
 
Deklarácia 

poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
 
Zlomové udalosti našich moderných dejín v 20. storočí - Slovenské národné 

povstanie, demokratické reformy z jari roku 1968 a zásadná novembrová zmena roku 

1989  spojené  s ideami  antifašizmu, humanizmu  a  solidarity  - vytvárali   

podmienky pre vznik demokratickej Slovenskej   republiky      a  sú    nosnými piliermi   

rozvoja  a začleňovania do integrujúcej  sa  Európy. Aj  my,  poslanci  Zastupiteľstva 

Trenčianskeho  samosprávneho  kraja, sa k nim hlásime a usilujeme o ich 

cieľavedomé napĺňanie. 

 

Tieto udalosti vo vývoji našej spoločnosti sú spojené aj s pôsobením Alexandra 

Dubčeka, rodáka z Uhrovca, ktorého 100. výročie narodenia si v tomto roku 

pripomíname. Alexander Dubček sa v roku 1944 aktívne  zúčastnil bojov počas 

Slovenského národného povstania. V roku 1968 bol vedúcou osobnosťou úsilia 

o prekonanie totality a uplatnenia demokratických reforiem, podporil november 1989 

a aktívne sa zapájal do realizácie jeho pôvodných ideálov. Ako predseda 

Federálneho zhromaždenia výrazne prispel k proeurópskemu smerovaniu krajiny. 

Svoju autoritu a úctu, ktorú mal Alexander Dubček od roku 1968 v zahraničí, využíval 

na nadväzovanie kontaktov a utváranie priestoru pre spoluprácu Československa 

a neskôr Slovenska so štátmi Európy a sveta.    

 

Alexander Dubček vnášal do politiky základné ľudské cnosti a hodnoty a snažil  

sa obnoviť jej etický rozmer, čo zostáva výzvou aj pre našu súčasnú generáciu.  

 

Národná rada SR prijala v roku 2008 Zákon o zásluhách Alexandra Dubčeka,  

v ktorom konštatuje: „Alexander Dubček sa mimoriadne zaslúžil o demokraciu, 

o slobodu slovenského národa a o ľudské práva“.    

 

Vývoj spoločnosti, nové civilizačné trendy a problémy si vyžadujú aj nové riešenia 

a politiku. Aj my, poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,         

si uvedomujeme spoluzodpovednosť za budúcnosť národa a rozvoj spoločnosti. 

Inšpirovaní pokrokovými   tradíciami   modernej  histórie   Slovenska,   životom  

a   dielom    našich   významných    osobností   a   rodákov  z   Trenčianskeho    kraja                

 



sa snažíme svojou prácou a aktivitami prispievať k ochrane a uchovaniu kultúrno-

historického dedičstva našich predkov a vytvárať podmienky pre kvalitnejší život 

občanov Slovenskej republiky.  

 


