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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 13. apríl 2016 
Trenčín je slobodný už 71 rokov 
 

V Trenčíne si 12. apríla 2016 ľudia pripomenuli 71. výročie oslobodenia mesta. Pietnou 

spomienkou pri Pamätníku umučených na Brezine prítomní vzdali vďaku a úctu 

padlým, ktorí obetovali svoj život za slobodu mesta a jeho obyvateľov. Trenčín bol 

oslobodený 10. apríla 1945 rumunskými a sovietskymi vojakmi za pomoci partizánov. Pri 

oslobodzovaní vtedajšieho Trenčianskeho okresu zahynulo 1 380 Rumunov, 1 255 

Sovietov a 171 civilistov. Pár dní po skončení bojov sa našlo na Brezine 7 hromadných 

hrobov, v ktorých bolo 69 tiel mužov a žien. 

 

Vzdať úctu obetiam a položiť veniec prišiel okrem desiatok ľudí mladšej či staršej 

generácie veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej Republiky brigádny generál 

Ondřej Novosad, riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Juraj 

Gerlici, prednosta Okresného Úradu Trenčín Štefan Bohúň, primátor mesta Trenčín 

Richard Rybníček a za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) vystúpil 

Tomáš Švec. 

 

,,Pripomíname si 71. výročie toho, že mier a sloboda sa nerodili ľahko ani v Trenčíne 

a jeho okolí. Je paradoxom, že práve tu na Brezine, kde človek ide za oddychom, 

prírodou a rekreáciou, je zachované kruté svedectvo v podobe hromadných hrobov ľudí, 

ktorí podstúpili na vlastnej koži mučenie a ponižujúce zaobchádzanie. Som hrdý na fakt, 

že nielen tu v Trenčíne, ale v celom Trenčianskom kraji možno počúvať svedectvá 

odvážnych obyvateľov, ktorí neváhali bojovať za pravdu,“ prihovoril sa prítomným riaditeľ 

Úradu TSK Juraj Gerlici. ,,To, čo spravili ľudia, ktorí tu ležia, slúži k veľkej cti. Aj vďaka 

tomu, že Trenčín bol oslobodený pred 71 rokmi, tu dnes môžeme spokojne stáť. 

V našom živote sa však stále dejú veci, ktoré nám pripomínajú, aká tenká je hranica 

medzi pokojom, slobodou a medzi tým, ako ľahko sa môže stať niečo zlé, nepríjemné,“ 

odkázal primátor Trenčína Richard Rybníček.  

 

Podujatie zorganizovalo mesto Trenčín spolu s veliteľom Posádky Trenčín, Miestnou 

organizáciou a Oblastným výborom Zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín a 

Jednotou dôchodcov na Slovensku v Trenčíne. 
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