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Francúzska partizánka 
v SNP

Od ústredných osláv 78. výročia SNP uplynul 
mesiac, ale v diskusiách na rozličných sociálnych 
sieťach sa k nim autori neustále vracajú. Samozrej-
me, uštipačne, do veľkej miery oprávnene kriticky, 
no neraz si viacerí škúľaví ostrostrelci za terč vy-
berajú práve náš zväz. Hoci sme v tom nevinne.

Treba priznať, že pondelok 29. augusta prežitý 
v Banskej Bystrice bol nezáživný, až nudný, vrá-
tane príhovorov najvyšších ústavných činiteľov. 
Kultúrna vložka skôr pripomínala kar ako osla-
vu štátneho sviatku, pritom v minulosti pestrý 
program trval prinajmenšom dva dni. Takže vla-
ňajšie sľuby ministra Jaroslava Naďa o tom, o koľ-
ko viac peňazí presunie do Múzea SNP, keď sa do-
stane pod jeho kuratelu, i v tomto prípade stáli na 
piesku.

Aj v období Covidu bolo na oslavách v Ban-
skej Bystrici veselšie. A nielen to, počas protipan-
demických opatrení na ne pripustili výrazne viac 
ľudí ako teraz. Pôvodne sa hovorilo o 200 členoch 
SZPB v ohradenom areáli, na našu žiadosť to zvý-
šili, ale iba na 300, napokon sa tam v deň D dosta-
lo 450 ľudí. 

Ale stále nešlo o širokú verejnosť. Pre ňu sa mali 
otvoriť brány až o pol druhej popoludní, keď už 
vládni politici odídu, aby im nedajbože niektorí 
nespokojenci nemohli zoči-voči povedať to, čo si 
myslia. Páni sa však dajako zdržali, tak aj nespo-
kojný ľud musel dlhšie prešľapávať za policajný-
mi zátarasami.

Počiatočné hodnotenia podujatia sotva s poltisí-
covkou účastníkov (vlani bolo len členov SZPB ti-
síc) boli chaotické aj preto, lebo vedúci pracovní-
ci Múzea SNP poskytovali rozporuplné informá-
cie. Podľa jedných mali úplne voľnú ruku, od mi-
nisterstva obrany nedostali nijaké príkazy, podľa 
iných inštrukcie boli dosť striktné... No v niečom 
robili nadprácu.

Napríklad tvrdením, že SZPB nikdy nebol spo-
luusporiadateľom osláv. Lož. Ešte v rokoch pred 
Covidom mnohí naši aktivisti nosili na ruke ozna-
čenie organizátorov. Teraz z pozvánok zmizlo logo 
zväzu, vôbec nepozývali našich zástupcov na ro-
kovanie prípravného štábu, až dodatočne sme sa 
dozvedeli, o čom rozhodli bez odbojárov. 

Nedodržala sa tradícia, že na zhromaždení vždy 
prehovorí aj predstaviteľ SZPB. Namiesto 8. mies-
ta v poradí sme mohli položiť veniec k pomníku 
až v tretej desiatke, nášho predsedu neposadili ako 
dosiaľ do prvého radu, no až do desiateho, teda 
predposledného. Pred nami sedeli predstavitelia 
všelijakých úradov, o ktorých väčšina národa v ži-
vote nepočula.

Logicky sa natíska legitímna otázka, či to má za 
takéhoto prístupu ministerstva obrany zmysel po-
dieľať sa na ústredných oslavách Povstania. Keď 
im má SZPB robiť iba „krovie“. Nebude rozumnej-
šie klásť ešte väčší dôraz na spontánnejšie poduja-
tia na miestnej a regionálnej úrovni, kde nachádza-
me oveľa viac pochopenia ako od súčasnej vlády?

Aj o tom budú v najbližších dňoch rokovať naj-
vyššie orgány nášho zväzu a v máji budúceho roka 
18. zjazd.
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Slovák národným hrdinom Juhoslávie
Samuel Jovankovič, predseda Spolku Slovákov z Juhoslávie

Foto: archív redakcie

Pred 80 rokmi hrdinská smrť ukončila tŕnistú životnú cestu jedného 
z najväčších synov slovenského národa v Juhoslávii Janka Čmelíka, vý-
znamného organizátora protifašistického hnutia v okupovanej Vojvo-
dine. V novembri 1941 ho fašisti zatkli, mučili, ale  nezlomili. V nasledu-
júcom roku ho ako 37-ročného  popravili. Už 25. októbra nasledujúceho 
roka Čmelíka medzi prvými vyhlásili za národného hrdinu Juhoslávie.

mä hospodárske problémy a osobit-
ne postavenie roľníkov a robotníkov. 
Nielenže videl spoločenské krivdy 
v predvojnovej Juhoslávii, ale svoje 
vedomosti a schopnosti dal do služieb 
boja proti nim. Okrem iného sa zasa-
dzoval, aby Slovenská čitáreň v Starej 
Pazove slúžila skutočne ľuďom. 

Pôsobil rozvážne a rozhodne, 
a tým si získaval ich dôveru. Roku 
1935 vstúpil do Komunistickej stra-
ny Juhoslávie (KSJ), o dva roky sa 
stal jej tajomníkom pre Staropazov-
ský okres, tajomníkom Slovenskej 
pospolitej čitárne a pokladníkom vo 
futbalovom klube Štefánik.

Janko sa narodil v chudobnej slo-
venskej roľníckej rodine v Starej Pa-
zove 16. novembra1905. Otec mu zo-
mrel na následky zranení, ktoré utr-
pel na ruskom fronte 1. svetovej voj-
ny. Ukončil štyri triedy základnej 
školy a tri triedy večernej poľnohos-
podárskej školy. Do spoločenského 

života sa zapojil ako 18-ročný, keď 
sa stal členom slovenského roľnícke-
ho spevokolu a čitárne. 

Získal si dôveru ľudí
Podieľal sa na zbierke príspevkov 

na výstavbu Národného domu v rod-
nom meste. Veľa čítal, zaujali ho naj- (Pokračovanie na str. 7)

Ocenení účastníci matiné Slavín (či ich príbuzní) s P. Sečkárom (druhý zľava), V. Longauerom (vedľa), L. Skrakom 
(v strede) a M. Krnom (tretí sprava).

Pamätník slávnych v Zrkadlovej sieni

Ladislav Skrak, tajomník Klubu umelcov, spisovateľov

a historikov pri ÚR SZPB

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov neza-
nedbateľne vyjadruje svoje postoje k odkazu národ-
ných tradícií a nášmu historickému vývinu. Vede-
nie SZPB spolu s reprezentáciou Matice slovenskej 
s podporou magistrátu hlavného mesta SR pristúpil 
k usporiadaniu matiné Slavín (pamätník slávnych). 

Podujatie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave bolo spojené s odovzdávaním odbojárskych 
a matičných vyznamenaní viacerým významným osob-
nostiam. Stalo sa tak predpoludním 6. septembra krátko 
po ústredných oslavách 78. výročia SNP, ako aj v Roku 
odkazu štúrovcov organizovanom MS.

Ocenenia tohtoročným jubilantom
Prítomných privítala prvá námestníčka bratislavské-

ho primátora Tatiana Kratochvílová. Po štátnej hymne 
prespievanej Ivanom Ožvátom vyzval predseda SZPB Pa-
vol Sečkár k minúte ticha ako pocte osobnostiam a obe-
tiam historických udalostí. Zdôraznil povinnosť neoceňo-
vať falošné vrstvy západoeurópskych dejín a pripomenul 
dielo tých, na ktorých sa nepatrí zabúdať. 

Ocenenia na základe rozhodnutia Predsedníctva ÚR 
SZPB z 8. júna 2022 odovzdával spolu s P. Sečkárom ta-
jomník ÚR SZPB Viliam Longauer. A to žijúcim: vyzna-
menanie Za vernosť herečke Márii Kráľovičovej, Me- (Pokračovanie na str. 2)

Tančeky podľa 
falošných nôt
Martin Krno

dailu M. R. Štefánika I. stupňa akademickej sochárke 
Kláre Patakiovej a Medailu brig. gen. Jána Nálepku je-
dinej prítomnej herečke Eve Márii Chalupovej.

Vyznamenania in memoriam: Za vernosť spisovateľovi, 
esejistovi Vladimírovi Mináčovi, básnikovi Miroslavovi 
Válkovi, publicistovi Romanovi Kaliskému, spisovateľo-
vi a scénaristovi Milošovi Krnovi, svetoznámej románo-
piske Kláre Jarunkovej a sochárovi Tiborovi Bartfay-
ovi. S výnimkou bývalého ministra kultúry Válka by mali 
ostatní v týchto mesiacoch 100 rokov, Válek 95. Súbež-
ne predseda OblV SZPB Bratislava Martin Krno odovzdal 
Medailu k 75. výročiu SNP a Oslobodenia Ministerstva 
obrany SR in memoriam všestrannému kultúrnemu orga-
nizátorovi Dušanovi Rollovi. Za väčšinu jubilujúcich pre-
vzali vyznamenania ich priami príbuzní.

Osobné spomienky na umelcov
Matiné, teda kultúrno-spoločenské podujatie, prezento-

valo umelecké vystúpenia huslového virtuóza Petra Micha-
licu s manželkou, Evu Máriu Chalupovú (recitácie z tvor-
by M. Válka) a operného speváka Ivana Ožváta. Význam-
nou súčasťou slávnostného stretnutia boli sekvencie, zväč-
ša osobné spomienky venované Mináčovi, Kaliskému, Kr-
novi, Jarunkovej, Patakiovej a Kráľovičovej. 

Bojovník sa priebežne bude vracať k tejto mimoriad-
ne milej vrstve z nabitého programu. Čitateľom priblí-
ži refl exiu Vladimíra Mináča mladšieho o jeho otcovi, 
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Pamätník slávnych v Zrkadlovej sieni
rozhovor editorky Nového slova Oľgy 
Gáfrikovej s Martinom Krnom, úvahy 
prof. Jozefa Leikerta o Kaliskom a Pa-
takiovej, výtvarníčky Dany Zacharo-

vej o matke Jarunkovej, Kráľovičovej 
syna Mira Procházku atď. K osobnosti 
Mináča sa z hľadiska jej tradícií vyjadril 
aj predseda MS Marián Gešper.

V druhej protokolárnej časti mati-

né, ktoré moderoval tajomník MS Peter 
Schvantner, zverejnili rozhodnutie Mati-
ce udeliť ocenenie akad. sochárke Ľud-
mile Cvengrošovej, akad. maliarkam 
Zuzane Hložníkovej a Márii Molčano-
vej, Ing. arch. Klementovi Trizuljakovi, 
propagátorovi slovenskej kultúry v za-

hraničí Stanislavovi Vallovi a hudobní-
kovi Petrovi Michalicovi. Mimoriadnu 
cenu dostal predseda SZPB Pavol Sečkár 
„za dlhodobú spoluprácu s MS, šírenie jej 
dobrého mena a zachovávanie pamiatky 
protifašistického odboja na Slovensku“.
(Autor článku pripravil a moderoval toto podujatie.)

(Dokončenie zo str. 1)

S priateľmi nás spájajú podobné problémy
Martin Krno, foto: autor

Tradičné stretnutie predstaviteľov Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov a Českého zväzu bojovníkov za slo-
bodu (ČSBS) sa tentoraz uskutočnilo v srdci SNP 7. a 8. sep-
tembra. Českú delegáciu v Banskej Bystrici privítal predse-
da zväzu Pavol Sečkár a tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer.

Nasledovalo prijatie s pra-
covnými raňajkami u predsedu 
Banskobystrického samospráv-
neho kraja, rodáka z Telgártu 
Jána Luntera, ktorý hovoril po-
zitívne o rozvoji slovensko-čes-
kých vzťahov, o svojej práci, 
ale aj o pozitívnom vzťahu k or-
ganizácii odbojárov. 

Z Bystrice do Španej Doliny
S príhovorom vystúpil i Bys-

tričan Pavol Sečkár a predse-
da ČSBS Jaroslav Vodička, kto-
rý má korene medzi volyňský-
mi Čechmi na Ukrajine. Zo-
známili župana o aktuálnej čin-

nosti oboch združení. Na stret-
nutí sa zúčastnil aj podpred-
seda BBSK Ondrej Lunter. 

Návšteva z ČR pokračovala 
prehliadkou mestskej pamiat-
kovej rezervácie, vzápätí na-
sledoval presun do starej ban-
skej obce Špania Dolina, kde 
českých kolegov očakávali ďal-
ší členovia predsedníctva ÚR 
SZPB, vrátane podpredsedov 
Juraja Drotára a Norberta Lacka.

Obe delegácie položili na ná-
mestí vence k pomníku so súso-
ším od akademického sochára 
Ladislava Ľudovíta Polláka ve-
novaný občanom obce, ktorí za-

hynuli počas Povstania vrátane 
dvoch detí, a k novému pamät-
níku na počesť vojakov Rumun-
skej kráľovskej armády, ktorí 
padli 3. apríla 1945 pri oslobo-
dzovaní tohto kúta Slovenska. 

Andrej Sitár z organizácie 
Banícke bratstvo Herrengrund 
sprevádzal hostí po jedinečnom 
Múzeu medi, ktorý sa nachádza 
v budove, kde bola počas SNP 
poľná nemocnica. 
Obec naberá nový dych

Na spoločnom zasadaní sa 
funkcionári navzájom pomerne 
detailne informovali o zložitom 
postavení oboch zväzov v spo-
ločnosti za súčasných pravico-
vých vlád a medzinárodnej situ-
ácie skomplikovanej vojnou na 
Ukrajine. 

Sečkár a Longauer odovzdali 
zväzové vyznamenania viacerým 

zástupcom ČSBS. Naopak, Juraj 
Drotár a bývalý partizán Karol 
Kuna prevzali z rúk Jaroslava Vo-
dičku ocenenie Kríž za zásluhy.

Podvečer medzi odbojárov za-
vítala viacnásobná starostka obce 
Martina Wilhelmerová, mimo-
chodom neter Viliama Longaue-
ra. Podotkla, že kedysi prekvitajú-
ca Špania Dolina má dnes iba dve 

stovky obyvateľov, no miestna 
ZO SZPB registruje až 50 členov. 

Dedinka v malebnom prostre-
dí nízkotatranského masívu však 
naberá nových dych. A to najmä 
vďaka chalupárom, zväčša s ro-
dinnými koreňmi v tejto obci, 
ktorí zrenovovali desiatky pô-
vodne baníckych domčekov pod 
drobnohľadom pamiatkarov.

Predseda ČSBS Jaroslav Vodička vyznamenáva bývalého parti-
zána Karola Kunu.  foto: Ioannis Sideropulos

V Budapešti zazneli výzvy 
na obranu demokracie
Ulrich Schneider, generálny tajomník FIR

Maďarská metropola hostila 27. augusta za-
sadnutie predsedníctva Medzinárodnej federá-
cie účastníkov odboja (FIR). Na ňu nadviazala 
medzinárodná konferencia organizovaná Ma-
ďarským zväzom odporu a antifašistov (MEAS). 

Zišli sa tu odbojári aj z Belgicka, Grécka, Chor-
vátska, Nemecka, Srbska, Talianska a hostiteľskej 
krajiny. Slovensko zastupovali predseda SZPB Pa-
vol Sečkár a vedúci koordinačného oddelenia zväzu 
Jozef Ťažký. Z domácich hostí spomeňme aj pred-
sedu maďarskej organizácie Amnesty International 
Dávida Viga, Imreho Lebovicsa, ktorý prežil holo-
kaust, či šéfa Odborového zväzu pracovníkov v ba-
niach a energetike Ferenca Rabiho.

Odsúdili politiku ochudobňovania 
zraniteľných

Konferencia sa konala na desiate výročie smutnej 
udalosti, keď vtedajšieho predsedu MEAS Vilmosa 
Hantiho napadli 15 zamaskovaní pravicoví extrémis-
ti. Tí vulgárne a fyzicky dali najavo odpor proti an-
tifašistickým hodnotám. Dodnes identifi kovali sied-
mich z nich. 

Účastníci podujatia odsúdili negatívne prejavy 
premiéra Viktora Orbána proti migrantom, Židom, 
Rómom, homosexuálom a iným menšinám. Zdôraz-
nili, že politika ochudobňovania zraniteľných do-

Ján Rohár

Miestny odbor Matice slovenskej v Senci si každoročne pri-
pomína prijatie základného zákona nášho štátu pri jedineč-
nom pamätníku Ústavy SR pred mestským úradom. Tohto 
roku na jubilejné, 30. výročie prevzalo iniciatívu zorganizo-
vať spomienku na prijatie Ústavy SR mesto Senec.

Na slávnostnom kladení vencov sa zúčastnili aj predstavitelia SZPB na čele 
s podpredsedom Norbertom Lackom a členmi ÚR Ľubomírom Dubeňom 
a Petrom Weissom, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že vrcholom eman-
cipačných snáh každého národa je mať vlastný štát. A to znamená mať aj ústa-
vu, ktorá dáva všetkým občanom pravidlá, podľa ktorých sa majú správať.

„Mal som to šťastie, že som mohol byť ako poslanec súčasťou historickej 
chvíle, keď sa SNR uznášala na ústave a neskôr viesť aj prvú schôdzu NR 
SR v januári 1993. Vtedy som precítil, čo je to zodpovednosť za štát, ale aj 
čo to je vlastenectvo,“ vyhlásil s tým, že súčasťou vlastenectva je úcta a reš-
pekt zákonom a Ústave SR.

Na podujatí sa zúčastnili aj členovia a sympatizanti SZPB v Senci a Ber-
nolákove. S príhovorom vystúpila aj prednostka okresného úradu v Sen-
ci Katarína Sowinská a tajomník MS Peter Schvantner. Ten sa zameral na 
historický vývoj Slovenska až po prijatie ústavy, pričom nezabudol ani na 
nedávne 78. výročie SNP. Na záver upriamil pozornosť prítomných na to, 
že zvrchovanosť a samostatnosť nie sú samozrejmosťou. 

Prvého septembra sa konalo aj slávnostné zasadnutie NR SR pri prí-
ležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR. Zúčastnili sa na ňom nielen naj-
vyšší ústavní činitelia, ale aj vedúce osobnosti minulého politického ži-
vota. Na jednom podujatí sa tak stretli súčasní i minulí vrcholoví pred-
stavitelia, vrátane bývalých premiérov Vladimíra Mečiara, Jána Čarno-
gurského, Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica, Petra Pellegriniho či Igora 
Matoviča. Na oslave nechýbal ani Peter Weiss. 

Tridsať rokov Ústavy SR spela v Maďarsku do tej miery, že hľadanie príčiny 
ich ťažkej situácie, najmä prostredníctvom prevahy 
vládnych médií a propagandy sa zvaľuje na vyššie 
uvedené skupiny. 

Nezabudli ani na súčasné zneucťovanie pomní-
kov pripomínajúcich oslobodenie jednotlivých štá-
tov od barbarského nacizmu a postavili sa proti pr-
voplánovému ničeniu pamätníkov spojených s Čer-
venou armádou, ktorého sme svedkami v posled-
ných mesiacoch v Pobaltí. 

Varovanie pred privatizáciou 
zdravotnej starostlivosti

Vyzvali na aktivizáciu jednotlivcov ochotných 
brániť demokraciu, slobodu, politické a sociálne 
práva všetkých ľudských bytostí. Podstatné je, aby 
sa viedol dialóg a zabránilo sa podobným devastač-
ným aktivitám.

Záverom vyzvali ľudstvo, aby odmietlo klamlivé, 
populistické a extrémne pravicové sľuby o jednodu-
chých riešeniach zložitých otázok dneška, a politic-
kých lídrov na naplnenie skutočných výziev, ktoré 
sú reálnym ohrozením našich životov. Patrí medzi 
ne ochudobňovanie, hlad, zanedbávanie zmeny klí-
my a environmentálnej politiky. Tá z rodín robí kli-
matických utečencov.

Účastníci konferencie varovali pred bezhlavou 
privatizáciou zdravotnej starostlivosti, ktorej vý-
sledkom sú milióny ľudí bez adekvátnej starostli-
vosti, problémy spojené so zlým zdravotným sta-
vom a epidémie. Vyjadrili tiež ľútosť nad nekom-
petentnými zmenami v historickom, literárnom 
a kultúrnom vzdelávaní v jednotlivých štátoch.

(zľava) Člen ÚR SZPB, v roku 1992 podpredseda Slov. nár. rady 
Peter Weiss počas príhovoru pri Pamätníku Ústavy SR v Senci, 
podpredseda SZPB N. Lacko, člen ÚR SZPB a Klubu voj. výsad-
károv SR M. Dubeň, prezident Slov. let. zväzu gen. M. R. Štefá-
nika I. Koblen.

Ulrich Schneider počas príhovoru k účastníkom podujatia v Budapešti.  foto: Dunai Péter
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Pamätný deň holokaustu a rasového násilia

Delegácia SZPB (Anna Bergerová vľavo) položila veniec so zá-
stupkyňou úradu verejného ochrancu práv, ktorého koalícia od-
mieta vymenovať.  foto: autor

Branislav Balogh

V Bratislave sa 9. septembra na Rybnom námestí uskutočnil 
pietny akt za obete holokaustu a rasového násilia. Na mies-
te, kde do roku 1969 stála neologická synagóga, si ich pa-
miatku uctil aj podpredseda ÚR SZPB Norbert Lacko.

Veniec kládol s partizánkou An-
nou Bergerovou a tajomníčkou 
OblV SZPB Bratislava Katarí-
nou Frišovou. Nechýbala ani ľu-
dia, ktorí prežili holokaust, odbo-
jári, najvyšší ústavní činitelia, za-
hraniční diplomati či predseda 
Ústredného zväzu židovských ná-
boženských obcí Richard Duda.

Vzdelávať treba všetky 
generácie

Lacko zdôraznil dôležitosť 
boja proti rasizmu a xenofóbii 

aj týmto spôsobom: „V posled-
nom ročníku súťaže žiackych 
prác sa aj SZPB zameral na 
tému holokaustu a rasového ná-
silia. Veľký význam na vzdelá-
vaní všetkých generácií v tomto 
ohľade má Múzeum holokaustu 
v Seredi, aktivity ÚZ ŽNO a, sa-
mozrejme, i naše.“ 

Prezidentka Zuzana Čaputová 
podčiarkla, že holokaust bol tra-
gédiou desiatok tisíc občanov, 
od vedcov cez úradníkov až 
po robotníkov, ktorí mohli byť 

osožní pri budovaní a rozvoji 
povojnovej republiky: „Nezná-
šanlivosť, ktorá tomu predchá-
dzala, sa dnes vracia. Pre spo-
ločnosť a štát je nebezpečné to-
lerovať šírenie strachu a nená-
visti, nevraživosť a pohŕdanie. 
Zlu nesmieme ustupovať a de-
mokraciou musíme brániť.“ 

Proti nenávisti 
a neznášanlivosti

Predseda NR SR Boris Kollár 
odsúdil genocídu Židov, nazval 
ju čiernou škvrnou našej histó-
rie. Apeloval: „Nikdy by sme ne-
mali zabúdať na ľudskosť. Mala 
by byť zakorenená v našej pod-
state.“ Veľvyslanec štátu Izrael 

na Slovensku Eitan Levon pri-
pomenul, že nesmieme zabud-
núť na to, čo holokaust spôsobil.

Richard Duda vyjadril nádej, 
že sa múdre a rozvážne slová 
najvyšších predstaviteľov štátu 
prejavia i v politickom smero-
vaní krajiny. Spoločne si želaj-

me, aby sme si v budúcnosti na 
tomto námestí spolu každoroč-
ne dôstojne pripomenuli minulé 
obete zvrhlého režimu a konšta-
tovali, že tí, ktorí s ním sympa-
tizujú, sú zanedbateľnou a od-
mietanou menšinou na okraji 
záujmu spoločnosti.  

Ani v Žiline nezabúdajú
Lídia Ovseníková, tajomníčka OblV Žilina 

Pamiatku obetí holokaustu si pripomenu-
li v Žiline 9. septembra predpoludním piet-
nym aktom pri symbolickom pamätníku Ces-
ta bez návratu, kde v roku 1942 ľudáci zria-
dili zberný tábor na deportáciu židovských 
občanov z celého Slovenska do nacistických 
koncentračných a vyhladzovacích táborov 
v Nemeckej ríši. 

Veľvyslanec Izraelu (štvrtý sprava), predsedníčka ŽSK (piata spra-
va), primátor Žiliny (tretí sprava), podpredseda SZPB (druhý spra-
va) a vedúci delegácií.     foto: MsÚ Žilina

O susedoch, na ktorých sa nezabúda
Branislav Balogh

Jedným z významných podujatí venovaných spomienke na obete holokaustu 
je projekt Nezabudnutí susedia. Ide o súbor spomienkových stretnutí v mes-
tách po celom Slovensku organizovaných v rovnaký čas v Pamätný deň holo-
kaustu a rasového násilia.

Iniciátorom sa stal predseda banskobys-
tricko-zvolenskej židovskej náboženskej 
obce Jozef Klement s manželkou Evou. 
Úsilím organizátorov bolo, aby sa takáto 
spomienka neuskutočnila iba ofi ciálnym 
spôsobom a vo veľkých mestách (Bratisla-
va, Zvolen), ale hoci aj v malej a skromnej 
podobe na čo najväčšom počte miest, od-
kiaľ pred 80 rokmi Židov deportovali. Po-
dobne ako na Jom ha-šo‘ a (Deň pamiatky 
na holokaust a hrdinstvo, tento rok 28. aprí-
la) v Izraeli. sa 9. septembra o 10. hodine 
na 64 miestach Slovenska rozozvučali si-
rény a zvony. Celoslovensky sa spomienka 
prvý raz konala v minulom roku.

Spoločne s Klementom organizátori pri-
pravili príhovory osobností, modlitbu za 
obete Kadiš a čítanie mien obetí holokaustu. 
Súčasťou podujatí bolo aj zapálenie sviečok 
a položenie symbolických kamienkov, prí-
padne ďalšie spomienkové podujatia. 

Vlani sa spojili s evanjelickou cirkvou 
a. v. na Slovensku. S dôverou si totiž uve-
domovali, že evanjelickí farári a občania 
tohto vierovyznania stáli v prvých radoch 
medzi tými, čo sa počas 2. svetovej vojny 
snažili o schovávanie a záchranu prena-
sledovaných židov. Tento rok sa v rámci 
rozvoja medzináboženského dialógu spo-
jili s Rímsko-katolíckou cirkvou. 

Po minúte ticha zazneli slová preži-
všej holokaust Evy Mosnákovej, násled-
ne príhovor predsedu Konferencie bis-
kupov Slovenska Stanislava Zvolenské-
ho, bratislavského rabína Barucha Myer-
sa a následne zástupcovia cirkví, samo-
správy a hostia prečítali po desať mien 
obetí nacistickej likvidácie Židov. Za-
znelo tak spolu 70 priezvisk, následne aj 
desať mien slovenských občanov, ktorí 
sa neváhali postaviť zlu a prispeli k zá-
chrane desiatok životov.

Hudba má silu spájať

V Humennom sa spomienkové podujatie Nezabudnutí susedia uskutočnilo v centre 
voľného času už 8. 9. 2022 za účasti až 400 žiakov a študentov.  foto: MsÚ Humenné

V Múzeu holokaustu v Seredi si pa-
mätný deň holokaustu pripomenu-
li koncertom vážnej hudby. Zúčast-
nil sa na ňom aj člen ÚR SZPB Ivan 
Pasternák, ktorý sám prenasledo-
vanie Židov na Slovensku ako malé 
chľapča zažil. 

„Holokaust som prežil vďaka láska-
vosti rodiny Havlovcov. Pre mamičku 
bolo najbolestivejšie to, keď musela 
v októbri 1944 odprevadiť vlastných 
rodičov k vlaku, ktorým ich z Prešo-
va deportovali. Následne sa po nich 
zľahla zem,“ povedal pre Bojovník 
a RTVS.

Predseda Ústredného zväzu židov-
ských náboženských obcí Richard 

Duda zdôraznil význam politickej re-
prezentácie pre spravovanie Sloven-
ska a vyzval na podporu inštitúcií, 
„ktoré sa snažia o vzdelávanie a kul-
tivovanie všetkých generácií na Slo-
vensku“.

Na koncerte sa zúčastnil podpredse-
da NRSR Gábor Grendel, diplomati, 
naši členovia a vyše sto ďalších hos-
tí a priateľov Múzea holokaustu v Se-
redi.

Elektrizujúci koncert predviedol 
pod taktovkou famózneho Jacka Mar-
tina Händlera orchester Bruna Walte-
ra. Zazneli skladby Bacha, Mozarta 
či Vivaldiho. Ukázal silu hudby spá-
jať, poľudšťovať a univerzálnym ja-
zykom kultivovať naše srdcia. (bb) 

Martin Korčok, 
vedúci Múzea holokaustu v Seredi

Nevyhnutnou súčasťou boja pro-
ti antisemitizmu je vzdelávanie. 
V súčasnosti máme vládu, ktorá sa 
v roku 2021 ospravedlnila a vyjadri-
la ľútosť za prijatie tzv. židovského 
kódexu. Na druhej strane stále na 
Slovensku existuje ulica, pamätné 
tabule a busty venované zločincom 
z obdobia druhej svetovej vojny.

Žiaci sa učia v školách o (vraj) osob-
nostiach, ktoré v období holokaus-
tu ťažko morálne zlyhali, často bez 
toho, aby boli o ich činoch informo-
vaní. Busty, pamätníky a hroby tých-
to zločincov navštevujú aj predstavite-
lia niektorých politických strán. Mnohí 
ľudia, najmä mladí, zápasia s hodnoto-

Prítomný bol veľvyslanec Izraela na Slovensku Ei-
tan Levon spolu s deťmi Arieha Kleina z Jeruzalemu, 
čestného občana Žiliny, ktorý vďaka pomoci tunaj-
ších ľudí prežil holokaust. Na pietnom akte sa zúčast-
nili primátor krajského mesta Peter Fiabane, predsed-
níčka Žilinského samosprávneho kraja Monika Juri-
nová, členovia židovskej obce spolu s jej predsedom 
Pavlom Franklom a študenti Základnej školy Bánová. 

Delegáciu odbojárov viedol podpredseda ÚR 
a predseda OblV SZPB Žilina Juraj Drotár. Spo-
mienkové stretnutie pripravilo mesto v spolupráci 
s miestnou Židovskou náboženskou obcou.

Zakážme pamätníky venované 
zločincom vou dilemou. Ako sa postaviť ku kon-

troverznej historickej osobnosti, ktorú 
si zrazu uctí súčasný politik či cirkev-
ný predstaviteľ a následne to nekritic-
ky odvysiela televízia. 

Kým jednoznačne nepomenuje-
me zločincov a legislatívne nezaká-
žeme ich uctievanie, ťažko sa pohne-
me v boji proti antisemitizmu, rasizmu 
a xenofóbii. Pritom práve to by si za-
slúžili obete holokaustu. Pomohli by 
sme tým aj mladej generácii v jej hod-
notovej orientácii.

Dosiaľ nám neostáva iné len inten-
zívne vzdelávanie, aj v spolupráci 
s tými, čo prežili holokaust. Príspev-
kom k tomu zo strany kolektívu nášho 
múzea je od marca tohto roku 287 zre-
alizovaných vzdelávacích programov 
pre 10 548 študentov a pracovníkov 
špecifi ckých profesií.

(podľa FB M. Korčoka z 9. a 12. septembra 2022)
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Vyznamenania odbojárom a zaslúžilým aktivistom SZPB (2)
Branislav Balogh

Dvaja ministri obrany – Peter Gajdoš a Jaroslav Naď – na návrh 
orgánov SZPB ocenili účastníkov odboja a viacerých zaslúžilých 
členov a funkcionárov zväzu pamätnou medailou k 75. výročiu 
víťazstva nad fašizmom. Žiaľ, kvôli pandémii sa odovzdávanie 
vyznamenaní natiahlo na dva roky. Osobnosti SZPB na miestnej 
a oblastnej úrovni si však zaslúžia, aby sme na nich nezabudli. 
V 17. čísle Bojovník priniesol krátky prehľad o slávnostných podu-
jatiach, na ktorých si medailu prebrali. Dnes v ňom pokračujeme.

Trenčín V Trenčíne sa odovzdávanie medailí uskutočnilo 28. 8. 2021 v budove Posádkového klubu 
Trenčín. Medaily odovzdali Ľubica Fúsková a Richard Zimányi, obaja z MO SR. Ocenení boli účastníci 
národného boja za oslobodenie Nora Guttmannová, Július Kusý, Mária Mištinová, Pavol Múčka a Šte-
fan Štefl ovič. Minister obrany ocenil medailou aj dlhoročnú prácu funkcionárov MUDr. Miroslava Ma-
laya, Ing. Miroslava Ondráša a Ing. Vieroslava Pelecha.  foto: MO SR

Ružomberok Slávnostné odovzdávanie medailí sa uskutočnilo 5. októbra 2021 na Mestskom úrade 
v Ružomberku za účasti primátora Igora Čombora. Ocenenie v mene ministra obrany odovzdali Ľubi-
ca Fúsková a Richard Zimányi. Pamätná medaila bola udelená účastníkom národného boja za oslobo-
denie: Jele Ďuríškovej, Pavlovi Janigovi, Albínovi Jánošovi (prevzal osobne), Jánovi Katrenčiakovi, Ja-
roslavovi Prokopovi (prevzal osobne), Branislavovi Thurskému, Anzelme Vlnieškovej. Pamätnou medai-
lou boli taktiež ocenení funkcionári Obl. org. SZPB Ružomberok: predseda OblV Róbert Fajta, Franti-
šek Kajan (ZO Liptovská Lúžna), Marek Kuchta a Ján Mihál (ZO Dolný Kubín).     foto: MsÚ Ružomberok

Rimavská Sobota V Rimavskej Sobote sa slávnostné odovzdávanie na mestskom úrade uskutočnilo 
16. marca 2022. Delegáciu MO SR tvorenú Ľubicou Fúskovou a Richardom Zimányim, ako aj účastní-
kov privítal viceprimátor mesta Jozef Tóth. Ocenení boli účastníci národného boja za oslobodenie: Pa-
vel Antal, Ivan Hoff man, Artúr Szobonya, Jozef Špitál, Kornélia Wirtschafterová. Okrem nich boli ocene-
ní aj funkcionári Oblastného výboru SZPB: Ivan Gecko, Koloman Migra, Júlia Segečová a Ružena Štu-
lajterová. Za oblastný výbor bol prítomný predseda Štefan Baláž a tajomníčka Mária Velochová. V ten 
istý deň odovzdali medailu aj v Hnúšti, vojnovému veteránovi Jánovi Štefánikovi.     foto: Š. Baláž

Košice V Košiciach sa slávnostné odovzdávanie uskutočnilo 
v predvečer 105. výročia bitky pri Zborove 1. júla 2022. V repre-
zentatívnych priestoroch veľkej zasadacej siene Historickej radni-
ce mesta Košice privítala prítomných námestníčka primátora Lu-
cia Gurbáľová. V mene ministra obrany ocenenia odovzdal Ri-
chard Zimányi. Pozvanie prijal predseda Ústredného zväzu židov-
ských náboženských obcí Richard Duda, riaditeľ úradu Košického 
samosprávneho kraja Boris Bilčak, predsedníčka OblV SZPB Ko-
šice Monika Gergeľová, predseda ZV SR Klubu Košice mjr. v. v. Ja-
roslav Petö, zástupcovia ŽNO Košice a OO JDS Košice. Ocene-
ní účastníci národného boja za oslobodenie Michal Beňák, Dušan 
Harich, Helena Gregorová (väzenkyňa KT), Ivan Kočan, Eva Skl-
jarszká (väzenkyňa KT) Oskar Winkler (na fotografi i, väzeň KT). 
V rámci programu zahrali žiaci ZUŠ z Košíc skladby klasickej hud-
by a po ňom nasledovala čaša vína.    foto: ŽNO Košice

Trebišov Odovzdávanie pamätných medailí sa uskutočnilo na 
Mestskom úrade v Trebišove 30. júna 2022. Na pôde mesta ocene-
ných a hostí privítal prednosta MsÚ Trebišov Peter Sovák. Ocene-
nia odovzdal Richard Zimányi a v mene OblV SZPB Trebišov sa pri-
hovoril predseda Milan Urban. Ocenenou účastníčkou národného 
boja za oslobodenie bola Anna Petrovská. Minister udelil medailu 
aj funkcionárom z Obl. org. Trebišov Jozefovi Fedorovi a Ladisla-
vovi Lippaiovi.     foto: A. Gergely

Piešťany Laureátom z Obl. org. SZPB Piešťany odovzdali ocenenie 19. júla 2022 
v budove Okresného úradu v Piešťanoch. OÚ Piešťany reprezentoval vedúci odbo-
ru krízového riadenia Miroslav Sluka. Ministerstvo obrany bolo zastúpené Richardom 
Zimányim, ktorý medaily odovzdal. Prítomným sa okrem neho prihovoril viceprimá-
tor Michal Bezák a vzácny hosť predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vis-
kupič. Ocenení účastníci nár. boja za oslobodenie: Viera Bedrnová (pomocníčka par-
tizánov, prevzala osobne), Anna Boorová, Monika Lietavová (väzenkyňa KT, prevza-
la osobne), Tibor Urbánek, Alžbeta Zollerová (pomocníčka partizánov, prevzala osob-
ne). OblV reprezentovali predsedníčka ZO Piešťany 2 Hložková (na fotografi i druhá 
zľava), predsedníčka ZO Prašník Božena Mocková a predseda revíznej komisie OblV 
Piešťany Ľubomír Pastucha. Židovskú komunitu reprezentoval Karol Ambra a zastú-
penie mala aj OO JDS Piešťany.     foto: L. Grinaj

Bratislava V Duklianskych kasárňach v Bratislave sa 11. júla 2022 uskutočnilo 
odovzdávanie pamätných medailí k 75. výročiu SNP a koncu 2. svetovej vojny z Bra-
tislavského kraja na ministerstve obrany 11. júla 2022. Ocenenie prevzala štvrtina 
ocenených, odovzdanie zvyšných medailí zabezpečí OblV Bratislava. Zľava: pracov-
níci MO SR Martin Jakál, Ľubica Fúsková, účastníci národného boja za oslobodenie 
Hana Beníková (za otca Jána Beníka), Justína Borotová (za manžela Jána Borotu), 
Eva Matiašková (za matku Annu Lovičovú), Lydia Piovarcsyová (preživšia holokaust) 
a funkcionári SZPB predseda OblV Martin Krno a Igor Schmidt, dlhoročný správca 
registratúrneho strediska SZPB a archivár.     foto: J. Neubauer
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Životný príbeh obetavého bojovníka

Partizánom bol Jaroslav Prokop až do oslobodenia svojho rodného mesta.

Štefan Novák, tajomník ZO SZPB Dolný Kubín

Foto: archív autora

MVDr. Jaroslav Prokop sa narodil v Dol-
nom Kubíne 1. septembra 1925, kde 
prežil svoje detstvo a celý svoj život. 
Jeho otec bol pôvodom Čech a po ab-
solvovaní a dokončení vysokoškol-
ských štúdií vo Viedni a Brne sa dostal 
na Oravu do Dolného Kubína ako zvero-
lekár. Tu si našiel svoju životnú partner-
ku, s ktorou sa vzali. Po dvoch rokoch 
sa im narodil syn Jaroslav a o osem ro-
kov neskôr syn Miloš.

Rodina Jaroslava Prokopa, najmä jeho 
otec, bola už pred 2. sv. vojnou vysta-
vená tlaku ľudákov. Ako malý, 12- či 
13-ročný chlapec, trávil Jaroslav prázd-
niny u svojho strýka v českom Žatci, 
kde sa stretol s nepriateľskými prejavmi 
a názormi sudetských Nemcov, ktorí ne-
mali radi Čechov a on nemal rád ich. Tu 
sa dostal aj do konfl iktu s členmi Hitler-
jugend, na ktorých pokrikovali protine-
mecké heslá.

Ťažký rok 1939
Už tieto zážitky dospievajúceho chlap-

ca naznačovali, že celospoločenské napä-
tie v štáte sa bude riešiť väčším konfl ik-
tom. Ani v jeho rodnom Dolnom Kubíne 
nebola situácia pokojná. Česká menšina 
to na Slovensku mala stále ťažšie a najmä 
po vzniku Hlinkovej gardy bolo nepria-
teľstvo proti nim ešte výraznejšie.

Nový rok 1939 priniesol pre Jarosla-
va a jeho rodinu len utrpenie. Hneď na 
začiatku roka mu umrel otec. Našli ho 
mŕtveho za nevyšetrených okolností. 
V marci došlo k rozbitiu Českosloven-
skej republiky. Jeho strýka zatkli za pod-
poru študentských protestov v Prahe. 
Z väzenia sa už nedostal. V Dachau ho 
v roku 1943 fyzicky zlikvidovali.

Chlapec v odboji
Keď sa Jaroslav chystal osláviť svoje 

14. narodeniny, vypukla 2. svetová voj-
na, fašistické Nemecko napadlo Poľsko. 
Aj cez Dolný Kubín tiahli nemecké voj-
ská s bojovou technikou na Poľsko. Ja-
roslav sa zapájal do záškodníckych ak-
cií proti nim. Evanjelická mládež v na-
šom meste mala svoj tajný spolok, ktoré-
ho členom bol aj Jaroslav. 

Ako chlapci bojovali proti ľudákom, 
ktorí sa po vzniku vojnového Sloven-
ského štátu rozťahovali ešte viac. V noci 
proti nim vykonávali diverzné akcie. 
Strhávali ich plagáty a písali na nich rôz-
ne hanlivé heslá a karikatúry. Jeho postoj 
k vtedajším štátnym pomerom bol jasný. 
Ako študent dolnokubínskeho gymnázia 
v skupine mladých študentov jasne pre-
javoval svoj odpor proti nemeckému na-
cizmu a jeho domácim prisluhovačom. 
Nemalú zásluhu na názorovom formo-
vaní mladého človeka mal v tom obdo-
bí profesorský zbor.

Do Povstania medzi prvými
Jaroslav ešte nestihol dovŕšiť 18 rokov 

a už pomáhal svojmu starému otcovi pri 
prevádzaní utekajúcich väzňov z poľ-
ských koncentračných táborov a vojno-
vých zajatcov, ktorí utekali z obsadené-
ho Poľska cez sever Oravy na juh Slo-
venska. Od nich sa dozvedel o nacistic-
kých zverstvách, ktoré páchali. Chcel ale 
vykonať ešte viac.

Slovenské národné povstanie vypuk-
lo presne tri dni pred jeho 19. narode-
ninami. Vtedy Revolučný okresný ná-
rodný výbor v Dolnom Kubíne vyhlá-
sil mobilizáciu a mladý Jaroslav Prokop 
sa okamžite prihlásil v dolnokubínskych 
kasárňach medzi prvými ako branec na 
pomoc SNP.

Stretnutie s gen. Viestom
Po vyzbrojení ho hneď v prvých ak-

ciách nasadili ako pomocníka guľomet-
číka a bojoval v okolí Hruštína, kde sa 
zo severu od Poľska približoval nemec-
ký konvoj. Po vyše mesačnom obran-
nom boji už nedokázali odolávať nemec-
kej presile, ktorá bola výrazne lepšie vy-
zbrojená a museli ustúpiť.

Trojica kamarátov sa rozhodla odísť 
z Oravy do centra povstaleckého úze-
mia do Banskej Bystrice. Po ústupe po-
vstalcov na Donovaly bola nálada voja-
kov skľučujúca. Povstanie bolo potlače-
né a väčšina vojakov prešla na partizán-
sky spôsob boja. Na Donovaloch sa stre-
tol s generálom Viestom. Dobre si pamä-
tá jeho slová: „Chlapci, situácia nie je 
dobrá, ale kto chce, môže ísť so mnou 
v ústrety nášmu generálovi Svobodovi 
a slávnej Červenej armáde. Ale počítaj-
te so smrťou!“ Trom kamarátom nebo-
lo treba viac hovoriť a boli rozhodnutí 
pripojiť sa k nemu. Po prvých kilomet-
roch ťažkého pochodu chrbtom Nízkych 
Tatier, na Prašivej stretli oddiel Jegoro-
va a trojica kamarátov sa rozhodla pri-
dať sa k nim.

Partizánom do oslobodenia
Jeho ďalšia bojová cesta ho privie-

dla k neďalekej Korytnici, kde sa zapo-
jil do ťažkých bojov a len zázrakom sa 
niekoľkým partizánom podarilo unik-
núť z pripravenej pasce. Nie nemec-
kej, zradili ich domáci prisluhovači oku-
pantov. S bojovými druhmi sa rozhodol 
prejsť na Oravu, kde sa pridal k orav-
sko-liptovskej partizánskej skupine Sig-
nál, v rámci ktorej sa aktívne podieľal 
na prieskume a diverznej činnosti proti 
nemeckým jednotkám. Napokon spolu 
s Červenou armádou vkročili v skorých 
ranných hodinách 5. apríla 1945 do Dol-
ného Kubína.

Hneď po vojne bol jedným zo zaklada-
júcich členov Zväzu partizánov. V obdo-
bí od 22. septembra do 19. októbra 1947 

sa zúčastnil na boji proti banderovským 
bandám.

Obeť nenávisti v 50. rokoch
Po vojne sa absolvent gymnázia roz-

hodol študovať na univerzite v Brne, kde 
promoval ako čerstvý zverolekár. Hoci 
dostal ponuku pokračovať v Košiciach, 
kde sa zakladala nová fakulta, v akade-
mickej dráhe, rozhodol sa ísť domov, na 
Oravu, kde si v roku 1956 v svojom ro-
disku založil rodinu.

Ani Jaroslav Prokop sa nevyhol kon-
com 50. a začiatkom 60. rokov neprav-
divému udavačstvu zo strany neprajní-
kov, že ako „protisocialistický živel“ sa 
do Povstania zapojil len zo zištných dô-
vodov a vypočítavosti. Hrozilo mu dvoj-
ročné väzenie. Ale vďaka svedectvu bý-
valého veliteľa, komisára partizánskeho 
oddielu Signál majora Černycha – Lu-
cenka, ho omilostili. 

Držiteľ vysokých ocenení
Za zásluhy v odboji neskôr získal mno-

ho vyznamenaní pri príležitosti výročí 
SNP a víťazstva nad fašizmom. Ostatné 
vyznamenanie dostal pri príležitosti Dňa 
víťazstva nad fašizmom 8. mája 2018 pri 
pamätníku na hranici Slovenska a Česka 
na Makove z rúk prezidenta SR Andreja 
Kisku, ktorý udelil štátne vyznamenanie 
ôsmim priamym účastníkom protifašis-
tického odboja z oboch našich republík. 
Išlo o medailu Za významné záslu-
hy o rozvoj vlasti, obrany a bezpečnos-

ti Slovenskej republiky. Slávnostný akt 
sa uskutočnil pri pamätníku 1. českoslo-
venskej partizánskej brigády Jána Žišku 
za účasti významných politických a štát-
nych predstaviteľov oboch republík.

Prednedávnom dostal aj pamätnú me-
dailu ministra obrany SR k 75. výročiu 
SNP a skončenia 2. svetovej vojny. Kon-
com roka 2019 ho za zásluhy a angažo-
vanosť ocenili ako Osobnosť Žilinského 
samosprávneho kraja. 

Neúnavne medzi žiakmi a študentmi
Napriek vysokému veku bol až do vy-

puknutia pandémie Covid-19 aktívnym 
člen SZPB, ktorý sa veľmi rád zúčast-
ňoval na besedách so žiakmi a študent-
mi škôl z Dolného Kubína, aj v regióne 
hornej Oravy a odovzdával im svoje au-
tentické spomienky na historické udalos-
ti z obdobia 2. sv. vojny a SNP. 

Ba i dnes, napriek zdravotným ob-
medzeniam sa naďalej aktívne v rámci 
možností zúčastňuje na spomienkových 
stretnutiach a oslavách pri príležitosti 
významných výročí u nás. Svojim prístu-
pom je príkladom prínosného člena našej 
ZO i jej ostatným, mladším členom.

Preto mu pri príležitosti jeho 97. naro-
denín výbor a ostatní členovia ZO SZPB 
ďakuje za jeho aktívnu prácu v SZPB 
a osvetu medzi mládežou a praje mu 
hlavne pevné zdravie a ešte veľa príjem-
ných chvíľ v kruhu rodiny a priateľov. 
Ku gratulácii sa pripája OblV SZPB Ru-
žomberok na čele s Róbertom Fajtom.

MVDr. Jaroslav Prokop
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Ako zahynula francúzska partizánka?
Milan Kováčik, predseda ZO 2 SZPB v Brezne

Fotografie: Milan Pivovarči

Súčasťou tohoročných osláv 78. výročia SNP v Brezne sa stalo 
podujatie, ktorého cieľom bolo vzdať posmrtnú poctu francúz-
skej partizánke Alžbete Blahovej, ktorá zahynula zrejme v de-
cembri 1944 na okraji chotára mesta v masíve Nízkych Tatier.

Pietny akt sa uskutočnil 
27. augusta 2022. V predpolud-
ňajších hodinách do nového cin-
torína zavítala 12-členná návšte-
va rodinných príslušníkov Bla-
hovcov z Francúzska a Sloven-
ska, ktorých sprevádzal zástup-
ca francúzskeho veľvyslanectva 
v Bratislave Didier Rogasik. Pri 
hrobe Alžbety Blahovej ich ví-
tali členovia SZPB, zástupco-
via vedenia mesta Brezno, Klu-
bu vojenskej histórie a domácej 
verejnosti. Spoločne k hrobu po-
ložili kvety.

Mimoriadne dojímavé 
podujatie

Akt pokračoval na mestskom 
úrade. Po príhovoroch zástup-
cov mesta a rodiny Blahov-
cov predseda OblV SZPB Ja-
roslav Demian odovzdal vzác-
nym hosťom najvyššie ocene-
nie Zväzu im memoriam pre Al-
žbetu – Medailu generála M. R. 
Štefánika I. stupňa za jej prínos 
v boji proti fašizmu v SNP. 

V poobedňajších hodinách 
časť účastníkov podnikla vý-
stup k pamätníku nachádzajú-
cemu sa na konci doliny Zub-
rá, k miestu, kde sa predpokla-
dá, že Alžbeta Blahová zahynu-
la. Bolo to mimoriadne dojem-
né. Niektorí zo starších rodin-
ných príslušníkov tam prišli už 
pri prvom stretnutí v roku 1965.

Pekná dievčina
Členovia 2. základnej organi-

zácie SZPB v Brezne sa v spo-
lupráci s KVH ako príspevok na 
podporu tejto udalosti už dlhší 
čas usilovali zozbierať všetky 
možné informácie o partizánke. 
Najmä tie, ktoré by viedli k zo-
staveniu najpravdepodobnej-
šej verzie o tom, kde a za akých 
okolností zahynula pred 78 rok-
mi mladá, iba 18-ročná žena.

Keď človek vojde bránou do 
cintorína, nemôže minúť jej 
krásny hrob. Z epitafu na pa-

mätnej tabuli na prichádzajú-
cich pozerá pekná dievčina. 
Mnoho návštevníkov si však 
v duchu kladie otázku, kto je to? 
Ďalší si nevedia vysvetliť, pre-
čo je tam napísané – francúzska 
partizánka, keď jej meno je úpl-
ne slovenské.

Matka Francúzka, 
otčim Slovák

Podľa najnovšie získaných 
informácií z francúzskeho veľ-
vyslanectva a ďalších údajov 
je pravdepodobné, že pozostat-
ky Alžbety Blahovej prenies-
li na cintorín do Brezna roku 
1972. Hrob odhalili roku 1974 
pri príležitosti 30. výročia SNP. 
V kronike Brezna sa o tom, 
žiaľ, zápis nenašiel. 

Elisabeth (Alžbeta) Blaho vá 
pochádzala z Francúzska, jej 
matka Maria Antoinette bola 
Francúzka. Nevlastný otec, 
s ktorým si ju osvojili ako troj-
mesačnú, bol Eduard Blaho, 
Slovák z Ružomberka. Od roku 
1940 krajinu galského kohúta 
okupovali Nemci, preto sa na 
jar 1943 celá rodina presťaho-
vala na Slovensko. Tu ich však 
28. augusta 1944 zastihlo vy-
stúpenie Slovákov proti nemec-
kým okupantom. 

Čo prezrádza kronika...
Mladá Alžbeta bola plná živo-

ta a odvahy. Pridala sa k parti-
zánskej brigáde Jánošík ako ra-
distka. Čakali ich ťažké boje, 
nepriateľ bol lepšie vyzbrojený. 
Po potlačení SNP pokračovali 
partizáni v breznianskom okre-
se v diverznej činnosti. Ešte za-
čiatkom decembra rozdáva-

la v obci Bacúch protifašistic-
ké letáky. No potom sa nemeckí 
fašisti s ich prívržencom – kola-
borantom nemeckej národnosti 
Bandim Göndorom, mäsiarom 
z Beňuše, kruto pomstili. Aj ona 
sa musela stiahnuť do úkrytu hl-
boko v horách.

Kronikár obce Beňuš jednot-
livé zápisy zapisoval na zákla-
de výpovedí očitých svedkov. 
Posledné chvíle života Alžbe-
ty mali vyzerať takto: „V Ču-
čoriedkovej, jednej z doliniek, 

ktorou sa končí dolina Zúbra, 
sa skrývali v starej salašnej ko-
libe ruskí partizáni, medzi kto-
rými boli údajne aj Francúzi. 
Niekedy v novembri – decembri 
1944 urobili na nich Nemci pre-
pad, pri ktorom mali traja po-
strieľaní partizáni v kolibe zho-
rieť. Jedným z nich mala byť 
Francúzka Elisabeth Blahová. 
Dvoch civilov, pravdepodob-
ne Židov, našli mŕtvych obďa-
leč koliby, vlastne potom už len 
zhoreniska.“

...potvrdil svedok
Ďalej sa v kronike uvádza: 

„Nemci po tomto prepade zajali 
desať mužov a jednu ženu, kto-
rých odviedli do Brezna a po-
tom do Banskej Bystrice. Spo-
menutých dvoch mŕtvych – Do-
minika a Františka Divokovcov 
z Beňuše – pochovali na mies-
te na priamy príkaz Göndora. 
Nemci prinútili Gustáva Kána 
z Braväcova, aby ich ku kolibe 
do Čučoriekovej zaviedol.“ Ko-
niec citátu. 

Udalosť popísanú v kronike 
nám potvrdil 90-ročný Jána Lič-
ko z Beňuše. V tom čase mal 
dvanásť rokov. Vraj sa v dedine 
o tom veľa hovorilo, ale potichu. 

Fotografi a z roku 1965
Z doteraz známych fotogra-

fi í si zaslúži pozornosť tá, ktorú 
nám poslal 43-ročný Mgr. Vik-
tor Blaho z Ružomberka. V e-
maile zaslanom 5. septembra 
2018 píše: „Na fotografi i zhoto-
venej po vojne (asi roku 1965) 

je moja rodina pri Elisabethi-
nom hrobe na mieste udalosti. 
Môj otec Viktor Blaho st. je na 
fotografi i v strede ako 10-ročný 
chlapec. Vľavo je matka Alžbe-
ty.“ Ďalej spresňuje, že pozo-
statky mladej ženy neskôr pre-
niesli na cintorín v Brezne.

Na fotografi i z miesta udalosti 
vidno v pozadí zrejme poľovníc-
ku chatu, ktorá v tom čase stá-
la neďaleko od zhoreniska, kde 
v roku 1944 zahynula Alžbeta. 
Chata sa navyše ľudovo nazý-
vala Alžbeta alebo chata Elisa-
beth. Na ňu neskôr padol strom, 
čím ju zničil. Už ju viac nik neo-
pravil. Bolo to okolo roku 1972, 
keď pozostatky Alžbety Blaho-
vej preniesli do Brezna.

Symbolický pomník
V roku 1994 pri oslavách 

50. výročia SNP sa rozhod-
li členovia bývalého Poľovné-
ho združenia Bukovinka so síd-
lom v Beňuši, ktorí si tu pre-
najali revír Jasienok, oživiť pa-
miatku francúzskej partizán-
ky. Na mieste zhorenej koliby 
jej postavili symbolický pamät-
ník, ktorý tu stojí dodnes. Zdobí 
ho tabuľka odliata z kovu s tex-
tom: „Večná pamiatka pad-
lej hrdinke Elisabeth Blahovej 
v SNP 1944.“

Tieto skutočností potvrdil bý-
valý predseda združenia Bu-
kovinka Štefan Knapčok žijú-
ci v Beňuši. Súčasne pripome-
nul, že v roku 1994 v týchto 
miestach už nestála ani poľov-
nícka chata Alžbeta.

Pri pôvodnom hrobe Alžbety Blahovej pri poľovníckej chate 
v Nízkych Tatrách v roku 1965. Vľavo Alžbetina matka, v strede 
Viktor Blaho ako 10-ročný.

Slávnostné prijatie Alžbetiných príbuzných na Mestskom údrade v Brezne.

Pri pomníku na konci doliny Zúbra.

Predseda OblV SZPB v Brezne Jaroslav Demian (vľavo) pri 
pietnom akte pred Alžbetiným hrobom.
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Slovák národným hrdinom Juhoslávie
(Dokončenie zo str. 1)

Roku 1938 inicioval vznik 
miestnej organizácie Zväzu ko-
munistickej mládeže Juhoslá-
vie. Jedným z úspechov jeho 
spoločenskej aktivity bolo za-
loženie Okresného výboru Ná-
rodného frontu v Starej Pazove. 
Schôdzu organizoval vo svojom 

dome za účasti významných po-
litických pracovníkov z kraja 
a Vojvodiny.

Výrazne sa pričinil o spra-
vodlivé rozdelenie pôdy me-
dzi tamojších roľníkov. Staro-
pazovčania totiž nadobudli prá-
vo pásť dobytok na pôde, kto-
rá bola patentom ešte roku 1857 
upravená ako Pozemkové spo-
ločenstvo. Vznikom Kráľov-
stva Srbov, Chorvátov a Slovin-
cov po 1. svetovej vojne sa stala 
majetkom obce. O jej rozdelení 
medzi hrnčiarske domácnosti sa 
roky diskutovalo. Vznikol oso-
bitný výbor, ktorý ju spravoval. 
Čmelíka doňho zvolili a veľmi 
aktívne tam pracoval.

Pôdu malým roľníkom
Po dlhých rozpravách na za-

sadnutí 15. februára 1939 
schválili jeho návrh na rieše-
nie. Kráľovská banská správa 
v Novom Sade potvrdila uzne-
senie zastupiteľstva o spôso-
be rozdelenia pôdy a od 14. de-
cembra 1939 si až 1 394 opráv-
nených obyvateľov Starej Pazo-
vy mohlo dať zapísať svoje čas-
ti pozemku do úradných kníh.

Po útoku fašistických voj-
sk z Nemecka, Talianska, Ma-
ďarska a Bulharska na Juhoslá-
viu v apríli 1941 sa Čmelík za-

radil medzi tých, čo so zbraňou 
v ruke bránili svoju vlasť. Pro-
ti presile nepriateľských jedno-
tiek obrancovia nemali šancu, 
juhoslovanská armáda kapitulo-
vala a medzi zajatcami sa ocitol 
aj on. Odvliekli ho do Nemec-
ka, kde pracoval spolu s ostat-
nými Slovákmi zo Starej Pazo-
ve na jednom poľnohospodár-
skom majetku. 

Vo víre povstania
Nemci ich po niekoľkých me-

siacoch prepustili. Po návrate 
domov sa ihneď zapojil do prí-
pravy protifašistického povsta-
nia. Ako člena Krajského výbo-
ru KSJ pre Sriem ho oboznámili 
o chystanom úteku 32 komunis-
tov zo žalára v Sriemskej Mitro-
vici, ktorí sa úspešne odhodlali 
vykopať tunel pod väzenskými 
stenami. Museli prichystať ich 
prepravu na bezpečné miesto. 

Čmelík nadviazal spojenie 
s Pokrajinským výborom KSJ, 
prešiel cez rieku Sávu do Srb-
ska a navštívil Mačvanský par-
tizánsky oddiel. Úlohy vyko-
nal perfektne. Prechod skupiny 
bývalých väzňov na oslobode-
né územie sa realizoval bez ťaž-
kostí v noci z 17. na 18. septem-
bra. Väčšina sa spoľahlivo pre-
plavila do Srbska, menšia časť 
z nich zostala v Srieme. Išlo 
najmä o politických pracovní-
kov, ktorí mali pôsobiť v záze-
mí. Ich životy boli ohrozené, 
a preto Krajský výbor KSJ na-
vrhol, aby ich Čmelík zoskupil 
neďaleko Dunaja na tzv. Vojki-
nom salaše a tu z nich sformo-
val Podunajský partizánsky od-
diel. Ten operoval počas celej 
národnooslobodzovacej vojny.

Na čele partizánov
Ján Čmelík zabezpečil v Sta-

rej Pazove ilegálny pobyt pre 
členov Krajského výboru KSJ 
pre Sriem, ktorí vydávali ile-
gálne noviny Naša borba (Náš 
boj). Zúčastnil sa na mnohých 
sabotážnych akciách, na ničení 
cestných, železničných a telefo-
nických komunikácií či surovi-
novej základne nepriateľa. 

Osobne viedol skupinu parti-
zánov pri demontáži časti stra-
tegickej železničnej trate Zá-
hreb – Belehrad. Obyvatelia 
Starej Pazovy a okolitých obcí 
ocenili aj dobre zorganizovanú 
akciu vypálenia slnečnicového 

skladu, ktorá nepriateľom spô-
sobila obrovskú škodu.

Žandári nastražili pascu
Ale ani fašisti nezaháľali, 

podnikli všetko pre to, aby od-
bojárov zneškodnili. Maďarskej 
polícii v Novom Sade sa začiat-
kom októbra podarilo zatknúť 
členku Byra PK KSJ pre Voj-
vodinu Gordanu Ivačkovičovú, 
ktorá dôkladne poznala tajnú 
sieť odboja a osobne všetkých 
členov vedenia strany pre Voj-
vodinu. Pri výsluchu, sprevá-
dzanom hrozným trýznením, 
prezradila, čo vedela. 

O jej výpovedi sa dozvedela 
aj polícia v Nezávislom chor-
vátskom štáte, kam vtedy pat-
ril Sriem. Osobne spolu s vy-
šetrovateľmi bola Ivačkovičo-
vá v Starej Pazove, ukázala im 
dom, v ktorom Čmelík býval, 
a vyzradila aj mená spolupra-
covníkov, s ktorými sa stýkal. 
Žandári mu nastražili pascu. 
V úkryte očakávali jeho návrat 
domov. Bolo to ráno 17. no-
vembra. Vtedy zatkli až 22 Sta-
ropazovčanov.

Vyšetrovatelia Čmelíka 
nezlomili

Keď Jána Čmelíka odvádza-
li na policajnú stanicu, pokúsil sa 
o útek. Strážcovia po ňom strie-
ľali, jedna guľka ho zasiahla do 
nohy. Zraneného ho vypátrali, 
opäť zatkli a poslali do nemocni-
ce v Zemune. Ani tam mu nedali 
pokoj, úporné vyšetrovanie už po 
niekoľkých dňoch pokračovalo.

Krajský výbor KSJ mal záu-
jem Čmelíka vyslobodiť, no po-
lícia sa to dozvedela, a preto ho 
násilne, bez súhlasu riaditeľa ne-
mocnice 19. februára 1942 od-
vliekli do vyšetrovacej väzby 
v Rume a o niekoľko dní do vä-
zenia vo Vukovare. Tu sa ho vy-
šetrovatelia snažili primäť, aby 
prezradil všetko o svojej odbo-

jovej činnosti. Keďže z neho nič 
nedostali, zversky ho mučili. Vr-
tákom mu deraveli kosti, zdierali 
kožu z tela a rany zasýpali soľou, 
lámali prsty na nohách i rukách.

Ani na popravisku 
nič neoľutoval

Konfrontovali ho s tými, čo ne-
vydržali tortúru, v nádeji, že vy-
nútia priznanie aj od neho. Pod-
ľa zápisnice uviedol iba to, že je 
komunistom a že nech s ním ro-

bia, čo chcú, on im nič viac ne-
povie. Chýr o jeho hrdinskom 
správaní prenikol medzi odbojá-
rov a ostatných obyvateľov ako 
morálny príklad neochvejného 
revolucionára a vlastenca.

Čmelíka obžalovali z proti-
štátnej činnosti, súdil ho Pohyb-
livý štatariálny súd. Dokaličený 
a ubitý mlčky ležal na nosidlách 
a tak si 6. mája vypočul aj roz-
sudok: trest smrti zastrelením. 
Verdikt potvrdili úrady v Zá-
hrebe. Bol si plne vedomý svo-
jich činov, nič neoľutoval. Na 
nosidlách ho 12. mája 1942 od-
niesli na popravisko v Sriem-
skej Mitrovici. Ani tam sa ne-
udržal na zmrzačených nohách. 
Spolu s ďalšími štrnástimi spo-
lubojovníkmi ho pochovali na 
pravoslávnom cintoríne.

Slováci ho milovali, 
Srbi ctili

Janko Čmelík nepísal knihy, 
nerečnil v parlamente, nezane-
chal po sebe rukopisy, podľa 
ktorých by sme ho mohli hod-
notiť. Bol to jednoduchý, spra-
vodlivý a pravdu milujúci člo-
vek. Patril medzi tých, čo v naj-
ťažších podmienkach zápasu za 
slobodu stáli v prvých šíkoch.

Bol populárny nielen me-
dzi dolnozemskými Slovákmi, 

ale v úcte ho mali i Srbi a prí-
slušníci iných juhoslovanských 
národov. Odhodlane sa zasa-
dzoval za spolunažívanie Slo-
vákov a Srbov, za rovnopráv-
nosť všetkých tamojších náro-
dov a národností. Svoj pomerne 
krátky život venoval aj boju za 
sociálnu spravodlivosť. 

Narodil sa ako syn slovenské-
ho národa vo Vojvodine, no zo-
mrel ako veľký syn všetkých 
Juhoslovanov. Napriek ďalšie-
mu komplikovanému historic-
kému vývoju iste nebola jeho 
osobná obeť zbytočná. Jeho 
meno nesie niekoľko ulíc v Srb-
sku a Vojvodine, ako aj základ-
ná škola v Starej Pazove. Po 
Jankovi Čmelíkovi pomenova-
li aj ulicu v bratislavskom Ru-
žinove, kde má pamätnú tabuľu.

Janko Čmelík, kresba.

Slovenská čitáreň v Starej Pazove v 20. rokoch minulého storočia.

Učitelia a žiaci Základnej školy národného hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pred jeho pomníkom.

Rodný dom Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde je dnes jeho múzeum.
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Cesta za Povstaním Naše oslavy SNP
Emília Fronková, tajomníčka ZO SZPB v Liptovskej Kokave

Ani u nás sme na konci augusta nezabudli osláviť výročie SNP. 
V predvečer osláv naša členka v miestnom rozhlase priblížila obča-
nom udalosti súvisiace s Povstaním. Zástupcovia ZO so starostom 
obce položili spomienkové vence pri pomníku padlých hrdinov pred 
obecným úradom a na partizánsky hrob na miestnom cintoríne.

Zúčastnili sme sa tiež na oslavách SNP na Podbansku, kde sme si 
pripomenuli aj pamiatku nášho rodáka, priameho účastníka odboja 
a organizátora početných osláv SNP na Podbansku, Daniela Vrbičana.

Na záver osláv sme položili na rázcestí Tichej a Kôprovej doliny 
spomienkovú kyticu všetkým padlým hrdinom v SNP. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí svojou účasťou podporili zachovanie odkazu SNP.

Jozef Marunič,
tajomník OblV SZPB Nové Zámky 

Náš OblV pripravil pre členov 
základných organizácií 30. au-
gusta oslavy 78. výročia SNP 
v podobe návštev pietnych 

Mladí matičiari rekonštruovali Povstanie

Záber z predstavenia divadelnej hry o Ľudovítovi Kukorellim v Benkovciach.  foto: Matica Slovenská.

Lukáš Perný, Peter Schvantner

Aj mladí matičiari si už tradične pripomenuli SNP. V tom-
to roku v rámci 12. národného zrazu Mladej Matice 27. až 
29. augusta, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia Matice 
slovenskej Srbskej z Kovačice.

Ťažiskovou súčasťou boli pod-
ujatia v Ruskej Porube a Ben-
kovciach, kde sme si divadelnou 
hrou z pera predsedu MS Mari-
ána Gešpera Kapitoly zo života 
Ľudovíta Kukoreliho pripomenu-
li Povstanie rekonštrukciou bo-
jov, kladením vencov a modlit-
bou v gréckokatolíckom chráme. 

Tri veľké momenty histórie
Lokalitu východného Sloven-

ska sme vybrali na základe his-
torickej súvislosti so vznikom 
partizánskej brigády Čapajev, 
ktorej náčelníkom štábu bol Ku-
korelli. Udalosti rekonštruova-
li matiční divadelní dobrovoľ-
níci Marek Nemec, Peter Vrlík, 
Štefan Topľanský, Martin Haj-
ník, Valentína Palkechová, Peter 
Čeledinský, Adam Sada a ďalší, 
vrátane autorov tohto článku.

Národný zraz sa konal na po-
česť troch veľkých povstaní – 
po prvé povstania z rokov 1848 
a 1849, po druhé boja sloven-
ských legionárov v zahraničnom 
odboji 1915 – 1920 a samozrejme 
SNP z roku 1944. Pre mladých 

ľudí je podstatné zdôrazňovať, že 
pre spoznávanie a najmä pocho-
penie dejín nie sú dôležité roky 
či konkrétne dátumy, ale príči-
ny a súvislosti dejinných udalos-
tí. Všetky spomenuté povstania 
sa uskutočnili v rámci emanci-
pačného boja Slovákov. Dejinné 
udalosti sa často opakujú, a preto 
je dôležité, aby sme sa na ne ne-
pozerali povrchne, ale komplex-
ne a v logických súvislostiach.

Vyvrcholenie národného
sebavedomia

Gešperova divadelná hra s pre-
sahom do súčasnosti poukázala na 
genocídny plán Nemcov v kon-
texte vyhladenia slovanského 
obyvateľstva. Antifašizmus ako 
odpor proti imperiálnemu panger-
manizmu bol hlavnou ideou SNP, 
no netreba zabúdať ani na jeho 
národno-emancipačný, demokra-
tický a sociálny rozmer. 

Aj podľa predsedu MS v ro-
koch 1945 – 1950 a 1968 – 1973 
Ladislava Novomeského bolo 
Povstanie vyvrcholením sloven-
ského národného sebauvedo-

menia. Neprispel k nemu však 
iba samotný ozbrojený boj, ale 
i Vianočná dohoda, vznik ilegál-
nej Slovenskej národnej rady, jej 
Deklarácia aj povojnový Košic-
ký vládny program, ktorý jas-
ne určil význam udalostí tých-
to vojnových udalostí našich ná-
rodných dejín v ich demokratic-
kom, národno-emancipačnom 
a sociálnom rozmere.

Najvýznamnejší národný čin
Novomeský v tejto súvislosti 

napísal: „Vianočná dohoda o SNR, 
SNP, trištvrteročná partizánska 
vojna, potom obnovenie republiky, 
Košický vládny program a všet-

ky nemenované rozhodujúce člán-
ky nášho dramatického politic-
kého a spoločenského vývoja ne-
mali a nemajú iný zmysel než boj 
o nové Slovensko.“ 

Vďaka týmto aktom sa Slová-
ci a Slovenky zaradili medzi po-
krokové národy a morálnych ví-
ťazov, ktorí ukázali svetu, že sa 
s hrdosťou dokážu vzbúriť proti 
bezpráviu, aj keby išlo o vopred 
prehraný boj. Hoci SNP vojen-
sky zlyhalo, išlo o veľké morál-
ne a politické víťazstvo národa.

V nadväznosti na Novomes-
kého píše ďalší predseda MS 
v rokoch 1973 – 1990 Vladimír 
Mináč, že práve celonárodným 

Povstaním „uskutočnil sloven-
ský národ svoj najväčší, naj-
významnejší historický čin“.

Mali si čo povedať
Pretože úlohou Matice Sloven-

skej je oživovať historické vedo-
mie, tak aj toto kultúrno-osve-
tové podujatie malo populár-
nym spôsobom pripomenúť jed-
nu z najvýznamnejších udalostí 
našich dejín a ďalšie významné 
momenty národnej emancipácie, 
ako bolo Východoslovenské roľ-
nícke povstanie (príhovor pred-
sedu MS pri pamätnej tabuli vo 
Vranove nad Topľou), či aktivi-
ty legionárov v kontexte boja za 
vznik ČSR (premietnutie fi lmu 
Vizionári slovenskej slobody). 

Takéto osobné stretnutia vo 
väčšom alebo menšom množ-
stve účastníkov sú kľúčové pre 
vývoj hnutia v MS a osobitne 
v Mladej Matici. Bolo to vidieť 
i v reakciách účastníkov zrazu, 
keďže mnohí sa spolu stretli po 
dlhšom čase a mali si čo pove-
dať. Pevne veríme, že situácia 
z posledných dvoch rokov sa už 
opakovať nebude a že aj mladí 
ľudia znovu obnovia svoj návyk 
na podobné akcie.Po divadelnom predstavení na futbalovom ihrisku v Ruskej Porube sa miestne deti chceli odfotografovať s hercami.  foto: Matica Slovenská

Členovia SZPB z novozámockej oblasti pri pamätníku vo Zvolene.  foto: autor Časť členov ZO SZPB v Liptovskej Kokave.  foto: autorka

miest vo Zvolene a Španej Do-
line, ako aj pamätníka SNP 
v Banskej Bystrici.

Po položení venca vo Zvolene 
k pamätníku SNP na námestí sa 
štyridsať členov ZO SZPB zo Štú-

rova, Nových Zámkov a Komárna 
presunulo do Banskej Bystrice, kde 
sa k nám pripojil partizán Vladi-
mír Strmeň a tajomník ÚR Viliam 
Longauer. Ten nás pri pamätníku 
v Španej Doline oboznámil s his-
tóriou a zapojením osady do SNP. 

Na svoje pôsobenie medzi par-
tizánmi si zaspo-
mínal Vlado Str-
meň, ktorý pútavo 
porozprával o svo-
jej činnosti. Jeho 
spomienky sa stre-
tli s veľkým ohla-
som. Po príjem-
ne strávenom čase 
v osade sme sa pre-
sunuli do Banskej 
Bystrice. Ústredné 
múzeum SNP bolo 
poslednou zástav-
kou na našom pu-
tovaní. V autobu-
sa ešte doznievali 
dojmy z navštíve-
ných miest a stret-
nutí.
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Oslavy pod Veľkou Javorinou
Petr Švanda, vojenský historik

V sobotu 3. septembra zorganizovali obec Lubina a Oblastný výbor Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov (OblV SZPB) v Novom Meste nad 
Váhom krajské oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania.

Začali sa v Moravskom Lieskovom 
pri pamätnej tabuli Juraja Adamoviča, 
veliteľa oddielu Rázus 2. čs. partizán-
skej brigády Josifa Vissarionoviča Sta-
lina. K prítomným občanom a hosťom 
sa prihovorili starosta obce Róbert Palko 
a tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer. 

Spomienka na Miloša Uhra
Súčasťou pietnej spomienky bolo odo-

vzdanie pamätných lisov pri príležitosti 
110. výročia narodenia miestneho rodá-
ka Jána Martáka, vlasteneckého učiteľa 

a antifašistu, ktorý zahynul v apríli 1945 
na pochode smrti z nacistického koncen-
tračného tábora Sachsenhausen. 

Oslavy pokračovali v Lubine pri pa-
mätnej tabuli na dome, v ktorom žil ve-
liteľ partizánskeho oddielu Hurban kpt. 
in memoriam Miloš Uher. Účastníkov 
položenia kvetov privítal starosta obce 
Martin Beňatinský. 

Predseda parlamentu i partizán
Napokon vyvrcholili pri monumentál-

nom Pamätníku SNP na vrchu Roh (au-

tori arch. Ján Svetlík a akad. sochár Ru-
dolf Uher), ktorý je miestom posledné-
ho odpočinku 45 padlých partizánov. Po 
pietnom akte kladenia vencov a kytíc vy-
stúpili so slávnostnými príhovormi pred-
seda Národnej rady Slovenskej republi-
ky Boris Kollár a predseda OblV SZPB 
v Novom Meste nad Váhom pplk. v. v. 
Kamil Krištofík. Na oslavách sa ďalej 
zúčastnili predstavitelia okresných úra-
dov z Trenčína a Nového Mesta nad Vá-
hom, mestských a obecných samospráv, 
delegácie oblastných výborov ČSBS 
z Kyjova a Uherského Hradišťa a počet-
ní členovia SZPB. 

Prítomný bol aj jeden z posledných 
žijúcich priamych účastníkov partizán-
skych bojov kpt. v. v. Vladimír Strmeň. 
Po skončení osláv sa v prírodnom am-
fi teátri uskutočnil kultúrny program, na 
záver ktorého zapálili Vatru priateľstva.

Pamätná tabuľa kpt. in memoriam Mi-
loša Uhra v Lubine.  foto autor

Pripomienka SNP v Demänovskej doline
Mária Holušová,
členka výboru ZO SZPB L. Mikuláš

Tak ako každý rok, aj tento sme osla-
vy SNP začali už v piatok 26. augusta 
položením vencov k pomníkom pad-
lých v rôznych častiach mesta. Samot-
né oslavy sa konali na Námestí oslobo-
diteľov, kde sme sa poklonili pri pamät-
níku vojakom Červenej armády i pri po-
mníčku 28 občanom mesta.

Pietny akt pokračoval na výšine Háj-Nico-
vô, na mieste najväčšieho cintorína česko-
slovenských vojakov z čias 2. svetovej vojny 
na Slovensku. Potom sa účastníci presunu-
li do časti obce Demänovská dolina, ktorá sa 
nazýva Ostredok. V nej sa nachádza pomník 
venovaný predvojnovému poslancovi Ná-

rodného zhromaždenia a komunistovi Jano-
vi Švermovi, ktorý zahynul počas SNP ako 
jediný vysokopostavený československý po-
litik z čias tzv. prvej republiky. Pri pomníku 
zaznela báseň a ozdobili ho kvety. 

Na podujatí už tradične nechýbal primá-
tor mesta a poslanec NR SR za Hlas – SD 
Ján Blcháč a jeho viceprimátor Rudolf Ur-
banovič. Rovnako tradične sa na nich na-
priek už podlomenému zdraviu zúčastnil aj 
stále žijúci priamy účastník SNP Ing. Pa-
vel Chrapčiak, ktorého okrem iných spre-
vádzal aj jeho najstarší pravnuk, 13-ročný 
Matěj Křížek.

Oslavy sme zakončili zapálením vatry 
a úplne nakoniec sme sa najedli dobrého 
gulášu, ktorý navarili pracovníci obecného 
úradu Demänovská dolina.

Poklonili sa obetiam
Zuzana Zigová, predseda ZO SZPB v Starej Turej 

V Starej Turej sme si 68. výročie SNP pripomenuli 2. septem-
bra. Naše mesto má pamätník v Nárcii, v bývalej osade mes-
ta, ktorú fašisti vypálili z 8. na 9. marca 1945 preto, lebo kto-
si tunajších občanov udal, že pomáhajú partizánom. 

Občanov na tento útok niekto upozornil, tak sa narýchlo vysťa-
hovali, no ranení deviati partizáni, ktorí v noci prišli hľadať po-
moc o ničom nevedeli a ráno ich Nemci našli, priviazali reťazami 
v dvoch domoch, poliali benzínom a zaživa upálili. Vypálili i celú 
osadu, do ktorej sa život už viac nevrátil. Na miestach vypálených 
domov sú rozmiestnené kamenné stély s menami ich majiteľov. Pa-
mätník v Nárcii bol odhalený v roku 1950. Občania Starej Turej sa 
boli pokloniť pamiatke padlým hrdinom i so svojim primátorom 
Leopoldom Barczsom a členmi našej ZO SZPB.

O tri dni neskôr sa delegácia našej základnej organizácie zúčast-
nila aj na krajských oslavách SNP na vrchu Roh pri Lubine. Členovia ZO SZPB zo Starej Turej na oslavách výročia SNP.  foto: M. Krč

Uvedenie knihy, sprava J. Petráš, viceprimátor Martina R. Kollár, gra-
fi k knihy P. Ďurík a predseda ZO SZPB v Sklabini I. Kovačka. foto: Michal Beňadik

Nová publikácia o odboji

Michal Beňadik a Igor Kovačka

Tematika protifašistického odboja bola ústrednou témou pri uve-
dení do života knihy spomienok vojnového veterána Ondreja Kuče-
ru. Zriedkavú publikáciu pod názvom Tváre histórie – Sklabiňa, Mar-
tin a Turiec v spomienkach O. Kučeru vydalo Vydavateľstvo P+M 
Turany pre obec Sklabiňa. O vydanie sa zaslúžili predovšetkým OblV 
SZPB v Martine a ZO SZPB Sklabiňa spolu s OZ Hradečnica. 

Grafi ckú úpravu knihy realizoval čestný občan Sklabine Peter Ďurík 
a korektorom a zostavovateľom knihy je Dr. Michal Beňadik. Publikácia 
približuje nielen osud O. Kučeru, ktorý prežil kopanie masových hrobov 
na Bukovinách nad Martinom, zajatecký tábor v Mühlbergu a bombardo-
vanie Drážďan, ale aj celého radu osudov prevažne neznámych účastní-
kov povstania zo Sklabine a okolia, i Martina a Vrútok. Zároveň prináša aj 
spomienky ďalších pamätníkov a neobchádza ani osudy antifašistov, kto-
rí sa stali obeťami vykonštruovaných politických procesov v 50. rokoch. 

Kniha je jedinečným svedectvom v tom čase šestnásťročného chlapca, 
ktorý sa po návrate zo zajatia a skončení vojny zapojil do mierového života 
so skúsenosťou vojnového veterána. Je možné si ju zaobstarať na Obecnom 
úrade v Sklabini a k dispozícii je aj v sietí predajní kníhkupectva Martinus.

Zľava generálporučík v.v. Marián Áč, účastník SNP Pavel Chrapčiak, primátor a poslanec 
NR SR (Hlas-SD) Ján Blcháč, riaditeľka OR HaZZ Eva Krajčiová a viceprimátor Rudolf 
Urbanovič.  foto: Ján Chrapčiak
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

• Bačkov: Anna Hričová 65 ro-
kov.
• Banská Bystrica: Eva Farári-
ková 70 a Marcela Vaculová 75 
rokov.
• Bernolákovo: Danka Heriba-
nová 75 rokov.
• Bratislava: Johana Velebná 80, 
Mária Rakovická 85, Lýdia Ru-
kavicová 85, Vlasta Haplová 91, 
Ladislav Havran 88, Helena Hav-
ranová 91, Mária Kornokovičová 
92, Edita Kostroňová 89, Anna 
Steinerová 84, Oľga Vaculová 90, 
Mária Čertiková 92 a Rudolf Ku-
líšek 101 rokov.
• Čadca: Dagmar Dvorská 90 ro-
kov.

• Čaňa: Marta Múdra 70 a Niko-
leta Kriváková 45 rokov.
• Cinobaňa: Ján Korim 70 rokov.
• Dargov: Michal Bajus 90 ro-
kov.
• Dobšiná: Ján Kalina 70 rokov.
• Galanta: MUDr. Silvia Štalma-
chová 75 rokov.
• Gemerská Polhora: Ján Bod-
nár 75,Ondrej Strelka 84, Vie-
ra Zatrochová 83, Alžbeta Jasen-
ková 82, Zuzana Šomšáková 81, 
Mária Ferenčíková 75, Jozefína 
Koltášová 80 a Štefan Šmelko 95 
rokov.
• Heľpa: Jolana Simanová 70, 
Marta Kubajdová 70 a Mária 
Skladaná 65 rokov.

• Horná Mičiná: Anna Klimen-
tová 75 rokov.
• Hostie: Viera Martinčová 60, 
Katarína Horváthová 60 a Ján 
Ďuriač 75 rokov.
• Hrušov: Mária Drugdová 60 
rokov.
• Humenné: Mária Rišková 93 
rokov.
• Košice: Darina Semianová 65, 
Michal Iman 65, Ladislav Tomko 
93 a Adela Oleničová 93 rokov.
• Liptovský Mikuláš: Žofi a Gu-
ráňová 85 a Ján Hladiš 87 rokov.
• Ľubela: Zdeno Bubniak 70 ro-
kov.
• Ľubietová: Zdena Polonyová 
60 rokov.
• Lučenec: Alexander Gyulai 70 
rokov.
• Málinec: Michal Tokár 75 ro-
kov.
• Martin: Jozef Dančo 75 rokov.
• Myjava: Jozef  Bartoš  50, 
Alžbeta  Marečková  84 a Zdenka 
Šimková 81 rokov.
• Nižný Žipov: Ivan Eštok 55, 
Mgr. Janka Kostúrová 55 a Ing. 
Erika Matysová 55 rokov.
• Novosad: Imrich Moňák 75 ro-
kov.
• Očová: Viera Micháliková 70 
rokov.
• Ostrý Grúň: Mária Vincová 60 
rokov.
• Poniky: Mária Králiková 79, 
Vlastimil Moc 69, Mária Špičko-
vá 63, Dušan Trnka 56, Aurélia 
Madošová 54, Anna Piarová 70 
a Ján Diško 79 rokov.

• Prievidza: Jozef Cibulka 83 ro-
kov.
• Radvaň nad Laborcom: Ján 
Šnajder 60 rokov.
• Rajec: Peter Slota 30 rokov.
• Revúca: Ján Poliak 70, Alena 
Hlačinová 65, Božena Mikušová 
60 a Lucia Bujňáková 40 rokov.
• Rimavská Sobota: Aurélia Te-
reková 90 a Ing. Štefan Koco 65 
rokov.
• Rožňava: Ing. Vojtech Munka 
65 rokov.
• Selce: Mária Pažitková 70 ro-
kov.
• Senec: Zuzana Bacigálová 92, 
Viera Ferencová 76, Vojtech Lac-
ko 79, Mgr. Anna Mokrášová 77 
rokov.
• Sereď: Antónia Skubeňová 75 
rokov.
• Štrba: Mária Jonasová 75 ro-
kov.
• Sučany: Martina Lukáčová 55 
rokov.

• Svidník: Pavel Gaľ 72 rokov.
• Topoľčany: Jozef Hippík 81 
a Jana Harmadyová 81 rokov.
• Trebišov: Michal Bodnár 75 ro-
kov.
• Uderiná: Zora Fiľová 83 rokov.
• Veľké Kapušany: Erika Varja-
šiová 60 rokov.
• Veľké Teriakovce: Štefan Špi-
tál 71 rokov.
• Veľký Krtíš: Mária Sláviková 
81 rokov.
• Vyšná Olšava: Ján Zajaroš 40 
rokov.
• Ždaňa: Milan Horňák 75 rokov.
• Žiar nad Hronom: Valéria Le-
hoczká 70, Eva Benediková 80, 
Štefánia Zámorová 81 a Alojzia 
Hudecová 82 rokov.
• Zvolen: Július Mihál 99 rokov.
• Zvolenská Slatina: Margita 
Hroncová 84, Miroslav Sokáč 77 
a Elena Salková 75 rokov.

Jubilantom srdečne blahoželáme.

 Belá-Dulice: so 79-ročnou 
Emíliou Rusnákovou.
 Donovaly: s 83-ročným 
gen. v.v. PaedDr. Ivanom Čier-
nym a 86-ročným Ing. Ľubo-
mírom Mistríkom.
 Lipovec: s 85-ročnou Ad-
rienou Ferenčíkovou a 79-roč-
ným Štefanom Bajnokom.
 Medzilaborce: so 70-roč-

nou Vierou Vojtkovou a 79-
roč ným Ivanom Popeľákom.
 Zvolen: s 83-ročným Mgr. 
Dušanom Lizoňom.
 Hrachovo: so 79-ročnou 
Júliou Lehockou a 76-ročným 
Zoltánom Krajčim.

Česť ich 
nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa rozlúčili

Predseda SZPB Pavol Sečkár sa v rezidencii veľvyslanca 
Spojeného kráľovstva podpisuje do kondolenčnej knihy za 
prítomnosti tajomníka ÚR SZPB Viliama Longauera a pred-
sedu OblV v Bratislave Martina Krnu.  foto: Monika Holečková

„Pripájame sa k celému svetu, aby sme vyjadrili hlbokú sú-
strasť rodine, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severné-
ho Írska, členom Spoločenstva národov a ich ľudu nad stra-
tou dlhoročnej, obľúbenej a aj nám sympatickej panovníčky Al-
žbety II.“ Týmito slovami sa začína zápis do kondolenčnej kni-
hy, pod ktorý sa 14. septembra v rezidencii britského veľvy-
slanca, v prítomnosti Andrewa J. Wellsa zástupcu veľvyslan-
ca, v susedstve Slavína podpísali zástupcovia SZPB, jeho pred-
seda Pavol Sečkár, tajomník ÚR Viliam Longauer a predseda 
OblV v Bratislave Martin Krno. Ďalej vyzdvihli príkladné po-
stoje mladej korunnej princeznej, keď už na začiatku 2. sveto-
vej vojny v rozhlasovom prejave smelo povzbudzovala svojich 
rovesníkov i tých skôr narodených, aby si verili a nedali sa za-
strašiť nacistickými agresormi. Neskôr sa ako hrdá dcéra kráľa 
Juraja II. neskrývala, ale si obliekla uniformu Ženských pomoc-
ných pozemných zborov a posilňovala sebavedomie britských 
i ostatných spojeneckých vojakov.      (re)

Ján Dzurej sa dožil jubilea
Ján Novotný, predseda ZO SZPB Smižany a podpredseda OblV Spišský N/Ves

V dobrom zdraví sa Ján Dzurej zo Smižian dožil 80. narodenín. Obec je naj-
väčšou na Slovensku a rodákom z nej je okrem iných brig. generál in memo-
riam Ján Nálepka. Jubilant svoj život naplnil plodnou prácou. Po absolvova-
ní Strednej ekonomickej školy v Poprade nastúpil vo Vyškove na voj. základ-
nú službu. Počas života dosiahol hodnosť kapitán v zálohe. Nakoľko v tom 
čase nebolo voľné miesto vo vojenskom útvare v blízkosti bydliska nastú-
pil do Výrobného družstva ZDRUŽENIA v Spišskej Novej Vsi. Tam prešiel 
takmer všetkými úsekmi od účtovníka až po predsedu VD so 400 pracovníkmi. V čase keď bol pred-
seda našlo vo VD zamestnanie aj 62 zdravotne znevýhodnených v kategóriách ZPS a ZŤP. V rokoch 
1976 – 1985 bol uvoľnený na plnenie funkcie predsedu MNV. S tým obdobým sa spája nemalý rozvoj 
obce. Bola vybudovaná kanalizácia, zaviedol sa plyn, dobudoval sa verejný vodovod. V extraviláne 
obce sa výraznejšie regulovali miestne toky. Obec sa svojpomocne zapojila aj do akcie Z.

Ján Dzurej je členom ZO SZPB v Smižanoch už od roku 1978. Po odchode do dôchodku ho 
v roku 2003 zvolili za tajomníka Oblastnej organizácie SZPB v Spišskej Novej Vsi. Dve volebné 
obdobia bola j členom Ústrednej rady SZPB. V roku 2007 sa zhostil projektovania a svojpomocnej 
výstavby pomníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Šestnásť obyvateľov obce pripomína dôstojný 
pomník so 16 kovovými holubicami. Krédom oslávenca je oživovať pamäť národného štúrovské-
ho, štefánikovského a nálepkovského odkazu. História ako učiteľka musí byť prísnou no zároveň 
spravodlivou matkou a ľudia ju musia rešpektovať a s bázňou sa z nej učiť. Slováci musia byť prá-
vom hrdý na vystúpenie našich predkov a ich nezlomné vystúpenie proti jarmu útlaku a neslobo-
dy. Práve v dnešnej dobe je tento odkaz ešte aktuálnejší než tesne po vojne, keď boli takmer všetci 
priamy aktéri národného odboja za oslobodenie medzi nami.

Aktívne sa podieľal na príprave oslavy 110. výročia narodenia brig. gen. i. m. Jána Nálepku. Hr-
dina sa narodil 20. 9. 1912 v Smižanoch. Do ďalšej aktívnej práce mu členovia Oblastnej organi-
zácie SZPB pevné zdravie v kruhu rodiny a aj druhej odbojárskej rodiny.

Gratulujeme
Predsedníčke SZPB Poniky, Márii Magnovej, ktorá sa dožíva 63 rokov chcú čle-
novia ogranizácie poblahoželať, popriať jej a poďakovať za výbornú organizač-
nú činnosť, ktorú pre nás vykonáva, veľa síl a zdravia do ďalšieho vedenia, s kto-
rým naďalej rátame. Ďakujeme 

   Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Poniky.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia brig. gen. v. v. Dr. Ing. Mi-
lana Píku sa pri jeho hrobe v urnovom háji bratislavského kre-
matória uskutočnil 10. augusta pietny akt. Veniec k hrobu polo-
žil pridelenec obrany Veľvyslanectva Českej republiky v Bratisla-
ve genmjr. Libor Jílek. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj dlho-
ročný priateľ M. Píku pplk. v. v. Petr Švanda.    Text a foto: Miroslav Černohous
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Bojové priateľstvo 
pretrváva

Pamätník francúzskych partizánov pripomína mnohonárodný rozmer SNP.  foto: ŽSK

Pamätník francúzskych parti-
zánov na Zvonici pri Strečne, 
v ktorom odpočíva svoj več-
ný sen 24 francúzskych bo-
jovníkov na čele s kpt. De La-
niere, vzdáva hold všetkým 
Francúzom, ktorí prišli na po-
moc Slovákom v boji proti fa-
šizmu. Už tradične sa aj tu 
uskutočnili oslavy SNP. 

Na pietnom akte nechýbala 
delegácia francúzskeho veľvy-
slanectva na Slovensku, vojen-
skí pridelenci Francúzska a ČR, 
zástupcovia MO SR, pred-

sedníčka ŽSK Erika Jurinová, 
predstavitelia samospráv i dele-
gácia SZPB na čele s podpred-
sedom ÚR Jurajom Drotárom. 

Veľvyslanec Francúzskej re-
publiky na Slovensku Pascal Le 
Deunff  vyzdvihol pomoc a pod-
poru obyvateľov Slovenska fran-
cúzskym bojovníkom v SNP. 
Erika Jurinová zasa označila 
SNP za základ demokratickej 
spoločnosti na Slovensku a po-
trebu zachovať pamäť na uda-
losti a povstaleckých bojovní-
kov. Juraj Drotár pripomenul, že 
na pomoc Povstaniu prišlo vyše 
400 francúzskych vojakov a ob-
čanov zo zajateckých a pracov-

ných táborov a v dôležitom boji 
v Strečnianskej úžine prekazili 
Nemcom rýchle obsadenie seve-
rozápadného Slovenska.

Starosta Strečna Dušan Šta-
dáni v záverečnom príhovore 
poďakoval francúzskemu veľ-
vyslanectvu za pomoc pri re-

konštrukcii pamätníka a vyjad-
ril presvedčenie, že pamiatka 
povstaleckých bojovníkov bude 
zachovaná.

Chránime odkaz SNP V Makove oslávili Povstanie obyvatelia okolitých obcí a miest Valašská a Ky-
súc pietnym aktom a položením vencov k pamätníku partizánov 1. čs. parti-
zánskej brigády Jana Žižku, veliteľom ktorej bol nadporučík Ján Ušiak.

Nechýbala na nich predsedníčka ŽSK 
Erika Jurinová, primátori starostovia 
a občania kysuckých a valašských miest 
a obci a antifašistické združenia Valašska 
a Ostravy. Delegáciu SZPB a kysuckých 
organizácií SZPB viedol podpredseda 
ÚR SZPB a predseda OblV Juraj Drotár.

Erika Jurinová vyzdvihla obetavosť 
a hrdinstvo obyvateľov prihraničných 
obci pri pomoci vojakom a partizánom, 
ktorá bola základom aj súčasnej spolu-
práce na oboch stranách hranice. Predse-
da ČSBS vo Vsetíne Miroslav Mikulčák 
poďakoval organizátorom za dlhoročnú 
spoluprácu a vzájomnú pomoc pri za-

chovávaní pamätí boja za národnú slobo-
du. Juraj Drotár vyzval, aby mier a mie-
rové spolunažívanie nevypadli z nášho 
slovníka a z konania politikov. A aby sa 
všetci rozumní ľudia postavili proti oži-
vovaniu fašizmu.

Starosta Makova Martin Pavlík sa po-
ďakoval za hojnú účasť na podujatí, kto-
ré obec a tamojšia ZO SZPB pod vede-
ním Jána Kubinca zorganizovali s podpo-
rou ŽSK, OÚ v Čadci a OblV SZPB. Ani 
na tejto oslave nechýbali vojenské pocty 
5. pluku špeciálneho určenia a ruskými 
a kysuckými pesničkami ju spestril žen-
ský spevácky súbor Makovianka.

Pohľad na účastníkov osláv 78. výročia SNP v Makove pri pamätníku partizán-
skej brigády veliteľa Janka Ušiaka.  foto: ŽSK

Oblastná organizácia SZPB Trebišov si 78. výročia SNP pripomenula i výletom do Vysokých Tatier. 
Na Štrbskom plese položením venca vyjadrili jeho účastníci vďaku padlým hrdinom SNP v oblasti 
Vysokých Tatier, ako aj dvom partizánom, kapitánom in memoriam, Jánovi Rašovi a Štefanovi Mo-
rávkovi, ktorých pochovali pri tomto pamätníku.  Text a foto: Alexander Gergely, SZPB Trebišov

Spomienka na vypálenú osadu
Regionálne spomienkové stret-
nutie na SNP v bytčianskom 
okrese sa uskutočnilo na Magá-
loch, osade, ktorú nemeckí voja-
ci a slovenskí gardisti za pomoc 
partizánom 12. decembra 1944 
vypálili. Pri tom bol zastrelený 
34-ročný obyvateľ Ján Šušolík.

Na regionálnom spomienkovom 
stretnutie sa zúčastnilo množstvo 

občanov, medzi nimi podpredseda 
NR SR Juraj Blanár (Smer-SD), 
primátor Bytče Miroslav Minár-
čik, starostovia a občania bytčian-
skych obci a prihraničných mo-
ravských obcí. Nechýbali ani ro-
diny po bývalých osadníkoch, 
ktorí vrátili život osade a delegá-
cie politických strán a hnutí. De-
legáciu SZPB viedol podpredse-
da ÚR SZPB Juraj Drotár, vo svo-
jom vystúpení vyzdvihol nebojác-
nosť osadníkov, pomoc a obeta-
vosť partizánom a utečencom. 

Spomienku na rodákov z Ma-
gál, svojich príbuzných, v kultúr-
nom vystúpení pesničkami v náre-
čí vyjadrili žiaci ZŠ Petrovice. Vo-
jenské pocty vzdali vojaci 5. plu-
ku špeciálneho určenia zo Žiliny.

Organizátorom podujatia bol 
primátor mesta Bytča a obecný 
úrad Petrovice pod vedením sta-
rostu Antona Pláňavského. 

Na hrdinov nezabúdame
V Kunerade pri pamätníku SNP pod zámkom sa 
27. augusta uskutočnili regionálne oslavy SNP 
v Rajeckej doline. Na pietnom akte sa zúčast-
nila predsedníčka Žilinského samosprávneho 
kraja (ŽSK) Erika Jurinová, primátori a staros-
tovia z rajeckých miest a obcí, spolupracujúce 
združenia a delegácia ČSBS Ostrava a občania 
okolitých miest a obcí. 

Predseda OblV SZPB a podpredseda ÚR SZPB Ju-
raj Drotár vyzdvihol hrdinstvo povstaleckých voja-
kov zo žilinskej posádky a ich veliteľov npor. Beniač-
ku a npor. Filipa, ktorých mjr. Dobrovodský 29. au-
gusta 1944 poslal na obranu Rajeckej doliny. V bo-

joch sa rovnako zaskveli partizáni Žingorovej 2. čs. 
partizánskej brigády M. R. Štefánika, ktorí aj za po-
moci civilov z Rajeckej doliny od 3. do 26. septem-
bra vzdorovali nemeckej presile, chránili obyvateľov 
a nedovolili Nemcom postúpiť cez Rajec do Hornej 
Nitry. Vyzval školy, aby pravdivo vysvetľovali uda-
losti boja za národnú slobodu, aby pre svojich žiakov 
a študentov našli čas na návštevu pamätných miest, 
lebo oni sú pravdivými svedkami týchto udalostí.

Organizátorom týchto osláv bolo občianske zdru-
ženie AKURAD pod vedením predsedníčky Petry 
Dubeňovej. Vojenské pocty vzdali vojaci 5. pl. ŠU 
Žilina. 

V Kuneráde, ako aj na iných miestach vzdala hold hrdinom 
Povstania aj predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (tretia zľava).

 foto: OcÚ Kunerád

Podpredseda ÚR SZPB a pred-
seda OblV SZPB Juraj Drotár 
pri príhovore na Magáloch.
  foto: MsÚ Bytča
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Zvládnuť tohtoročné leto, ktoré patrilo k štyrom najhorúcejším za po-
sledných 150 rokov, bolo nesmierne náročné aj pre zdravých ľudí. Preto 
neprekvapuje, že sme sa v tom čase rozlúčili s viacerými priateľmi, naj-
mä ak boli už dlhšie chorí. Medzi nich patrí aj odbojár, akademický so-
chár Michal Czupil. Zomrel ako 91-ročný 25. júla 2022.
Rodák z Vranova nad Topľou (* 2. november 1930) vyštudoval Vysokú 
školu výtvarných umení v rokoch 1958 až 1964 v ateliéri reliéfneho so-
chárstva prof. Rudolfa Pribiša, čo v mnohom určilo charakter jeho tvor-
by. Ako je to pre umelcov typické, prirodzene prezentoval svoje vnímanie 
sveta a hodnotové postoje. Venoval sa monumentálnej a komornej tvor-
be, preto vytvoril aj drobné plastiky a medaily k rozličným príležitostiam.
Asi najznámejším Czupilovým dielom je socha odhalená v Ľubochni pri 
príležitosti 50. výročia slovenského zjazdu ľavicovej časti sociálnode-
mokratickej strany konaného v týchto kúpeľoch v polovici januára 1921. 
Toto stretnutie výrazne prispelo k založeniu KSČ. 
Pri tvorbe zohľadnil miesto inštalácie sochy a vedome sa vyhol ťažkým 
hmotám. Naopak, začiatky komunistického hnutia u nás stvárnil v zdan-
livo jednoduchej, o to však dynamickejšej kompozícii muža so zdvihnu-
tými rukami, ktorý symbolicky drží pochodeň.
Na druhej strane jeho monumentálne súsošie Pamätník bojovníkom pro-
ti fašizmu a za slobodu našich národov z roku 1974 umiestnené na Ná-
mestí osloboditeľov vo Vranove nad Topľou charakterizujú štylisticky 
čisté postavy v nadživotnej veľkosti s esteticky vyjadrenou hmotou zvý-
razňujúcou úctu a význam protifašistického odboja a zápasu za slobodu. 
Uprostred sa týči postava sovietskeho partizána vo vojenskom kabáte 
s baranicou na hlave, so zovretou ľavou päsťou a zbraňou v pravej ruke. 
Pri ňom stojí slovenský partizán v dlhom kabáte bez pokrývky hlavy so 

samopalom prehodeným cez plece. Po jeho ľavici je žena v jednoduchých 
šatách s bolesťou v tvári, hlavou sklonenou na vojakovom ramene a vlas-
mi zviazanými do drdola. Podľa autora má symbolizovať zázemie, ktoré 
umožnilo partizánsky boj aj obete, ktoré si vyžiadal. Mimochodom, ne-
dávno sa aj táto národná kultúrna pamiatka stala terčom vandalov.
Ako člen SZPB sa Michal Czupil zaslúžil aj o umiestnenie pamätnej ta-
bule na dome v jeho rodnom meste, kde sa stretávali príslušníci partizán-
skej skupiny pôsobiacej v neďalekých horách.
Majster patril medzi zakladateľov a dlhoročných členov vedenia Spo-
ločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov, ktorá je pred-
staviteľkou agnostikov, ateistov, humanistov, sekularistov či skeptikov 
na Slovensku. Nie náhodou je aj autorom jej prvého loga. Slová, ktorý-
mi zdôvodňuje jeho výtvarnú podobu, sú krásnou ukážkou dokumentu-
júcou umelcov fi lozofi cký, estetický a kreatívny prístup k tvorbe:
„Ide o znak komponovaný do kruhu, po obvode ktorého je v jeho dolnej 
časti umiestnený text – kruhopis Prometheus. Priestor kruhu sa delí hori-
zontálne, nie priamočiaro, ale v tvare plameňovitého prelínania, pričom 
horná časť predstavuje vesmír. Ten sa farebne vníma tmavomodro a v jeho 
priestore som zakomponoval súhvezdie Malého voza s Polárkou. Dolnú 
časť vypĺňa prometheovský oheň, farebne červený, opticky v súčinnosti 
s kruhopisom vnímaný ako pochodeň. Tieto symbolické prvky sa podria-
ďujú kompozičnému zámeru – symbolu túžby človeka po poznaní.“
Autorove príležitostné drobné kresby osviežovali viaceré čísla Spravo-
dajcu spoločnosti Prometheus. Pri príležitosti 20. výročia jej založenia 
sme ho ocenili pamätnou medailou Za vernosť humanizmu. Hádam ani 
netreba zdôrazňovať, že bol jej nezištným autorom. 

Roman Hradecký, predseda Spoločnosti Prometheus

Michal Czupil, fotoportrét 
Jozefa Horvátha

Prvé logo Spoločnosti 
Prometheus

Pamätník bojovníkom proti fašizmu 
a za slobodu našich národov vo Vrano-
ve nad Topľou, detail.

Pomník k 50. výročiu zjaz-
du ľavicovej časti sociál-
nej demokracie v Ľuboch-
ni, detail 1971.

Bronzová plastika Ze-
lená životu, Vranov 
nad Topľou, detail.

Socha pred Kollárovým domom v Ľubochni, kde sa roku 1921 konal zjazd 
marxistickej ľavice Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

Sedia majitelia Penty a J&T na 
brehu Štrbského plesa a chytajú 
ryby. Jeden z nich chytí zlatú ryb-
ku, pozerá na ňu chvíľku a hovorí:

„No čo ty chudera, čo by si 
chcela?“

*   *   *
 „Koľko máte detí?“ spýtal sa 

úradník mladej ženy.
„Sedem“
„A koľko majú rokov?“
„Dvanásť, jedenásť, desať, de-

väť, osem, sedem a šesť. Potom 
sme si kúpili televízor.“

*   *   *
Príde ujo k lekárovi a hovorí: 

„Všetko ma bolí.“
Doktor zareaguje: „Choď sa po-

zrieť na cintorín, aby si vedel, do 
čoho ideš.“

*   *   *
Spýtal som sa dcéry, či by mi 

podala noviny. Odvetila mi, že 
noviny sú stará škola. Vraj ľudia 
dnes používajú tablety, a preto mi 
podala iPad. Mucha nemala šan-
cu.

*   *   *
MHD je ako smrť. Nikdy ne-

vieš, kedy príde...

„Mami, neľakaj sa, ale som 
v nemocnici.“

„Synu, prosím ťa. Si tam chi-
rurg už osem rokov. Môžeme za-
čať naše telefonáty inak?“

*   *   *
Ubiedený chlap stojí s igelit-

kou pred obchodom s potravina-
mi, keď ide okolo veľmi pôvabná 
slečna v minisukienke. Pozerá na 
ňu a v mysli sa mu naháňajú sexi 
myšlienky. Sám pre seba si hovorí:

„Moje biologické ja mi hovorí: 
Choď za ňou a pomiluj ju! Moje 
občianske ja mi však hovorí: Kúp 
jogurty, deti čakajú!“

*   *   *
Po milovaní sa muž pýta milen-

ky:
„Počuj, ty máš astmu?“
„Áno, bolo mi to trápne ti po-

vedať.“
„Ach, to mi padol kameň zo srd-

ca,“ hovorí muž. „Už som si mys-
lel, že si ma vypískala.“

*   *   *
„Jano, kedy mi vrátiš tých poži-

čaných 1000 korún?“
„Dohodli sme sa, že ti budem 

dlžný, a nie, že ti ich vrátim!“


