
                          Trenčiansky samosprávny kraj 

               Tlačová správa            

 

            

Trenčín, 28. august 2016   

Pochod Nesmrteľného pluku ukázal tváre bojovníkov za našu slobodu. Aj také boli 

Krajské oslavy 72. výročia SNP 

 

Poslanci Národnej rady SR, predstavitelia štátnej, krajskej a miestnej samosprávy, priami 

účastníci protifašistického odboja a široká verejnosť si v sobotu 27. augusta na 

Jankovom vŕšku pri Uhrovci pripomenuli 72. výročie Slovenského národného povstania 

(SNP). 

  

Obdobie druhej svetovej vojny a SNP pripomínajú pamätníky po celom Slovensku. Medzi 

najznámejší z nich patrí monument na Jankovom vŕšku od architekta Artúra Slatinského 

a sochára Jozefa Pospíšila. Vzdať úctu obetiam bojov prišiel predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, podpredsedovia TSK Jozef Trstenský 

a Richard Takáč, poslanci Zastupiteľstva TSK Dušan Bublavý, Jozef Stopka, Zuzana 

Máčeková a riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici. Oslavy mali aj medzinárodné zastúpenie. 

Zúčastnili sa ich zástupcovia veľvyslanectiev Bieloruskej republiky, Českej republiky 

a Ruskej federácie. Nechýbala ani delegácia Kancelárie prezidenta SR vedená 

Miroslavom Bakom, veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl SR Ondřej Novosad, 

delegácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s Jánom Holičkom 

a priamy účastník bojov Pavol Liška. 

 

Význam pripomínania si udalostí spred 72 rokov a šírenie ich odkazu predovšetkým 

mladej generácii v príhovore pripomenul aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Som  

veľmi rád, že sem prišli rodiny, ktorých príbuzní bojovali priamo v SNP a takýmto 

spôsobom nám priblížili, o čom tieto udalosti boli. Teší ma aj množstvo zúčastnených 

ľudí na Jankovom vŕšku. Svedčí to o tom, že odkaz SNP nebude zavrhnutý,“ uviedol. 

Program podujatia doplnil po novom pochod Nesmrteľného pluku, na ktorom pochodovali 

s fotografiami svojich príbuzných priami účastníci protifašistického odboja i pozostalí po 

bojovníkoch. „Zvolili sme túto formu, aby sme zvýraznili hrdosť na našich predkov, ktorí 

bojovali proti veľkej presile a profesionálnym vojakom, bojovali a nevzdali sa, ani keď boli 

zatlačení do hôr, kde žili vo veľmi krutých podmienkach,“ vysvetlil predseda Oblastného 

zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne Ján Holiček.   

 

Predseda TSK Jaroslav Baška spoločne s podpredsedom TSK Richardom Takáčom 

a riaditeľom Úradu TSK Jurajom Gerlicim po oficiálnom programe navštívili Múzeum 

Partizánskej brigády Jána Žižku v areáli Jankovho vŕšku. 



 

Podujatie zorganizoval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s  mestami Bánovce 

nad Bebravou a Partizánske, obcou Uhrovec, Oblastným výborom Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v Trenčíne a Spoločnosťou M. R. Štefánika.  
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