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Ginko sa nedá presadiť, mesto súhlasí s jeho výrubom

Z obsahu čísla:
Jazz na veži

str. 2

CTP vybuduje
infraštruktúru
v priemyselnej zóne
str. 3
Pripravujeme sa na
nový školský rok
str. 5
Anketa o aktuálnej
situácii na školách
str. 6–10
Architekt Karol
Androvič posúva
datovanie rotundy
o dvesto rokov späť
str. 12–13
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Mesto Trenčín, zastúpené primátorom Branislavom CELLEROM, ako príslušný orgán štátnej
správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín zmenilo svoje rozhodnutie z januára tohto
roku a vydalo súhlas pre spoločnosť ARMAN INTECH REALITY, s. r. o., Sereď na výrub ginka
dvojlaločného na pozemku na Sadovej ul.
Zároveň vydalo príkaz tejto
spoločnosti, aby na svoje náklady uskutočnila do 6 mesiacov od
výrubu dreviny náhradnú výsadbu v oddychovej zóne Halalovka
v rozsahu 24 stromov, z toho
9 dubov zimných alebo javorov
poľných v okrasnej forme a 15
stromov ginko dvojlaločné s obvodom kmeňa 16 cm a výškou
nasadenia koruny nad 200 cm
podľa projektu výsadby, ktorý
predloží Mestu Trenčín v termíne
do 2 mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Pri výsadbe musí rešpektovať
ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí.
Žiadosť o zmenu pôvodného rozhodnutia podala spoločnosť ARMAN INTECH REALITY,
s. r. o., Sereď na základe nových
podstatných skutočností vyjadrených v znaleckom posudku
Gabriely Juhásovej. Znalkyňa
v odbore poľnohospodárstvo od-

vetvie záhradníctvo konštatuje,
že strom vzhľadom na vysoký
stupeň poškodenia nie je vhodný
na presadenie. Žiadateľ preto navrhol zmenu rozhodnutia tak, aby
Mesto Trenčín udelilo súhlas na
výrub ginka dvojlaločného z dôvodu, že strom je poškodenou drevinou priemernej hodnoty, ohrozuje
zdravie a život ľudí a vzhľadom na
vysoký stupeň jeho poškodenia
ho nie je možné presadiť.
Mesto Trenčín ako príslušný
orgán štátnej správy rozhodlo, že
ginko dvojlaločné nie je možné
zachovať aj z dôvodu plánovanej
realizácie stavby Polyfunkčný
mestský blok Sadová ulica, Trenčín, ktorá je v súlade s Územným
plánom sídelného útvaru Trenčín.
Proti tomuto rozhodnutiu sa
účastníci konania, ktoré sa uskutočnilo 9. augusta na MsÚ v Trenčíne, môžu odvolať do 15 dní odo
dňa jeho doručenia.
T. Hlobeň

Karate klub Europa
Trenčín pred novou
sezónou
str. 15

Občianske združenie Pre
Prírodu nesúhlasí s výrubom
Občianske združenie Pre Prírodu (OZPP) z Trenčína využije svoje právo a v zákonnej lehote 15 dní podá odvolanie proti súhlasu mesta s výrubom ginka dvojlaločného. Podľa slov Zuzany
VÁCLAVOVEJ, členky Rady OZPP, o ďalších krokoch sa poradia
s odborníkmi.
„Štátna ochrana prírody
SR, Správa chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele
Karpaty neboli účastníkmi
konania. Zúčastnili sme sa
ako odborná organizácia na
pozvanie Útvaru životného
prostredia Mestského úradu
v Trenčíne, ktorý je štátnym
orgánom s prenesenými právomocami,“ povedal riaditeľ
CHKO Drahomír Stano. Štátna ochrana prírody neuvažuje
o odvolaní, lebo na to majú
právo iba účastníci konania.
Na Štefánikovej ulici boli
v roku 1990 vyhlásené za

chránené tri stromy ginka
dvojlaločného. „Jeden strom
za štvorprúdovou komunikáciou nebol zaradený do
návrhu, lebo v čase prípravy
projektu sa konali v jeho susedstve masívne zemné práce. Ochranári predpokladali,
že strom intenzívnu stavebnú činnosť neprežije. Navyše
v trojuholníku ulíc Sadová,
Kragujevackých hrdinov a Štefánikovej mala vyrásť stavba
Domu odborov,“ objasnila
situáciu Katarína Rajcová,
bývalá pracovníčka ochrany
prírody.
(TASR)
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Jazz na veži
Občianske združenie Mestská veža už tri roky úspešne realizuje
svoju činnosť v jednej z dominánt mesta Trenčín, keď v rámci
svojich aktivít umožňuje návštevníkom mesta vstup do mestskej
veže a výhľad na mesto a široké okolie z výšky 42 metrov. Hneď
od začiatku sa občianske združenie snažilo využiť aj interiér veže
na jednotlivých podlažiach pre výstavné účely, aby tak spropagovalo bohatý kultúrny život Trenčína.
Nie náhodou prvou akciou
bola výstava pohľadníc zo zbierky Jána Hanušina. Pod názvom
Trenčín na starých pohľadniciach dokumentovala historický
vývoj Trenčína v 19. a 20. storočí. Veľmi pôsobivou bola druhá výstava Alfonza Lišku Trenčín z balóna, ktorá sprístupnila
zaujímavé pohľady na mesto
Trenčín z vtáčej perspektívy.
„Občianske združenie Mestská veža v treťom roku svojej
existencie sprístupnilo vernisážou 11. augusta výstavu fotografií významných interpretov
jazzu, ktorí vystupovali na 13.
ročníku Trenčianskeho jazzového festivalu pod názvom Jazz
na veži. Výstavu dopĺňa výtvarné dielo akademického malia-

ra Jozefa Vydrnáka, ktorého
zverejnenie je poďakovaním za
návrh loga Občianskeho združenia Mestská veža,“ povedal pri
otvorení Vladimír Pinďák. Svoje
pocity vyjadril aj člen jazzovej formácie Jazz Quartet Vlada Vizára
Ján Babič, keď charakterizoval
výstavu „ako veľmi vydarenú
s mimoriadnym dokumentačným a umeleckým akcentom,
ktorá určite pritiahne návštevníkov na mestskú vežu. Okrem
toho dáva svetu na známosť, že
sa blíži 14. ročník Trenčianskeho jazzového festivalu. Jazzová
hudba bola vždy charakterizovaná ojedinelou tvorivou atmosférou, inšpirujúcou všetky druhy
umenia, v dnešnom prípade
fotografického.“

Nový projekt trenčianskeho Srdiečka
Od augusta tohto roku až do mája 2008 realizuje občianske
združenie Materské centrum Srdiečko v Trenčíne projekt pod
názvom Rozvíjame životné zručnosti s tetou Aničkou za finančnej podpory Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom.
Projekt je zameraný
na prácu so skupinou
detí
predškolského
veku – konkrétne hlavným cieľom je rozvíjať a upevňovať sociálne a životné
zručnosti (snaha, trpezlivosť,
vytrvalosť, priateľstvo a spolupráca), a to primeranou, hravou, zážitkovou formou.
Dôvodom prečo sa rozhodli
pre realizáciu projektu je, že
obdobie predškolského veku
je obdobím prežívania prvých
sociálnych kontaktov a skúseností, ale aj prvých konfliktov
a sklamaní. Skúsenosti získané v tomto veku môžu v značnej miere ovplyvniť formovanie
postojov a predstáv v ďalšom
životnom smerovaní, najmä vo
vzťahu k druhým ľuďom. Rozvíjanie životných a sociálnych
zručností od ranného detstva
podporuje správne sebauvedomovanie a optimálne preží-

vanie vzťahov k druhým ľuďom,
rovesníkom, prispieva k sebakontrole a porozumeniu druhých a v konečnom dôsledku
je prevenciou neadekvátnych
foriem spávania sa.
Do projektu budú zapojené
deti, ktoré so svojimi rodičmi
(prevažne s matkami) navštevujú tvorivé predpoludnia
s „tetou Aničkou“ v materskom centre Srdiečko. Paralelne s aktivitami určenými pre
deti budú prebiehať diskusné
kluby pre rodičov o životných
zručnostiach a kooperatívnej
výchove.
Viac informácií o projekte
a životných zručnostiach môžete získať priamo v materskom
centre Srdiečko v Trenčíne.
Patrícia Lukačková

Prehliadku
vystavených
takmer štyridsiatich fotografií
od Rolanda Kánika, Radoslava Stoklasu a Jozefa Černáka

spríjemnilo vystúpenie jazzovej formácie Vlada Vizára Jazz
Quartet.
(jč)

Návštevnosť mestskej veže v Trenčíne stúpa
Mesto Trenčín v tomto roku opäť sprístupnilo verejnosti
mestskú vežu. Obyvatelia i návštevníci mesta si môžu spríjemniť letné dni netradičným pohľadom na historické centrum Trenčína.
Trenčiansku Dolnú bránu
navštívilo počas prvého augustového týždňa 766 zvedavcov. „Návštevnosť má
stúpajúcu tendenciu, keď na
vežu vyšlo v júni 1361 ľudí,
v júli to už bolo 1646 návštevníkov,“ povedal Jaroslav
Matejka z občianskeho združenia Mestská veža.
Najčastejšie idú na vežu
cudzinci, najmä návštevníci
hradu. Trenčania sú často
prekvapení neobvyklým výhľadom a mnohí sa priznávajú,
že na veži nikdy predtým neboli. Okrem panorámy mesta
organizátori návštevníkom ponúkajú aj prehliadku rôznych
výstav.
Mestská veža je otvorená
denne od 10. do 20. hodiny
do 30. septembra. Priamy

prístup na vežu je výťahom zo
Sládkovičovej ulice, kam sa
záujemcovia dostanú od Štúrovho námestia. Výťah vedie
k prvej vyhliadke, balkónu,
a je prispôsobený i pre imobilných občanov, schody vo
veži je už potrebné absolvovať
pešo.
Tento objekt je po rekonštrukcii otvorený už tretiu
sezónu, prevádzkujú ho členovia občianskeho združenia
Mestská veža. Bývalá Dolná
brána bola súčasťou mestského opevnenia vybudovaného v 15. storočí, z ktorého
sa zachovala iba mestská
veža a časť mestského múru.
Ten sa vo svojej hornej časti
v lesoparku Brezina pripája
k opevneniu hradu.
(TASR)

Na lesných pozemkoch neklaďte oheň!
Od 7. augusta platí v okrese Trenčín rozhodnutie Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru o zákaze zakladania ohňov na lesných pozemkoch z dôvodu zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov.
Zásady protipožiarnej bezpečnosti fyzickým osobám okrem
zakladania a udržiavania ohňa zakazujú aj používať otvorený
plameň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety a vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Rozhodnutie platí až do odvolania.
(sh)
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Verejnú súťaž na dodávateľa výstavby infraštruktúry v priemyselnej zóne primátor zastavil

CTP vybuduje infraštruktúru v priemyselnej zóne
Už dlhšie je známe, že Mesto Trenčín nemôže akceptovať zmluvu
SARIO, na základe ktorej malo na jeho konto pribudnúť 202 mil.
Sk z európskych fondov na vybudovanie infraštruktúry v trenčianskom priemyselnom parku. Preto dotáciu nezíska a je logické,
že primátor Branislav CELLER podpísal rozhodnutie, v ktorom
oznamuje uchádzačom o vybudovanie infraštruktúry, nadviazanej
na európske zdroje, že verejnú súťaž Mesto Trenčín nevyhodnotí
a obálky s ponukami vôbec neotvorilo. K tejto téme sa vraciame
aj v našom rozhovore so štatutárom Mesta Trenčín.
• Koľko záujemcov zaslalo
obálky s ponukami?
„Štyria záujemcovia.“
• Čo sa bude diať teraz?
„Uzatvorená zmluva s holandským strategickým partnerom CTP Invest hovorí
o tom, že pokiaľ nezískame
prostriedky na infraštruktúru z európskych fondov,
spoločnosť sama vybuduje
v priemyselnom parku potrebnú infraštruktúru. Zmluva je
už podpísaná oboma stranami.“
• Kedy sa začne
s výstavbou infraštruktúry?
„To je otázka niekoľkých
mesiacov, kým aj úradne
neprejdú pozemky do vlastníctva CTP Invest. Výstavba
infraštruktúry je už úplne
v kompetencii nového vlastníka pozemkov. Predpokladám,
že investor bude chcieť čo
najskôr začať robiť svoj biznis
– prenajímať plochy.“
• Bude mesto finančne
participovať pri výstavbe
infraštruktúry, ako to
malo byť v prípade piatich
percent pri investíciách do
infraštruktúry s pomocou
zdrojov z eurofondov?
„Zmluva hovorí o tom, že
CTP vybuduje infraštruktúru.“
• Zmluva hovorí o predaji
28 ha v priemyselnej zóne,
celá zóna je však väčšia...
„Zmluva hovorí, že 25 %
z vybudovanej infraštruktúry
musí byť verejne k dispozícii.
Pokiaľ sa projektujú takéto
kapacity, tak nikdy a nikde ne-

získava stavebník povolenie
len na kapacity potrebné pre
danú investíciu, ale pre celé
územie. Už v požiadavkách na
projekt musí byť zahrnuté aj
širšie územie.“
• Čo bude s ďalšími časťami
priemyselnej zóny?
„Ďalšie investície do priemyselnej zóny sú otázkou
vzdialenejšej budúcnosti, ako
je rok 2007, preto je vaša
otázka veľmi predčasná.“
• Počítate aj
s trenčianskymi
podnikateľmi ako
záujemcami o umiestnenie
v priemyselnej zóne?
„Oficiálne začneme rokovať aj s trenčianskymi firmami, ktoré už predbežne prejavili záujem o pozemky, aby
sme presne spoznali záujem
o etablovanie sa v priemyselnej zóne. Musíme definitívne
spoznať, o akú výmeru budú
mať záujem, aby sa areály
v lokalite dali zmysluplne
poskladať. Nemáme však
záujem o typ investícií, ako
sú napr. sklady stavebného
materiálu a pod. Do konca
roka chceme s nimi podpísať
príslušné zmluvy.“
• Nezískalo by mesto
finančne viac, keby
predávalo pozemky
v priemyselnej zóne po
častiach, a nie naraz 28 ha?
„Aj ďalšie voľné pozemky
budeme predávať za cenu
približne 600 Sk/m2. Za to,
že máme strategického investora, nechceme cenu tlačiť hore, chceme ju držať na

rovnakej úrovni.“
• Aké boli
vaše hlavné
dôvody pre
neakceptovanie
zmluvy?
„Za týchto podmienok si neviem
predstaviť, či je
nejaká
samospráva schopná
ich akceptovať.
Zmluvu by som
nepodpísal,
aj
keby sme nemali strategického
investora.
Sú
tam neuveriteľné veľké riziká.
Hlavný problém
tkvie v tom, že
nie je možné predávať pozemky v priemyselnej
zóne, ale len prenajímať, a to
minimálne na 15 rokov. Pritom 90 % investorov, s ktorými sme rokovali, alebo ktorí
majú záujem o našu lokalitu,
majú jednoznačnú podmienku – vlastníctvo pozemkov.
A tých pár si chce ´fabriku`
postavenú na kľúč prenajať
od developera, čo ale vzápätí
ďalší bod zmluvy neumožňuje,
lebo vylučuje prenájom v prospech developera, určuje ho
len pre konečného investora.
A ďalší problém – podľa zmluvy by sme susediace pozemky
s priemyselnou zónou mohli
predať, ale zase by sme ich
nemohli napojiť na vybudovanú infraštruktúru z eurofondov, lebo by to bola, citujem,
poskytnutá nenáležitá výhoda
inému subjektu... A to hlavné
na záver – akékoľvek porušenie zmluvy znamená kedykoľvek vymáhanie vrátenia
celej dotácie, čo by pri takejto
konštrukcii zmluvy a jej článkov bolo obrovským rizikom
pre mesto do budúcnosti. Aj
preto by sa mi zdal podpis takejto zmluvy nezodpovedný.
• Akú máte istotu, že
CTP nebude na svojich

pozemkoch preferovať
investície namiesto do
projektov s pridanou
hodnotou do logistiky?
„Vychádzame z referencií,
ktoré máme o CTP a vidíme,
čo urobili v Čechách. Je to
dlhý zoznam renomovaných
zahraničných firiem. Navyše,
zmluva s CTP hovorí, že maximálne 15 % z predanej plochy
môžu byť skladové priestory,
ostatná plocha musí byť určená na ľahkú montáž, výrobu,
vývoj a výskum.“
• Nebude ťažké pre nich
investovať v Trenčíne,
kde vzhľadom na nízku
nezamestnanosť prakticky
niet voľných pracovných síl?
„Možno sú vyčerpané pre
určité segmenty, ako je napríklad ľahká montáž a podobne.
Je tu však pracovný potenciál
v podobe absolventov stredných a vysokých škôl nielen
z Trenčína, ale aj zo širšieho
okolia. A to sú pracovné sily,
ktoré by mali nájsť uplatnenie
v podnikateľskej štruktúre pôsobiacej v budúcnosti v priemyselnej zóne.
Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň
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Taliansko

Ahojte!
Prvú polovicu prázdnin
máme už za sebou. Stále
nám ostáva ta zvyšná, ale
čím ďalej, tým sa to viac
blíži. Myslím tým návrat
do školských lavíc. Školu
ešte nemienim spomínať,
lebo isto pri pomyslení
na ňu každého prechádza
dobrá nálada. Neviem prečo je tá druhá polovica
leta iná ako tá prvá. Vtedy sa všetko to, na čo sa
tešíme, rozbieha a teraz
chceme, aby sa to vlieklo
čo najpomalšie. Opak je
však väčšinou pravdou. Už
ani možnosti zábavy nie sú
také ako v júli. Ani to počasie nám nehrá do kariet,
lebo je až priveľmi premenlivé. Vždy, keď idem okolo
plavárne, je tam stále menej a menej ľudí. Možnože
teraz každý odchádza za
teplom a vodou do prímorských krajín. Napríklad do
takého Talianska. Túto
krajinu som nespomenula
len tak náhodne. Vďaka
ľuďom, ktorí radi trávia
čas s mládežou, sme my,
mládež, mohli tráviť úžasnú dovolenku práve v tejto
krajine. Viac o strávených
chvíľach i o tom, ako to
všetko vzniklo, sa dočítate v hlavnej časti tejto
stránky.
S pozdravom Vaša
Zuzana Vanková

Kto si už stihol prečítať editoriál, tak je mu jasné, o čom
budem písať. Téma sa mi vyberala veľmi ľahko. Ďalšie vety
budú o prežitom čase v slnečnom talianskom prímorskom
meste Pinarella di Cervia.

skvelí, získal som veľa nových
kamarátov, zostal by som tam
pokojne aj mesiac. Takže další rok sa chystám znovu!“

ako sa im tam,, žilo” mi odpovedala Danka Dolejská:
„Dobre, pretože tam chodia
staršie deti, ktoré sú už zodpovednejšie. Pri nich si dokážem aj oddýchnuť.”
Oddýchla si nielen ona,
ale najmä my, „účastníci zájazdu”! Užívali sme si slnko,
more (síce trošku špinavšie),
fakultatívne výlety i iné akcie.
Pochutnať sme si mohli i na
talianskej pestrej domácej
strave, kde cestoviny nikdy
nesmeli chýbať.

Miki (20): „Z pohľadu účastníka môžem povedať, že som
navštívil idylickú krajinu, kde
je veľmi príjemné prostredie,
nekonfliktní ľudia a podobne
príjemné veci. Organizácia
bola veľmi fajn a aj program,
ktorý sa ťažko zjednocoval,
keďže tam bolo veľa vekových
skupín. Páčilo by sa mi, keby
sa tam pridali stolný futbal
a jeden počítač s pripojením
na net. Najlepšie zo všetkého bolo to, že sme mali veľmi
blízko pláž. Ďalší rok sa pokúsim o repete.“

Pred dvanástimi rokmi
preblesla hlavami dvoch vychovávateliek zo Základnej
školy na Východnej ulici v
Trenčíne fajn myšlienka, ktorá sa neskôr aj zrealizovala.
Pani Zapecová a pani Hudečková zorganizovali s pomocou
cestovnej agentúry STEFI prvý
zájazd pre mládež do Talianska. Zo začiatku to bolo vo
forme športových sústredení
i uzdravovacích táborov. Až
pred deviatimi rokmi sa k tejto práci dostala Danka Dolejská, ktorá sa tomu venuje až
dodnes. Už dva roky spolupracujú aj s centrom voľného
času, vďaka ktorému sa informácie ohľadom tábora dostali
do médií a prilákali tak ľudí
rôznych vekových kategórií.
Každý rok sa tam zíde
skvelá partia mladých ľudí
zo Slovenska, Francúzska,
Talianska i Nemecka. Krásne
chvíle majú možnosť prežiť
i talianske hendikepované
deti, ktoré si to naozaj užívajú
a je o nich skvelo postarané.
Tento rok mali slovenskú časť
komplexu na starosti pani Orichová a Dolejská. Na otázku

Čo sa niektorým
účastníkom páčilo
najviac?
Chlebo (20): “Skúsim to zhrnúť do pár viet, čo bude problematické. Najhlavnejšia veta
je, že v Taliansku sa mi skutočne veľmi páčilo. Organizácia aj vytvorený program boli
super, najväčší zážitok mám
zo zábavného parku, Mirabilandia, kde sme sa maximálne vybláznili. Čo sa mi však
páčilo zo všetkého najviac,
bola partia ľudí, ktorá sa tam
zišla. Tí ľudia boli absolútne

GÁGAL GUNÁR PO DVORE
Na záver augustového čísla sa k vám prihovorí ešte jeden mladý,, pisateľ“. Je to môj kamarát, ktorý možnože za nejaký ten
rôčik oznámi svetu prostredníctvom médií niečo vtipné a obohatí náš stereotypný život svojím skvelým humorom. Toto možnože
už pravidelné okienko má názov GÁGAL GUNÁR PO DVORE.
Milí čitatelia,
nechcem vás klamať, ale už
je to raz tak. Ako každý rok,
zase sa to blíži. Skôr ako
poviete popocatepetl, bude
tu koniec letných prázdnin.
Už to naznačujú aj naši páni,
ktorí si viditeľne oddýchli
a s chuťou sa zase pustili do
šarvátok. Niekomu závidia
lyžovačku (kto by v takýchto
teplotách nezávidel), naopak
iným dávajú (dokonca protizá-

konne) možnosť prezentovať
svoje umenie v televízii. Keď
je niečo dobré, nemalo by to
baviť len pár ľudí na nejakom
galavečere, no nie?
Všetko sa začína vracať
do starých koľají. Davom mladých, spoločensky unavených
priaznivcov festivalov, na ktorých sa stáva asi pravidlom,
že headlineri akosi nechodia
(žeby nevedeli trafiť na Slovensko?!), ako aj ťažko zará-

Lucka (16): „V Taliansku cez
agentúru Stefi som bola už
druhýkrát. Aj minulé, aj toto
leto boli skvelé vďaka vedeniu, strave, programu a kolektívu, ktorý sa síce tento
rok zmenil, ale o to mám viac
zážitkov. Som veľmi rada, že
som to mohla znovu absolvovať.“
Koho zaujal tento spôsob
dovolenky, má možnosť ju
absolvovať i ďalší rok. Bližšie
informácie nájdete v centre
voľného času a v pripravených
spotoch.
bajúcim (zdieraným a podvádzaným) v zahraničí pomaly
začína chýbať teplo domova,
tak sa to všetko začína vracať
na rodnú hrudu.
Či už niekto pomaly začína myslieť na tvrdú prácu či
školu, alebo sa chystá vyťažiť
z posledných letných dní maximum, stereotyp „bežného
roka“ sa rýchlo blíži a ja vám
prajem, aby ste si ten dlhý
čas medzi prázdninami vedeli
čo najviac spríjemniť, napríklad spomienkami na uplynulé horúce leto, snívaním
o tom budúcom alebo čítaním
našich ďalších čísel.
S pozdravom
Roman Gunár!
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Pripravujeme sa na nový školský rok
V školskom roku 2007/2008 očakávame v základných školách,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, príchod 455 prvákov.
Brány škôl v júni opustilo 654 deviatakov. V septembri tak privítame približne 4 524 žiakov, čo je o 200 menej ako vlani.
Podľa akých kritérií by si
rodičia a ich deti mali vyberať
základnú školu?
• podľa programu, zamerania,
trenčianske ZŠ ponúkajú učebné
varianty so zameraním na cudzie
jazyky, prírodovedné predmety,
šport – ľadový hokej, gymnastiku,
basketbal, karate;
• podľa ponúkaných možností
trávenia voľného času – pestrá je
ponuka krúžkovej činnosti na tzv.
vzdelávacie poukazy;
• podľa aktivít školského klubu;
• podľa výchovno-vyučovacích
výsledkov školy, uplatnení absolventov na stredných školách
a gymnáziách, MONITOR-u 9, výsledkov štátnej školskej inšpekcie;
• podľa výsledkov a úspešnosti
talentovaných žiakov v školských
olympiádach,
vedomostných,
umeleckých alebo športových súťažiach;
• podľa ponúkaných aktivít ško-

ly – plaveckého a lyžiarskeho kurzu, školy v prírode, aplikovania
inovačných vyučovacích metód,
využívania moderných pomôcok;
• podľa prezentácie školy na verejnosti, spolupráce rodičovskej
verejnosti s vedením školy a jej
pedagógmi – Rada školy, Rodičovské združenie;
• ak má žiak problémy s učením alebo je hendikepované, je
v škole špeciálny pedagóg alebo
školský psychológ, je spolupráca
dieťa – rodič – učiteľ efektívna?
Rada pre všetkých rodičov:
O každom probléme, ktorý sa
len trošku dotýka psychiky alebo zdravia dieťaťa, komunikujte
s jeho pedagógom. Iba v prípade
vzájomnej spolupráce rodičov
a pedagógov, rešpektovania
dohodnutých zásad môžeme dosiahnuť očakávaný výsledok, ktorým je zlepšenie prospechu alebo
správania dieťaťa.
Žiak môže navštevovať:

• školskú jedáleň – Ministerstvo
SR prispieva na každé hlavné jedlo sumou 20 Sk; rodič žiaka I.
stupňa platí 23 Sk a obed pre II.
stupeň stojí 25 Sk;
(V prípade, že dieťa dostáva dotáciu na stravu, rodič platí za každé
hlavné jedlo len 1 Sk.)
• školský klub detí – mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie zariadenie najmä pre žiakov I. až IV.
ročníkov; výška poplatku v trenčianskych ZŠ je 50 Sk na mesiac,
príspevok sa uhrádza vopred, do
10. dňa v kalendárnom mesiaci;
(Ak právny zástupca žiaka predloží riaditeľovi rozhodnutie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
výška mesačného príspevku
bude 0 až 50 Sk.)
• centrum voľného času – mimoškolské zariadenie slúžiace na
záujmové trávenie voľného času
určené pre vekovú kategóriu od 6
– 27 rokov; výška poplatku činí
50 Sk mesačne;
(Ak žiak odovzdá centru voľného
času vzdelávací poukaz, poplatok za zúčastňovanie sa na krúžkovej činnosti neplatí.);
(Ak právny zástupca žiaka predloží riaditeľovi rozhodnutie o posky-
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tovaní pomoci v hmotnej núdzi,
výška mesačného príspevku
bude 0 až 50 Sk.)
Základná umelecká škola
• poskytuje svojim žiakom
vzdelávanie v umeleckej oblasti
– hudobnej, výtvarnej, tanečnej,
dramatickej,
• štúdium I. stupňa trvá 7 až 8
školských rokov, žiak môže pokračovať II. stupňom – 4 roky,
• podmienkou prijatia žiaka do
ZUŠ je splnenie kritérií talentových skúšok,
• absolutórium ZUŠ končí záverečnými skúškami z hudobnej
náuky, resp. teóriou a absolventským koncertom či výstavou výtvarných prác,
• výška mesačného školného
(určuje ho riaditeľ školy – právny
subjekt):
• v prípravnom štúdiu činí
120 Sk
• pri individuálnom vyučovaní
200 Sk
• pri kolektívnom vyučovaní
140 Sk
• rodiny s nízkym príjmom môžu
požiadať o zníženie mesačného
príspevku riaditeľstvo školy.
Ľubica Kršáková

Dotácia na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi
Mesto Trenčín sa stará o nízkopríjmové rodiny s deťmi, ktoré si
môžu zlepšiť svoju sociálnu situáciu získaním dotácií na stravu,
kúpu školských potrieb – v školách (základné školy a špeciálne
základné školy) a predškolských zariadeniach (materské školy)
a poskytnutím motivačných príspevkov – prospechových štipendií pre žiakov základných škôl.
Dotáciu na stravu sa posky- polroku zlepšilo priemerný protuje pre dieťa, ktoré navštevuje spech najmenej o 0,5 oproti
predškolské zariadenie, základ- predchádzajúcemu školskému
nú školu alebo špeciálnu základ- polroku. Dotáciu na motivačný
príspevok nemožno poskytovať
nú školu.
Dotácia na školské potreby sa pre dieťa, ktoré zanedbáva plneposkytuje pre dieťa v prípravnej nie povinnej školskej dochádzky,
triede v predškolskom zariadení opakuje ročník alebo malo za
a pre dieťa v základnej škole na posledný školský polrok zníženú
nákup školských potrieb do výš- známku zo správania o dva stupne.
ky 500 Sk na školský polrok.
Na dotáciu na stravu, školské
Dotácia na motivačný príspevok sa poskytuje počas školské- potreby a motivačné štipendium
ho roka. Výnimkou sú prázdniny majú nárok deti, ktorých rodičia
v júli a v auguste. Na dotáciu vo sa nachádzajú v hmotnej núdzi
výške 500 Sk mesačne má dieťa a poberajú dávky a príspevky
nárok, ak v poslednom školskom v hmotnej núdzi a deti, ktorých
polroku má priemerný prospech príjem rodičov je najviac vo výške
najviac 1,5. Pre dieťa s priemer- životného minima.
Rodič, ktorý poberá dávky
ným prospechom 2,5 je určených
300 Sk alebo 200 Sk, pre dieťa, a príspevky v hmotnej núdzi, obktoré si v poslednom školskom drží potvrdenie o dávkach na prí-

slušnom úrade práce, sociálnych šesť po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia dieťaťa do
vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Rodič, ktorý nepoberá dáv- zoznamu detí, ktorým je poskytoky a príspevky, môže požiadať vaná dotácia, je najviac vo výške
ÚPSVaR o posúdenie príjmu na životného minima pre spoločne
účely dotácií. Posúdenie príjmu posudzované osoby.
je založené na dobrovoľnosti roPre lepšiu orientáciu uvádzadičov. Rodič predkladá ÚPSVaR me sumy životného minima a tavyplnené tlačivá Vyhlásenie buľku na výpočet životného minirodičov detí z rodín, ktorým sa ma pre rodinu s deťmi, platné od
neposkytuje pomoc v hmotnej 1. júla 2007.
núdzi, Formulár na posúdenie Sumy životného minima platné
príjmu a príjmy za posledných od 1. 7. 2007:
šesť po sebe nasledujúcich me- 1. 5 130 Sk pre jednu plnoletú
siacov, rozpísané po jednotlivých fyzickú osobu
mesiacoch. Kritérium príjmu na 2. 3 580 Sk pre ďalšiu spoločne
dotácie je splnené, ak priemerný posudzovanú fyzickú osobu
mesačný príjem spoločne posu- 3. 2 340 Sk pre nezaopatrené
dzovaných osôb za posledných dieťa
Tabuľka na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi
1 rodič + 1 dieťa
7470 Sk 2 rodičia + 1 dieťa
11 050 Sk
1 rodič + 2 deti
9810 Sk 2 rodičia + 2 deti
13 390 Sk
1 rodič + 3 deti
12 150 Sk 2 rodičia + 3 deti
15 730 Sk
1 rodič + 4 deti
14 490 Sk 2 rodičia + 4 deti
18 070 Sk
1 rodič + 5 detí
16 830 Sk 2 rodičia + 5 detí
20 410 Sk
1 rodič + 6 detí
19 170 Sk 2 rodičia + 6 detí
22 750 Sk
Potrebné tlačivá a podrobnejšie informácie o dotáciách záujemcom
poskytne Útvar školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne
na tel. č. 032/6504 226, prípadne emaili vojtechova@trencin.sk. (av)
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Anketa o aktuálnej situácii na školách
Mgr. Ivan Pavlík, ZŠ,
Bezručova ul.:
1. V školskom roku
2006/07
sa
našej škole
podarilo
zrealizovať
množstvo
rôznych aktivít.
Vďaka pochopeniu a obetavosti našich pedagógov sme
v rámci vyučovania veľmi úzko
prepojili výchovu so vzdelávaním na základe realizácie
zážitkového vyučovania a aktívneho využívania medzipredmetových vzťahov. Cieľavedomé
budovanie pozitívneho vzťahu
žiakov ku škole prinášalo
svoje ovocie v smere aktívnej
reprezentácie školy i mesta

Pred začiatkom školského roku 2007/08 sme riaditeľom základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, zaslali tri anketové otázky. Do uzávierky tohto čísla, s výnimkou
riaditeľa ZŠ, Hodžova ul., odpovedali všetci respondenti.

1. Prázdniny sú obdobím bilancovania
uplynulého a plánovania budúceho školského
roku. Zaujímalo by nás, ako hodnotíte
výchovno-vyučovacie výsledky vašej školy
v školskom roku 2006/2007, prípadne ktorý
z dosiahnutých výsledkov považujete za
najvýraznejší, resp. kde ešte máte rezervy.
2. Programový rozpočet mesta rieši aj
potreby škôl v materiálno-technickom
zabezpečení a kapitálových výdavkoch. Čo
to prinieslo pre vašu školu a kde aj napriek
uvedenému v materiálno-technickom
zabezpečení pokrivkáva?
3. Zhodnoťte pripravenosť vašej školy na
nový školský rok.
Trenčín v rôznych športových,

V máji 2007 úspešne zastupovali žiaci zo ZŠ, Bezručova ul. svoju školu na medzinárodnom projektovom stretnutí v jazykovom
projekte SOCRATES – COMMENIUS vo Viedni. Čas zostal aj na
prehliadku mesta.

umeleckých i vedomostných
súťažiach a olympiádach. Spomeniem napríklad prvé miesta
v rámci Slovenskej republiky vo
výtvarných súťažiach, popredné
umiestnenia našich žiakov v jazykovej olympiáde z anglického
jazyka a výborné výsledky v recitačných súťažiach. Mimoriadne pozitívne hodnotím prácu
učiteľov i žiakov v jazykovom
projekte SOCRATES – COMMENIUS. Tento medzinárodný
projekt vhodne dopĺňa kvalitnú
jazykovú výučbu anglického
jazyka v našej škole. Prehlbuje a rozvíja praktické použitie
anglického jazyka v kontakte
so žiakmi a učiteľmi z iných
krajín. V uplynulom školskom
roku našu školu úspešne zastupovali žiaci na medzinárodných projektových stretnutiach
v Miláne (december 2006) a vo
Viedni (máj 2007). V rámci
priorít každej školy sú mimoriadne dôležité vyučovacie
výsledky žiakov deviatych ročníkov, a tak nás skutočne tešia
vysoko nadpriemerné výsledky
našich žiakov v MONITORE 9
zvlášť v matematike. V úzkej
spolupráci s lesnými pedagógmi z Mestského hospodárstva
a správy lesov v Trenčíne sme
zrealizovali našimi žiakmi niekoľko vysoko hodnotených ak-

tivít spojených s poznávaním
a ochranou prírody. Akcií, o ktorých by sa dalo písať, rôznych
mimoškolských aktivít, besied,
výletov, exkurzií však bolo
v školskom roku 2006/2007
oveľa viac. Podrobnejšie informácie o našej škole nájdete na
www.zsbezrucovatn.sk.
2. V súčasnej dobe je potreba
obnovenia
materiálno-technického zabezpečenia mimoriadne problematická. V rámci
zlepšenia kvality výchovno-vyučovacieho procesu je potrebné
zlepšovať, obnovovať a rekonštruovať stav budov a vyučovacích pomôcok. Toto je však
finančne mimoriadne náročné
a rozpočet škôl je obmedzený.
Preto som rád, že sa Mesto
Trenčín ako zriaďovateľ snaží
riešiť problematiku a potreby
škôl v zlepšení materiálno
– technického zabezpečenia.
Na základe príspevku Mesta
Trenčín sme zabezpečili pre
niektoré triedy nový nábytok
a obnovu športových pomôcok.
Mesto tiež pomohlo pri zlepšení vybavenia dvoch našich počítačových učební. Pomoc mesta
hodnotím veľmi kladne, samospráva jednoznačne podporuje
prácu pedagógov a má trvalý
záujem o zlepšenie podmienok
a kvality vzdelávania našich
detí.
3. Počas prázdnin sme sa snažili zlepšiť školské prostredie
– opravou sociálnych zariadení,
maľovaním priestorov, vybavením niektorých tried novým
nábytkom. V novom školskom
roku 2007/2008 budeme
pokračovať v aktivitách, ktoré
mali odozvu u našich žiakov
a rodičov. Dôraz budeme klásť
na kvalitu výučby jednotlivých
predmetov, jazykov a realizáciu
zaujímavých mimoškolských aktivít. Verím, že po prázdninách
sa do školy vrátia oddýchnutí
žiaci aj učitelia a s chuťou sa
pustia do plnenia každodenných školských povinností a radostí.

23. 8. 2007
PaedDr. Jozef
Vakoš, PhD., ZŠ,
Veľkomoravská ul.
1. Uplynulý školský
rok bol pre
žiakov a zamestnancov Základnej školy na
Veľkomoravskej ulici č. 12 v Trenčíne
úspešný. Ilustrovať to môžem
na viacerých skutočnostiach.
Školský rok ukončilo celkom
627 žiakov, z ktorých prospelo
610 žiakov. Školskú dochádzku v ZŠ skončilo 96 žiakov.
Z tohto počtu bolo 80 žiakov
prijatých na maturitné formy
stredoškolského vzdelávania,
zvyšok na 3-ročnú formu štúdia
na stredných odborných učilištiach. Na osemročné formy štúdia bolo prijatých 6 žiakov zo
4. ročníka. V mimoškolských
olympiádach a súťažiach sa
žiaci našej školy umiestňovali
na popredných miestach a ich
výsledky boli hodnotené tak,
že sa naša škola v rámci trenčianskeho okresu umiestnila
na 1. mieste. V predstihu sme
sa pripravili na zámer Ministerstva školstva SR zaviesť vyučovanie dvoch cudzích jazykov
už na základnej škole tým, že
sme vytvorili organizačné predpoklady už v tomto školskom
roku zavedením jazykových
variantov učebných plánov už
od 3. ročníka a jazyky (anglický a nemecký) vyučujeme aj
v 1. a 2. ročníku. Druhý rok
pokračujeme v medzinárodnom
projekte Socrates/Komenius
s názvom Kniha – zabudnutý
vynález, v ktorom naši žiaci
spolupracujú so žiakmi zo škôl
v Poľsku, Taliansku, Rumunsku
a Turecku. Projekt bude zavŕšený v novom školskom roku.
2. Mestské zastupiteľstvo pokračovalo v príkladnej starostlivosti o školy, ktoré sú v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti aj
v uplynulom školskom roku.
Finančné injekcie z rozpočtu
Mesta Trenčína smerom k našej škole v II. polroku minulého
roka a I. polroku tohto roka boli
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v objeme 632 500 Sk. Uvedené
prostriedky sme použili na inováciu zariadenia tried. Zakúpili
sme 160 školských lavíc a 320
žiackych stoličiek, v triedach
sme vymenili 27 učiteľských
katedier so stoličkami. Vďaka
Mestu Trenčín a jeho rozpočtu
sme získali aj novú výpočtovú
techniku (hardver aj softver)
v celkovej výške 151 740 Sk,
ktorou sme modernizovali IKT
v rámci prevádzky školy. Verím, že v intenciách finančnej
podpory škôl z rozpočtu Mesta
Trenčín sa bude pokračovať
aj naďalej. Za doterajšiu pomoc a podporu si dovoľujem
vysloviť poďakovanie všetkým
zainteresovaným – poslancom,
funkcionárom i zamestnancom
mestského úradu!
3. Na začatie nového školského roka sme pripravení. Škola
je uprataná a vyčistená, poškodený inventár opravený či vymenený. Vymaľovali sme školskú
kuchyňu, opravili zariadenia
školského areálu. V pedagogickom kolektíve nastali minimálne presuny a zmeny. Všetci
zamestnanci školy sa tešíme
na príchod žiakov a najmä 64
prváčikov! Podrobné informácie o minulom školskom roku
môže verejnosť získať na našej
web stránke www.zsmoravtn.
edu.sk.

Mgr. Michal Galko, ZŠ,
Dlhé Hony:
1. Uplynulý školský
rok musím
hodnotiť
ako úspešný, či v oblasti vzdelávacej,
výchovnej alebo mimoškolskej.
V oblasti vzdelávacej sa nám
podarilo aj v tomto období, keď
všeobecne pretrváva nezáujem
niektorých skupín žiakov o proces vzdelávania, dosiahnúť neklesajúcu úroveň vedomostí.
Snáď najlepším ukazovateľom
úrovne vzdelávania je prijatie
žiakov na štúdium na stredné školy. Takmer všetci žiaci
deviatych ročníkov sa umiest-
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Najväčší nárast úspešnosti zaznamenali v ZŠ, Dlhé Hony v oblasti športu.
nili v maturitných odboroch rôzne súťaže, zábavné podua takmer 40 % žiakov bolo jatia, vystúpenia pre rodičov
prijatých na gymnáziá. Ďalším (Miss, Superstar, Karneval,
ukazovateľom boli aj výsledky Vianoce, Deň matiek). Veľmi
vysoko nad celoslovenským úspešný bol aj projekt Rozumípriemerom. Úroveň vedomostí me si!? so základnou školou
dokazujú aj umiestnenia na- zo Zlína. Financie na projekt
šich žiakov na súťažiach. Zís- poskytla EÚ mestu Zlín. Projekt
kali sme množstvo popredných bol zameraný na odbúranie jaumiestnení v rámci okresu, zykovej bariéry medzi Čechmi
kraja a Slovenska. Potešiteľný a Slovákmi. Žiaci pracovali na
je fakt, že popri už tradičných tzv. miniprojektoch v českom
úspechoch v predmetových jazyku a absolvovali dva šporolympiádach sa dokážeme tové pobyty plné zaujímavého
presadzovať aj v umeleckej programu.
oblasti, no najväčší nárast
úspešnosti sme zaznamenali 2. Veľmi sme privítali krok vev oblasti športu. Zložitejšia si- denia mesta, keď už druhý rok
tuácia je v oblasti výchovy. Za- poskytlo dotáciu 500 Sk na
znamenávame pokles morálky, žiaka na zmodernizovanie zavyskytli sa problémy kriminality riadenia v školách. Výsledkom
mládeže, zhoršené správanie, tejto podpory je nové vybavenie
neospravedlnené absencie... v triedach. Nové lavice, tabuNa odstránenie týchto negatív le, nástenky... Dúfam, že táto
boli zamerané projekty, ktoré forma príspevku bude pokračonaša škola realizovala s rôzny- vať aj v nasledujúcom období.
mi organizáciami. Úspešný bol Samozrejme prostriedkov by
najmä projekt Správaj sa nor- bolo potrebné viac, napr. na
málne, realizovaný v spoluprá- strechu, zateplenie, výmenu
ci s políciou. Neodmysliteľnou okien, reguláciu vykurovacieho
súčaťou našej školy bola aj systému. Snáď najaktuálnejšou
bohatá mimoškolská činnosť. témou je športový areál školy,
V škole pracovalo 25 krúžkov ktorého projektová dokumentáso zameraním na šport, cudzie cia sa pripravuje. Verím, že sa
jazyky, umenie, techniku... nájdu financie a projekt bude
V minulom školskom roku za- čo najskôr zrealizovaný.
čalo v našej škole pracovať
aj školské športové stredisko 3. Škola je už pripravená na
mládeže zamerané na volejbal budúci školský rok po stránke
dievčat. O netradičné akcie sa personálnej a technickej. Popostaral školský klub. Pripravil darilo sa nám personálne za-
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bezpečiť vyučovací proces tak,
aby už aj tak vysoké percento
odbornosti bolo ešte na vyššej
úrovni. Je potrebné dopracovať
ešte nejaké detaily a verím, že
v septembri budú brány školy
opäť pripravené privítať všetkých žiakov.

Mgr. Jozef Spišák, ZŠ,
Ul. L. Novomeského:
1.
Hlavné
úlohy
a ciele stanovené na
začiatku
školského
roka, ktoré
vychádzali
z analýzy predchádzajúceho
roka a aj výsledkov inšpekčnej
činnosti z roku 2006 sa nám
v prevažnej miere darilo plniť.
V škole pracujú veľmi skúsení
pedagogickí pracovníci, ktorí
volili rôzne metódy na spestrenie procesu výchovy a učenia, čím sa vyučovanie stalo
príťažlivejším a zaujímavejším.
Zorganizovali pre žiakov veľké množstvo besied s rôznou
tematikou, exkurzií a výletov,
výchovných koncertov a iných
súťaží. Nemožno nespomenúť
aj účasť našich žiakov na športových súťažiach všetkého druhu. Neodmysliteľnou súčasťou
práce našich učiteľov a žiakov
sa stali predmetové olympiády
a súťaže. Zapojenosť a úspešnosť bola ako každoročne veľmi
vysoká, čoho dôkazom sú aj popredné umiestnenia na nich. Tu
možno vidieť, aká pozornosť sa
venovala talentovaným žiakom.
Taktiež kladne možno hodnotiť
prípravu žiakov 9. ročníka na
MONITOR 9 i výsledky prijatia
na stredné školy, ale i učilištia.
V predchádzajúcom školskom
roku pracovalo v škole 30 záujmových krúžkov rôzneho zamerania pod vedením učiteľov,
ale i rodičov, 520 žiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy,
ktorých finančné prostriedky
boli použité aj na skvalitnenie
vybavenia jednotlivých kabinetov. Nemožno zabudnúť ani na

veľmi úspešnú činnosť športových tried, ktoré sú zamerané
na karate. Žiaci týchto tried sú
niekoľko-násobnými majstrami
Slovenska medzi jednotlivcami,
ale i družstvami.
2. Jednoznačne veľmi vysoko
hodnotím spoluprácu s MsÚ
a útvarom školstva a sociálnych vecí. Je vidieť záujem
predstaviteľov mesta o dianie
v školách a hlavne neoceniteľná je finančná a materiálna
pomoc rôzneho druhu. Chcel by
som spomenúť nákup sedmich
nových počítačových zostáv,
vybavenie jedného ročníka
novým nábytkom (lavice, stoličky), tabule, odvodnenie CO
– krytu za vyše 2 mil. korún,
rekonštrukciu školskej plavárne za vyše 1. mil. korún. Významnou investíciou pre našu
školu, ale aj pre celé sídlisko
a mesto bolo vybudovanie školského športového areálu, ktorého hodnota bola vyššia ako
42 mil. korún. Tento areál od
jeho otvorenia (október 2006)
navštívilo niekoľko desiatok
tisíc návštevníkov. Stal sa nielen miestom pre šport, ale aj
miestom prechádzok a odpočinku. Je všeobecne známe, že
finančná situácia v školstve nie
je najlepšia aj vzhľadom na stav
a opotrebovanie budov a zariadenia. Zrejme ani v budúcnosti
nebude dostatok prostriedkov
poskytovaných štátom, a tak
privítame každú pomoc, ktorú
nám poskytne mesto na skvalitnenie výuky a materiálnotechnického zabezpečenia.
3. Tak ako každý rok sa snažíme, aby žiaci a pracovníci
školy po prázdninách prišli do
krajšieho, estetickejšieho, ale
aj zdravšieho prostredia, finišujeme s maliarskymi, natieračskými prácami, výmenami
lavíc pre piatakov a dúfam, že
to do začiatku školského roka
stihneme. Po pedagogickej
a personálnej stránke sme
pripravení a verím, že sa nám
v novom školskom roku bude
naďalej dariť.

ZŠ, Kubranská cesta otvorením nového ihriska získala ďalšie
možnosti rozvíjať športové aktivity nielen pre žiakov školy, ale
aj pre verejnosť

Mgr. Daniela FELGROVÁ,
ZŠ, Kubranská cesta:
1. V predchádzajúcom školskom roku
sme mali
štátnu školskú inšpekciu, ktorá
nasledovne
hodnotila naše výchovno-vyučovacie výsledky: celková úroveň pedagogického riadenia,
procesu, podmienok výchovy
a vzdelávania v základnej škole
je vyššia ako výsledky komplexných inšpekcií v školskom roku
2005/06 v Slovenskej republike a v Školskom inšpekčnom
centre Trenčín. Stabilne dobré
výsledky dosahuje škola posledné 2 roky v Monitore. Veľmi
výrazné výsledky dosiahla škola v športe a v matematických
súťažiach (Pytagoriáda). Rezervy máme hlavne v oblasti vyučovania cudzích jazykov a do
budúcnosti sa chceme zamerať
na zlepšenie úrovne vyučovania
informatiky.
2. Škola privítala príspevok
Mesta vo výške 500 Sk na žiaka, ktorý sme použili na skrášlenie interiéru školy. Napriek
zdĺhavému riešeniu problému
okolo dofinancovania ihriska,

škola získala ďalšie možnosti
rozvíjať športové aktivity nielen
pre žiakov školy, ale aj pre verejnosť.
Našou prioritnou požiadavkou zostávajú opravy striech
nad telocvičňou a budovami
školy.
Východiskové riešenie ako
ušetriť finančné prostriedky vidíme v prehodnotení spôsobu
vykurovania našej školy v rámci
areálu, ktorého súčasťou je aj
MŠ, PPP a Kultúrne stredisko.
Absolútne sme nepostrehli
finančný efekt úsporného vykurovania z našej strany, napr.
v čase vianočných alebo jarných prázdnin.
3. Škola je pripravená v novom
školskom roku 2007/2008
privítať nových prváčikov vo
dvoch triedach, z toho jedna je
pre mimoriadne nadané deti.
Cez prázdniny sme svojpomocne dokončili maľovanie tried
a chodieb, ktoré sa postupne
realizovalo v priebehu 3 rokov,
takže žiaci nastúpia do čistých
tried, z toho v 7 triedach aj do
nových lavíc. Pokračujeme aj
tento školský rok v Projekte
vzdelávania mimoriadne nadaných detí v 4 triedach I. stupňa,
jednej triede II. stupňa a v 3
matematických triedach. To,
že škola je dobre pripravená na
nový školský rok, je aj výsledkom dobrej spolupráce školy

23. 8. 2007
s Radou rodičov a Radou školy,
za čo im patrí veľká vďaka.

RNDr. Darina
Lochmanová, ZŠ,
Východná ul.

ANKETA
na našej webovej stránke. Darilo sa nám aj v realizácii projektov – už po druhý raz sme sa
stali Zelenou školou, certifikát
a vlajku sme prebrali na slávnostnej ceremónii v Spišskej
Novej Vsi (Mgr. Turčanová).

Príkladom ďalších športových
úspechov je víťazstvo našich
žiakov v streetballe (Mgr. Kaduk).
2. Vďaka dotácii Mesta sa nám
podarilo vybaviť novými lavicami
a stoličkami triedy prvého stupňa. Problémom stále ostáva
nevyhovujúci stav strechy v celom objekte školy, jej oprava by
skvalitnila prostredie, v ktorom
žiaci a učitelia pracujú.
3. Na nový školský rok sme pripravení. Okrem už spomínaného nového vybavenia tried sme
sa počas prázdnin sústredili na
maliarske a rekonštrukčné práce v objekte školy, ako napríklad farebnú úpravu priestorov
šatní a podobne. Zamýšľame
sa aj nad ďalšími projektmi
a verím, že sa nám bude dariť
aj v nasledujúcom školskom
roku.

Mgr. Eva Masácová, ZŠ
Na dolinách:

Za úspech v projekte Zero Carbon City prevzali žiaci zo ZŠ,
Východná ul. ocenenie z rúk ministra školstva J. Mikolaja
1. Výchovno – vzdelávacie výsledky za školský rok 2006/07
môžem hodnotiť vcelku pozitívne. Spokojní sme aj s výsledkom Monitoru – zo slovenského
jazyka dosiahli deviataci najlepší výsledok medzi školami
a v matematike boli v poradí
štvrtí, čo odzrkadľuje kvalitnú
prácu žiakov a pedagógov.
Okrem samotnej práce v škole
sa žiaci zúčastňovali mnohých
vedomostných, umeleckých či
športových súťaží, kde dosahovali veľmi pekné výsledky. Za
všetky spomeniem 2. miesto
Lindy Sičákovej zo 7. A v celoslovenskej súťaži v rétorike
(Mgr. Balková) či 2. miesto Márie Michalíkovej zo 4. A v krajskom kole Slovenského slávika
(Mgr. Dolejská). Všetky dosiahnuté úspechy detí sú prístupné

Úspechom je aj ocenenie projektu Zero Carbon City – žiaci
prevzali ocenenie z rúk ministra
školstva J. Mikolaja. Projekty
sa stali súčasťou života našej
školy. Ďalej sa nám podarilo
zorganizovať Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji, ktorých úroveň a priebeh
ocenil aj predseda Slovenskej
gymnastickej federácie. Okrem
úspešnej organizácie na pretekoch bodovali aj naše gymnastky – v kategórii mladších
žiačok naše družstvo obsadilo
2. miesto, v kategórii starších
žiačok naše družstvo obsadilo
4. miesto. Preteky sa vydarili
Monike Deckej zo 7. A, ktorá
majstrovstvá Slovenska vo
svojej kategórii vyhrala. Poďakovanie patrí tímu trénerov
pod vedením Mgr. Pavlíčkovej.

1. Výchovno-vyučovacie
výsledky za
školský rok
2006/07
hodnotíme
ako veľmi
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dobré, o čom svedčí aj výsledok prijímacieho konania žiakov končiacich povinnú školskú
dochádzku. Zo 75 žiakov 9. ročníka 86,7 % pokračuje v štúdiu
na gymnáziách, stredných školách a SOU s maturitou. Všetci
žiaci 9. ročníka písali Monitor
v prvom riadnom termíne a ich
výsledky zodpovedajú vedomostnej úrovni testovaných
žiakov a sú totožné s ich polročným hodnotením. V dňoch
15.–19. 1. 2007 Školské inšpekčné centrum v Trenčíne vykonal v našej škole komplexnú
inšpekciu zameranú na stav
a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, výchovno-vyučovacieho procesu a podmienok
pre výchovu a vzdelávanie. Závery inšpekcie: celková úroveň
pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania je vyššia ako výsledky
komplexných inšpekcií v školskom roku 2005/06 v rámci
SR a v Školskom inšpekčnom
centre v Trenčíne. Celkové hodnotenie školy je na dobrej úrovni. Máme vynikajúcich žiakov,
ktorí dosiahli úspechy nielen
vďaka svojmu talentu, ale najmä vďaka svojej pracovitosti
a húževnatosti. K takým patria
Jožko Šimún, víťaz okresného
kola MO a aj talentovaný hudobník Pavol Sabo, víťaz okres-

V ZŠ, Na dolinách je sľub prvákov už milou tradíciou
Snímky (aš)
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ného kola CHO, Samuel Štefánik, víťaz celoslovenského kola
cezpoľného behu a talentovaný
futbalista, Alicka Bretschneiderová, úspešná, skromná, milá
žiačka a reprezentantka v karate, ktorá už v 13 rokoch dosiahla také športové úspechy, ktoré
jej môžu závidieť aj podstatne
starší športovci a Klaudia Petrovská, reprezentantka vo florbale. Pozornosť si zaslúžia aj
naši žiaci zo športových tried
so zameraním na futbal, ktorí
nielen úspešne reprezentovali
FK AS Trenčín, ale sa aktívne
zapájali do vedomostných súťaží, olympiád a ďalších školských
i mimoškolských aktivít.
2. Sme vďační Mestu Trenčín,
ktoré pomáha školám riešiť
potreby v materiálno – technickom zabezpečení. Zakúpili
sme školský žiacky nábytok
do ďalších troch tried, zakúpili
sme učebné pomôcky pre dejepis, zemepis, matematiku,
chémiu, prírodopis a 1. stupeň
v sume 209 000 Sk. Najväčším
problémom našej školy je nedoriešená delimitácia majetku
medzi štátom a Mestom Trenčín. Trápia nás nevysporiadané
pozemky, nedoriešené vlastnícke vzťahy. Pevne veríme, že sa
táto situácia čoskoro dorieši.
Naša škola je totiž v areáli Detského mestečka, v krásnom
prostredí, kde je pokoj pre vyučovací proces, pre bezpečnosť
žiakov, podmienky pre šport,
mimovyučovaciu
záujmovú
činnosť. Podstatne sa zlepšilo
autobusové spojenie s celým
Trenčínom, čo uľahčilo žiakom
a ich rodičom dochádzanie do
a zo školy. Čaká nás vybudovanie elektrickej prípojky areálového rozvodu z trafostanice do
školy, ktorá sa má realizovať
v tomto kalendárnom roku.
Plánujeme dokončiť opravu
strešného plášťa a zateplenie
bloku D s rozlohou 1 184,8 m2
(nad triedami) a sprevádzkovanie krytej plavárne pre potreby
základného plaveckého výcviku
žiakov.

3. Na otvorenie školského
roka 2007/08 sa usilovne
pripravujeme. Otvárame ďalšiu
športovú triedu so zameraním
na futbal – celkove ich budeme
mať v 5.–9. ročníku 5. Máme
zabezpečených kvalifikovaných
pedagógov a trénerov, ktorí
majú chuť a záujem pracovať
so žiakmi. Máme pripravenú
pestrú ponuku záujmovej činnosti.

Mgr. Alena
Schifferová, ZŠ
Potočná ul.:
1. Výchovno-vyučovacie
výsledky sú
veľmi dobré, všetci
žiaci našej
školy prospeli. Nemuseli sme udeliť ani jednu
zníženú známku zo správania.
Veľmi dobré výsledky dosahuje
škola i v rámci aktivít Zelenej
školy a v spolupráci s občianskym združením. Všetky aktivity a výsledky výchovno-vzdelávacej práce – jednoducho
život školy – sú zverejnené
aj na webovej stránke školy
www.zspotocnatn.edu.sk.
2. Snažíme sa v rámci obmedzených finančných možností
školu modernizovať. Neustále
dopĺňame vybavenie počítačovej učebne. Postupne vybavujeme učebne novším zariadením.
V súčasnosti nám zostáva
v spolupráci so školskými zariadeniami dokončiť pripojenie
budovy školy na mestskú kanalizáciu a doriešiť spôsob dovozu stravy.
3. Naši zamestnanci sa tešia
na prácu so žiakmi. Ponúkame príjemnú rodinnú atmosféru, prírodné prostredie,
výučbu anglického jazyka,
100-percentnú
pedagogickú
odbornosť,
vyučovanie
prostredníctvom
moderných
vyučovacích metód a foriem

práce s využívaním počítačových výučbových programov,
zapájanie sa do internetového
vzdelávania
prostredníctvom
rôznych vzdelávacích súťaží,
krúžkovú činnosť. K dispozícii
je i školský klub detí s rannou
a popoludňajšou prevádzkou.
Naším cieľom je klásť dôraz
na nekonzumné a duchovné
stránky života, a týmto trvalo
presadzovať zásady a princípy
environmentálnej výchovy.

Veronika Soukupová,
ZUŠ Trenčín:
1. Naším
prvoradým
cieľom je
poskytovať
základy
umeleckého vzdelávania pre
talentovaných záujemcov vo
veku spravidla od päť rokov až
do dospelosti. V školskom roku
2006/07 navštevovalo naše
umelecké odbory 1062 žiakov.
V súčasnej dobe patrí škola
k neodmysliteľnej súčasti spoločenského a kultúrneho života
v meste. Škola počas celého
roka poriada množstvo koncertov, vystúpení a vernisáží pre
rodičov a širokú kultúrnu verejnosť (interné a triedne koncerty, verejné a výchovné koncerty,
výstavy). Množstvo vystúpení
žiaci ZUŠ predvedú na rôznych
akciách spoločenských organizácií (vernisáže výstav, krsty
kníh a CD, besedy s významnými osobnosťami, výročné
schôdze, odmeňovania a pod.)
Takýchto kultúrnych akcií bolo
v minulom školskom roku viac
ako 150. Vysoká umelecká
a výchovno-vzdelávacia úroveň
školy sa odzrkadlila na výsledkoch našich žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach: Celoslovenská klavírna
súťaž Schneiderova – strieborné pásmo, Celoslovenská dychová súťaž Nitrianska – zlaté
pásmo a cena poroty (flauta),
Celoslov. dychová súťaž – 1.
miesto (kvarteto zobcových

fláut), Medzinárodná spevácka súťaž – strieborné pásmo,
Celoslovenská spevácka súťaž
– strieborné pásmo, Medzinárodná výtvarná súťaž Uherský
Brod – 6 ocenení, Medzinár.
výtvarná súťaž Výtvarné alternatívy Považská Bystrica – 9
ocenení, Medzinár. výtvarná
súťaž Lidice – 35 ocenení a 2
pamätné medaily, Medzinár.
výtvar. súťaž Bohúňova paleta
– 22 ocenení, Medzinárod. výtvarná súťaž v Toruni – 15 ocenení a cena za kolekciu prác.
Spolupracujeme s hudobnou
školou v Poľsku, so ZUŠ v Českom Těšíne a v Opave. V tomto
školskom roku sa nám podarilo usporiadať spoločný verejný
medzinárodný koncert pod názvom Hudba bez hraníc. Veľkým
povzbudením do ďalšej práce
pre členov Komorného sláčikového orchestra bolo pozvanie
a následné účinkovanie na
našom najväčšom hudobnom
festivale Pohoda. V minulom
školskom roku sme v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
zaviedli nový učebný predmet
– hra na saxofóne.
2. Finančné prostriedky z rozpočtu Mesta na materiálnotechnické vybavenie školy sme
použili a použijeme na nákup
učebných pomôcok, hudobných
nástrojov, nábytku a pod. Je to
veľká finančná pomoc pre školu, ale nákup potrebných učeb.
pomôcok nepokryje. Niektoré
hudobné nástroje (hlavne klavíry) už dosluhujú a nový klavír
stojí najmenej 500 000 tisíc
korún. Kapitálové výdavky sme
nečerpali, nakoľko nám žiadne
neboli poukázané.
3. Škola sídli v dvoch starších
prenajatých budovách, ktoré
by potrebovali väčšiu generálnu opravu. V rámci našich
možností sa snažíme žiakom
zabezpečiť aspoň čisté priestory, v ktorých by s chuťou začali
svoje umelecké vzdelávanie
v novom školskom roku.
(r)
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Divadlo, koncerty, festivaly
Átrium Piaristického gymnázia
 26. 8. o 19.00
Trevoce trio – Júlia Burášová (flauta), Paulína
Styková (viola), Daniela Szeghö (violončelo)
– Cyklus vážnej hudby v rámci Kultúrneho leta

Detské aktivity
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
 31. 8. o 18.00
Literárna noc 2007
Pozvánka členov literárneho klubu OMEGA pre
všetkých priaznivcov literatúry na letnú literárnohudobnú noc do knižnice
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne – pobočka Dlhé Hony
 28. 8. o 14.00
Hádajme a hrajme sa alebo 3x3=9
Deti, poznáte najnovšie knihy hádaniek, chcete
si zmerať sily v riešení, alebo si chcete zasúťažiť
pri násobilke? Príďte do knižnice a určite zažijete
veľa zábavy!
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne – pobočka Opatová nad Váhom
 28. 8. od 10.00 do 19.00
Ja sa doma nenudím, zabávam sa v knižnici
Deťom ponúkame klasické i počítačové encyklopédie, hry na počítači, spoločenské hry, filmy...
ZOC MAX Trenčín
 26. 8.
Zapletanie vrkočov
Štúrovo námestie
 26. 8. o 10.00
Divadlo Bábscenus: O psíčkovi a mačičke
Spracovanie klasickej rozprávky o psíčkovi a mačičke, ktorí sú na seba ako pes a mačka a zároveň bez seba nemôžu žiť. Účinkujú: Drahuška
Panušková a Tibor Kubička

KULTÚRNE POZVÁNKY
Výstavy
Mestská galéria, Mierové námestie 22
 do 26. 8.
Vladimír Morávek: Výber z tvorby a anjelov
 30. 8. – 23. 9.
František Pavlica a Hilda Lojdlová: Radovidenie
Mestská galéria, Mierové námestie 22
 27. 8. – 16. 9.
Videl som Trenčín inak
Výstava súťažných fotografií Trenčianskej nadácie. Otvorené: denne 10.00–17.00, okrem
pondelka
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 do 4. 9.
Vo dvojici s batohom a kamerou – fotografie
prírody
 do 4. 9.
Potulky Čínou a Tibetom – fotografie z ciest
Antona Eliáša.
Galéria M. A. Bazovského
 do 9. 9.
Zlínsky okruh – súčasné výtvarné dianie Zlínska
 do 9. 9.
Ateliér skla • J • G •
Trenčiansky hrad – Delová bašta
 do 9. 9.
Marko Vrzgula: Obrazy
Olina Francová: Smalty
Artkino Metro
 do 30. 9. o 17.00
Ľudmila Cviková: Azerbajdžanské stretnutia

Prednášky
Kultúrne a metodické centrum OS SR
 5. 9. o 16.00
Ekonomické zhodnotenie včelárskeho roku
– pripravuje: KVV - sekcia včelárov
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Mierové nám.
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24. – 27. 8. o
19.30
JEDNÉ
NOCI
V
JEDNÉM
MĚSTĚ
Česko, 2007,
74‘ Réžia: Jan Balej
Animovaný film pre dospelých, ktorí si v srdci uchovali
aspoň kúsok dieťaťa. Čo
všetko sa môže stať v záhadnom meste, keď hviezdy,
mesiac a plynové lampy nahradia slnečný svit? Viete,
čo sa stane, keď si človek
prišije cudzie ucho? Môžete
v noci na Žižkove stretnúť džina, ktorý splní všemožné želania? Viete, čo môže narušiť
vystúpenie hmyzieho cirkusu,
aké ciele má mestský poľovník a čo vzrušuje jeho susedov? Môže sa priateliť kapor
so stromom? Môže!
29. 8. o 19.30
VRATNÉ LAHVE
Česko, 2007, 100‘ Réžia:
Jan Svěrák – 50/70 Sk
Komédia o lúčení, vítaní a
iných pekných manželských
chvíľach sleduje Jozefa Tlakouna, učiteľa na dôchodku,
ktorý ešte necíti, že by patril do starého železa. Jeseň
života nehodlá stráviť len
s manželkou medzi štyrmi
stenami ich bytu a prijme brigádu vo výkupe fliaš jedného
menšieho supermarketu.
31.8., 1. a 2. 9. o 19.00
BOŽÍ ZÁSAH
Francúzsko/Palestína, 2002,
94‘ Réžia: Elia Suleiman
Surrealistická
satirická
komédia o realite palestínsko-izraelského
nažívania
s podtitulom „kronika lásky
a bolesti“... Snímku, ktorá v
roku 2002 získala Cenu poroty na MFF v Cannes i Chicagu a Európsku filmovú cenu
za najlepší film roka, tvoria
mikropríbehy z predmestia
Nazaretu a ústredný príbeh
milencov v rozdelenom svete.
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Číslo 17/ročník IX

Cyrilometodské baptistérium na Trenčianskom hrade

Architekt Karol Androvič posúva datovanie rotundy o dvesto rokov späť
Na Trenčianskom hrade je od 14. augusta 2006 otvorená archeologická expozícia Trenčianskeho múzea pozostávajúca z prezentácie rotundy objavenej počas archeologického výskumu
v rokoch 1972–75 archeologičkou múzea Tamarou NEŠPOROVOU a z archeologických nálezov na hrade a v meste.
Predrománska rotunda na
hornom hrade bola dlho zakrytá
drevenou podlahou a po dlhých
finančných suchotách sa podarilo dokončiť expozíciu a pred
archeologičkou stála nová výzva.
Hrobové nálezy rotundu datujú
do 11. storočia, ale ojedinelý
štvorlístkový pôdorys má paralelu vo veľkomoravskej stavbe objavenej v Mikulčiciach. Datovanie
sa možno týmto posúva do 10.
storočia, ba archeologička pripúšťala nesmelo aj 9. storočie.
Potichu s týmto názorom súhlasí
aj reštaurátor Albín Okša, ale
podmieňuje to architektonickým
výskumom. „Je to dráždivá hypotéza,“ povedala počas otvorenia expozície T. Nešporová, „ale
treba ju potvrdiť ďalším výskumom.“ Žiaľ, táto výzva už nie je
adresovaná jej, pretože skala
vypadnutá z múru v kláštore na
Skalke pretrhla niť jej života v októbri 2006.

Čo hovoria dobové
pramene
Trenčiansky rodák architekt
Karol Androvič (na snímke),
v súčasnosti žijúci v Bratislave,
pozorne sledoval prípravu expozície i datovanie objektu, ktorý
je bezpochyby perlou celého
hradu. „Nález pri porovnaní s dostupnou literatúrou predstavuje
ranokresťanské predrománske
baptistérium
stredomorského
typu z helenistickej oblasti. Podobné baptistériá patria k chrámovým stavbám s centrálnym
pôdorysom, ktoré boli obyčajne
stavané na tetrakonchálnom
pôdoryse – teda štyri apsidy
spojené do podoby štvorlístka,“
predkladá paralely K. Androvič.
„Baptistériá boli miestom najdôležitejšieho obradu šíriaceho
sa kresťanstva – vysluhovania
sviatosti krstu. Katechumeni až
po prijatí krstu mohli vstúpiť do
chrámu. Na veľkonočné sviatky
dospelí katechumeni v baptisté-

riu osvedčovali svoje vedomosti
z vierouky, predriekali vyznanie
viery a predstupovali pred biskupa, ktorý vykonával iniciačné
obrady. Nahých krstencov trikrát
ponorili do nádrže s vodou, potom ich pomazali svätým olejom
a napokon títo oblečení v bielom
rúchu pristupovali k svätému
prijímaniu. Vodná nádrž bola
stredom kruhového alebo štvorcového baptistéria, ktoré bývalo
umiestnené v blízkosti vchodu do
významnej baziliky. Štvorlístkový
základ býval upravený i do tvaru
otvoreného baldachýna tak, že
štyri piliere alebo stĺpy sledovali
tvar štvorlístka alebo mali jednoduchší rotundový tvar. Obvodové steny baptistéria opakovali
jednoduchší rotundový tvar. Aj
v predkresťanskej architektúre
už poznáme stavby na krížovom
pôdoryse. Avšak od konca 4. storočia ako prvý z biskupov sv. Ambróz začal upozorňovať na tento
symbol. ‚Forma Crucis templum
est‘ – kostol má tvar kríža a je
jeho znakom. Baptistériá na krížovom pôdoryse bývali zastropené byzantskou kupolou.“

Porovnanie
s rotundou z Mikulčíc
a úloha staviteľa
Klimenta
Preštudovaná literatúra i poznatky z dobových prameňov
navrávajú, že staviteľstvo v 9.
storočí poznalo viaceré sakrálne
stavby na území terajšieho Slovenska. Pozrime sa teda na to
očami architekta. „Pri objavenej
rotunde na Trenčianskom hrade
z architektonického hľadiska ide
o jemnejšie tvarovaný objekt,
ako je baptistérium označené
ako kostol č. 9 v Mikulčiciach.
S christianizáciou Veľkej Moravy
v prvých troch desaťročiach 9.
storočia sa k nám dostáva aj
technika murovaných stavieb.
Na území Veľkej Moravy v tomto
období pôsobili misionári z ob-

lasti fransko-bavorskej a z oblasti dalmátsko-istrijskej. V Nitre
bol už v roku 828 salzburským
arcibiskupom Adalrámom posvätený prvý kresťanský kostol na
Slovensku s patrocíniom po sv.
Emerámovi. Keď v roku 863 na
pozvanie panovníka Rastislava
prišla misia solúnskych bratov
Konštantína Filozofa a Metoda
vyslaná byzantským cisárom Michalom III., začali na území Veľkomoravskej ríše pôsobiť aj misionári z byzantskej oblasti. Ďalšie
sakrálne stavby, ktoré vznikli
na území dnešného Slovenska
pred rokom 890, boli objavené
na hradoch v Bratislave a v Devíne. Rovnako aj v lokalitách Nitra
– Martinský vrch, Ducové, Kopčany – kostol sv. Margity a Kostoľany pod Tríbečom – kostol sv.
Juraja. V cyrilometodskej misii
boli viacerí významní a vzdelaní
muži. Príchod misie sa prejavil aj
vo výstavbe sakrálnych objektov.
Kto medzi účastníkmi misijného sprievodu ovládal umenie
výstavby ako aj projektovania
architektonických objektov? Bol
to pravdepodobne Kliment,
neskoršie zvaný Ochridský. Kliment bol spolurodákom oboch
misionárov. Narodil sa okolo
roku 840 v Solúne alebo v jeho
okolí. Vedel slovom aj písmom
po grécky a po latinsky, rozumel
aj po sloviensky. Vynikol ako štylista a básnik i ako staviteľ. Je
známe, že po smrti sv. Metoda
boli v roku 885 jeho žiaci vyhnaní
kráľom Svätoplukom a väčšina
odišla do Bulharska a niektorí
do Macedónska. Kliment potom
pôsobil v oblasti juhovýchodne
od Ochridského jazera. V meste
Ochrid postavil kostoly a krásny
kláštor sv. Pantelejmona, ktorý
sa stal významným náboženským a kultúrnym strediskom.
Predpokladám,
že
Kliment
svoje staviteľské umenie začal
rozvíjať už na území Veľkomoravskej ríše, kde možno pôsobil
pri stavbe doteraz najväčšieho
objaveného
veľkomoravského
kostola – trojloďovej baziliky helenistického typu ako aj baptistéria v Mikulčiciach. Rovnako aj
kostoly s polkruhovými apsidami

objavené v Mikulčiciach a v Starom Měste u Uherského Hradiště
boli stavané až v druhej polovici
9. storočia. Teda v dobe cyrilometodskej misie pod vplyvom
kultúrnej sféry Byzancie, reprezentovanej pravdepodobne staviteľom Klimentom. Jeho účasť sa
dá predpokladať aj pri stavbách
v Trenčíne.“

Baptistérium
nestálo osamote, ale
v blízkosti baziliky
Súvislosti sakrálnych stavieb
v druhej polovici prvého tisícročia priam nútia Karola Androviča
zamyslieť sa nad osamelým nálezom cirkevnej stavby. Mala teda
rotunda na Trenčianskom hrade
suseda v podobe väčšieho sakrálneho objektu?
„Objavená rotunda bola postavená ako cyrilometodské baptistérium. Architektonické prvky
jasne ukazujú, že je typovo blízka
ranokresťanskej byzantskej architektúre. Vieme, že obdobné
baptistériá boli umiestnené pred
významnými bazilikami. Ostáva
odpovedať na otázku, kde sa
nachádzala významná bazilika,
pred ktorou baptistérium stálo.
Cyrilometodská misia prišla na
územie Veľkomoravskej ríše, kde
už mnoho rokov pôsobili franskí
misionári. Treba poznamenať, že
už okolo roku 800 franskí benediktíni založili na vrchu Zobor pri
Nitre kláštor zasvätený sv. Hypolitovi. Medzi franskou a byzantskou misiou sa pravdepodobne
hneď od začiatku začali prejavovať rozpory a konkurencia, ktoré
sa však postupne zväčšovali. Z
historických prameňov vieme,
že Viching ako hlavný predstaviteľ franských misionárov pri
panovníckom dvore bol proti pô-
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sobeniu byzantskej misie. Určite
mal záujem na tom, aby Metod
ako misijný arcibiskup sídlil v takej lokalite, aby s panovníckym
dvorom nebol v bezprostrednom
kontakte. Z prírodno-geografického hľadiska umiestnenie hlavnej
baziliky s baptistériom a sídelnými objektami na trenčianskom
skalnatom kopci mohlo byť veľmi
impozantné a pre Metoda prijateľné. Po niekoľkých rokoch pôsobenia oboch misií v roku 880 pápež
Ján VIII. bulou Industriae tuae adresovanou Svätoplukovi potvrdil
samostatnú cirkevnú správu na
čele s arcibiskupom Metodom
a zároveň menoval franského
kňaza Vichinga za biskupa svätej
nitrianskej cirkvi, pričom bola
opäť potvrdená staroslovienska
bohoslužba. Tým bolo zachované spolupôsobenie byzantských
a franských misionárov na území
Veľkomoravskej ríše. Keď v roku
885 zomrel panónsko-moravský
misijný arcibiskup sv. Metod,
pozícia byzantských misionárov
sa výrazne zhoršila. Pravdepodobne pod tlakom bavorských
biskupov kráľ Svätopluk vyhnal
Metodových žiakov zo svojho
územia. Podľa môjho názoru následne dochádzalo aj k likvidácii
mnohých viditeľných symbolov
cyrilometodskej misie na veľkomoravskom území. Je známe, že
v roku 900 bavorskí biskupi protestovali u pápeža Jána IX. proti
zriadeniu biskupstiev v rámci
byzantskej misie. Pravdepodobne vtedy Metodov nástupca sv.
Gorazd odišiel do Poľska. Okolo
roku 906 výbojné staromaďarské
kmene zničili Veľkomoravskú
ríšu. Pri vytváraní nového územno-správneho členenia novozaloženého uhorského kráľovstva
v roku 924 bolo v Nitre zriadené
jedno z údelných vojvodstiev.
V nasledujúcom období, pravdepodobne podľa existujúcich žúp
ešte z veľkomoravského obdobia, postupne dochádzalo k tvorbe nových komitátov, ktorých
centrami boli komitátne hrady. Aj
na trenčianskom skalnatom kopci bol vystavaný takýto komitátny
hrad ako centrum Trenčianskeho
komitátu. Dá sa predpokladať,
že pri výstavbe hradu z priestorových dôvodov došlo k zbúraniu
baziliky a k premiestneniu tohto
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chrámu na návršie nad mestom,
ktoré dostalo názov Mariánsky
hrad. Pod hradnou vežou smerom k palácu kráľovnej Barbory je
aj v dnešnej dobe viditeľný umelý
zásah do skalnatého brala, ktorý
vznikol pri rozsiahlej úprave terénu. Baptistérium ostalo stáť na
svojom mieste s novou funkciou
ako hradná kaplnka. Bolo zbúrané neskôr pri ďalších terénnych
a stavebných úpravách horného
hradu. Pri archeologickom výskume sa našlo v jeho okolí len
málo hrobov z 11. storočia, kedy
už baptistérium slúžilo ako hradná kaplnka. Už v roku 1953 trenčiansky historik, bývalý provinciál
piaristov Jozef Branecký vyslovil
mienku, že pôvodne hlavný mestský kostol stál na hradnom kopci
a až neskôr bol premiestnený na
návršie nad mestom nazývané
Mariánsky hrad.“

Metodov hrob môže
byť v Trenčíne
Ak teda uvažujeme, že Metodovým sídlom bol Trenčín, naznačuje to zároveň možnosť jeho posledného odpočinku na Považí?
„Pôvodný premiestnený kostol
stál pod úrovňou nivelety súčasného kostola a bol deštruovaný
pred jeho výstavbou. Dnešný
pôvodne gotický rímskokatolícky
farský kostol Narodenia Panny
Márie postavili na pôvodnom pôdoryse ako bazilikálne trojlodie
v 14. storočí a po požiari v 16.
storočí ho renesančne prestavali. Patrocínium Narodenia panny
Márie patrí k najstarším patrocíniám. Obdobné mali v ranokresťanskom období na Balkáne
názov Narodenia Presvätej Bohorodičky. Dá sa predpokladať,
že pri dnešnom patrocíniu ide
o prenesené patrocínium z pôvodnej baziliky, ktorá stála na
hradnom kopci. Ak by bola moja
hypotéza akceptovateľná, tak
trenčiansky farský kostol by mal
najstaršie mariánske patrocínium na Slovensku. Domnievam
sa, že s ohľadom na historický
vývoj existovali dôvody na úplné
potlačenie spomienky na činnosť cyrilometodskej byzantskej
misie, ako aj existenciu sídelnej
baziliky arcibiskupa sv. Metoda
v Trenčíne.
Oddávna ctiteľov oboch sv.

bratov zaujímala otázka, kde sa
nachádzal ten prestolný chrám
(katedrála), v ktorej bol Metod
pochovaný. V historickom diele
‚Proložné, čiže Stručné Žitie‘
oboch sv. bratov sú ďalšie
podrobnosti. ‚Leží vo veľkom
chráme moravskom, na ľavej
strane, v stene za oltárom Bohorodice.‘ Kde sa nachádza tá
‚velika cerkva moravská‘? Uvažovalo sa o Nitre, Velehrade, Mikulčiciach, Devíne, Znojme, Starom
Měste u Uherského Hradiště
a o Trenčíne. Citovaná pápežská
bula upozorňuje na súvislosť
medzi samostatnou správou
byzantskej misie a nitrianskym
biskupstvom. Sídlo arcibiskupa
Metoda treba hľadať na mieste,
ktoré zabezpečovalo rovnovážnu
polohu oboch subjektov. Baptistériá byzantského typu poznáme
z nálezov v Mikulčiciach a v Trenčíne, pričom trenčianske je
architektonicky jemnejšie a geograficky k Nitre bližšie. Nález
trenčianskeho baptistéria s logicky predpokladanou bazilikou
v jeho blízkosti dovoľuje vysloviť
predpoklad, že hľadaný ‚prestolný‘ chrám stál v Trenčíne. V tejto
súvisloti chcem zvýrazniť prácu
archeologičky Tamary Nešporovej
na doteraz najväčšom úspechu
pri archeologických výskumoch
na Trenčianskom hrade – náleze
rotundy. Práve trenčianske baptistérium ako stavaná krstiteľnica
dokazuje svojím charakterom, že
je objektom úzko spojeným s východným byzantským obradom,
a tým jednoznačne dokazuje pôsobenie misie slovanských vierozvestcov na našom dnešnom
území. Vo východnej byzantskej
liturgii sa sviatosti krstu a birmovania udeľujú naraz. Keď ide
o krst dospelých katechumenov,
tak je obrad spojený aj so svätým
prijímaním.“

Na hradnom kopci
stála byzantská
bazilika
Kde sa teda podela na svoju
dobu veľká stavba baziliky na
trenčianskom skalnatom vrchu,
kde sa dnes vypína mohutný
hrad?
„Byzantské baptistériá stáli
tradične pri bazilikách, obdobnú
treba hľadať aj v priestoroch hor-
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ného hradu. Je známe, že hradná
veža má kamenné jadro, ktoré
bolo až dodatočne obostavané.
Pravdepodobne tu sa môžu nájsť
zbytky veže hľadanej baziliky.
Možno už pred príchodom byzantskej misie tam stáli cirkevné
objekty, ktoré boli dodatočne
stavebne upravené pre východný
obrad. Dá sa predpokladať, že
neskoršie pri terénnych úpravách
pri výstavbe komitátneho hradu
došlo nielen k premiestneniu
baziliky na Mariánsky hrad, ale
spolu boli premiestnené aj pozostatky mŕtvych, pričom významnejšie boli uložené pravdepodobne niekde okolo oltára hlboko
pod dnešným farským kostolom
a ostatné možno na miesto,
kde dnes stojí gotický karner sv.
Michala. Ďalšie súvislosti treba
ešte overiť.
Chcem zdôrazniť, a som
o tom presvedčený, že pri náleze
rotundy ide o byzantské baptistérium z 9. storočia, ktoré v období
šírenia kresťanstva v staroslovienskej reči pospolitého ľudu cyrilometodskými misionármi malo
neobyčajný význam. V tejto súvislosti trenčianske cyrilometodské
baptistérium pre nás v dnešnej
dobe predstavuje jedinečný
a hmatateľný symbol šírenia viery
v 9. storočí na území dnešného
Slovenska. Aj keď boli Metodovi
žiaci z územia Veľkomoravskej
ríše vyhnaní, v povedomí ľudu
ostali zachované výrazné stopy,
tradície a spomienky na byzantskú misiu, čo malo podstatný
význam v rámci ďalšieho historického vývinu Slovenska.“

Slovo na záver
„V roku 2013 si pripomenieme 1150 rokov od začiatku misijného pôsobenia svätých Cyrila
a Metoda na našom území. Podľa mojej hypotézy možno predpokladať, že hlboko pod podlahou
v blízkosti oltára v rímskokatolíckom farskom kostole Narodenia
Panny Márie v Trenčíne je pochovaný sv. Metod. K tomu ma inšpiruje nález ojedinelej cirkevnej
pamiatky cyrilometodského baptistéria z 9. storočia na Trenčianskom hrade.“
Rozprávanie Ing. arch. Karola
Androviča zaznamenal Leo Kužela

OZNAMY

14 / INfO

Kultúrne centrum Sihoť,
M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín, tel./fax.: 032/743 45 35,
0904 339 401, kcsihot@pobox.sk

Ponúka v školskom roku 2007/08 kurzy:
Hudobné: akordeón
– flauta (zobcová, priečna)
– gitara
– klavír/spinet
– spev

Kurz intenzívneho kreslenia:
4-dňový

Musica Poetica a Fistulatoris
Consort: súbory starej hudby
hľadajú muzikantov – husle,
violončelo, spev a iné

Praktické: strihy – šitie
– ručné práce (pletenie, háčkovanie, vyšívanie)
– studená kuchyňa
– vegetariánska kuchyňa

Jazykové: pre deti i dospelých
angličtina, nemčina, taliančina, poľština, ruština

Kurz cvičenia pamäti: intenzívny 4-dňový

Odborné: gramotnosť na PC
– účtovníctvo (jednoduché,
podvojné)
– strojopis

JOGA

Začíname v utorok 4. 9. 2007 o 18.00 hod.
v Kultúrnom stredisku Juh
CVIČENIE PRE ŽENY – Vladimír Ondrovič
pondelok: 19.45–20.45 h
streda: 20.00–21.00 h
Začíname 3. 9. 2007 v Kultúrnom stredisku Juh

Číslo 17/ročník IX

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z., pozýva
na zápis do hudobných kurzov:
HRA NA GITARU – Dušan Dobiáš
zápis 5. 9. 2007, 17.30 –20.00 hod.
HRA NA GITARU – Ivan Dobiáš
zápis 5. 9. 2007, 14.00 –18.00 hod.
HRA NA ZOBC. A PRIEČNU FLAUTU-Daniela Chupáčová
zápis 7. 9. 2007, 16.00 –18.00 hod.
HRA NA KLAVÍR – Irena Buchtíková
zápis 5. 9. 2007, 17.00 –20.00 hod.
HRA NA KLAVÍR – Magdaléna Staňová
zápis 5. 9. 2007, 15.00 –17.00 hod.
SPEV – Dobroslava Švajdová
záujemcovia sa môžu hlásiť v kancelárii
od septembra 2007
kontakt: 032/658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549
www.kcaktivity.sk

AEROBIC – Monika Ušiaková

Cvičíme v Kultúrnom stredisku Juh
od 3. 9. 2007
pondelok: 18.30–19.30 h
streda: 18.00–19.00 h

Fotografická súťaž
Trenčianskej nadácie

“Videl som Trenčín inak”
foto: Barbora Petríková

Za finančnú pomoc ďakujeme:

výstava víťazných fotografií
Mierové námestie 27. - 29.8.2007
vernisáž: 27.8.2007 o 16,00 hod.
hudobný hosť

MiMo
Mediálni partneri súťaže:

výstava kolekcie najlepších fotografií
Mestská galéria Mierové nám. 16
ˇ
TELEVÍZIA TRENCÍN

Ceny do súťaže venovali:

27.8. - 16.9.2007
Kancelária Trenčianskej nadácie, Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín
tel./fax: 032 7445500, e-mail: tnn@changenet.sk
www.trencianskanadacia.sk

23. 8. 2007

ŠPORT, OSEMSEMROVKA
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Karate klub Europa Trenčín pred novou sezónou
Karate klub Europa Trenčín pod vedením hlavného trénera Branislava ZUBRIČAŇÁKA završuje sústredením letnú prípravu pred
novou súťažnou sezónou 2007/2008, ktorá odštartuje v septembri.

ako sú Sio Roda Cup–Siofok,
Balaton – Maďarsko, Krokoyama Cup – Koblenz – Nemecko,
Svetový pohár karate – Hradec
Králové – Česká republika, Budapešť Open – Budapešť – Maďarsko, Svetový pohár v karate
– Plzeň – Česká republika,
Európsky pohár karate – Bratislava, Gishin Cup a mnoho
iných súťaží. Spolu získal na
národných i medzinárodných
súťažiach viac ako 90 medailí.
Okrem toho dievčatá obhájili
už po tretí rok po sebe medailu v kategórii kata – družstvá
– žiačky na majstrovstvách
Slovenska družstiev. Nemožno
nespomenúť pretekárov ako
sú Ingrida Suchánková, Felip

Nguyen, Jakub Stehel, Barbora
Olešáková, Jozef Hrušovský,
Alexander Matečný, Jozef Urbanovský, Katarína Rindáková, Barbora Nemčeková, ktorí
reprezentujú mesto Trenčín,
svoj klub a hlavne Slovenskú
republiku na medzinárodných
súťažiach.
Karate klub Európa rád privíta vo svojich radoch nových cvičencov a záujemcov o bojové
umenie a šport karate. Tréningy a nábor začínajú 3. septembra 2007 (pondelok) o 16.00
h v ZŠ, Ul. L. Novomeského
v karate učebni na 2. poschodí. Bližšie informácie nájdete
i na klubovej webovej stránke
www.karate.eu.sk.
(bz)

Ingrida Suchánková 9-násobná majsterka Slovenska v kata
i v kumite, mnohonásobná víťazka podujatí v rámci Európskych
pohárov v karate a hlavný tréner klubu Branislav Zubričaňák,
nositeľ 4.danu sa už tešia na novú sezónu.
Snímka (aa)
Slovenských pohároch a viac
ako 20 medailí na Európskych
a svetových pohároch v karate,

Klub Europa v skončenej sezóne získal mnoho ocenení na
Majstrovstvách Slovenska, na

Osemsmerovka
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Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 16 „Kto príliš dokazuje, nič nedokazuje“ bola vylosovaná Júlia Spustová, Novomeského 4, 911 08 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia
„Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 17 zasielajte na adresu našej redakcie
do 31. augusta 2007.
„Rudko, prečo si neobuješ tie nové topánky, čo si si včera kúpil?“
„Obujem si ich až pozajtra. Predavačka vravela, že ma budú...
(tajnička – 16 písmen).“
AKARID, AUTOKAR, BALVAN, EURÓPA, FUJAVICA, HRIVA,
JAZERO, JAZVA, KAKAO, KAVIARNE, KERAMIKÁRI, KONTROLÓR, KORYTO, MALÉ ŠAPITÓ, METER, MRKVA, OBRAT,
OMOTKA, OPAVA, OTVOR, PALMA, PIATACI, PLETIVO, POKOJNÝ RIADITEĽ, PONÍK, POPEVOK, PREPOJENIE, PRIORI,
PRÍKAZ, PROTÉZA OTCA, PROTOTYPY, RAPEĽ, RIPORTY,
ROZPRÁVANIE, TRADESKANCIA, TRESKA, TROKÁR, TVÁR
DEDA, VATRA, VDOVA, VITRÍNA, VRKOČE.
(pál)
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POZVÁNKA

Číslo 17/ročník IX

HVIEZDY MIERIA DO TRENCÍNA
Duklou Trenčín a ŠK 1.FBC Trenčín
e,
vic
ser
a
Ság
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ntú
age
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i
rác
lup
Pavol Demitra v spo
NHL
dzinárodnú hokejovú benefíciu hráčov
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VS. JÁGR TEAM
ˇ
ZIMNÝ STADIÓN

ˇ
TRENCÍN
24.8.2007
O 18:30 HOD.
Mediálni partneri

Výťažok bude
venovaný mládeži a
deťom so zdravotným
postihnutím

CENA VSTUPENIEK:
300 Sk na sedenie
150 Sk na státie
Predpredaj vstupeniek
na zimnom štadióne v Trenčíne
00
00
00
00
od 21. 8. 2007 / 9 - 12 / 15 -17

Zápas sa koná aj pri príležitosti
45. výročia vzniku klubu
Dukla Trenčín
Hlavní partneri

Od 15:30 hod.
pred zimným štadiónom
hudobno-súťažný program a

autogramiáda
(16:30 hod.)

Záštitu nad podujatím prevzal
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
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