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Milan Urban, predseda OblV SZPB, Trebišov: 
– S myšlienkou zavádzania do nášho pôsobenia 
„Nesmrteľného pluku, brigády“, alebo povstaleckej 
„Nesmrteľnej taktickej skupiny“, sa dá iba súhlasiť. 
Verím, že mnohí pozostalí po priamych účastníkoch 
bojov by privítali možnosť zúčastniť sa na našich 
pietnych pamätných podujatiach v máji, auguste 
a októbri s portrétmi svojich aj našich hrdinov. Za-
slúžia si to. Nech pozostalí po hrdinských červeno-
armejcoch sú nám inšpiráciou. Nech ich čo najväč-
šmi stále vídame. Hoci už len na fotkách.
Anna Zabáková, tajomníčka OblV SZPB, Nitra: 
– Veru, neraz mi to napadlo. Teraz máme ešte živé 
dôkazy. Čas je však neúprosný a naši skutoční bo-
jovníci za slobodu nám odídu na večnosť, bude už 
len na nás, ako sa v spoločnosti obhájime. Budeme 
sa musieť hrdo hlásiť ku svojím vzorom. My sme 
predsa tí, ktorí tú štafetu nesú a musia odovzdávať 
ďalej. A som si istá, že to budeme mať ťažšie, lebo 
pripomínať pravdivú históriu budeme musieť stá-
le, aj keď sa na nás budú dívať ako na vykopávky. 
Lenže my máme v rukách tromf: 2. svetová vojna 
a SNP neboli vymyslené! Boli a sú súčasťou našich 
objektívnych dejín! 
Jozef Cerovský, predseda OblV SZPB, Lučenec: 
– Naša oblastná organizácia SZPB má 522 členov, 
z toho sú piati priami účastníci protifašistických bo-
jov.
Myslím si, že keď sa naša generácia pozostalých po 
odbojároch pominie, bude tu reálna hrozba aj záni-
ku nášho Zväzu. Preto dvíhať zástavu slovenského 
„NESMRTĽNÉHO PLUKU“ je už dnes vysoko 
aktuálne.
Jednoducho musíme zobudiť mladú generáciu, aby 
pochopila, že fašizmus je smrteľná hrozba aj pre 
našu krajinu.
Ľubomír Jančo, ZO SZPB, Žiar nad Hronom: 
– Čas ide a naši poslední bojovníci nás opúšťajú. 
Preto sa mi veľmi páči myšlienka vytvoriť v našich 
podmienkach „Nesmrteľný pluk“ alebo brigádu. 
Nesmieme zabúdať na našich bojovníkov, ktorí už 

Formujme „historickú pamäť,
ako prevenciu voči pohrobkom
fašizmu“ 

P. Pellegrini v príhovore uviedol, že 
tento deň „je nielen možnosťou pri-
pomenúť si víťazstvo nad ideológiou 
zla a barbarstva, ale aj príležitosťou 

poukázať na úlohu politických, spolo-
čenských a kultúrnych elít – budovať 
a formovať historickú pamäť tak, aby 
vytvorila etickú prevenciu voči po-
hrobkom fašizmu“. 

Pripomenul desaťtisíce obetí najhroz-
nejšej vojny v dejinách ľudstva a vyjad-

ril vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na 
porážke fašizmu. „Cítim nesmiernu úctu 
ku všetkým padlým hrdinom a zároveň 
cítim silný záväzok, ako občan a ešte 
viac ako politický predstaviteľ, aby sa 
na zlo vojny nezabudlo,“ zdôraznil. 
„Keďže pamätníkov na hrôzy 2. sv. 
vojny, žiaľ, každým rokom ubúda, 
je na nás, aby sme mladú generáciu, 
naše deti a vnukov, vystríhali pred 
nákazou extrémizmu, šovinizmu a na-
cionalizmu,“ poukázal na dôležitú úlo-
hu, ktorá stojí pred celou spoločnosťou. 

Na zamyslenie:Na zamyslenie:
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Naša anketaNaša anketa

Perlička
Bočný efekt kampane
Bývalá ruská prezidentská kandidátka Xénia Sobčako-
vá sa priznala, že počas prezidentskej kampane veľmi 
pribrala.
Na Instagrame uverejnila dialóg s manželom hercom Maximom 
Vitorganom. „Milovaný, zdá sa mi, že za ostatný polrok som počas 
tých agitačných konferencií veľmi pribrala,“ priznala sa Sobčaková. 
„Drahá, nič si z toho nerob, nabrala si len politickú váhu,“ odvetil 
jej Vitorgan.  Podľa vz.ru z 2. 5. 20 18

Kým žijú naši priami protifašistickí bojovníci, 
falzifi kátori dejín a ich hrdinstiev sa síce do nás 
občas púšťajú, ale objektívnu pravdu zatiaľ prí-
liš nerozkývali. 
Ako to však bude po tom, ako nám odídu všetci 
naši hrdinovia? Nemali by sme ako Zväz, vrá-
tane oblastných a základných organizácií, už 
dnes ofi ciálne dvíhať zástavu slovenského „Ne-
smrteľného pluku“, resp. v našich podmienkach 
skôr „Nesmrteľnej brigády“, či povstaleckej 
„Nesmrteľnej taktickej skupiny“? 

(Pokračovanie na str. 3)

Veriť dnes mainstreamu znamená, nevážiť si seba samého.Veriť dnes mainstreamu znamená, nevážiť si seba samého.

Na jeseň v roku 1936 sa na Zápa-
de rozšírili reči, že Stalin zomrel 
na ťažkú chorobu. Dopisovateľ 
Associated Press Charles Nutter si 
v tom chcel urobiť jasno, zašiel si 
rovno do Kremľa, kde odovzdal list 
pre Stalina, v ktorom ho žiadal, aby 
potvrdil alebo vyvrátil tieto reči. 

Stalin mu odpovedal okamžite. 
„Milostivý pane, pokiaľ mi je zná-
me zo zahrani čnej tlače, už dávno 
som opustil tento hriešny svet a pre-
sťahoval sa na druhý svet. A pretože 
správam zahraničnej tlače sa nesmie 
nedôverovať, ak nechcete byť vy-
škrtnutý zo zoznamu civilizovaných 
ľudí, prosím vás, verte týmto ozna-
mom a nerušte môj pokoj v tichosti 
na druhej strane sveta. 

26. 10. 1936, s úctou Josif Stalin.“
V. Mikunda  

4. mája sa členovia SZPB boli pokloniť velikánovi aj v Ivanke pri Dunaji.

V piatok 4. mája uplynulo 99 rokov, čo tragicky zahynul generál Milan 
Rastislav Štefánik. 

Spomienková slávnosť na počesť jubilea nášho velikána sa uskutočnila aj 
v Bratislave na rovnomennom námestí, kde má pomník v nadživotnej veľkosti.

Spoluzakladateľ našej novodobej štátnosti, vedec, vojak, diplomat a štátnik 
Milan Rastislav Štefánik je jednou z kľúčových osobností našich dejín. 

Predseda Správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefánika Prof. Dušan 
Bakoš v príhovore priblížil jeho život a odkaz, pričom osobitý dôraz položil na 
Štefánikove zásluhy na vytvorení Česko-Slovenska.  -vič-

Stalin
k západným médiám

Česť a sláva všetkým,
ktorí bojovali za našu slobodu

Pri príležitosti osláv 73. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom sa na brati-
slavskom Slavíne 9. mája poklonili pamiatke našich osloboditeľov predse-
da NR SR Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini. Pietnej spomienky sa 
zúčastnili členovia slovenského parlamentu a vlády, zahraniční diplomati, 
zástupcovia štátnej správy a samosprávy, spoločenských organizácií, čle-
novia SZPB z celého Slovenska a predovšetkým vzácni slovenskí a ruskí 
priami účastníci bojov s fašizmom, ktorých je každým rokom menej.

(Pokračovanie na str. 5)
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H O R Ú C A  Z E M E G U Ľ A Čo píšu iníČo píšu iní
Washingtonský návrh Pekingu 
rozdeliť si svet
USA neraz navrhovali Číne spo-
ločne vládnuť nad svetom, len-
že Peking odmieta úlohu „mlad-
šieho brata“, vyhlásil Michael 
Pillsbury pre americké médiá. 

„Vedzte, oni nás odmietli. Nie-
koľko ľudí vyšlo s takýmito návrh-
mi, s tzv. plánom G2, no čínski ved-
ci, ktorým je dovolené písať o tom 
v článkoch i knihách, povedali: 
„Nie, vedzte, že nám sa nechce 
byť dvojkou, mladším partnerom 
Ameriky,“ prináša slová Pillsbu-

ryho pre Fox News Russia Today. 
Analytik predpokladá, že Čína 

čaká na moment, kedy sa sama 
bude môcť stať jednotkou, lenže 
USA musia prijať „na odvrátenie 
toho rad opatrení“. 

„Musíme ich prekonať techno-
logickou prevahou. To po prvé. Po 
druhé, musíme lepšie pochopiť, ako 
hlboko sa ponorili do našich spo-
ločností, do nášho života, do nášho 
univerzitného prostredia,“ povedal. 

Pillsbury poznamenal, že ohľad-
ne ZSSR to bolo ľahšie, pretože 
USA s ním nemali takmer žiadne 

styky a spoločné podnikanie. „No 
Čína je hlboko v nás. My ju však 
vôbec nechceme démonizovať, vy-
tvorilo by to problém nášmu vlast-
nému politickému systému. Musí-
me však lepšie rozumieť tomu, akí 
sú dômyselní,“ povedal. 

Podľa vz.ru, 6. 5. 2018 

Američania... obnovujú druhú flotilu
Americké námorníctvo obnovuje svoju druhú flotilu 
s pôsobnosťou v severnej časti Atlantického oceá-
nu. Robí tak sedem rokov po tom, čo ju rozpustilo. 

Američania tým podľa agentúry Reuters potvr-
dzujú, že hrozbu konfl iktu s Ruskom radia do 
centra svojej vojenskej stratégie.

USA tak vychádzajú potrebám NATO, ktoré 
od konca minulého roka prehodnocuje svoje ob-
ranné úlohy v severnom Atlantiku. Aliancia chce 
vybudovať novú regionálnu základňu pre ochranu 
námorných trás a špecializované veliteľstvo pre 
Atlantik. Pravda.sk, 5. 5. 2018 (výňatok) 

Lavrov: Napätie vo svete rastie kvôli USA a ich spojencom
Konanie Washingtonu sa blíži k bodu, kedy sa „cena blufu alebo chyby 
môže stať globálnou,“ povedal minister zahraničia RF Sergej Lavrov. 

„Situácia vo svete sa, žiaľ, 
stáva čoraz napätejšou a hlav-
ne menej predvídateľnou. Neraz 
sme hovorili, že takýto stav vecí 
je predovšetkým výsledkom jed-
nostranných krokov USA a im 
podriadených západných štátov,“ 
poznamenal Lavrov v rozhovore 
pre taliansky časopis Panorama 
a dodal, že Moskva by sa chcela 
spoliehať na zdravý zmysel zá-
padných štátov, no čoraz častejšie 

musí jeho existenciu spochybňo-
vať. „Tento „zdravý zmysel“ je 
o schopnosti kolektívneho Zápa-
du konať zodpovedne a predvída-
teľne, o dôslednom dodržiavaní 
medzinárodného práva, opiera-
júceho sa o Chartu OSN. O tejto 
spôsobilosti sme v ostatných ča-
soch nútení pochybovať,“ pokra-
čoval ruský minister. 

Rusko na medzinárodnej scéne 
pôsobí ako zodpovedný štát, podtr-

hol Lavrov a zdôraznil, že Moskva 
je zárukou globálnej stability, vráta-
ne zabránenia prijatia Bezpečnost-
nou radou OSN rozhodnutí, majú-
cich za cieľ jednostranné nasadenie 
sily proti suverénnym štátom. 

Hovoriac o vzťahoch s Wa-
shingtonom S. Lavrov konštatoval, 
že „situácia pokračuje v degradá-
cii“ a akékoľvek pozitívne impul-
zy zo strany administrácie USA sú 
stierané „brzdiacou rusofóbiou“ 
v americkom establishmente.

  Podľa kp.ru, 3. 5. 2018

Irán Trumpovi: Odstúpenie historicky oľutujete
Iránsky prezident Hasan Rúhání varoval v nedeľu 
(6. 5.) amerického prezidenta Donalda Trumpa... 

„Ak (USA) od jadrovej zmluvy odstúpia, čosko-
ro uvidíte, že toto rozhodnutie oľutujú tak, ako 
ešte nikdy v dejinách,“ citovala prezidenta islam-
skej republiky agentúra Interfax.

Ako dodáva agentúra AP, Rúhání tiež Iráncov 
ubezpečil, že bez ohľadu na Trumpovo rozhodnutie 
sa v ich „životoch na budúci týždeň nič nezmení“. 
Trump mal totiž do 12. mája rozhodnúť, či USA od 
dohody, ktorú on sám dlho kritizuje, odstúpia. Od-
stúpili už 8. 5. 2018. Pravda.sk, 6. 5. 2018 (výňatok) 

Porošenkovi hrozí trest smrti...
Na zasadnutí Ukrajinského národného tribunálu to 
vyhlásil spoločenský aktivista Sergej Kožemjakin. 

„Dnes budeme posudzovať zaujímavú tému, 
konkrétne vyhladzovanie a genocídu. Už samotná 
blokáda (Donbasu) je vážna vec a s ňou sú spojené 

dva druhy kriminálnych činov – vytvorenie pod-
mienok znemožňujúcich prežitie a zločiny proti 
ľudskosti. Podľa zákonov Ukrajiny vinníkom hro-
zí doživotné väzenie a podľa medzinárodných zá-
konov trest smrti.“ HSP, 26. 4. 2018 (výňatok)

Srbi sa vrátia k bombardovaniu NATO-om...
Srbský parlament má vytvoriť výbor, ktorého úlohou bude 
preskúmať, aké zdravotné následky na tamojšom obyvateľ-
stve zanechali nálety NATO z roku 1999 (A bombardovanie 
muníciou s ochudobneným uránom.).

Výbor má do konca roka 2020 
vypracovať správu o svojich 
zisteniach, predsedníčka par-
lamentu M. Gojkovičová však 
nespresnila, či sa bude opierať 

o lekárske a vedecké závery.
S iniciatívou na preskúmanie 

možných škodlivých vplyvov 
náletov na zdravie prišla už 
dávnejšie belehradská neuroon-

kologička Danica Grujičičová. 
Tá hovorila vlani o „obrovskom 
náraste rakovinových ochorení“ 
v Srbsku, kde sa iba pri leukémii 
zvýšil počet úmrtí o 139 percent. 
Zvýšenie úmrtnosti v dôsledku 
rakovinových ochorení v rokoch 
2001–2010 údajne ukázali aj iné 
štúdie. Pravda.sk, 5. 5. 2018 (výňatok) 

Prorok o začiatku 3. sv. vojny
Veštec Arťom Besov vyhlásil, 
že 3. sv. vojna sa už začala. Vraj 
to bolo 14. apríla tohto roka.  

V tento deň USA a ich spojenci 
s raketami zaútočili proti Sýrii. Veš-
tec tvrdí, že tento vojenský konfl ikt 

bude pokračovať a spôsobí „milió-
ny obetí, budú plamene, bude sa ta-
viť olovo, padnú veľké mestá“. 

Na území Ruska však boje ne-
budú. „Rusko a jeho národ zví-
ťazia a vyriešia všetky kompli-

kácie,“ ubezpečuje Arťom Besov 
a poznamenáva, že iným štátom, 
naopak, „nebude sladko“. 

Vzťah voči Rusku vo svete bude 
pri tom negatívny, štát môžu začať 
„dusiť sankcie“. „Karty však uka-
zujú, že my tomu odoláme,“ do-
dal.  Podľa stránky dni.ru

  Partizánka v okupovanom Kryme
Bola ňou vtedy ani nie 17-ročná Natalia I. Temčenko (rodená Perevaj).
„Báli sme sa predovšetkým zrady Tatárov, dedinka bola tatárska. 
Prečo sme sa ich báli? Chlapci, s ktorými sme sa po celé detstvo 
hrávali, priatelili sa, tancovali – všetci vstúpili do (okupačnej) 
polície. Tak, ako svojich, sme sa Nemcov nebáli,“ hovorí dnes 
95 ročná Natália Ivanovna. 

*   *   *
Na konci roku 1945 Natáliu zavolali do rajónneho centra komu-
nistickej strany a vylúčili ju z radov kandidátov na členstvo. Stra-
nícki funkcionári mali otázky prečo sa neevakuovala a zostala na 
okupovanom území. 
„Keď som vstúpila do rajónneho výboru, zbadala som, že tam 
sedí aj veliteľ nášho partizánskeho oddielu. Ten, ktorý nás pri 
evakuácii ponechal v Zlatom poli. Nemohla som povedať, že nás 
tam nechal napospas osudu...“  Ria.ru, 7. 5. 2018 (výňatok)

  V 1. FC Lokomotive Leipzig sa hajlovalo
Futbalový klub „Lokomotíva“ z Leipzigu prepustil dvoch tréne-
rov mládežníckeho mužstva a odstránil niekoľko hráčov za fo-
tografi u s nacistickým pozdravom, píše agentúra France Presse. 
V klube uviedli, že jeden z trénerov podpichol hráčov, aby sa 
predviedli s nacistickým pozdravom a sfotografovali. 
Neskôr sa tento záber ocitol v internete a miestne úrady začali 
s vyšetrovaním.  Podľa rsport.ria.ru, 6. 5. 2018 

  Nemecký minister sa ohradil voči zľahčovaniu 
nemeckej zodpovednosti za holokaust 

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas trvá na 
tom, že zodpovednosť za genocídu židov počas druhej sveto-
vej vojny (holocaust) nesie výlučne Nemecko. 
Reagoval tak na vyjadrenia palestínskeho prezidenta Mahmúda 
Abbása, ktorý povedal, že príčinou holocaustu nebol ani tak anti-
semitizmus, ako skôr „sociálne správanie“ sa židov a ich záľuba 
v úžere. Informáciu priniesol nemecký denník Die Welt. 
82-ročný palestínsky politik Mahmúd Abbás sa domnieva, že ži-
dovské etnikum stratilo pôvodné historické korene vo „svätej zemi“ 
(Palestína). Plán jeho opätovného presídlenia do Palestíny bol pod-
ľa Mahmúda Abbása výsledkom dohody nacistického ministerstva 
fi nancií (Wirtschaftsministerium) a anglo-palestínskej banky, s čím 
mal údajne osobne súhlasiť nacistický vodca Adolf Hitler. Vo svo-
jom prejave pred Palestínskou národnou radou Mahmúd Abbás tiež 
uviedol, že na základe dohody nacistického Wirtschaftsministerium 
s Anglo-Palestine Bank malo byť židom dokonca umožnené, aby si 
prostredníctvom uvedenej banky mohli pri presídlení do Palestíny 
presunúť do novej domoviny celý svoj majetok. 
Heiko Maas sa voči uvedeným tvrdeniam ostro ohradil s tým, že 
akékoľvek relativizovanie viny Nemcov na holocauste je neprí-
pustné.  HSP, 4. 5. 2018 (výňatok) 

  Nový Putinov atlas bude...
Priznať alebo nepriznať mapy, to je záležitosťou každého 
štátu. Lenže ktorýkoľvek štát, ktorý si váži sám seba, musí 
mať mapy svojho vlastného územia a územia sveta, predsta-
vovať ich celému svetu, aby aj svet poznal presvedčenie a zá-
mysly tohto štátu. 
Napríklad fašistické Nemecko v polovici 20. storočia vydalo at-
las, v ktorom sa naša krajina (ZSSR – pozn. Bojovník) nazývala 
ako severné, severozápadné a východné časti Tretej ríše, v kto-
rom úplne chýbalo Francúzsko a kde Anglicko bolo len predmes-
tím Nemecka.  Pravda.ru z 28. 4. 2018 (výňatok) 

  96-ročný veterán získal diplom
V americkom meste Toledo získal veterán 2. sv. vojny Bob 
Barger univerzitný diplom, ktorého sa vzdal pred 68 rokmi, 
informuje Associated Press. 
V roku 1950 bol prijatý na univerzitu v Tolede, lenže o tri roky 
ju prestal navštevovať, pretože práca a starostlivosť o rodinu mu 
nenechali žiadny zvyšný čas. 
Pred pár rokmi sa o tom dozvedel istý pracovník univerzity. Za-
ujalo ho to, zahĺbil sa do archívov a zistil, že absolvované kurzy 
umožňujú veteránovi ašpirovať na diplom. Taký, ktorý študenti 
získavajú po dvoch rokoch štúdia. V roku 1950 taký diplom ešte 
neexistoval. 
96-ročný senior sa tak stal najstarším absolventom univerzity 
v Tolede. „V niečo také som ani len nedúfal,“ povedal Barger. 

Podľa lenta.ru, 30. 4. 2018 

(Pokračovanie na str. 4)
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HORÚCE TÉMY ČÍSLA

V roku 2017 nám pribudlo 137 členov
Dňa 26. apríla 2018 sa konala pracovná pora-
da tajomníkov oblastných výborov SZPB, ktorá 
riešila elektronickú evidenciu členov SZPB a za-
oberala sa plnením rozpočtu oblastnými výbor-
mi i stavom členskej základne Zväzu. Preroko-
vala tiež podujatia, organizované pri príležitos-
ti Dňa víťazstva nad fašizmom, k Výročiu SNP 
a Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. 

V ďalšom podpredsedovia ÚR SZPB Juraj Dro-
tár a Norbert Lacko zhodnotili činnosť historic-
ko-dokumentačných komisií, resp. priebehu ve-
domostnej súťaže žiakov a študentov „Medzníky 
2. sv. vojny“. V rôznom predseda SZPB Pavol 
Sečkár rozobral aktuálne otázky. 

Veľmi podrobnú informáciu o stave členskej 
základne poskytol vedúci organizačného oddele-
nia SZPB Zdenko Marton, ktorý najskôr vyzdvi-
hol štyri oblastné organizácie, ktoré majú za prvý 
štvrťrok 2018 najviac prijatých členov: Trebišov 
35, Žilina 29, Rožňava 25 a Rimavská Sobota 21. 

Za rok 2017 bolo do SZPB prijatých 1 220 čle-
nov a ubudlo 1 083 členov. K 31. 12. 2017 tak stav 
členskej základne činil 18 219 členov. 

Najväčšie prírastky v minulom roku dosi ahli 
oblastné organizácie v Rožňave 70, v Lučenci 48, 
v B. Bystrici 38 a v Žiline 34. Naopak najväčšie 
úbytky nastali v R. Sobote 81, v Spišskej Novej 
Vsi 79, vo Zvolene 63 a v Prešove 40.  – vmi –

Naša anketaNaša anketa
(Dokončenie zo str. 1)

odišli do nenávratna, ale ich hrdinstvo stále takto propagovať. 
Pred dvoma rokmi som sa zúčastnil osláv Dňa víťazstva v Petrohra-
de a veľmi na mňa zapôsobili mladí ľudia s obrazmi svojich dedov 
– bojovníkov vo Veľkej vlasteneckej vojne. 
Marcel Maniak, predseda HDK pri OblV SZPB, Poprad: – Keď už 
o niekoľko rokov nebude medzi nami žiaden priamy účastník protifa-
šistického odboja, je práve na nás, aby sa na žiadneho z nich nikdy ne-
zabudlo. Myslím si, že je na mieste, aby sme aj na Slovensku mali svoj 
„Nesmrteľný pluk“, svoju „Nesmrteľnú brigádu“. Už dávno to malo 
fungovať. Veď je to naša história, ktorú nám nikto nikdy nezoberie. 
Ján Kochan, predseda ZO SZPB generála Viesta, Revúca: – Zá-
stavu by som zatiaľ nedvíhal. Jedno je však isté, že po odchode pria-
mych účastníkov nebude toho, čo by vedel z vlastnej skúsenosti po-
vedať, čo zažil, aké príkoria musel prekonať počas 2. svetovej vojny 
či SNP. 
Zväz, vrátane oblastných a základných organizácií, už dnes by sa 
mal zaoberať tým, ako zážitky našich hrdinov dokumentovať v mé-
diách tak, ako zdokumentovali pravdu o Osvienčime po jeho oslo-
bodení. Takto zdokumentované zážitky uschovať, rozmnožiť a vyu-
žívať podľa potreby v SZPB, či na školách pri besedách.

Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa. 

Z  rokovania redakčnej rady
Novým predsedom redakčnej rady dvojtýždenníka Bojov-
ník, ročeniek odbojárov a webovej stránky SZPB sa stal Jo-
zef Pupala z OblV SZPB R. Sobota. Hlasovaním o tom roz-
hodli členovia redakčnej rady 18. apríla 2018.

Súčasne redakčnú radu doplnili 
Kamil Krištofi k z oblastnej orga-
nizácie Nové Mesto nad Váhom 
(po zosnulom predsedovi Vilia-
movi Solovičovi) a Jozef Ťažký 
z banskobystrickej oblastnej or-
ganizácie SZPB (nahradil Ľubi-

cu Laššákovú, ktorá požiadala 
o uvoľnenie z dôvodu vymeno-
vania za ministerku kultúry SR).

„Štruktúra časopisu Bojovník 
je dobrá. Približuje vnútorný ži-
vot Zväzu a snaží sa do mediál-
nej komunikácie vtiahnuť aj ve-

rejnosť, čo sa aj darí,“ zhodnotil 
dvojtýždenník tajomník ÚR 
SZPB Viliam Longauer. Obdob-
ne pozitívne sa vyjadrili aj ďalší 
členovia redakčnej rady. 

Do diskusie sa zapojil aj šéf-
redaktor V. Mikunda a cestou 
redakčnej rady vyzval oblastné 
výbory a základné organizácie 
SZPB, aby sa aktívnejšie a vo 
väčšej miere popularizovali aj 
cez zväzový facebook. A aby ho 
viac využívali na informovanie 
verejnosti o vlastných plánova-
ných podujatiach, osobitne o po-
zvánkach na ne. 

S návrhmi redakčnej rady sa 
šéfredaktor stotožnil a uplatní 
ich v redakčnej práci. -vič-

Bude mať EP „antinacistický zoznam“?
Líder „Zväzu proti nacizmu“ Janis Kuzin podal petíciu zodpo-
vedajúcemu výboru Európskeho parlamentu, aby ten prijal 
„antinacistický zoznam Magnitského“.

Petíciou vyzýva zaviesť sank-
cie proti účastníkom, organizáto-
rom a sponzorom podujatí alebo 
demonštrácií veteránov-nacistov. 
Sankcie, vyhlásil Kuzin, musia byť 
uplatnené dokonca aj v prípadoch, 
ak myšlienky fašizmu nie sú vyjad-
rované priamo, píše Baltnews. 

Sankcie vraj majú obsahovať 
blokovanie účtov a obmedzenia 

na podnikanie. Musia sa vraj zavá-
dzať aj proti štátom, ktoré povzbu-
dzujú nacistické idey a v takýto 
prípadoch treba vraj obmedziť prí-
stup štátov k eurofondom. 

EP túto petíciu má posúdiť 
v polovici mája 2018. 

Kuzin radí vziať si príklad z prí-
stupu UEFA, ktorá zakazuje nielen 
bezprostredné nacistické symboly 

a heslá, ale aj obsahovo nacistickú 
symboliku a heslá, hoci otvorene 
takto nie sú menované. 

„Napríklad, keď lotyšskú légiu 
Waffen SS nazývajú len Lotyš-
skou légiou a ukrajinskú divíziu 
SS Galizien (Halič) nazývajú 
jednoducho „Haličinou“ a nevy-
slovia sa pri tom o jej príslušnosti 
k vojskám SS,“ vysvetlil Kuzin. 
Ďalší výročný marš lotyšských 

SS-ákov sa konal v marci 2018. 
Podľa vz.ru, 30. 4. 2018 

Spojené štáty požadujú od BR OSN nech pod-
porí vyhlásenie s ostrou kritikou palestínske-
ho prezidenta Mahmúda Abbása za jeho ne-
dávne výroky o holokauste.

Abbás na pôde parlamentu Organizácie za oslo-
bodenie Palestíny v Rámalláhu povedal, že „so-
ciál na funkcia“ Židov vrátane požičiavania peňazí 
bola príčinou nepriateľstva voči nim v Európe, pri-
čom vraj citoval knihy židovských autorov. Ďalej 

uviedol, že Adolf Hitler podporoval nasťahovanie 
sa Židov na územie historickej Palestíny prostred-
níctvom dohody medzi nemeckým ministerstvom 
hospodárstva a Anglo-Palestínskou bankou. 

Palestínsky prezident v piatok 4. 5. 2018 uvie-
dol, že „ak som niekoho urazil svojim vyhlásením, 
najmä ľudí židovskej viery, ospravedlňujem sa 
im“. Dodal, že „dlhodobo odsudzuje“ holokaust 
a vyjadril súcit so všetkými jeho obeťami. – r –

Kritika Abbása za výroky o holokauste

Noč ní vlci sa na ceste
do Berlína zastavili na Slavíne...
...a spolu s asi 500 našincami si uctili pamiatku padlých voja-
kov – osloboditeľov od fašizmu v druhej svetovej vojne. 

K prítomným sa prihovorili ruský veľvyslanec na Slovensku 
Alexej Fedotov, „vodca európskej svorky“ Nočných vlkov Andrej 
Bobrovskij, poslanec NR SR Peter Marček, predsedovia sloven-
ského a poľského klubu Nočných vlkov Jozef Hambálek a Dariusz 
Kaczmarczyk, ako aj šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Elliot 
Rostas. HSP, 5. 5. 2018, E. Rusnák (výňatok)

ŠTS prešetrí prípad
kotlebovca Mizíka v máji
Prípadom poslanca Národnej rady SR Stanislava Mizíka z ĽSNS 
obvineného okrem iného zo zločinu výroby extrémistických 
materiálov, sa bude opätovne zaoberať  Špecializovaný trest-
ný súd (ŠTS ) v Pezinku, a to v máji.

„Pojednávanie s obžalovaným Mgr. Stanislavom M. je vytýčené na 
termíny 24. mája, 6. a 14. júna,“ uviedla v piatok hovorkyňa ŠTS Kata-
rína Kudjáková.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na 
poslanca Mizíka v januári tohto roka. Polícia ho obvinila zo zločinu vý-
roby extrémistických materiálov, zločinu rozširovania extrémistických 
materiálov a prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

Podľa ÚŠP sa Mizík ako poslanec NR v januári 2017 podieľal na 
vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorý bol zve-
rejnený ako status na sociálnej sieti Facebook. Text sa mal týkať udeľo-
vania štátnych vyznamenaní prezidentom.  Podľa pravda.sk, 27. 4. 2018
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Čo píšu iníČo píšu iní
(Dokončenie zo str. 2)

  Našla sa ponorka
Expedícia „Úcta lodiam veľkého víťazstva“ 
(voľný preklad) našla vo Fínskom zálive 
miesto potopenia sovietskej ponorky Šč-405 
(diesel-elektrická torpédová), oznámil vedúci 
expedície Konstantin Bogdanov. 
„Ponorka leží v hĺbke 50 metrov, potopená bola 
v roku 1942 počas plavby z Kronštadtu na ostrov 
„Moščnyj“ (kedysi ostrov Lavensari), keď nara-
zila na mínu,“ povedal Bogdanov. 
Expedícia „Úcta lodiam veľkého víťazstva“ fun-
guje od roku 2005 a za toto obdobie už našla vyše 
desať ponoriek.  Podľa ria.ru, 30. 4. 2018 

  Divízia SS „Galicien“ bola lepšia,
ako Červená armáda?

Divízia SS „Galizien“ (Halič), v ktorej na stra-
ne nacistického Nemecka bojovali ukrajinskí 
dobrovoľníci, sa pozitívne líšila od Červenej 
armády, vyhlásil šéf ukrajinského Inštitútu 
národnej pamäte Vladimír Viatrovič. 
„Zmobilizovaných do divízie „Halič“ cvičili rok, 
kým ich vrhli do boja a brancov Červenej armá-
dy vrhli do bojového mlyna okamžite. Nebolo to 
však z lásky Nemcov k Ukrajincom, tí len racio-
nálne využívali ľudské zdroje, ktorých bolo me-
nej, ako Rusov,“ napísal Viatrovič na Facebooku, 
komentujúc marš vo Ľvove, na počesť výročia 
vytvorenia divízie „Halič“ (1943). 
Pritom sa však vyjadril, že takéto výročie by sa 
na Ukrajine nemalo oslavovať. „V nemeckej i so-
vietskej armáde sa počas druhej svetovej vojny na 
Ukrajincov nazeralo rovnako, ako na potravu pre 
delá.“  Podľa ria.ru, 29. 4. 2018 

  V Kongrese USA si všimli 
velebenie nacistov na Ukrajine

Skupina 56 amerických kongresmanov sa obrá-
tila na štátny department v súvislosti s prejav-
mi antisemetizmu a glorifi káciou kolaboran-
tov v niektorých európskych štátoch, osobitne 
v Poľsku a na Ukrajine. 
Kongresmani vyjadrili obavu z toho, že na Ukraji-
ne sa velebia „nacistickí kolaboranti Stepan Bande-
ra a Roman Šuchevič“ a tiež aj „Organizácia ukra-
jinských nacionalistov – Ukrajinská povstalecká 
armáda“. 
„Znepokojenie vyvoláva konkrétne fakt, že glorifi -
kácia nacistov na Ukrajine je v značnej miere podpo-
rovaná štátom,“ hovorí sa v správe kongresmanov. 
Ukrajinský štát sponzoruje revizionizmus voči 
holokaustu, v štáte existujú aj iné prejavy antise-
mitizmu, poznamenávajú kongresmani. „..vyzýva-
me vlády Poľska a Ukrajiny jednoznačne sa diš-
tancovať od falzifi kácie informácie o holokauste, 
velebenia osôb, ktoré spolupracovali s nacistami 
a taktiež dôkladne vyšetriť všetky zločiny, spojené 
s antisemitizmom,“ hovorí sa v dokumente.
  Podľa ria.ru, 26. 4. 2018 

  V Kyjeve na podstavci Večného 
ohňa umiestnili zástavu 
„zväzu veteránov ATO“

Na podstavec Večného ohňa v Kyjeve umiest-
nili v noci na 25. apríl zástavy Ukrajiny a „zvä-
zu veteránov Antiteroristickej operácie“. 
„So štátnymi zástavami sa tak nerobí. A ak k pod-
state veci, tak tento obelisk i Večný oheň bol 
ustanovený na pamiatky našich otcov, ktorí padli 
počas Veľkej vlasteneckej vojny,“ napísala žena, 
ktorá toto zneuctenie objavila. 
Podľa predstaviteľov „Všeukrajinského zväzu 
veteránov ATO,“ držiacich stráž v parku, zásta-
vy sem ustanovili na to, aby odstrašili priblížiť sa 
k memoriálu radikálne naladených nacionalistov. 

Podľa ria.ru, 26. 4. 2018 

POZNÁTE PRAVDU O MNÍCHOVSKEJ ZRADE 30. 9. 1938?

Mníchovská dohoda  z roku 1938: Historické ponaučenie 
Významné informácie z časti referátov
Mária Holubová z Univerzity Mate-
ja Bella, B. Bystrica: „Príčiny izolácie 
ČSR pred Mníchovom 1938.“ 
 Izolácia ČSR súvisí aj s osob-

nosťou E. Beneša, s orientáciami, 
ktoré nastolil v 20-tych rokoch. No 
a to, čo sme zasiali, to sme v 30-tych 
rokoch aj žali. 

Aké boli vzťahy štátov v obdo-
bí 20-tych rokov a ako sa menili 
v 30-tych rokoch? V. Británia bola 
súhlasná so vznikom ČSR, ale tým 
jej záujem o strednú Európu skončil. 
Francúzsko malo eminentný záu-
jem o usporiadanie strednej Európy 
a bolo naklonené snahám E. Beneša 
o vytvorenie obranného paktu (Malá 
dohoda) voči možnému revanšu zo 
strany Habsburgovcov. E. Beneš 
a Francúzi získali pre túto myšlienku 
aj Juhosláviu, ktorá si riešila svoje 
hranice s Talianskom. Rumunsko 
bolo trochu váhavé a k podpisu sa 
odhodlalo až po tom, keď sa Karol II. 
Habsburg dvakrát pokúsil o obnove-
nie Uhorského kráľovstva. 
 Malá dohoda sa v roku 1938 

rozpadla a tí, ktorých E. Beneš pova-
žoval za spojencov, sa pridali k Hit-
lerovi. 
 Zaujímavý je vzťah E. Beneša 

k Poľsku a Maďarsku. Poľsko malo 
s ČSR pri utváraní hraníc v Trianone 
konfl ikt ohľadom územia Tešínska 
a Hlučínska, čo sa vyjadrilo aj v nie-
koľkodňovej vojne. Potom Poliaci 
zmenili kurz zahraničnej politiky 
a veľmi sa snažili stať súčasťou Ma-
lej dohody. T. G. Masaryk tomu chcel 
byť prístupný, no E. Beneš bol zásad-
ne proti a toto stanovisko nezmenil, 
čo vraj bolo na škodu čs. zahraničnej 
politiky. 

Vzťah E. Beneša k Maďarsku. 
Konfl ikty tu boli hlavne kvôli uspo-

riadaniu etnickej hranice Slovenska 
v Trianone. 
ČSR vstúpila do konfl iktu s Ma-

ďarskom niekoľkokrát. V. Británia 
a Francúzsko boli v 20-tych rokoch 
na strane ČSR, no potom sa situácia 
zmenila. Osobitne Briti sa postavili 
na stranu Maďarska. 
 Významný je aj rok 1935 keď 

E. Beneš ustúpil zo svojich pozícií 
a uzavrel dohodu o pomoci so ZSSR. 

Jurij A. Petrov, člen predsedníctva 
RHS a riaditeľ ústavu histórie RAV 
s príspevkom Mníchovské dohody 
z roku 1938 v sovietskej a ruskej 
historiografi i. 
 Sovietska historiografi a sa na 

Mníchovský diktát pozerala ako na 
sprisahanie V. Británie a Francúz-
ska proti Sovietskemu zväzu, ktoré-
ho cieľom bolo preorientovať agresiu 
Hitlera na východ. 

ZSSR v nej vystupoval ako jediný 
štát, ktorý si zachoval vernosť poli-
tike medzinárodnej bezpečnosti aj 
v čase, keď Francúzsko a V. Britá-
nia nadržiavali agresorovi. 
 Nový vklad do tejto témy za-

ložila kolektívna práca Východná 
Európa medzi Hitlerom a Stalinom, 
ktorá vyšla v roku 1999. 
 Istá zásadná zmena v ruskej his-

toriografi i nastáva na prelome storo-
čí. Trochu sa ešte kritizuje stalinský 
prístup k politike, no už sa začína 
čiastkový návrat k sovietskej koncep-
cii histórie Mníchova. Dnes prevlá-
da názor, že každý štát má právo 
uskutočňovať akúkoľvek vlastnú 
zahraničnú politiku. Zahraničná 
politika ZSSR bola absolútne rea-
listická, lebo bola orientovaná len 
na ZSSR. 
 Pri 70. výročí Mníchova sa his-

torikovi Utkinovi podarilo vytvoriť 

pomerne kompletný obraz mníchov-
ských udalostí, sústrediac sa hlavne 
na rozhovory Hitlera s Chamberlai-
nom. 
 Významným prínosom do 

témy bolo odtajnenie dokumentov 
služby zahraničnej rozviedky, čo 
sa hneď prejavilo aj na prácach mno-
hých autorov. Tieto na konkrétnych 
faktoch ukazujú, že Stalin bol neustá-
le priebežne informovaný o všetkých 
faktoch prípravy a priebehu Mní-
chovskej dohody.
 Posledné ruské hodnotenia 

nazerajú na Mníchov ako na strh-
nutie posledných bariér, aby Hitler 
mohol začať agresiu v Európe. 
 Na pakt Ribbentrop-Molotov 

sa dá pozerať aj ako na zrkadlo-
vú odpoveď ZSSR na riešenie zá-
padných demokracií oddialiť svoj 
vstup do vojny. Teda nie ako na spri-
sahanie za chrbtom svojich potenciál-
nych spojencov. 

Valerij Lebedev
 Minulý rok som špeciálne čítal 

základné mienkotvorné české noviny 
(Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, 
Hospodářské noviny...), či sa v nich 
nájde nejaká kladná informácia 
o Rusku, o Sovietskom zväze v ro-
koch 2. sv. vojny? Nič, vôbec nič 
také v nich nebolo! Všetky existujúce 
správy – čisté negatívy. 

Matica slovenská v roku 1938 
 K 31. 12. 1938 mala 36 325 čle-

nov a 51 zamestnancov. Za centrum 
národnej kultúry aj medzi vojnami 
bol považovaný Turčiansky sv. Mar-
tin. 
 Rok 1938 bol 20-tym výročím 

vzniku ČSR a MS si to pripomínala, 
spolu s Martinskou deklaráciou, ce-
lonárodnými matičnými slávnosťami 
(12. 6.–10. 7.). 

Spracoval V. Mikunda

(Pokračovanie z minulého čísla)
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Česť a sláva všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu
(Dokončenie zo str. 1)

Žiaľ, mám pocit, že zatiaľ v tomto 
smere zvýšenú pozornosť mladej 
generácii venuje len SZPB.

Premiér poukázal aj na nárast 
extrémizmu v Európe. Pripome-
nul, že s odstupom času od skon-
čenia najhroznejšej vojny sme 
„stále menej citliví na nebezpe-
čenstvá šírenia ideológií opovrhu-
júcich demokraciou a ľudskými 
právami, šíriace myšlienky ne-
návisti, rasizmu a xenofóbie“. Je 
preto jednoznačnou úlohou verej-
ne činných ľudí, politikov naprieč 
politickým spektrom, čeliť tomu-
to nebezpečnému trendu, aby tu 
nevyrástli nenávistné hnutia a no-
vodobí extrémistickí vodcovia. 
Príhovor ukončil zvolaním: „Česť 
a sláva všetkým, ktorí bojovali za 
našu slobodu.“ 

Podarilo sa zastaviť nacistov 
a ich prisluhovačov 

Naše oslobodenie Červenou 
armádou a Rumunskou kráľov-
skou armádou „zastavilo oblud-
nú a šialenú myšlienku, realizá-
cie nacistickej a fašistickej vlády 
nad svetom, kedy všetky ozajstné 
ľudské túžby a nádeje po spra-
vodlivom ľudskom spoločenstve 
boli nepredstaviteľne sklamané 
až takmer zlikvidované. Aj keď 
ľudská pamäť je krátka a civilizá-
cie sú smrteľné, obrovská krutosť 
2. sv. vojny s jej nekonečnou ka-
rikatúrou a potlačením spravod-
livosti a slobody, skutočnú túžbu 
a snahu po normálnom živote 
v ľuďoch neutlmila, ale, naopak, 
posilnila a oživila, čo trvá až do 
dnešných dní,“ pripomenul prínos 
osloboditeľov v príhovore pod-

predseda ÚR SZPB genmjr. Igor 
Čombor.
Nesmieme zabúdať na tých, 
ktorí bojovali za naše
oslobodenie...

 „Musíme vzdávať hold všetkým 
Európanom a antifašistom, ktorí 
bojovali proti nacizmu... Represálie 
fašistov vyvrcholili v období SNP 
a po jeho potlačení. Svedčia o tom 
desiatky hrobov po celom Sloven-
sku, 5 300 umučených a zavražde-
ných vlastencov, ktorí boli nájdení 
v 211 spoločných hroboch a vyše sto 
vypálených obcí a osád,“ zdôraznil 
generál. Vyjadril tiež presvedčenie, 
že „naši mladí sa rozhodnú bojo-
vať za vlastenecké myšlienky a de-
mokraciu a vehementne odmietnu 
neofašizmus, neonacizmus...“ 

Generálmajor Igor Čombor vy-
zdvihol ľudské a mravné rozmery, 

ktoré vzišli z bojového hrdinstva 
za slobodu a mier. „Tie ešte viac 
ako samotné výsledky bojov roz-
hodli a dodnes rozhodujú o osude 
slovenskej spoločnosti,“ zdôraznil 
a dodal, že „súčasná doba si vy-
žaduje od ľudí moderné hrdinstvá. 
Ďakujem preto všetkým, ktorí 
mladých ľudí vedú k hlbokej vnú-
tornej slobode pomáhajúcej po-
vedať dobrým veciam áno a zlým 
veciam rezolútne nie“. 
Porážka nacizmu nesmie 
byť iba históriou 

Mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec RF na Slovensku 
Alexej L. Fedotov pripomenul, 
že na Slavíne leží 6 845 z cel-
kovo 63 512 sovietskych voja-
kov – osloboditeľov pochovaných 
v slovenskej zemi. „Bez hrdinstva 
sovietskych vojakov a ich spolu-

bojovníkov nebolo možné rátať 
s oslobodením Slovenska a iných 
európskych krajín spod hnedého 
moru,“ zdôraznil. Vyjadril pre-
svedčenie, že 2. sv. vojna a poráž-
ka nacizmu nesmie byť iba his-
tóriou. „Je to výdobytok terajšej 
generácie a budúcich pokolení, 
ktorý sme povinní chrániť,“ zdô-
raznil veľvyslanec RF. 

Slávnostné podujatie sa nieslo 
v skutočnej priateľskej atmosfére, 
dokonca aj zatiahnutú oblohu, kto-
rá niekoľko minút pred začiatkom 
pokropila prítomných, nahradilo 
žičlivé príjemné slnečné počasie. 

Ako novinár oceňujem tiež 
mimoriadne zhovievavý prístup 
ochranky ústavných činiteľov 
pri získavaní fotodokumentácie 
z tohto významného podujatia. 

V. Dobrovič, snímky autor a V. Mikunda

Vo svojom vystúpení vyzdvi-
hol zásluhu Červenej armády, 
Rumunskej královskej armá-
dy a 1. čs. armádneho zboru 
v ZSSR pri oslobodzovaní 
Slovenska a Československa. 
Uviedol, že pamätník na Mako-
ve bude dlhé roky pripomínať, 
aké strašné následky môže mať 
nacizmus a pre bezpečnosť štá-

tu aj akékoľvek extrémistické 
zmýšľanie. 

Pri príležitosti Dňa víťazstva 
prezident vyznamenal Za vý-
znamné zásluhy o oslobodenie, 
obranu a bezpečnosť SR osem 
účastníkov boja za národnú 
slobodu. Z Českej republiky 
Nadeždu Bruhovú a Vieru Ho-
lubievovú, rodáčky z Ukrajiny, 

brigádneho generála v. v. Milo-
slava Masopusta a poručíka vo 
výslužbe Josefa Kaufmana. Zo 
Slovenskej republiky Jozefa 
Glembu, Martina Kolárika, Ma-
teja Valockého a Jaroslavova 
Prokopa. Srdečne blahoželáme!

Delegáciu SZPB viedol pred-
seda SZPB Pavol Sečkár. Osláv 
Dňa víťazstva na Kysuciach 
sa zúčastnili delegácie ČSBS 
a ČsOL z Ostravy, ČSBS z Opa-
vy a Vsetína, členovia SZPB zo 
základných organizácií Čadca, 
Makov, Skalité, Staškov, Vy-
soká nad Kysucou a Oblastnej 
organizácie Ružomberok. 

Juraj Drotár, foto: internet

Prezident SR na Kysuciach
Prezident Andrej Kiska spolu so stovkami obyvateľov prihra-
ničných oblasti Javorníkov, miest a dedín z Moravy a seve-
rozápadného Slovenska oslávil Deň víťazstva nad fašizmom 
a oslobodenie posledných obci na Slovensku Makova, Korne 
a Klokočova pri pamätníku 1. čs. pb. Jana Žižku z Trocnova, 
veliteľom ktorej bol npor. Janko Ušiak. 

Zľava ruský veterán, bývalý partizán Karol Kuna, bý-
valý červenoarmejec zo Slovenska Ján Chudík, býva-
lý vojak slávnej Trnavskej posádky Štefan Minarovič 
a traja hostia z Moskvy. Genmjr. Igor Čombor. Vidíme členov SZPB zo Žiaru nad Hronom, z Brezna...

Ján Uhrík zo Stropkova vysvetľuje novinárovi kto mu 
bol na foto vyobrazený Ondrej Uhrík. Bol to jeho otec, 
počas SNP vojak 1. čs. armády na Slovensku a neskôr 
partizán 1. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina.

Ďalší členovia SZPB. Vzadu Bratislavčania manželia 
Schmidtovci, členovia 19. ZO SZPB.

Usmievavý oblastný predseda SZPB z Nových Zám-
kov Jozef Marunič (s bradou) so svojimi kolegyňami 
i kolegami. A vedľa aj s Bratislavčankami.
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Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný. M. R. Štefánik

Vedomostné zápolenie v Bratislave
Dňa 30. apríla 2018 na Ministerstve hospodárstva SR v Bra-
tislave zorganizoval bratislavský oblastný výbor krajské kolo 
vedomostnej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných 
škôl a 8-ročných gymnázií Medzníky druhej svetovej vojny.

Súťažilo medzi sebou 14 troj-
členných družstiev z 11 škôl 
z Bratislavy, Pezinka, Kráľovej 
pri Senci, Slovenského Grobu 
a Vištuku. Víťazom sa stala ZŠ 
na Českej ulici v Bratislave, 
druhé miesto obsadila ZŠ z Fán-
dlyho ulice v Pezinku a tretie 
miesto sa ušlo žiakom zo školy 
Pri Kríži v Bratislave. 

Diplomy víťazom odovzdal 

predseda oblastného výboru 
SZPB Martin Krno. Odmenou 
pre družstvá, ktoré sa umiestnili 
na prvých troch miestach a ich 
učiteľov, bol zájazd na spomien-
kové oslavy oslobodenia kon-
centračného tábora Mauthausen 
v Rakúsku (6. mája 2018). Osláv 
sa okrem rakúskych štátnikov na 
čele s prezidentom, zástupcov 
delegácií z krajín  Európy, Ázie 

a Ameriky zúčastňuje aj obrov-
ské množstvo mladých ľudí, 
ktorí si každoročne prichádzajú 
uctiť pamiatku na umučených 
väzňov. Žiaci spoločne s dele-
gáciou zastupiteľského úradu 
SR vo Viedni a SZPB položili 
veniec k spoločnému Česko-
Slovenskému pamätníku v areá-
li tábora. Po skončení osláv sa 
pokračovalo pri pamätníku slo-
venských protifašistických bo-
jovníkov, postrieľaných počas 
transportu do KT Mauthausen 
pri Melku.  Denisa Žiaková

Zaskveli sa žiačky z Hliníka nad Hronom
Oblastný výbor SZPB za výdatnej pomoci Centra voľného 
času v Žiari nad Hronom zorganizoval vedomostnú súťaž 
„Medzníky druhej svetovej vojny“ pre žiakov 9. ročníkov, do 
ktorej sa prihlásilo osem základných škôl.

Súťaž, okrem otestovania ve-
domostí z obdobia 2. svetovej 
vojny, sme rozšírili o podmien-
ku, aby každé súťažné družstvo 
si pripravilo spoločnú esej zo 
spomienok svojho predka na 
dané obdobie. Porota i pedagó-
govia boli veľmi príjemne pre-
kvapení s akými zaujímavými 
príbehmi a zážitkami žiaci prišli. 
Napríklad súťažiaci zo Župkova 
nám priblížili zážitky svojich 
prastarkých o prepade Ostrého 
Grúňa a Kľaku fašistickým ko-
mandom a o ich pomoci uteka-
júcim občanom z tejto doliny. 
Žiačky z Hliníka nad Hronom 
nám priblížili zážitky svojho 
prastarkého, ktorý ako vojak 
bojoval v SNP, bol zajatý a čo 
všetko musel zažiť v zajateckom 
a pracovnom tábore v Nemecku. 
Zaujali nás o to viac, že mali 
k tomu pripravenú aj videopre-
zentáciu a doniesli nám ukázať 
artefakty – písanku s podrobný-
mi zápismi a spomienkami. Zau-

jímavá je časť venovaná pobytu 
v lágri. Žiačky k tomu priniesli 
originál označenia zajatca, tzv. 
psiu ciachu, jeho medaily a ďal-
šiu zaujímavú písomnú doku-
mentáciu. Tento materiál zaujal 
aj členov historicko-dokumen-
tačnej komisie. 

V našej okresnej súťaži zvíťa-
zilo družstvo žiačok ZŠ z Hli-
níka nad Hronom a na druhom 
a treťom mieste sa umiestnili obe 

družstvá zo ZŠ ul. P. Jilemnické-
ho zo Žiaru nad Hronom. Škola 
sa totiž nevedela rozhodnúť, kto-
ré družstvo je lepšie a tak vyslala 
do súťaže obe. No a obe vystúpili 
na piedestál víťazov.

Všetky družstvá boli odme-
nené čestnými uznaniami ob-
lastného výboru SZPB. Víťazné 
bolo odmenené zájazdom do 
Štrasburgu, ktorý im venoval 
poslanec EP Vladimír Maňka. 
Ďalšie dostali hodnotné ceny od 
sponzorov.  Ľubomír Jančo

podpredseda OblV SZPB v Žiari nad Hronom

snímky CVČ Žiar nad Hronom

Víťazky z Hliníka nad Hronom.

„Medzníky...“ už aj v Galante
Oblastný výbor SZPB v Galante pod záštitou prednostu okresného 
úradu zorganizoval 27. 4. 2018 po prvý raz okresné kolo vedo-
mostnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny.

Do súťaže sa prihlásili štyri školy 
z okresu Galanta a jedna z okresu 
Hlohovec. 

Vo vedomostnom zápolení zvíťa-
zila ZŠ J. Fándlyho zo Serede, na 
2. mieste žiaci z Gymnázia V. Mihá-

lika Sereď a 3. miesto obsadila ZŠ 
kráľa Svätopluka zo Šintavy.

Predseda oblastného výboru SZPB 
Jozef Janský s predsedom poroty 
Mariánom Nesterom z Múzea holo-
kaustu v Seredi odovzdali trom ví-
ťazným družstvám diplomy a knižné 
poukážky. Alžbeta Pongrácová

Okresné „Medzníky...“ v Rožňave
Dňa 24. 4. 2018 sa v Rožňave na okresnom kole vedomostnej súťaže 
„Medzníky 2. svetovej vojny“ zúčastnilo päť trojčlenných družstiev. 
Najlepšie pripravení boli víťazní žiaci zo ZŠ z Gemerskej Polomy pred 
2. družstvom zo ZŠ akademika Jura Hronca  z Rožňavy.

Prvé tri družstvá boli odmene-
né hodnotnými vecnými darmi, 
ktoré im odovzdal podpredseda 

OblV SZPB v Rožňave Milan 
Malček spolu s dlhoročnou tajom-
níčkou ZO SZPB partizána Tótha 

Rožňava Marikou Füzekovou. 
Súčasťou súťaže bola aj ukáž-

ka literatúry s vojnovou tema-
tikou a návšteva Baníckeho 
múzea s ukážkou vojenských ar-
tefaktov z 2. svetovej vojny. Tu 
mali súťažiaci a ich pedagogickí 

pracovníci možnosť 
vypočuť si odbornú 
prednášku zamest-
nanca Baníckeho 
mú zea v Rožňave 
Pavla Horváta. 

Na záver si súťažia-
ci vypočuli chrono-
logicky časový sled 
dejín oslobodzovania 
mesta Rožňava a jej 
okolia s ukážkou na 
plastikovom reliéfe te-
rénu Slovenský Kras, 
časť Silickej planiny.
 – MM – 

Úspešný projekt pre ZŠ v Rožňave

Cieľom projektu bolo navštíviť 
so žiakmi 8. ročníkov ZŠ pamätné 
miesta bojov na Silickej planine 
a pripomenúť si tak udalosti spred 
74 respektíve 73 rokov pri oslobo-
dzovaní Rožňavy a jej okolia. 

Pietneho aktu na Dievčenskej 
skale sa za prítomnosti zástupcu 
primátora Dezidera Keméniho zú-
častnilo 40 žiakov, štyria pedago-
gickí pracovníci, dvaja členovia 
výboru ZO SZPB partizána Tótha 
Rožňava a 23 profesionálnych vo-
jakov. 

Na pamätnom mieste bojov účast-
níci položili spomienkové vence 
padlým vojakom Červenej armády 
a mali možnosť pýtať sa na témy sú-
visiace s historickými udalosťami. 
K dispozícii im bol aj autor projektu, 

predseda ZO SZPB partizána Tótha 
Rožňava, Milan Malček.

Veľký prínos tohto kultúrne-

vzdelávacieho podujatia bol najmä 
v tom, že za veľmi krátky čas a bez 
vynaloženia veľkých fi nančných 
prostriedkov sme žiakom dokáza-
li s pomocou žijúcich pamätníkov 
a členov SZPB v Rožňave ozrej-
miť pravdivú a neskreslenú históriu 
z rokov 1944 až 1945 pri oslobo-
dzovaní mesta a okolia.  – MM –

V júni spoločne na Duklu a...
V Trebišove sa do okresného kola (23. 4. 2018) súťaže „Medzníky...“ 
v Centre voľného času prihlásilo 13 škôl, no súťažilo 12 družstiev z 11-
tich škôl. Dve školy – ZŠ Trebišov na Komenského ul. a ZŠ Vojčice sa 
z neznámych dôvodov tohto okresného kola nezúčastnili.

Na 1. mieste sa umiestnila ZŠ 
M. R. Štefánika Trebišov v zložení 

Ján Plavnický, Zuzana Šrobárová 
a Slávka Pavlovová s pedagogic-

kým dozorom Aleny Kocákovej. Na 
2. mieste sa umiestnila ZŠ Obchodná 
ul. A Sečovce a na 3. mieste ZŠ a MŠ 
Čerhov. 

Víťazné družstvá boli ocenené dip-
lomami a vecnými cenami, ktoré im 

odovzdal oblastný predseda 
SZPB Milan Urban a pred-
seda oblastnej komisie pre 
učiteľov, ženy a mládež 
Marián Kudrík. 

V júni tohto roku sa všetci 
súťažiaci s pedagogickým 
dozorom a organizačným 
výborom zúčastnia celo-
denného tematického a ná-
učného podujatia na Dukle, 
v Údolí smrtí, vo Svidníku 
a Tokajíku.  – MU – 

Tí Trebišovčania, ktorí už odpoveď vedeli, sa aj usmievali.

Dňa 3. mája 2018 sa v meste Rožňava, v obciach Jovice a v Národnom 
parku Slovenský Kras v lokalite Silická planina – Dievčenská skala reali-
zoval projekt OblV SZPB v Rožňave „Sloboda prišla z východu“. Zásluhu 
na tom má aj Ministerstvo obrany SR, ktoré naň vyčlenilo profesionál-
nych vojakov z VÚ 8024 a 7945, ale aj Banícke múzeum v Rožňave, ktoré 
účastníkom sprístupnilo expozíciu dejín 2. sv. vojny v Rožňave a jej okolí. 

Už po tretíkrát sa konalo zápolenie petržalskej 19. ZO SZPB 
v bowlingu, čo je jedna zo žiadaných aktivít členov. 
Zásluhu na organizácii tohto „turnaja“ má náš člen Jozef Bach-
ratý, ktorý sa stal tohto roku aj jeho celkovým víťazom.   – vmi –

Točnica, dedinka plná hrdinov
Jeden z náhrobných kameňov na jej cintoríne je venovaný pa-
miatke seržantovi Červenej armády F. J. Šelkopljasovi, ktorý 
padol za našu slobodu 19. 1. 1945. Na cintoríne je tiež pamät-
ník, venovaný 64 členom ruského súboru Alexandrovcov, ktorí 
zahynuli pri páde lietadla do Čierneho mora 25. 12. 2016.

Obidve pamätné miesta ozdo-
bili kytice a vence kvetov. Na-
stúpená čestná stráž policajného 
zboru z Lučenca pod velením kpt. 
Milana Golského podala hlásenie 
predsedovi zahraničného výboru 
vlády Petrohradu Jevgeniovi Gri-
gorievovi. Za sprievodu sálv zo 
samopalov položili vzácni hostia 
kvety k pamätníkom. Nad hlava-
mi preleteli lietadlá. 

V slávnostnej atmosfére po-
kračoval súbor Šumiačan, ktorý 
zaspieval slovenské i ruské pies-
ne. Nádherné kroje dotvárali je-
dinečnosť tohto okamihu. 

Potom starostka Točnice Jana 
Ivaničová privítala všetkých 
hostí, vrátane veľvyslanca RF 
v SR A. Fedotova, generálneho 
konzula SR v Petrohrade A. Či-

sára, primátorku mesta Lučenec 
A. Pivkovú, prednostu MsÚ 
v Lučenci I. Kornieta, vicepri-
mátora mesta Lučenec P. Bacu-
líka a ďalších.

Po starostke sa k prítomným 
prihovoril A. Čisár a poďako-
val sa Točničanom za úprimný 
vzťah k týmto pamätným mies-
tam. V mene mesta Lučenec po-
zval všetkých na zimný štadión, 
kde sa doobeda konala recitačná 
súťaž Puškinov pamätník a poo-
bede predstavenie významných 
ruských krasokorčuliarov. 

Na týchto podujatiach boli 
prítomní aj naši členovia zo ZO 
SZPB Cinobaňa. Do našej kro-
niky sme pri tejto príležitosti 
získali zápis veľvyslanca RF A. 
Fedotova.  Mária Švikruhová

V predplatnom Bojovníka
je nám príkladom Trebišov
V polovici apríla 2018 rokovalo plénum OblV SZPB v Trebišove, 
ktorého sa zúčastnil aj primátor Marek Čižmár. V čase uverejnenia 
tohto článku je už možno 30-tym členom nášho oblastného pléna.

Po minúte ticha za zomretých 
členov, po schválení programu 
a po príhovore primátora, nasle-
dovala správa o činnosti pred-
sedníctva oblastného výboru od 
14. 12. 2017 do 16. 4. 2018. 

Predseda Milan Urban v nej 
zhodnotil účasť členov predsed-
níctva na pietnych spomienkových 
aktoch kladenia vencov 19. 1. 
v Hejciach v MR a pri pomní-
ku padlých sovietskych vojakov 
v Dargovskom priesmyku. Ďalej 
spomenul podujatie k MDŽ, ro-
kovanie historicko-dokumentačnej 
komisie a komisie pre učiteľov, 
ženy a mládež, neobišiel ani súťaž 
žiakov 9-tych ročníkov „Medzní-
ky...“ a ďalšie podujatia. Význam-
ným úspechom Trebišovčanov 
je založenie svojej 27. základnej 
organizácie, tentoraz v poddargov-
skej obci Veľké Ozorovce. 

Správa oblastného predsedu 
bola aj kritická. Otvorene sa v nej 
hovorilo aj o neochote niekto-
rých členov plniť si povinnosti, 

vyplývajúce im z danej funkcie. 
Potom nas ledovala správa o hos-

podárení, ktorou tajomník Milan 
Malý informoval o stave fi nancií 
na účte a v pokladni. Predsedníčka 
oblastnej RK Helena Sučková po-
tvrdila správne a účelné hospodá-
renie s fi nanciami. 
Čo sa týka rokovaní hodnotia-

cich členských schôdzí, tak tie do 
konca februára 2018 prebehli vo 
všetkých ZO SZPB. Na základe 
uznesení sa novými predseda-
mi ZO SZPB stali Martin Lazár 
v Michaľanoch, Milan Rusinko-
vič v Slovenskom Novom Meste, 
Emil Puffl er v ZO SZPB Trebi-
šov 3 a Eva Uškrtová vo Veľkých 
Ozorovciach. Zmena nastala aj 
v oblastnej revíznej komisii, kde 
bol namiesto Marty Hudokovej 
zvolený Ladislav Lippai. 

Mimoriadne príkladným či-
nom trebišovského oblastného 
výboru je stav v predplatnom 
dvojtýždenníka Bojovník, ktorý 
si predplatilo 20 členov. – MU –

Z plenárneho zasadnutia OblV SZPB Svidník
Rokovania 26. apríla 2018 sa už tradič-
ne zúčastnil aj 93-ročný priamy účastník 
2. svetovej vojny Ján Jurčišin. 

Pred začiatkom rokovania členovia ob-
lastného pléna položili kyticu kvetov k so-
che armádneho generála Ludvíka Svobodu, 

čím mu vyjadrili vďaku za oslobodenie a za 
všetko čo pre náš región počas svojho života 
spravil.

Rokovanie ofi ciálne začalo slovenskou 
štátnou hymnou. Následne predniesol pred-
seda oblastného výboru Jozef Rodák správu 
o činnosti. Zhodnotil v nej prácu základ-
ných organizácii a celého oblastného výboru 
SZPB Svidník za rok 2017. 

Vyvrcholením bola diskusia. Členovia 
v nej vystúpili s pochvalnými, ale aj kritic-
kými názormi, ktoré ostatní účastníci pléna 
zhodnotili ako prínos pre ďalšie fungovanie 
oblastnej organizácie SZPB.   Jozef Žižák

V Heľpe uctievali...
Pi etnym aktom kladenia vencov k pomníku padlých hrdinov v 1. a 2. sv. 
vojny sme si pripomenuli 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. 

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána sme si v nedeľu 6. 5. uctili aj 
našich hasičov svätou omšou. Po slávnostnom požehnaní sme sa 
v sprievode dobrovoľných hasičov, starostu obce a členov ZO SZPB 
Heľpa presunuli na námestie obce.  Mariana Latináková, referentka obce Heľpa

Účastníci vedomostného zápolenia v Bratislave.
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KEĎ PREHOVORIA SPOMIENKY

Skutočná príhoda dvojnásobného Hrdinu ZSSR, gardového veliteľa eskadry,
kapitána Vasilija Sergejeviča Jefremova
V máji roku 1944 sa so svojimi pilotmi ocitol na Kryme, na 
okraji nedávno oslobodeného Simferopoľu.

Kapitán Vasilij Sergejevič Jefremov

Bol čas obeda a tak si letci 
vyložili chlieb, pootvárali kon-
zervy a začali jesť. Práve vtedy 
okolo nich eskorta viedla ne-
meckých vojnových zajatcov 
z neďalekého tábora. V rukách 
mali vedrá, ešusy, čajníky... 
práve si šli po vodu.

Zrazu sa nejaký Nemec ob-
rátil na eskortujúceho vojaka 
s akousi prosbou. Ten mu to 
dovolil a tak sa zajatec rozbe-
hol k letcom, gestikulujúc ru-

kami, že je hladný. Ukazujúc 
prstom na chlieb a na svoj čaj-
ník dával najavo, že navrhuje 
výmenu. 

Ktosi z pilotov mu dal chlieb, 
Nemec položil čajník a začal 
utekať k svojim. „Zober si svoj 
čajník, kričali za ním piloti,“ 
no on už trielil preč. 

Keď sa letci najedli, začali  si 
prezerať neočakávanú nádobu 
a na držadle čajníka zbadali 
nápis: Jefremov Sergej Jegoro-

vič. Kapitána Jefremova ako-
by ovalilo. „Chlapi, to nie je 
možné, veď to musí byť čajník 
môjho otca! Alebo to musí byť 
nejaká divná zhoda mien.“ 

Letci sa spojili s velením tá-
bora. To si dalo predviesť väzňa 
na výsluch, počas ktorého im 
väzeň vyrozprával toto. „V roku 
1943 bol na veliteľstve v dedine 
Volodarka, ktorá je pri Kyjeve. 
No a v tejto dedinke sa stretol 
so starčekom s čajníkom, ktorý 
bol veľmi hladný. Navrhol mu 
výmenu. Čajník za chlieb. Ne-
mec mu dal chlieb i soľ a ten mu 
z vďaky venoval čajník.  

Bojový pilot Jefremov už 
dávno stratil kontakt s rodný-
mi. Rodičovský dom bol spá-
lený do tla, matka mu zomrela 
od hladu a otec s kapitánovou 
ženou a dcérou sa podeli kto 
vie, kam. Kapitán Jefremov sa 
pustil do hľadania a našiel ich 
práve v onej fašistami okupo-
vanej ukrajinskej dedinke Vo-
lodarka. 

Pochopiteľne, že gardový 
pilot Jefremov sa s týmto čaj-
níkom už nerozlúčil do konca 
života.  V. Mikunda

Spracované podľa videa: https://www.youtube.com/
watch?v=rhXEPhZY4Ak

V knihe „Zažili sme vojnu“ som sa dočítala aj o poč-
toch padlých za našu obec Cinobaňa v 2. sv. vojne, 
v SNP, umučených v koncentračných táboroch, zahy-
nutých počas prechodu frontu a po ukončení vojny.

Tieto údaje boli uverejnené v obecných, cirkevných 
kronikách a doplnené overovaním ZO SZPB v Cinobani. 
Štatistické výsledky v číselnom vyjadrení sú nasledovné:
Obec Cinobaňa: 
 54 padlých vojakov Červenej armády
  4 padlí nemeckí vojaci
  5 obetí na civilnom obyvateľstve
  6 vojakov a občan v SNP

Prečítala som si  7 židovských obyvateľov, z toho 4 v koncentrač-
nom tábore a 3 v Kremničke. 

 2 občania po prechode frontu
 2 v zahraničí

Spolu: 80 obetí vojny 

Časť obce Cinobaňa-Turičky
(cez vojnu samostatná obec):
 36 padlých vojakov Červenej armády
 70 padlých nemeckých vojakov
 15 padlých maďarských vojakov
  1 obeť na civilnom obyvateľstve

Spolu: 122 obetí vojny

Celkový počet mŕtvych je 202. V časti Cinobaňa-
Hrnčiarky sú ešte aj dnes posledné pozostatky voja-
kov Červenej armády a nemeckých vojakov. Tieto 
skutočnosti sú potvrdené potomkami, ktorí bývali 
v tejto časti počas 2. svetovej vojny. Draho vykúpená 
sloboda a štyri pamätníky sú len kvapkou v mori na 
znak úcty a spomienky na tých, ktorí položili svoje 
životy za náš mierový život.

Nezabúdajme, že každý život je vzácny. Okresy 
Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš sú 
počtom padlých osloboditeľských vojakov druhou 
DUKLOU.

Mária Švikruhová

Tiene minulosti, aktuálne epizódy vojnového roku 1944
Pripomeňme si krvavú vojnovú drámu z 22. marca 1944, keď 
po tom, ako Hitler splnomocnil Adolfa Eichmanna na potla-
čenie vzmáhajúceho sa odporu pokrokových občanov v Ko-
šiciach a v Mukačeve, na čo využíval aj príslušníkov Strany 
šípových krížov, ktorí svojou bezohľadnosťou exekvovali hlav-
ne židovskú komunitu, komunistov a iných občanov, ktorých 
deportovali do väzenských priestorov v maďarskom Sátoral-
jaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom).

V žalári boli uväznení politic-
kí väzni maďarskej, rumunskej, 
srbskej, slovenskej a ukrajinskej 
národnosti. Sátoraljaujhelská väz-
nica v horthyovskom Maďarsku 
sa oproti iným väzniciam prezen-
tovala ozbrojeným povstaním po-

litických väzňov proti bezpráviu 
navzdory besniacim okupačným 
hitlerovským útvarom a szálasi-
ovským fašistickým prisluhova-
čom. Táto vzbura a ozbrojený od-
por väzňov, komunistov a vlasten-
cov sa zapísala krvavým písmom 

do historických dejín Maďarska 
a ďalších štátov Európy.

Vhodná chvíľa na odpor na-
stala v popoludňajších hodinách 
22. marca 1944, kedy sa väzni na 
dohovorený signál zmocnili zbra-
ní, avšak s príliš veľkým ruchom 
upozornili na seba policajné útva-
ry, ktoré na to zareagovali a zak-
tivizovali na potlačenie vzbury 
maďarské a nemecké útvary. Po-
strieľali pri tom 53 vzbúrencov.

Horthyovský štatariálny súd 
vyriekol nad 45 vzbúrencami, 
z toho nad šiestimi ženami, or-

tieľ 3. apríla 1944. Z toho bolo 
11 rozsudkov smrti obesením 
(z toho dvaja boli omilostení), 
22 väzňom zvýšili tresty o 9–14 
rokov a piatim sprísnili väzen-
ské podmienky. 

Deň popravy 11 odsúdených 
bol určený na 6. apríl 1944. 
Ostatných odsúdených preroz-
delili do rozličných pracovných 
rôt alebo deportovali do nemec-
kých koncentračných táborov. 

Medzi perzekvovanými väz-
ňami bol aj občan z Košíc Ján 
Kolesár, ktorého pamiatku si 

dňa 22. marca 2018 uctili ob-
lastní protifašisti: predsedníčka 
SZK pri OblV SZPB v Koši-
ciach Magdaléna Harčaríková, 
podpredseda Rady HOSk 1. čs. 
armády na Slovensku a predseda 
ZO SZPB 3 Košice Mirko Liba 
a predseda ZO SZPB Košice 
Staré Mesto František Kapucian.

Uvedený akt spolupatričnosti 
sa uskutočnil na pozvanie predse-
du maďarskej organizácie proti-
fašistických bojovníkov MEASZ 
z Budapešti Miklosa Pusztaia.

– ML – 

Spomienky jedného z mnohých

Z nižného konca mojej 
dediny zostala len cerkov, 
chránená násypom pred vo-
dou priehrady Domaša. Zo 
zatopenej časti sa ľudia pre-
sťahovali na novovybudova-
nú ulicu „Korea“ (bola vy-
budovaná v čase kórejského 
konfl iktu, preto ten názov), 
časť odišla bývať do Prešova 
a okolitých miest.

Pravidelne sa chlapi stre-
távali pri Klebanovej stud-
ni, ktorý mal ručný strojček 
na strihanie vlasov – nahrá-
dzal holiča. Služba božia 
v cerkvi začínala zvyčajne 
o 10.00 hod., dovtedy ujo 
Kleban strihal, chlapi viedli 
diskusie o práci na Jednot-

nom roľníckom družstve, 
ktoré založili v roku 1950. 
Tri dvojbytovky obývali 
v tom čase mladí ľudia, kto-
rí sa zúčastnili bojov proti 
fašizmu. Dominantný bol 
Mikuláš Kleban, legionár 
z 1. svetovej vojny, ktorý 
bojoval na strane červených. 
Počas 2. svetovej vojny bol 
lesníkom – spojkou partizán-
skej skupiny Čapajev, ktorej 
náčelníkom štábu bol npor. 
Ľ. Kukorelli. Skupina bola 
založená v susednej Matiaš-
ke, skrývajúcich sa židov 
identifi kovali tak, že preve-
rovali, či sú obrezaní, preto 
ho nazývali puckár.
Častou témou bolo obdo-

bie po potlačení SNP, viac 
rodín Bžančanov odmietlo 
evakuáciu, prechod cez rieku 
Ondavu cez vypálený Toka-
jík, vypálené obce Brusnic-
kej doliny, príchod do Oľky 
okres Medzilaborce, kde boli 
vojská Červenej armády, kto-
ré ich živili. 

Siedmi Bžančania 12. ja-
nuá ra 1945 – Michal Javor-
nický jeho brat Ľudvík, Juraj 
Varga, Michal Fečko, Ján 
a Michal Hricenko a Peter 
Sukovský sa prihlásili do 
Červenej armády v Užhoro-
de. Objavil sa článok vo fron-
tových novinách o siedmych 
odvážnych od Prešova, ktorí 
sa hlásia do Červenej armá-
dy. Vybrali troch – Michala 
Fečka, Michala Hricenka, 
Michala Javorníckeho, posla-
li ich do Svaljavi, po dvojtýž-

dňovej príprave ich zadelili 
na front, každého inde.

Michal Javornický bol 
zaradený do 129. gardovej 
streleckej divízie, ktorá oslo-
bodzovala Poľsko v smere 
Bialsko-Bialej. Bojoval kaž-
dý druhý deň, oslobodzo-
val mestá a dediny medzi 
Živčom a Ratiborom, oslobo-
dzoval Český Tešín, Ostravu, 
Opavu. Spomínal na obkľú-
čenie pri oslobodzovaní de-
diny Chybie za Vislou, kde 
sa jeho guľometná skupina 
dostala do tvrdého boja, až 
ráno dostala pomoc a prebila 
sa z obkľúčenia. 

Podobné akcie prežil viac-
krát, do smrti nezabudne na 
jednu noc, keď ho poveri-
li, ako veliteľa rozviedky, 
zajať jazyka. Úlohu splnil 
o čom svedči článok vo voj-

skových novinách Gardový 
úder z 12. 5. 1945. Za ňu bol 
prijatý do leninského Kom-
somolu, bolo mu udelené 
vyznamenanie „Za odvahu“. 
Ľahšie zranenie utrpel pri 
oslobodzovaní Opavy, ne-
skôr k tomu pribudlo ťažké 
poranenie hlavy a nohy. Bol 
vyznamenaný Za víťazstvo 
nad Nemeckom vo Veľkej 
vlasteneckej vojne v r. 1941–
1945.

Tri mesiace sa liečil v Kra-
kove, premiestnený bol do 
Ľvova, kde sa demobilizo-
val a 17. septembra 1945 sa 
vrátil do oslobodených Bžan. 
Život prežil v Košiciach, rád 
sa vracal do rodnej obce, kde 
bol veľmi obľúbený.

Túto udalosť som si vypo-
čul ako 6–7 ročný chlapec 
v roku 1958.

Peter Kasarda, 12. 3. 2018

(Pre Bojovník bez nároku na honorár)

Prešlo vyše 73 rokov od času keď zmĺkli posledné salvy dru-
hej svetovej vojny na východnom Slovensku. Spomínam si na 
zaujímavé raňajšie rozhovory chlapov z nižného konca rod-
nej dediny Bžany okres Stropkov.
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Viete, že...?
...pri porážke hitlerovského Nemecka zohrali svojím rozsahom 
a dosahom veľkú úlohu najmä letecké bitky pod Moskvou, pri 
Stalingrade, Kursku a Berlíne? 

Napríklad pri protiofenzíve pri Moskve (5. 12. 1941–7. 1. 
1942) bolo na začiatku operácie nasadených 1 376 sovietskych 
lietadiel rôzneho určenia, ktoré podnikli 16 000 operačných le-
tov. Počas protiofenzívy pri Stalingrade (19. 11. 1942–2. 2. 1943) 
sa na začiatku operácie zúčastnilo 1 916 lietadiel, ktoré podnikli 
36 000 operačných letov. V bitke pri Kursku (5. 7.–23. 8. 1943) 
bolo nasadených 3 130 lietadiel a tie uskutočnili 117 000 operač-
ných letov. V bieloruskej operácii (23. 6.–29. 8. 1944) to bolo 
7 000 lietadiel a 153 000 operačných letov. 

Vo visliansko-odrianskej operácii (12. 1.–3. 2. 1945) bolo 
nasadených 5 047 lietadiel a tie absolvovali 54 000 operačných 
letov. A napokon – 8 400 lietadiel bolo nasadených v berlínskej 
operácii, ktoré majú na konte 91 384 operačných letov. 


...keď vo februári 1943 odchádzal 1. čs. poľný prápor v ZSSR 
z Buzuluku na front, bolo to do Československa 2 500 km?

Keď opúšťala 1. čs. brigáda žaškovský priestor (vznikla v No-
vochopersku 18. 3. 1943), bolo to do Československa už len 
420 km. Tým sa začali napĺňať slová veliteľa 1. UF generála Ni-
kolaja F. Vatutina, pod velením ktorého zvádzali čs. vojaci na 
Ukrajine neľútostné boje: „Nie je ďaleko chvíľa, kedy si spo-
ločne s vojakmi Červenej armády prebijete cestu do svojej vlas-
ti a pôjdete so svojimi bojovými zástavami ovenčení slávou po 
rodnej zemi Československa!“ 


...v decembri 1941 mala ČSR v Sovietskom zväze iba osem let-
cov, z toho piatich pilotov?

Po dohode medzi československou a sovietskou armádou a so 
súhlasom britských vojenských úradov odišlo vo februári 1944 
z Veľkej Británie 21 československých letcov do ZSSR, kde sa 
z nich sformovala prvá československá letecká jednotka – 1. čs. sa-
mostatný stíhací letecký pluk na čele so štábnym kapitánom Fran-
tiškom Fajtlom. Pluk vznikol 1. 6. 1944 reorganizáciou 128. čs. 
samostatnej stíhacej leteckej perute v ZSSR, založenej 3. 5. 1944. 

Do bojov v našej vlasti zasiahol už počas SNP.  


... „po návrate leteckého pluku zo Slovenska (po SNP) vznikali 
nezhody a nejasnosti medzi Čechmi a Slovákmi?“ 

Presne takto si na isté problémy spomínal generál prof. Dr. 
Jaroslav Procházka. „Z Londýna prichádzali pokyny, aby veli-
teľskými funkciami v rozšírenej jednotke boli poverovaní letci 
z Anglicka. Naopak, nároky na niektoré miesta si robili Slováci, 
vyšší dôstojníci... Mužstvo zmýšľalo demokratickejšie a radikál-
nejšie, ako vyšší dôstojníci. Všeobecne povedané, Slováci chceli 
Československú republiku, ale inú, než bola predmníchovská. 

O neusporiadaných pomeroch bol informovaný veliteľ armád-
neho zboru generál Svoboda. Poslal do Przemyslu špeciálnu ko-
misiu, ktorá mala spory vyriešiť a odstrániť. Komisia pracovala 
štyri dni (od 15. do 18. decembra 1944). Zaoberala sa problémami 
slovenských letcov a hľadala riešenie. Uskutočnili sa niektoré kád-
rové zmeny. Na rokovaní komisie som sa zúčastnil ako pozorova-
teľ a poradca. Navštívil som zástupcu veliteľa 8. leteckej armády 
generála (A. G.) Samochina. Chcel som ho informovať o niekto-
rých výsledkoch rokovania. No prerušil ma a vyhlásil, že sami pre-
verovali slovenských letcov a majú o nich dostatočné znalosti. Mal 
som dojem, že o letcoch vedia omnoho viac, ako ja. O záveroch 
komisie som... podal hlásenie veliteľovi zboru. Ukázalo sa, že vy-
šetrovanie komisie prispelo k objasneniu a upokojeniu. Práca ko-
misie pomohla konsolidovať pomery v novovytvorenej jednotke.“ 


...1. čs. zmiešaná letecká divízia v ZSSR bola naozaj internacio-
nálnym spoločenstvom? 

Okrem 556 Čechov a Slovákov v nej slúžilo aj 297 Rusov, 110 Ukra-
jincov, 16 Arménov a v menšom počte aj predstavitelia iných národov. 


...volanie o pomoc bojujúcej Prahy v máji 1945 počuli aj česko-
slovenskí letci? 

Kým letcom v britských perutiach nebolo umožnené vzlietnuť, 
hoci boli k Prahe najbližšie, letci zo ZSSR prileteli vo chvíli, keď 
do hlavného mesta ČSR vchádzali prvé tanky Červenej armády.

Z letiska v Dolnom Benešove vzlietli zo stavu 8. leteckej ar-
mády dve sovietske bombardovacie lietadlá Pe-2 pod vedením 
navigátora 1. čs. zmiešanej leteckej divízie pplk. Františka Ry-
pla. Tie spolu s lietadlom Ar-396 z pražskej Avie, označenom 
už československými výsostnými znakmi, boli prvými lietadlami 
s československými posádkami nad Prahou v máji 1945. 

A. Mikundová, podľa doslovu ku knihe F. Fajtla Opäť doma  

HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA

Fraňo Štefunko a SNP
Slovenské národné povstanie sa nestalo len doménou voja-
kov a politikov, ale do odbojového hnutia a povstaleckých 
udalostí sa zapojilo aj viacero významných osobnosti z ob-
lasti kultúrneho a umeleckého života na Slovensku. 

V odboji a Povstaní sa angažo-
vali zo známejších spisovateľov 
Július Barč-Ivan, Alfonz Bed-
nár, Ján Bodenek, Peter Karvaš, 
Laco Novomeský, Mária Rázu-
sová-Martáková, Andrej Pláv-
ka, Anton Prídavok či Dominik 
Tatarka, z hercov Andrej Bagar, 
Paľo Bielik, Naďa Hejná, Mária 
Markovičová, Eugen Medek, 
Andrej Vandlík, František Zva-
rík, z hudobníkov Tibor An-
drašovan, Ján Hadraba, Karol 
Móži a Ján Cikker, autor zvučky 
Slobodného slovenského vysie-
lača a legendárnej skladby Po-
chod povstalcov, z výtvarníkov 
to boli Štefan Bednár, Viliam 
Chmel, Fedor Klimáček, Janko 
Novák, Rudolf Pribiš, Fraňo 
Štefunko a ďalší. 

Mnohí z týchto umelcov pô-
sobili v povstaleckom rozhlase, 
redakciách novín a časopisov, 
vo Frontovom divadle alebo 
ako osvetoví armádni pracov-
níci, no často bojovali aj so 
zbraňou v ruke priamo na fron-
toch, tak, ako to bolo v prípade 
sochára, výtvarného pedagóga 
a publicistu, vysokoškolského 
profesora Fraňa Štefunka.

Fraňo Štefunko vyštudoval 
Umelecko-priemyselnú školu 
v Prahe a v rokoch 1930–1932 
vykonal základnú vojenskú 
službu v československej ar-
máde v Petržalke, počas ktorej 
absolvoval kurz pre záložných 
dôstojníkov. Od roku 1932 žil 
a tvoril v Turčianskom Svä-
tom Martine, pričom bytostne 
zrástol s jeho tradične vyspe-
lým kultúrnym a umeleckým 
prostredím. Spolupracoval naj-
mä s Maticou slovenskou a ako 
výtvarný redaktor s jej časopi-
som Slovenské pohľady. Stal 
sa ofi ciálnym matičným portré-
tistom, veď v oblasti komornej 
tvorby sa prezentoval bustami, 
plaketami a najmä medailami, 
zobrazujúcimi dejateľov Ma-
tice. Súčasne na martinskom 
cintoríne začal pracovať na ná-
hrobných reliéfoch, pomníkoch 
a pamätníkoch. 

Majster Štefunko sa neveno-
val iba umeleckej tvorbe, ale 
citlivo vnímal aj spoločensko-
politickú situáciu, Mníchovský 
diktát, vyhlásenie autonómie 
Slovenska, Viedenskú arbitráž, 
zánik Česko-Slovenskej repub-
liky a vznik Slovenského štátu. 
Počas septembrovej mobilizá-
cie roku 1938 bol Štefunko ako 
nadporučík československej ar-
mády veliteľom vojenskej po-
sádky v Šamoríne, ktorá mala 
brániť pred prípadným útokom 
Maďarska. Po vzniku Sloven-
ského štátu, aby ako záložný 
dôstojník nemusel narukovať 
do slovenskej armády, prípadne 
odísť na východný front, v ro-
koch 1939–1944 vykonával 
funkciu veliteľa civilnej a pro-
tivzdušnej obrany v Martine.

V prvej polovici štyridsia-
tych rokov sa pre Fraňa Šte-
funku stáva mesto Martin ako-
by galerijnou scénou. Popri 

matičných umeleckých objed-
návkach pracuje na Reliéfe 
sv. Martina, monumentálnej 
Zbojníckej fontáne, pokračuje 
v pomníkovej tvorbe a v ob-
lasti sakrálneho umenia pripra-
vuje cyklus reliéfov Krížová 
cesta pre Kostol sv. Martina. 
Uprostred týchto tvorivých ak-
tivít ho v auguste 1944 zastih-
ne vyhlásenie Povstania a ako 
dôstojník vstupuje do 1. čes-
koslovenskej armády. Nadpo-
ručík Štefunko bol veliteľom 
400-člennej jednotky, ktorá 
bojovala proti nacistickým 
okupantom v priestore Turca 
a Veľkej Fatry.

V novembri 1944 Fraňa 
Štefunka v bojových akciách 
zranili a následne padol do ne-
meckého zajatia, väznený bol 
v Martine a v Ružomberku, 
29. januára 1945 ho odsúdili 
na trest smrti, za dramatických 
okolností sa mu pred popravou 
podarilo ujsť a skrýval sa až do 
príchodu frontu v apríli 1945. 

Po skončení druhej svetovej 
vojny sa profesor Fraňo Šte-
funko vo svojej tvorbe venoval 
povstaleckej tematike. Jedným 
zo Štefunkových vrcholných 
diel v tomto smere je Pamät-
ník SNP v areáli Partizánske-
ho cintorína v Priekope pri 
Martine s názvom Legenda 
o práci a boji ako viacfi gurálny 
vlys s osemnástimi postavami 
a samostatnou sochou v nadži-
votnej veľkosti Stráž odkazu 
Povstania, ktoré vytvoril v ro-
koch 1951–1953. Okrem tohto 
jedného z najvýznamnejších 
povstaleckých pamätníkov na 
Slovensku vôbec, bol v roku 
1965 autorom Pomníka obe-
tiam nacizmu v Turčeku. Tak 
umelecky majstrovským spô-
sobom národný umelec Fraňo 
Štefunko v zdal hold svojím 
generačným druhom a povsta-
leckým spolubojovníkom, ako 
aj vyslal odkaz pre nás a nasle-
dujúce generácie.

Doc. Pavol Parenička, Matica slovenská Martin
snímka internet

Toto ste vedeli?
Keď bol 8. mája 1945 v bývalom dôstojníc-
kom kasíne Karlshorste podpísaný doku-
ment o bezpodmienečnej kapitulácii Nemec-
ka, podpisujúci genereál Wilhelm Keitel sa 
pri pohľade na francúzskeho generála Jea-
na de Lattre de Tassigny prítomných opýtal: 
„A s týmito tu sme tiež prehrali?“ 

V čom je podstata tejto otázky? Mnohí historici 
sa domnievajú, že Poľsko malo viac zásluh, ako 
Francúzsko, aby ono prijalo kapituláciu Nemcov 
a nie Francúzi. To, že to podpísali Francúzi, to, že 
sa dostali do BR OSN... mali by byť synovia gal-
ského kohúta nadosmrti vďační Stalinovi a Sovie-
tom (Rusom). Ako však vidíme v medzinárodnej 
politike, francúzska pamäť je mimoriadne slabá 
a nestála.

Málo sa tiež vie, že práve Francúzom môžeme 
byť „vďační“ za to, že jedna časť víťazov osla-
vuje porážku Nemcov 8. mája a druhá 9. mája. 
Dôvodom boli práve rokovacie prieťahy (napr. 

vynútenie si delegáta Francúzska, aby na doku-
mente bol aj francúzsky podpis), čím sa cere-
mónia pretiahla do neskorých večerných hodín, 
kedy bol akt o bezpodmienečnej kapitulácii ko-
nečne podpísaný.  – vmi –, snímka ww2db.com

Poľný maršal Wilhelm Keitel podpisuje bez-
podmienečnú kapituláciu Nemecka.

Fraňo Štefunko
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

• Bacúch: Ján Medveď 98, Fi-
lip Podolák 88 a Oľga Pravo-
tiaková 80 rokov.
• Banská Bystrica-Radvaň: 
Bernardína Bartlová 84 rokov.
• Banská Bystrica-Stred: JUDr. 
Aloiz Mikušínec 91 rokov.
• Banská Bystrica – J. Rýsa, 
Tr. SNP: Ing. Iveta Jagošová 
60 rokov.
• Banská Bystrica-Rudlová: 
An na Klinčoková 93 rokov.
• Bratislava 3: Jaroslav Meheš 
85 rokov.
• Bratislava 29: Helena Hav-
ranová 86 a Edita Kostroňová 
84 rokov.
• Bratislava 37: Bc. Ján Mar-
ko 45 rokov.
• Brezno 1: Edita Štulajterová 
75 a Viera Giertlová 60 rokov. 
• Bojnice: Helena Košovská 
94 rokov.
• Cígeľ: Júlia Balážová 99, 
Vincent Chrebet 81 a Ľudovít 
Fábry 50 rokov.
• Dobrá Niva: Zuzana Trnko-
vá 90 rokov.
• Gemerská Poloma: Ondrej 
Strelka 80, Mária Würschnero-
vá 70 a Ján Valko 60 rokov.
• Giraltovce: Ľudmila Maťa-
šová a Ján Štefanik 93, Antó-
nia Šaviová 90 a Mikuláš Pas-
tyrčák 60 rokov.
• Galanta: Ing. Rudolf Kadlec 
75, RNDr. Eva Kmeťová 60 
a Mgr. Marián Naster 35 rokov.
• Heľpa: Cyril Mešťan 65 
a Ján Latinák 50 rokov. 
• Hrušov: Katarína Kováčová 
85 rokov. 
• Humenné 1: Božena Kozá-
ková 82 rokov. 
• Košice Sever: Dušan Harich 
95 rokov.
• Košice Juh: Margita Zajaco-

vá 88 a Gizela Andrašíková 75 
rokov.
• Kežmarok: Ing. Vladimír 
Košč 60 rokov. 
• Liptovský Mikuláš: Vojtech 
Rázus 92, Irena Borbisová 87 
a Mgr. Monika Martinková 45 
rokov. 
• Liptovská Teplička: Oľga 
Marušinová 55 rokov.
• Michalovce: Mária Lišková 
95, JUDr. Ján Košičan 86, Má-
ria Firdová 82, Zdena Lukáčo-

 Heľpa: s 95 ročnou An-
nou Babeľovou. 
 Kežmarok: s 91 ročnou 
Zuzanou Paškovou.
 Lučenec 1: s 82 ročnou 
Mgr. Zuzanou Mieškovou.
 Trenčín 1: s 56 ročnou Ja-
nou Zaťkovou.

Česť ich 
nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa 
rozlúčili

Srdečné
blahoželanie
Výbor ZO SZPB č. 37 v Bra-
tislave – Petržalke, v mene 
všetkých č lenov želá Bc. Já-
novi Markovi 45-tim narode-
ninám hlavne veľa dobrého 
a trvalého zdravia, život-
ný optimizmus a úspechy 
v práci aj osobnom živote. 
Sme presvedčení, že bude aj 
naďalej prínosom pre celú 
základnú organizáciu.

vá 65 a PeadDr. Jozef Sibal 60 
rokov.
• Nacina Ves: Irena Dankani-
nová 86 a Anna Makovská 65 
rokov.
• Nový Svet: Ing. Dušan Šebeň 
65 rokov. 
• Revúca G. Viesta: Rudolf 
Siman 84, Zoltán Zagiba 81, 
Ján Bukóci, Ervín Damrély a 
Štefan Ivan 75 rokov. 
• Strážske: Margita Kočanová 
82 a Ján Dupaľ 70 rokov.

• Svidník: Matúš Jenča 70 
a Ľuba Gaľová 60 rokov.
• Šoporňa: Irena Vandáková 
80 a Mária Pálesichová 65 ro-
kov. 
• Pavlovce n/U.: Zuzana Le-
potová 88 rokov. 
• Trhovište: Valter Hreháč 40 
rokov.
• Trnava 1: Juraj Biľo 95 ro-
kov.
• Trenčín 1: Viera Weingarto-
vá 89, Mgr. Ľudmila Habán-

ková a Mária Jajcayová 75 
rokov.
• Trenčín 2: Anka Rajnincová 
65 rokov.
• V. Revištia-Gajdoš: Jaroslav 
Ivanišin 50 rokov.
• Vojčice: Irena Veľková 90 
rokov.
• Zlatá Baňa-Sekčov: Hele-
na Kružková 79 a Ing. Michal 
Smeriga 40 rokov.

Jubilantom srdečne blahoželáme.

Keďže vyrastal v rodine, 
ktorá od začiatku nesúhlasila 
s nástupom fašizmu, prirodze-
ným vyvrcholením bol aj jeho 
zásadný protifašistický po-

stoj. Plný odhodlania bojovať 
proti nemeckým fašistickým 
votrelcom a jeho slovenským 
prisluhovačom sa pred 73 
rokmi zaradil do partizánskej 

jednotky Za slobodu Slova-
nov. Ako 17-ročný mladík bol 
premiestnený do partizánskej 
brigády Stalin. Bojoval najmä 
v oblasti Martina, Veľkej Fat-
ry a Nízkych Tatier.

Vzhľadom na silné protifa-
šistické cítenie je dodnes ak-
tívny v protifašistickom hnutí. 
Najzložitejším obdobím jeho 
pôsobenia v SZPB boli podľa 
neho deväťdesiate roky hro-
ziace rozkolom vo Zväze. Za 
najväčší úspech preto považu-
je 11. január 1990, keď sa jeho 
osobným presvedčivým  anga-
žovaním podarilo odvrátiť pri-
pravovaný rozkol v SZPB.

Aj v nie tak dávnej minu-
losti, vzhľadom na narasta-
júce tendencie fašistických 
prejavov v našej spoločnosti, 
vyzval na Pochod proti fašiz-
mu, po skončení ofi ciálneho 

programu osláv SNP 29. au-
gusta v Banskej Bystrici. 
„Postavme sa na odpor vzmá-
hajúcej sa ideológii fašizmu,“ 
a nech Pochod ukáže, že Ban-
ská Bystrica je povstalecké 
mesto!

K významnému životnému 
jubileu prišli Karolovi Kuno-
vi zaželať najmä veľa zdravia, 
osobnej pohody, ale aj ďalšiu 
tvorivú činnosť v protifašis-
tickom hnutí predseda SZPB 
Pavol Sečkár a ďalší funkcio-
nári a členovia Zväzu, samo-
zrejme, milujúca manželka, 
organizátorka pohostenia – 
vnučka, ako aj ďalší priatelia 
z okruhu najbližších a z jeho 
bohatého pracovného pôso-
benia, vrátane 20-ročného za-
stávania funkcie námestníka 
ministra stavebníctva SSR. 

-vič-

Vzdávame hold Karolovi Kunovi
Slovenským národným povstaním sa začala písať protifa-
šistická celoživotná cesta Karola Kunu, ktorý v apríli tohto 
roku zdravý, plný síl a elánu oslávil už 90. narodeniny.

Plk. v. v. František Orlovský, 9 0-ročný jubilant

V novom prostredí vníma 
vojnovú situáciu za hranicami 
Slovenska i doma spojenú s prí-
pravami SNP. Jeho rozhodnutie 
zapojiť sa do SNP bolo ovplyv-
nené atmosférou, ktorá bola 
otvorená na pracovisku prítom-
nosťou bývalých slovenských 
vojakov z východného fron-
tu, ako aj aktivitami ľavicovo 
zmýšľajúcich spolupracovníkov, 
ktorí prechádzali do ilegality 
a do radov partizánskych skupín 
na východnom Slovensku. 

Po vypuknutí SNP vstupuje 
do radov hornonitrianskej par-
tizánskej brigády kpt. Jozefa 
Trojana. Ani nie 17-ročný mla-
dík, zdravý a telesne zdatný, 
s kamarátom Františkom Koši-
károm sa pridali k partizánom. 
Do SNP sa zapojil 29. 8. 1944. 

Počiatočná činnosť spočívala 
vo vykladaní zbraní a materiálu 
z vojenských skladov, vo zvlád-
nutí ovládania pušky, v prípra-
ve pechotných zbraní, v nabí-
janí streliva do zásobníkov pre 
pechotné zbrane. 

Spočiatku to vnímal ako ro-
mantiku dostať sa k zbraniam 
a strieľať z nich. Strach pri-

šiel pri prvej bojovej zrážke 
s Nemcami, ku ktorému došlo 
v priestore obce Šimonovany, 
neskôr v okolí Malých a Veľ-
kých Uheriec, Oslian a Novák. 
Neskôr bola časť príslušníkov 
brigády presunutá na letisko Tri 
duby na prípravu pristávacej 
plochy na zhadzovanie zbraní 
sovietskymi dopravnými lie-
tadlami a strážnu službu. Nasle-
doval rozvoz zbraní a materiálu 
povstaleckým jednotkám do 
priestoru Donovaly. 

Od druhej polovice októbra 
1944 bola ich jednotka vyčle-
nená na protilietadlovú obra-
nu Donoval. Koncom októbra 
1944 absolvoval ústup do hôr 
Nízkych Tatier, kde prichádza 
o svojho najvernejšieho kama-
ráta a spolubojovníka Františka 
Košikára, ktorý sa pri Korytni-
ci dostal do nemeckého zajatia 
a bol odvlečený do koncentrač-
ného tábora v Nemecku. Vte-
dy si začal uvedomovať cenu 
vlastného života i života spolu-
bojovníkov. 

V priebehu novembra 1944 
ich skupina plnila prevažne 
prieskumnú činnosť už na lip-

tovskej strane Nízkych Tatier. 
Zápal pľúc ho vyraďuje z ďalšej 
bojovej činnosti. Po zotavení sa 
v jednej rodine v liptovskej obci 
Lazisko, už ako radový občan, 
komplikovaným spôsobom (ne-
ustále kontroly nemeckých hlia-
dok a hliadok Hlinkovej gardy, 
cez frontové pásmo) sa dostal 
do rodných Lemešian. Doma sa 
musel ukrývať v susedovej sýp-
ke na obilie až do oslobodenia 
obce vojakmi Červenej armády 
18. 1. 1945. Veľmi pútavým spô-
sobom to jubilant vyrozprával 
v STV pri príležitosti 70. výro-
čia SNP (viď archív STV).

Po vojne vstúpil do radov 
ČSĽA, velil delostreleckým 
útvarom Západného vojenské-
ho okruhu a na konci svojej ka-
riéry bol náčelníkom OVS Pre-
šov. Po odchode na zaslúžený 
odpočinok bol zvolený za pred-
sedu Okresného výboru SZPB 
v Prešove. Za účasť v odboji 
mu bolo udelených množstvo 
(37) domácich i zahraničných 
vyznamenaní a medailí.

V rodnej obci Lemešany jeho 
zásluhou pracuje základná or-
ganizácia SZPB a on osobne 
podal niekoľko iniciatívnych 
podnetov na obecné zastupiteľ-
stvo na rekonštrukciu pamätní-
ka padlých v 1. svetovej voj-

ne a na doplnenie pamätníka 
o udalosti z obdobia 2. sveto-
vej vojny o počet padlých so-
vietskych vojakov pri oslobo-
dzovaní obce, účasť občanov 
Lemešian v odboji a o mená 
rodín zavlečených do koncen-
tračného tábora. 
Čo uviesť na záver? Predo-

všetkým v mene celej Oblast-
nej organizácie SZPB v Pre-
šove ďakujeme Františkovi 
Or lov skému za jeho odbojovú 
činnosť v protifašistickom od-
boji, za vykonanú prácu v ob-
lastnej organizácii a želáme mu 
z úprimného srdca pevné zdra-
vie, aby to úspešne dotiahol do 
okrúhlej stovky.

Živio, náš jubilant. 
OblV SZPB Prešov

Narodil sa 24. 5. 1928 v Lemešanoch, okres Prešov. Po 
skončení základnej a meštianskej školy odišiel začiatkom 
roka 1944 ako mladý muž do Baťovej školy práce – firmy 
Baťa, Baťovany (dnešné Partizánske).
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Z baníckeho učňa obvodný náčelník

Oslávenci z Dobrej Nivy Ján Kyse ľ 75 a Štefan Bezek 
65 rokov. 

Dňa 7. apríla toho roku sa tajomník ZO SZPB v Micha-
ľanoch mjr. v. v. Pavol Hlad dožil 77 rokov života. Ži-
vota, ktorý zasvätil ochrane občana a jeho majetku. 

Narodil sa v Soli v okrese Vranov n/T a po ukončení 
základnej školy nastúpil do baníckeho učilišťa v Havířo-
ve na Morave. Po jeho absolvovaní a krátkom pracov-
nom zaradení nastúpil na základnú vojenskú službu, ktorú 
ukončil v r. 1964.

Ako mladý príslušník Zboru národnej bezpečností za-
čínal v Novosade v okrese Trebišov. Po určitej dobe bol 
preradený a zaradený na funkciu kriminalistu do Trebišo-
va. Nasledovalo vzdelávanie v zariadeniach ministerstva 
vnútra. Prešiel rôznymi funkciami v Zbore národnej bez-
pečnosti. Svoj profesionálny život ukončil v roku 1994 
ako náčelník Obvodného oddelenia Verejnej bezpečností 
v Michaľanoch, okres Trebišov.

Náš oslávenec sa radí k ľuďom, ktorí sú zodpovední, 
priami a čestní. Pre svoju priateľskú a dobrosrdečnú po-

vahu je vážený a obľúbený. 
Jeho celoživotným krédom 
bolo a je „keď nemôžeš po-
môcť, tak aspoň neškoď“!

K jeho veľkým koníčkom 
patrí chov domácich králi-
kov a výroba dobrého vína 
vo viniciach v Tokajskej ob-
lasti. Víno má uložené v piv-
niciach vo Veľkej Bare.

Pavol Hlad je nositeľom vyznamenaní MV SR: Za služ-
bu vlasti, Za obranu vlasti, vzorný príslušník ZNB a ďal-
ších rezortných pamätných medailí a čestných uznaní.

S manželkou Erikou vychovali dcéru Ivetu a syna Jána.
Milému Palimu v m ene svojom a v mene predsedníctva 

OblV SZPB Trebišov a výboru ZO SZPB v Michaľanoch 
prajeme dobré zdravie a veľa spokojných chvíľ v kruhu 
najdrahších. Milan Urban, snímka Pavol Ferenc

ZO ŽIVOTA REGIÓNOV

Žilina si pripomenula oslobodenie
V pondelok 30. apríla 1945 sa Žilina prebudila do dňa, ktorý 
sa zapísal do dejín mesta veľkými písmenami. Vojaci Červe-
nej armády a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR ju oslobodili 
spod nacistického útlaku. 

Spomienkové oslavy sa začali 
pri pamätníku vojakov 1. česko-
slovenského armádneho zboru 
v ZSSR, ktorý je v Sade SNP 
a vyvrcholili pietnym aktom 
kladenia vencov a odhalenia 
pamätných tabúľ na Vojenskom 
cintoríne vojakov Červenej ar-
mády na Bôriku.

Okrem predstaviteľov mes-
ta sa ho zúčastnil veľvyslanec 
RF na Slovensku A. L. Fedotov, 
radkyňa veľvyslanca Bieloruskej 
republiky, zástupcovia MO SR, 
veteráni a pamätníci 2. sv. vojny, 
delegácia SZPB vedená predse-
dom Pavlom Sečkárom, členovia 
oblastných a mestských organizá-

cií SZPB, občania Žiliny, vrátane 
množstva žiakov a študentov. 

Pred odhalením pamätných ta-
búľ viceprimátor Patrík Groma 
spolu so zástupcami zahranič-
ných veľvyslanectiev vysypali 
na spoločný hrob vojakov Červe-
nej armády hlinu z bieloruského 
partnerského mesta Grodno.

Vďaka spolupráci MsÚ a OblV 
SZPB s Veľvyslanectvom RF 
v SR bol zrenovovaný cintorín 
a zosobnený zoznam padlých 
vojakov a dôstojníkov Červenej 
armády. Ich mená sú vryté do pa-
mätnej dosky, ktorú A. L. Fedotov 
a Patrik Groma slávnostne odhali-
li. Predseda oblastnej organizácie 
SZPB Juraj Drotár pri tom pozna-
menal: „Do dnešného dňa sme 
uvádzali, že na bôrickom vojen-
skom cintoríne je pochovaných 
1 768 vojakov Červenej armády. 
Dnes sme odhalili pamätnú tabu-
ľu vojakov a dôstojníkov, ktorí 
tu spoločne odpočívajú spán-
kom večných v štyroch spoloč-
ných a 72 samostatných hroboch 
a s 1 907 menami.“ – JD –

POZVÁNKY
Na „Kvapku krvi na počesť SNP“ 
Miestny spolok SČK – Klub darcov krvi v Čiernom Potoku, 
obecné zastupiteľstvo, ZO SZPB armádneho generála Lud-
víka Svobodu v Čiernom Potoku v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR, pracovisko Banská Bystrica, vás 
pozývajú na bezplatný odber krvi, ktorý sa uskutoční 14. 8. 
2018 v Kultúrnom dome v Čiernom Potoku, okr. Rimavská 

Sobota, v čase od 8. 00 do 11.00 hod. 

Každý darca po odbere krvi obdrží gastro-lístok
na občerstvenie v hodnote 2 eur.

Vítaní sú prvodarci! 
Po skončení odberu krvi sa uskutoční kladenie vencov
k pamätníku obetí fašizmu a slávnostné zhromaždenie

obyvateľov k 73. výročiu SNP.

Súčasne sa v tento deň uskutoční

 III. ročník „Memoriálu brigádneho generála Imricha Gibalu“ 
Súťažiť sa bude v streľbe zo vzduchovky, v hode granátom

na cieľ, na diaľku... 

Do súťaže sa môže zapojiť každý podľa vekovej kategórie.

Bližšie informácie na tel. čísle: 0915 646 828, 047 568 3253. 

Klub darcov krvi SČK Čierny Potok


KČP Východné Slovensko OR Prešov a OblV SZPB v Prešove

vás v rámci osláv 73. výročia víťazstva nad fašizmom
pozývajú 20. mája 2018 o 11:00 hodine
k pomníčku padlých príslušníkov ZNB

na 12. pietne stretnutie,
ktoré si uctí obete posledného boja s banderovcami

pri Veľkej Lodine pri riečke Sopotnica. 

Andrej Kaščák, predseda KČP

Dňa 2. mája 2018 sa v kasárni v Rožňave konal spomienkový 
nástup práporu RCHBO pri príležitosti 73. výročia Dňa víťaz-
stva nad fašizmom, ktorého sa zúčastnil aj priamy účastník 
oslobodzovacích bojov v radoch 2. UF plk. v. v. Ladislav Sládek 
s manželkou Ruženou. 

Okrem neho vojakov pozdra-
vili aj primátor Rožňavy Pavol 
Burdiga, podpredseda OblV 
SZPB v Rožňave Juraj Malček 
a člen ústrednej HDK SZPB Jo-
zef Pupala. 

Po slávnostnej prehliadke ve-
liteľ práporu pplk. O. Toderiška 
prečítal rozkaz ministra obrany 
o udelení pamätnej medaily plk. 
v. v. L. Sládekovi pri príležitosti 
90-tych narodenín. Následne veliteľ práporu prečítal rozkazy o po-
výšení vojakov práporu do vyšších hodností.

Slávnostné zhromaždenie ukončilo defi lé nastúpených jednotiek. 
 – JP – 

Medaila pre veterána

Výstava na počesť francúzskeho hrdinu
Dňa 4. mája 2018 si mesto Rimavská Sobota aj za účas-
ti študentov tunajšieho gymnázia výstavou pripomenulo 
osobnosť francúzskeho národného hrdinu, rodáka z Kle-
novca Karola Pajera, ktorý sa po úteku zo Slovenska za-
pojil do francúzskeho hnutia odporu.

Výstavu pripravilo Ge-
mersko-malohontské múze-
um v R. Sobote v spolupráci 
s OblV SZPB, klubom priate-
ľov Francúzska a Slovenska 
v Žiline, Židovskou nábožen-
skou obcou v R. Sobote, Klu-
bom vojenských veteránov 
v Trenčíne a mestom Rimav-
ská Sobota.

Životopis Karola Pajera 
priblížil kurátor výstavy Mi-
roslav Ondráš z Klubu vo-
jenských veteránov ZV SR 
v Trenčíne. Ďalšie informácie 
k tomu pridal Juraj Nedorost 
z Klubu vojenskej histórie 
protifašistického odboja ZO 
SZPB Trenčín 1, ktorý mies-

ta pôsobenia a smrti K. Pajera 
osobne navštívil. 

Po skončení vojny o mla-
dom Klenovčanovi v jeho ro-
disku nikto nič nevedel. Rodá-
ci sa o jeho odboji dozvedeli 
až vďaka ďalšiemu klenov-
skému rodákovi Ľubomírovi 
Moncoľovi, ktorý pôsobil vo 
Francúzsku ako českosloven-
ský diplomat. 

Veľký podiel na informo-
vaní o hrdinovi má aj bývalý 
starosta obce Klenovec Pavol 
Struhár, ktorý na obecnej bu-
dove zabezpečil inštalovanie 
pamätnej dosky a súčasná sta-
rostka Zlatica Kaštanová, kto-
rá spolu so zastupiteľstvom 

o dhalila v budove OU bustu 
Karola Pajera od ak. sochára 
Štefana Pelikána z Lietavskej 
Lúčky.

Francúzsky prezident Char-
les de Gaule udelil K. Pajero-
vi „Vojnový kríž so striebor-
nou stuhou“ – in memoriam. 
Vysoké štátne vyznamenanie 
mu udelil prezident ČSR.

Medzi vzácnych hostí na 
výstave patrili vnučka Ka-
rola Pajera Silvia Zemanová 
a vnuk Karol Pajer ml. Smutné 
je, že napriek pozvaniu si na 
otvorenie výstavy Karola Pa-
jera nenašli cestu do R. Sobo-
ty zástupcovia francúzskeho 
a izraelského veľvyslanectva. 
Za veľvyslanectvo RF v SR sa 
otvorenia podujatia zúčastnil 
atašé Nikolaj Levšunov.

Výstava bude prístupná do 
31. 8. 2018.  Jozef Pupala

Padlým červenoarmejcom vzdávajú česť P. Sečkár, J. Drotár 
a oblastná tajomníčka v Žiline Lýdia Ovseníková.
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Teória pekla
Toto je skutočná odpoveď na test priemernej úrovne z ché-
mie na jednej univerzite. Odpoveď istého študenta bola 
taká „hlboká“, že profesor sa rozhodol podeliť s ňou cez 
internet s kolegami.

Otázka: Je peklo exotermic-
ké (uvoľňuje teplo) alebo en-
dotermické (absorbuje teplo)? 

Väčšina študentov napísa-
la svoje domnienky na zákla-
de Boylovho zákona (plyn sa 
ochladzuje, keď sa rozťahuje 
a zahrieva sa, keď je stláčaný) 
alebo nejaký iný variant. Lenže 
jeden študent napísal toto: 

Najskôr musíme vedieť, ako 
sa hmota mení v čase. Potrebu-
jeme teda vedieť pomer, v kto-
rom duše prichádzajú do pekla 
a pomer, v ktorom z neho vy-
chádzajú. Myslím však, že mô-
žeme predpokladať, že duša, 
ktorá sa dostane do pekla, už 
z neho nevyjde. 

Na predstavu, koľko duší pri-
chádza do pekla, sa pozrime na 
jednotlivé náboženstvá. Väč-
šina z nich tvrdí, že kto nie je 

príslušníkom danej cirkvi, prí-
de do pekla. A teda od okami-
hu, ako existuje viac ako jedno 
náboženstvo a ľudia nepatria 
do viac, ako do jednej cirkvi, 
môžeme predpokladať, že všet-

ky duše prídu do pekla. Na zá-
klade pomeru medzi natalitou 
(priemerný počet narodených 
za isté obdobie) a mortalitou 
(priemerný počet zomretých za 
isté obdobie) môžeme očaká-
vať, že počet duší v pekle expo-
nenciálne rastie.  

Teraz sa pozrime na pomer 
zmeny objemu pekla, pretože 
podľa Boylovho zákona na udr-
žanie rovnakého tlaku a teploty 
musí objem rásť úmerne k poč-

tu prijatých duší. To nám dáva 
dve možnosti: 

1. Ak sa objem pekla zväčšuje 
pomalšie ako v pomere, v akom 
prichádzajú duše do pekla, tak 
teplota a tlak rastú až do mo-
mentu, kedy peklo vybuchne. 

2. Ak objem pekla rastie rých-
lejšie oproti pomeru k prichá-
dzajúcim dušiam, teplota a tlak 
budú klesať, až peklo zamrzne. 

Ktorá z možností je teda 
správna? Ak prijmeme postulát, 
ktorý nastolila Tereza v prvom 
ročníku, že „skôr bude v pekle 
zima, ako sa s tebou vyspím“ 
a so zreteľom na to, že sa so 
mnou vyspala včera, musí byť 
správny variant 2, čiže peklo je 
nepochybne exotermické a už 
zamrzlo. 

No a záver tejto teórie je, že 
ak peklo zamrzlo, ďalšie duše 
už neprijíma, zaniklo a zostalo 
nám len nebo, čo je dôkaz božej 
existencie, ktorý tiež vysvetľu-
je, prečo Tereza v noci kričala: 
„Ach môj Bože“. 

Tento študent ako jediný do-
stal zápočet. Podľa internetu  

Čítaníčko

– Babička, ako si sa k nám do-
stala? Spytuje sa vnučka.

– Vlakom, samozrejme, odpove-
dá pohotovo babička. 

– No, vidíš otecko predsa ju ne-
priniesli čerti, akosi ty povedal. 

*   *   *
Leží žena v posteli s milencom

Zrazu počujú kroky v predsieni.
– Musíš rýchlo odísť, prišiel 

manžel!
Unavený milenec si utrie pot 

z čela a poznamená: – No, koneč-
ne!

Z rozhovoru dvoch kamarátok 
– Zuza predstav si, že mojej ses-

tre sa narodilo dieťa vážiace len 
dve kilá.

– A čo by si chcela, aby sa jej 
narodilo ani nie dva mesiace po 
svadbe? 

*   *   *
Doktor vyšetruje novorodenca 

– To dieťa je chudé. Čím ho kŕ-
mite?

– No, materským mliekom.
– Naozaj? Nemôžem tomu uve-

riť. Ukážte mi prsia.

Prehmatáva žene poprsie a na-
koniec poznamená:

– Ale veď vy nemáte vôbec žiad-
ne mlieko.

– A mala by som mať? Ja som 
jeho teta.

*   *   *

Anka sa chváli susedke
– Môj manžel vyfajčí doma len 

jednu cigaretu po dobrom obede.
Považujem to za veľmi rozumné. 

Veď j edna cigareta mesačne mu 
neublíži. 

18. máj 1938 – Pri čs. hraniciach sa začali sústreďovať nemecké jednot-
ky. V reakcii na to bol 20. mája 1938 do zbrane povolaný prvý ročník 
záloh čs. brannej moci. 
19. máj 1945 – Na prvom zasadnutí SNR sa rozhodlo, že vybrané mestá 
a dediny, vojenské útvrary a inštitúcie budú pomenované podľa hrdinov 
SNP. 
19. máj 1945 – Bol vydaný dekrét o národných správach, ktorý riešil 
dočasnú správu závodov Nemcov a kolabornatov. 
20. máj 1947 – Uznesením vlády ČSR bolo ministerstvu vnútra nariade-
né posilniť pohraničné útvary na ochranu pred banderovcami. 
22. máj 1942 – Začala platiť vyhláška, že Židia z bratislavského okresu 
sa musia vysťahovať do Sv. Jura a z piešťanského okresu do Vrbového.
23. máj 1942 – Slovenský snem odobruje deportácie Židov z územia 
Slovenska zákonom č. 68/1942. Tie sa však začali už 25. marca 1942 do 
Osvienčimu a Majdaneku. Vojnový štát platil za každého 500 ríšskych 
mariek. 
27. máj 1942 – Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš uskutočňujú aten-
tát na R. Heydricha (na následky zranení zomrel 4. júna). V protektoráte 
je nastolené stanné právo. 18. júna sú parašutisti z operácie Antropoid 
zlikvidovaní. 
28. máj 1943 – V Martine uzavreli čs.-sovietsku dohodu o materiálnom 
zabezpečení československej brigády z prostriedkov Sovietskeho zväzu.
29. máj 1944 – Skončil sa presun čs. samostatnej obrnenej brigády do 
južného Škótska.
29. máj 1944 – V Bratislave sa konala schôdzka ilegálnej SNR, na ktorej 
sa hovorilo o príprave vojenského vystúpenia proti bábkovej vláde a fa-
šistickému Nemecku a o vyslaní delegácie do Moskvy. 
30. máj 1938 – V direktíve Fall Grün (prípad zelená) Hitler vyhlásil: 
„Mojím pevným rozhodnutím je zničenie Československa vojenskou 
akciou v najbližšej budúcnosti“. Podľa náčelníka štábu hlavného vele-
nia Wehrmachtu W. Keitela, splnenie tejto direktivy malo byť „zrealizo-
vané najneskôr 1. októbra 1938“. 
30. máj 1944 – Ľudový komisár obrany ZSSR vydal povolenie sformo-
vať čs. letecký stíhací pluk v ZSSR. Vznikol v júni 1944 (32 lietadiel). 
Mal dve perute a každá dve letky. 
30. máj 1966 – X. zjazd SZPB odmieta všetky útoky na pamiatku SNP, 
ako aj na povstaleckých vojakov a partizánov. 
30. máj 2014 – V spolupráci s Kultúrnym a vzdelávacím strediskom 
vo Valašských Klobúkoch bolo na Jankovom vŕšku otvorené Múzeum 
Partizánskej brigády Jana Žižku. 
31. máj 1941 – 11. čs. peší prápor – Východný sa z Egypta presúva do 
tábora v Západnej púšti a do 24. júna chráni poľné letiská. 
1. jún 1939 – Za Slovenského štátu vypukla v Žiline vojenská vzbura.
1. jún 1940 – Podpis čs.-francúzskej dohody o zriadení samostatného čs. 
letectva vo Francúzsku.
2. jún 1943 – Poľný súd zaisťovacej divízie vyniesol rozsudok, ktorým 
boli stotník pechoty Ján Nálepka, nadporučík Imrich Lysák-Jacko a po-
ručík v zálohe Michal Petro, ktorí s ním prebehli na stranu nepriateľa, 
odsúdení okrem prepustenia z hodnosti, straty medailí a vyznamenaní 
na trest smrti povrazom.
2. jún 1944 – V Martine rokujú predstavitelia partizánov s členmi vojen-
ského ústredia o dodávke zbraní pre partizánov.
3. jún 1940 – Čs. pešia divízia vo Francúzsku mala 11 400 príslušníkov, 
z toho 5 107 Slovákov.
4. jún 1942 – V nemocnici na Bulovke na následky zranenia z 27. mája 
zomiera Reinhard Heydrich.
5. jún 1918 – V Bratislave vypukla vzbura vojakov 72. pluku, ktorí sa 
vrátili po VOSR z Ruska. Dňa 10. 6. popravili dvoch účastníkov vzbury. 
5. jún 1942 – Partizánska skupina v Malých Karpatoch bola premenova-
ná na partizánsku skupinu Janka Kráľa.
6. jún 1944 – Po preškolení v Kubinke pri Moskve (skončilo 30. 5.) 
zaslali čs. letci čs. vojenskej misii písomnú žiadosť, aby boli poslaní na 
front. 
6. jún 2009 – V Ľublani sa konal prvý európsky kongres vyhnancov, 
uprchlíkov a obetí fašizmu a nacizmu z rokov 1920–1945.
Zúčastnilo sa ho 5 000 delegátov z 85 krajských a oblastných organizá-
cií Spolku slovinských vyhnancov 1941–1945 a z 11-tich európskych 
štátov: BaH, ČR, Francúzska, Chorvátska, Poľska, Rakúska, Ruska, 
Slovenska, Srbska a Ukrajiny.
8. jún 1941 – Začiatok britskej operácie Exporter (Sýria a Libanon) proti 
vychistom v Levante. Zúčastnil sa jej aj 11. čs. peší prápor. 
9. jún 1942 – Veliteľ ukrajinského štábu partizánskeho hnutia genmjr. 
V. Andrejev poslal K. Gottwaldovi list, v ktorom sa podrobne hovorilo 
o sovietskej pomoci nášmu ľudu v jeho boji proti fašizmu.
9. jún 1944 – V priestore Veľkých Uheriec vysadili parašutistov vy-
slaných z Londýna. Spojili sa so skupinou Vavra Šrobára a neskôr aj 
s Vojenským ústredím SNP.


