strednej školy prijatý za prísluš-
níka ZNB. V zbore pracoval na 
rôznych pozíciách, najmä však 
na úseku dopravnej služby. Po 
22 rokoch služby v ZNB a Po-
licajnom zbore SR v Topoľča-
noch, odišiel do dôchodku. 

Počas neho sa plne venoval 
práci vo výbore ZO SZPB To-
poľčany-1, posledné dve vo-

lebné obdobia aj ako člen Ob-
lastného výboru SZPB a jeho 
predsedníctva v Nitre. Bol 
vždy usmievavý, v dobrej ná-
lade, ochotne sa zapájal do rie-
šenia úloh i problémov. Tak 
sme ho poznali a taký zostane 
v našich spomienkach. 

Kto ste nášho Tónka pozna-
li, venujte mu tichú spomienku. 

Za Predsedníctvo OblV SZPB Nitra Jozef Havel

Odišiel spomedzi nás
Ešte 11. júla 2020 sme predsedovi ZO SZPB Topolčany-1 
blahoželali k jeho 72. narodeninám a 29. 8. 2020 nás Anton 
Šuchter po krátkej, ale ťažkej chorobe, nečakane opustil. 
Rozlúčili sme sa s ním 3. septembra 2020. 



11  BOJOVNÍK / 19

ZO ŽIVOTA REGIÓNOV

Ako je už tradíciou ZO SZPB v Žiari nad 
Hronom zorganizovala v polovici septem-
bra poznávací zájazd Po stopách SNP. Ten-
toraz sme navštívili priateľov zo ZO SZPB 
v Hriňovej, v Detve a vo Zvolenskej Slatine.

V Hriňovej sme si hneď na začiatku 
priblížili život ich najslávnejšieho rodá-
ka umeleckého vedúceho Lúčnice prof. 
Š. Nosáľa. Potom sme položili kyticu k pa-
mätníku SNP.

V Detve sa nám venoval predseda ZO 
SZPB Július Feješ, s ktorým sme si pozreli 

miesto legendárnej partizánskej prehliadky, 
konanej 1. októbra 1944. Položili sme kve-
ty k pamätníku a s tunajšími členmi SZPB 
rozprávali o zaujímavostiach 2. sv. vojny. 

Len škoda pre nás starších, že pre rozbi-
tú cestu na legendárnu Poľanu sme sa tam 
nedostali.

Posledná naša zastávka bola vo Zvolen-
skej Slatine, ktorá je známa tým, že z nej 
pochádza veľa význačných osobností Slo-
venska. Podpredseda tunajšej ZO SZPB 
nám priblížil ako obec prežívala obdobie 
rokov 1944 –1945. 

Ľubomír Jančo, predseda ZO SZPB v Žiari nad Hronom  

Po stopách SNP

Spoločná snímka v Hriňovej.

Dňa 5. septembra 2020 usporiadal 
Klub vojenskej histórie Slovensko 
pod vedením Maroša Čupku a Bo-
risa Šeligu, za spolupráce predse-
du ZO SZPB Rudlová Jozefa Hor-
vátha, partizánsku vatru na Bánoši 
nad Rudlovou s pestrým kultúrnym 
programom. 

Vystúpil tu mužský spevácky súbor 
Borovo z Medzibrodu, mladí požiarni-
ci z Vlkanovej predviedli ukážku po-

ZO SZPB gen. Viesta už tretí rok po-
kračuje v ceste po stopách bojov 
oslobodzovania Slovenska Červenou 
armádou s pomocou partizánov.

Dňa 9. septembra 2020 sa naši čle-
novia podľa aktualizovaného plánu 
práce vydali na cestu po stopách par-
tizánskych brigád smerom na sever do 
Podbanského. Po príchode do Podban-
ského sme položili venček k pamätnej 
skale s nápisom „Na slávu Vám, ktorí 

Obyčajné ľudské vlastenectvo
V pláne práce na tento rok mala ZO SZPB v Dolných Vesteniciach opä-
tovnú opravu bunkrov v Hradištnici, ktoré slúžili na ochranu a úkryt 
partizánom počas SNP a 2. svetovej vojny. 

Pôvodne boli obnovené v roku 1971. Odvtedy ich poznačili roky, dážď i sneh.

Na dvoch bunkroch sme opravili strechu, ktorá zatekala až dnu. Aby sme ich 
zladili s okolím, jeden bunker sme obložili vo vnútri drevom a obom celé ste-
ny spredu i z bokov.

Na oprave odpracovali naši členovia 250 brigádnických hodín, za čo im, sa-
mozrejme, patrí srdečné poďakovanie. 

Natália Matejíčková, predsedníčka ZO SZPB

Po stopách partizánskych brigád
ste daň krvi platili za zmysel života“. 
Poklonili sme sa aj pri skale „Partizán-
skej brigády Tichonova“, Partizánskej 
brigády gen. M. R. Štefánika a 2. čs. 
partizánskej brigády Za slobodu Slo-
vanov, oddiel Vysoké Tatry. Potešilo 
nás, že spomienku partizánskych bri-
gád si pripomenulo mnoho iných ob-
čanov, podľa motorových vozidiel aj 
zo zahraničia.

Ján Kochan, snímka Emil Matejka

žiarnického zásahu, nechýbala ukážka 
časti výzbroje súčasnej armády, ako aj 
uniforiem slovenských vojakov z 2. sv. 
vojny, partizánov, ale aj výzbroje a uni-
foriem vtedajších nemeckých vojakov. 
V stánku OZ – Spoločnosti Promethe-
us boli prezentované vydávané časopi-
sy a knihy.

Vatra bola zapálená večer za zvukov 
hymny SR. 

 J. Horváth 

Vatra s pestrým programom
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Kalkulačka na výpočet úmrtia
Britský list The Sun priniesol správu, že vedci z Východo-
anglickej univerzity vyvinuli aplikáciu, ktorá používateľovi 
umožní zistiť v akom veku približne zomrie.

Na jej vytvorenie boli použi-
té údaje o zdravotnom stave vyše 
100 tisíc ľudí vo veku nad 60 ro-
kov. Každých šesť mesiacov boli 
skúmané ich životné ukazovate-
le. Vedci tým získali informácie, 
ktoré im umožnili určiť 648 „rizi-
kových profi lov“. 

„Kalkulačka smrti“ vychádza 
napr. z takých údajov ako po-
hlavie, momentálny vek, hmot-

nosť, existencia škodlivých zvy-
kov a chronických ochorení. No 
ráta aj s menej očividnými faktor-
mi ako je tlak, úroveň cholestero-
lu v krvi, miesto trvalého pobytu 
a dokonca aj rasová príslušnosť. 

Tvorcovia tejto „kalkulačky“ po-

znamenávajú, že jej aplikácia vy-
ratúva priemerné parametre dĺž-
ky života, pričom sa neorientuje 
na mnohé individuálne osobitosti. 
Podtrhli však, že hlavným cieľom 
je poskytnúť užívateľom „potravu 
na uvažovanie“ o svojom zdraví. 

Začiatkom mája sa s trochu 
inou novinkou vytasili aj poľskí 
vedci, ktorí vytvorili tiež špeciál-
nu kalkulačku. Tá zase dokáže 
vyrátať pravdepodobnosť smrteľ-
ného konca po zasiahnutí korona-
vírusom.  – r –  

Hádalo sa desať žien
Hádke nebolo konca.
Prišiel muž a povedal:
– Nech prehovorí najstaršia!
... a bolo ticho.

*   *   *
– Miláčik, vydaj sa za mňa.
– No určite, a keď vytriez-

vieš, rozmyslíš si to.
– Neboj sa, nevytriezviem, 

sľubujem...
*   *   *

– Miláčik, ja by som nepre-
žila, ak by si ma podviedol... 

– Ale netrep! Veď žiješ!
*   *   *

Väčšina mužov túži po žene, 
ktorá sexu nikdy nemá dosť.

Labužníci v strednom veku, 
však preferujú ženy, ktoré im 
nechajú niečo v chladničke.

*   *   *
Chváli sa kamarát:

– Ja mám doma úplnú slo-
bodu. 

Môžem si robiť všetko, čo 
manželka chce!

Kto je najdôležitejší v sieti?
Modem. Nie je najmúdrejší, 

ale má obrovské konexie!

*   *   *
– Chcela by som si vyskúšať 

tie šaty vo výklade.
– Nech sa páči, ale predsa, 

nebolo by to lepšie v kabínke?

*   *   *
Prišla svokra na návštevu 

Zať sa jej pýta: – Mama, 
a dokedy tu budete? 

– No, kým vás nezunujem... 
A zať nato: 

– Joj, mama, a to ani kávu si 
nevypijete? 

*   *   *
Z rozhovoru Fera a Miša:

Fero hovorí:
– Ráno som išiel po ulici 

a tu, z ničoho nič ma zasiahla 
plechovka rovno do hlavy.

– A čo v nej bolo?
– Nič.
– A v plechovke?

Rozčuľuje sa otec:
– Ako to, že si neurobil tie 

prijímacie pohovory?
Veď si vopred vedel všetky 

otázky!
– Otázky som síce vedel, ale 

odpovede nie.

*   *   *
Zrazia sa dve autá

Vodič po vystúpení zistí, že 
doňho vrazila žena.

Hneď sa na ňu osopí: – Žen-
ská, vy ste si už robili vo-
dičák?

– Určite viackrát než vy! 
Nedá sa mladá dáma.

*   *   *
Vnúčik sa čuduje:

– Ale dedko, minulý týždeň 
si mi rozprával, že si vo vojne 
zastrelil tristo nepriateľských 
vojakov a teraz tvrdíš, že ich 
bolo štyristo.

– Sám sa čudujem, ako sa tie 
potvory množia!

22. september 1944 – Hlavné veliteľstvo úradu SS vydalo rozkaz 
presunúť obnovenú divíziu SS Halič na Slovensko. 
22. september 1944 – TASS vyhlasuje: Sovietska vláda považuje 
rozvinutý boj slovenského ľudu za cenný prínos v oslobodenec-
kej vojne spojencov proti nepriateľovi. Urobila príslušné opatre-
nia, aby bola poskytnutá príslušná pomoc slovenským partizánom 
a slovenským vojakom a dôstojníkom, ktorí sa k ním pripojili. 
23. september 1938 – Ľudový komisár zahraničných vecí ZSSR 
M. M. Litvinov na Valnom zhromaždení Spoločnosti národov 
v Ženeve opätovne zdôraznil, že ZSSR je ochotný pomôcť Čes-
koslovensku, ohrozenému fašistickou agresiou. Moskva varovala 
Varšavu, že kvôli agresii proti ČSR anuluje zmluvu o neútočení 
medzi ZSSR a Poľskom.
24. september 1944 – Prebiehali ťažké boje partizánskych skupín 
Sergej a Kriváň s nacistickými vojskami pri Medzilaborciach a Hu-
mennom.
24. september 1944 – Bola uzavretá dohoda medzi Ukrajinským 
partizánskym štábom, I. UF a moskovským vedením KSČ, na zá-
klade ktorej bol vytvorený Hlavný partizánsky štáb pre Slovensko. 
Jeho veliteľom sa stal K. Šmidke. 
25. september 1944 – Partizánska brigáda Jan Žižka prekročila hra-
nice na Slovensko-moravskom pomedzí. Pri Veľkých Karloviciach 
došlo k bitke s nemeckými bezpečnostnými vojenskými jednotka-
mi, čo bola prvá väčšia organizovaná operácia partizánskeho hnu-
tia na území Protektorátu ČaM. 
26. september 1944 – SNR prijíma nariadenie o generálnej previer-
ke dôstojníckeho a poddôstojníckeho zboru armády. Predchádzali 
mu predsedníctva 12. 9. a 22. 9. (plus tajné rokovanie 23. 9.), kto-
ré riešili konkrétne chyby, nedostatky i prípady zbabelosti dôstoj-
níkov, ktorí povstaniu narobili veľké škody.
27. september 1941 – Podpísaná je sovietsko-československá vo-
jenská dohoda, ktorá nadväzovala na dohodu z 18. 7. 1941 o riešení 
právneho postavenia a kontinuity Československa. Sovietska vláda 
prijala rozhodnutie povolávať do československých jednotiek na 
území ZSSR „sovietskych občanov československej národnosti“. 
27. september 1944 – Sovietske lietadlá prepravili na letisko Tri 
Duby prvé roty 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR. 
28. september 1944 – Na základe dohody veliteľa HG Otomara Ku-
balu a veliteľa špeciálnej SPS (Slovenská pracovná služba) s Mi-
nisterstvom národnej obrany SR z tohto dňa o prevode 200 prí-
slušníkov SPS do armády, boli zverbovanci dislokovaní do pásma 
schutzzony, čím sa znížili na „janičiarsku službu proti vlastnému 
národu...“. Touto dohodou sa vytvorili podmienky na sformovanie 
jadra protipartizánskej jednotky Edelweiss z roty Slovákov.
29. september 1939 – Vo Francúzsku bol vytvorený československý 
1. peší prápor. Stal sa základom novej zahraničnej armády na Zá-
pade. 2. 10. 1939 sa rozhodlo o sformovaní pešej divízie, tvoriť sa 
začala v meste Agde. Jej prvým veliteľom bol divízny generál Ru-
dolf Viest. 
29. september 1992 – Poslanec za SDĽ Pavol Kanis predložil SNR 
návrh zákona na vyhlásenie 29. augusta za štátny sviatok SR. „Vý-
ročie SNP“ zo 128 prítomných poslancov podporilo 89. 
30. september 1938 – Podpis Mníchovskej dohody. Čs. vláda a pre-
zident E. Beneš s ňou vyslovili súhlas. 
30. september 1943 – Dvetisíc slovenských vojakov prešlo na so-
vietsku stranu (základ 2. čs. paradesantnej brigády).
30. september 1944 – Zlúčením niekoľkých partizánských oddielov 
sa sformovala Hornonitrianska partizánska brigáda.
1. október 1944 – Za účasti slovenských a českých, sovietskych 
a francúzskych partizánov sa v Detve koná jediná partizánska pre-
hliadka.
2. október 1938 – Poľsko začalo obsadzovať československé čas-
ti Tešína. 
2. október 1944 – Osobnosťami slovenského kultúrneho života bol 
vydaný a podpísaný Ohlas, v ktorom zaujali odmietavé stanovis-
ko k Povstaniu, zdôrazňovali prirodzené právo slovenského náro-
da na vlastný štát a zároveň vyzývali k jednote a pokoju. (Predse-
da Spolku slovenských spisovateľov Valentín Beniak, podpredseda 
Mikuláš Gacek, tajomník Ľudo Zúbek, členovia Dobroslav Chro-
bák, Ján Poničan, Andrej Žarnov, Rudolf Dilong, Henrich Bartek, 
Ján Smrek, Emil Bohuslav Lukáč, Ján Kostra, Karol Strmeň, Jozef 
Ambruš a Jozef Antošík.).
6. október 1944 – 1. čs. armádny zbor v ZSSR prekročil Duklian-
sky priesmyk v súčinnosti so 67. streleckým (I. S. Šmigo) a 31. tan-
kovým zborom. Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Ako 
prví vstúpili na rodnú pôdu jednotky 2. práporu 1. čs. brigády. 


