
Reakcia na stanovisko VeI‘vyslanectva Rus kej federácie v Slovenskej republike

V Liptovskom Mikuláši, 4. apríla 2014

Čast‘ obsahu stanoviska Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktoré
poskytlo médiám, zavádza. Mesto Liptovský Mikuláš každoročne organizuje oslavy
oslobodenia mesta spolu s mikulášskou oblastnou organizáciou Slovenského zvázu
protifašistických bojovníkov (SZPB) a mikulášskou základnou organizáciou SZPB. Ich
zástupcovia vždy dostávajú priestor na týchto oslavách aj v rámci slávnostných príhovorov.
Dalšími spoluorganizátormi osláv oslobodenia mesta sú Unia vojnových veteránov SR
a Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Prekvapuje ma preto tvrdenie obsiahnuté v stanovisku ruského veYvyslanectva, že sme
na oslavy nepozvali zástupcov SZPB. Takisto ma prekvapuje tvrdenie ruského veľvyslanectva,
že ich na oslavy organizované mestom a oblastnou a miestnou organizáciou SZPB pozval
údajne práve tento zväz. Nik z uvedených organizátorov našich osláv ruskú stranu nepozýval,
ozvali sa sami. Pri tejto príležitosti som ich veľvyslanectvo informoval, že vzhľadom na to, že
Ruská federácia porušuje medzinárodné zmluvy, ktoré sama podpísala, je prítomnost‘ ich
vojenského pridelenca na oslavách oslobodenia mesta nežiaduca. Navyše, v posledných
minimálne štyroch rokoch ruská strana nikdy neprejavila záujem o účast‘ na oslavách
oslobodenia mesta, preto nás prekvapila ich žiadosť práve v tejto vypätej dobe.

Postoj k žiadosti o prítomnost‘ ruského vojenského pridelenca v Liptovskom Mikuláši
som zaujal v súvislosti s udalosfami na Kryme, kedy na zvrchovanú časf územia mého štátu
vstúpila za známych okolností armáda Ruskej federácie. Nedokážem sa stotožnit‘ s predstavou
prítomnosti predstaviteľa armády, ktorá porušuje medzinárodné právo, na mierových oslavách.

Vždy sa budem skláňat‘ pred úlohou Sovietskeho zväzu a jeho Cervenej armády pri
bojoch proti fašistickému Nemecku. Mój postoj nie je odmietnutím prítomnosti zaslúžilých
žijúcich veteránov osloboditeľskej Cervenej armády. Odmietol som účast‘ reprezentanta inej
armády, jej krajiny a súčasnej politiky. Kto si nepamätá dejiny, je odsúdený si ich zopakovat‘.
V roku 1935 vtedajšie Nemecko zorganizovalo v Sársku zmanipulované referendum a na jeho
základe ho k sebe pripojilo. Dnes je tu
taká paralela v prípade Ruskej federácie a Krymu. Mrzí ma, že sa mi ruská strana snažila
podsunúf neúctu k obetiam vojny. Jej predstaviteľom pravdepodobne unikla skutočnost‘, že
som v roku 2002 ako poslanec Národnej rady presadil mój návrh zákona č. 441/2002 Z.z.
o starostlivosti o vojnové hroby. Na jeho základe každoročne dostávajú mestá a obce
z ministerstva vnútra peniaze vo výške 4 násobku minimálnej hodinovej mzdy za každý hrob
v starostlivosti obce, vrátane tých, v ktorých spočívajú vojaci Cervenej armády.

Cena životov vojakov, ktorí oslobodili Liptovský Mikuláš, našu krajinu i celú Európu
v roku 1945 sa nedá vyjadrit‘. Ostáva iba mlčky sa skláňat‘ pred ich obet‘ou. Príslušnikmi
Cervenej armády, ktorí spoločne s vojakmi 1. československého armádneho zboru ukončili
vojnu v našom meste boli občania pätnástich republik vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Okrem
Rusov v Cervenej armáde bojovali aj Ukrajinci, Bielorusi či Arméni. Aj na túto skutočnost‘ by
sme mali pamätat‘ zakaždým, ked‘ hovoríme o obetiach druhej svetovej vojny.

Cervená armáda prispela k víťazstvu spojeneckých vojsk nad fašizrnom veľkou mierou.
Obdiv a úctu si zaslúži každý, kto za slobodu v tej dobe bojoval. Úctou k obetiam by sme však
nemali prekrývat‘ problémy súčasnosti.

MIJDr. Alexander Slatkovský,
primátor mesta Liptovský Mikuláš



Oslobodenie mesta — 69. výročie Liptovský Mikuláš 6. apríla 2014

Pretože sa moje meno v kuloároch mesta často spomína v súvislosti s príčinou vzniknutého
napätia, v ktorom sa niesli spomienkové oslavy, musím na to reagovaf.
Svoj názor a postoj k veciam, ktoré sa udiali od 3. 4. 2014 a doznievajú v masmédiách aj po skončení
spomienkových osláv 69. Výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš, si dovol‘ujem napísaf
z pozície člena pracovnej skupiny, ktorá sa na stretnutí dňa 26. 2. 2014 dohodla na priebehu
a programe spomienkových osláv.
Vo štvrtok 3. 4. 2014 mi telefonicky zástupca mestského úradu oznámil, že ruské vel‘vyslanectvo si
vyžiadalo od mesta program spomienkových osláv, pretože je pozvané na oficiálnu časf. Mesto, ako
hlavný usporiadatel‘ osláv, pozvánku neposlalo a ani nikto zo spoluorganizátorov. Pozvánku nikto
neposlal.
Údajne Ruské vel‘vyslanectvo dostalo zoznam spomienkových osláv oslobodzovania miest a obcí
Slovenska, ktoré sú každoročne usporadúvané. Zo zoznamu si pravdepodobne 69. výročie oslobodenia
Liptovského Mikuláša vybrali ako pozvánku.
Mesto prostredníctvom primátora A. Slafkovského vydalo tlačovú správu, v ktorej zaujalo jasné
stanovisko na, podl‘a mňa, „samopozvanie“ zástupcov ruského vel‘vyslanectva k oficiálnej časti
spomienkových osláv.
Teraz si dovolím napísaf svoj názor na vzniknutú situáciu:

Ph~e sa stotožňujem s primátorom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý sa jednoznačne postavil
proti „samopozvaniu“ predstavitel‘ov ruskej ambasády deň pred konaním spomienkových osláv 69.
Výročia oslobodenia mesta.

Primátor mesta svojim počinom poukázal na zištné cide ruskej ambasády. Mesto na čele s
primátorom každoročne vzdáva úctu l‘udským obetiam pri oslobodzovaní mesta, čo potvrdil aj
vo svojom príhovore oficiálnej časti spomienkových osláv. Preto vyjadrenia, že svojim postojom nemá
úctu k obetiam vojny, sú absolútna lož a zavádzanie.

Považujem za vel‘mi zavádzajúce tvrdenie zástupcu ruského vel‘vyslanectva Sergeja Krylova,
ktoré hovoril pre médiá, že si chceli uctit‘ pamiatku sovietskych vojakov, ktorí položili svoje životy pri
oslobodzovaiií mesta. Svoje tvrdenie vyvracia následným vyjadrením na otázku, prečo sa nezúčastnili
minimálne tn roky na spomienkových oslavách oslobodenia mesta, odpovedal: „Ked‘ dostane
vel‘vyslanectvo pozvánku vždy sa zúčastní ...“. To považujem za zneužitie pamiatky padlých
sovietskych vojakov pri oslobodzovaní mesta pred 69. rokmi. Má súvislosť s anektovaním cudzieho
územia — Krymu, ktoré bob dokonané ani nie pred mesiacom a súčasným postavením Ruskej
federácie vo svete.
Radca ambasády S. Krylov tvrdí, že na pozvanie kedykol‘vek prídu a uctia si obete oslobodzovania
mesta položením vencov. Na vzdanie úcty aj ruským vojakom, ktorí padli pri oslobodzovaní mesta
pred 69. rokmi, však nepotrebujú pozvanie. Ked‘ prídu sami a uctia si ich pamiatku, dokážu, že je to
úprinmé a každý súdny človek to privíta a uzná pietny akt.
Ruská federácia sa dostáva do izobácie, a preto sa, podl‘a mójho názoru, chce ukázať aspoň spósobom,
ktorý je pre mňa nemorálny a zneužívajúci pamiatku obetí pri oslobodzovaní mesta v regióne Liptov.
Ich reakcie sú arogantné, čo budí dojem, že stále pokladajú Slovensku republiku za svoj „satelit“.

Na záver by som odporučil Ruskému vel‘vyslanectvu na Slovensku, aby si neuzurpovala právo
„samopozývania“ (niečím podobným už Slovensko prešlo). Slovensko je suverénny štát, je malé, ale
nesmie byť vazalom mého štátu. Slovensko to ukázalo v r. 1944, ked‘ národ povstal proti fašizmu vo
vyhlásenoni Sbovenskom národnom povstaní. Na to by mali pamätat‘ aj na Ruskom vel‘vyslanectve.

Ján Machovič
Liptovský Mikuláš


