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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa 
 
 

Trenčín, 18. január 2015  
Pochod vďaky SNP po 41. krát pripomenul, že mier nie je samozrejmosťou 

Na 41. ročník Pochodu vďaky SNP prišlo viac turistov ako na vlaňajší okrúhly. Obec 

Cigeľ (PD) sa rozrástla o 1816 turistov. V sobotu 16. januára 2016 sa  konalo tradičné 

podujatie hornej Nitry pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.  

Pochod z Cigľa do Handlovej začal svoje piate desaťročie spomienkou. Položením 

vencov k pamätníku padlých pred obecným úradom si pripomenuli obete vojny predseda 

NR SR Peter Pellegrini s predsedom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Jurajom 

Blanárom. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška si 

prišiel uctiť pamiatku padlých spolu s podpredsedom TSK Richardom Takáčom, 

poslancami TSK Jozefom Stopkom, Mohamedom Hemzom, Jánom 

Cipovom, Františkom Támom a hlavným kontrolórom kraja Richardom 

Horváthom. Pamätník ovenčili vence zástupcov z okolitých miest Handlovej a Prievidze, 

obce Cigeľ, veniec od prvého tajomníka Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku 

Nikolaja Režova, Združenia miest a obcí hornej Nitry, zástupcov štátnej správy, 

zástupcov viacerých politických strán a ďalších hostí. Nechýbali členovia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) na čele s predsedom Ústrednej rady SZPB 

Pavlom Sečkárom. Medzi prítomnými ste mohli stretnúť aj najstaršiu účastníčku SNP 

v Cigli Helenu Svitkovú. Slávnostnú a pietnu chvíľu doplnila Vojenská hudba 

Ozbrojených síl SR a folklórny súbor Hájiček z Chrenovca Brusna s jeho trombitmi. 

Predseda NR SR Peter Pellegrini uviedol, že o slobodu a demokraciu sa musíme starať 

stále a pripomínať si, ako ťažko sa o ňu bojovalo. Starostovi obce Cigeľ Štefanovi 

Mjartanovi odovzdal štátny symbol - vlajku Slovenskej republiky pri príležitosti 23. 

výročia založenia Slovenskej republiky, aby pripomínala cestu za vznikom našej vlasti. 

Ocenil snahu obce a organizátorov pochodu ako i to, že sa podujatia zúčastňujú deti 

a mládež. 

Predseda TSK Jaroslav Baška sa „Pochodu vďaky“ zúčastňuje už tri ročníky za sebou. 

Poďakoval za prácu organizátorom a sponzorom a ocenil myšlienku podujatia: „Už 

v názve tohto pochodu „Pochod Vďaky“ je, že vďačíme ľudom za to, že môžeme aj po 

takom dlhom období žiť v mieri. Chcem vysloviť želanie, aby si všetci tí, ktorí sa pochodu 

zúčastnia, aspoň na chvíľu spomenuli na tých, ktorí v roku 1945 položili za slobodu 

životy.“ 
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Pochod si tento ročník fyzicky prešli dvaja župani. Predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslav Baška spolu s podpredsedom a poslancami TSK 

a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár absolvovali približne 8 km 

dlhú trasu z Cigľa na murovanú chatu a späť. 

Turistické podujatie ponúka na výber vždy niekoľko peších aj lyžiarskych trás. Aj napriek 

tomu, že okolie Cigľa bolo poprášené snehom, lyžiarske trasy z bezpečnostných 

dôvodov neboli otvorené. Pešie trasy v dĺžke od 6 do 20 km majú strednú a nižšiu 

náročnosť. Najvýznamnejšie zimné turistické a spoločenské podujatie hornej Nitry 

dokazuje, že hodnoty a historické udalosti sa dajú pripomínať mládeži či starším 

súčasníkom mnohostranným a príťažlivým spôsobom. V Cigli alebo Handlovej na 

každého účastníka čakal výborný guláš a teplý čaj, pamätný list, odznak a brožúra 

s informáciami o pochode. 

Tradičnými organizátormi podujatia boli Turistický oddiel TJ Partizán Cigeľ, od roku 1985 

spolu s priateľmi z TJ Plameň Handlová v spolupráci s obcou Cigeľ, mestom Handlová, 

Zväzom protifašistických bojovníkov a Klubom slovenských turistov. Podujatie finančne 

podporuje Trenčiansky samosprávny kraj. 

Viac sa o Pochode Vďaky SNP, ako aj o historických udalostiach z 13.1. 1945 v Cigli sa 

dočítate na stránke www.pochodvdakysnp.sk.  

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
jana.paulinyova@tsk.sk  mobil: 0901908167. 
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