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Trenčín, 26. august 2016   

Pri Pamätníku umučených na trenčianskej Brezine spomínali na hrdinských 

vojakov, partizánov a civilistov 

 

Vo štvrtok 25. augusta 2016 sa na cintoríne pri Pamätníku umučených v lesoparku 

Brezina uskutočnila spomienková slávnosť k 72. výročiu Slovenského národného 

povstania (SNP). 

   

Každoročne v tomto období predstavitelia politického a verejného života, spoločne 

s návštevníkmi zdávajú hold obetiam SNP pri Pamätníku umučených na Brezine. 

Spomienkovej slávnosti venovanej 72. výročiu SNP sa zúčastnili okrem priamych 

bojovníkov a ich potomkov aj zástupca Ozbrojených síl SR, brigádny generál Juraj 

Krištofovič . Za členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) vystúpil 

Miroslav Ondráš. Medzi prítomnými boli za Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) riaditeľ 

Úradu TSK Juraj Gerlici a poslanec Zastupiteľstva TSK a prednosta Okresného úradu 

v Trenčíne Jozef  Stopka. Mesto Trenčín reprezentoval Richard Rybníček. Zúčastnil sa 

aj prorektor Trenčianskej univerzity Viliam Cibulka. 
 

„Povstanie organizačne pripravovala Slovenská národná rada a jej vojenské ústredie. Na 

Slovensku malo prispieť k porazeniu nacistov a k ukončeniu vojny. SNP patrí dodnes 

k najcitlivejším témam dejín Slovenska a zároveň bolo najväčším národným vystúpením 

slovenského ľudu. V Európe je SNP hodnotené ako druhé najväčšie vystúpenie proti 

fašistom. Je preto na našej generácii, aby sa na SNP a pamiatku jeho účastníkov 

nezabudlo,“ uviedol vo svojom príhovore Miroslav Ondráš zo SZPB. 

 

Pamätník umučených je venovaný 69 obetiam fašizmu, ktoré na Brezine popravili Nemci. 

„Pri spomienke na obete je dobré sa pozastaviť a zamyslieť nad tým, čo museli tí ľudia 

obetovať a zažiť, aby sme my mohli dnes žiť v slobode a mieri. Je to odkaz pre ďalšie 

generácie, že táto sloboda stála našich dedov a pradedov množstvo utrpenia a hlavne 

život,“ uviedol riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici. 
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