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Výročná konferencia Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
 
Kongresovú sálu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zaplnilo takmer päť 

desiatok ľudí združených pod hlavičkou Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov (OV SZPB) Trenčín. Výročnú konferenciu OV SZPB, ktorá sa pravidelne koná 

každé tri roky, svojou účasťou podporilo viacero pozvaných hostí. Medzi nimi nechýbal primátor 

mesta Trenčín, Richard Rybníček, predseda Ústrednej rady SZPB; Pavol Sečkár a člen 

predsedníctva ÚR SZPB; Igor Čombor. Za Klub vojenských dôchodcov a Jednotu dôchodcov 

Slovenska sa zúčastnil Peter Forgáč a za OV SZPB Nové Mesto nad Váhom Kamil Krištofík 

a Viliam Somoriš.  O kultúrne spestrenie pracovného programu sa postaral spevácky súbor 

Senior Hornosúčan.  

 

V auguste minulého roku, sa trenčiansky župan, Jaroslav Baška, v priestoroch Úradu TSK 

stretol s priamymi účastníkmi protifašistického odboja z celého kraja, aby im prejavil úctu 

a vďaku za odvahu a bojovnosť. V roku 2014 pri príležitosti krajských osláv 70. výročia SNP 

na vrchu Roh pri Lubine TSK venoval OV SZPB Nové Mesto nad Váhom finančný príspevok vo 

výške 2700€, tento rok bol Trenčiansky samosprávny kraj nápomocný pri organizácii 

výročnej schôdze. Po pol roku hostí na pôde Úradu TSK privítala  v mene predsedu TSK 

vedúca Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov, Jana Paulínyová, ktorá potvrdila 

podporu Trenčianskeho kraja zväzu, ako aj dôležitosť šírenia skutočných zážitkov priamych 

účastníkov bojov dnešnej mládeži. 

 

Takmer polstovka odbojových hrdinov sa tentoraz zišla na výročnej konferencii OV SZPB 

Trenčín. Cieľom bolo zhodnotenie práce,  voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

a voľby členov OV SZPB. Oblastný výbor pôsobí na území okresov Trenčín a Bánovce nad 

Bebravou s počtom 539 členov s vekovým priemerom približne 67 rokov. Niekoľko z nich sa 

priamo zúčastnilo protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny. „Myšlienky 

protifašistického odboja sa snažíme udržiavať stále živé. Za svoj aktuálne najväčší úspech 

považujeme vybudovanie Múzea Partizánskej brigády Jana Žižku na Jankovom vŕšku,“ 

povedal predseda OV SZPB; Ján Holička 

 

SZPB uchováva a ďalej šíri odkaz bojovníkov za národné oslobodenie, demokraciu a 

spravodlivosť, no najmä za svet bez fašistickej ideológie. „K našim aktivitám patrí spolupráca 

s orgánmi samosprávy pri organizovaní spomienkových osláv či údržbe pamätníkov. 

Organizujeme besedy so školami, športové aktivity pri príležitosti oslobodenia a zájazdy po 

pamätných miestach. Naposledy to bol zájazd po stopách Milana Rastislava Štefánika,“ uviedol 

Ján Holička.  
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