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Vojnoví veteráni si prevzali medaily aj čaše s poďakovaním pri príležitosti 70. výročia od 

ukončenia 2. svetovej vojny 

Sloboda je jedna z najprirodzenejších práv človeka. Aj napriek tomu pred sedemdesiatimi  

rokmi  stála životy niekoľko desiatok miliónov ľudí a zasiahla takmer všetky kontinenty.  

Minulý rok v auguste pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania zástupcovia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) prejavili úctu a vďaku takmer pol stovke priamych 

účastníkov protifašistického odboja z celého Trenčianskeho kraja. Tento rok sa zišlo na Úrade 

TSK pri príležitosti 70. výročia od ukončenia 2. svetovej vojny v utorok 14. apríla viac ako 

tridsať priamych účastníkov bojov za slobodu z okresov Trenčín a Bánovce nad 

Bebravou. Na úvod spomienkového podujatia zaznela hymna Slovenskej republiky. Priami 

účastníci odboja si prebrali pamätné medaily  z rúk brigádneho generála Juraja Krištofoviča a 

Richarda Zimányiho z MO SR, Odd. starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských 

dôchodcov. Poďakovanie prišiel vyjadriť  predseda TSK Jaroslav Baška a Ján Holička, 

predseda Oblastného výboru slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 

(OVSZPB). 

Spomienkové podujatie otvoril predseda TSK Jaroslav Baška. Vo svojom príhovore uviedol: 

„Vojna je dnes niečim pre mladých ľudí nehmatateľné, abstraktné a neprežité. Aj ja som z 

generácie, ktorá vojnu, našťastie, neprežila. Hrôzy vojny nám aj dnes pripomínajú pamätné 

tabule a pomníky, v takmer každom meste a obci, ktorých máme v našom kraji 

dvestosedemdesiatšesť. Mnohí z vás, ktorí tu dnes sedíte, máte za sebou deväť krížikov 

spomienok. Teší ma, že ešte stále sa vám môžeme pozrieť do očí a čítať v nich. Vám, ktorí ste 

stratili svoje rodiny, stratili svojich kamarátov, svoje domovy, no nestratili odhodlanie bojovať 

o slobodu, ktorú si aj dnes musíme strážiť a obhajovať.“ V závere poďakoval všetkým 

účastníkom národnooslobodzovacieho boja za to, že dnes môžeme žiť v mieri a demokracii.   

Brigádny generál Juraj Krištofovič, zástupca veliteľa pozemných síl SR, pozdravil prítomných 

od ministra obrany Martina Glváča a pokračoval: „Vážení prítomní účastníci odboja, patríte 

k 1715 odbojárom, ktorí obdržia od ministra obrany SR Pamätnú medailu k 70. výročiu 

Slovenského národného povstania a ukončenia 2. svetovej vojny. Vieme, že je vás oveľa 

viac. Naša úcta patrí aj tým, ktorí už nie sú medzi nami. Bojovali ste, lebo ste vedeli, kde je 

pravda, nasadili ste zdravie, životy a veľa ráz aj bezpečnosť blízkych. Vaša rozhodnosť 

a vnútorná sila bola silnejšia ako prirodzený ľudský strach, ako zlé predtuchy či slabošské 

výhovorky.  
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To všetko je hodné úcty aj zo stranu našej Slovenskej republiky a Ministerstva obrany. Prispeli 

ste k víťazstvu nad fašizmom a nacizmom.  Je teraz na nás mladších, aby sme nezabúdali, aby 

vaše činy, hrdosť a odvaha ostávali pre nás inšpiráciou a morálnym základom aj do budúcich 

rokov“. 

Ľudia, ktorí pred sedemdesiatimi rokmi bojovali vo vojne, sú dnes osemdesiatnici, 

deväťdesiatnici.  Vojnou si prežili vo svojich sedemnástinách a dodnes si  ju  zo svojich pamätí 

nevedia vymazať. Nie je možné zabudnúť na utrpenie a veľké straty.   

Plukovník vo výslužbe, držiteľ jednej z pamätných medailí Pavol Liška mal počas povstania 17  

rokov. Bol účastníkom SNP, príslušník 1. povstaleckej armády. Bojoval na Tisovci, pri Dobrej 

Nive aj v Banskej Bystrici.  Na otázku, či si dnes vážime mier, odpovedal, že donedávna možno 

menej, ale situácia sa zmenila: „Stačí iskrička a nedaj Bože aby sa niečo stalo“.  

Pozvánky na stretnutie  obdržalo 63 priamych účastníkov bojov za slobodu z okresov Trenčín 

a Bánovce nad Bebravou. Napokon sa zišlo v kongresovej sále Úradu TSK 31 priamych 

účastníkov spolu so svojimi blízkymi.  

Zdenko Hilčík, príslušník pozemných síl MO SR, uviedol odovzdávanie pamätných medailí 

prečítaním  časti rozkazu ministra obrany SR, na základe ktorého boli  vojenské medaile 

odovzdané. Prítomní odbojári si postupne prevzali z rúk Juraja Krištofoviča, Richarda 

Zimányiho a Jána Holičku Pamätné medaily ministra obrany SR. Predseda TSK Jaroslav 

Baška odovzdal oceneným ďakovné listy  a sklenené čaše s nápisom „ĎAKUJEME“. Slová 

vďaky gravírovali žiaci v Strednej  odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach.  

„Čaša  nech je pre nás všetkých symbolom krehkosti našej slobody a poďakovanie na nej,  

poďakovaním našej mladej generácie“, uviedla Eva Frývaldská z Odd. komunikácie  medzinár. 

vzťahov Ú TSK, ktorá sprevádzala podujatím. 

Slávnostnú chvíľu spríjemnilo aj vystúpenie pána Ladislava Žišku s harmonikou a speváčky 

Dany Hrušovskej. Záverečný hudobný vstup si mnohí priami  účastníci zaspievali spolu s nimi.  

Podujatie organizoval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s OVSZPB Trenčín a 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, sekcie ľudských zdrojov oddelenia starostlivosti 

o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov. 

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová,  ved. oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK,  

jana.paulinyova@task.sk, +421(0) 901 918 167. 
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