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                                      P R O T O K O L   č. 5 
            prijatý OblO SZPB Bardejov na rokovaní dňa 20.10.2022 
 

    Dňa 10.augusta 2022 sa konalo zasadnutie predsedníctva Oblastného výboru 
 SZPB v Bardejove 
 
Dňa 16.9.2022 sa konala pracovná porada predsedov základných organizácií SZPB 
v pôsobnosti Oblastného výboru v Bardejove. 
 
Dňa 28.9.2022 sa konalo zasadnutie Ústrednej rady SZPB v Bratislave. 
 
     Obsahom tohto pokynu č. 5 je zhrnutie úloh, uznesení, pokynov  a informácií prijatých 
týmito zložkami našej organizácie. 
Závery: 

- oživiť činnosť členskej základne po pandémií  
- príprava výročných členských schôdzi a súčasne XVIII. zjazdu SZPB 
- kroky na obsahové a organizačné zlepšenie činnosti 
- vysvetľovať členom a sympatizantom súčasnú potrebu aktivizácie vzhľadom na 

vnútornú a vonkajšiu bezpečnostnú, ekonomickú,  spoločenskú  politickú aj občiansku 
realitu 

- prijímanie nových členov 
- príprava a výber funkcionárov – polovica členov výborov pod 50 rokov veku 
- dôstojnosť, úroveň obsah a účel na spomienkových stretnutiach  pri výročiach: 

oslobodenia mesta a obce od fašizmu 
ukončenia druhej svetovej vojny 
vypuknutia SNP 
karpatsko – duklianskej operácie  

 
Na porade predsedov základných organizácií boli odovzdané materiály a uznesenia 
predsedníctva OblO SZPB , neprítomným predsedom ZO boli odoslané a sú zverejnené na 
webovej stránke www.zamier.sk včítane kalendára konania členských schôdzi v každej ZO. 
 
Odporúčame predsedom Základných Organizácií: 
Pred konaním Výročných členských schôdzi vyzdvihnúť členské známky a na Výročnej 
členskej schôdzi odovzdať členom v okolitých obciach odznaky a knihu „Nikto nie je 
zabudnutý“. V okolitých obciach, v ktorých nemáme Základné organizácie, odporúčame 
prostredníctvom obecných úradov a starostov informovať pozostalých o tom, že vyšla kniha, 
v ktorej sú uverejnené mená ich predkov, ktorí za nás bojovali. Prípadne ich upozorniť na 
našu web-stránku.  



Ústredná rada SZPB prijala uznesenie z ktorého nám vyplývajú nasledujúce povinnosti 
a oboznámenia:  
 
 
 
 
 
 
Výpis z uznesenia: 
  ÚR schvaľuje 

- Za člena ÚR Ing. Jozefa Ťažkého 
- Jaroslava Bulka a Jozefa Ťažkého za členov predsedníctva ÚR SZPB a podpredsedov 

SZPB 
- Na základe analýzy prípravy vydania mimoriadnej zjazdovej známky sa táto ruší 
- Členovia SZPB môžu formou jednorazového členského príspevku prispieť na XVIII. 

zjazd a vydanie Bojovníka na rok 2023 
- Časť vybranej sumy na zjazd a Bojovníka ročník 2023 si môžu po dohode s Oblastným 

výborom ZO ponechať na vlastnú činnosť resp. úhradu nákladov na konanie VČS 
a Oblastných konferencií. 

- Vydávanie bojovníka v mesačnej periodicite vo vyššom počte strán ako doteraz. 
Vydávať elektronickú podobu Bojovníka vo forme tzv. newsletera každé dva týždne na 
facebookovej stránke SZPB. 

 
ÚR berie na vedomie informáciu predsedu SZPB o uskutočnených podujatiach za obdobie od 
13.6.2022 do 28.9.2022 
 
ÚR ukladá: 

- Zvolať a pripraviť obsahovú náplň XVIII. zjazdu všetkých komisií. Všetky komisie 
odovzdajú materiály predsedovi SZPB vrátane návrhu na uznesenie do 15.4.2023 

- Oblastné organizácie finančné prostriedky na XVIII. zjazd a vydanie Bojovníka 
odovzdať ústrednej rade SZPB do 31.3.2023 

 
Koordináciu a organizáciu  výberu jednorazového členského príspevku  na XVIII. zjazd 
a vydávanie Bojovníka na rok  2023 zabezpečia jednotlivé ZO a ich výbory. Za oblastnú 
organizáciu Bardejov zodpovedný Ing. D. Jaščur. 
 
     Ďalšie materiály sú pre internú potrebu SZPB k oboznámeniu sa s obsahom. 

1. Metodické listy pre získavanie nových členov  do SZPB „ Poďte medzi nás “. 
2. Dôverná informácia „ Návrh na vydávanie Bojovníka  a Ročenky odbojára na  

rok 2023“. 
len na sekretariáte v Barejove 

 
OZNAMY: 
 
Oblastná organizácia   SZPB v Bardejove pripravila a vydala knihu  
„ Nikto nie je zabudnutý “. 
Podľa pravidiel prijatých predsedníctvom oblastného výboru je Vám k dispozícii na 
sekretariáte oblastného výboru. Pre obmedzený počet prednostne chceme uspokojiť členov, 
sympatizantov, rodinných príslušníkov a potomkov našich bardejovských hrdinov druhej 
svetovej vojny a SNP.  



 
     Prebieha rekonštrukcia  „Pamätníka vďaky “ na Námestí osloboditeľov v Bardejove. 
Verme, že nasledovať budú aj jednotlivé obce  príklad mesta Bardejov. Dňa 11.6.2019 
bol zaslaný list na jednotlivé obce ktoré sú v zmysle zákona 130/2005 oprávnené žiadať 
prostriedky na opravy a údržbu  pamätníkov, pamätných miest a vojnových hrobov. Po 
dokončení a znovu odhalení   Pamätníka vďaky započne voľný predaj knihy „Nikto nie je 
zabudnutý “. 
 
Žiadame predsedov Základných Organizácií, aby iniciovali a intervenovali u starostov obcí 
podanie žiadosti obcí v zmysle zákona č. 130/2005 na poskytnutie prostriedkov na opravu 
a údržbu pamätníkov. 
      

 
Poznámka: 
 
    Vážení členovia a funkcionári SZPB v Bardejove, kolegyne a kolegovia: 
Zvolebnieva sa, 29. októbra pôjdeme voliť našich kandidátov na poslancov, primátora, 
a predsedu vyššieho územného celku. Nezabudnite, že nominantmi SZPB sú predovšetkým 
jeho členovia.  
 
Na záver citát: 
„ Nikdy sa neklame tak ako pri hone, vo vojne a pred voľbami.“ 
 

 
 
 

 

                         


