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Ján Hudec, člen výboru ZO SZPB Stred, Banská 
Bystrica: – Za najcennejšie osobne považujem po-
rážku fašizmu ako celku. Tento návrh treba podro-
biť odbornej historickej analýze. Sviatky by nemali 
vyvolávať svojim množstvom chaos medzi občanmi. 
Štefan Dubovický, predseda ZO SZPB, Lučatín: 
– Neviem načo vymýšľať zvlášť výročie oslobode-
nia Slovenska. Veď v obciach a mestách, tak ako 
boli postupne oslobodzované, tak sa konajú pietne 
podujatia, na ktorých si pripomíname a s úctou ďa-
kujeme za oslobodenie spod fašizmu. 
Igor Kovačka, predseda ZO SZPB, Sklabiňa: 
– Každá obec a mesto oslavuje oslobodenie v čase 
keď boli oslobodené. Pokiaľ viem, tak občania Ma-
kova, Korne a Klokočova oslavujú svoje oslobode-
nie práve 3. mája a ak má ktosi potrebu zúčastniť sa 
a pripomenúť si oslobodenie Slovenska, môže. Ja 
len chcem pripomenúť, že v máji roku 1945 už žili 
občania Slovenska v obnovenej Československej 
republike. Myslím si teda, že hrať sa nasilu na veľ-
kých národovcov aj tak, že budeme separátne osla-
vovať oslobodenie Slovenska, je dnes síce možné, 
ale z môjho pohľadu nie osobitne potrebné. Vojna 
sa skončila pre nás tak, ako pre celú Európu dňom, 
kedy bola podpísaná kapitulácia Nemecka a keď 
bola oslobodená Praha ako hlavné mesto ČSR. 
Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB, Žiar nad 
Hronom: – Nič nám nebráni na Slovensku, aby 
sme si ako pamätný deň pripomenuli 3. máj, keď po 
ôsmich mesiacoch bola oslobodená posledná obec 
vojakmi Červenej armády ZSSR a Rumunskej krá-
ľovskej armády. 

Ďalej malo predsedníctvo na programe 
vyhodnotenie prijatých uznesení oblast-
ných výborov na základe hlásení ich ta-
jomníkov za 1. štvrťrok 2018; Preroko-
valo správu Ústrednej revíznej komisie 
k rozpočtu SZPB za rok 2017 a schvále-
nie rozpočtu SZPB na rok 2018, vrátane 
jeho prerozdelenia; Prípravu na rokova-
nie ÚR SZPB o zvolaní XVII. zjazdu 

SZPB, oblastných konferencií a výroč-
ných členských schôdzí ZO SZPB; Or-
ganizačné zabezpečenie spomienkových 
zhromaždení k 74. výročiu SNP a 74. vý-
ročiu Dňa hrdinov Karpatsko-duklian-
skej operácie; Memorandum o spoluprá-
ci medzi SZPB a Maticou slovenskou; 
Doplnenie redakčnej rady... 

Azda najviac času si vyžiadalo 

podrobné prerokovanie návrhov na 
úpravu Stanov SZPB a Programového 
zamerania SZPB, ktoré sústredil pod-
predseda ÚR SZPB Juraj Drotár. 

Predsedníctvo veľmi pragmaticky 
pristúpilo aj k vyhodnoteniu partner-
ských zmlúv, ktorých zoznam bude ak-
tualizovaný. V diskusii k tomu sa napr. 
otvorene povedalo, že zmluva s HO-
REZZA, a. s. je nefunkčná! 

Memorandum o spolupráci s MS 
bolo schválené bez pripomienok 
a v čase vydania tohto Bojovníka je asi 
už aj podpísané. V. Mikunda
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31. 5. 2018 Cena 0,70 € (0,44 € pre predplatiteľov)

Naša anketaNaša anketa

Perlička
Strach pred „nesmrteľným Hitlerom“
Umelý intelekt sa môže stať „nesmrteľným diktátorom“, 
pred ktorým nikto neujde, vyhlásil riaditeľ spoločnosti 
SpaceX a Tesla miliardár Elon Musk v dokumentárnom 
fi lme Christophera Payneho „Dôveruješ svojmu počíta-
ču?“ (voľný preklad)
Dejiny, podľa Muska, síce už poznali diktátorov, napríklad Mus-
soliniho a Hitlera, no títo boli, na rozdiel od umelého intelektu, 
smrteľní. 
V roku 2017 podnikateľ Musk vyhlasoval, že umelý intelekt môže 
rozpútať 3. sv. vojnu. Neskôr túto technológiu nazval najstrašnej-
ším nebezpečenstvom pre ľudstvo a podčiarkuje, že umelý inte-
lekt prežije jednotlivých lídrov a vytvorí stálu štruktúru útlaku, 
píše Mashable. 
V marci 2018 Elon Musk hovoril, že pozemšťania dokážu prežiť 
3. svetovú vojnu v p rípade, ak si ľudstvo vytvorí obývateľné stani-
ce na Mesiaci a Marse.  – admi – podľa zahraničnej tlače 

„Mal by som námet na novú anketu,“ napísal do 
redakcie predseda HDK z Popradu Marcel Maniak. 
„Mohli by sme sa opýtať, či by sme na Slovensku 
nemohli oslavovať, pripomínať si vlastný deň 
oslobodenia? Doteraz sme oslavovali 9. máj, teraz 
oslavujeme 8. máj. Stále podľa nejakého vzoru. 
Myslím si, že Slováci, by mali byť hrdí na svoju his-
tóriu, bohužiaľ aj tú vojnovú. A preto by sme mali 
mať aj svoj vlastný deň oslobodenia, napr. 3. máj, 
keď bolo zavŕšené oslobodenie našich posledných 
obci – Makova, Korne a Klokočova.“
Takže ste za to, aby sa nám naše vlastné oslobode-
nie stalo najcennejším?

(Pokračovanie na str. 3)
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V prvom štvrťroku 2018 sa rady
SZPB rozšírili o 80 členov,
...konštatovalo Predsedníctvo ÚR SZPB na svojom rokovaní dňa 17. mája 
2018, ktoré sa konalo pod vedením predsedu SZPB Pavla Sečkára. Spres-
nilo, že prijatých bolo 318 nových členov pri 238 úmrtiach. Predseda His-
torickej odbojovej skupiny partizánov v SNP a v zahraničí Karol Kuna skon-
štatoval, že rast SZPB je „hlavným ukazovateľom efektivity našej práce“.

Most SNP vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku
Most je podľa Pamiatkového úradu 
SR totiž hodnotným architektonic-
kým a technickým dielom 20. storo-
čia, dokladujúcim dobové stavebné 
vzopätie a stelesňujúcim celý rad 
princípov moderny. 

Most SNP je podľa pamiatkárov ar-
chitektonicky i konštrukčne mimoriad-

ne odvážnym dielom, ktoré nemá na 
Slovensku obdobu a patrí medzi ukáž-
kové diela architektonickej moderny.

Výstavba Mosta SNP si vyžiadala 
v rokoch 1967 až 1969 daň v podobe 
asanácie značnej časti bratislavského 
podhradia, vrátane historicky hod-
notnej časti Vydrice, ako aj najväčšej 

bratislavskej neologickej synagógy 
na Rybnom námestí. Základný kameň 
oceľového c estného závesného mos-
ta vejárového dizajnu bol položený 
6. decembra 1967. Most bol uvedený 
do prevádzky 26. augusta 1972. Jeho 
otvorenie bolo manifestáciou na počesť 
28. výročia SNP.  Podľa pravda.sk, 16. 5. 2018 

Víťazstvo Adolfa Hitlera v 2. sv. vojne by sa zme-
nilo na „veľké blaho“ pre sovietskych ľudí, Ukrajina 
by sa stala „agrárnou nemeckou republikou“, vy-
hlásil moderátor Dmitrij Gordon do éteru ukrajin-
skej televízie „112“.

„Poviem vám, Hitler sa neusiloval obsadzovať celý So-
vietsky zväz. Plánoval dôjsť minimálne do Kujbyševa (sú-
časná Samara) a maximálne do Uralu,“ povedal. 

Hitler sa podľa Gordona snažil zmocniť Ukrajiny, rop-
ného priemyslu Baku a tadiaľ prísť k Iránu. „Stalin chápal, 
že Hitler nepôjde za uralský chrbát... Ak hovoríme o počte 
nešťastí, smrtí, zmrzačení, tak, myslím, že ak by soviet-
ska moc ustúpila za uralský chrbát, nič by ju neohrozova-
lo,“ predviedol svoj zbabelý charakter Ukrajinec a aspoň 
uznal, že jeho by dnes nebolo, pretože jeho židovský ná-
rod by bol zlikvidovaný. 

Zároveň je však Gordon presvedčený, že Ukrajinu by 
očakávala úplne iná budúcnosť. Ukrajina by sa vraj stala 

Ak by zvíťazil Hitler „agrárnou nemeckou republikou, protektorátom“ (agrár-
nym štátom sa stáva aj dnes – pozn. -vmi-). Na území re-
publiky by zostalo „toľko ľudí, koľko by bolo potrebných 
Hitlerovi, aby nakŕmili Európu chlebom,“ a ostatní „by asi 
zahynuli“ alebo by boli vyvezení do Nemecka na práce. 

„V peciach by zhoreli Židia, cigáni a partizáni,“ pove-
dal. Pri tom spochybnil, že nacisti by masovo likvidovali 
Slovanov. „Všetko by bolo výborné, ak by nebolo parti-
zánskej vojny,“ myslí si tento antičlovek. 

„S Nemcami by spolupracovalo (rozumej kolaborovalo 
– pozn. -vmi-) obrovské množstvo ľudí,“ riekol. 

Gordon sa tiež priznal, že osobne nevidí zmysel boja 
o Leningrad počas Veľkej vlasteneckej vojny. Povedal, že 
on by „Leningrad vydal Nemcom“, pretože život každého 
človeka je drahší, ako „Leninove mesto, ktoré nevzdali 
preto, lebo Leninovho mesta sa nie je možné vzdať“. 

Tí, čo na Ukrajine dnes nesúhlasia s vládnucou mocou, 
hovoria, že ju ovládajú „židobanderovci“. Čo si myslí slo-
venský čitateľ, patrí k nim aj Dmitrij Gordon? 

V. Mikunda, s využitím vz.ru zo 14. 5. 2018 

Moderátor Gordon o šťastnom osude Ukrajiny
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H O R Ú C A  Z E M E G U Ľ A Čo píšu iníČo píšu iní
Francúzsky minister vyzýva –
Európa, nepodriaď sa USA!
Minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire v rozhlase 
Europe-1 vyhlásil, že Európa sa nemá správať ako vazal USA.

„Chceme byť vazalmi, ktorí sa 
podriaďujú rozhodnutiam, prija-
tým Spojenými štátmi, držiac sa 
za ich gate?“ opýtal sa Le Maire, 
uvádza Associated Press. Dodal, 
že EÚ vraj nemá súhlasiť s úlo-
hou „ekonomického policajta“, 
ktorú si osvojil Washington.

Minister poznamenal, že Eu-

rópa potrebuje hovoriť, že má 
svoje hospodárske záujmy a že 
chce pokračovať v obchodovaní 
s Iránom.

Le Maire tiež navrhol vytvoriť 
európsky orgán, ktorý bude mať 
rovnaké právomoci, aké má mi-
nisterstvo spravodlivosti USA, 
ktoré môže trestať zahraničné 

spoločnosti za ich obchodné vzťa-
hy. Francúzsko podľa neho poža-
duje, aby sa na jeho spoločnosti 
nevzťahovali americké sankcie. 
Podčiarkol, že ohľadne dôvodov 
USA nemá žiadne ilúzie.  – r –

Je nespravodlivé, že v BR OSN chýba moslimská krajina
Prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan označil za nespra-
vodlivé, že v Bezpečnostnej rade OSN nemá zastúpenie ani 
jedna moslimská krajina.

„Všetci potrebujeme spravod-
livosť. Veď základom na inicia-
tívu vytvorenia OSN je nápad 
zaistenia globálnej spravodlivos-
ti. Všetci vyžadujeme spravodli-

vosť,“ cituje Erdogana informač-
ná agentúra Anadolu.

Podľa Erdogana má každá zo 
196 krajín právo byť členom 
BR OSN. „Bolo by spravodlivé, 

keby všetkých 20 krajín BR OSN 
bolo znovu zvolených. Pričom 
voľby do BR OSN by mali pre-
biehať v dvoch etapách. Najskôr 
by bolo vymenených 10 štátov 
a následne ostatní,“ zdôraznil tu-
recký líder.

Podľa HSP, 13. 5. 2018, Sputnik

Komunisti proti misiám v cudzine
Členovia ÚV KSČM ohľadne programového vyhlásenia 
prípadnej menšinovej vlády ANO a ČSSD odmietajú 
najmä rozširovanie českej účasti v zahraničných vo-
jenských misiách. Návrh programového vyhlásenia ho-

vorí o posilňovaní prítomnosti v Afganistane a Iraku. 
Konečné slovo od komunistov zaznie až v júni 

po vyhlásení výsledkov vnútrostraníckeho refe-
renda v ČSSD.  – r –

NATO o unikátnych vojenských možnostiach Ruska
Analytik výskumného oddelenia NATO Diego Ruiz Palmera po-
znamenal, že ani jeden štát v Európe nemôže zorganizovať 
také vojenské cvičenie, aké si môže dovoliť Rusko.

V uverejnenom výskume sa 
zdôrazňuje, že Rusko je „jedi-
ným štátom Európy“, ktorý je 
schopný zorganizovať prekva-
pivé vojenské manévre aj pre 60 
tisíc ľudí,“ uvádza RIA Novosti.

Ako poznamenal Palmera, od 
roku 2009 „je čoraz zreteľnejšie, 

že ozbrojené sily Ruska sa rýchlo 
obnovujú“ po takmer 20 ročnom 
úpadku. Po studenej vojne sa im 
venovalo málo pozornosti. Báda-
teľ podčiarkuje, že „rozsah obno-
vy za desaťročie je evidentný“. 

Štáty NATO sa podľa neho po 
studenej vojne začali orientovať 

na operácie reagovania na krízy. 
Väčšina členov NATO na národ-
nej úrovni prestala organizovať 
cvičenia „presahujúce taktickú 
úroveň“. 

Okrem toho bojové operácie 
v Sýrii umožnili Rusku „sfor-
movať novú základňu opera-
tívnych návykov a logistického 
potenciálu“ vojsk.

Podľa vz.ru, 12. 5. 2018

Putin: Cudzie vojská budú musieť opustiť Sýriu
Počas stretnutia so sýrskym prezidentom 
Bašarom Asadom vo štvrtok 17. mája pre-
zident Ruskej federácie V. Putin vyhlásil, že 
zahraničné vojská, ktoré sa nachádzajú v Sý-
rii, budú musieť opustiť arabskú republiku. 

Putin počas stretnutia konštatoval, že stabilita 
v Sýrii sa zvyšuje. Na rozhodujúcich miestach 
teroristi zložili zbrane, čo umožnilo zastaviť ich 
aktivity okolo Damasku.

Podľa regnum.ru, 17. 5. 2018

Varovanie od zopakovania plánu Barbarossa
Nemecký list Junge Welt vyzval Bundeswehr, 
aby zabudol na vzájomnú opozíciu s Ruskom 
a vzdal sa nápadu obrodenia plánu „Barba-
rossa,“ ktorý bol rozpracovaný na útok proti 
ZSSR v roku 1941. 

Ozbrojené sily súčasného Nemecka, vybavené 
tankami, ponorkami a ďalšou bojovou technikou 
sú asi ťažko predurčené na „humanitárne interven-
cie“, poznamenáva autor článku. Posledný prípad 
masového nasadenia nemeckej armády sa skončil 
v roku 1945 bezpodmienečnou kapituláciou Ne-
mecka, pripomína novinár. 

V článku sa hovorí, že „ťaženie NATO proti 

Rusku sa zmení na krach“ a že plán „Barbaros-
sa“ sa obrodiť nedá. Jednoducho nebude úspešný, 
nakoľko krachli aj predchádzajúce pokusy dobyť 
Rusko v roku 1812 a 1941.

Už predtým aj švédske noviny Dagbladet zara-
dili Rusko do zoznamu štátov, vpád do ktorých sa 
zmení na hrôzu pre ktorúkoľvek armádu. Komu-
koľvek, kto si zmyslí uskutočniť intervenciu do 
Ruska, treba byť pripravený na pôsobenie vo veľ-
mi ťažkých podmienkach: holé hory, neprechodné 
bažiny, zmrznutá tundra, prudké rieky a nekoneč-
né tmavé lesy, zdôrazňuje nemecký list. 

Podľa Junge Welt a ria.ru 

  Naše zdravotníctvo – Hitlerove praktiky?
Otázka na predsedu OĽANO: Nevylučujete teda, že budete 
hlasovať za tento Kotlebov návrh? Stále kritizujete, že je to 
fašistická strana. Je podľa vás v poriadku, keď zahlasujete za 
návrh, ktorý oni prednesú?
Matovič: Fašisti v podstate do toho návrhu napísali fašistický 
pohľad na nenarodené deti. Povedali, že postihnuté dieťa je 
menejcenné, lebo to môžete potratiť do 24. týždňa, kým ne-
postihnuté iba do 12. týždňa. Takto to presne robil Hitler, lebo 
určoval, že postihnutí sú menejcenní. Ale dieťa s Downovým 
syndrómom je podľa mňa úplne rovnaký človek ako dieťa bez 
Downovho syndrómu. 
Lenže pán Matovič možno nevie, že návrh ĽSNS je v tomto 
bode veľmi podobný zákonu, ktorý v súčasnosti v SR platí.

HSP, 21. 5. 2018 (výňatok)

  Ukrajinci v SS – vraj menšie zlo
Generálny prokurátor Ukrajiny Jurij Lucenko okomen-
toval históriu divízie SS Galizien, ktorá bola svojho času 
vystavaná z Ukrajincov, ktorí prisahali vernosť nacistic-
kému Nemecku. Ich vstup do nacistických ozbrojených 
formácií nazval „menším zlom“. 
Národ vtedy roztrhli a aby sa dala získať sloboda, bolo po-
trebné opierať sa o jedno menšie zlo. Oni sa opierali. No a de-
jiny divízie „Halič“ dnes musia posúdiť historici. 
Kto teda podľa logiky Lucenka porazil fašistov? Tí, ktorí boli 
„veľkým zlom“ na rozdiel od „menšieho zla“ – divízie SS? 

Podľa topwar.ru, 12. 5. 2018 

  Veteránov VVV nahradili
„skutoční hrdinovia“

Ukrajinci zabúdajú na hrdinov Veľkej vlasteneckej vojny, 
pozerajúc na „hrdinov“, účastníkov konfl iktu na Donba-
se, vyhlásil v éteri televízie ZIK riaditeľ Inštitútu národ-
nej pamäte Ukrajiny Vladimír Vjatrovič. 
„Hovoriac o minulej i súčasnej vojne, hrdinstvo účastníkov 
tejto vojny, padlých chlapcov a dievčat... privádza k tomu, že 
často vymyslení hrdinovia tzv. Veľkej vlasteneckej vojny jed-
noducho upadajú do tieňa,“ povedal.
V ukrajinskej spoločnosti podľa Vjatroviča „prebiehajú fun-
damentálne zmeny,“ spojené so vzťahom k príslušníkom silo-
vých rezortov, ktorí sa „z obyčajných ľudí zmenili na skutoč-
ných hrdinov“.  Podľa ria.ru, 12. 5. 2018 

 
  Na Ukrajine obvinili Rusko v prisvojení si 

víťazstva nad fašizmom
Rusko si chce „prisvojiť víťazstvo nad fašizmom“, vyhlá-
sil poslanec Verchovnoj rady Ukrajiny z Bloku Petra Po-
rošenka Ivan Vinnik. 
„Ruská federácia, ktorá sa považuje za právneho následníka 
Sovietskeho zväzu, si chce prisvojiť víťazstvo nad fašizmom, 
nad nacizmom, ktoré spoločne uskutočňovala antihitlerovská 
koalícia, počnúc rokom 1939, fakticky od dátumu začiatku 
2. sv. vojny, pričom táto vojna sa skončila nie 9. mája, ale 
v auguste 1945 podpisom kapitulácie Japonska,“ povedal 
Vinnik v televízii „112 Ukrajina“. 
Poslanec tiež poznamenal, že Ukrajinci, ktorí bránili Soviet-
sky zväz, boli zapojení do rozhodujúcich bojov tejto vojny 
a tie vraj pripadli na územie súčasnej Ukrajiny a taktiež na 
Kursk, Belgorod a Stalingrad. 
„Ukrajina zohrala jednu z kľúčových úloh, ak hovoríme 
o úlohe Sovietskeho zväzu a o jeho účasti v 2. sv. vojne. Preto 
máme plné právo sláviť i tie víťazstvá, i našich vojakov. Mô-
žeme to robiť na Deň pamiatky 8. mája i na Deň víťazstva, 
ktorý bol ustanovený Sovietskym zväzom,“ dodal. 
  Podľa ria.ru, 9. 5. 2018 (výňatok)

  Radikáli prepadli v Kyjeve hlavu
„Rossotrudničestva“

Vedúci Ruského centra vedy a kultúry v Kyjeve Konstan-
tin Vorobjov pre RIA Novosti vyhlásil, že ho pri jeho dome 
v centre hlavného mesta prepadli radikáli, keď išiel polo-
žiť kvety k večnému ohňu na počesť Dňa víťazstva. 
„Práve som sa chystal zájsť s kolegami a priateľmi na miesto, 
kde sa zhromažďujú Kyjevčania ráno 9. mája pri Večnom 
ohni a pamätníku Nikolaja Vatutina. Pri vychádzaní z podcho-

(Pokračovanie na str. 4)

Ani jeden generál NATO, keď sa ráno prebudí...
...si nepovie, že chce bojovať s Ruskom. V roz-
hovore pre poľský portál Onet to povedal bý-
valý vrchný veliteľ NATO v Európe americký ge-
nerál Philip Breedlove a zdôraznil, že Moskva 
dala všetkým európskym metropolám jasný 
signál: „Naše rakety doletia z Kaspického mora 
až k Sýrii, a v prípade nutnosti doletia aj k vám.”

Americký generál odmietol názor, že NATO 
zaostáva za Ruskom o dva kroky. „Áno, Rusko 
je schopné rýchlo sústrediť svoju armádu. Ne-
myslím si však, že ich súčinnosť, schopnosti, 
rozsah cvičení a tak ďalej, sú na vyššej úrovni, 
než v aliancii,“ podotkol. 

Podľa HSP, 22. 5. 2018, Sputnik (výňatok)
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HORÚCE TÉMY ČÍSLA

Navštívili nás Rumuni

Na Slovensku každoročne pre-
javujeme vďačnosť rumunským 
osloboditeľom a vyjadrujeme 
ju nielen pietnymi aktmi, ale aj 
starostlivosťou o hroby padlých 
hrdinov, povedal tajomník ÚR 

SZPB Vilam Longauer, a v ďal-
šom poskytol rumunským hos-
ťom na to aj živé dôkazy. 

Zdá sa, že rumunskú dele-
gáciu návšteva u nás potešila. 
Jej členovia sa veľmi živo za-

ujímali o všetko, čo im bolo 
povedané a ukázané. Poskytli 
sme im nielen komplexný po-
hľad na osloboditeľskú misiu 
ich hrdinských predkov, vráta-
ne jej podrobného zobrazenia 
na mape, ale aj poznatky o sú-
časných aktivitách SZPB, kam 
patrí aj výchova k vďačnosti 
rumunským osloboditeľom. 

Záver návštevy patril exkurzii 
v našej expozícii „Za slobodu“. 

– vmi –

Po prvýkrát po dlhých rokoch navštívila SZPB delegácia 
rumunských dôstojníkov v zálohe a vo výslužbe, ktorí za-
stupujú aj vojnových veteránov a nesú tradície Rumunskej 
kráľovskej armády, ktorá sa v rámci 2. ukrajinského frontu 
podieľala na oslobodzovaní Československa.

Odhalili pomník červenoarmejcom
Dňa 8. mája 2018 na začiat-
ku Jánskej doliny odhalili 
pomníček vojakom Červe-
nej armády, ktorí padli po-
čas oslobodzovacích bojov 
vo februári 1945 v katastri 
obce Liptovský Ján. 

Slávnostný akt, ktorý nepo-
kazil ani hustý dážď, otvorili 
starosta obce Juraj Filo s pred-
sedom ZO SZPB Milanom Jan-
čuškom. Prítomný boli aj prvý 
tajomník Veľvyslanectva RF 
Nikolaj S. Ryžov a jubilujúci 
brigádny generál Ján Iľanovský.

S históriou bojov a súvislos-
ťami postavenia pamätníka prí-
tomných zoznámil historik Ol-
dřich Vaněk. (Viac v budúcom 
čísle.) OblV SZPB L. Mikuláš

Na Povstanie nezabúdajú
Ďalšia pamätno-informačná tabuľa SNP (informačný panel 
SNP) je na svete. 

tabuľa umiestnená pri pamätní-
ku SNP pred obcou Liptovská 
Teplička. 

S vedením obce sme sa na jej 
výrobe a umiestnení dohodli 
ešte minulý rok. Práve Liptov-
ská Teplička je v zachovávaní 
tradícií a odkazu SNP príkladom 
pre ostatné obce nielen v okrese 
Poprad. Po vydaní publikácie 
„Partizánska obec Liptovská 
Teplička“ v januári 2018 a vy-
hotovení spomínanej tabule, má 
obec v pláne aj ďalšie aktivity. 
Pripravuje obnovenie pamät-
nej tabule SNP na budove zá-
kladnej školy v obci, výstavbu 
repliky partizánskeho bunkra, 
umiestnenie informačnej tabule 
o padlých na miestnom cintorí-
ne a ďalšieho informačného pa-
nelu SNP. Okrem toho sa obec 
príkladne stará o vojnové hroby 
a pamätníky venované obetiam 
2. sv. vojny, ktoré sa nachádza-
jú v jej katastri. Aj tentoraz som 
pri výrobe tabule spolupracoval 
s fi rmou Artateliér Poprad.

Marcel Maniak

Je to už v poradí tretia tabuľa, 
ktorá informuje o priebehu SNP 

v okrese Poprad. Po tabuliach 
pri Kvetnici a Lučivnej, je táto 

Naša anketaNaša anketa
(Dokončenie zo str. 1)

Jozef Pupala, predseda ZO SZPB arm. gen. L. Svobodu – Čierny 
Potok: – Oslavovať deň oslobodenia Slovenska nikto nikomu ne-
bráni. Podľa môjho názoru by bolo eticky morálnejšie, keby si každá 
obec pripomínala deň oslobodenia a tým vyjadrovala hold padlým 
osloboditeľom. Či už vojakom Červenej armády, Rumunskej krá-
ľovskej armády, l. čs. arm. zboru v ZSSR, partizánom a vojakom 
1. čs. armády na Slovensku. 
Milan Urban, predseda OblV SZPB, Trebišov: – Nemyslím si, že by 
tento názor „mať svoj vlastný deň oslobodenia“ mal podporu väčši-
ny čitateľov Bojovníka, nehovoriac o hlasovaní v našom parlamente. 
Možno niekto by chcel napr. 21. september 1944, kedy prišla sloboda 
do 1. oslobodenej obce Kalinovo a ďalších (Habura či Čertižné). 
Nie je dobré, že sa menia na Slovensku takéto významné dátumy, akým 
je oslobodenie vlasti. Mal ostať pôvodný dátum oslobodenia 9. máj. 
Pavol Čuma, tajomník OblV SZPB, Vranov nad Topľou: – Dá sa 
s tým súhlasiť, ale kým 8. máj je sviatkom ukončenia 2. svetovej 
vojny, 3. máj by mohol byť sviatkom oslobodenia Slovenska. 

Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa. 

Zlodeji alebo...?
V Ružomberku sa nachádza niekoľko pamätníkov obetiam 
2. sv. vojny. Medzi ne patrí aj pamätník 28 zamestnancom 
bývalých Bavlnárskych závodov V. I. L. Ružomberok padlým 
za oslobodenie vlasti. 

Pôvodne bol umiestnený pri vstupnej bráne do závodu, ale 
zmenou vlastníckych pomerov sa začala jeho strastiplná cesta. 

Súčasťou pamätníka je aj postava partizána odliateho z bron-
zu a v tom bol pes zakopaný. Socha partizána bola ukradnutá 
dvakrát, ale pozornosťou členov SZBP v Ružomberku sa vždy 
vrátila na svoje miesto. Nakoniec sa celý pamätník premiestnil 
k hlavnej ceste I/18 v blízkosti čerpacej stanice Shell, supermar-
ketu Tesco a Katolíckej univerzity. Nakoľko pamätník je vlast-
níctvom mesta Ružomberok, v zmysle zákona o pamiatkach, 
mesto dalo vyhotoviť kópiu partizána a tú umiestnilo na pamät-
ník. Originál je v mestskom depozite. 

Keďže chodievam okolo na nákupy, tak môj pohľad vždy za-
blúdi k pamätníku. Tak sa stalo aj 29. marca. Na moje prekva-
penie som tam sochu partizána nevidel. Neveril som vlastným 
očiam, socha tam naozaj nebola. Zašiel som až k pamätníku, obi-
šiel som jeho okolie, či nie je niekde padnutá, zvalená vetrom. 

Darmo som hľadal, socha sa stratila. Samozrejme, telefonáty 
na mesto, členom SZPB. Nikto nič nevedel, takže aký bol úmy-
sel? Použiť ju ako šrot, ale nebola kovová, urobiť spoločenskú 
škodu, mať ju vo vlastnej zbierke??? 

Krádež bola nahlásená aj na políciu. Presnejšie, krádež sa zrej-
me stala medzi 27. a 29. marcom. 

V súčasnosti je objednaná výroba kópie sochy, no poznanie 
o takejto úcte k našim predkom, k našej histórii, k padlým, za-
rmucuje. Róbert Fajta, predseda OblV SZPB Ružomberok

NAKA  zadržala šéfa Slovenskej pospolitosti
Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry pri zásahu na západe 
Slovenska zadržali šéfa Slovenskej pospolitosti Jakuba Šrabáka. 
Pred dvoma rokmi mal už opletačky s políciou, 25. 6. 2016 ho 
policajti zadržali počas protestov extrémistov v Bratislave.

Okrem neho polícia 10. 5. zadržala aj Michala Buchtu, ktorý kan-
didoval do parlamentu aj do žilinského samosprávneho kraja za 
ĽSNS a Jaroslava Pagáča, speváka známeho pod prezývkou Reborn.

Trojica mužov mala vznesené obvinenia za extrémistické trestné 
činy. Podľa pravda.sk, 10. 5. 2018
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Čo píšu iníČo píšu iní
(Dokončenie zo str. 2)

du ma zozadu prepadli niekoľkí ľu-
dia... obliali ma nečistotami a zelenou 
farbou,“ povedal Vorobjov. Dodal, že 
útočníci mu bez vysvetlenia príčin 
sľúbili nabudúce „omnoho vážnejšie 
zúčtovanie“.
Vorobjov spresnil, že k zodpovednos-
ti za prepad sa prihlásila radikálna na-
cio nalistická organizácia „C14“.
  Podľa ria.ru, 9. 5. 2018 

  Fakty 1945:
USA zmasakrovali triedu 
plnú detí a Plzeň
o tom mlčí 

Americké omyly na konci vojny alebo 
začiatok terorizmu, o ktorom sa mlčí? 
V Plzni na Doubravke v bývalom kon-
zervatóriu, ktoré je už niekoľko rokov 
opustené, je umiestnená pamätná dos-
ka na spomienku na zahynutú celú 
triedu – 38 detí a učiteľku. 
„Na záver vojny sa mesto stalo cie-
ľom spojeneckého bombardovania,“ 
uviedla na začiatku krátkeho pietneho 
aktu (komunistka) Hana Vočadlová. 
Noc sa zmenila na deň
„Dňa 17. apríla 1945 prišiel prvý veľ-
ký nálet. Zo 16. na 17. apríla to bol 
britský nálet. V tú noc sa nad Plzňou 
objavilo 222 bombardérov Lancas-
ter. Najskôr si ciele označili farebne 
horiacimi bombami. Podľa výpovedí 
pamätníkov sa noc zmenila na deň. 
Vo vzniknutej žiare sa vraj dali čítať 
noviny. 
V priebehu 17 minút zhodili spoje-
necké lietadlá 891 trhavých a 4 tony 
zápalných bômb.“ 
Okrem železničnej stanice bombardo-
vali aj časť obytnej štvrte Doubravky, 
Roudnej, celú Jatečnú kolóniu a tak-
tiež Plzenské pivovary, uviedla ďalej 
Vočadlová. „Bilancia náletov bola 
hrozivá. Obetí bolo okolo tisíc, zrú-
tených bolo 120 domov, ďalších 154 
bolo ťažko poškodených. Pamiatku 
detí, ktoré pri tomto bombardovaní 
zahynuli, pripomína pamätná doska 
na chodbe konzervatória a lipa, vy-
sadená v Habrmanovom parku, ktorá 
nesie meno pani učiteľky – Kveta.“ 
Pripomínať a zase pripomínať! 
„Ani na také obete 2. sv. vojny by sa 
nemalo zabúdať,“ pokračovala ďa-
lej. „Amerických a britských voja-
kov, ktorých Plzeň vítala ako svojich 
osloboditeľov, zahynulo pri postupe 
naším územím menej, ako v jedinom 
okamihu našich civilistov. Vzhľadom 
na časový odstup pamätníkov týchto 
udalostí ubúda. 
Plzeň po americkom nálete
Vo svetle faktov sú megalomanské 
adorácie US Army v Plzni skôr zlo-
činom a výsmechom obyčajným ľu-
ďom a zabitým, ako skutočná pocta 
osloboditeľom. Kto si toto pripome-
nul z amerických akože hrdinov na 
oslavách? 
„Je priam nepochopiteľné, že v dnešnej 
dobe sú ešte prezentované nápady, aby 
boli v mene demokracie a ochrany 
ľudských práv použité moderné zbra-
ne, vrátane atómových,“ ukončila svoj 
prejav Vočadlová.

Podľa skrytapravda.cz, 7. 5. 2018 

ZO ŽIVOTA REGIÓNOV

Okresné „Medzníky...“ v Martine
Do okresného kola sa prihlásilo 11 škôl (14 družstiev). De-
väť základných z Martina, dve z Turčianskych Teplíc, 8-ročné 
gymnázium a Spojená ZŠ. Suma sumárum 163 súťažiacich. 
Oproti vlaňajšku so 60 súťažiacimi je to úctyhodný nárast.

Súťaž otvoril viceprimátor 
Martina Imrich Žigo za prítom-
nosti oblastného predsedu SZPB 
Radomíra Žingora, predsedu 
komisie Ivana Gosiorovského, 

za oblastnú HDK jej pred-
sedu Imricha Repku, za 
KUŽaM Vlasty Kevickej 
a predsedníčky KUŽaM 
Boženy Repkovej, ktorá 

aj celú súťaž pripravovala. 
Samozrejme, ani tento rok ne-
chýbala regionálna televízia 
TV-Turiec, ktorá priebeh sú-
ťaže nakrútila a odvysielala. 

Na prvom mieste sa umies-
tila ZŠ – Gorkého, Podháj 
v zložení: Lenka Štiftelová, 
Nela Petrovičová a Katarína 

Okresné kolo v Michalovciach

Dúha
Štyri písmená a predsa vo 
výtvarnej a literárnej tvor-
be pre deti Slovenska zna-
menajú celý umelecký svet. 

Dňa 4. mája 2018, v pred-
večer osláv 73. výročia ukon-
čenia 2. svetovej vojny, sa 
zišli mladí umelci z celého 
Slovenska v sprievode rodi-
čov a učiteľov na Mestskom 
úrade v Starej Ľubovni na vy-
hodnotení XXII. ročníka ce-
loslovenskej súťaže a výstavy 
výtvarnej a literárnej tvorby 
detí. Vyhodnotenie sa nieslo 
v príjemnej atmosfére, ktorú 
vytvorili mladé talenty ZUŠ 

Jána Melkoviča zo Starej Ľu-
bovne.

Vyhlasovateľom a garan-
tom je Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 
a usporiadateľom Ľubovnian-
ske osvetové stredisko. Medzi 
spoluorganizátorov patrí aj 
OblV SZPB v Starej Ľubovni.

Mimoriadnu cenu SZPB 
v tomto roku získali:

Vo výtvarnej tvorbe – Adam 
Čierny zo ZŠ na ulici Jarná 
20, Žilina. V literárnej tvorbe 
– Tomáš Grofčík zo ZŠ s MŠ 
J. Votaššáka, Zakamenné.

Ceny odovzdal predseda 
OblV SZPB Stará Ľubovňa 
Václav Homišan.

Po vyhodnotení nasledovala 
vernisáž výtvarných diel v Pro-
vinčnom dome, ktorú otvoril 
predseda odbornej poroty aka-
demický maliar Peter Kocák, 

Králiková. Druhé miesto ob-
hájila ZŠ – Jahodníky, skupi-
na dievčatá: Lenka Dubická, 
Lívia Rošáková a Michaela 
Ivašková. Na treťom mieste 
sa umiestnila ZŠ – Kronero-
vá: Rebeka Čomborová, Anna 
Badáňová a Šimon Štermen-
ský. 

Školy získali poháre a súťa-
žiaci čestné uznanie. – BR  –

Súťaž otvoril riaditeľ ZŠ Krymská Jozef Porvaz, ktorý 
privítal Julianu Pregovú za Odbor školstva a športu 
MsÚ Michalovce, Miroslava Pregu za OblV SZPB Micha-
lovce, 21 súťažiacich zo siedmych škôl a ich učiteľov. 

Súťažiace družstvá sa sústredili počas 60 minút na vypra-
covanie otázok o 2. svetovej vojne v Európe, na Slovensku 
počas SNP a o Karpatsko-duklianskej operácii.

Žiaci preukázali dobré vedomosti z pravdivých dejín, za 
čo patrí vďaka ich učiteľom.

Tri víťazné družstva: 1. ZŠ ul. Krymská, Michalovce; 2. 
ZŠ ul. J. Švermu, Michalovce; 3. ZŠ s MŠ Palín. Ocenené 
boli diplomom a pohármi a ostatné ZŠ diplomami za účasť.

M. Prega pozval účastníkov súťaže na májový poznáva-
cí zájazd na Duklu a do Vojenského historického múzea vo 
Svidníku. – MP –

a obhliadka Ľubovnianskeho 
hradu so skanzenom. Predse-
dom odbornej poroty literár-
nej tvorby bol spisovateľ Peter 
Karpinský. – VH –

Návšteva pamätných miest holokaustu v Poľsku
Dňa 11. mája 2018 sme sa piati členovia ZO SZPB Pohorelá zúčastnili autobusového 
zájazdu do táborov smrti v Osvienčime, Brezinkách, ktorý organizovala učiteľka de-
jepisu v ZŠ s MŠ Pohorelá Anna Pravotiaková.

Bol to veľmi poučný zájazd, 
ktorý žiakom 5.– 9. ročníka pri 
veľmi dobrom výklade sprie-
vodkyne v slovenčine priblížil 
pre nich neskutočné zverstvá, 
ktorých sa dopúšťali príslušníci 
zbraní SS hlavne na židovských 
väzňoch. 

Súčasťou zájazdu bola aj náv-
števa Krakova a jeho najväčšie-
ho skvostu hradu Vavel. I keď 
to bol jednodňový zájazd splnil 
hlavný cieľ – žiaci na vlastné oči 
spoznali udalosti a kruté zaob-
chádzanie s väzňami v koncen-
tračných táboroch počas 2. sve-
tovej vojny.
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OSLAVY VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM A NEMECKÝM NACIZMOM

Dôstojne a v dobrej nálade
ZO SZPB v Cinobani 7. mája 2018 v spolupráci so ZŠsMŠ v Ci-
nobani, hlavne s pomocou riaditeľa Stanislava Čopa, zástupky-
ne riaditeľa školy Ľubice Machavovej, vychovávateľov Zdenka 
Weissa, Vojtecha Šéreša, Radka Berkyho a učiteľov naplnili do-
poludnie kresbami detí na asfalt.

Téma obrázkov mala zachytiť 
mierový život bez vojen. V dvoch 
kategóriách sa spomedzi 33 sú-
ťažiacich hodnotili tri najkrajšie 
kresbičky, hoci nakoniec boli 
všetci víťazi. Farby a tvary ob-
rázkov znázorňovali tanky, pušky, 
kvety, domy, ľudí, ale najmä ticho 
a krásu mierových dní. 

V úvode sme medzi sebou pri-
vítali predsedu Oblastného výboru 
SZPB z Lučenca Jozefa Cerovské-
ho, ZO SZPB z Cinobane zastupo-
vali Mária Švikruhová a Jozef Čin-
čura. J. Cerovský deťom zdôraznil, 
že najväčší podiel na našom víťaz-
stve mala Červená armáda. 

Súčasťou programu bolo aj po-
loženie kytičky kvetov k pamät-
níčku v objekte školy, na ktorom 
sú napísané mená našich spoluob-
čanov padlých v SNP.

Za prácu patrí odmena a tak 
všetky deti dostali sladkosť a naj-
lepší aj malé darčeky.

V popoludňajších hodinách ZO 
SZPB v spolupráci s obcou Cinoba-
ňa pripravili dôstojný program na 
námestí obce pri Pomníku padlých 
hrdinov, občanov padlých v SNP 
v rokoch 1944/45. Zaznela tu báseň 
žiačky i čestné salvy z pušiek KVH 
Krasnogvardejci z Košíc. 

S prejavom vystúpil starosta 
obce Cinobaňa Jozef Melicher, kto-
rý zdôraznil čo všetko sa muselo 
obetovať preto, aby sme mohli žiť 
v mieri a prečo je potrebné dávať 
opäť pozor na extrémistické preja-
vy. Predsedníčka ZO SZPB Mária 
Švikruhová po ňom upozornila na 
správnosť používania historických 
pojmov, ako „Deň víťazstva nad 
fašizmom“, „Koniec vojny“... 

Aj tohto roku sme si uctili všet-
ky štyri pamätné miesta v Cinoba-
ni. V časti Turičky si spoluobčania 
postavili vatru a v dobrej nálade 
pri nej zotrvali do neskorých ve-
černých hodín.  – MŠ –

Jakubany oslavovali koniec vojny
V nedeľu 13. 5. 2018 členovia ZO SZPB v Jakubanoch, únia žien 
a ďalších asi päťdesiat spoluobčanov odišlo do Levočského poho-
ria za Vinné lúky na horu Javorinka, kde sa nachádza pamätník 
havarovanému sovietskemu dopravnému lietadlu, ktoré zostrelil 
nemecký stíhač v noci z 23. na 24. októbra 1944. 

Lietadlo viezlo ranených vojakov z Banskej Bystrice do Ľvova. Časť 
posádky lietadla haváriu neprežila. Pri tejto príležitosti každoročne ZO 
SZPB v Jakubanoch uskutočňuje pri pamätníku pietny akt, ktorého sú-
časťou je bohoslužba za  zomretých v 2. sv. vojne a pri havárii lietadla. 

Bohoslužbu konal otec Jozef, kaplán z Jakubian. Pri oslovení prítom-
ných odsúdil nezmyselnosť vojny, upresnil postavenie gréckokatolíc-
kej cirkvi v časoch vojnového slovenského štátu, ocenil biskupa Pavla 
Gojdiča, ktorý od nastúpenia fašizmu v Nemecku otvorene nesúhlasil 
s fašistickým režimom a takto viedol aj celú gréckokatolícku cirkev. Za 
to bol aj zo strany politikov slovenského štátu kritizovaný. 

Po panychíde sa konala opekačka „pri vysokej peci“, ktorá sa nachá-
dza nad obcou Jakubany.  Ladislav Šlachtovský, podpredseda OblV SZPB v Starej Ľubovni

(Pre Bojovník bez nároku na honorár)

Oslavy 73. výročia oslobodenia v Bardejove
Spomienkové oslavy 73. výročia oslobodenia 
a víťazstva nad fašizmom v Bardejove sa začali 
pietnym aktom kladenia vencov, ktoré položili 
členovia oblastnej organizácie SZPB a priami 
účastníci odboja, medzi ktorými bol aj 96-roč-
ný vojnový veterán kpt.  v. v. Alojz Fuňák. 

Pamiatku osloboditeľov si uctili aj predstavitelia 
štátnej správy a samosprávy, viacerých organizácií 
a inštitúcií, ale i zástupcovia záchranných a ozbroje-
ných zložiek v našom meste a okrese. Úctu vzdali aj 
zástupcovia Veľvyslanectva RF v Bratislave, členo-
via delegácie z poľského partnerského mesta Gorlice, 
veliteľ 2. mechanizovanej brigády v Prešove i členo-
via politických strán SMER-SD a SNS. Nakoniec 
veľmi dojímavé bolo aj poďakovanie kvetinami zo 
strany našich najmenších – detí z MŠ na Gorkého 
ulici a žiakov ZŠ v meste, ktorí lemovali pamätník 
pietneho miesta. 

Po básni Máj ako máj bardejovského básnika Jána 

Nagajdu, ktorú predniesla žiačka 7. ročníka Simona 
Kurimská sa zhromaždeniu prihovoril prednosta OÚ 
v Bardejove Miroslav Bujda. Hneď v úvode pozna-
menal, že tomuto vojnovému konfl iktu predchádzalo 
jatrenie starých krívd a nepriateľstiev, ale aj propa-
ganda šíriaca nevraživosť a nenávisť, ktorá pohŕda 
ľudským životom, ba dokonca aj celými národmi.
Ďalej prednosta konštatoval, že príbeh najtra-

gickejšej vojny v dejinách ako-keby strácal na ak-
tuálnosti, čo si musíme zvlášť v dnešnej dobe viac 
uvedomovať. A že práve preto si nesmierne vážime 
činnosť členov Oblastnej organizácie SZPB v Barde-
jove, ktorí obhajujú a šíria myšlienky a hodnoty, za 
ktoré bojovali tí, ktorí si pravdu, slobodu, vlastenec-
tvo a ľudskosť vážili viac, ako svoj život. M. Bujda 
nakoniec vyzval účastníkov pietneho aktu, aby sa 
vždy s úctou pristavili na miestach, ktoré sú skropené 
krvou bojovníkov za našu slobodu, lebo toto sme im 
stále dĺžni!  Anna Petričová, snímka Ján Paľa

26. ročník pochodu na Malý Slavín
Na spomienkovom podujatí – uctenia si pamiatky dvoch soviet-
skych vojakov Ivana Gorjonova a Nikolaja Finuškina, ktorí padli po-
čas 2. sv. vojny 4. 4. 1945, sa nás 12. mája zúčastnila vyše stovka.

Po položení kvetov k pamätníku 
sa k prítomným prihovorili veľvy-
slanec RF v SR Alexej L. Fedotov, 
veľvyslanec Bieloruskej republi-
ky v SR Igor A. Leščeňa, jeden zo 
zakladateľov tejto tradície Milan 
Ftáčnik, a predseda OblV SZPB 
v Bratislave  Martin Krno.

V príhovoroch odsúdili fašizmus 
a pripomenuli rozhodujúcu úlohu 
Sovietskeho zväzu a jeho Červe-
nej armády na porážke nemeckého 
nacizmu a fašizmu a vzdali hold 
pamiatke tých, ktorým vďačíme za 
naše oslobodenie. „Nechceme, aby 
sa fašizmus do našej krajiny vrá-
til,“ zdôraznil M. Ftáčnik. 

Ukazuje sa, že obzvlášť dnes 
vystupuje do popredia požiadavka 
pripomínať si hrôzy fašizmu, naj-
mä mládeži, aby sme nepodľahli 

falošným predstavám, ktoré pre-
zentujú falzifi kátori dejín, žiaľ, už 
aj na Slovensku.

Na spomienkovom podujatí sa zú-
častnili aj tajomník ÚR SZPB Viliam 
Longauer, predseda Klubu Nového 
slova Jozef Lysý a po prvýkrát aj 

zástupca Čínskej ľudovej republiky.
Organizátori podujatia, tak ako 

vždy, aj tentoraz pripravili príjem-
né posedenie pri vatre. Pre mno-
hých je to takmer jediná príleži-
tosť stretnúť sa aspoň raz za rok, 
vymeniť si názory so starými zná-
mymi a porozprávať sa pri výbor-
nom guláši a opekaní zapekačiek. 
 – vič –

73. výročie s vedomosťami a športom
Oblastný výbor SZPB Rimavská Sobota – KUŽM, Okresný úrad R. Sobota a CVČ Relax R. Sobota v pia-
tok 4. mája 2018 pri príležitosti 73. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom zorganizovali vedomostnú 
súťaž z dejín 2. sv. vojny a stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

Do vedomostnej súťaže sa prihlásilo 
8 trojčlenných družstiev. Najlepšie ve-
domosti o dejinách 2. sv. vojny, o oslo-
bodzovaní našej vlasti i nášho regiónu 
prezentovala trojica zo ZŠ S. Vozára 
Hrachovo, na 2. mieste skončila ZŠ Š. 
M. Daxnera z R. Soboty a tretí boli ško-
láci zo ZŠ Dr. V. Clementisa z Tisovca. 

V stolnom tenise medzi dievčatami 
zvíťazila Denisa Uhrínová zo ZŠ Pet-
ra Kellnera Hostinského v R. Sobote. 
Z tejto školy bol aj Adam Černecký, ví-
ťaz medzi chlapcami. 

Chlapci a dievčatá na prvom až tre-
ťom mieste okrem diplomov a medai-
lí získali aj hodnotné vecné c eny od 
sponzora.
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Nebojme sa byť otvorene a zásadovo čestní. Na to fašisti zbrane nemajú.
Deň víťazstva na Polome
Za účasti predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja E. Jurino-
vej, 1. tajomníka Veľvyslanectva RF v SR, poslancov ŽSK, starostov 
obcí, delegácie SZPB a stoviek občanov Stráňav a širokého okolia 
sme si ho uctili pri pamätníku vojakov 1. čs. armádneho zboru 
v ZSSR pamiatku osloboditeľov, vojakov Červenej armády,1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR a účastníkov domáceho odboja.

E. Jurinová vyzdvihla dôležitosť 
slobody a mieru pre dôstojný roz-
voj ľudskosti a ocenila obetavosť 
a hrdinstvo osloboditeľov spod na-
cistickej nadvlády. Ruský diplomat 
sa srdečne poďakoval občanom 
Slovenska za zachovanie pamäti 
a starostlivosť o miesta odpočinku 
vojakov Červenej armády. 

Predseda Oblastného výboru 
SZPB Juraj Drotár poukázal na 
nutnosť zachovania poučenia zo 
spoločného boja protifašistickej 
koalície a jej víťazstva nad naciz-
mom a fašizmom, ktoré by malo 
byť v súčasnej dobe trvalým kré-
dom pre spoluprácu medzi štátmi 
a politickými stranami. 

Oslavy Dňa víťazstva na Javo-
rine nad Stráňami už prekročili 
rámec regiónu a stali sa oslavami 
generácií, obcí a miest širokého 
okolia a zahraničných miest a de-
dín Českej a Poľskej republiky. 
Hviezdicový výstup turistov z Tu-
ria, Strečna a Stráňav k pamät-
níku vojakov a veľké až rodinné 
priateľstvo všetkých účastníkov je 
večnou pamiatkou na obete boja 
o Malú Fatru a jej oslobodenia. 
Zásluhu na tom všetkom majú 
dobrovoľníci obce Stráňavy pod 
vedením ich dlhoročného starostu 
Jozefa Papána a nestora Kamila 
Hrušku, ktorý je predsedom obec-
nej organizácie SZPB. – JD –

Dôstojné pietne akty na Šariši

Uctili sme si pamiatku padlých

Trebišov opäť so študentským špalierom
Na mestskom cintoríne pri Pamät-
níku osloboditeľov v Trebišove sa 
v piatok 4. mája 2018 stretli pri príle-
žitostí 73. výročia Dňa víťazstva nad 
fašizmom odbojári z trebišovských 
základných organizácií a organizácií 
z Kráľovského Chlmca, Sečoviec, Eg-
reša, Novosadu, Plechotíc, Dargova 
a Veľkých Ozoroviec. 

Pietneho aktu sa zúčastnila aj dele-
gácia bratskej organizácie MUSUV 
z Užhorodu, ktorú viedol jej predse-
da genpor. Igor Ivanovič Zinčuk. Na 
čele domácej delegácie OblV SZPB 
boli podpredsedovia Pavol Ferenc, 
Ivan Kseňák a tajomník Milan Malý. 

Na pietnom akte sa zúčastnilo aj 
vedenie a zamestnanci Mestského 
a Okresného úradu v Trebišove, voj-
sko a polícia, štátne organizácie a ve-

niec vďaky položili aj členovia OV 
KSS v Trebišove na čele s predsed-
níčkou Martou Makovou a podpred-
sedom Alexandrom Bosnyakom. 

Nechýbali ani žiaci miestnych škôl, 
ktorí tvorili špalier a samozrejme ob-
čania mesta Trebišov.

Milan Urban, predseda OblV SZPB Trebišov 

8. mája pri hrobe Neznámeho partizána si členo-
via ZO SZPB a KSS v Diviackej Novej Vsi pripome-
nuli Deň víťazstva nad fašizmom.

Veľa ľudí už zabudlo na svojich predkov, ktorí bo-
jovali za našu slobodu. Na nesmierne obete, ktoré pri-

niesli vojaci Červenej armády, rumunskej armády, 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR, partizánske jednotky, ale aj 
na zavraždených civilistov v ko ncentračných táboroch.
Česť a sláva ich večnej pamiatke.

Igor Sojka, predseda ZO SZPB Diviacka Nová Ves

Nielen neznámemu partizánovi

Vzdali hold hrdinom

V šarišských mestách Lipany, Sabinov, Prešov 
a Veľký Šariš sa od 4. do 9. mája 2018 konali 
pietne akty kladenia vencov na počesť 73. vý-
ročia Dňa víťazstva nad fašizmom. Organizo-
vali ich miestne samosprávy za spoluúčasti ZO 
SZPB a oblastného výboru SZPB v Prešove.

Za letného počasia k pamätníkom našich oslobo-
diteľov v 2. svetovej vojne, vojakom Červenej ar-
mády, príslušníkom 1. ČSAZ, partizánom a účast-
níkom domáceho odboja položili vence a vzdali 
hold a úctu predstavitelia samosprávy a štátnej 
správy, ozbrojených zložiek, politických strán, 
členovia SZPB, školská mládež i občania jednot-
livých miest. V Prešove sa pietneho aktu zúčastnil 
i prvý tajomník Veľvyslanectva RF na Slovensku 
Alexander Kutorkin a družobná delegácia býva-
lých príslušníkov 128. divízie z Mukačeva. 

Hodno spomenúť obohatenie pietneho aktu 
v Lipanoch kultúrnym programom žiakmi miest-
nej ZUŠ, odovzdanie pamätných medailí M. R. 
Štefánika priamym účastníkom protifašistického 
odboja plk. v. v. Františkovi Orlovskému v Prešo-
ve a Jurajovi Kuzmovi v Sabinove. 

Dojímavé bolo položenie kvetov k Pamätníku 
osloboditeľov v Prešove deťmi z Materskej školy 
na Bajkalskej ulici vedenými riaditeľkou Renátou 
Gumanovou a vzdanie úcty študentmi Gymnázia 
na Konštantínovej ulici.

Dobre zorganizované pietne akty boli preja-
vom našej úprimnej vďaky padlým i žijúcim hr-
dinom, naším osloboditeľom za 73 rokov trvajúci 
mier a slobodu. Vojenské pocty zabezpečili voj aci 
2. mb a vrtuľníkového krídla v Prešove.  

Ján Krajkovič, snímka Vladimír Kečkeméty

Aj mesto Stará Ľubovňa si 9. mája pripomenulo 73. výročie ví-
ťazstva nad fašizmom. Staroľubovňania sa v tento deň prišli po-
kloniť našim osloboditeľom, osobitne vojakom Červenej armády.

Pietnu slávnosť otvorila členka 
predsedníctva OblV SZPB Lýdia 
Hricíková. Po nej študent Tomáš 
Sikora oslovil prítomných slo-
vami básnika . Slávnostnú atmo-
sféru taktiež umocnil prednosta 
okresného úradu Peter Sokol, keď 
v príhovore konštatoval: „Nikdy 
nemôžeme zabudnúť na obete 
najväčšej a najtragickejšej voj-

ny vo svete, na našich oslobo-
diteľov, najmä vojakov soviet-
skej armády, ktorých na našom 
území padlo 63 512. Hoci chceli 
žiť, do rodnej domoviny sa už 
nevrátili, lebo bránili mier a slo-
bodu vo svete.“ 

Slávnosť pokračovala kultúr-
nym programom, ktorý poukázal, 
že fašistická a nacistická ideo-

lógia bola a je stále nebezpečná. 
Zážitkovou formou na to pou-
kázali mladí zástupcovia Matice 
slovenskej, pestrofarebnú kyticu 
mladosti z tancov uvili členovia 
folklórneho súboru Ľubovňan 
pri Gymnáziu Terézie Vansovej 
v Starej Ľubovni. Na záver piet-
nej slávnosti sa zástupcovia štát-
nej a verejnej správy i politických 
strán poklonili pamiatke obetí 
2. sv. vojny pri pamätníku padlých 
pred Domom kultúry v Starej Ľu-
bovni. Edita Oláhová

 predsedníčka ZO SZPB v Starej Ľubovni

Deň víťazstva nad fašizmom sme si pripomenuli v Srňacom už tre-
tím ročníkom po stopách Spitzovcov. Ide o židovskú rodinu, ktorá sa 
v lese v tejto lokalite v bunkri pod koreňom stromu ukrývala 200 dní. 

73. výročie v Dobšinej
Členovia ZO S ZPB spolu s vedením mesta Dobšiná a širokou 
verejnosťou sa stretli v stredu 9. mája 2018, aby si pripome-
nuli Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý zmenil novodobé deji-
ny a umožnil nám žiť život tak, ako ho dnes poznáme.

Pri pamätníku padlých hrdinov 
v parku na ulici SNP v Dobšinej 
zazneli po básni v podaní Márie 
Gazdíkovej slávnostné príhovo-
ry zástupkyne primátora mesta 
Anny Klausmanovej a predsedu 
ZO SZPB Františka Novotného, 
ktorý priblížil historické súvislosti 
ukončenia druhej svetovej vojny 
v našom meste: „V Dobšinej sa 
oslavovalo skončenie vojny v so-

botu 10. mája 1945. Domy boli 
ozdobené zástavami a oslava sa 
začala pochodom, ktorý sa pohol 
od robotníckeho domu (na rozhra-
ní vtedajšej Tureckej a Letnej uli-
ce) a pokračoval cez Jarkovú uli-
cu na terajšie námestie. V strede 
kráčali dievčatá v krojoch a niesli 
víťazné zástavy. Na konci osláv 
všetci prítomní spievali národnú 
pieseň – Kto za pravdu horí, pri-

čom oslavy ukončila až veselá zá-
bava do nočných hodín.“

Po celý čas osláv pri pamätníku 
padlých hrdinov držali stráž šty-

ria členovia baníckeho združenia 
Bratstvo – Brüderschaft a atmo-
sféru umocňovala miestna dycho-
vá hudba.  Juraj Karika, snímka autor

Spomienka
ZO SZPB v Spišskej Belej 
si 7. mája 2018 v tichej 
piete pripomenula 73. vý-
ročie víťazstva nad fašiz-
mom na miestnom cinto-
ríne pri hrobe neznámeho 
sovietskeho vojaka. 

Primátor Štefan Bieľak 
v slávnostnom príhovore 
pripomenul, že na hrozné 
udalosti 2. svetovej vojny 
netreba zabúdať, ale na-

opak, treba si ich pripomí-
nať, aby sa im predišlo.

Predsedníčka ZO SZPB 
– Daniela Lineková sa 
podrobnejšie venovala 
udalostia m tohto význam-
ného dňa. Pripomenula 
obrovské ľudské obete 
z radov vojakov bojujúcich 
armád, ako aj civilného 
obyvateľstva.

 – DL –

Pri výročí oslobodenia prvej obce v regióne Košice – okolie Ská-
roša nechýbala ani naša ZO SZPB Čaňa. 
Za Oblastný výbor SZPB Košice tam aj pred stúpencami Nesmrteľné-
ho pluku vystúpila oblastná tajomníčka Monika Gergeľová.  – MG – 

Dňa 9. 5. 2018 sa asi 200 členov ZO SZPB 
gen. Viesta, obyvateľov mesta Revúca 
a žiakov ZŠ zišlo na spomienkovej sláv-
nosti pri Pamätníku osloboditeľov, aby si 
pripomenuli najtragickejšie obdobie mi-
nulého storočia a 73. výročie víťazstva 
nad fašizmom.

Po hymne a básni si účastníci uctili pa-
miatku hrdinov 2. svetovej vojny položením 
kytice kvetov a vencov k pamätníku oslobo-

diteľov a k buste generála Viesta. V hlavnom 
príhovore sa k prítomným prihovoril pred-
nosta OÚ v Revúcej Peter Balogh. Z jeho 
prejavu vyplynuli tieto posolstvá:

Nezabúdať na tých, ktorí vo vojne prejavi-
li odvahu postaviť sa so zbraňou v ruke fa-
šistom a vyjadrovať im úctu a vďaku.

Mier, sloboda, demokracia nie sú samozrej-
mosťou, bolo za ne treba bojovať a toto treba 
mládeži pripomínať. Vojna je tým najhorším 

a najtragickejším čo mohlo ľudstvo postihnúť.
P. Balogh tiež varoval pred snahami spo-

chybňovať a prepisovať historické fakty 
o 2. svetovej vojne a aj neodškriepiteľný po-
diel Červenej armády na víťazstve.

Potom predseda ZO SZPB gen. Viesta Ján 
Kochan a primátorka Eva Cireňová odo-
vzdali členské preukazy 13-tim novým čle-
nom SZPB

Slávnosti sa zúčastnili aj poslanci BBSK 
Július Buchta a Jaroslav Demjan.

 Štefan Haviar, snímka autor

Na podujatie prišiel aj posledný žijúci Tibor Spitz s manželkou 
Noemi až z Amer iky. 

S organizáciou podujatia pomáhal aj Oblastný výbor SZPB v Ru-
žomberku a ZO SZPB Istebné v spolupráci so združením Femina 
s.r.o a mestom Dolný Kubín. Okolo stovky účastníkov malo mož-
nosť vypočuť si príbeh rodiny a dať aj množstvo otázok pánovi Ti-
borovi Spitzovi.  Pavol Stuchlý ZO SZPB Istebné
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KEĎ PREHOVORIA SPOMIENKY

V Liptovskej Kokave spomínali
Príspevok uverejňujeme pri príležitosti 73. výročia víťaz-
stva nad fašizmom ako prejav úcty a vďaky partizánom 
oddielu Vysoké Tatry a aj tým, ktorí obetovali za našu slo-
bodu, to najcennejšie – vlastné životy. Staršej generácii na 
oživenie pamäti na kruté časy počas bojov v SNP, mladším 
ako svedectvo o SNP a bojoch partizánskeho oddielu Vyso-
ké Tatry v okolí Liptovskej Kokavy.

Začiatkom septembra 1944 sa 
z antifašistov, zajatcov a dob-
rovoľníkov z okolitých obcí 
vytvoril silný partizánsky od-
diel Vysoké Tatry pod vedením 
Vasila M. Achmadulina. Oddiel 
mal do 200 bojaschopných prí-
slušníkov a v podtatranských 
obciach desiatky spoľahlivých 
pomocníkov. Do bojov v tom-
to oddiele bolo zapojených 60 
partizánov z Lipt. Kokavy, kde 
mnohí z nich vykonávali aj veli-
teľské funkcie ako Aurel Grešo, 
Matej Belluš, Michal Tarageľ, 
Matej Uličný a Daniel Vrbičan.

SNP našlo Tatry a podtatranské 
obce v plnej pripravenosti. Orga-
nizátori povstania sa tak mohli 
oprieť o oddaných občanov 
v Lipt. Hrádku Ľudovíta Gereka, 
v Lipt. Mikuláši Rudolfa Sokola, 
v Lipt. Kokave Adama Porubä-
na, v Pribyline Jána Juríka. Ten-
to partizánsky oddiel zo svojich 
horských pozícií zasadzoval 
tvrdé rany hitlerovskej vojnovej 

mašinérií v strategicky veľmi dô-
ležitej tzv. štrbskej úžine medzi 
Nízkymi a Vysokými Tatrami. 

V bojoch o prísunové a ústu-
pové trasy partizánsky oddiel vy-
radil značnú časť živej sily pro-
tivníka a to 626 nepriateľských 
vojakov a dôstojníkov, zničil 4 
tanky, 5 obrnených transporté-
rov, 11 diel, 5 mínometov, 29 
nákladných áut, 3 lietadlá. Vy-
hodil do povetria 3 nepriateľské 
transportéry a 5 mostov. 

Takmer 30-krát napadli Hi-
tle rov ci tento oddiel a hoci mali 
neraz viacpočetnú prevahu, 
nepodarilo sa im ho zničiť, ani 
podlomiť bojovú morálku jeho 
príslušníkov. Zo stretov vy-
chádzali partizáni víťazne. Na 
tom má nemalý podiel aj pod-
tatranský ľud a jeho všestranná 
pomoc. Tak oddiel úspešne od-
razil nepriateľa pri Smokovci, 
Važeckej chate, Červenom kúte, 
prepadli nepriateľa na Štrbskom 
Plese, dobyli letisko Mokraď, 

odrazili trestnú výpravu na Pri-
bylinu a Dovalovo, rozprášili 
jazdecký batalión na Kokav-
skom moste a vo Važci. Vyse-
kali sa zo zradného prepadu na 
Grúniku, pod Suchým Hrádkom 
a na važeckých lúkach.

Žiaľ, aj spravodlivé vojenské 
víťazstvá sa vykupujú krvou. Na 
Grúniku a na širokom úpätí Kri-
váňa položili svoje životy 26-
ti partizáni. Medzi nimi bol aj 
náš občan Štefan Ružomberka. 
V druhej svetovej vojne z našej 
obce padlo 11 občanov.

Naša obec Lipt. Kokava zo-
hrala v tomto období významnú 
úlohu. Nie nadarmo si ju Nem-
ci vo svojich mapách označili 
červeným krížikom, čo signa-
lizovalo Achtung Partizanen. 
Nemýlili sa. Mnohí Kokavci 
bojovali v horách a tí, čo zostali 
v dedine, pomáhali partizánom 
po každej stránke. Nemci to tu-
šili a nezabudli pri každej prí-
ležitosti s nenávisťou pohroziť 
Ales Partizanen. 

Po stálych neúspechoch sprís-
nili nad dedinou dozor. Vydali 
ultimátum, že každého parti-
zána, ktorý sa objaví v dedine, 
musia nahlásiť na ortskomando 
v susednej Pribyline, a to pod 

hrozbou vypálenia dediny. Nem-
ci chceli za každú cenu vypátrať 
partizánov, a to aj provokáciou 
prezlečenia sa za partizána. Ko-
kavci úmysel zistili a k prezra-
deniu nedošlo, ale aj tak bol dom 
Uličných podpálený.

Dňa 24. januára 1945 bola 
posledná nemecká akcia v Lipt. 
Kokave. Pokúšali sa ešte nemec-
ké jednotky dostať do Kokavy, 
ale v Pribyline boli napadnutí 
partizánskou jednotkou Vyso-
ké Tatry. Dňa 28. januára 1945 
obsadil tento oddiel celú dedinu 
a viac do dediny nemecké jed-
notky nemali prístup. 

Prví československí vojaci pri-
šli do dediny 31. januára 1945 
z Hýb a od tohto dátumu sa tra-
duje oslobodenie obce. 13. fe-

bruá ra prišiel do dediny generál 
Bohumil Boček, ktorý na škol-
skom dvore tlmočil poďakovanie 
generála Ludvika Svobodu za hr-
dinskú pomoc občanov Kokavy 
v boji proti fašizmu.

Príkladným šíriteľom odkazu 
SNP, organizátorom pravidel-
ných každoročných osláv SNP 
na Podbanskom, iniciátorom 
vybudovania 52 pamätníkov 
padlých spolubojovníkov v SNP 
v oblasti Vysokých Tatier a Lip-
tova, ako aj ústredného pamätní-
ka na Podbanskom bol náš rodák 
Daniel Vrbičan. V oddiele Vyso-
ké Tatry pôsobil ako rozviedčík, 
zásobovač a míner. Česť jeho 
pamiatke a všetkým bojovníkom 
za našu slobodu.

Emília Fronková, tajomníčka ZO SZPB

Prvý pionier v republike

Janko sa ponáhľal do mašta-
le, kde naň čakali kone. Už od 
svojho útleho veku si obľúbil 
tieto zvieratá. Rád ich pásol, 
čistil a obrábal s nimi pôdu. Aj 
dnes ide furmančiť k Hencov-
ciam, kde spolu s otcom pracu-
jú na výstavbe kanála. 

Nasadli po raňajkách s ot-
com na voz, Janko zobral do 
rúk opraty. Ozvalo sa „hijó“ 
a kone sa pohli. 

Približne v tom čase, keď 
Janko dochádzal na praco-
visko, prechádzal sa po že-
lezničnej stanici v Strážskom 
sovietsky partizán Kačurov-
ský. Prechádzal sa a uvažoval 
o svojom poslaní. Mal zachrá-
niť šiestich svojich kamarátov, 
partizánov, eskortovaných do 
väzenia v Prešove. V myšlien-
kach preberal plány záchrany. 
„Podarí sa všetko tak, ako sme 
si naplánovali?“ Nestretneme 
sa z ťažkosťami, s ktorými 
sme nerátali? Budem stačiť na 
túto akciu? 

Takéto a podobné myšlien-
ky vírili mysľou partizána 
Kačurovského. Ešte pár mi-
nút chýbalo do príchodu vla-
ku. Zahľadel sa na neďaleké 
kopce a v mysli sa mu vráti-

li spomienky na detstvo, na 
rodnú dedinku, na mamu, na 
priateľov. Rozmýšľal o ne-
zmyselnosti vojny i o hodno-
tách, ktoré vojna likvidovala. 
Zo zamyslenia ho vyrušil pis-
kot prichádzajúceho vlaku od 
Humenného do Prešova. Na-
stúpil do vlaku a začal hľadať. 
Prešiel už niekoľko vozňov, 
ale svojich priateľov eš te ne-
našiel. 

Vlak vbehol do tunela. Tma 
veľmi rýchlo pohltila priestory 
a zmarila hľadanie. Sekundy 
v tme sa zdali večnosťou... 

Konečne vlak vybehol z tmy. 
Kačurovský kráčal ďalej za 
svojím cieľom, za priateľmi 
a zaháňal chmúrne myšlienky, 
ktoré zastierali mozog. Míňal 
ďalšie kupé a opäť nič. Nahlia-
dol do ďalšieho a srdce mu od 
vzrušenia poskočilo. V kupé 
videl žandárov a sputnaných 
kamarátov. Bol rozhodnutý 
hneď zasiahnuť. Rýchlosť vla-
ku a škrípanie bŕzd však pre-
kazili jeho zámer. Tu sa nedá 
nič robiť, presvedčoval ho po-
hľad na blížiacu sa železničnú 
zastávku v Nižnom Hrabovci. 
Ľahostajne sa oprel o okno 
a pozoroval ľudí na peróne. 

Výpravcova píšťalka opäť 
pohla vlak. Rýchlo sa zvr-
tol. „Ruky hore,“ zaznelo. 
Význam slov i pohľad na 
ozbrojeného muža žandárov 
prekvapil a o chvíľu boli bez 

zbraní. Rad radom snímal putá 
z rúk kamarátov. Keď aj po-
sledné okovy padli na dlážku, 
siahol po záchrannej brzde. 
Škrípanie bŕzd i rachot do seba 
narážajúcich vozňov upo-
zornil robotníkov i Nemcov 
strážiacich provizórne letisko 
(nachádzalo sa v priestoroch 
závodu VSCP Hencovce). 

Partizáni vyskočili z vlaku, 
ale čo teraz? Kam ujsť, les 
je ďaleko. Od skupiny robot-
níkov sa blíži voz a na ňom 
bičom šibajúc kone Janko Ju-
rovčák. „Chlopi, poce na vuz!“ 
Detské rúčky priťahujú opraty. 
Kone zastali. Na voz naska-
kujú Kačurovský, Repický, 
Kováč, Vaľo a ďalší. Praskot 
biča opäť nútil kone do cvalu. 
Ozvala sa streľba, ale voz uhá-
ňa k Ondave. Janko dobre vie, 
kade je najbližšie k lesu. Ťahal 
opraty raz ľavou, inokedy pra-
vou rukou a vedie záprah koní 
k brodu na Ondave. Míňajú ho 
a smerujú k pošanskému lesu. 
Kone cválajú z celej sily. Jan-
kovi sa to však zdá pomalé. 

Les je domovom partizánov 
a oni prechádzajúc jeho brá-
nami hľadia na štrnásťročné 
chlapča, ktoré priťahuje opra-
ty. Čisté detské očká sa dívajú 
na starších ujov, ktorí ho ob-
jímajú, bozkávajú a hladia po 
neposlušnej štici vlasov. Jeho 
detská myseľ chápe, že ujom 
pomohol. Ktovie, či však chá-
pal, že im zachránil život? 

Usmieval sa, azda preto, 

že sa všetci pozerali na neho 
a poklepávali ho po ramenách. 

Jeden z partizánov vyberá 
z vrecka prestrelenú červenú 
pioniersku šatku. Predtým ju 
nosil sovietsky pionier Andrej-
ko. Zabili ho fašisti. Janko ju 
berie do svojich rúk a v očiach 
mu žiaria veselé plamienky ra-
dosti.

Partizáni mu hovoria, ako to 
bude u nás po vojne. Hovoria 
o zajtrajšku, keď svet nebude 
vedieť o chudákoch. Janko po-
čúva a hladí červenú pionier-
sku šatku.

Údelom každého stretnutia 
je aj lúčenie. Posledné objatia, 
bozky na rozlúčku. Lúčenie 
priateľov nikdy nebýva veselé 
a toto zvlášť. Partizáni spre-
vádzajú pohľadom vzďaľujúci 
sa voz s Jankom Jurovčákom. 
Pozerajú sa za chlapcom, kto-
rému najviac vďačia za to, že 
sa nachádzajú v partizánskom 
domove. Janko sa z diaľky ešte 
raz díva na skupinu chlapov, 
vyberá z vrecka červenú šatku 
a máva ňou na rozlúčku omno-
ho starším novým priateľom...

Žiaľ, prvý pionier v Česko-
slovensku sa nedožil lepšie-
ho života v slobodnej vlasti. 
Tragicky zahynul 10. októbra 
1945 po výbuchu delostrelec-
kého granátu, ktorý mu doka-
ličil telo. Odpočíva na cintorí-
ne v Nižnom Hrušove. 

Napísal Tomáš Sabovík

vyšlo v „Iskry a plamene odboja vo vranovskom 
okrese“ v roku 1970

Pre štrnásťročného Janka Jurovčáka z Nižného Hrubova bolo 
ráno 2. mája v roku 1944 jedno z tých všedných a každo-
denných. Zobudil sa do slnečného sveta, v ktorom sa niesla 
príjemná vôňa kvitnúceho orgovánu. Po záhumní švihotalo 
vtáctvo svoju symfóniu radosti a života.
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Viete, že...?
...Vrchné veliteľstvo nemeckej brannej moci Oberkomman-
do der Wehrmacht dňa 11. júna 1941 direktívou OKB č. 32 
hovorilo o dobytí Stredozemného mora, Severnej Afriky, Blíz-
keho a Stredného východu pri súčasnej obnove obkľúčenia 
Anglicka? 

Hneď po tom sa nacistickému vedeniu črtala perspektíva do-
bytia Indie a prenesenia boja na americký kontinent. 

Konkrétne tak videl nemecký generálny štáb vývoj situácie 
na Blízkom východe: „Len čo vojna na východe (proti ZSSR) 
prejde z fázy rozbitia ozbrojených síl protivníka do fázy ekono-
mického útlaku protivníka, na prvý plán sa opäť dostanú ďalšie 
úlohy vojny proti Anglicku, uskutočnenie ktorých bude treba 
okamžite realizovať.



... začiatkom roka 1945 hitlerovské sily mali ešte 7,5 milióna 
mužov, z toho 5 miliónov v operujúcej armáde? 

Najviac síl, 3,1 milióna, bolo na sovietsko-nemeckom fronte. 
A v prvých týždňoch roka boli tieto sily ešte viac posilnené 
(napr. 6. tanková armáda SS prišla z Arden). 


...bezprostredne po 2. sv. vojne sa mala už 1. júla 1945 začať 
3. svetová vojna pod názvom operácia „Nemysliteľné“? 

Išlo o operáciu podľa Churchillovho plánu, ktorá mala za-
ručiť, že ruská Sibír príde do vlastníctva Západu. Operácia sa 
začala plánovať už pred ukončením 2. sv. vojny v apríli 1945. 

V dokumente, ktorý sa ukrýva v archíve V. Británie je aj 
podrobný plán operácie. Išlo o prekvapivý útok 47 anglických 
a amerických divízií pri podpore 10 nemeckých divízií, ktoré 
spojenci špeciálne zachovali nerozformované. 
Čo otriezvilo Angličanov? Bol to spôsob sovietskeho útoku 

na Berlín, ktorý dokázal, že žiadny blitzkrieg proti ZSSR sa 
nepodarí. Navyše bolo treba zachovať dobré vzťahy so Soviet-
skym zväzom kvôli dokončeniu vojny s Japonskom.


...pod nemeckými zástavami bojovalo nemálo obyvateľov 
okupovaných štátov? 

Ruské pramene hovoria, že iba pod Moskvou bojovalo dve-
tisíc francúzskych dobrovoľníkov, hoci celkovo ich bolo vo 
francúzskej légii na východnom fronte 10 tisíc. Ďalej tam bolo 
v nórskej légii 6–8 tisíc vojakov, Holanďanov 40 tisíc, pobalt-
ské štáty sformovali dve divízie SS... 

Celkovo to vraj bolo okolo milióna vojakov zo štátov, ktoré 
netvorili nacistický blok vojsk. 

K tomu si treba uvedomiť, že Nemci z miestneho obyva-
teľstva formovali miestne policajné jednotky. Napr. v Dánsku 
Nemcom pomáhalo vyše 10 tisíc policajtov a žandárov. V Ho-
landsku len samotná polícia mala 19 tisíc príslušníkov a vo 
Francúzsku bolo v gestape a v dobrovoľníckej polícii vyše 60 
tisíc ľudí.



...na základe programu Lend Lease ZSSR získal od USA 900 
parných rušňov?

A akú hospodársku pomoc dostal Hitler od iných štátov? Na-
príklad, čo sa týka rovnakých rušňov, tak iba od Francúzska ich 
dostal 5 000 pre svoje ozbrojené sily!!! Nehovoriac o tom, že 
Francúzsko bolo pre Nemecko po celú vojnu obrovskou opra-
várenskou dielňou pre rozbité vojská.

Vojna bola jednoducho obrovský biznis.


...počas nemeckej okupácie vo Francúzsku fungoval normál-
ny život?

Kaviarne, nakrúcali sa fi lmy... Ozaj, celovečerných fi lmov 
bolo nakrútených za ten čas 240! Napr. so Jeanom Maraisom...

Nevestince pracovali lepšie ako v predvojnovom období.


...Franko si za svoje spojenectvo s Nemeckom proti ZSSR za-
pýtal od Hitlera francúzsky Kamerun, časť Alžírska, Maroka 
a obrovské množstvo surovín? Plus 200 tankov, čo je už drob-
nosť v porovnaní s územnými požiadavkami. 

Hitler podnikavého španielskeho diktátora odmietol. Na zá-
klade toho sa Španielsko vyhlasuje za neutrálny štát. T. j. nezú-
častňujúcej sa vojny na žiadnej strane. 

Pravdou však je, že španielska neutralita bola len na papieri. 
Výsledkom obchodu sa Španielsko stáva pre Nemecko fi nanč-
ným sprostredkovateľom na dodávky ropy, ktorá bola potrebná 
na vedenie boja v Rusku. 

A kde sa dala kúpiť táto ropa? Predsa iba od USA. Hoci nie 
priamo, ale cez sprostredkovateľstvo Španielska. Američania 
presne vedeli kam a pre koho ide táto ropa a netrápilo ich to ani 
najmenej. Biznis je biznis.  A. Mikundová

HISTÓRIA ZNÁMA AJ NEZNÁMA

Budú Poliaci platiť vojnové
reparácie Židom?
Stanislav Stremidlovski uverejnil na portáli regnum.ru materiál 
o tom, ako Američania nemilo prekvapili Poliakov. Americký pre-
zident Donald Trump podpísal zákon č. 447 „Spravodlivosť pre 
pozostalých, ktorí nedostali kompenzáciu za utrpené škody“.

V tomto zákone sa hovorí v prí-
pade Poľska o majetku tých, ktorí 
zomreli bez toho, aby zanechali 
dedičov, čo predstavuje v prvom 
rade Židov, zlikvidovaných na 
území Poľska v čase holokaustu. 
Na základe tohto zákona si Ame-
ričania osobujú právo podporovať 
rôzne organizácie, zaoberajúce sa 
otázkami reštitúcií a kompenzá-
cií za stratené židovské majetky. 
Tento zákon okamžite znepokojil 
poľských politikov a poľskú ko-
munitu v USA.

Ešte vo fáze posudzovania tohto 
zákona predstavitelia poľskej 
lobby v USA poukazovali na to, 
že tento zákon je mimoriadne 
nebezpečný pre Poľsko, preto-
že jeho tretí odsek stanovuje, 
že príjmy z majetku musia byť 
použité na podporu obetí holo-
kaustu, informácií o holokauste 
a s tým súvisiace iné účely. 

Nie je známe, koľko poľských 
Židov prežilo, no počet Židov, kto-
rí budú požadovať kompenzácie, 
bude rásť, o podporu sa budú hlá-
siť všetky židovské organizácie. 
Proces realizácie reštitúcií a kom-
penzácií má byť podľa Američa-
nov rýchly, efektívny, priezračný 
a transparentný. Aby boli všetci 

v obraze, reč ide o 65 miliardách 
USD, ktoré požaduje od Poľska 
židovská komunita.

Viacerých poľských publicis-
tov a politikov už ranilo aj to, keď 
Trump zákon č. 447 podpísal. 
Podľa poľského konzervatívca 
Stanislava Michalkewicza dňa 
9. 5. 2018 Poľsko defi nitívne pre-
hralo 2. svetovú vojnu, Poliaci 
budú musieť zaplatiť 65 miliárd 
USD za to, že v čase 2. svetovej 
vojny Nemci zabíjali Židov. 

K zákonu sa stavia negatívne 
aj poľský minister zahraničných 
vecí Jacek Czaputowicz. Podľa 
Czaputowicza sa totiž Židia stá-
vajú privilegovanou skupinou vo 
vzťahoch k nežidovským oby-
vateľom. Varšava protežuje rov-
noprávnosť v otázkach reštitúcii 
pre všetkých obyvateľov Poľska. 
Poľský minster Czaputowicz tvr-
dí, že právo je na poľskej strane 
a odvoláva sa na zákon z roku 
1960, podľa ktorého Washington 
vzal na seba riešenie približne 
5 000 žiadostí na náhradu škôd 
pre amerických občanov. V roku 
2011 Američania potvrdili plat-
nosť tohto zákona z roku 1960.

Vláda Poľskej ľudovej repub-
liky v rokoch 1948–1971 uza-

tvorila sériu dohôd, okrem Spo-
jených štátov aj s Rakúskom, 
Belgickom, Kanadou, Dánskom, 
Francúzskom, Veľkou Britániou, 
Gréckom, Holandskom, Luxem-
burskom, Nórskom, Švédskom 
a Švajčiarskom o vydávaní majet-
ku a kompenzáciách znárodnením, 
alebo inou činnosťou štátu.

Rozhodnutie Trumpa mení si-
tuáciu. Za Trumpove riešenie si 
môžu aj Poliaci sami, poľskí poli-
tici totiž požadujú od Nemcov od-
škodnenie za utrpené škody poľ-
ských občanov počas 2. svetovej 
vojny. Poliaci vyčíslili sumu, ktorú 
im majú Nemci zaplatiť na cca 850 
miliárd USD. Poľský poslanec Ar-
kadius Muliarczyk vníma americ-
ký zákon aj ako páku určenú na 
tlak, alebo vydieranie Poľska.

K americkému tlaku na Polia-
ko v sa určite pridajú aj Nemci. 
Poliaci navyše pri odsune Nem-
cov nezákonne dostali do svo-
jich rúk majetky nemeckej men-
šiny, Berlín sa nezbavuje svojej 
politickej, morálnej a fi nančnej 
zodpovednosti, Poliakom však 
reparácie už po vojne Nemci 
zaplatili. A ak Poliaci považujú 
zákon z roku 1953 za neplatný, 
prečo by mali USA brať do úvahy 
zákon z roku 1960?

Poliaci svojím tlakom na Ne-
mecko otvorili Pandorinu skrin-
ku, zavrieť ju bude pre Poliakov 
veľkým problémom.

HSP, 13. 5. 2018, regnum.ru, ilustrácia wikipedia

Dňa 10. júna 1940 talianska vláda doručila 
francúzskemu veľvyslancovi v Ríme nótu o vy-
hlásení vojny a vzápätí talianske divízie zaúto-
čili na francúzske pohraničné línie. Taliansko 
vyhlásilo, že jeho vojnovým cieľom je získanie 
Tunisu, Korziky, oblasti Nizzy a Savojska.

Napriek tomu, že bojové operácie začali keď 
francúzska armáda už neorganizovane ustupovala 
pred postupujúcimi nemeckými tankovými diví-
ziami, Taliani ani po týždni nezískali žiadne väč-
šie úspechy. Jej divízie boli štyrmi francúzskymi 

divíziami porazené a vytlačené späť do východis-
kových pozícií.

Dôvod? Taliansko vôbec nebolo pripravené na 
modernú vojnu. Mimochodom, ani Hitler nedal 
súhlas, aby sa Taliansko podieľalo na okupácii 
Francúzska. Vo vzťahu k Pétainovskému Francúz-
sku sa Hitler dokonca postavil do úlohy ochrancu 
je ho práv pred talianskymi požiadavkami. Až v ne-
skoršom období vojny, po obsadení severnej Afriky 
angloamerickými vojskami, dovolil Hitler Mussoli-
nimu obsadiť Korziku, Nizzu a Savojsko. – r – 

Vojenská hodnota Talianska v roku 1940

Židovská populácia rok 2005
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JUBILANTI ZO SZPB SA DOŽÍVAJÚ

 Kaľanenová: s 83 ročnou 
Irenou Nemčokovou. 
 Medzilaborce: s 89 ročným 
Jozefom Gazdovom.
 Snina: s 95 ročným Vasi-
lom Simkuletom, 90 ročnou 

Margitou Hudakovou a 82 
ročnou Mariou Barilikovou.
 Stará Turá: s 69 ročným 
Ing. Petrom Minárikom. 

Česť ich nehynúcej pamiatke!

Navždy sme sa rozlúčili

Gratulujeme!
Dňa 22. mája 2018 sa dožil 45  rokov člen ZO SZPB č. 37 
Bratislava-Petržalka Bc. Ján Marko.

Výbor základnej organizácie mu v mene všetkých jej členov 
želá k tomuto výročiu hlavne veľa dobrého a trvalého zdravia, 
životný optimizmus a úspechy v práci aj osobnom živote. Sme 
presvedčení, že bude aj naďalej prínosom pre celú základnú or-
ganizáciu.  Výbor ZO SZPB č. 37

• Bardejov 1: Ján Lukáč 97 
a Mária Roguľová 65 rokov. 
• Bardejov 2: Anna Petrová 88, 
Mária Gajdárová a Ján Hiščár 60 
rokov.
• Bardejov 3: Ján Štafurik 92 
a Zuzana Mlynárová 80 rokov.
• Bardejov 4: Marek Dudzík 45 
rokov. 
• Blatnica: Ján Trnkócy 65 ro-
kov.
• Breznička: Štefan Kovaľančík 
80 rokov.
• Belá-Dulice: Jozef Paulíni 65 
rokov.
• Cinobaňa: Peter Caban 65 ro-
kov. 
• Ďanová: Vladimír Šmál 87 ro-
kov.
• Kaľamenová: Irena Fontáyo-
vá 89 rokov.
• Kalinovo: Pavel Barcaj 35 ro-
kov.
• Kokana nad Rimavicou: Jú-
lia Ľajzová 91 rokov.
• Košice-Západ: JUDr. Štefan 
Szentesi 75 rokov.
• Klenovec: Ing. Július Molito-
ris 91, Anna Mlkvíková 84, Vla-
dimír Hruška a Ján Vrbinský 75 
rokov.
• Kráľovský Chlmec: Dušan 
Dzurko 65 a Stanislav Ročin 60 
rokov.
• Krivé: Stanislav Lazor-Sur-
gent 60 rokov.
• Kurov: Milan Pituch 55 rokov.
• Kuzmice: Ján Sokol 85 rokov.
• Liptovská Kokava: Milan Va-
lent 80 rokov.
• Lipovec: Jaroslava Máliková 
82, Emília Vojvodová 80, Mária 
Horváthová 65 a Paulína Bra-
chňáková 20 rokov.
• Lenartov: Anna Kačmárová 
90 a PaedDr. Jozef Molčan 86 
rokov.
• Lučenec II: JUDr. Matúš Sar-
vaš 35 rokov.
• Martin-Stred: Mária Matelko-
vá 92, Emília Matejčeková 92, 
Magda Steinerová 90, Ondrej 
Kučera 89, Želmíra Hettešová 
83, Dušan Čarvaga 82, Zoltán 
Ferenz 80, Jozef Hazucha, Daniel 
Medzihradský a Anna Majerová 
70, Božena Repková a Ján Uher 
65 a Etela Šantavá 55 rokov. 

• Martin-Sever: Emília Kubiz-
ňová 92, Jarmila Koláriková 90 
a Mária Culková 81 rokov. 
• Martin-Východ: Helena Ku-
benková, Jozef Kováčik a Jú-
lius Zaťko 87, Želmíra Mišúto-
vá a Ida Rakytová 84, Matilda 
Socháňová 82, Anna Darulová 
80, Júlia Ďuricová 75, Anna 
Bajcárová a Soňa Lattová 70 
rokov.
• Michaľany: Mária Juhásová 
50 rokov.
• Medzilaborce: Vladimír Lapi-
huska 75, Sergej Protivňak a Ju-
raj Skonc 70 rokov. 
• Mikulášová : JUDr. Anton 
Riško 55 rokov.
• Mošovce: Adriana Brázdová 
40 a Mariana Ballová 35 rokov.
• Nižný Žipov: Ing. Helena Suč-
ková, MBA 50 rokov.
• Necpaly : Milan Jamriška 65, 
Peter Majko 55 a Peter Roman-
čík 45 rokov. 
• Nové Mesto nad Váhom – 
gen. Institorisa: Ján Zettl 94, 
Ladislav Tomášek 88, Ivan Sta-
no a Anna Balkovicová 83, Oľga 
Surovčíková 70 a Peter Rehák 
60 rokov.
• Novosad: Milota Mačugová 
55 a Mária Girmanová 70 rokov.
• Parchovany: Jozef Bošiak 70 
rokov.
• Príbovce: Ľudmila Plešková 
81 rokov.
• Podhradie: Július Vaňko 82 
rokov.
• Pohorelá: Františka Kuklico-
vá 93, Mária Tršlárová 70, Ing. 
Ján Nagy 50 a Anna Rochovská 
40 rokov.
• Pôtor: Ing. Ivan Vredík 60 ro-
kov.
• Radvaň: Michal Rudišin 86 
rokov.
• Raslavice: Zuzana Remetová 
70 rokov.
• Uderiná: Mária Špaňhelová 
89 rokov.   
• Egreš: Helena Bugrová 65 
a Monika Šimková 45 rokov.
• Sečovce 1: Mária Kľučárová 
85 rokov.
• Sklabiňa: Emília Ďuríková 75, 
Jozef Brodenec a Ľubomír Bla-
hušiak 70, Viera Majerčíková, 

Milan Majerčík a Peter Mikuš 
65 a Oto Ďurík 50 rokov. 
• Slovenské N. Mesto: Zoltán 
Becanič 70 a Janosz Iski 65 ro-
kov.
• Snakov: Mária Fečaninová 55 
rokov.
• Tomášovce: Emília Jozafová 
80 rokov.
• Trenčín 1: Ľudovít Puna 89, 
Blažena Švančarová 70 a Miro-
slav Zámečník 60 rokov.

• Trebišov 1: Blažena Šimšayo-
vá 75 a Ing. Zdeněk Veleba 60 
rokov.
• Trebišov 2: Mária Takáčová 
97 a Mária Mackovýchová 70 
rokov.
• Trebišov časť Milhostov: Bc. 
Miriam Tothová 45 rokov.
• Veľaty: Mgr. Ľudmila Velika-
ničová 87 rokov. 
• Veľké Kapušany: Mária Šutá-
ková 80 rokov.

• Vyšný Tvarožec: Peter Ba-
laščák 75 rokov.
• Zborov: Ing. Jozef Feckanín 
85 rokov.
• Zemplínske Hradište: Bože-
na Dandárová 86 rokov.
• Zemplínska Teplica: Mária 
Fecková 92 rokov.

Jubilantom
srdečne blahoželáme.

Opustil nás bývalý partizánsky rozviedčik  a tankista

P. Šmál bol jeden zo siedmych 
žijúcich priamych účastníkov 
SNP našej základnej organizá-
cie a národnooslobodzovacích 
bojov na Slovensku a v Poľsku 
v rokoch 1944–1945. 

V období SNP otec P. Šmála, 
ako znalý francúzskeho jazyka, 
pomáhal partizánom z francúz-
skej partizánskej skupiny, ktorí 
boli súčasťou I. partizánskej 
brigády M. R. Štefánika. Dňa 
12. októbra 1944 do nej vstú-
pil aj Pavel a stal sa zástupcom 
veliteľa rozviedky. 

Po potlačení SNP sa brigá-
da presunula na severnú stranu 
Váhu. Skupina pod názvom 
„Slovackyj otrjad“ operovala 
od začiatku novembra 1944 do 
5. februára 1945 v oblasti Hút 
a v ich okolí na Orave a v Lipto-

ve. Vzhľadom na to, že sovietska 
a československá armáda sa po-
sunula na Horný Liptov, skupina 
prešla v oblasti Podbanského 
frontovú líniu a spojila sa s ar-
mádnymi silami. Po hygienickej 
očiste v obci Ľubica, v okrese 
Kežmarok, bol Pavel Šmál pre-

sunutý do Poľska, kde absol-
voval už v rámci Svobodovej 
armády vojenský výcvik v tan-
kovej brigáde. S ňou sa zúčast-
nil oslobodzovacích bojov v zá-
padnom Poľsku. Dňa 24. apríla 
1945 bol ranený a následne 
transportovaný do nemocnice 
v poľskom Przemyšli, kde sa 
liečil do ukončenia vojny.

Za svoju bojovú činnosť 
a pracovné výsledky bol Pavel 
Šmál asi dvadsaťkrát vyzna-
menaný. Bol držiteľom Od-
znaku československého par-
tizána, štátnych vyznamenaní 
Za zásluhy o výstavbu ČSSR, 
Radu práce a Radu víťazstva 
za dlhoročnú obetavú prácu 
na rozvoji poľnohospodárstva 
a za účasť v SNP. Okrem toho 
mu bolo udelených vyše pät-
násť pamätných medailí, vrá-
tane dvoch ruských a jednej 
ukrajinskej. Peter Baroš

Dňa 23. mája 2018 sme sa rozlúčili s členom ZO SZPB Banská 
Bystrica-Stred Ing. Pavlom Šmálom, ktorý nás opustil 20. 5. 
2018 vo veku 92 rokov.

93-ročný oslávenec Ján Čintala

Ján Čintala je jeden z piatich 
žijúcich priamych účastníkov 
v pôsobností OblV SZPB Tre-
bišov. Pri blahoželaní k dožitým 
93. narodeninám si pospomínal 
s bolesťou v duši na roky 2. sv. 
vojny, na 6 týždňov ťažkých bo-
jov o Dargovský priesmyk. Spo-
lu s otcom vozili na konských 
povozoch do chotára poddargov-
ských Veľkých Ozoroviec, ktoré 
fašisti pred ústupom vypálili tak, 
že zo 156 domov zostalo 21. 
Spomínal, ako v ich záhrade vo 
vykopanej zemľjanke ukrývali 
v tom čase asi 15 chlapov.

9. apríla 1945 bol odvedený 
pri dobrovoľnom odvode na 24 
mesiacov činnej služby, do DOV 
Michalovce a zaradený k de-
lostreleckému oddielu 261, pre-
zentovaný na výkon vojenskej 
činnej služby v 1. čs. armádnom 
zbore v ZSSR, s ktorým prešiel 
cez Levoču až do Kežmarku. 

Koniec vojny ho zastihol v Ži-
line. Spolu s ďalšími vojakmi 
bol určený na asi týždenný pre-
sun veľkého stáda hovädzieho 
dobytka zo Žiliny do Banskej 
Bystrice, kde zachránil životy 
vojakov v kasárni aj svoj, keď 
v kachliach pred založením ohňa 
našiel granáty. Koncom mája 

ochorel na týfus, z ktorého sa lie-
čil vo Vojenskej nemocnici v Ru-
žomberku. Po vyliečení a krátkej 
zdravotnej dovolenke sa vrátil do 
B. Bystrice a neskôr do Košic-
kých kasárni odkiaľ bol prepuste-
ný mimo činnú službu.

Náš 93-ročný odbojár má tro-
chu ťažké srdce za to, že po pí-
somných kontaktoch medzi ním 
a Vojenským archívom v Trna-
ve a Ministerstvom obrany sa 
nedočkal ocenenia, osvedčenia 
255/46 Zb. 

J. Čintala po oslobodení na-

stúpil do pracovného pomeru 
Jednota-SD a pracoval na pozí-
cií ekonóm odievania až do dô-
chodku. Je ženatý a s manželkou 
Máriou, ktorá bola učiteľkou, 
vychovali syna Jána a dcéru Má-
riu, s ktorými sa spolu tešia zo 
4 vnúčat a 7 pravnúčat.

Ján Čintala je nositeľom zvä-
zových medailí M. R. Štefáni-
ka I. a II. st., pamätnej medaily 
k 60. výročiu SNP, pamätnej 
medaily MO SR k 50. výročiu 
ukončenia vojny a víťazstva nad 
fašizmom a iných ocenení a dip-
lomov. 

Milan Urban, predseda OblV SZPB Trebišov

Sympatický šedivý pán Ján Čintala, ktorý nedávno oslávil svoje 
úctyhodné 93. narodeniny, prežil celý život v rodnom Trebišove.

Oslávenec Ján Čintala s manželkou Máriou.



11  BOJOVNÍK / 11

BOJ S FAŠIZMOM A NACIZMOM OČAMI KNÍH, FILMOV, VÝSTAV... 

Bojoval za našu slobodu
Pri príležitosti významného životného jubilea 95. narode-
nín Juraja Biľa navštívili člen ÚR SZPB a predseda oblastné-
ho výboru v Trnave Jozef Petráš, členka oblastného výboru 
SZPB Emília Díteová a predseda základnej organizácie SZPB 
v Trnave Milan Horníček.

Oslávencovi odovzdali medailu 
„Za vernosť“, ktorú mu pri príle-
žitosti významného životného ju-
bilea udelila Ústredná rada SZPB. 
V družnej debate mu poďakovali 
za všetko, čo pre vlasť a jej obranu 
urobil, odovzdali drobné darče-
ky a zaželali veľa zdravia, šťastia 
a pohody do ďalších rokov.

Oslávenec sa narodil 12. mája 
1923 v Čukalovciach vo vtedaj-
šom okrese Snina.

Po vypuknutí SNP sa aktívne 
zúčastnil bojovej činnosti v partizánskej skupine Kriváň.

22. decembra 1944 bol prezentovaný a odvedený do 1. čs. armád-
neho zboru v Humennom. 29. decembra bol zaradený do 3. čs. sa-
mostatnej brigády. S ňou sa zúčastnil bojov o Svidník, Levoču, Lip-
tovský Mikuláš, Žilinu a Prostějov vo funkcii veliteľa mínometného 
družstva. Dostalo sa mu cti zúčastniť sa májovej prehliadky v Prahe.

Jozef Petráš, snímka Emília Díteová

Želiezovce včera a dnes
ZO SZPB v spolupráci s mestským domom kultúry v minulých 
dňoch usporiadali pod záštitou primátora výstavu obrazov au-
torov pochádzajúcich, resp. žijúcich v Želiezovciach. Výstavou 
sme pozdravili 73. výročie oslobodenia Želiezoviec a ukonče-
nie 2. sv. vojny v Európe.

Trinásti autori na 33 obrazoch 
priblížili minulosť a prítomnosť 
nášho mesta a jeho okolitej prírody.  

V otváracom prejave podpred-
sedníčka ZO SZPB Eva Šimková 
spomenula, že „obyvatelia Želiezo-
viec sa od Štedrého dňa 1944 už tre-
tí mesiac nachádzali vo frontovom 

pásme. Po celé dni a noci si nikto 
nebol istý životom, hocikedy naň 
dopadali strely. Preto oslobodenie 
mesta vojakmi Červenej a rumun-
skej armády bolo vykúpením voj-
nou sužujúceho obyvateľstva“. 

K sviatočnej atmosfére prispe-
li kultúrnym programom žiačky 

ZŠ a účinkujúci zo ZUŠ 
F. Schuberta, za čo ich od-
menili darčekmi primátor 
Ondrej Juhász a predseda 
ZO SZPB Jozef Výboch. 

Z vystavených obrazov 
plánuje ZO SZPB vydať re-
prezentačnú publikáciu.

*   *   *
Ďalším príspevkom mestu 

od našich protifašistických 
odbojárov bolo zapojenie 
sa do brigády ku Dňu Zeme 
(21. 4. 2018). 

– JV –, snímka Ľudovít Vanek

Ocenenie si z rúk primátora preberá 
sympatizant SZPB J. Melišek.

25 rokov Múzea židovskej kultúry
20. mája 2018 si Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej 
kultúry pripomenulo 25 rokov svojej existencie. 

Nepretržitou zbierkotvornou činnosťou už štvrťstoročie približuje do-
mácim aj zahraničným návštevníkom židovskú kultúru na Slovensku. 
Svoju stálu expozíciu nielen stále dopĺňa, ale získané judaiká aj konzer-
vuje a reštauruje. 

Ukážkou tejto činnosti je výstava, prostredníctvom ktorej pri danom 
jubileu predstavuje múzeum jeden zo svojich najvzácnejších artefak-
tov – zreštaurovaný fragment zvitku Megila Ester z 18. storočia, no 
zároveň aj jednu z najčerstvejších akvizícií. Ide o umelecké dielo – ilu-
strovaný zvitok Ester od izraelského sofera (pisára) Avrahama Borshev-
ského. Pre vysokú citlivosť a krehkosť vystavovaných artefaktov je 
možné ich vidieť len v limitovanom čase.

Výstava k 25. výročiu Múzea židovskej kultúry potrvá od 21. mája 
2018 do 10. júna 2018. V rámci výstavy sa uskutoční aj workshop o pí-
saní biblických textov s pisárom z Izraela 6. júna 2018.

Múzeum je otvorené denne okrem soboty od 11:00 – do 17:00 hod., 
pre vopred objednané školské skupiny je možný vstup od 9:00 hod.

Stanislava Šikulová, zástupca riaditeľa

Vernisáž ikon Ľudmily Pan
Členka bratislavskej 19. ZO SZPB z Petržalky Ľudmila Michalič-
ková, s umeleckým menom Ľudmila Pan (jej priezvisko za slo-
bodna), je umelkyňa s nevšednou tvorbou. Moderátorka ver-
nisáže ju charakterizovala jednoznačne – je vraj talentom od 
Boha, ktorý charakterizujú tri slová – láska, talent a trpezlivosť.

„Láska Ľudmilu Pan priviedla 
z Ruska na Slovensko. U nás 
býva už 40 rokov a obohatila nás 
o dve prekrásne dcéry a tie o päť 
vnúčeniec,“ povedala moderá-
torka a doplnila, že „o talente 
tiež nemusíme veľa rozprávať, 
stačí povedať, že toto je už štvrtá 
výstava jej ikon.“

Najdlhšie sa moderátorka za-
stavila pri slove „trpezlivosť“. 
„Pozrite sa okolo seba a skúste 
si odpovedať na otázku. Viete si 
predstaviť koľko času si vyža-
duje výroba jednej takejto nád-
hery?“ Sama si dala odpoveď 
na rečnícku otázku: „je to okolo 
300 hodín.“ 

Keď som si uvedomil, že tu 
na vernisáži mala Ľudmila Mi-
chaličková rozvešaných 33 ikon 
z celkovo zhotovených asi päť-
desiat, obyčajným prepočtom 
mi vyšlo, že na tom okrem ume-

leckého výkonu len fyzicky pra-
covala bez prestávky a spánku 
plných 625 dní!!! 

Nevšedná sila ikon
Mnohý našinec aspoň raz po-

čul o nadpozemskej sile ruských 
ikon. Osobitne sa v tom vyní-
majú ikony Andreja Rubľova. 
Avšak aj ikony Ľudmily Pan 
majú akúsi zvláštnu silu. Ľudmi-
la sa priznala, že sama si to vy-
svetliť nevie, ale už aj ona bola 
svedkyňou šiestich „zázrakov“, 
ktoré dokázali jej ikony. Od vy-
liečenia rakoviny kamarátkinej 
dcéry až po návrat nevyliečiteľ-
nej alkoholičky späť do normál-
neho a šťastného života. 

Najviac ma zaujali ikony
Ako prvá to bola ikona Kazan-

skej Madony, ktorá je uctievaná 
na celom svete. Ľudmila Pan 

o nej prezradila, že ruský ľud 
sa k nej utiekal v najhorších ča-
soch. Vo vojne proti Napoleono-
vi i Hitlerovi. 
Ďalšou zaujímavou ikonou je 

„Anjel ochranca“, ktorú dostáva 
každý pravoslávny už pri svo-
jom narodení. „Anjel ochranca“ 
stojí pri svojom zverencovi celý 
život, s krížom a mečom odháňa 
a odhadzuje od neho všetko zlo. 

Hneď pri vstupe na verni-
sáž každého návštevníka ví-
tala ikona „Nerušimaja stena“ 
(Nerozborná stena), ktorá býva 
súčasťou každej pravoslávnej 
domácnosti. Táto ikona totiž od-
pudzuje zlobu a bráni vstupu do 
domu akémukoľvek zlu a záro-
veň dáva pozor, aby sa danému 
domu či domácnosti nič zlé ne-
stalo. 

*   *   *
Výstava je prístupná v Bra-

tislave v Ruskom kultúrnom 
centre na ulici Fraňa Kráľa 2 
v pracovných dňoch v čase 
09.00–17.00 hod. 

Vladimír Mikunda

Ľudmila Michaličková vpravo s kvetinovou čelenkou

Výstava „Obraz nepriateľa
v propagande...
na Slovensku“ 

Na vernisáži ruského grafika Alexandra Jera-
šova vo Dvorane MK SR, zaujala aj grafika pri-
bližujúca obd obie roku 1940, keď do mesteč-
ka Suzdaľ vstúpili príslušníci československej 
légie v Poľsku. 

Skupina pozostávala zo 683 osôb, vrátane 83 
dôstojníkov. Vytvorili tu spoločný vojenský oddiel 
na čele s podplukovníkom Ludvíkom Svobodom. 
Na báze tohto oddielu bol neskôr sformovaný sa-
mostatný 1. čs. samostatný poľný prápor v ZSSR, 
ktorý sa aktívne podieľal na oslobodzovaní So-
vietskeho zväzu a Československa spod poroby 
nemeckých fašistických okupantov.

Táto unikátna výstava pod názvom „Letopis“ bola 
v Bratislave (15. mája 2018) po prvýkrát predstavená 
širokej verejnosti. – vič –

Dňa 10. mája 2018 sa v priestoroch Centrál-
nej expozície Vojenského historického múzea 
vo Svidníku uskutočnila vernisáž putovnej 
výstavy „Obraz nepriateľa v propagande po-
čas 2. svetovej vojny na Slovensku“.

Výstavu pripravili Filozofi cká fakulta UK 
v Bratislave, Múzeum SNP v B. Bystrici, MV SR 
a občianske združenie ATID. 

Hlavným cieľom výstavy je poukázať na ne-
bezpečenstvo zneužitia moci na vyvolávanie ne-
priateľských nálad voči ostatným krajinám alebo 
skupinám osôb. 

Výstava je rozdelená na dve hlavné sekcie, 
čomu sú prispôsobené aj jej jednotlivé panely. 
Prvá sekcia pojednáva o obraze tzv. vnútorného 
nepriateľa, ktorým bola v propagande vtedajšej 
tlače označená hlavne domáca opozícia voči reži-
mu a rasovo prenasledovaní občania. Druhá sek-
cia potom predstavuje propagandu voči tzv. von-
kajšiemu nepriateľovi, za ktorého boli v dobovej 
tlači označované predovšetkým štáty koalície bo-
jujúcej proti Nemecku a jej spojencom.

Výstava je verejnosti sprístupnená do 30. ok-
tóbra 2018.  Podľa vhu.sk, 26. 4. 2018



Správne vylúštenie tajničky z č. 9 znie: Parazit vlastnej mladosti.
Knihu posielame Petrovi Vadinovi z Bratislavy.
Vylúštenie tajničky posielajte na adresu: Redakcia Bojovník, Štúrova 8, 815 72 Bratislava, alebo na e-mail: bojovnik@szpb.sk.

ZRNKÁ HUMORURU

V ydáva Slovenský zväz protifašistických bojovníkov • Šéfredaktor Dr. Vladimír Mikunda, editor Dr. Vladimír Dobrovič, redaktorka Mgr. Adriana Mikundová, tel. 02/38 10 49 48 • Internet: www.szpb.sk, e-mail redakcia: sefredaktor@szpb.sk, bojovnik@
szpb.sk, zlata.haringova@szpb.sk • Redakčná rada: predseda JUDr. Jozef Pupala, tajomník Dr. Vladimír Dobrovič, členovia – Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., RSDr. Jozef Petráš, Mgr. Ľubomír Jančo, Dr. Kamil Krištofík, Doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc., 
Ing. Tomáš Ťažký, PaedDr. Jozef Rodák. • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Štúrova 8, 815 72 Bratislava • IČO 00177431 • Neobjednané rukopisy a fotografi e sa nevracajú • Vychádza dvojtýždenne, cena jedného čísla 0,70 € (0,44 € pre predplatiteľov)
• Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty • Objednávky (aj do zahraničia) vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214, e-mail: predplatne@slposta.sk • Predaj v novinových 
stánkoch zabezpečuje MEDIAPRINT-KAPA, Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava • Tlač: DOLIS, s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava • Grafi cká úprava: Peter Procházka – G-T-P. Ročník XLII (LXIII) • Podávanie novinových zásielok 
povolené riaditeľom pôšt pod č. 2606/93 zo dňa 27. 7. 1993 a RPR poštou Ba 12 z 15. 12. 1993 pod č. 191/93 • Index č. 49 036, ISSN 0323-2018 • Evidenčné číslo: EV 204/08. Titul neprešiel jazykovou korektúrou.

BOJOVNÍK
Dvojtýždenník antifašistov

HISTORICKÝ KALENDÁR
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Kedy porazíme rakovinu a starobu?
Zrejme už o desať rokov bude možná tvorba buniek, ktoré 
budú prakticky nezraniteľné vírusmi, nebude ich ovplyvňo-
vať staroba, radiácia, ani chlad, vyhlásili poprední genetici 
z Genome Project-u.

Vedci tieto vyhlásenia opiera-
jú o skúsenosti s bunkou črevnej 
tyčinkovej baktérie, na ktorej 
bolo uskutočnených 321 zmien, 
po čom sa stala odolnou voči ví-
rusom. Upozor ňujú však, že na 
preprogramovanie génov rast-
lín alebo cicavcov bude treba 
omnoho viac úsilia. 

„Preprogramovanie každej biel-
koviny v ľudskom géne si vyžiada 
až okolo 400 tisíc zmien,“ uviedol 
profesor Harvardskej lekárskej 
univerzity George Church v roz-

hovore pre portál Stat, dodajúc, 
že z 20 tisíc ľudských génov treba 
odstrániť zbytočné kodóny (jed-
notky genetického kódu). 

Vedci sú však presvedčení, 
že dosiahnu potrebné výsledky 
už o desať rokov. Okrem toho 
vraj bude možné naprogramo-
vať ľudské gény tak, aby sa ľu-
dia stali odolnými na radiáciu, 
starobu a chlad a aby aj značne 
znížili riziko vzniku rakoviny 
v tele.  Podľa ria.ru, 3. 5. 2018

Čítaníčko

Aj takýto môže byť pitný režim: 
– Na zlepšenie trávenia pi-

jem pivo, pri nechutenstve biele 
víno, pri nízkom tlaku červené 
víno, pri vysokom koňak a keď 
som nachladnutá, tak si dám sli-
vovicu.

– A kedy pijete vodu?
– Tak takú chorobu som ešte 

nemala. 
*   *   *

Z rozhovoru dvoch Američa-
niek:

– Čo robia vaše deti? Spytuje 
sa zvedavá pani Smythová.

– Sú v pohode. Odpovedá spo-
kojná pani Johnsová. 

Najstarší, Jack, je vojenským 
poradcom v Ukrajine, Willy je 
v Iraku, Raul slúži na vojno-
vej lodi pri Gibraltári, Johny 
je v sudánskom Darfúre a naj-
mladší Tod je v Afganistane.

– A čo manžel? Spytuje sa ďa-
lej pani Smythová.

– Ten cestuje po Európe 
a prednáša o rozpínavosti Puti-
novho režimu. 

Inštruktor učí mladú študentku 
plávať.

Po chvíli sa študentka spýta:
– A to naozaj do mňa natečie 

voda a utopím sa,  ak dáte ten 
prst von?

*   *   *
Vedci konečne zistili, čo vlastne 
žena chce.

Lenže ona si to medzitým roz-
myslela.

*   *   *
Oneskorený dar.

– Dcéruška, kúpila som ti kni-
hu Tisíc a jedna noc! 

– Ale mamička, to už dávno 
nie je in. Dnes frčí Tisíc za jednu 
noc!

*   *   *
U jasnovidky: 

– Váš manžel vás určite pod-
vádza! 

– Nedržíte tie karty náhodou 
opačne?

*   *   *
Prečo sa hovorí svokre vegeta?

Pretože do všetkého sa mieša. 

Čo stačí žene ku šťastiu?
5 krúžkov: jeden prsteň a jedno 
Audi...

*   *   *
Máš pocit, že si každému ľaho-
stajný?

Skús tento rok nevyplniť daňo-
vé priznanie.

*   *   *
Nelám si hlavu nad tým, čo si 
o tebe myslia ostatní. 

Oni majú plnú hlavu toho, čo 
si o nich myslíš ty.

*   *   *
Pekný víkend. 

– Miláčik, čo keby sme si uro-
bili príjemný víkend?

– Som za. Tak dovidenia 
v pondelok. 

*   *   *
Modlitba 15-ročnej dievčiny:

– Panna Mária, ty, ktorá si 
počala bez toho, aby si zhrešila, 
daj, aby som zhrešila bez toho, 
aby som počala. 

10. jún 1942 – Lidice sú vypálené a zrovnané so zemou. 173 mužov 
bolo zastrelených (ďalších 19 neskôr), z 203 žien odvezených do 
koncentračného tábora bolo zavražených a umučených 60. Zo 105 
detí ich bolo 88 splynovaných v poľskom Chelmne výfukovým ply-
nom. Po vojne sa ich našlo len 17. 
11. jún 1949 – V Terezíne bolo otvorené Múzeum útlaku českého 
a slovenského národa v rokoch 1939–1945.
12. jún 1943 – Po porážke nemeckých vojsk v Afrike končí bojové 
nasadenie 11. pešieho práporu – Východného.
13. jún 1940 – 1. československá divízia a ďalšie jednotky vo Fran-
cúzsku sa stretli v prvom boji s Nemcami na riekach Marna, Grand 
Morin, Seina, Loira a Cher (13.–17. 6). Padlo 400 jej príslušníkov, 
132 vojakov získalo Čs. vojnový kríž 1939, 32 vojakov Francúzsky 
vojnový kríž 1940 a 109 medaily Za chrabrosť.
13. jún 1943 – Vypukli štrajky pracujúcich v textilných továrňach 
v Žiline a v Ružomberku. 
13. jún 1947 – Minister vnútra dostal úlohu posilniť pohraničné 
útvary a tak nariadil, aby 1 000 príslušníkov pohraničných útvarov 
ZNB bolo odoslaných na Slovensko a aby sa urýchlené prikročilo 
k sformovaniu pohraničného pluku ZNB Slovensko. Ďalšie opatre-
nia na posilnenie útvarov ZNB na východnom Slovensku vykonal 
vo svojej kompetencií povereník MV na Slovensku.
15. jún 1942 – Od tohto dňa mohla samostatná čs. jednotka používať 
názov 1. čs. samostatný poľný prápor v ZSSR.
15. jún 1943 – V tento deň sa stal veliteľom trnavskrej posádky kpt. 
Andrej Benka – Rybár, čo sa dá považovať aj za začiatok jej príprav 
na SNP. Lebo keď na jar 1944 preložil pplk. Ján Golian do Trnavy po-
bočníka npor. Karola Fraňu, aby v posádke pripravil povstanie (a po 
vypuknutí mu velil), kpt. Benka – Rybár už vojenský odboj organizoval. 
15. jún 1944 – Pplk.gšt. Ján Golian poslal do Londýna stanovisko 
Vojenského ústredia k základným otázkam vojenskej koncepcie prí-
prav povstania. Išlo o stanovisko na využitie slovenskej armády na 
východnom Slovensku.
16. jún 1941 – Nemecká vojenská misia v Bratislave si vyžiadala od 
ÚŠB všetky podklady o činnosti komunistov v armáde.
16. jún 1944 – Spojenecké bombardovanie Bratislavy. 156 americ-
kých lietadiel zbombardovalo a zničilo 80 percent rafi nérie Apollo. 
Zahynulo 176 obyvateľov. 
17. jún 1940 – Vojaci 1. čs. pešieho pluku, ktorý sa sformoval vo 
Francúzsku, odrážali nemecké útoky v zostave 9. francúzskej divízie 
pri meste Gien.
17. jún 1944 – ÚV KS(b)U vydal uznesenie O pomoci KSČ pri orga-
nizovaní partizánskeho hnutia na území ČSR, čo znamenalo urých-
leným tempom špeciálne pripraviť, vyzbrojiť a vybaviť partizánske 
skupiny.
18. jún 1942 – Zradou jediného Čecha Kar la Čurdu je odhalený 
úkryt parašutistov v kostole sv. Cyrila a Metoda v Resslovej ulici 
v Prahe, ktorí spáchali atentát na Heydricha. Všetkých sedem padlo.
18. jún 1947 – Americký minister zahraničných vecí G. Marshall 
navrhuje plán pomoci vojnou zničeným krajinám. Tzv. Marshallov 
plán ČSR neprijala. 
19. jún 1945 – V ČSR je vydaný dekrét o potrestaní fašistických 
zločincov a kolaborantov.
21. jún 1941 – Prezident J. Tiso súhlasí s účasťou slovenskej armády 
na nemeckom ťažení proti ZSSR.
21. jún 1945 – Prezident E. Beneš vydal dekrét o konfi škácii a roz-
delení pozemkového majetku Nemcov, Maďarov, zradcov a kolabo-
rantov.
22. jún 1941 – o 3.15 hod. sa začala útokom proti ZSSR plniť Hitle-
rova direktíva č. 21 z 18. decembra 1940. 
K tomuto dňu mal Hitler podmanených už 11 európskych krajín. Ne-
mecký útok proti ZSSR bol pokusom o podmanenie si dvanástej. Na 
útoku sa podľa spresnených údajov podieľalo 153 nemeckých a 37 sa-
telitných divízií. Slovenský štát dal Nemcom k dispozícii 50 689 mužov.
W. Churchill v britskom rozhlase: „Ruské nebezpečenstvo je aj na-
ším nebezpečenstvom a nebezpečenstvom pre Spojené štáty, rovna-
ko tak, ako vec každého Rusa, bojujúceho o svoj dom, je záležitos-
ťou slobodných ľudí a slobodných národov na celom svete“.
23. jún 1939 – Tisova vláda uzavrela s hitlerovským Nemeckom do-
hodu, ktorá umožnila Nemcom drancovanie slovenského hospodár-
stva a koloniálnu závislosť slovenského štátu.
23. jún 1941 – Zverejnené je vyhlásenie (vojny ZSSR) prezidenta 
a vlády, že slovenská armáda sa pripojila (26. júna 1941) k nemeckej 
(priradená k armádnej skupine Juh) v boji proti ZSSR. 
23. jún 1941 – Ilegálna KSS vydala ohlas „Hor sa všetci do posled-
ného rozhodného boja“. Ohlas, ktorý objasňuje Hitlerove agresívne 
ciele, vyšiel v osobitnom vydaní ilegálneho Hlasu ľudu.


