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Posolstvo Slovenského národného povstania ani po 71 rokoch nebledne 
 
Slovenské národné povstanie (SNP) je bezpochyby jedným z najväčších európskych 

protifašistických vystúpení, ktoré sa odohrali počas II. svetovej vojny. Okrem toho, že si 

svet v máji tohto roku pripomenul 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny, Slováci si  

29. augusta 2015 pripomínajú ešte iné významné výročie - 71. výročie od vypuknutia 

SNP. Viac ako sedem desaťročí si v mnohých slovenských mestách a obciach uctievame 

pamiatku tých, ktorí bojovali a položili svoje životy v boji za oslobodenie slovenského 

územia.  
 

Oslavy SNP sa konali aj počas uplynulého víkendu (23.8.) na vrchu Roh v katastrálnom 

území obce Lubina. Na pietnom akte kladenia vencov sa okrem širokej verejnosti 

zúčastnili aj významní verejní činitelia. Predseda vlády SR Robert Fico vo svojom 

príhovore zdôraznil najmä význam SNP pre Slovensko a slovenský národ. „Slovenské 

národné povstanie, hoci bolo potlačené, dva mesiace zadržiavalo nemecké vojská, ktoré 

nemohli byť použité na východnom fronte,“ povedal Robert Fico a dodal: „Čo by iné 

krajiny, iné národy dali za to, aby vo svojej histórii mali takú perlu, akým je Slovenské 

národné povstanie. Chráňme si túto perlu a nedovoľme, aby ju niekto znevažoval. 

Dokonca táto perla nám umožňuje, aby sme boli sebavedomý národ a jasne vyslovovali 

svoje názory, či už na minulosť alebo prítomnosť.“  
 

Úctu účastníkom SNP prišiel vzdať aj trenčiansky župan Jaroslav Baška.  „Je našou 

povinnosťou či už politikov, primátorov, starostov a županov pripomínať si tieto udalosti 

a svojou účasťou vyjadriť pietu a spomienku všetkým tým, ktorí bojovali v Slovenskom 

národnom povstaní, ale aj počas celej II. svetovej vojny proti fašizmu,“ uviedol Jaroslav 

Baška.  
 

Trenčiansky kraj má bohaté revolučné a odbojové tradície 

V Trenčianskom kraji mnoho odvážnych mužov a žien bojovalo v nerovnom súboji 

s nemeckým Wehrmachtom. Pôsobili tu partizánske brigády, oddiely a protifašistické 

jednotky s desiatkami, neskôr stovkami dobrovoľníkov, a ďalší obyvatelia im hrdinsky 

pomáhali. „Podbradliansko-Podjavorinský región patril medzi tie regióny, v ktorých sa 

veľmi ťažko a tvrdo bojovalo. Padlo tu veľa ľudí, ktorí bojovali proti fašizmu. Konkrétne 

tento pamätník je venovaný kapitánovi Milošovi Uherovi a ďalším jeho spolubojovníkom,“ 

upresnil Jaroslav Baška. 
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