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Trenčín, 23. január 2017 
Obete druhej svetovej vojny si Pochodom vďaky SNP aj po 72 rokoch od tragických 
udalostí uctilo viac ako 2000 návštevníkov 
 
Tradičný Pochod vďaky SNP sa tento rok uskutočnil na hornej Nitre po 42. krát. V sobotu 21. 
januára 2017 smerovali kroky osobností slovenského protifašistického hnutia, turizmu a 
predstaviteľov spoločenského života do Cigľa. 
 
Pochod vďaky SNP sa prvýkrát konal v roku 1976, kedy sa niekoľko nadšencov rozhodlo 
zorganizovať túto športovo-spoločenskú akciu. Odvtedy sa za 42 rokov stal pochod vďaky 
najvýznamnejším a jedným z najväčších masových zimných akcií na Slovensku. Každoročne 
podujatie začína spomienkou na smutné udalostí a na pamiatku obetí druhej svetovej vojny 
položením vencov k Pamätníku padlých pred obecným úradom. 
 
Vzdať úctu obetiam vojny prišiel tento rok predseda vlády SR Róbert Fico, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška spoločne s podpredsedom TSK 
Richardom Takáčom a prednostom Okresného úradu v Trenčíne Jozefom Stopkom, ktorý je 
zároveň poslancom Zastupiteľstva TSK. Položiť veniec k pamätníku padlých prišiel aj tajomník 
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovenku Nikita Griščenko, vedúci Taipejskej 
reprezentačnej kancelárie Larry R. L. Tseng, nechýbal ani predseda Ústrednej rady 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Pavol Sečkár. Prítomní boli aj 
zástupcovi okolitých miest a obcí, štátnej správy, viacerých politických strán, ozbrojené sily SR 
a ďalší významní hostia. 
 
„Každá krajina, každý región má svoje historické lepidlo. Spomeňme si, o čo sa opiera 
slovenský národ. Opierame sa o odkaz sv. Cyrila a Metoda, opierame sa o odkaz povesti 
o troch prútoch kráľa Svätopluka. Potom prišiel Štúr, Štefánik a potom prišiel klenot historických 
osobností a udalostí v podobe Slovenského národného povstania. Nedovoľme, aby klenot, 
akým SNP je, bol znevažovaný,“ uviedol premiér Róbert Fico. Štvrtýkrát za sebou sa zúčastnil 
Pochodu vďaky aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý pripomenul, čo je najväčšou 
vďakou pre obete hrozných udalostí: „Myslím si, že najväčšou vďakou a poctou pre tých, 
ktorým je venovaný tento pochod, je vysoká účasť ľudí. Som veľmi rád, že v obci Cigeľ pred 42 
rokmi vznikla myšlienka pochodu a takýmto spôsobom sa im chceme všetci poďakovať.“  
 
To, že Pochod vďaky SNP patrí medzi jedno z najvýznamnejších a najväčších masových 
zimných turistických akcií na Slovensku, potvrdila aj tohtoročná účasť, ktorá po prvýkrát 
v histórii pochodu prekonala hranicu 2000 návštevníkov. Tí síce v zimnom, ale slnečnom 
počasí mali na výber z pripravených 3 lyžiarskych trás a 4 peších trás. Podujatie organizované 
Turistickým oddielom TJ Partizán Cígeľ, TJ Plameň Handlová, obcou Cigeľ a mestom 
Handlová, Zväzom protifašistických bojovníkov a Regionálnou radou klubu slovenských turistov 
Prievidza finančne opäť podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj. 
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