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Činnosť orgánov Mesta Trenčín
v roku 2004
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 16. januára 2004 :
uznesením č. 213 1) zrušilo svoje uznesenie č. 195 zo dňa
18.12.2003;
2) uložilo Mgr. Anne Plánkovej predloţiť
na aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva Koncepciu školstva mesta
Trenčín, vrátane stanovenia kritérií vedúcich k racionalizácii siete základných
škôl v mesta Trenčín;
3) uložilo Ing. Branislavovi Cellerovi predloţiť na februárové rokovanie mestského
zastupiteľstva riešenie objektu pre
Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka;
4) schválilo poskytnutie finančného príspevku na beţné výdavky Základnej školy Kristíny Royovej z rozpočtu mesta
Trenčín vo výške 359.000,- Sk;
uznesením č. 214 schválilo :
a) metodiku
prideľovania
nájomných
bytov;
b) kritéria na zostavovanie poradia ţiadateľov o byt a ich % váhavosť;
uznesením č. 215 schválilo odoslanie listu ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky vo veci
zdruţenia Krajského súdu v Trenčíne;
uznesením č. 216 odvolalo Ing. Jána Krátkeho z funkcie
zástupcu primátora mesta Trenčín;
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zvolilo Ing. Branislava Cellera do funkcie
zástupcu primátora mesta Trenčín
Pomocná evidencia 57/1/04
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom
zasadnutí dňa 26. februára 2004 :
uznesením č. 226 schválilo odpredaj areálu bývalého bitúnku
na Rybárskej ulici č. 28 v Trenčíne Ing.
Vladimírovi Jurgovi v 1/3, Ing. Petrovi
Bognerovi v 1/3 a Ing. Michalovi Urbánkovi v 1/3 za účelom vybudovania polyfunkčnému objektu za cenu 6.500.000,- Sk.
uznesením č. 239 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpoţičke
a prevádzkovaní zimného štadióna v Trenčíne medzi mestom Trenčín a Hokejovým
klubom Dukla Trenčín za týchto podmienok :
- platby za dodávky energií budú uhrádzané poţičiavateľom;
- vypoţičiavateľ sa zaväzuje zabezpečiť
úlohy poţiarnej a civilnej ochrany;
- vypoţičiavateľ umoţní bezodplatne verejné korčuľovanie a to najmenej 1-krát týţdenne po dve hodiny. Pri nedodrţaní tejto
podmienky má poţičiavateľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 100.000,- Sk;
- vypoţičiavateľ môţe časť nebytových
priestorov prenajímať vo svojom mene
ako prenajímateľ;
- celý výnos z prenájmu musí vypoţičiavateľ preukázateľne pouţiť na zabezpečenie činnosti a potrieb mládeţníckeho
hokeja v Trenčíne. Vybraté príjmy tvorí
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dotáciu mesta Trenčín na činnosť
mládeţníckeho hokeja a vypoţičiavateľ je
povinný vyúčtovať a zdokladovať pouţitie týchto prostriedkov. Pri nedodrţaní
týchto podmienok má poţičiavateľ nárok
na zmluvnú pokutu 100.000,- Sk;
- vypoţičiavateľ sa zaväzuje vykonávať
nasledovné činnosti spojené s údrţbou
a opravou predmetu zmluvy vo vlastnej
réţii :
1.oprava a výmena sanitárnych zariadení;
2.oprava a výmena elektrických zariadení;
3.oprava a výmena plynových zariadení;
4.oprava a údrţba ohrievačov vody;
5.oprava a údrţba chladiaceho zariadenia;
6.oprava a údrţba okien, dverí, podláh,
stien, ţalúzií a roliet;
7.oprava a údrţba iných nevymenovaných zariadení, ak ich náklad na jednu
opravu neprevýši sumu 200,- Sk.
uznesením č. 245 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpoţičke
medzi mestom Trenčín a
a) Základnou školou sv. Andreja Svorada
a Benedikta – prízemie
b) Trenčianskou univerzitou Alexandra
Dubčeka – poschodie na objekt bývalého
objektu Základnej školy Trenčín, Ulica
1. mája od 1. marca 2004 do 30. júna
2006.
Pomocná evidencia 131/1/04
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Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom
zasadnutí dňa 25. marca 2004 :
uznesením č. 254 konštatovalo zánik mandátu poslanca
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing.
Branislava Cellera vo volebnom obvode č.
3 – Sihoť 1., 2., 3., Opatová, Pod Sokolice,
Kubra, Kubrica ústnym vzdaním sa mandátu poslanca;
vyhlásilo nastúpenie náhradníka Janky
Fabovej, bytom Trenčín, Dubova ul. č. 2 na
uprázdnený mandát poslanca Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom
obvode č. 3 - Sihoť 1., 2., 3., Opatová, Pod
Sokolice, Kubra, Kubrica;
osvedčilo, ţe Janka Fabová sa stala poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
vo volebnom obvode č. 3 - Sihoť 1., 2., 3.,
Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica;
konštatovalo začlenenie poslankyne Janky
Fabovej do Výboru mestskej časti Sever.
uznesením č. 255 zvolilo Ing. Antona Boca do funkcie
zástupcu primátora mesta Trenčín;
uznesením č. 256 zvolilo Branislava Zubričaňáka do funkcie
poslanca dlhodobo plne uvoľneného na
výkon funkcie dňom 25.marca 2004;
uznesením č. 257 rozdelilo komisiu školstva, zdravotníctva
a sociálnych vecí Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne na :
a) komisiu školstva Mestského zastupiteľstva v Trenčíne;
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b) komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
uznesením č. 258 zvolilo :
a) Mgr. Annu Plánkovú za predsedu komisiu školstva Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne;
b) Gabrielu Hubínsku za predsedu komisie
sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského zastupiteľstva v Trenčíne;
c) Ing. Jána Krátkeho za predsedu finančnej a majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
uznesením č. 259 zvolilo :
a) Branislava Zubričaňáka, poslanca dlhodobo plne uvoľneného na výkon funkcie
za člena Mestskej rady v Trenčíne;
b) Ing. Jána Krátkeho, predsedu finančnej
a majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, za člena Mestskej
rady v Trenčíne;
c) Gabrielu Hubínsku, predsedu komisie
sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, za člena
Mestskej rady v Trenčíne;
d) Mgr. Annu Plánkovú, predsedu komisiu
školstva
Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne za člena Mestskej rady
v Trenčíne.
Pomocná evidencia 249/1/04
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom
zasadnutí dňa 29. apríla 2004 :
uznesením č. 287 k návrhu koncepcie školstva na obdobie
5 – 10 rokov
1. schválilo :
a. koncepciu školstva na obdobie 5 aţ
10 rokov;
b. Kritéria na spájanie, zlučovanie a vyraďovanie škôl a školských zariadení.
2. zlúčilo do subjektu Základnej školy
Trenčín, Novomeského ulica subjekt
Školského klubu Trenčín, Novomeského
ulica ku dňu 30.06.2004.
3. zrušilo :
a. Základnú školu Trenčín, Študentská
ulica ku dňu 30.04.2004. Mesto
Trenčín zriaďuje triedy s matematickým zameraním v Základnej škole
Trenčín, Kubranská ulica a trieda so
športovým zameraním na futbal
v Základnej školy Trenčín, Ulica Na
dolinách;
b. Základnú školu Trenčín, Saratovská
ulica ku dňu 30.06.2004. Právnym
nástupcom Základnej školy Trenčín,
Saratovská ulica sa v zmysle § 23
zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zmien a doplnkov stáva Základná škola Trenčín,
Novomeského ulica.
4. schválilo vyuţitie budov pre školské
účely.
9

uznesením č. 288 schválilo :
1) Záverečný účet mesta Trenčín za rok
2003 s celoročným hospodárením bez
výhrad;
2) Rozdelenie hospodárskeho výsledku za
rok 2003.
uznesením č. 289 schválilo rozšírenie priemyselného parku
Trenčín – Bratislavská ulica 2. v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
uznesením č. 295 1) schválilo :
a) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.1 B) bod 5e),
ktorým bola zriadená komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví mestského zastupiteľstva, vyňatím športu a jej názov sa mení na
komisiu kultúry, cestovného ruchu
a cirkví;
b) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 257, ktorým
bola rozdelená komisia školstva,
zdravotníctva a sociálnych vecí mestského zastupiteľstva a jej názov sa
mení na komisiu školstva a športu
mestského zastupiteľstva;
c) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1 B) bod 9),
ktorým odvolalo a zvolilo členov
komisií mestského zastupiteľstva
z radov poslancov do jednotlivých
komisií takto :
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2) odvolalo nasledovných členov komisií
mestského zastupiteľstva :
- Ing. Róberta Lifku z finančnej a majetkovej komisie;
- Ing. Jána Bezáka z finančnej a majetkovej komisie;
- Martina Barčáka z komisie územného
plánovania a investícií;
- MUDr. Petra Hlavaja z komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí;
- PhDr. Alenu Laboreckú z komisie
školstva, zdravotníctva a sociálnych
vecí;
- Oľgu Löbbovú z komisie školstva,
zdravotníctva a sociálnych vecí;
- MUDr. Ľubomíra Sámela z komisie
školstva, zdravotníctva a sociálnych
vecí;
- Branislava Zubričaňáka z komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví;
- Jána Babiča z komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví;
- Vladimíra Porubana z komisie kultúry,
cestovného ruchu, športu a cirkví;
4) zvolilo :
- Janku Fabovú za člena finančnej a majetkovej komisie;
- Ing. Róberta Lifku za komisie školstva
a športu;
- Ing. Jána Bezáka za člena komisie
územného plánovania a investícií;
- Martina Barčáka za člena komisie
kultúry, cestovného ruchu a cirkví;
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- MUDr. Petra Hlavaja za člena komisie
sociálnych vecí a zdravotníctva;
- PhDr. Alenu Laboreckú Hlavaja za
člena komisie sociálnych vecí a zdravotníctva;
- Oľgu Löbbovú za člena komisie sociálnych vecí a zdravotníctva;
- MUDr. Ľubomíra Sámela za člena komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví;
- Branislava Zubričaňáka za člena komisie školstva a športu;
- Jána Babiča za člena komisie kultúry,
cestovného ruchu a cirkví;
- Vladimíra Porubana za člena komisie
školstva a športu;
4) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 31 a 127, ktorými boli
schválení členovia komisií – odborníci
takto :
a. odvolalo nasledovných členov komisií mestského zastupiteľstva – odborníkov z radov občanov :
- MUDr. Michaelu Bulkovú z komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí;
- Gabriela Chromiaka z komisie
školstva, zdravotníctva a sociálnych
vecí;
- Adrianu
Ridoškovú
z komisie
školstva, zdravotníctva a sociálnych
vecí;
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- Mgr. Renátu Kaščákovú z komisie
kultúry, cestovného ruchu, športu
a cirkví;
- Bc. Máriu Opačitú z komisie kultúry, cestovného ruchu, športu
a cirkví;
b. zvolilo :
- MUDr. Michaelu Bulkovú za člena
– odborníka komisie sociálnych
vecí a zdravotníctva ;
- Gabriela Chromiaka za člena –
odborníka komisie sociálnych vecí
a zdravotníctva ;
- Adrianu Ridoškovú za člena – odborníka komisie školstva a športu;
- Ing. RNDr. Pavla Mikuláša za člena
– odborníka komisie územného
plánovania a investícií;
- Ing. Otta Barboráka za člena – odborníka komisie školstva a športu;
- Ing. Ľubomíra Vaceka za člena –
odborníka komisie školstva a športu;
uznesením č. 296 vzalo na vedomie odstúpenie Ing. Jána
Krátkeho z funkcie člena dozornej rady za
mesto Trenčín v Povaţskej odpadovej spoločnosti, a.s. Trenčín;
odporučilo primátorovi mesta Trenčín, aby
v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka poţiadal o zvolanie mimoriadneho
Valného zhromaţdenia Povaţskej odpadovej spoločnosti, a.s. Trenčín a navrhol Branislava Zubričaňáka, poslanca Mestského
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zastupiteľstva v Trenčíne za člena dozornej
rady.
Pomocná evidencia 297/1/04
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom
zasadnutí dňa 24. júna 2004 :
uznesením č. 325 založilo spoločnosť s ručením obmedzeným
s obchodným menom „Trenčín, Invest
s.r.o.“ so sídlom Ulica Knieţaťa Pribinu č.
2 Trenčín v súvislosti s riešením Priemyselného parku v Trenčíne;
schválilo :
a) peňaţný vklad zakladateľa, t.j. mesto
Trenčín vo výške 200.000,- Sk, ktorý
bude tvoriť základné imanie „Trenčín,
Invest s.r.o.“;
b) zakladateľskú
listinu
spoločnosti
„Trenčín, Invest s.r.o.“;
c) zástupcov spoločnosti „Trenčín, Invest
s.r.o.“ – konateľov spoločnosti – Ing.
Antona Boca, Ing. Jána Krátkeho
a Tomáša Krčulu.
uznesením č. 330 schválilo zámer prevádzkovania, vyuţitia
a správy kultúrnych stredísk v súlade
s predloţeným návrhom so zohľadnením
ďalších kultúrnych stredísk v priľahlých
lokalitách mesta Trenčín.
uznesením č. 334 menovalo Ing. Eriku Vravkovú do funkcie
riaditeľky Správy mestských lesov, mestskej príspevkovej organizácie Trenčín
dňom 1. júla 2004.
Pomocná evidencia 449/1/04
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 5. augusta 2004 :
uznesením č. 335 a) schválilo :
1. Modernizáciu ţelezničnej trate Nové
Mesto n/Váhom – Púchov, ţkm 100,
500-159, 100 traťovú rýchlosť do
160Km/hod. vo variante č. 1;
2. Vydanie záväzného stanoviska mesta
Trenčín k územnému rozhodnutiu po
vypracovaní projektovej dokumentácie
variantu č. 1;
b) odporučilo primátorovi mesta Trenčín
uzavrieť zmluvu o spolupráci a o budúcich zmluvách medzi mestom Trenčín
a Ţeleznicami
Slovenskej
republiky
v zmysle predloţeného návrhu.
c) uložilo prednostke Mestského úradu
v Trenčíne :
1) Vypracovať návrh Zásad poskytnutia
pomoci a súčinnosti mesta Trenčín vo
veci náhradného bývania občanov
dotknutých modernizáciou ţelezničnej
trate vo variante č. 1 a predloţiť tento
materiál na schválenie mestskému
zastupiteľstvu do konca roka 2004;
2) Zapracovať do rozpočtu mesta Trenčín
na rok 2005 investičnú akciu
„Aquapark s letným kúpaliskom“ na
Ostrove s rozpočtovým nákladom
minimálne vo výške poskytnutej
náhrady za terajšie kúpalisko.
Pomocná evidencia 545/1/04
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom
zasadnutí dňa 25. augusta 2004 :
uznesením č. 348 schválilo predaja nehnuteľného majetku
Základnej školy Trenčín, Študentská ulica
pre Trenčiansku univerzitu Alexandra
Dubčeka za 1,- Sk.
uznesením č. 361 schválilo vyradenie Materskej školy Trenčín, Hanzlíkovská ulica a Školskej jedálne
pri Materskej školy Trenčín, Hanzlíkovská
ulica zo siete škôl a školských zariadení
dňom 31. december 2004.
uznesením č. 362 schválilo vyradenie Strediska sluţieb škole
v Trenčíne zo siete škôl a školských zariadení dňom 31. december 2004.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom
zasadnutí dňa 22. septembra 2004 :
uznesením č. 365 1) konštatovalo zánik mandátu poslanca
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
JUDr. Michala Čerteka vo volebnom obvode č. 2 – Juh písomným vzdaním sa
listom zo dňa 08.09.2004;
2) vyhlásilo nastúpenie náhradníka Miloša Kohouta, bytom Trenčín, Ulica
Mateja Bela č. 11 na uprázdnený mandát
poslanca
Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne vo volebnom obvode č. 2 –
Juh.
3) osvedčilo, ţe Miloš Kohout sa stal
poslancom Mestského zastupiteľstva
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v Trenčíne vo volebnom obvode č. 2 –
Juh.
4) začlenilo poslanca Miloša Kohouta
do Výboru mestskej časti Juh.
5) zvolilo poslanca Miloša Kohouta za
člena Komisie územného plánovania
a investícií Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne.
uznesením č. 366 a) zriadilo Komisiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7, ods. 5
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
b) zvolilo členov tejto komisie z radov
poslancov Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne :
- Gabriela Hubínska,
- Mgr. Anna Plánková,
- Ing. Anton Boc,
- Branislav Zubričaňák,
- MUDr. Ľubomír Sámel,
- Janka Fabová.
c) zvolilo predsedníčku komisie Gabrielu
Hubínsku;
d) uložilo predsedníčke komisie vypracovať a predloţiť Štatút Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na jeho
najbliţšom zasadnutí.
Pomocná evidencia 651/1/04
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 28. októbra 2004 :
uznesením č. 396 1. schválilo :
a) zrušenie
organizácie
Mestské
hospodárstvo Trenčín, m.p.o. dňom
31. decembra 2004 s právnym nástupcom;
b) zrušenie organizácie Mestská správa
lesov, m.p.o. Trenčín dňom 31. decembra 2004 s právnym nástupcom;
c) zriadenie rozpočtovej organizácie
Mestská hospodárstvo a správa lesov,
m.r.o. Trenčín, ako právneho nástupcu zrušených organizácií Mestské
hospodárstvo Trenčín, m.p.o. a Mestská správa lesov, m.p.o. Trenčín;
2. odvolalo :
a) riaditeľa Mestského hospodárstva
m.p.o. Trenčín Ing. Klemana dňom
31.12.2004;
b) riaditeľku Správy mestských lesov
m.p.o. Trenčín Ing. Eriku Vravkovú
dňom 31.12.2004;
3) poverilo :
a) Ing. Eriku Vravkovú vedením organizácie Mestské hospodárstvo a správa
lesov m.r.o. Trenčín s účinnosťou od
1. januára 2005;
b) komisiu v zloţení :
- Ing. Peter Kubinský za Mestský
úrad Trenčín;
- Ing. František Kleman za Mestské
hospodárstvo, m.p.o. Trenčín;
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- Ing. Sobeslavu Janáková za Správu
mestských lesov, m.p.o. Trenčín
ukončením činnosti mestských príspevkových organizácií Mestské
hospodárstvo,
m.p.o.
Trenčín
a Správa mestských lesov, m.p.o.
Trenčín.
uznesením č. 398 schválilo :
1) návrh na vyradenie samostatného Školského klubu Trenčín, Gagarinova ulica
zo siete škôl a školských zariadení ku
dňu 31.12.2004;
2) spojenie Samostatného školského klubu
Trenčín, Gagarinova ulica so Základnou
školou Trenčín, Hodţova ulica;
uznesením č. 399 schválilo :
1) odvolanie Ing. Rudolfa Čiernika z funkcie riaditeľa Školské zariadenia, m.r.o.
Trenčín dňom 1. novembra 2004;
2) poverilo vedením m.r.o. Školské zariadenia Trenčín Mgr. Danicu Lorencovú
dňom 1. novembra 2004;
Pomocná evidencia 661/1/04
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 16. decembra 2004 :
uznesením č. 434 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie
mesta Trenčín č. 3/2004 „o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky sluţieb
na území mesta Trenčín“
uznesením č. 435 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie
mesta Trenčín č. 4/2004 „o odpadoch“
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uznesením č. 436 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie
mesta Trenčín č. 5/2004 „určení školských
obvodov na území mesta Trenčín“
uznesením č. 438 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie
mesta Trenčín č. 7/2004 „o dodrţiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín“
uznesením č. 439 schválilo novelizáciu Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Trenčín č. 2/2001 „o
Mestskej polícii v Trenčíne – príloha č. 1
Organizácia Mestskej polície v Trenčíne“
uznesením č. 440 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie
mesta Trenčín č. 9/2004 „o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobní stavebné odpady“
uznesením č. 441 A) schválilo :
1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 10
„Rozpočet mesta Trenčín na rok
2005“;
2. Tvorbu a pouţitie fondu rozvoja
bývania v zmysle § 30 zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov;
3. Prijatie úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania vo výške 15
miliónov Sk;
4. Prijatie úveru na kapitálové výdavky
vo výške 90 miliónov 800 tisíc Sk.
B) vzalo na vedomie Rozpočet mesta
Trenčín na roky 2006 aţ 2007.
uznesením č. 442 schválilo Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Trenčín na roky 2004 aţ
2006 a 2007 aţ 2015.
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uznesením č. 448 schválilo Zásady poskytnutia pomoci a súčinnosti mesta Trenčín vo veci náhradného
bývania občanov dotknutých modernizáciou ţelezničnej trate vo variante č. 1.
uznesením č. 451 schválilo Zriaďovaciu listinu Mestského
hospodárstva a správy mestských lesov,
mestskej rozpočtovej organizácie Trenčín
uznesením č. 452 schválilo Štatút Mestského hospodárstva
a správy mestských lesov, mestskej
rozpočtovej organizácie Trenčín
Pomocná evidencia č. 750/1/04
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Verejno – spoločenský život
Dňom 1. januára 2004 sa uskutočnili na Mestskom úrade
v Trenčíne viaceré personálne zmeny :
- z Mestského hospodárstva m.p.o. Trenčín bol na odbor
kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu
v Trenčíne delimitovaný obsluţný personál kultúrnych
stredísk v Trenčíne, čím sa napravila anomália riadenia
kultúrnych stredísk touto organizáciou po vzniku
Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry. Boli to títo
pracovníci – Jana Dohňanská, Jana Homolová. Ivan
Leitman, Mária Hulínová, Mária Košútová, Iveta
Matejková, Štefan Meravý, Vlasta Mihalkovičová, Elena
Mitická, Mgr. Terézia Niková, Mária Opatovská, Světluša
Rajnincová, Ján Straka, Jaroslava Šuleková, Oľga
Kolníková, Katarína Hozmanová, Dobiašová Margita,
Brezanová Ernestína;
- z Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry bola
delimitovaná na Útvar marketingu a komunikácie
Mestského úradu v Trenčíne redaktorka časopisu „Info
Trenčín“ Mgr. Vlasta Henčelová;
- Mestský úrad v Trenčíne v rámci reformy verejnej správy
prevzal od Okresného úradu v Trenčíne kompletnú agendu
Štátneho fondu bývania Trenčianskeho okresu ako aj
pracovníčku Alenu Minárikovú, ktorá túto agendu
zabezpečovala;
Rok 2004 na svojom začiatku bol charakterizovaný pre
mesto Trenčín ako rokom významných zmien, ktoré by mali
priniesť jeho občanom pozitívne výsledky a s kladnou
odozvou verejnosti. Vedenie mesta Trenčín uvedomujúc si
význam dobrej spolupráce v otázkach komunikácie vyjadrilo
záujem na čo najlepšej vzájomnej spolupráci s médiami.
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Zámerom sa stala snaha o skvalitnenie prístupu mesta
k médiám a k poskytovaniu informácií občanom všeobecne.
K tomuto cieľu smerovalo vytvorenie nového Útvaru
komunikácie a marketingu, ktorý mesto Trenčín formálne
zriadilo dňom 1. novembra 2003 a ktorého obsahová náplň
v otázke komunikačnej koncepcie sa začala realizovať od
začiatku roka 2004. S platnosťou od 5. januára 2004 sa stal
novým tlačovým tajomníkom Mestského úradu v Trenčíne
Tibor Hlobeň, ktorého Trenčania ho pravdepodobne poznajú
z jeho dlhoročného pôsobenia v Trenčianskych novinách, kde
pracoval najprv ako redaktor a neskôr ako šéfredaktor.
V poslednom období ho mohli počuť z rozhlasového éteru ako
regionálneho spravodajcu Rádia Twist pre Trenčiansky kraj.
Tlačová správa Mestského úradu Trenčín 05.01.2004
Pomocná evidencia 05/2/04
Dňa 9. januára 2004 sa uskutočnilo v penzióne Formula uţ
dvanáste stretnutie podnikateľov a finančníkov z regiónu
Trenčín. Medzi prítomnými hosťami sa stretnutia zúčastnili
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan
Štefanec, exprimátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška,
exprednostka Okresného úradu v Trenčíne Ing. Marta
Šajbidorová a početná skupina podnikateľov. Všetkých hostí
na pôde penzióne privítal riaditeľ obchodnej spoločnosti Dom
mladých technikov Mirko Havier s viceprimátorom Mesta
Trenčín Ing. Jánom Krátkym. Po privítaní, ako uţ tradične
býva, rozprúdila sa ţivá diskusia o veciach, na ktoré obvykle
nezostáva čas.
Vlastné poznámky
Dňa 14. januára 2004 sa uskutočnila prvá tohoročná tlačová
beseda Mesta Trenčín, ktorej sa zúčastnili uvoľnený
funkcionár a predseda finančnej komisie Mestského
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zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Branislav Celler a zastupujúca
prednostka Mestského úradu v Trenčíne JUDr. Iveta
Orgoníková. Po privítaní novinárov tlačovým hovorcom mesta
Trenčín Tiborom Hlobeňom sa ujal slova Ing. Branislav
Celler, ktorý informoval o rozpočte mesta Trenčín na rok
2004, schválenom Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa
18. decembra 2003 uznesením č. 201/2003 vo forme
Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2004. Schválený
rozpočet na rok 2004 mal podľa jeho slov hneď tri prvenstvá,
ţe :
1. rozpočet vychádza z prijatého programového vyhlásenia,
ktoré dali súčasní poslanci občanom mesta Trenčín
v posledných voľbách, čím sa stal krokom k naplneniu
sľubov a vyhlásení;
2. priority rozpočtu v oblasti investícií určili mestské časti;
3. na prijatie rozpočtu hlasovala 3/5 väčšina poslaneckých
hlasov;
4. do rozpočtu zasiahnu príjmy z kapitálových grantov, či uţ
z eurofondov, zo štátneho rozpočtu alebo Ministerstva
ţivotného prostredia Slovenskej republiky.
Z najdôleţitejších investičných akcií, ktoré bude mesto Trenčín
zabezpečovať treba spomenúť :
1. juhovýchodný obchvat mesta Trenčín – spracovanie
projektovej dokumentácie;
2. spracovanie projektovej dokumentácie na riešenie
kriţovatky Ulíc Soblahovská a Legionárskej pred
Keramoprojektom malým kruhovým objazdom;
3. vypracovanie štúdie aţ po územné rozhodnutie na riešenie
kriţovatiek na celej Električnej ulici. Majiteľom týchto
ciest je však Trenčiansky samosprávny kraj. Snahou mesta
Trenčín bude potom územné rozhodnutie posunúť na
Trenčiansky samosprávny kraj a postupne tak začať aj na
Električnej ulici riešiť konfliktné kriţovatky;
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4. od 1. januára 2004 prebrala verejné osvetlenie spoločnosť
„Siemens“ a od toho momentu sa začalo s kompletnou
rekonštrukciou verejného osvetlenia na území mesta
Trenčín. Prvou fázou bude od 1. apríla do 30. júna 2004
kompletná rekonštrukcia svetelnej signalizácie od hotela
Tatra aţ po čerpaciu stanicu pohonných hmôt „Esso“
spĺňajúca poţiadavky kladené na priechodnosť komunikácií;
5. budovanie cyklistických trás pri Váhu a pri Tepličke, t.j.
vybudovanie cyklistickej trasy od Sihote 4. po hrádzi aţ po
Opatovú nad Váhom;
6. vybudovanie kanalizácie v Trenčíne – Záblatí do októbra
2004. Bude budovaná z prostriedkov Trenčianskych
vodární a kanalizácií, to jest spoločnosti, kde je Mesto
Trenčín majoritným akcionárom a spolufinancovaná
Mestom Trenčín.
7. spracovanie projektovej dokumentácie na riešenie
kanalizácie v Kubrej na prepojenie kanalizácie Kubranská
cesta a retenčné nádrţe s tým, ţe v roku 2004 by sa mala aj
doprojektovať časť „zabudnutých“ bočných uličiek;
8. odvodnenie sídliska Trenčín – Juh ako vyriešenie dlhodobých problémov
9. spracovanie projektov pre dobudovanie kanalizácií v
ďalších častiach mesta Trenčín, počnúc rokom 2005, kde
bude investor Trenčianske vodárne a kanalizácie;
10. začiatok rekonštrukcie havarijného stavu oporného múru na
Hornom Šianci;
11. vybudovanie výťahu ako bezbariérový prístup do budovy
Mestského úradu Trenčín a priamy prístup do mestského
veţe;
12. vybudovanie kancelárie prvého kontaktu na prízemí
Mestského úradu Trenčín;
13. dobudovanie oddychovej zóny na Halalovke;
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Info Trenčín 15.01.2004
Tlačová správa mesta Trenčín 14.01.2004
Pomocná evidencia 11/1/04
Ing. Branislav Celler sa dňa 14. januára 2004 stal
oficiálnym kandidátom koalície Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únie – Aliancie nového občana – Demokratickej
strany na post primátora Mesta Trenčín v nadchádzajúcich
komunálnych voľbách. V tento deň bola oficiálne doručená
jeho kandidatúra v mene koalície Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únie – Aliancie nového občana – Demokratickej
strany mestskej volebnej komisii. Po vystúpení Kresťanskodemokratického hnutia z pôvodnej štvorkoalície na miestnej
úrovni v Trenčíne bola vyjadrená opätovná dôvera Ing. Branislavovi Cellerovi dôkazom, ţe Slovenská demokratická
a kresťanská únia, Aliancia nového občana a Demokratická
strana sú si vedomé svojej zodpovednosti pred občanmi mesta
Trenčín, vyplývajúcej z pôvodnej koaličnej zmluvy, ktorá im
priniesla dôveru väčšiny Trenčanov. Koalícia povaţuje za
hlavné výhody kandidáta jeho deväťročné skúsenosti v oblasti
komunálnej politiky, dlhoročnú znalosť systému verejnej
správy a uprednostnenie odborného riešenia problémov. Jeho
práca pre mesto Trenčín dáva uţ v súčasnosti predpoklad pre
rýchle a efektívne riešenie aktuálnych potrieb mesta Trenčín.
Hlavným motívom jeho kandidatúry je budovať mesto Trenčín
ako dobré miesto pre ţivot. Ambíciou koaličného kandidáta je
naplnenie programového vyhlásenia, ktoré bolo dané občanom
v komunálnych voľbách v roku 2002. Ing. Branislav Celler sa
netají novátorským poňatím manaţmentu mesta. Poslancami
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bol v októbri 2003
zvolený do funkcie uvoľneného poslanca pre výkon funkcie na
Mestskom úrade v Trenčíne, čím posilnil vedenie mesta
v oblasti strategického plánovania, marketingu a komunikácie.
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Cieľom jeho práce bude kvalitné fungovanie Mestského úradu
a vytváranie podmienok pre rozhodovanie poslancov na
základe dobre pripravených a odborne prezentovaných riešení.
Vlastné poznámky
V dňoch 15. aţ 18. januára 2004 sa mesto Trenčín
zúčastnilo na 10. ročníku cestovného ruchu „ITF Slovakiatour
2004“ v Bratislave. V expozícii mesta Trenčín zaujali príleţitostných
návštevníkov informácie o cestovnom ruchu, kultúrnych a výstavných
akciách, prehľady o ubytovacích
a stravovacích kapacitách. Oţivením
a spestrením expozície mesta Trenčín bolo vystúpenie ľudovej hudby
„Brezinka“ z Trenčína, ochutnávka
Ing. Ivan Krivý so svojimi výrobkami z medoviny
trenčianskej medoviny z výrobne Ing. Ivana Krivého, výrobky
niektorých potravinárskych podnikov, moravských vín
a domácich makovníkov. Spestrením expozície bola moţnosť
stretnutia návštevníkov s pánom Trenčianskeho hradu
Matúšom Čákom, ktorý ponúkal znamenitý mok – „Matúšove
slzy“. Uţ tradičnou
sprievodnou akciou,
ktorá sa i v minulosti
osvedčila na podobných podujatiach v Brne, Ţiline i Bratislave,
bola cestovateľská súťaţ po regióne stredného Povaţia a druţobnom regióne mesta
maketa T renčianskeho hradu bola dominantou výstavy
Zlín, kde jej víťazov
čakali zaujímavé ceny od podnikateľských subjektov oboch
27

regiónov. V Bratislave sa prezentoval aj Trenčiansky samosprávny kraj s partnerským Zlínskym krajom. Dominantou
jeho expozície bola maketa Trenčianskeho hradu, ktorú
vyhotovili v Strednom odbornom učilišti nábytkárskom v Pravenci podľa architektonického návrhu Ing. arch. Júliusa
Brúnu. Expozícia mala kladný ohlas u návštevníkov,
odborníkov a vystavovateľov. Práve preto bola ocenená prvom
cenou v súťaţi o najkreatívnejšiu a najkomunikatívnejšiu
expozíciu „ITF Slovakiatour 2004“ v kategórii „Expozície
regiónov, miest a obcí“.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Info Trenčín 29.01.2004
Pomocná evidencia 32/1/04, 41/1/04,
Dňa 16. januára 2004 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorého predmetom rokovania podľa predloţenej pozvánky bolo predovšetkým prehodnotenie uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne č. 195/2003 zo dňa 18. decembra 2004, ktorým
boli zrušené tri základné školy v Trenčíne – Základná škola
Trenčín, Východná ulica, Základná škola Trenčín, Saratovská
ulica a Základná škola Trenčín, Študentská ulica k 31. júla
2004. Táto skutočnosť narobila riadny rozruch tak medzi
rodičmi, učiteľmi ako aj laickou verejnosťou. A tak obdobie
od 18. decembra 2003 aţ do 16. januára 2004 bolo naplnené
viacerými rokovaniami funkcionárov a poslancov mesta
Trenčín s rodičmi a učiteľmi zainteresovaných škôl. Opätovné
prerokovanie uţ prijatého uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne si teda vynútil tlak občanov a rodičov faktickou
argumentáciou, ktorá potvrdila, ţe ešte pred prerokovaním
v mestskom zastupiteľstve, zo strany predkladateľov neboli
uskutočnené viaceré povinné kroky vo vzťahu ku školám a
rodičom. Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril
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viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a okrem
poslancov mesta Trenčín pozdravil na galérii aj prítomných
rodičov a učiteľov. Pri schvaľovaní programu rokovania
mestského zastupiteľstva boli predloţené dva doplňujúce
body a to poslanec Ľubomír Dobiáš ţiadal zaradiť do
programu návrh na odvolanie Ing. Jána Krátkeho z funkcie
viceprimátora mesta Trenčín a jeho nahradenie Ing.
Branislavom Cellerom a poslanec JUDr. Michal Čiertek ţiadal
schváliť list ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky,
týkajúci sa zrušenia Krajského súdu v Trenčíne. Oba
prihlásené body programu boli schválené. Pri rozprave
o anulovaní uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
č. 195/2004 zo dňa 18. decembra 2003 viacerí poslanci vo
svojich vystúpeniach konštatovali, ţe predloţený materiál bol
pripravený nedostatočne. Potom poslanci schválili anulovanie
svojho uznesenia v plnom rozsahu, okrem časti uznesenia,
ktoré sa týkalo zrušenia Materiálového strediska k 31.12.2003,
ktoré zostalo v platnosti. Okrem toho poslanci poverili
predsedníčku komisie školstva kultúry a zdravotníctva pri
Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne Mgr. Annu Plánkovú
predloţiť na aprílové rokovanie zastupiteľstva novú koncepciu
školstva vrátane stanovenia kritérií k racionalizácii siete
základných škôl. Po schválení „Metodiky prideľovania
nájomných bytov“ poslanec JUDr. Michal Čiertek predniesol
obsah listu adresovaného ministrovi spravodlivosti Slovenskej
republiky a Vláde Slovenskej republiky, v ktorom bol
vyjadrený nesúhlas poslancov Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne k zrušeniu Krajského súdu v Trenčíne. Tento návrh
bol poslancami schválený. Potom poslanec Ľubomír Dobiáš
predniesol návrh uznesenia na odvolanie Ing. Jána Krátkeho
z funkcie zástupcu viceprimátora. Tento návrh poslanci svojím
hlasovaním v pomere 13:11 schválili a do funkcie
viceprimátora mesta Trenčín schválili Ing. Branislava Cellera,
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ktorý zostal tomto poste aţ do nastávajúcich volieb primátora
mesta Trenčín dňa 13. marca 2004.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 19.01.2004
Pomocná evidencia 23/1/04, 24/1/04, 24/3/04
Dňa 16. januára 2004 v hoteli Tatra v Trenčíne sa
predstavil kandidát na primátora mesta Trenčín za
Kresťansko-demokratické hnutie Ing. Ján Krátky. Na
predstavení sa zúčastnili poprední funkcionári Kresťanskodemokratického hnutia poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky Ing. Ján Fígeľ, prednostka Obvodného úradu
v Trenčíne Ing. Anna Kováčová, prednosta Krajského úradu
ţivotného prostredia v Trenčíne Ing. František Galko,
predsedníčka Mestskej koordinačnej rady Kresťanskodemokratického hnutia v Trenčíne Gabriela Hubínska,
kandidát na primátora mesta Trenčín Ing. Ján Krátky, poslanci
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a ďalší hostia. Po
privítaní hovorkyňou Miriam Kňazeovou sa ujal slova
kandidát na primátora mesta Trenčín za kresťanskodemokratické hnutie Ing. Ján Krátky, ktorý začal svoje
vystúpenie parafrázou „Som krátky, preto o sebe len krátko“
a ďalej pokračoval v priblíţení svojho currilucum vitae. Za
najdôleţitejšie je treba však spomenúť jeho priority, ktoré
chce v prípade svojho zvolenia do funkcie primátora mesta
Trenčín akcentovať :
1. zlepšiť dopravnú situáciu,
2. vyriešiť dlhotrvajúci problém inţinierskych sietí na pravej
a ľavej strane Váhu,
3. zvýšiť bezpečnosť v Trenčíne,
4. zabezpečiť maximálnu transparentnosť a rovnosť pre
všetkých, ktorí sa zúčastnia výberových konaní na úrovni
mesta Trenčín,
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5. zefektívniť prácu na mestskom úrade v prospech Trenčanov
a vytvoriť kanceláriu prvého kontaktu s občanom.
Pomocná evidencia 15/1/03
Dňa 19. januára 2004 predstavil novinárom hovorca petičného výboru Tomáš Švec kandidáta na
primátora mesta Trenčín Ing. Jozefa
Tuchyňu. Sám povedal, ţe predmetnú
kandidatúru prijal na základe podpore
občanov vyjadrenej v petičnej akcii,
ale predovšetkým, citujem „Arogancia
moci meste je úţasná, občan je jej na
príťaţ. Zákony nie sú rešpektované
vedením mesta, ktoré sa prejavili
v prípade riešenia rýchlodráhy ţeleznice, stavby ľadového klziska bez
Ing. Jozef T uchyňa
stavebného povolenia, zrušovanie základných škôl, verejné
obstarávanie. S majetkom mesta sa nakladá neuveriteľne zle
ako napríklad pri nákupe auta pre primátora, v predaji
bývalých Masarykových kasární, oslava príchodu nového roka
2004. Bohaté mestá znamenajú spokojnosť občanov a to sa
v Trenčíne nerešpektuje.“ Toľko citát. Okrem toho informoval, ţe prijal podporu Strany demokratickej ľavice bez
nejakých vzájomných záväzkov, čo potvrdil vo svojom
vystúpení aj predseda Okresného výboru Strany demokratickej
ľavice v Trenčíne Mgr. Ladislav Pavlík. Do volieb za
primátora mesta Trenčín ide s týmto programom :
1. Zabezpečiť podmienky pre príliv investičného kapitálu pre
rozvoj zamestnanosti, hlavne rozvojom malého a stredného
podnikania s vyuţitím i podporných fondov Európskej únie;
2. Vytvárať podmienky pre zdravý rozvoj detí a mládeţe
s pomocou mládeţníckych klubov, sídliskových športovísk
a kultúrnych zariadení. Vrátiť činnosť mimoškolskej
31

výchovy do základných škôl. Podporovať rozvoj vysokého
školstva;
3. Vypracovať a realizovať projekt zrýchlenia dopravy
v meste. Zabezpečiť rozvoj a údrţbu oddychových zón
mesta. Bezpečnosť občana a jeho majetku povaţovať za
rozhodujúcu úlohu bezpečnostných zloţiek mesta;
4. Prispieť k tomu, aby mesto našlo prostriedky pre
skvalitnenie ţivota sociálne odkázaných a starších občanov;
5. Vykonať komplexnú inventarizáciu majetku mesta.
Umoţniť verejný prístup k informáciam občanom mesta
o spôsobe vyuţívania tohto majetku. Sprehľadniť spôsob
vyuţívania finančných prostriedkov mesta;
6. Vytvárať podmienky k tomu, aby sa mestský úrad stal
inštitúciou slúţiacou pre občanov mesta, aby kaţdý občan
mesta bol dôsledne informovaný o všetkých rozhodnutiach
primátora, zastupiteľstva, ako aj jednotlivých odborov
mestského úradu. Rozhodnutia musia byť v súlade
s platnými zákonmi.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 15/1/04
Dňa 17. januára 2004 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie
predsedníctva Ľudovej strany – Hnutia za demokratické
Slovensko pod vedením svojho predsedu JUDr. Vladimíra
Mečiara. Na tlačovej besede podpredseda hnutia pre verejnú
správu Ing. Ľuboš Lackovič informoval, ţe vzhľadom na
zmeny politických síl v Národnej rade Slovenskej republiky
ţiada hnutie ďalšie miesto podpredsedu Národnej rade
Slovenskej republiky pre opozíciu. Hnutie okrem toho
zverejnilo zoznam 14 kandidátov na europoslancov. Medzi
navrhovanými poslancami bol na šiestom mieste MUDr. Pavol
Sedláček z Trenčína.
Trenčianske noviny 19.01.2004
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Pomocná evidencia 22/3/04
Dňa 19. januára 2004 sa uskutočnila tlačová beseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorej po otvorení
PaedDr. Jozefom Boţikom vystúpili s informáciami predseda
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
Ing. Štefan Štefanec a riaditeľ Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Pavol Krištof. Najvyšší predstavitelia
Trenčianskeho samosprávneho kraja informovali
o prechode
kompetencii v oblasti
Ing. Štefan Štefanec
dopravy na Trenčiansky samosprávny kraj, o výsledkoch rokovania medzi mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom ohľadom
Ing. Pavol Krištof
Trenčianskeho hradu a o účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhu cestovného ruchu
v Bratislave. O prechode kompetencii hneď v úvode informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan
Štefanec, ţe zatiaľ zmluva podpísaná nebola pre majetkové
a finančné nezrovnalosti. Na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja roka 2003 bola
schválená organizácia Sprava ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja dňa 11. decembra 2003 bol schválený
štatút Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a do
funkcie riaditeľa menovaný Ing. Štefan Matlák. Nová
organizácia postupne preberá Okresné správy v Trenčíne,
Povaţskej Bystrici a Prievidzi, ktoré predstavuje 371
pracovníkov. Spravovanie predstavuje starostlivosť asi
o 1.500 km. Znamená to, ţe správa nad cestami sa realizuje,
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ale majetkové nedostatky si musí štát doriešiť. Riaditeľ Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof informoval, ţe
o riešení nájomných vzťahov medzi mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako
aj o zmene vlastníka Trenčianskeho
hradu bol oslovený viceprimátorom
mesta Trenčín Ing. Jánom Krátkym. Ale uţ pri vstupných rokovaniach dal Trenčiansky samosprávny kraj mestu Trenčín na
vedomie, ţe nemá záujem o predaj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan
alebo výmenu Trenčianskeho hra- Štefanec s ocenením z výstavy IT F Slovakiatour 2004
du. Keďţe v súčasnosti sa pripravuje mesto Trenčín na voľbu
svojho primátora, Trenčiansky samosprávny kraj nechce byť
zatiahnutý do predvolebného boja. Predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec informoval
o zviditeľňovaní Trenčianskeho kraja na aktivitách cestovného
ruchu. Prejavila sa konkrétne na výstave cestovného ruchu
v Brne na „Región Tour 2004“, na ktorej Trenčiansky
samosprávny kraj prichýlil do svojej expozície druţobný
Zlínsky kraj. Naopak na výstave „ITF Slovakiatour 2004“
v Bratislave Trenčiansky samosprávny kraj hosťovanie
Zlínskemu kraju opätoval. Všetko toto sa udialo na základe
vzájomne podpísanej zmluvy v roku 2003. Na výstave
cestovného ruchu v Bratislave bola ocenená expozícia
Trenčianskeho samosprávneho kraja organizátorom výstavy
udelením prvého miesta v kategórii regióny, mestá a obce, čo
je výsledkom pracovníkov odboru regionálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 26.01.2004, 02.02.2004
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Pomocná evidencia 32/1/04, 42/3/04
Mestský úrad v Trenčíne dňa 19. januára 2004 oznámil, ţe
v stanovenom termíne, t.j. do polnoci dňa 18. januára 2004 sa
registrovalo v nových voľbách jedenásť kandidátov na
primátora mesta Trenčín, ktoré sa uskutočnia dňa 13. marca
2004. Boli to títo kandidáti :
1. Ján Babič, nezávislý kandidát
2. Ing. Branislav Celler, koalícia SDKÚ, ANO, DS
3. Jozef Franko, Robotnícka strana ROSA
4. Bc. Elena Gabajová, nezávislý kandidát
5. Ing. Ján Krátky, KDH
6. Ing. Dušan Lobotka, koalícia ĽS-HZDS, KSS, SNS
7. doc. Ing. Peter Niţňanský, PhD., nezávislý kandidát
8. MUDr. Ľubomír Sámel, nezávislý kandidát
9. Ing. Jozef Tuchyňa, SDĽ
10. Ing. Milan Zigo, nezávislý kandidát
11. Ing. Jozef Ţiška, nezávislý kandidát
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 18/1/04
Dňa 19. januára 2004 prevzal viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler od riaditeľa pobočka Všeobecnej
úverovej banky v Trenčíne Ing. Stanislava Kováčika 40
funkčných počítačov pre trenčianske základné školy za
symbolickú 1,- Sk. Pre pri
preberaní
počítačov
Ing.
Branislav Celler povedal, ţe
školákom sa počítače určite zídu,
pretoţe pre mnohé slovenské
rodiny osobný počítač ešte nie je
štandardom. Dobrú vôľu vedenia
pobočky Všeobecnej úverovej
zľava Ing. S. Kováčik, Ing. B. Celler, Mgr. M. Lopatka
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banky v Trenčíne ocenil aj prítomný riaditeľ Základnej
školy Trenčín, Hodţova ulica Mgr. Marián Lopatka ako
významný krok vo výuke informatiky na základných školách
a významný prínos do celoštátneho projektu „Infovek“,
ktorého cieľom je vybaviť všetky základné školy počítačovou
technikou v roku 2004 a tak odstrániť negramotnosť v informatike u detí školského veku.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Pardón 24.01.2004
Pomocná evidencia 36/4/04, 37/3/04
Trenčiansky samosprávny kraj poţadoval pre podniky
autobusovej dopravy na rok 2004 pre dopravu vo verejnom
záujme 300 miliónov Sk. Štát však prispel iba polovicou
a preto závody Slovenskej autobusovej dopravy začali
uvaţovať o racionalizačných opatreniach. Výnimkou nie je ani
podnik Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, ktorý uţ
poţiadal Trenčiansky samosprávny kraj o zvýšenie cestovného
v trenčianskej mestskej hromadnej doprave zo súčasných 10,Sk na 12,- Sk. V tejto súvislosti sa uskutočnilo rokovanie
generálneho riaditeľa Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín
Ing. Vladimírom Kodajom a viceprimátorom mesta Trenčín
Ing. Branislavom Cellerom. Počas dnešného prijatia na pôde
Mestského úradu v Trenčíne Ing. Vladimír Kodaj informoval
vedenie mesta Trenčín, ţe prostredníctvom samosprávneho
kraja získala trenčianska Slovenská autobusová doprava na
rok 2004 zo štátneho rozpočtu 5,6 milióna Sk na zabezpečenie
mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. Predpokladané
reálne náklady pri nezmenenej výške cestovného sú však aţ
10,4 milióna Sk. Na základe tejto skutočnosti Ing. Vladimír
Kodaj predloţil ţiadosť miestnej samospráve o účelovú
dotáciu vo výške 4,8 milióna Sk na prevádzkovanie mestskej
hromadnej dopravy v Trenčíne. Ing. Branislav Celler
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konštatoval, ţe ostatné krajské mestá na Slovensku prispievajú
zo svojich rozpočtov na chod mestskej hromadnej dopravy.
Preto Mestský úrad Trenčín pripraví stanovisko na moţné
zapojenie sa mesta Trenčín do riešenia tejto situácie a ţiadosť
o dotáciu Slovenskej autobusovej doprave Trenčín bude
predmetom rokovania rozhodujúcich orgánov mesta Trenčín.
Konečné slovo bude mať mestské zastupiteľstvo, ktorého
najbliţšie riadne zasadnutie je naplánované na koniec februára
2004. Viceprimátor Trenčína Ing. Branislav Celler je
presvedčený, ţe poslanci na základe dodaných podkladov
zváţia, či je s pomocou mestských peňazí moţnosť odvrátiť
redukciu spojov alebo zvyšovanie cestovného v mestskej
hromadnej doprave. Negatívne riešenie situácie by sa bytostne
dotklo väčšiny obyvateľov Trenčína. Na záver rokovania Ing.
Vladimír Kodaj dal prísľub, ţe Slovenská autobusová doprava
Trenčín do rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
o prípadnej dotácii, cenu cestovného nezvýši ani v prípade
súhlasného stanoviska Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Trenčianske noviny 02.02.2004
Pomocná evidencia 45/1/04
Mesto Trenčín pripravilo pre občanov a návštevníkov
mesta Trenčín vianočné sviatky v roku 2003 v úplne novom
šate. Pod názvom „Čaro Vianoc pod hradom“ sa snaţilo
spríjemniť tieto jedinečné dni v roku bohatým kultúrnym
programom s jednotným motívom a humanitným poslaním.
Vďaka nemu sa Trenčín predstavil ako priateľ projektu
„Hodina deťom“ a podporil tak rovnomennú charitatívnu
aktivitu „Nadácie pre deti Slovenska“. Trenčania tak vlastným
pričinením pomohli deťom, ktoré to skutočne potrebujú.
Prvou z vianočných akcií bola pod názvom „Katarínske
obrázky“ aukcia 18 obrazov a jednej fotografie z mestských
archívov v celkovej vyvolávacej cene 35 tisíc Sk. Aukcie sa
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v hoteli Tatra zúčastnilo takmer 80 trenčianskych osobností.
Najdrahší obraz MUDr. Júliusa Činčára pod názvom „Ryba
a starci“ s vyvolávacou cenou 15 tisíc Sk bol vydraţený
takmer za 34 tisíc Sk. „Nadácia pre deti Slovenska“ získala
vopred obrazy do daru od mesta Trenčín, sama ich vydraţila a
získala 87 tisíc Sk na projekt „Hodina deťom“. Malí Trenčania
na detskom jarmoku predajom svojich výrobkov vyzbierali pre
projekt „Hodina deťom“ 6649,- Sk. Na akcii sa zúčastnili deti
z piatich trenčianskych základných škôl a Základnej
umeleckej školy. Vianočné ozdoby, medovníky, perníky, ale
aj vlastné obrázky predávali v centre mesta Trenčín a bohatým
kultúrnym programom potešili viac ako päťsto návštevníkov
vianočných trhov. Deti vystriedali na Mierovom námestí
svojimi aktivitami poslanci mestského zastupiteľstva. S
pomocou šéfkuchára najprv pripravili vianočnú kapustnicu
radných. Takmer 120 porcií poslaneckej pochúťky si Trenčania kupovali za symbolickú sumu, ktorej výsledný efekt
však znamenal pre projekt „Hodina deťom“ 1.016,- Sk. Deň
pred Štedrým večerom Trenčania kupovali vianočného kapra
na Mierovom námestí tieţ od poslancov mestského
zastupiteľstva. Výsledná suma 4.580,- Sk opäť poputovala na
projekt „Hodina deťom“. Predaj pohľadníc a plagátov
s tematikou Trenčianskeho čara Vianoc oficiálne ukončilo
vianočnú spoluprácu „Nadácie pre deti Slovenska“ a mesta
Trenčín. Na celkovej sume 102.477,- Sk, ktorú Trenčania
venovali formou vyššie spomínaných verejných zbierok
a draţby nadácii, sa podieľali čiastkou 2.812,- Sk. „Hlavný
prínos netradičných, ale originálnych osláv vianočných sviatkov v Trenčíne vidím v zjednotení sa našich spoluobčanov pre
myšlienku humanitných projektov,“ zhodnotil sviatočnú
motiváciu Trenčanov v prospech dobrej veci viceprimátor
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Podľa jeho slov bolo
podujatie aj výrazom dlhodobej snahy samosprávy podpo–
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rovať aktivity tretieho sektora. K nim patrí aj príspevok 100
tisíc Sk získaný od sponzorov z trenčianskeho regiónu, ktorý
mesto Trenčín odovzdalo v minulých dňoch „Nadácii
Markíza“.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 26.01.2004
Pomocná evidencia 33/1/04
Dňa 27. januára 2004 usporiadalo Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne tlačovú besedu, aby
informovalo o výsledkoch svojej
činnosti za rok 2003. Tlačovú
besedu otvoril a viedol jeho
riaditeľ Ing. Michal Jurdík.
Rozbor poţiarovosti v Trenčianskom kraji za rok 2003 pred- Riaditeľ KR HaZZ v T renčíne Ing. Michal Jurdík.
niesol podplukovník Ing. Anton Miko. Konštatoval, ţe v roku 2003 vzniklo 1.593 poţiarov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 767 poţiarov. Priame škody poţiarov
dosiahli hodnotu 52.990.100,- Sk, ale uchránená hodnota
dosiahla hodnotu 251.211.000,- Sk. Pri poţiaroch boli zranené
4 osoby a usmrtených 17 osôb. Podľa triedenia do odvetví
ekonomických činností najviac poţiarov vzniklo v poľnohospodárstve, celkom 614 poţiarov, čo predstavuje 38,5 %
z celkového počtu všetkých poţiarov. V bytovom hospodárstve vzniklo 191 poţiarov, t.j. 12 %, v cestnej doprave
vzniklo 119 poţiarov, t.j.7,5 %, v odvetví lesníctva vzniklo 95
poţiarov, t.j. 6 %. Najčastejšou príčinou vzniku poţiarov bolo
uţ tradičné vypaľovanie trávy a suchých porastov v 609
prípadoch. V dôsledku fajčenia vzniklo124 poţiarov. V roku
2003 vykonali jednotky okresných riaditeľstiev hasičského
a záchranného zboru Trenčianskeho kraja celkom 3.053
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výjazdov, čo je oproti predchádzajúcemu roku 2002 nárast o 8
%. Z tohto celkového počtu bolo 1.539 výjazdov k poţiarov,
t.j. 51 % a 1.236 technických výjazdov, t.j. 49 %. Najviac
výjazdov bolo k poţiarom a potom k poţiarom kontajnerov
poţiarov lesného porastu. Z technických výjazdov bolo
k dopravným nehodám, otváranie bytov a podobne. Major Ing.
Darina Neverišová informovala o kontrolnej činnosti okresných riaditeľstiev hasičského a záchranného zboru pri výkone
štátneho poţiarneho dozoru, ktorých bolo vykonaných 1.676.
Pri poţiarnych kontrolách bolo zistených 18.823 nedostatkov,
ktoré obsahovo mali tento charakter :
- nevykonávanie preventívnych protipoţiarnych prehliadok
technikom poţiarnej ochrany,
- nevykonávanie predpísaných záznamov do poţiarnej knihy,
- nezriadenie protipoţiarnych hliadok právnických osôb,
- neudrţovanie dokumentácie ochrany v súlade so skutočným
stavom,
- nevykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred
poţiarmi,
- nedodrţovanie zásad protipoţiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku poţiaru.
Pre bezprostredné nebezpečenstvo vzniku poţiaru boli
zastavené tri prevádzky. Za porušovanie povinností
vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred poţiarmi bolo
uloţených 48 pokút v celkovej sume 345.000,- Sk.
Počty poţiarov v jednotlivých okresov Trenčianskeho
kraja za roky 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 :
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počet požiarov

okres

rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003
Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad
Váhom
Partizánske
Povaţská Bystrica
Prievidza
Púchov
Spolu

144
36
95
34
51
69
94
215
63
801

157
71
101
27
101
89
83
274
93
1002

110
69
66
38
79
70
69
207
56
764

146
61
70
35
92
70
80
212
60
826

234
91
164
64
188
124
146
434
148
1593

Podiel okresov Trenčianskeho kraja na celkovej poţiarovosti
Púchov
9%

Trenčín
15%

Prievidza
27%

Povaţská Bystrica
9%

Bánovce nad
Bebravou
6%
Ilava
10%
Myjava
4%

Partizánske
8%

Nové Mesto nad
Váhom
12%
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Podiel jednotlivých okresov Trenčianskeho kraja na
priamych škodách, uchránených hodnotách, počte mŕtvych
a zranených pri poţiaroch v roku 2003

okres
Trenčín
Bánovce nad
Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto
nad Váhom
Partizánske
Povaţská
Bystrica
Prievidza
Púchov
Spolu

počet
ranených

4.821.700 42.745.000

počet
usmrtených
1

1.444.900 14.713.000

0

1

9.721.900 8.106.000
1.716.200 15.070.000

0
0

4
2

16.898.800 19.359.000

0

2

942.200 34.353.000

1

0

2.158.500 10.200.000

0

5

5.299.000 35.477.000
9.986.900 34.736.000
52.990.100 214.759.000

1
1
4

3
0
17

priama
škoda

uchránené
hodnoty

0

Vlastné poznámky
Dňa 31. januára 2004 ukončil na Mestskom úrade
v Trenčíne pracovný pomer zástupca primátora Mesta Trenčín
Ing. Ján Krátky.
Vlastné poznámky
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Dňa 31. januára 2004 rozhodol viceprimátor a štatutár
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler svojím rozhodnutím
č. 2/2004 podľa základe zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe
voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní
o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
a v súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady Slovenskej
republiky č. 1/2004 Z. z. o vyhlásení voľby prezidenta
Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 3. apríla 2004
stanovil za mesto Trenčín tieto osoby zodpovedné za
organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta
Slovenskej republiky :
- JUDr. Iveta Orgoníková – poverená vedením Mestského
úradu v Trenčíne;
- Ing. Ľubomír Štefánik – vedúci Útvaru ekonomického
Mestského úradu v Trenčíne;
- JUDr. Miroslav Holba – vedúci Útvaru legislatívy
a evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Trenčíne;
- PaedDr. Tamara Igoľnicynová - vedúca Útvaru vnútornej
správy Mestského úradu v Trenčíne;
- Mgr. Iveta Plešová – oddelenie legislatívy a evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Trenčíne;
- Mária Kivarottová – oddelenie legislatívy a evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Trenčíne;
- Ing. Jiří Slynko – vedúci oddelenia informatiky Mestského
úradu v Trenčíne;
- Mgr. Peter Kocnár – vedúci Útvaru kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu v Trenčíne;
Podľa tohto rozhodnutia na príprave a zabezpečení volieb
do orgánov samosprávy obcí sa budú podieľať aj ostatní
zamestnanci mesta Trenčín podľa pokynov osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb.
Súčasne bol schválený harmonogram zabezpečenia voľby
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prezidenta Slovenskej republiky v zmysle prílohy tohto
rozhodnutia.
Pomocná evidencia 72/1/04
Dňa 1. februára 2004 vymenoval minister obrany Slovenskej republiky Ing. Juraj Liška nového riaditeľa Leteckých
opravovní v Trenčíne Ing. Miloša Husára. Letecké opravovne
v Trenčíne tak dostali po polroku opäť riadne vymenovaného
riaditeľa. Predchádzajúceho riaditeľa Ing. Antona Zigu odvolal z funkcie bývalý minister obrany Slovenskej republiky
JUDr. Ivan Šimko. Na doplnenie treba dodať, ţe do
výberového konania sa prihlásilo 13 uchádzačov a priamo
výberového konania sa zúčastnilo 10 kandidátov.
Trenčianske noviny 02.02.2004
Pomocná evidencia 43/3/04
Dňom 1. februára 2004 sa uskutočnilo na Mestskom úrade
v Trenčíne niekoľko zaujímavých personálnych zmien,
z ktorých treba spomenúť :
- do funkcie vedúceho Útvaru školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu v Trenčíne nastúpil Mgr. Jozef Baláţ,
ktorý dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Základnej školy
Trenčín, Kubranská ulica, naposledy ako učiteľ Základnej
školy Trenčín, Veľkomoravská ulica;
- do funkcie vedúcej oddelenia kultúry na odbore kultúry
Mestského úradu v Trenčíne nastúpila Mgr. Hana Gallová,
dlhoročná pracovníčka Mestského kultúrneho strediska
v Trenčíne;
- do funkcie vedúceho Útvaru kultúry, športu a cestovného
ruchu Mestského úradu v Trenčíne bol menovaný Mgr. Peter
Kocnár;
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- do funkcie vedúcej oddelenia cestovného ruchu odboru
kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu
v Trenčíne bola menovaná Ing. Mária Paušová;
- vedením oddelenia školstva na odbore školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu v Trenčíne bol poverený Milan
Samák;
Vlastné poznámky
Dňom 1. februára 2004 začala oficiálne svoju činnosť
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Do
funkcie riaditeľky bola menovaná Jana Lalová. Hlavnou
úlohou agentúry bude poskytovať všeobecne prospešné sluţby
na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Pôjde
najmä o podporu regiónu v oblasti získania domácich a
zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a
podporovať vstup zahraničných investícií do regiónu a
iniciovanie budovania podnikateľských projektov a priemyselných parkov. Prvoradé budú štrukturálne fondy Európskej
únie, ktoré budú ľudí najviac zaujímať a z ktorých sa dá
čerpať najviac peňazí. Moţnosť čerpania peňazí z týchto
fondov bude moţné na základe ţiadostí a vypracovaných
projektov, či uţ v oblasti základnej infraštruktúry (dopravy,
ţivotného prostredia, školstva, zdravotníctva, kultúry,
sociálnych vecí), ľudských zdrojov, poľnohospodárstva,
priemyslu a sluţieb. V súčasnosti sa vie, ţe prvé projekty sa
môţu uţ podávať v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry a
sociálnych vecí, pričom sa budú podávať kaţdoročne v troch
cykloch, prvé z nich do 1. marca. Predpokladá sa, ţe prvých
projektov nebude veľa, skôr budú pilotné.“ Záujemcom budú
poskytované konzultačné sluţby, predovšetkým poradenstvo z
predvstupových a štrukturálnych fondov, ako aj verejná
prezentácia regionálnych projektov a iniciatív. Rozvojová
agentúra bude :
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- pomáhať subjektom pri vypracovávaní projektov,
- poskytovať poradenstvo,
- spolupracovať s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka,
Trenčianskou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v Trenčíne s rozvojovými
agentúrami, či s podnikateľskou sférou.
Trenčianske noviny 02.02.2004
Pomocná evidencia 44/1/04
Dňa 2. februára 2004 sa
uskutočnilo v Kultúrnom stredisku na sídlisku Trenčín Juh
oficiálne otvorenie vysunutého
pracoviska Mestskej polície
v Trenčíne, ktorého sa zúčastnil
viceprimátor Ing. Branislav
Celler, náčelník Mestskej polície Trenčín Mgr. František
Országh, poslanec Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne
a predseda Výboru mestskej
Trenčín Juh Ing. Ján
prestrih symbolickej stuhy viceprimátorom mesta Trenčín Ing. časti
Branislavom Cellerom vľavo a náčelníkom Mestskej polície
Bezák, poslanci Mestského
v Trenčíne Mgr. František Orságh
zastupiteľstva
v Trenčíne
JUDr.
Michal Čiertek, Branislav Zubričaňák,
Ing. Milan Česal, Oľga Löbbová, Ing.
Ján Krátky, Mudr. Ľubomír Sámel
a početná skupina novinárov. Po
slávnostnom prestrihnutí symbolickej
stuhy viceprimátorom mesta Trenčín
Ing. Branislavom Cellerom a náčelníkom Mestskej polície v Trenčíne
Mgr. Františkom Orsághom sa
Bc. Peter Repka
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uskutočnila tlačová beseda, na ktorej boli poskytnuté informácie o :
- novej organizačnej štruktúre Mestskej polície v Trenčíne,
ktorej súčasťou sa stáva aj nový okrsok na sídlisku Trenčín
– Juh. Na tomto vysunutom pracovisku Mestskej polície
v Trenčíne bude pracovať 11 policajtov, včítane náčelníka.
V smene budú pracovať nepretrţite dvaja policajti cez deň aj
noc. Do funkcie náčelníka okrsku mestskej polície v sídlisku
Juh bol menovaný Bc. Peter Repka. V prípade potreby, bude
zásah rýchly a adekvátny a nebude sa musieť čakať, kým na
sídlisko Juh dorazí hliadka z mesta. Zatiaľ bude do mája
2004 provizórium v personálnom obsadení. V marci 2004
absolvujú noví policajti absolvovať školenie v Bratislave a v
lete nastúpiť do sluţby, povedal náčelník Mestskej polície v
Trenčíne Mgr. František Országh.
- bezpečnostnej situácii na teritóriu mesta Trenčín sídliska
Juh. Táto je charakterizovaná
najmä problémami v oblasti
občianskeho spolunaţívania. Býva
tu veľa manţelských nezhôd,
vystrájajú tam aj výrastkovia.
Dáme si pozor na psíčkarov,
rušiteľov nočného pokoja povedal náčelník Mestskej polície
v Trenčíne Mgr. František Orságh. Na vysunutom pracovisku
bude pôsobiť tieţ pracovník na
viceprimátor Ing. Branislav Celler
priestupkové konanie, ktorý bude
spracovávať väčšie prípady pre Obvodný úrad Trenčín.
- rozvoji sídliska Trenčín - Juh v roku 2004, ktoré je v tomto
roku charakterizované tým, ţe v rozhodovaní o priorite
investičných akcií rozhodovali poslanci s občanmi. Po
skončení tlačovej besedy na úspešný vstup do činnosti
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okrsku Mestskej polície v Trenčíne v sídlisku sa miesto
sektu podávala torta, ktorú rozkrojil viceprimátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler.
Trenčianske noviny 09.02.2004
Pomocná evidencia 47/1/04
Primátori krajských miest zdruţení v Klube K-8 za účasti
prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera sa dňa
3. februára 2004
na stretnutí v Ţiline zhodli, ţe
reforma verejnej
správy nemôţe
byť úspešná bez
daňovej reformy,
pretoţe súčasný
objem zdrojov do
samosprávy nie
stretnutie primátorov krajských miest s prezidentom SR R. Schusterom
je
dostačujúci.
Klub vo svojom návrhu na reštrukturalizáciu daňového
systému vychádza z príkladu Dánskeho kráľovstva, ktoré je
Slovenskom porovnateľné počtom obyvateľov. V Dánsku
smeruje do samospráv aţ 48 % daní celkového objemu
výberu daní, kým na Slovensku len 7, %. Do regionálnej
samosprávy by malo smerovať podľa návrhu 30 % daní a pre
centrálnu štátnu správu 30 %. Poţiadavka časovej hranice na
uvedenie návrhu daňovej reformy do ţivota štátu bola
stanovená na 1. január 2007 s tým, aby uţ roky 2005 a 2006
boli poznamenané zohľadňovaním vyšším podielom daní na
samosprávy. Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
k návrhu daňovej reformy na záver stretnutia povedal, ţe pre
mesto Trenčín by to znamenalo 7-krát viac finančných
prostriedkov ako doteraz.
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Info Trenčín 12.02.2004
Pomocná evidencia 56/1/04
Dňa 6. februára 2004 sa uskutočnila v Kultúrnom stredisku
Dlhé Hony v Trenčíne tlačová beseda občianskeho zdruţenia
Materské
centrum „Srdiečko“ za
účasti zástupkyne
Únie materských centier Slovenska
Eleny
Bakošovej
vicerimátor mesta Trenčín Ing. B. Celler s členkami obč. zdruţenia
a viceprimátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera. Po
predstavení hostí Zuzanou Vladárovou sa ujala slova
štatutárna zástupkyňa občianskeho zdruţenia Materské centrum „Srdiečko“ Katarína Griffin, ktorá predstavila prítomným
novinárom doterajšiu činnosť a aktivity
zdruţenia od jej vzniku v roku 2002, ktorá
zdruţuje matky preváţne na materskej
dovolenke a deti do 6 rokov. Miestom
aktivít zdruţenia bolo aţ do septembra
2003 v Komunitnom centre Juh, kedy
Katarína Griffin
toto zaniklo. Zdruţenie funguje ako
mimovládna organizácia, ktorá :
- umoţňuje ţene na materskej dovolenke uplatniť sa v rámci
svojej profesie i záujmov,
- pomáha pri riešení problémov spojených s materstvom,
- ponúka ţenám relaxáciu a rozptýlenie,

49

- umoţňuje
získavať
nové
vedomosti
a zručnosti
prostredníctvom kurzov, prednášok a školení,
- umoţňuje deťom, ktorých matky sú na materskej dovolenke,
integrovať sa medzi svojich rovesníkov,
I napriek priestorovému handicapu, činnosť zdruţenia
pokračovala v iných priestoroch ako
napríklad „Detské výtvarné dielne“
v Galérii M. A. Bazovského, cvičenia
pre matky a deti v Základnej škole
Trenčín, Saratovská ulica, alebo cykly
prednášok zameraných na tehotenstvo,
materstvo, zdravie a rodičovstvo v čajovni „U malého princa“ na Mierovom
námestí v Trenčíne. Pochvalne sa vyjadrila na zástupcov mesta Trenčín, ktorí
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav
predbeţne prisľúbili nový priestor
Celler
v Centre voľného času na Hviezdoslavovej ulici č. 6. Priestorové riešenie zdruţenia potvrdil viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler a súčasne vyjadril trvalú podporu jeho
činnosti prostredníctvom grantov.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 15.01.2004
Pomocná evidencia 48/1/04, 50/1/04, 51/1/04, 53/1/04,
62/1/04
Dňa 10. februára
2004 sa uskutočnila
tlačová beseda v sídlisku Trenčín – Juh
v súvislosti s ukončením výstavby 61 bytových nájomných jednotiek a ich odovzdazľava Hlobeň, Ing. Ladislav Petrtýl, Ing. Branislav Celler, Ing. Zoltán Kássa, Ing.
Peter Nedbal.
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ním do uţívania, ktorej sa zúčastnili viceprimátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler, generálny riaditeľ firmy
„Byvyserv“ a.s. Trenčín Ing. Peter Nedbal, vedúci útvaru
Štátneho rozvoja bývania Slovenskej republiky Ing. Zoltán
Kássa, poverená zastupovaním prednostu Mestského úradu
v Trenčíne JUDr. Iveta Orgoníková, vedúca sociálneho
oddelenia Mestského úradu v Trenčíne Ing. Dana Mikulášová,
vedúci odboru ţivotného prostredia Mestského úradu
v Trenčíne Ing. Ladislav Petrtýl a poverená zastupovaním
vedúceho odboru architektúry Ing. arch. Adriana
Mlynčeková. Ešte pred
tlačovou
besedou
si
novinári prezreli časť
novopostavených bytov,
aby tak posúdili kvalitu
vykonaných
stavených
prác a mohli sa stretnúť aj
Ľudovít a Marcela Štefánikovi s dcérkou Katkou
s mladou rodinou Ľudovíta a Marcely Štefánikových, ktorá sa prišla tieţ pozrieť na
byt, do ktorého sa budú za desať
dní sťahovať. V tlačovej besede
Ing. Zoltán Kássa ocenil aktivity
Mesta Trenčín pri výstavbe nájomných bytov a tým aj spokojnosť
jeho občanov. Na otázky novinárov zodpovedali Ing. Branislav
Celler, JUDr. Iveta Orgoníková.
O investičných akciách v meste
Trenčín, ktoré sa pripravujú pre
najbliţšie obdobie informovala
Ing. arch. Adriana Mlynčeková
a Ing. Ladislav Petrtýl. Z nich
nový obytný dom
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osobitne zaujali stavebné akcie, ktoré budú riešiť dopravu cez
viaceré kriţovatky v meste Trenčín kruhovými objazdami a to
na kriţovatke ulíc Soblahovská a Legionárska s realizáciou uţ
v tomto roku 2004. A to nie je všetko, lebo v tomto roku 2004
sa pripravia štúdie ďalších kruhových objazdov na kriţovatke
pri čerpacej stanici pohonných hmôt „Esso“, na kriţovatke pri
čerpacej stanici pohonných hmôt „Aral“ a na kriţovatke ulíc
Pribinova a Rozmarínova. K ďalším dôleţitým investičným
akciám Mesta Trenčín v roku 2004 sa bude realizovať
„Klientské centrum“, (nazvané ako kancelária prvého kontaktu) priamo v hlavnej budove mestského úradu. Jej otvorenie je
naplánované ako súčasť trenčianskych osláv vstupu Slovenska
do Európskej únie. Bez kontaktu s jestvujúcou administratívnou prevádzkou mestského úradu bude sprístupnenie
mestskej veţe pre verejnosť. Súčasťou stavebných prác bude
aj sprístupnenie budovy mestského úradu formou výťahu,
ktorý vyrieši okrem prístupu do veţe ako aj bezbariérový
vstup na jednotlivé podlaţia. Obyvateľov Trenčína určite
poteší vypracovanie vyhľadávacej štúdie verejných WC na
území mestskej pamiatkovej rezervácie a pásma pamiatkovej
ochrany (od hotela Tatra po Námestie sv. Anny) či začiatok
rekonštrukcie oporného múra na Hornom Šianci, ktorý je
v havarijnom stave. V rozpočte mesta Trenčín na rok 2004
bola zahrnutá aj 14. etapa technickej mapy mesta Trenčín,
v ktorej sa spracuje časť územia Zámostie v nadväznosti na uţ
zamerané plochy. V súčasnosti aj na Trenčianskom samosprávnom kraji prebiehajú zmeny a doplnky územného plánu,
pretoţe táto lokalita bola zaradená medzi sedem priemyselných parkov celoslovenského významu. Plošne je vymedzená na pribliţne 90-tich hektároch, územná prognóza jasne
vymedzí komunikácie a plochy tak, aby ju mesto Trenčín
vedelo investorom ponúknuť na konkrétne investície. Čas
a klimatické podmienky ukázali, ţe Trenčín sa urbanisticky
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nerozvíja pôvodne zamýšľaným severným smerom, ale skôr sa
rozrastá na juţnú stranu. Preto boli pre lokality v tejto časti
mesta spracované dve atraktívne územné prognózy. Súčasťou
územnej prognózy Trenčín – Belá je napríklad dnes uţ realizovaný supermarket „Tesco“ a v jeho blízkosti je lokalita,
ktorá uţ má aj územné rozhodnutie na individuálnu bytovú
výstavbu. Ďalšie ponuky plôch pre potencionálnych
investorov poskytujú moţnosti na budovanie polyfunkčných
objektov či priestorov pre šport a rekreáciu.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 16.02.2004
Pomocná evidencia 56/1/04, 59/1/04, 60/1/04,61/1/04,
62/4/04
Fotoalbum č. 7/2004
Dňa 12. februára 2004 rozhodol viceprimátor a štatutár
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler svojím rozhodnutím
č. 3/2004 podľa základe zákona č. 564/1992 Z. b. o spôsobe
vykonania referenda v znení neskorších predpisov a v súlade
s rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 52/2004 Z.z.
o vyhlásení referenda, ktoré sa uskutoční dňa 3. apríla 2004
stanovil za mesto Trenčín tieto osoby zodpovedné za
organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta
Slovenskej republiky :
- JUDr. Iveta Orgoníková – poverená vedením Mestského
úradu v Trenčíne;
- Ing. Ľubomír Štefánik – vedúci Útvaru ekonomického
Mestského úradu v Trenčíne;
- JUDr. Miroslav Holba – vedúci Útvaru legislatívy
a evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Trenčíne;
- PaedDr. Tamara Igoľnicynová – vedúca Útvaru vnútornej
správy Mestského úradu v Trenčíne;
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- Mgr. Iveta Plešová – oddelenie legislatívy a evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Trenčíne;
- Mária Kivarottová – oddelenie legislatívy a evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Trenčíne;
- Ing. Jiří Slynko - vedúci oddelenia informatiky Mestského
úradu v Trenčíne;
- Mgr. Peter Kocnár – vedúci Útvaru kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu v Trenčíne;
Podľa tohto rozhodnutia na príprave a zabezpečení volieb
do orgánov samosprávy obcí sa budú podieľať aj ostatní
zamestnanci mesta Trenčín podľa pokynov osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb.
Súčasne bol schválený harmonogram zabezpečenia referenda
v zmysle prílohy tohto rozhodnutia.
Pomocná evidencia 73/1/04
Dňa 13. februára 2004 sa predstavil spoločný kandidát
Hnutia za demokratické Slovensko –
Ľudová strana, ZDS, Komunistickej strany
Slovenska, Slovenskej národnej strany a
SDA na nového primátora Trenčína 51ročný Ing. Dušan Lobotka. Spoločného
kandidáta predstavil ho na tlačovej besede
v Trenčíne podpredseda Hnutia za demokratické Slovensko – Ľudová strana JUDr.
Viliam Veteška a zástupcovia ostatných
Ing. Dušan Lobotka
spomenutých strán. Ing. Dušan Lobotka prehlásil, ţe nie je
členom ţiadnej politickej strany, chce byť integračným
činiteľom a hľadať cesty spolupráce bez ohľadu na stranícku
príslušnosť v prospech rozvoja mesta. Myslí si, ţe veľká
politika by v komunálnej sfére mala ustúpiť do úzadia. Jeho
volebným programom je, aby sa Trenčín stal v plnom zmysle
slova európskym mestom. Predstavitelia koaličných strán sa
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zhodli, ţe ich kandidát má plnú dôveru a vyzdvihli jeho
odborné, organizátorské, ľudské i morálne vlastnosti, čo
dokázal aj ako poslanec trenčianskeho mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady a predseda komisie legislatívy a
vybavovania sťaţností v dvoch volebných obdobiach v rokoch
1994 - 2002.
Trenčianske noviny 16.02.2004, 23.02.2004
Pomocná evidencia 62/3/04, 79/1/04
Na moravskom - slovenskom pomedzí, v príjemnom
prostredí chaty „Kohútka“ dňa 13. februára 2004 riaditeľ
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v
Trenčíne plk. Ing. Michal Jurdík a riaditeľ Hasičského
záchranného zboru Zlínskeho kraja plk. Ing. Mojmír Jurka
podpísali dohodu o spolupráci a vzájomnej pomoci pri
mimoriadnych udalostiach. Medzinárodná dohoda bola
uzavretá v zmysle plnenia zmluvy medzi Českou a
Slovenskou republikou o dobrom susedstve, priateľských
vzťahoch a spolupráci z roku 1992, zmluvy medzi Českou a
Slovenskou republikou o úprave reţimu a o spolupráci na
spoločných štátnych hraniciach z roku 1992 a zmluvy medzi
oboma republikami, o spolupráci a vzájomnej pomoci pri
mimoriadnych udalostiach podpísanej v roku 1998. Táto
dohoda, ktorá nás rozdeľuje, ale aj spája, predovšetkým
upravuje poskytovanie pomoci pri mimoriadnych udalostiach
a poskytovanie informácií o vzniku alebo o moţnosti vzniku
mimoriadnych udalostí, ktorých dôsledky môţu ohroziť
územie štátu druhej zmluvnej strany.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 79/3/04
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V hoteli Tatra v Trenčíne dňa 17. februára 2004 sa
uskutočnila tlačová beseda Futbalového klubu AS Trenčín
pred začiatkom jarnej
časti futbalovej sezóny. O tom, ţe to myslia s futbalom váţne,
potvrdzuje aj účasť
všetkých najvyšších
funkcionárov futbalového klubu - Ivo Valenta – väčšinový
vlastník klubu, Jaroslav Závodský – spoluvlastník klubu, Igor Štefanko – generálny manaţér, Róbert
Rybníček – manaţér, Anton Jánoš – šéftréner, Milan Mičenec
- kapitán muţstva a člen dozornej rady a viceprimátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler. Po otvorení tlačovej besedy
Tiborom Hlobeňom zimnú prípravu priblíţil šéftréner Anton
Jánoš. Podľa jeho slov zimná príprava bola rozdelená do
štyroch blokov. Začala sa v Liptovskom Jáne, ktorá bola
zameraná na zvýšenie fyzickej kondície. Príprava potom
pokračovala
ladením
taktických
a herných situácií v Uherskom Hradišti a
v Zlatých Moravciach. Počas prípravy
druţstvo odohralo desať futbalových
zápasov, z ktorých osem vyhralo a dva
prehralo. Najlepším strelcom bol Marek
Seman.
K personálnym
otázkam
hráčskeho kolektívu hovoril generálny
manaţér Igor Štefanko. Počas zimnej
Mgr. Róbert Rybníček
ligovej prestávky odišli z druţstva títo
hráči – Marcel Svrček na hosťovanie do Prievidze, Dušan
Miklas na hosťovanie do Dunajskej Stredy, Miloš Jakúbek na
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hosťovanie do Nemšovej, Miroslav Kozák odišiel do
Petrţalky a Milan Ivana odišiel do 1. FC.
Synot Uherské Hradište. Káder druţstva
naopak doplnili títo hráči – Pavol Šuhaj,
Marek Seman, Roman Chomistek, Daniel
Rýgel, Milan Santai, Jaroslav Kamenistý,
Vladimír Majsniar, Ondrej Šmelko, Gejza
Baranyai, Blaţej Vaščák, Michal Kubala
a Alexander
Homér.
Výkonom
Milan Mičinec
v prípravných zápa-soch prekvapil svojimi
hráčskymi kvalitami Gejza Baranyai. Kapitán druţstva Milan
Mičenec konštatoval, ţe zimná príprava bola dobrá a kvalitná.
Súčasne verí, ţe i keď ešte stále prebieha
stmeľovanie kolektívu, pre jarnú časť ligy
budú futbalisti dobre pripravení na odvetné
zápasy so svojimi súpermi. O konštituovaní klubovej rady informoval manaţér
druţstva Mgr. Róbert Rybníček, o ustanovení klubovej rady dňa 5. februára 2004,
ktorá by mala zohrať významnú úlohu pri
Ivo Valenta
ovplyvňovaní záujmu obyvateľstva mesta
Trenčín a jeho širšieho okolia o futbal. Súčasne predstavil za
asistencie kapitána druţstva Milana Mičinca pred-stavil nové
dresy pre futbalové druţstvo, ktoré
vyrobila sponzorská firma „Umbro“,
s ktorou bola uzavretá zmluva na tri a pol
roka. Po týchto príhovoroch sa dostal
k slovu väčšinový vlastník klubu Ivo
Valenta, ktorý vyjadril prekvapenie nad
mimoriadnym
záujmom
novinárov
z trenčianskeho regiónu o športové dianie
Igor Štefanko
vo Futbalovom klube AS Trenčín.
Poďakoval hráčom ako aj vedeniu futbalového druţstva za
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odvedenú drinu v jesennej časti futbalovej Corgoň ligy.
Aj napriek tomu, ţe druţstvo išlo do nového ročníka v úlohe
outseidra, preto jeho umiestnenie na šiestom mieste treba
kladne hodnotiť. Športové výsledky teda sú, ale netreba
v tomto roku pozerať sa príliš hore, ale predovšetkým
sústrediť pozornosť na :
- stabilizáciu pomerov v klube po stránke organizačnej
(podporovať činnosť správnej rady, vznik Fanklubu a podobne);
- zlepšovanie technickému stavu futbalového
štadióne a jeho najbliţšieho okolia;
- mládeţníckemu futbalu.
Vyjadril
sklamanie
nad malým záujmom
podnikateľskej verejnosti
Mgr. Tibor Gavenda po prevzatí šeku v hodnote 50.000,- Sk
podpore futbalu v Trenčíne a jeho okolí. Moţno majú veľa starostí, ale očakával
väčšiu podporu. Poďakoval všetkým tým podnikateľským
subjektom, ktoré pomohli prekonať počiatočné ťaţkosti. Ďalší
program tlačovej besedy patril milej udalosti, pri ktorej
odovzdal kapitán futbalistov AS Trenčín Milan Mičenec za
celý realizačný kolektív klubu riaditeľovi sociálnemu
zariadeniu detí a mládeţe „Demy“ Trenčín Mgr. Tibor
Gavenda symbolický šek v hodnote 5.000,- Sk, za čo bolo
z jeho strany vyslovené poďakovanie. Celkom otvorene
o finančných náleţitostiach v klube hovoril generálny manaţér
klubu Igor Štefanko. Konštatoval, ţe celú jeseň sa pracovalo
vo finančnom provizóriu. Po skončení prvej polovice sezóny
sa spočítali náklady a vyšlo, ţe sa preinvestovalo v klube
20 miliónov Sk. Z týchto finančných prostriedkov išlo 5,3 mi58

lióna Sk na vykrytie dlhu zaniknutého FC Laugarício a 3 milióny Sk zhltli prestupy, pretoţe sa potrebovalo posilniť, lebo
nebolo moţné hrať s kádrom, ktorý v Trenčíne zostal. Okrem
toho sa minulo na prestupy 2,9 milióna Sk. Rozpočet na jarnú
časť sezóny bol stanovený vo výške 12.326.950,- Sk, z čoho
ide 1,9 milióna Sk na mládeţnícky futbal. Zverejnené boli aj
ďalšie informácie ako napríklad to, ţe :
- futbalové druţstvo dostane za vyhraný zápas 150.000 Sk,
ktoré rozdelí tréner;
- platy hráčov sú v rozpätí od 15.000,- Sk do 30.000,- Sk
a môţu sa im priznať viaceré bónusy;
- pri prestupoch hráčov sa nedalo viac ako 700.000,- Sk;
- pripravuje sa internetová stránka klubu, ktorá bude
zverejnená na adrese – www.astn.sk a bude fungovať
najneskôr pred prvým jarným kolom;
- pripravuje sa prestavba futbalového štadióna.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 67/1/04, 74/1/04
Dňa 17. februára 2004 sa v okrese Trenčín uskutočnila
dopravná akcia zameraná na jazdu pod vplyvom alkoholu a
dodrţiavanie dopravných predpisov. Okrem toho policajti
zároveň pátrali po hľadaných osobách a veciach a kontrolovali
aj to, či vodiči nejazdia v kradnutých autách. V Trenčíne za
toto obdobie pokutovali 57 vodičov za porušenie predpisov a u
šiestich vodičov zistil jazdu pod vplyvom alkoholu.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 81/2/04
Mestskí policajti z Trenčína Peter Hatlas a Vladimír Holý
spáchali lúpeţ a odpykajú si za to vo väzení tresty odňatia
slobody na päť a pol, respektíve päť rokov. Rozhodol o tom
Krajský súd v Trenčíne dňa 20. februára 2004, ktorý potvrdil
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rozsudok trenčianskeho okresného súdu z mája 2002. Krajský
súd v Trenčíne tak ukončil tri roky trvajúcu paradoxnú
situáciu, keď lupiči po spáchaní skutku v roku 2001 naďalej
pracovali v mestskej polícii. Primátor aj náčelník mestskej
polície sa bránili, ţe ich nemôţu prepustiť, pokiaľ nebudú
právoplatne odsúdení. „My sme naozaj nemohli v tejto veci
konať. Museli sme sa na nich pozerať ako na nevinných,“
povedal náčelník Mestskej polície v Trenčíne Mgr. František
Országh. Mestskí policajti si trest odpykajú v prvej
nápravnovýchovnej skupine. Proti rozsudku uţ nemôţu podať
odvolanie, a preto priamo v súdnej sieni ich na pokyn sudcu
zadrţali a eskortovali do väzenia.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 84/1/04
Dňa 20. februára 2004
na Bratislavskom hrade
vymenoval prezident Slovenskej republiky Rudolf
Schuster doc. Ing. Juraja
Wagnera, PhD. do funkcie
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
pre druhé funkčné obdobie
rektor doc. Ing. J. Wagner prijíma blahoţelanie prezidenta SR R. Schustra
2004 - 2008. Vymenovanie
sa uskutočnilo na základe návrhu, ktoré vyplynulo z výsledkov tajného hlasovania Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 26. novembra
2003.
Trenčianske noviny 01.03.2004
Pomocná evidencia 112/1/04
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Dňa 23. februára 2004 usporiadal Trenčiansky
samosprávny kraj tlačovú konferenciu v Bratislave na tému
„Reorganizácia Súdnej mapy Slovenskej republiky“, ktorou
chcel vyjadriť svoje stanovisko ku zrušeniu Krajského súdu
v Trenčíne za pomoci študentov Fakulty architektúry
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 79/1/04
Dňa 25. februára 2004 sa uskutočnila v hoteli Tatra
pravidelná tlačová beseda mesta Trenčín, ktorá mala zaujímavý
program. Podľa programu viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler informoval o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Trenčín. Prvýkrát v histórii mesta Trenčín boli priamo
v rozpočte kvantifikované finančné prostriedky na rozvoj
športu v sume 4.800.000,- Sk a na kultúru v sume 8.000.600,Sk. Okrem toho dotácie mesta Trenčín na kultúru a šport
poriadané inými inštitúciami v spolupráci s mestom, vo výške
nad 100.000,- Sk na jednu akciu budú poskytnuté maximálne
do výšky 70 % nákladov na akciu. V minulosti mohli byť
akcie dotované aţ do výšky 100 %, čiţe bez vlastných
nákladov realizátora. Tento spôsob je transparentnejší a vylučuje moţné podozrenia verejnosti z korupcie. Dotácie sú určené
na celkovú činnosť subjektov s umeleckým alebo záujmovým
zariadením, granty na konkrétne projekty uţšieho lokálneho
alebo záujmového rozsahu. Mesto Trenčín v súlade so
schválenou koncepciou kultúrnej politiky má záujem o podporu
projektov v oblasti divadelníctva, fotografie, kinematografie
a videa, hudby, kultúrnych aktivít vysokých škôl, knihovníctva,
literatúry, miestnej kultúry, múzeí a galérií, pamiatkovej
starostlivosti, tanečnej kultúry, úţitkového umenia a dizajnu,
výtvarníctva. Termíny na odovzdanie konkrétnych projektov
príslušného grantového kola budú zverejnené vo vybraných
61

médiách a na svojej webbovej stránke. Pri posudzovaní
projektov budú odborné komisie prihliadať najmä na kritériá,
súvisiace so zvyšovaním kvality ţivotného štýlu, prezentáciou
mesta, doterajšou spoluprácou autorov projektu s mestom,
objavnosťou, originalitou, početnosťou cieľovej skupiny,
počtom aktívnych i pasívnych účastníkov projektu, kvalitatívnou úrovňou, ţánrovou a umeleckou hodnotou a schopnosťou spolufinancovania inými zdrojmi. Poskytnutý grant
bude prísne účelovo viazaný, o jeho zmene môţe rozhodnúť len
primátor alebo jeho zástupca po odporučení komisie, ktorá
pridelenie schválila. Kritériá pre poskytovanie dotácií
z rozpočtu mesta Trenčín na šport uprednostňujú prácu s deťmi
a mládeţou, podporujúcou jej výkonnostný rast. Dotácie môţe
mesto Trenčín poskytnúť aj subjektom vyvíjajúcim činnosť
v oblasti sociálnych sluţieb, zdravotníctva, školstva, ţivotného
prostredia a miestneho rozvoja. Dotácie môţu byť poskytnuté
na vopred určené okruhy potrieb mesta Trenčín. Určenými
okruhmi potrieb v podmienkach mesta sú najmä kultúra
a záujmová umelecká činnosť, telesná kultúra šport, ţivotné
prostredie, školstvo a vzdelávanie, sociálna starostlivosť
a charita, zdravotníctvo a zdravotnícke sluţby, rozvojové
programy pre mesto Trenčín. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, hnutiam, ich koalíciám a bankovým
inštitúciám.
V ďalšom bode programu bol viceprimátorom Ing.
Branislavom Cellerom o riešení náhradných priestorov pre
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka. Pôvodný predloţený návrh na ich riešenie schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne svojím uznesením č. 195/2003 zo dňa 18. decembra
2003, ktorým boli zlúčené tri základné školy na sídlisku
Trenčín – Juh a uvoľnené priestory Základnej školy Trenčín
Východná ulica mala zaujať Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Po protestoch učiteľov a rodičov zvolal vte62

dajší viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky mimoriadne
zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 16. januára
2004 a svojím uznesením č. 213/2004 poslanci svoje rozhodnutie odvolali. Pred mestom Trenčín tak vyvstal problém riešiť
priestory pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka, ktorá
uţ zaslala ţiadosť o akreditáciu študijného programu
ošetrovateľstva a zdravotníckych
sluţieb pre kúpeľníctvo. Rovnocennou náhradou sa mal stať
objekt na Ulici 1. mája, v ktorom
donedávna sídlila
základná
škola. Situáciu však komplikovala skutočnosť, ţe priestory
tejto školy v súčasnej dobe
ZŠ Trenčín, Ulica 1. mája
čiastočne vyuţíva Základná
škola sv. Svorada a Benedikta. Dohodu sa snaţili nájsť na
pracovnom rokovaní zástupcovia mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Biskupského úradu v Nitre, ktorý
je zriaďovateľom Základnej školy sv. Svorada a Benedikta.
Výsledkom rokovania bolo odovzdanie budovy bývalej základnej školy do výpoţičky Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka a Základnej škole sv. Svorada a Benedikta na obdobie
dvoch rokov. Po tomto dvojročnom období bude celá budova
daná k dispozícii Základnej škole sv. Svorada a Benedikta,
alebo nejakej inej vzdelávacej inštitúcii. Zámerom je, aby
v týchto priestoroch sídlila vţdy len škola.
Podľa programu ako poslední informovali novinárov
zástupcovia Spoločnosť Aupark a.s. Ing. arch. Juraj Jančina
a RNDr. Štefan Duchoslav o zámere ich spoločnosti, ktorá má
záujem investovať do výstavby ďalších obchodno-zábavných
centier pod spoločným názvom Aupark. Po ţilinskom a košickom projekte chce vstúpiť aj do Trenčína. Obchodnozábavné centrum Aupark by malo priniesť do Trenčína novú
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kultúru nakupovania a zábavy. V príjemnom prostredí ponúkne
kvalitný tovar (odevy, obuv, potraviny, hračky, elektroniku,
športové potreby, knihy a mnoho iných komodít), výbornú
zábavu a relax (moderné kiná, fitness centrum, billiard a rôzne
kultúrne a športové podujatia) a tieţ moţnosť rýchleho občerstvenia a príjemného posedenia v kaviarňach. Okrem toho môţe návštevník centra vyuţiť aj mnoho sluţieb (banky, čistiareň,
fotosluţba a podobne). Veľkokapacitné parkoviská v podzemí
zjednodušia dopravu, pretoţe poskytnú stovky parkovacích
miest, ktorých je v kaţdom mestskom centre nedostatok.
Záujmom spoločnosti
Aupark a.s. je, aby
obchodno-zábavné
centrum v Trenčíne
bolo situované do centrálnej mestskej časti,
naviazané na pešie
zóny starého mesta
(Mierové
námestie
a Štúrovo námestie).
Pozemok lemujú Ulica
Rezervovaná plocha pre výstavbu obchodno-zábavného centra Aupark
Knieţaťa Pribinu, Palackého ulica a zjazd z mosta, ktorý je hlavnou prístupovou
komunikáciou z diaľničného privádzača do mesta Trenčín.
Hlavný vchod by mal byť orientovaný do Štúrovho námestia.
V prízemí objektu sú navrhnuté obchodné jednotky a supermarket, pri ktorom je vyhradený priestor pre zásobovanie. Na
druhom nadzemnom podlaţí sú navrhnuté obchodné priestory
a gastro – jednotky rýchleho občerstvenia a vstup do multikina.
Na treťom nadzemnom podlaţí je miesto pre zábavu, športové
vyţitie a oddych. A ešte niekoľko údajov :
Počet parkovacích miest 420 vo dvoch podzemných
podlaţiach
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Počet podlaží 2 podzemné a 3 nadzemné podlaţia
Celková podlažná plocha 28 000 m2
Plocha na prenájom :
Obchody
8 350 m2
Gastro
450 m2
Zábava
do 2 300 m2
Počet obchodných jednotiek viac ako 60
Plocha multiplexu do 1 100 m2
Počet sál multiplexu (kinosály)
3–4
Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler privítal
prezentáciu podnikateľského zámeru spoločnosti Aupark a.s.
Podľa jeho slov takéto objektívne informácie zabraňujú
šíreniu rôznych dezinformácií a poloprávd. Zároveň uviedol,
ţe ďalší proces počnúc vypracovaním štúdie a končiac
prípadnými stavebnými prácami sa bude konať presne v duchu
Štatútu Mesta Trenčín a platných všeobecne záväzných
nariadení.
Info Trenčín 26.02.2004
Trenčianske noviny 01.03.2004
Pomocná evidencia 91/1/04, 92/1/04, 93/1/04, 94/1/04,
95/1/04, 115/1/04
Dňa 26. februára 2004 sa uskutočnila v priestoroch
Gastrocentra Trenčín tlačová beseda kandidáta na primátora
mesta Ing. Milana Zigu.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 70/1/04
Dňa 27. februára 2004 sa začali na prízemí Mestského
úradu v Trenčíne rekonštrukčné práce pre zriadenie
„Klientskeho centra“. Z pôvodne malých kancelárií vznikne
otvorený priestor, v ktorom sa občania na jednom mieste
dozvedia všetky potrebné informácie a vybavia podľa
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moţnosti všetky náleţitosti potrebné k vyriešeniu svojej
ţiadosti. Toto pracovisko bude pre občanov otvorené do
1. mája 2004, do dňa vstupu Slovenskej republiky do Európy.
Otvorenie takéhoto pracoviska v spojení so vstupom našej krajiny do Európskej únie je symbolickým počinom mesta
smerom k otvorenej komunikácii s občanom, ktorá tvorí
základ lokálnej demokracie vo všetkých vyspelých krajinách.
Vstupné priestory a
chodba, kde sa doposiaľ nachádzali kancelárie onedlho celkom
zmenia svoj vzhľad.
V súvislosti s architektonickým
riešením
klientského centra je
dôleţité i to, ţe celý
priestor prízemia bude
priestor pred rekonštrukciou
napriek bariéram v podobe dvoch vstupných schodísk zo strany Mierového námestia dostupný aj ľuďom pohybujúcim sa na invalidnom vozíku.
Vstup pre nich bude moţný z opačnej strany, teda spod
mestskej veţe.
Mestská
veţa
bude do konca
roka 2004 sprístupnená pre verejnosť. Zo strany od Štúrovho
námestia, v stene
mestského
úradu bude totiţ
vchod do výťahu, ktorý bude
priestor budúceho klientskeho centra po asanácii existujúcich priečok
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fungovať v rôznych reţimoch. V pracovných dňoch ako vstup
pre handicapovaných občanov na všetky podlaţia (vrátane
klientského centra), v turistickom reţime - napríklad počas
soboty a nedele ako prístup na veţu. Hlavnými okruhmi
činností zabezpečované klientskym centrom budú : matrika,
evidencia obyvateľstva, prideľovanie súpisných čísiel, správa
daní a poplatkov, prevádzkovanie obchodu a sluţieb v meste,
zabezpečovanie sociálnej pomoci, stavebný poriadok, doprava
a ţivotné prostredie, územno-technické informácie a
stanoviská územného plánu, podateľňa, informátor
a pokladňa. V rámci klientského centra bude pracovať cca 10
pracovníkov. Zriadenie klientského centra však nebude
znamenať vytvorenie novej organizačnej zloţky ani prijímanie
nových úradníkov. Všetci pracovníci klientského centra totiţ zostanú aj naďalej organizačne začlenení pod
svoje pôvodné
plán rekonštrukcie prízemia Mestského úradu T renčín
oddelenia, odbory a útvary, zmení sa iba ich pracovisko a celkový spôsob
spracovania jednotlivých agend. Pre zamestnancov mesta
Trenčín to samozrejme znamená pomerne veľkú zmenu, na
ktorú sa uţ teraz systematicky pripravujú. Jednou z nich bude
napríklad aj zrušenie úradných hodín. Klientské centrum bude
otvorené nepretrţite kaţdý pracovný deň.
Info Trenčín 26.02.2004
Pomocná evidencia 91/1/04
Dňa 27. februára 2004 prijal viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler riaditeľa Mestskej správy lesov
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v Trenčíne Ing. Jaroslava Baláţa pri príleţitosti jeho odchodu
do dôchodku za prítomnosti poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Antona Boca a Ing. Štefana Sýkorčina
a tajom-íčky Zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom
úrade v Trenčíne Bc. Eleny Gabajovej. Viceprimátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler povedal, ţe je mu veľkou cťou
rozlúčiť sa s Ing. Jaroslavom Baláţom, pretoţe ho nemu viaţe
dlhoročný, priam rodinný vzťah cez jeho rodičov. Jeho
dlhoročná práca v prospech občanov mesta Trenčín najprv na
Mestskom národnom výbore v Trenčíne a neskôr na Mestskom
úrade v Trenčíne a od roku 1993 aţ do odchodu na dôchodok
na Mestskej správe lesov v Trenčíne preverila jeho tvorivé
schopnosti nielen
ako radového pracovníka, ale neskôr
i ako funkcionára.
Na znak ocenenia
jeho
práce
mu
odovzdal zaujímavú
publikáciu „Zem“,
čo zvýrazňuje vzťah
Ing. Jaroslava Baláţa k prírode. Po
Zľava – Ing. Jaroslav Baláţ, Ing. Branislav Celler
tomto akte poďakovaní sa Ing. Jaroslav Baláţ zapísal do pamätnej knihy mesta
Trenčín. Záver stretnutia patril spomienkam Ing. Jaroslava
Baláţa na svoje začiatky práce na samospráve. Konštatoval, ţe
mal vţdy okolo seba správnych ľudí, ktorý mu vštepovali
správne pracovné návyky ako boli napríklad Ján Majerech,
Jozef Bednár a ďalší. Poprial vedeniu Mestského úradu
v Trenčíne, aby malo vţdy šťastnú ruku pri výbere dobrých
a zodpovedných pracovníkov.
Vlastné poznámky
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Fotoalbum č. 8/2004
Výmena skúseností a oboznámenie sa s podmienkami
fungovania
samosprávy
mesta Trenčín bolo v piatok
27. februára 2004 hlavnou
náplňou pracovnej návštevy
členov Okresného zastupiteľstva a zástupcov štátnej
správy oblasti Cork z juţnej
časti Írskej republiky. Jej
sedemnásť člennú delegázľava – viceprimátor mesta Trenčín Ing. B. Celler, predseda
ciu viedol predseda jej
Okresného zastupiteľstva oblasti Cork Ted O´Donovan
Okresného zastupiteľstva Ted O´ Donovan, ktorého privítal
zástupca primátora a štatutár mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler. Po oboznámení hostí s históriou mesta Trenčín
zdôraznil, ţe patrí k najstarším mestám na Slovensku so
špecifickým centrom, hradom a riekou Váh. Írski poslanci sa
zaujímali o skĺbenie historickej a modernej architektúry,
o rozvoj mesta Trenčín z hľadiska územného plánu. V tomto
roku sa samospráva mesta sústreďuje na dôkladnú
rekonštrukciu centra mesta Trenčín, ktorá sa začne vyhlásením
architektonicko-urbanistickej súťaţe a mala by vyústiť do
úspešnej realizácie. Mesto Trenčín kladie dôraz aj na riešenie
dopravy, predovšetkým vybudovaním obchvatu mesta, aby sa
odľahčila jeho centrálnu časť. Sú pripravené plochy pre
priemyselné vyuţitie ako aj pre výstavbu bytov a rodinných
domov informovala hostí povedala vedúca útvaru hlavného
architekta na Mestskom úrade v Trenčíne Ing. arch. Adriana
Mlynčeková. Delegáciu z oblasti Cork ďalej zaujímala ochrana
ţivotného prostredia, likvidácia tuhého komunálneho odpadu,
štruktúra priemyslu, školstva, zdravotníctva, systém riadenia
mesta, právomoci a financovanie samosprávnych orgánov v
69

Trenčíne. Zástupca primátora Ing. Branislav Celler pri dialógu
s hosťami zvýraznil, ţe Írsko so svojimi skúsenosťami môţe
byť pre Slovensko inšpiráciou vo vyuţívaní zahraničných
investícií. V rámci vstupu Slovenska do Európskej únie sa aj
mestu Trenčín otvárajú veľké moţnosti na prilákanie kapitálu
zo zahraničia. Potešilo by nás, keby investície prišli aj priamo
z oblasti Cork napríklad pre oblasť cestovného ruchu. Po
zapísaní sa do pamätnej knihy mesta Trenčín si delegácia
z oblasti Cork prezrela historické centrum mesta Trenčín
a navštívila expozície Trenčianskeho múzea. O fungovaní samosprávy v Írskej republike bola podaná zo strany hostí
informácia, ţe je rozdelená do 6 oblastí (county), ktoré sú
rozlohou a právomocami pribliţne na úrovni našich
samosprávnych krajov. V Írsku vo všeobecnosti platí, ţe volení
poslanci majú menšiu právomoc ako štátni úradníci. Íri tvrdia,
ţe je to pozostatok ešte z čias britskej nadvlády. Kaţdá oblasť
má svoje okresné zastupiteľstvo (county council). Vedie ho
predseda (chairman). Na rozdiel od radových členov, ktorých
volia občania v komunálnych voľbách, predsedu si volí samo
okresné zastupiteľstvo, a to len na jeden rok. Okresné
zastupiteľstvo oblasti Cork má 48 poslancov, ktorí sa venujú
najmä problematike nájomných bytov, stavebných povolení,
ciest, vodných zdrojov, odpadu, ţivotného prostredia
a priemyselného rozvoja. Poslanci okresného zastupiteľstva
nezastávajú funkcie starostov, tí sú len vo väčších mestách.
Starostov v oblasti Cork je len 9, ktorých volia občania,
pričom nemajú takmer ţiadne právomoci. Je to viac menej
reprezentatívna funkcia. Najväčšie kompetencie v okrese má
okresný manaţér (county manager). Vymenúva ho minister
a schvaľujú poslanci okresného zastupiteľstva.
Pomocná evidencia 100/1/04
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimoriadnom rokovaní dňa 16. januára 2004 vyjadrilo zásadný
nesúhlas so zámerom
Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej
republiky
a Vlády Slovenskej
republiky
zrušiť
Krajský súd so sídlom
v Trenčíne.
Zároveň
vyzvalo
poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky, aby pri hlaZľava JUDr. Jozef Kutiš, Ing. Branislav Celler s poslancami NR SR
sovaní v parlamente nesúhlasili so zrušením Krajského súdu
v v Trenčíne a svojím rozhodnutím tak nezakladali a neprehlbovali nerovnaké postavenie krajov Slovenskej republiky. Na
základe odborných stanovísk, vyjadrených v liste adresovanom podpredsedovi Vlády Slovenskej republiky a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Danielovi Lipšicovi, mestské zastupiteľstvo vníma moţné zrušenie Krajského súdu v Trenčíne ako ústup mesta Trenčín z pozície
krajského mesta, čo by mohlo v budúcnosti umoţniť jeho
demontáţ ako oficiálneho sídla regiónu. „Nemôţe to byť
systémové riešenie, ak majú byť takto postihnuté dve, resp.
jedno krajské mesto a ostatných sa reforma nedotkne,“
skonštatoval zástupca primátora a štatutár mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler. Práve z jeho podnetu sa dňa 1. marca 2004
na Mestskom úrade v Trenčíne konalo pracovné stretnutie, na
ktoré štatutár mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pozval
predsedu Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Jozefa Kutiša
a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Trenčianskeho kraja Ing. Milana Reháka, Ing. Miroslava Maxona a
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Bohumila Hanzela. Všetci traja poslanci jasne tlmočili svoje
stanovisko, ţe nepodporia optimalizáciu súdnej sústavy v terajšej podobe ako súčasť prebiehajúcej reformy súdnictva.
Bohumil Hanzel označil odnímanie základných pilierov výkonu štátnej moci v Trenčianskom kraji za nelogické, ţe je to
viac politická záleţitosť ako odborná. V opačnom prípade by
sa diskutovalo a zvaţovalo, aké zmeny sa majú spraviť, či sú
úmerné alebo neúmerné potrebám ľudí, ţijúcim v danom
regióne. JUDr. Jozef Kutiš označil za významnú udalosť, ţe sa
na pracovnom rokovaní zúčastnili aj poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky. Poukázal však na skutočnosť, ţe prišli
len z opozičného tábora. Nevieme, ako naše argumenty vnímajú koaliční poslanci. Nevieme, ako budú postupovať. Bol
by som rád, keby podľa reálneho stavu hlasovali v parlamente.
Bohumil Hanzel odmietol tvrdenie, ţe by medzi koaličnými
a opozičnými poslancami vládla nezdravá rivalita, pokiaľ
presadzujú záujmy regiónov. Vyjadril presvedčenie, ţe sa
nájde dosť rozumných poslancov aj v koalícii, ktorí pomôţu
zastaviť tento proces. Pokiaľ nepôjde o politickú objednávku,
myslím, ţe sa dohodneme.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 101/1/04, 141/1/04
Od 2. marca 2004 sa začali zberať podpisy proti zrušeniu
Krajského súdu v Trenčíne. Petičný výbor vznikol na podnet Ľudovej
strany Hnutia za demokratické Slovensko, ktorého predsedom sa stal
Ing. Dušan Lobotka, kandidát na primátora mesta
Trenčín. Členmi petičnézhromaţďovanie petičných podpisov
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ho výboru boli poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Ing. Miroslav Maxon, Ing. Milan Rehák, Ing. Peter Baco
a riaditeľ trenčianskej nemocnice MUDr. Pavol Sedláček. Vo
veci zrušenia Krajského súdu v Trenčíne rokoval v Národnej
rade Slovenskej republiky aj viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler s predsedami poslaneckých klubov Aliancie
nového občana Ľubomírom Litnerom a Slovenskej
a kresťansko-demokratickej únie Ing. Milanom Hortom.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 138/1/04
Po schválení účelovej dotácie Mestským zastupiteľstvom
v Trenčíne vo výške 2,4 mil. Sk pre Slovenskú autobusovú
dopravu, a.s. Trenčín na vykrytie straty z prevádzky mestskej
hromadnej dopravy na území mesta v roku 2004 sa dňa
2. marca 2004 na Mestského úradu Trenčín stretli štatutár
mesta Trenčín a zástupca primátora Ing. Branislav Celler
s generálnym riaditeľom Slovenskej autobusovej dopravy, a.s.
Trenčín Ing. Vladimírom Kodajom. Na pracovnom rokovaní
sa zúčastnili aj ekonomický riaditeľ Slovenskej autobusovej
dopravy, a.s. Trenčín Ing. Milan Saska a vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Trenčíne Ing. Ľubomír
Štefánik. Spolu diskutovali nielen o pripravovanej privatizácii
Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. Trenčín, ale najmä
dohodli postup, aby účelová dotácia mohla byť poskytnutá
Slovenskej autobusovej doprave, a.s. Trenčín, čo najskôr:
Mesto vypracuje zmluvu o poskytnutí dotácie a urobí
príslušné opatrenia z hľadiska rozpočtových pravidiel mesta
Trenčín, aby finančné prostriedky, čo najskôr prešli na účet
Slovenskej autobusovej dopravy vysvetlil po skončení
rokovania ďalší postup mesta Ing. Branislav Celler. Štatutár
mesta Trenčín tlmočil svojmu partnerovi aj poţiadavku na
zmenu prepravného grafikonu dvoch tzv. školských spojov
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v čase dopravy ţiakov na vyučovanie a po jeho ukončení späť.
Ing. Milan Saska prisľúbil zmenu v grafikone zrealizovať
k dňu 1.apríl 2004. Podľa tejto dohody, z oboch strán autobus
č. 21 vyjde ráno z mestskej časti Opatová, prejde pôvodnou
trasou cez Sihoť a od kriţovatky pri hoteli Tatra bude pokračovať smerom do Kubrej kopírovaním trate autobusu č. 1.
Tento spoj vyrieši dochádzku detí z mestskej časti Opatová
a sídliska Sihoť do Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica
a odpadne tak strach rodičov z prechodu detí cez frekventovanú komunikáciu, prípadne nebezpečnú „skratku“ cez
ţelezničnú trať. Spoj č. 19 zabezpečí v popoludňajších hodinách bezpečnú prepravu ţiakov zo Základnej školy Trenčín,
Ulica Na Dolinách do mestských častí Orechové a Zamarovce
takým spôsobom, ţe v čase prestoja odvezie detí od základnej
školy na autobusovú zastávku pri Automobilovom
opravárenskom závode Trenčín - Zlatovce, kde prestúpia na
spoj, ktorý figuruje aj v súčasnom cestovnom poriadku.
Slovenská autobusová doprava, a.s. Trenčín sa zaviazala, ţe
ceny cestovného v mestskej hromadnej doprave Trenčín
zostanú minimálne do 30. júna 2004 na súčasnej úrovni, t.j. za
nezľavnený lístok cestujúci zaplatí 10 Sk.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 120/1/04

Ing. Branislav Celler a Bc. Mária Opačitá

Dňa 3. marca 2004 prijal
viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler najlepších športovcov, ktorí v roku
2003 dosiahli najlepšie výsledky. Vo svojom príhovore
poďakoval všetkým športovcom, ktorí svojimi športovými výkonmi prispeli na
74

celkovom zviditeľnení mesta Trenčín vo svete. Je na chválu
mesta Trenčín, ţe v rámci svojich moţností podporuje rozvoj
športu, najmä u detí a mládeţe. Túto skutočnosť potvrdzuje
neustále zvyšovanie kvantity vloţených finančných
prostriedkov, ale aj uzatvárané zmluvy s inými subjektami
umoţňujúce prístup detí na športoviská. Ako poslednú zmluvu
moţno spomenúť, ktorá bola uzavretá s Hokejovým klubom
Dukla Trenčín okrem iného aj ohľadom umoţnenia prístupu
detí na ľadovú plochu zimného štadióna. Po príhovore
viceprimátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera si potom
pozvaní najlepší športovci prevzali diplom, vecné ocenenie
a zapísali do pamätnej knihy mesta Trenčín. Na záver sa
vedeniu mesta Trenčín za prejav ocenenia poďakoval za
všetkých športovcov náčelník Armádneho športového klubu
Dukla v Trenčíne Mgr. Ľubomír Vacek.
Najlepšími športovcami mesta Trenčín za rok 2003 boli
vyhlásení bez poradia :
- kulturista Igor Kočiš – Armádny športový klub Dukla
Trenčín, ktorý získal na majstrovstvách sveta v Bombaji –
India prvé miesto v kategórii do 70 kg;
- kulturistka Jana Purdjaková – Armádny športový klub
Dukla Trenčín, ktorá získala na majstrovstvách sveta vo
Valencii – Španielsko prvé miesto vo váhovej kategórii do
57 kg;
- kulturista Štefan Havlík – Armádny športový klub Dukla
Trenčín, ktorý získal na majstrovstvách sveta v Bombaji –
India prvé miesto v kategórii do 85 kg;
- zápasník grécko-rímskym štýlom Attila
Bátky – Armádny športový klub Dukla
Trenčín, ktorý získal na majstrovstvách
sveta v Créteil – Francúzsko tretie
miesto;
Bátky pri preberaní
- dráhoví cyklisti Jozef Ţabka – Martin zápasník Attila
vecného daru
75

-

-

-

-

Liška – Armádny športový klub Dukla Trenčín, ktorí
získali v bodovacích pretekoch dvojíc na majstrovstvách
sveta v Stuttgarte piate miesto;
dvojica rýchlostných kanoistov Mgr. Peter Páleš – Ján
Kubica – Armádny športový klub Dukla Trenčín, ktorí
získali na majstrovstvách sveta v Gainesville – USA
v disciplíne C2 na 1000 metrov 9.
miesto;
- vzpieračka Zuzana Kováčová –
Armádny športový klub Dukla
Trenčín, získala na majstrovstvách
Európy v Turecku ôsme miesto vo
vzpieračka Zuzana Kováčová pri
váhovej kategórii do 75 kg;
preberaní vecného daru
tanečný pár Zuzana Pašková – Michal Soukup – Armádny
športový klub Dukla Trenčín, získali na majstrovstvách
sveta profesionálov na jedenástom mieste v Dûsseldorfe –
Nemecko;
letci Ing. Peter Ištván a Boris Vittek z Klubu navigačného
lietania „Air Sympatia Trenčín“, ktorí získali na 12. ročníku medzinárodnej súťaţe leteckej rally „Fly – In 2003“
v Trenčíne druhé miesto;
letec Karol Benedikovič Vittek z Klubu navigačného
lietania „Air Sympatia Trenčín“, ktorí získal na 45. ročníku
medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky
v bezmotorovom lietaní v Prievidzi v kategórii „klubová
trieda“ tretie miesto.
Trenčianske noviny 01.03.2004, 08.03.2004
Pomocná evidencia 99/1/04, 102/1/04, 136/1/04
Fotoalbum č. 10/2004

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom
zasadnutí 26. februára 2004 schválili Zmluvu o výpoţičke
a prevádzkovaní zimného štadióna v Trenčíne. Táto zmluva
76

medzi mestom Trenčín a neziskovou organizáciou Hokejový
klub Dukla Trenčín bola uzatvorená podľa § 659 a nasl. a §
51 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Podľa tejto
zmluvy mesto Trenčín ako vlastník zimného štadióna
v Trenčíne bezodplatne poţičiava tento objekt do 31. decembra 2013 do uţívania neziskovej organizácii Hokejový klub
Dukla Trenčín za dohodnutým účelom, ktorým je
prevádzkovanie zimného štadióna. Mesto bude uhrádzať
prevádzkové náklady, aby bol chod zimného štadióna
bezproblémový.
Zmluva zároveň stanovila, ţe o údrţbu sa
bude starať nezisková
organizácia a zabezpečuje, ţe minimálne
jedenkrát
týţdenne
musí byť ľad na dve
hodiny k dispozícii na
rekreačné korčuľovazľava - Ivan Piovarči, Ing. Branislav Celler
nie zdarma pre občanov Trenčína. Podľa zmluvy nezisková organizácia Hokejový
klub Dukla Trenčín môţe poţičané priestory prenajímať, ale
celý výnos z prenájmu musí preukázateľne pouţiť na zabezpečenie činnosti
a potrieb mládeţníckeho hokeja v Trenčíne. Vybrané nájomné tvorí zároveň
dotáciu mesta Trenčín na činnosť a potreby mládeţníckeho
zľava - Ing. Pavol Gáborík, František Hossa Stanislav Medřík
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hokeja v Trenčíne. Zmluvu, na základe ktorej bude desať
rokov zabezpečená príprava a súťaţné zápolenia mladých
trenčianskych hokejistov, podpísali dňa 3. marca 2004
v Trenčíne zástupca primátora a štatutár mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler a riaditeľ neziskovej organizácie Hokejový
klub Dukla Trenčín Ivan Piovarči. Na podpise zmluvy sa
okrem akcionárov Dukly Trenčín a.s. zúčastnil aj Ing. Pavol
Gáborík, otec najjagavejšej hviezdy kanadského hokejového
druţstva „Minnesota Wild“ Mariána Gáboríka, aby predstavil
projekt, o ktorom snívajú mnohí rodičia, ale najmä mladí
hokejisti, ktorých budík nemilosrdne zobúdza uţ pred piatou
hodinou, aby stihli ranný tréning na trenčianskom zimnom
štadióne na Sihoti. Podobné detstvo preţil aj Marián Gáborík.
Moţno aj preto prišiel s nápadom postaviť pre svojich
nasledovníkov malý zimný štadión, ktorý bude pozostávať z
klasickej zastrešenej ľadovej plochy a okolo nej štyri
stupienky pre divákov, na ktorom by bolo deň čo deň plno
drobizgu, ţiakov hokejových tried zo Základnej školy Trenčín
na Hodţovej ulici. Keďţe Marián väčšinu roka trávi
v Amerike, povinnosti investora zveril svojmu otcovi. Ten
o projekte malého zimného štadióne povedal viac.
Predpokladaný finančný náklad predstavuje 40 miliónov Sk.
Na umiestnenie malého zimného štadióna bolo vytipovaných
viacero alternatív pre ľadovú plochu, ale základnou
myšlienkou bolo a aj zostalo miesto v areáli Základnej školy
Trenčín na Hodţovej ulici, teda v škole s hokejovými
triedami. Ostatné ihriská, ktoré sú v areáli školy – atletická
dráha, ďalšie plochy pre volejbal, basketbal a malý futbal
budú v tomto a budúcom roku zrekonštruované konštatoval
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. V mestskom
rozpočte na rok 2004 je na skvalitnenie športového areálu
patriaceho k Základnej škole v Trenčíne na Hodţovej ulici
schválených 4,5 mil. Sk a mesto Trenčín sa bude na tento pro78

jekt uchádzať aj o grant z prostriedkov Európskej únie. Investorom malého zimného štadióna je však súkromná osoba, čo
však by nemal byť problém. Viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler verí, ţe aprílové mestské zastupiteľstvo
schváli prevod pozemku pod budúci zimný štadión. Následne
musí investor spracovať projekty, prejsť procesom stavebného
povolenia a začať realizovať vlastnú stavbu. Ing. Pavol
Gáborík akoby nepoznal slovenskú byrokraciu, je stále
optimisticky naladený a verí, ţe výstavba štadióna potrvá
pribliţne dvanásť mesiacov. Verí, ţe všetky administratívne
a projekčné práce zvládne tak, aby stavenisko bolo pripravené
ešte v tomto roku 2004. Zaujímavé sú aj perspektívy jeho
vyuţitia, kde sa predpokladá, ţe pri dobrom manaţmente si
štadión na prevádzku aj zarobí. Je predstava o uskutočňovaní
letných kempov mladých hokejistov, nevynímajúc jeho
vyuţitia i zahraničnými klubmi v rámci prípravy na sezónu.
Malý zimný štadión v areáli Základnej škole v Trenčíne na
Hodţovej ul. pomôţe nielen talentovaným hokejistom, ale aj
krasokorčuliarom a najmä korčuľovania chtivým Trenčanom.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 137/1/04, 144/3/04
Dňa 4. marca 2004 sa uskutočnila v hoteli Tatra tlačová
beseda, na programe ktorej bola podaná
informácia o investíciách, ktoré mesto
Trenčín v súčasnosti ako prioritne rieši.
Po privítaní hostí tlačovým tajomníkom
Tiborom Hlobeňom sa ujal slova
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý v hrubých rysoch
zoznámil v súčasnosti s najväčšou investičnou akciou v meste Trenčín pod
názvom „Juhovýchodný obchvat mesta
Ing. Dušan Jasečko
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Trenčín“, ktorej objemová štúdia boli v týchto dňoch
spracovaná. Ďalej konštatoval, ţe finančné náklady na túto
stavbu sa budú pohybovať na hranici 2 miliárd Sk. Časť
stavby od diaľničného privádzača po čerpaciu stanicu pohonných hmôt „Esso“ bude finančne náročnejšia, pretoţe zahŕňa
aj cestný most. Mesto Trenčín má záujem, aby financovanie
tejto etapy výstavby znášal štát. Predpokladá sa, ţe zo
schválených finančných prostriedkov mesta Trenčín na rok
2004 sa časť pouţije na výkup pozemkov. V najbliţšom
období sa uskutoční rokovanie ministrom dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavlom
Prokopovičom, na ktorom bude snaha zo strany mesta
Trenčín, aby najväčšia miera financovania akcie bola
prenesená na štát, resp. Slovenskú správu ciest. O konkrétnom
riešení juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, riešené uţ
spomenutou štúdiou hovoril riaditeľ Keraming a.s. Trenčín
a člen Komisie ţivotného prostredia a dopravy Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Dušan Jasečko. Juhovýchodný
obchvat je pokračovaním diaľničného privádzača na Zámostí
premostením cez rieku Váh a jeho derivačný kanál ku kriţovatke medzi Leteckými opravovňami a Biskupicami s pokračovaním ponad ţelezničnú trať Trenčín – Bánovce nad
Bebravou a štátnu cestu 2/507 po kriţovatku k čerpacej stanici
pohonných hmôt „Esso“. Komunikácia bude pokračovať popri
Východnej ulici na sídlisku Juh a v tejto časti bude
vybudovaná zeleň a protihluková bariéra. Prv však neţ
obchvat prejde popri areáli formy „Trens“ do kriţovatky
sídliska Pred polom s napojením na štátnu cestu 1/61 smerom
na Ţilinu, musí obchvat prekonať terénne nerovnosti Breziny.
Štúdia rieši tento problém tromi variantmi :
- Prvý variant navrhuje pokračovanie obchvatu vybudovaním
tunela,
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- Druhý variant navrhuje vybudovať pokračovanie obchvatu
bez tunelu okrajom muničného skladu v Zábraní;
- Tretí variant navrhuje vybudovať pokračovanie obchvatu
stredom muničného skladu v Zábraní a je z návrhov
najdlhší.
Po zodpovedaní otázok novinárom
k juhovýchodnému obchvatu mesta Trenčín
sa k slovu dostali zástupcovia firmy
„Siemens“ Ing. Emanuel
Petrík a Ing. Richard
Procík, aby prezentovali
svoju firmu v súvislosti
s modernizáciou verejného osvetlenia a rekonIng. Emanuel Petrík
štrukcie cestnej svetelnej signalizácie na
území mesta Trenčín. Obaja konštatovali,
Ing. Richard Procík
ţe technický stav verejného osvetlenia
a svetelnej signalizácie v meste Trenčín je zastaralý a drţí sa
len silou vôle. Rekonštrukcia svetelnej signalizácie sa začína
dňom 1. apríla 2004. Je len samozrejmé, ţe si to vyţiada zásah
do miestnych komunikácií a chodníkov ich rozkopaním, ale uţ
potom to bude všetko v poriadku.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 103/1/04, 104/1/04
Dňa 6. marca 2004 po jednomesačnom pracovnom úsilí
bolo otvorené v Trenčíne na Pribinovej ulici sociálne
zariadenie „Krištof“. Prekrásne slnečné, ale veľmi studené
počasie akoby chcelo zvýrazniť prejav ľudských citov pre tých
našich občanov, ktorí ich potrebujú v núdzi. Po privítaní
pozvaných hostí poslancom Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne Ing. Jánom Krátkym symbolickú zelenú stuţku
nádeje prestrihla poslankyňa Národnej rady Slovenskej repu81

bliky MUDr. Anna Záborská. Ďalší program slávnostného
otvorenia sociálneho zariadenia „Krištof“ pokračoval vo
vnútri zariadenia. Po príhovoroch poslancov Národnej rady
Slovenskej
republiky MUDr. Anny Záborskej a Pavla
Minárika sa stavebný dozor a manaţér projektu Ing. Jozef
Lipták poďakoval autorom projektu Ing. arch. Mariánovi
Betákovi a Ing. Jozefovi Gajdošovi, všetkým sponzorom
a dobrovoľníkom,
ktorí sa podieľali na
realizácii
projektu
tohto sociálneho zariadenia, ktorá si
vyţiadala investíciu
650 tisíc Sk. Osobitne poďakoval predsedníčke Centra pre
rodinu
v Trenčíne
Oľge Löbbovej, ktorá
svojím entuziazmom strhla pre splnenie svojej myšlienky na
svoju stranu všetkých. O poslaní sociálneho zariadenia
„Krištof“ hovorila predsedníčka Centra pre
rodinu v Trenčíne Oľga Löbbová, ktoré :
- poskytne bez rozdielu rasy, pohlavia,
náboţenskej alebo politickej príslušnosti
sociálnu pomoc tým občanom, ktorí sa
z akéhokoľvek dôvodu nemôţu vrátiť do
svojho trvalého domova pre týraných
násilím v rodine, ekonomickým a sociálOľga Löbbová
nym vydieraním a stratou sociálnych
istôt;
- umoţní 21 občanom prechodne sa ubytovať na jednu aţ tri
noci, v ojedinelých prípadoch poskytnúť ubytovanie aţ na
30 dní;
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- poskytne sýtu a teplú polievka na večer a jednoduché
raňajky;
- poskytne právnu a sociologickú poradňu;
- ponúkne prácu vo verejný prospech, brigádnickú činnosť
alebo zamestnanie;
V závere svojho vystúpenia dodala, ţe sociálne zariadenia
„Krištof“ v Trenčíne sa riadi svojím domovým poriadkom,
ktorý musí byť jeho uţívateľmi rešpektovaní. Z týchto
pravidiel moţno spomenúť :
- na nocľah sa neprijímajú ľudia pod vplyvom alkoholu;
- ubytovanie je dočasné na jednu noc;
- v prípade poţiadavky na dlhšie ubytovanie ako jeden deň
je náväznosť na kontakt Úradu práce
a sociálnych vecí;
- prednosť ubytovania
má zamestnaný aleMons. Peter Paliatka posvät il sociálne zariadenie
bo evidovaný nezamestnaný;
- kaţdý je povinný zaplatiť za stravu a nocľah.
Potom dekan Trenčianskeho dekanátu Mons. Peter Paliatka
posvätil toto zariadenie a zaţelal mu šťastlivú cestu pri
uspokojovaní túţob tých, ktorí stratili prístrešie na ceste
ţivotom.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 117/1/04, 118/1/04, 150/1/04
Fotoalbum č. 11/2004
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Mesto Trenčín bude v októbri 2004 pripravené ponúknuť
investorom 115 ha areál na Zámostí na vybudovanie priemyselného parku. O jeho vyuţití dňa 6. marca 2004 rokoval
s predstaviteľmi mesta Trenčín aj minister hospodárstva
Slovenskej republiky Pavol Rusko. Ako sám povedal, diskusia
v Trenčíne
mala veľmi
konštruktívny
charakter
a bola pre neho veľmi príjemná, pretoţe sa stretol
na mestskom
úrade s odhoZľava JUDr. Marián Gallo, PhDr. Pavol Rusko, Ing. Július Homola
dlaním dobudovať priemyselný park na základe dohôd so súkromnými
spoločnosťami, ktoré vloţia investície do tohto parku. Za dva
aţ tri roky začnú naplno pracovať automobilky v Trnave
a Ţiline a Trenčín je práve v strede. Pokiaľ ide o logistické
zázemie a výrobu komponentov pre finálnych výrobcov,
nepoznám lukratívnejšiu lokalitu. Infraštruktúra, profesionálny
prístup mesta Trenčín, kvalitné parcely, to všetko dáva veľmi
dobrý predpoklad, aby Trenčín svoj priemyselný park veľmi
rýchlo naplnil. V blízkej budúcnosti pocítia obyvatelia
Trenčína a okolia pozitívny vplyv rozvoja slovenského
priemyslu, keď sa dokončí diaľnica do Ţiliny. Vyslovil
presvedčenie, ţe Povaţie bude Porúrím Slovenska. Je
odsúdené na úspech. Povedal po skončení rokovania Pavol
Rusko. Veľký význam spoločné stretnutie ocenil aj zástupca
primátora a štatutár Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, keď
povedal, ţe dnešné stretnutie pomohlo vyjasniť si ďalšie kroky
vo vzťahu k lokalite, ktorá bude čoskoro pripravená na
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vybudovanie priemyselného parku. Presvedčili sme sa, ţe
ideme správnou cestou. Mesto Trenčín neţiada Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky o finančnú podporu. Chce,
aby Trenčín bol na pomyselnej priemyselnej mape
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a agentúry
SARIO, aby nezabudli pripomenúť pri rokovaní so
zahraničnými investormi, ţe v Trenčíne je pre nich pripravená
lokalita. Územie budúceho priemyselného parku na Zámostí v
Trenčíne má 115 ha, z toho pribliţne 40 ha vlastní Slovenský
pozemkový fond a ostatnú pôdu má 342 súkromných vlastníkov. Všetci sú známi, pretoţe prebehla evidencia pozemkov.
Predpokladá sa rozdelenie tohto územia na dve lokality. Tieto
sa ponúknu dvom súkromným developerom, ktorí zabezpečia
vykúpenie pozemkov za súkromné investície, vybudovanie
infraštruktúry a priamy prísun investorov podľa dohodnutých
podmienok. To znamená, ţe mesto Trenčín do toho nevloţí
ţiadne finančné prostriedky. Uţ dnes sa rokuje so spoločnosťou, ktorá priviedla investorov do Ilavy. Táto spoločnosť
ponúka mestu Trenčín troch investorov, jedného z v oblasti
spotrebnej elektroniky a dvoch dodávateľov komponentov do
automobilového priemyslu. Okrem toho treba brať na vedomie
skutočnosť, ţe v októbri 2004 bude dokončená čistička
odpadových vôd pre toto územie, čo znamená, ţe prvé
prevádzky by mohli začať vyrastať na pravom brehu rieky
Váh uţ v roku 2005. Minister Pavol Rusko privítal túto
informáciu, pretoţe podľa jeho slov vzhľadom, na predpokladaný nábeh výroby automobiliek v Trnave a Ţiline, bude
rok 2005 pre mnohých investorov, ktorí chcú prísť na
Slovensko, veľmi zaujímavý.
Pomocná evidencia 121/1/04
Mesto Trenčín dňa 6. marca 2004 ponúklo Úradu práce
a sociálnych vecí v Trenčíne 200 pracovných miest v rámci
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aktivačných prác pre uchádzačov o zamestnanie. Náplňou ich
práce by malo byť čistenie chodníkov, ulíc a ďalšie, väčšinou
manuálne práce na území krajského mesta Trenčín. Podľa
zástupcu primátora a štatutára mesta Trenčín Ing. Branislava
Cellera prví nezamestnaní by sa v rámci aktivačných prác mali
objaviť v uliciach Trenčína uţ v jedenástom kalendárnom
týţdni. Mestská samospráva bude naďalej vyvíjať aktivity,
aby našla ďalšie oblasti, v ktorých by sa mohli po dohode
s Úradom práce a sociálnych vecí v Trenčíne realizovať
uchádzači o zamestnanie.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 122/1/04, 151/3/04
Prinajmenšom dvadsať rokov skrývali nánosy hliny na
mieste starej trenčianskej tehelne kostru, ktorá bola objavená
koncom februára 2004 pri príprave staveniska pod nový
obchodný dom „Lídl“, jej vybagrovaním pri kopaní základov z
hĺbky asi 2,5 metra. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva
Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne Lenky
Bušovej sa nepodarilo určiť vek ani pohlavie zomrelej osoby.
Kostra totiţ nebola kompletná. Boli tam kosti dolných
končatín, kľúčne kosti, rebrá a jabĺčko z kolena. Okrem toho
tam bol nájdený popritom všelijaký odpad, ako topánka, či
hrniec, dodal vo svojej výpovedi stavebný technik Miroslav
Šabík. Podľa majiteľa blízkeho kamenárstva Alexandera
Chlapíka sa nedá vylúčiť ani to, ţe kosti sa v bývalej tehelni
ocitli z neďalekého cintorína, keď sa sem vynášala hlina ako
aj odpad z cintorína. Alebo sa tam mohla dostať neskôr, keď
sa sem vyváţala stavebná suť zo sídliska Juh. Dodal, ţe
smetisko sa asi pred dvadsiatimi rokmi zasypalo hlinou a
stavbári tam teraz nachádzajú všeličo. Policajti majú však
zatiaľ iný názor na spôsob, ako sa kostra pod zemou ocitla,
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preto sa začali trestné stíhanie pre trestný čin ublíţenia na
zdraví.
Trenčianske noviny 01.03.2004
Pomocná evidencia 113/1/04
Dňa 11. marca 2004 sa uskutočnilo na Mestskom úrade
v Trenčíne rokovanie viceprimátora mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera s ministrom dopravy a spojov Slovenskej republiky Ing. Pavlom Prokopovičom, na programe
ktorého bolo vstupné
zoznámenia sa s vypracovanou objemovou
štúdiou pod názvom
„Juhovýchodný obchvat
zľava - minister dopravy SR Ing. Pavol Prokopovič a viuceprimátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler.
mesta Trenčín“, ktorej
realizácia by významným spôsobom odbremenila dopravu
v meste Trenčín. Na rokovaní sa zúčastnili aj odborní
pracovníci Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej
republiky a Mestského úradu v Trenčíne, aby pomohli svojím
čelným funkcionárom pri posudzovaní a následne vyjadrili
svoje stanoviská pre médiá. Keď pred dvomi týţdňami viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler tvrdil výšku
predpokladaných nákladov okolo dvoch miliárd Sk, tieto po
návšteve ministra dopravy boli spresnené na tri miliárdy Sk.
Minister dopravy Slovenskej republiky Ing. Pavol Prokopovič
nevylúčil moţnosť spoločného financovania štátom, mesto
Trenčín a Trenčianskym samo-správnym krajov, okrem šance
získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Ak sa nevyskytnú problémy pri posudzovaní
stavby so ţivotným prostredím, s reálnom výstavbou obchvatu
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by sa mohlo začať koncom roka 2006. Viceprimátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler spresnil, ţe mesto Trenčín má
známych vlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú v trase
juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín a okrem toho má
zahrnuté v rozpočte na rok 2004 finančné prostriedky na
výkup pozemkov, čiţe uţ v tomto roku sa započne s výkupom
pozemkov.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 151/1/04
Dlho očakávaná sobota 13. marca 2004 vo večerných
hodinách sa konečne rozlúštila hádanku, kto zasadne do kresla
primátora mesta Trenčín na necelé tri nasledujúce roky po
odstúpení Ing. Juraja Lišku. Voľby mali trochu skomplikovaní
voliči, ktorých okrsky boli v Základnej škole na Dlhých
Honoch, keď polhodinu po oficiálnom začiatku ešte podupkávali pred školou, pretoţe riaditeľka ich dovnútra nevpustila.
Vraj o ničom nevedela. Menšie vzrušenie spôsobila aj správa,
ţe pri Keramoprojekte sa pohybujú mladíci s transparentom
propagujúcim jedného z kandidátov. Nakoniec sa ukázalo, ţe
nebola celkom pravdivá. Šestnásťročný mládenec, ktorého
prichytila mestská polícia, mal v rukách len letáky s číslom
jedného z kandidátov. Ukazoval ich okoloidúcim. Predpovede
boli rôzne. Kaţdý volič mal svoj tip,
svojho kandidáta. Napätie gradovalo
s pribúdajúcimi hodinami. Hoci sa vo
všeobecnosti očakávalo, ţe z volieb
vyjde víťazne doterajší zástupca primátora Ing. Branislav Celler, ale aţ do 23.
hodiny nebolo nič jasné. Predbeţné odhady sa totiţ rôznili podľa jednotlivých
volebných okrskov. Aţ necelú hodinu
pred polnocou zverejnila mestská
Ing. Branislav Celler
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volebná komisia poradie kandidátov podľa počtu hlasov, ktoré
im občania odovzdali v štyridsiatich štyroch volebných
okrskoch. Právo rozhodnúť o hlave mesta vyuţilo len 15.692
občanov, čo je 33,5 percenta z oprávnených voličov.
Najväčšiu dôveru prejavili Ing. Branislavovi Cellerovi.
S rozdielom necelých šesťsto hlasov patrí druhé miesto Ing.
Jozefovi Ţiškovi. Volebný program Ing. Jána Krátkeho oslovil
2.475 voličov a Ing. Jozefa Tuchyňu 2.068. Pomerne veľkým
prekvapením bolo piate miesto doc. Ing. Petra Niţňanského,
PhD., ktorý do volebnej kampane investoval takmer
šesťstotisíc korún. Prepadol tieţ kandidát koalície Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenskej
národnej strany, Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej
demokratickej aliancie Ing. Dušan Lobotka, ktorého šance na
zvolenie označil JUDr. Vladimír Mečiar ako veľmi vysoké.
Novému primátorovi stačilo na zvolenie 3.208 hlasov. Jeho
predchodcovi Ing. Jurajovi Liškovi odovzdalo v predošlých
voľbách svoj hlas 4.993 občanov Trenčína.
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Životopis novozvoleného primátora mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera.
Ing. Branislav Celler sa narodil 15. marca 1967 v Trenčíne.
V roku 1986 zmaturoval na Strednej priemyselnej škole
stavebnej. V roku 1991 úspešne ukončil štúdium na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave,
odbor pozemné stavby. Svoju pracovnú kariéru začal ako
pomocný projektant v štátnom podniku Texing Trenčín.
V rokoch 1991- 1992 pôsobil ako športový manaţér
Basketbalového klubu TTS Trenčín. Následne aţ do roku
2000 pôsobil ako vedúci ekonomického úseku spoločnosti
„Stival“ Trenčín, s.r.o. V ďalšom období pracoval ako riaditeľ
spoločnosti „La Familia“, a.s. Ing. Branislav Celler zároveň
zastával post predsedu predstavenstva Trenčianskych vodární
a kanalizácií, a.s., a člena dozornej rady Trenčianskej
vodohospodárskej spoločnosti, a.s. Ing. Branislav Celler bol
od roku 1994 aktívny vo verejnom ţivote mesta Trenčín, kde
pôsobil ako poslanec a člen mestskej rady. V dvoch volebných
obdobiach (1994-1998 a od roku 2002) pôsobil a pôsobil ako
predseda finančnej a majetkovej komisie Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne. V rokoch 1998- 2002 bol
predsedom komisie ţivotného prostredia, dopravy a investícií
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V októbri 2003 bol
poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zvolený do
funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca pre výkon funkcie,
čím posilnil výkonnú moc mesta Trenčín. Zároveň upustil od
svojich doterajších podnikateľských aktivít. Dňa 16. januára
2004 bol zvolený mestským zastupiteľstvom za zástupcu
primátora a zároveň sa stal štatutárom mesta Trenčín.
V politickom ţivote sa angaţoval od roku 1994 v
Demokratickej strane. V súčasnosti je podpredsedom
Miestneho zdruţenia Demokratickej strany v Trenčíne. Ing.
Branislav Celler je ţenatý, otec dvoch detí. K jeho záľubám
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patrí rodina, basketbal, hokej a futbal, amatérske
fotografovanie, literatúra faktu. Najradšej počúva hudbu
v podaní skupín „U2“ a „Bez ladu a skladu“. Od roku 2000
pôsobí aktívne v Trenčianskej nadácii ako čestný člen
správnej rady.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 147/1/04, 147/2/04, 149/1/04,
157/1/04, 157/2/04
Dňa 24. marca 2004 sa uskutočnila tlačová beseda
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, na ktorej
predstavil rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. jej nové
vedenie, s ktorým vstúpilo do nového funkčného obdobia a to
prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Ivana
Baránka, CSc., prorektora pre rozvoj doc. Ing. Ignáca Prnu,
CSc. a prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
prof. RNDr. Juraja Slabeyciusa, CSc. a prorektora. Predmetom
tlačovej besedy boli názory nových akademických
funkcionárov na novelu vysokoškolského zákona a aktuálne
otázky s ňou súvisiace.
Pomocná evidencia 195/1/04
Na Výstavisku Trenčín mesto módy Pod Sokolicami v
Trenčíne dňa 24. marca 2004 v čase od 9. do 16. hodiny bolo
rušno, ktoré sa stalo centrom burzy práce. Na burzu práce
osemdesiat autobusov pozváţalo viac ako štyritisíc nezamestnaných z celého Slovenska a ďalší prišli individuálne, a tak
celkový počet návštevníkov však určite presiahol desaťtisíc.
Najviac ich prišlo z východného Slovenska. Organizátori
druhého ročníka podujatia oslovili niekoľko tisíc zamestnávateľov zo všetkých kútov Slovenska a z nich záujem prejavilo necelých osemdesiat. Počas trhu práce sa prezentovali aj
zahraničné firmy - z Česka, Rakúska, Maďarska, dokonca
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jedna aj z Cypru. Najviac boli zastúpené strojárske, stavebné a
stolárske profesie, ponúkané boli aj pracovné príleţitosti v
oblasti obchodu a marketingu. Podujatia sa zúčastnili nielen
evidovaní nezamestnaní, ale aj zamestnaní, ktorí mali záujem
zmeniť svoju profesiu.
Trenčianske noviny 29.03.2004
Pomocná evidencia 196/1/04
Dňa 25. marca 2004 sa uskutočnila v dopoludňajších
hodinách slávnostná inaugurácia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, ktorého do tejto významnej funkcie
vymenoval na Bratislavskom hrade prezident Slovenskej
republiky Rudolf Schuster dňa 20. februára 2004. Na slávnosti
sa zúčastnili zástupcovia Kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
najvyšší predstavitelia štátnej a verejnej správy regiónu,
významní podnikatelia, rektori domácich a zahraničných
univerzít a ďalší hostia. Rektor Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka po prevzatí insígnií z rúk predsedu
Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka prof. Ing. Michala Boršča, CSc. predniesol
slávnostný prejav pred naplneným auditóriom. V slávnostnom
prejave vyjadril perspektívy ďalšieho vývoja univerzity
v najbliţšom čase, keď vrcholia prípravy pre zriadenie Fakulty
zdravotníctva a ošetrovateľstva. Pre jej potreby mesto Trenčín
poskytlo časť priestorov po zrušenej Základnej škole Trenčín
na Ulici 1. mája. Či bude fakulta definitívne zriadená
rozhodne akreditačná komisia. Súčasne upozornil, ţe podľa
správy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
o výsledku kontroly verejných vysokých škôl má Trenčiansky
kraj najmenej študentov. Preto od budúceho akademického
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roka sa bude Trenčianska univerzity Alexandra Dubčeka
usilovať o rozšírenie humanitných a spoločenských študijných
programov tak, aby z dnešných 3.500 študentov študovalo
v roku 2008 okolo päť aţ šesťtisíc študentov.
Trenčianske noviny 29.03.2004
Pomocná evidencia 197/2/05
Dňa 25. marca 2004 popoludní veľká zasadačka Mestského
úradu v Trenčíne bola miestom mimoriadneho zastupiteľstva
mesta Trenčín, na ktorom sa
uskutočnila inaugurácia nového
primátora mesta Trenčín. Tejto
udalosti zodpovedala aj účasť
popredných hostí, z ktorých
moţno spomenúť poslanca
Národnej
rady
Slovenskej
republiky Bohuslava Hanzela,
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana
Štefanca, rektora Trenčianskej
gratuláciu predsedu volebnej komisie J. Klču Ing. B. Cellerovi
univerzity doc. Ing. Juraja
Wagnera, PhD. a exprimátora mesta Trenčín Štefana Reháka.
Po otvorení rokovania mestského zastupiteľstva a privítaní
hostí viceprimátorom mesta Trenčín
Ing. Branislavom Cellerom oboznámil predseda mestskej volebnej
komisie Ján Klčo s výsledkami
volieb v meste Trenčín na funkciu
primátora mesta Trenčín, ktoré sa
uskutočnili dňa 13. marca 2004. Ján
Klčo oznámil, ţe občania zvolili do
funkcie primátora mesta Trenčín
Ing. Branislava Cellera a k zvoleniu
Ing. Branislav Celler potvrdzuje sľub podpisom
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mu srdečne blahoţelal. Po zverejnení výsledkov volieb na
funkciu primátora mesta Trenčín Ing. Branislav Celler zloţil
predpísaný sľub, prevzal z rúk Jána Klču primátorské insígnie
a sľub potvrdil svojím podpisom. Po krátkej prestávke
pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva poslaneckým sľubom Janky
Fabovej, ktorá ako náhradníčka s najväčším počtom hlasov v územnom obvode postúpila za Ing. Branislava Cellera
ako poslankyňa. Potom nasledovala
voľba zástupcu primátora mesta Trenčín,
ktorým sa stal Ing. Anton Boc a voľba
dlhodobo uvoľneného poslanca na výkon
Janka Fabová
funkcie, ktorým sa stal Branislav Zubričaňák. Záver rokovania mestského zastupiteľstva patril voľbe predsedov komisií, keď :
na uvoľnené miesto predsedu finančnej komisie po Ing.
Branislavovi Cellerovi bol schválený Ing. Ján Krátky;
za predsedníčku novovytvorenej komisie zdravotníctva
a sociálnych vecí bola schválená Gabriela Hubínska
a za predsedníčku komisie pre školstvo bola schválená
Mgr. Anna Plánková.
Novozvolení predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne sa stali automaticky členmi mestskej rady.
Pomocná evidencia 165/1/04, 176/1/04, 180/1/04
Fotoalbum č.13/2004
Niekoľko stoviek oznámení o čase a mieste konania
referenda, ktoré mali dostať do poštových schránok voliči v
Trenčíne, sa na miesto určenia nedostalo. Ocitli sa v kontajneri, ktoré objavili náhodní občania. Podľa predbeţného vyšetrovania ich tam zrejme hodil 19-ročný Ján F. Konateľ
firmy „Študentský servis“ Radomír Szabó nevedel vyšetro94

vateľom povedať, či brigádnik chcel takýmto spôsobom vyjadriť svoj názor na referendum o predčasných parlamentných
voľbách. Po vzniku tejto aféry sa firme nepodarilo s Jánom F.
skontaktovať. Radomír Szabó oznámil, ţe sa pravdepodobne
zatajuje. Zo zákona oznámenia o čase a mieste konania referenda je samospráva povinná doručiť voličom. Mesto Trenčín
túto sluţbu zabezpečovalo prostredníctvom „Študentského
servisu“. Voliči v okrsku č. 2 mali dostať celkom 1346 oznámení, skončili však v kontajneri na Beckovskej ulici. Z nich
neporušených sa podarilo z odpadkov vytiahnuť 753 oznámení. Ďalšie poškodené tam zostali. Voliči napokon oznámenia o referende do schránok dostali. Ich tlač a distribúciu na
svoje náklady zabezpečil Študentský servis“.
Trenčianske noviny 22.03.2004
Pomocná evidencia 170/3/04, 177/1/04
Dňa 29. marca 2004 sa uskutočnila tlačová beseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorej jej predseda
Ing. Štefan Štefanec, podpredseda Ing. Jozef Fabián a riaditeľ
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof
informovali o :
- dopravnej situácii na úseku Drietoma – Zvolen;
- spolupráci so zahraničnými partnermi;
- výsledkoch rokovania Rady samosprávnych krajov;
- oslavách vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
v krajskom meste Trenčín.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 174/1/04
Dňa 30. marca 2004 sa uskutočnila tlačová konferencia
mesta Trenčín, ktorej sa okrem primátora mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera zúčastnili aj nový zástupca primátora mesta
Trenčín Ing. Anton Boc, vedúca oddelenia sociálnych vecí
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Mestského úradu v Trenčíne Ing. Daniela Mikolášová, poverený vedením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
Ing. Branislav Horník, poverená riadením odboru sluţieb
zamestnanosti Úradu
práce, sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne
Ing. Zdenka Tvrdá
a Bc. Anna Kedrová z
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne. Po otvorení tlačovej konferencie Tiborom Hlobeňom sa predstavil
novinárom nový zástupca primátora mesta Trenčín Ing. Anton
Boc. Potom zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne informovali o podpore udrţiavania pracovných
návykov uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo
nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov ako
prostriedok ich zamestnateľnosti. Zaujímavé údaje predloţil
poverený vedením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne Ing. Branislav Horník o okrese Trenčín, ktorý sa
dlhodobo zaraďuje
medzi okresy s najniţšou zamestnanosťou v Slovenskej republike. Potvrdzujú
to aj údaje k dňu
29. február 2004, keď
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Trenčíne
evidoval
3.800 nezamestnazľava – Ing. Branislav Horník, Ing. Zdenka Tvrdá a Bc. Anna Kedrová
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ných a miera nezamestnanosti dosiahla 6,26 %. V meste
Trenčín k tomuto termínu bolo evidovaných 1 893 nezamestnaných. Prevahu v evidencii nezamestnaných majú muţi,
ktorých je v Trenčíne viac ako 57 % z celkového počtu
nezamestnaných. Podľa stupňa dosiahnutého vzdelania
prevahu majú vyučení a uchádzači o zamestnanie so
stredoškolským vzdelaním. Občanov zdravotne postihnutých v
Trenčíne eviduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Trenčíne 161, absolventov škôl, ktorí ukončili štúdium v
minulom roku máme v Trenčíne 298. Úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny, vznikli 1.1.2004 ako orgán štátnej správy
v zmysle zákona č.453/2003 z.z. o orgánoch štátnej správy v
oblasti sociálnych vecí, rodiny a sluţieb zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnom období sa
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaoberajú aj problematikou menších obecných sluţieb, ktoré sa konajú na pôde
obcí a miest. Výnimkou nie je ani mesto Trenčín, kde
s aktívnym prispením primátora mesta Trenčín Ing. Branislava
Cellera a vedúcej oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu
v Trenčíne Ing. Daniely Mikolášovej Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne vytvoril pracovné miesta v rámci
takzvanej aktivačnej činnosti. V rámci tohto projektu poskytuje úrad práce, soc. vecí a rodiny aktivačný príspevok pre
občanov v hmotnej núdzi a taktieţ pre organizátorov
aktivačnej činnosti. Od 15. do 26. marca 2004 sa zapojilo do
prác 113 dlhodobo nezamestnaných, pričom mesto Trenčín
vytvorilo podmienky pre 517 dlhodobo nezamestnaných.
Moţnosť nástupu vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé
počasie a pracovné moţnosti väčšinou v teréne bola rozfázovaná od 15. marca do 1. apríla 2004. Uţ spomínaných 113
uţ zapojených ľudí sa staralo o poriadok a čistotu na cintorínoch na území mesta, čistotu chodníkov a mestských komunikácií, podieľali sa na úprave verejnej zelene a niektorí
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pracovali aj v záhrade Mestského hospodárstva Trenčín a na
futbalovom štadióne na Sihoti. Na prvý pohľad nízke číslo
v rámci zapojenia sa dlhodobo nezamestnaných do menších
obecných sluţieb spočíva aj v tom, ţe mnohí nezamestnaní
prichádzali po výzve s uţ novými uzatvorenými pracovnými
zmluvami, alebo sa preukázali s potvrdením o dočasnej
práceneschopnosti alebo na výzvu nereagovali. Tí, ktorí
nereagovali, boli vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe podnetu mesta Trenčín.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 182/1/04
K 1. aprílu 2004 vymenoval primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler JUDr. Ivetu Orgoníkovú za prednostku
Mestského úradu v Trenčíne. Menovaná uvedenú funkciu
vykonávala dočasne po odchode Ing. Miroslava Vlčku odo
dňa 1. novembra 2004.
Vlastné poznámky.
Trenčiansky okresný vyšetrovateľ v piatok 2. apríla 2004
obvinil 19-ročného Jána F. z marenia prípravy a priebehu
referenda v Trenčíne. Trestné oznámenie v rovnakej veci
podali na generálnej prokuratúre priamo generálnemu
prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi aj dvaja členovia
Ústrednej volebnej komisie pre referendum a opoziční
poslanci Katarína Tóthová a Róbert Madej. Oznámenia o čase
a mieste konania referenda mal Ján rozniesť v druhom
volebnom okrsku mesta Trenčín. Na prácu si ho najal
„Študentský servis“, u ktorého si mesto Trenčín objednalo
distribúciu oznámení o čase a mieste konania referenda.
Všetkých 1.346 oznámení však skončilo v kontajneri na
Beckovskej ulici. Mestskému úradu v Trenčíne to oznámil
jeden z členov okrskovej volebnej komisie, ktorého na
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podozrivé správanie sa mladého muţa upozornili tamojší
dôchodcovia. Z doterajšieho šetrenia vyplynulo, ţe študent
obvinenia odmieta, vraj ich zabudol v autobuse a niekto ich
odtiaľ vzal a hodil do kontajnera. Tejto rozprávke neverí ani
konateľ Študentského servisu Radomír Szabó. Jeho spoločnosť musí mestu Trenčín zaplatiť pokutu. Firma oznámenia
napokon vytlačila a distribuovala na vlastné náklady. Podľa
hovorcu Mestského úradu v Trenčíne Tibora Hlobeňa však
mesto Trenčín s touto firmou skončilo ďalšiu spoluprácu.
Trenčianske noviny 29.03.2004
Pomocná evidencia 198/2/04
Na ukončenie úvodného stretnutia finálovej série medzi
trenčianskou Duklou a zvolenským HKM musel dňa 2. apríla
2004 čakať prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster
spolu s veľvyslancom USA v Slovenskej republike Ronaldom
Weiserom, ktorí prišli slávnostne rozsvietiť Trenčiansky hrad.
Športová udalosť sa dala do protikladu so spoločenskou
udalosťou preto, lebo hokejový zápas bol vysielaný mestom
Trenčín v spolupráci s Hokejovým klubom Dukla Trenčín pre
fanúšikov na veľkoplošnej obrazovke len kúsok od miesta,
kde mal prebiehať slávnostný ceremoniál. A keďţe sa o
výsledku zápasu rozhodovalo aţ v predĺţení, tak začiatok
ceremoniálu sa nakoniec presunul o viac ako polhodiny.
Trenčania svoj prvý zápas síce prehrali, no Trenčiansky hrad
toho večera zaţiaril ako nikdy predtým. Postaral sa o to
trojročný syn amerického veľvyslanca Danny, ktorý do
pripraveného mobilného telefónu vydal pokyn na postupné
zaţatie 46 nových reflektorov. Rekonštrukciu osvetlenia v
hodnote 3,5 milióna Sk sponzorovalo Veľvyslanectvo USA
v Bratislave. Iniciátorom všetkého bol prezident Slovenskej
republiky Rudolf Schuster, ktorý chcel, aby rekonštrukcia bola
ukončená ešte pred prvým kolom prezidentských volieb.
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan
Štefanec k tomu na pondelňajšej tlačovej konferencii dňa 25.
marca 2004 uviedol, ţe nové osvetlenie hradu je pre Trenčín aj
veľkou udalosťou i za cenu toho, ţe prezidentská kampaň
pominie, ale osvetlenie v niekoľkomiliónovej hodnote ostane.
Osvetlenie sa prestalo pravidelne pouţívať po tom, ako sa v
marci 2003 zrútila časť opevnenia. Uţ v tom čase rezonovala
myšlienka nového osvetlenia hradu, uviedla na slávnosti
riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, ale
samozrejme peniaze na takúto akciu sme nemali. A tak
myšlienka putovala do zásuvky, kde čakala na lepšie časy. Na
rozdiel od narušeného opevnenia, ktoré sa svojej opravy zatiaľ
nedočkalo, lepšie časy pre osvetlenie hradu nastali pomerne
zakrátko. Ako spomenul veľvyslanec USA Ronald Weiser, ţe
keď prvý raz so svojou manţelkou navštívil Trenčiansky hrad
ten sa mu zapáčil. Keďţe vedel, čo sa stalo 7. marca 2004
zaumienil si, ţe musí niečo urobiť, aby tento hrad znovu
nadobudol svoju krásu. A tak predsavzatie sa stalo
skutočnosťou a dominanta Trenčína opäť pyšne ţiarila do
nočnej oblohy.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 209/1/04
Dňa 2. apríla 2004 Severoatlantická aliancia prijala
slávnostne sedem nových členov, medzi nimi i Slovenskú
republiku. Toto historicky najpočetnejšie rozšírenie aliancie
potvrdilo vztýčenie štátnych vlajok Slovenskej republiky,
Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estónska, Bulharska a Rumunska
pred jej sídlom v Bruseli. Pri príleţitosti vstupu Slovenskej
republiky do Severoatlantickej aliancie bol v Bratislave
kultúrny a vzdelávací program, v ktorom hrali vojenské
hudobné telesá krajín Severoatlantickej aliancie. Tieto krajiny
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predstavili svoje tradičné nápoje a jedlá a deti sa zapojili do
rôznych súťaţí, za účasť v ktorých dostávali rôzne darčeky.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 212/4/04
V troch storočiach ţila najstaršia Trenčanka Mária
Holoubková-Urbasiówna, ktorá sa v sobotu 3. apríla 2004
doţila 106 rokov. Holoubková patrila v minulosti medzi významné osobnosti - bola totiţ prvou profesionálnou fotografkou
na Slovensku. Posledné roky preţila v Dome opatrovateľskej
sluţby v Trenčíne. Dňa 1. apríla 2004 ju v zhoršenom
zdravotnom stave previezli na doliečovacie oddelenie do
nemocnice v Trenčianskych Tepliciach. Mária Holoubková –
Urbasiowna sa narodila 3. apríla 1898 v meste Gudów v
Poľsku. V roku 1919 si otvorila ateliér „Foto Tatra“ v
Trenčianskych Tepliciach, ktorý neskôr presťahovala do
Trenčína a premenovala na „Foto Holoubková“. Bola aj
spolumajiteľkou spoločnosti „Tatrafilm“, v ktorej za necelých
desať rokov nakrútili viac ako 40 dokumentárnych a hraných
filmov. Z negatívov na sklených platniach so zábermi krajiny
a folklóru vyrábala vo väčších nákladoch prvé pohľadnice
fotografickou cestou. Trenčianske múzeum má vo svojej
zbierke asi 300 negatívov, z ktorých sa aj po desaťročiach dajú
zhotoviť reprodukcie na vynikajúcej úrovni. Pred objektívom
Márie Holoubkovej sa ocitol Tomáš Garique Masaryk, Eduard
Beneš, Anton Hlinka aj Jozef Tiso.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 212/2/04
Dňa 3. apríla 2004 sa v celej Slovenskej republiky, teda
i v meste Trenčín uskutočnili dve mimoriadne akcie a to voľba
prezidenta Slovenskej republike a referendum, v ktorom sa
mali občania mali vyjadriť o zmene vlády. Pri voľbe
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prezidenta Slovenskej republiky sa očakávalo víťazstvo
kandidáta Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie
ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda
Kukana. No výsledky prvého kola volieb boli prekvapujúce,
keď tento horúci kandidát v rámci Slovenska skončil aţ na
treťom mieste za Vladimírom Mečiarom a Ivanom
Gašparovičom a nepostúpil do druhého kola. Jednotliví
kandidáti prezidenta Slovenskej republiky získali v Trenčíne
z celkovo odovzdaných hlasov pre seba :
- Stanislav Bernát 51 hlasov, t.j. 0,21 %
- Martin Bútora 1.865 hlasov, t.j. 7,74 %
- Ivan Gašparovič 4.995 hlasov, t.j. 20,74 %
- Jozef Kalman 68 hlasov, t.j. 0,28 %
- Ján Králik 184 hlasov, t.j. 0,76 %
- Július Kubík 69 hlasov, t.j. 0,28 %
- Eduard Kukan 6.646 hlasov, t.j. 27,60 %
- Vladimír Mečiar 7.878 hlasov, t.j. 32,71 %
- František Mikloško 1.241 hlasov, t.j. 5,15 %
- Rudolf Schuster 1.017 hlasov, t.j. 4,22 %
- Jozef Šesták 62 hlasov, t.j. 0,25 %
V referende sa zúčastnilo 16.913 občanov, t.j. 36,33 %
z 46.544 oprávnených občanov. Hlasujúci občania odovzdali
pre „áno“ 14.977 hlasov, t.j. 88,55 % a pre „nie“ 1.767 hlasov,
t.j. 10,44 %.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia
184/1/04, 185/1/04, 200/1/04,
201/1/04, 202/1/04, 211/1,2/04
Počas uplynulých šiestich mesiacov školského roka
2003/2004 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne ozývala
nemčina, a to nezvyčajným spôsobom. Vyučovanie cudzích
jazykov obohatil lektor Bastien Mahler, mladý študent
dejepisu z Mníchova, ktorý si na Gymnáziu Ľ. Štúra vyskúšal
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prvé učiteľské kroky. Vyslaný Stuttgartskou federáciou
Roberta Boscha sa v rámci programu „Dorozumievanie medzi
národmi robí školu“ pokúsil študentom gymnázia priblíţiť
ţivot, zvyky a kultúru svojej krajiny a umoţnil im naučiť sa
jazyk od rodeného Nemca. Okrem regulárneho vyučovania
viedol lektor projekt, ktorým chcel ukázať študentom
Nemecko aj z inej stránky. V krátkych športových správach
pre rozhlas predstavili ţiaci 3. A mestá nemeckých futbalových tímov a ich kultúrne pamiatky. Prínosy Bastianovej
práce boli zverejnené aj na školskej webovej stránke.
Pravdaţe, Bastien tu neprišiel len preto, aby učil, ale aby sa aj
sám seba niečo naučil. Okrem slovenčiny sa pokúsil prísť na
chuť slovenskej kuchyni a zoznámiť sa so slovenskou mentalitou a kultúrou. Jeho pôsobenie v Trenčíne uţ skončilo, no
vlastnú prácu na gymnáziu a pobyt na Slovensku si pochvaľoval natoľko, ţe by sa chcel čoskoro vrátiť späť.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 212/1/04
Komunikácia medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou
univerzitou Alexandra Dubčeka doteraz nefungovala tak, ako
by bolo ţiadúce.
Záujmom oboch
subjektov po vzájomných stretnutiach bola snaha
zmeniť dlhodobú
komunikačnú
stagnáciu a dať
novým vzťahom
váţnosť podpísaním
„Zmluvy
o vzájomnej spozľava Ing. Branislav Celler a doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
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lupráci“ medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Slávnostná chvíľa nastala vo
štvrtok dňa 8. apríla 2004 na Mestskom úrade v Trenčíne, keď
za účasti členov rady Mesta Trenčín a akademických
funkcionárov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne podpísali primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. „Zmluvu
o vzájomnej spolupráci“. Po podpise „Zmluvy o vzájomnej
spolupráci“ obaja čelní predstavitelia Ing. Branislav Celler
a doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vyjadrili svoju spokojnosť a
pocity, ale aj odhodlanie napĺňať obsah zmluvy v kaţdodennej
činnosti nimi riadených inštitúcií. Teší ma, ţe po ôsmich
rokoch od vzniku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
sa podarilo uskutočniť tento slávnostný akt, vyjadril svoje
pocity jej rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Táto
ustanovizeň poskytne mestu Trenčín servis v oblasti
propagácie, marketingu a komunikácie. Napokon, pripravuje
aj odborníkov pre verejnú správu a tak budúci manaţéri môţu
mestu Trenčín nielen ako anketári, ale na jeho poţiadavky
môţu reagovať ročníkovými a diplomovými prácami
orientovanými na analýzu problémov v samospráve. Výhody
zmluvy vidí aj primátor Trenčína Ing. Branislav Celler. Podľa
jeho slov má mesto Trenčín databázu malých a stredných
podnikateľov, ktorí môţu vyuţívať vedecký a technický
potenciál univerzity, čím sa môţe stať koordinátorom a
sprostredkovateľom medzi podnikateľskou sférou a
nastupujúcou, vysokoškolsky kvalifikovanou generáciou.
Všetky vzájomne výhodné podmienky spolupráce sú
zakotvené v podpísanej zmluve. Okrem iného sa mesto
Trenčín zaviazalo, ţe v rámci vlastných moţností pomôţe
univerzite pri riešení priestorových problémov, a to najmä v
súvislosti s rozširovaním študijných programov na novo104

akreditovaných fakultách, ktorých absolventi by sa mali
uplatniť v trenčianskom regióne.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 19.04.2004
Pomocná evidencia 204/1/04, 232/1/04, 237/1/04
Fotoalbum č. 16/2004
Dňa 13. apríla 2004 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie
redakčného kolektívu časopisu mesta Trenčín „Info“ v súvislosti so zmenou jeho obsahu a rozsahu od 1. júla 2004. Po
úvodnom slove tlačového hovorcu mesta Trenčín Tibora
Hlobeňa, v ktorom predstavil všetkých prítomných sa ujala
slova nová šéfredaktorka „Info“ Mgr. Zuzana Moravčíková.
Táto podrobne zoznámila s novou obsahovou a organizačnou
formou nového časopisu. V diskusii vedúca odboru marketingu a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta
Kaščáková vysvetlila zámery na zlepšenie kvality a kvantity
mestského časopisu, ktorý by mal omnoho viac ako doteraz
priblíţiť občanovi mesta Trenčín činnosť mestských orgánov
a rozvinúť vzájomnú tvorivú komunikáciu na odstránenie
vzniknutých nedostatkov. Tlačový hovorca mesta Trenčín
Tibor Hlobeň potom kaţdému z pozvaných naznačil, za ktorú
časť nového časopisu budú zodpovedať. Všetci prítomní
pozvaní prijali účasť na tvorbe nového časopisu.
Vlastné poznámky
Dňa 14. apríla 2004 popoludní si pripomenuli občania s predstaviteľmi mesta Trenčín verejnej správy,
politických strán a hnutí pri
pamätníku umučených na
trenčianskej Brezine z druvojenská dychovka priviedla delegácie k pamätníku
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hej svetovej vojny 59. výročie oslobodenia mesta Trenčín.
Smútočný chorál Dychovej hudby Pozemného vojska
Ozbrojených síl Slovenskej republiky priviedol jednotlivé
delegácie s vencami k pamätníku umučených, aby tak vzdali
vďaku mŕtvym hrdinom za oslobodenie. V čele pietneho
sprievodu kráčala delegácia mesta Trenčín, v ktorej boli
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, viceprimátor
mesta Trenčín Ing.
Anton Boc a dlhodobo
uvoľnený funkcionár
Branislav Zubričaňák.
Za nimi kráčala delegácia Trenčianskeho
samosprávneho kraja,
delegácia Zväzu protifašistických bojovníkov, delegácia vojenských dôchodcov, delegácia Komunistickej strany
Slovenska, Strana demokratickej ľavice
a delegácia Hnutia za demokratické
Slovensko – Ľudová strana. Po recitácii
Kristíny Chlapíkovej v slávnostnom
prejave priblíţil udalosti spred 59 rokov
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler. Konštatoval, ţe toto obdobie sa
stalo začiatkom novej etapy rozvoja
spoločnosti. Najmä posledné desaťročie
znamenalo prevratné zmeny i v rozvoji
mesta Trenčín, čo dokladoval spomeprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
nutím viacerých realizovaných investičných akcií. Záver patril
uţ tradične poďakovaniu zo strany predsedu Mestskej
organizácie Zväzu proti fašistických bojovníkov v Trenčíne
podplukovníka v.v. Michala Krošláka všetkým tým, ktorí dnes
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dôstojne pripravili pietnu oslavu padlých hrdinov za
oslobodenie Československa.
Vlastné poznámky
Fotolbum č. 14/2004
Dňa 17. apríla 2004 sa uskutočnilo druhé kolo volieb na
prezidenta Slovenskej republiky, do ktorého postúpili víťazi
prvého kola, dvaja kandidáti Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič. Z celkového počtu 1.801.960 platných odovzdaných
hlasov pre kandidátov získal víťaz Ivan Gašparovič 1.079.592
hlasov, t.j. 59,91 % a porazený Vladimír Mečiar 722.368
hlasov, t.j. 40,08 %. O víťazstve Ivana Gašparoviča rozhodli
voliči vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Vladimír
Mečiar zvíťazil len v okresoch Topolčany, Ţiar nad Hronom,
Povaţská Bystrica, Čadca, Námestovo, Svidník, Stropkov
a Vranov nad Topľou.

Dňa 19. apríla 2004 víťazov slovenskej hokejovej „Extra
ligy“ v sezóne 2003/2004 hokejistov Dukly Trenčín predpoludním prijali najvyšší predstavitelia Trenčianskeho
samosprávneho kraja a Mesta Trenčín. Miestom prijatia
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hokejistov Dukly Trenčín s predstaviteľmi Trenčianskeho
samosprávneho kraja bola rytierska sála Barborinho paláca
Trenčianskeho hradu. Po úvode, v ktorom riaditeľka
Trenčianskeho múzea Katarína Babičová privítala hokejistov
Dukly Trenčín v historických priestoroch Trenčianskeho hradu
odovzdala
slovo
predsedovi Trenčianskeho samosprávneho
kraja
Ing. Štefanovi Štefancovi. Tento vo
svojom príhovore
poďakoval za výbornú
reprezentáciu
Trenčianskeho kraja a mesta Trenčín víťazstvom v najvyššej hokejovej súťaţi v uplynulej hokejovej
sezóne. Úspech sa stal výsledkom práce
celého realizačného teamu, trénerov
a nesporne športového výkonu všetkých
hokejistov Dukly Trenčín. Aby sa
zvýraznil tento úspech, pre tento účel bol
vybraný po prvýkrát historický objekt
Trenčianskeho hradu. Po jeho príhovore
odovzdal funkcionárom a hráčom Dukly
Trenčín pamätné medaily a pamätné listy
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za
Ing. Štefan Štefanec
prijatie poďakoval predseda predstavenstva a prezident a.s. Hokejový klub Dukla Trenčín Ing.
Jozef Mitocha a odovzdal predsedovi Trenčianskeho
samosprávneho kraja ako dar Ing. Štefanovi Štefancovi
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hokejový dres brankára Petra Přikryla s podpismi hráčov,
šiltovku a hokejku Dukly Trenčín.
Po dejstve privítania na Trenčianskom hrade sa kolektív
funkcionárom a hráčov Dukly Trenčín premiestnil do obradnej
miestnosti Mestského úradu v Trenčíne, kde pre nich dnešný
deň pokračoval druhým dejstvom a to
prijatím primátorom Mesta Trenčín
Ing. Branislavom Cellerom a funkcionármi Mesta Trenčín viceprimátorom
Ing. Antonom Bocom a dlhodobo
uvoľneným funkcionárom Branislavom
Zubričaňákom. Za obradným stolom
zasadli vedľa primátora mesta Trenčín
Ing. Branislava Cellera riaditeľ Prohokej a.s. Ing. Vladimír Paštinský
a predseda predstavenstva a prezident
Ing. Branislav Celler
a.s. Hokejový klub Dukla Trenčín Ing.
Jozef Mitocha. Po otvorení slávnostného prijatia tlačovým
hovorcom Mesta Trenčín Tiborom Hlobeňom sa ujal slova
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a poďakoval
celému realizačnému tímu, funkcionárom a hráčom za
perfektnú reprezentáciu mesta Trenčín v „Extra lige“ sezóny
2003/2004. Okrem iného povedal, ţe s týmto víťazstvom bolo
spojeného veľa úsilia,
odriekania, ale aj trocha
športového šťastia, no
ale stálo to za to
nakoniec si vychutnať s
plným dúškom titul
majstra. Vďaka vám
teda za to, ţe ste opäť
ukázali celému Slovensku, ţe v Trenčíne sa
príhovor Ing. Vladimíra Paštinského
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hrá dobrý a kvalitný hokej. Svoju prítomnosť na slávnostnom
prijatí vyuţil riaditeľ Pro-hokej a.s. Ing. Vladimír Paštinský,
aby vynikajúce výkony trenčianskeho hokejistu Gaboríka
ocenil zlatou medailou majstra slovenskej Extra ligy za sezónu
2003/2004, o ktorej zisk pre Duklu Trenčín sa nemalou mierou
zaslúţil na začiatku sezóny odohraním 13 zápasov. Po svojom
príhovore potom primátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler
všetkým funkcionárom a hráčom
Dukly Trenčín osobne blahoţelal
a odovzdal pamätné listy a tí sa
zapísali do pamätnej knihy mesta
Trenčín. Poďakovanie za ocenenie kolektívu Dukly Trenčín
predniesol predseda predstavenstva a prezident a.s. Hokejový
Ing. Jozef Mitocha odovzdáva dar trenčianskych hokejistov
dres F. Bombica.
klub Dukla Trenčín Ing. Jozef
Mitocha. Vo svojom príhovore okrem iného spomenul
mimoriadne gesto Mesta Trenčín, keď prevzalo od štátu zimný
štadión
do
svojho
vlastníctva a poskytlo
ho Hokejovému klubu
Dukla Trenčín bezplatným nájmom. Túto
skutočnosť potvrdila aj
pred mesiacom podpísaná vzájomná zmluva.
Na znak úcty Mestu
Trenčín potom odovzdal primátorovi Mesta
Trenčín Ing. BranislaIng. Branislav Celler zapózoval v drese Františka Bombica.
vovi Cellerovi hokejový dres Františka Bombica s podpismi hráčov, šiltovku
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a hokejku Dukly Trenčín. Ten spontánne si hokejový dres
obliekol a pred fotografmi v ňom zapózoval. Na záver slávnostného prijatia predniesol primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler slávnostný prípitok. Na záver slávnostného
prijatia pozval primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
funkcionárov a hráčov Dukly Trenčín na slávnostný obed
do reštaurácie „Formula“.
Vlastné poznámky
Fotoalbum č. 17/2004
Dňa 27. apríla 2004 sa uskutočnila tlačová beseda mesta
Trenčín, na ktorej sa zúčastnili primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler, vedúci ekonomického odboru Mestského
úradu v Trenčíne Ing. Ľubomír Štefánik, vedúca odboru
marketingu a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr.
Renáta Kaščáková, vedúci odboru školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu v Trenčíne Mgr.
Jozef Baláţ a poverený vedením
Základnej
školy
v Trenčíne,
Študentská ulica Mgr. Miroslav
Kocián. Po privítaní prítomných
hovorcom mesta Trenčín Tiborom
Hlobeňom ku koncepcii základného školstva v meste Trenčín
sa vyjadril primátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler. Od 1. júla
2002 prešli kompetencie základného školstva v meste Trenčín na
Mesto Trenčín a od toho momentu
Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
sa stalo zriaďovateľom základných a materských škôl.
Vzhľadom na zmeny financovania školstva pristúpilo Mesto
Trenčín k spracovaniu koncepcie školstva, ktorá bola
spracovaná a predloţená mestskému zastupiteľstvu v decembri
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roka 2003. Jeho súčasťou boli zapracované racionalizačné
opatrenia. Ukázalo sa, ţe koncepciu nie je úplná, ţe treba
dopracovať o kritéria, ktoré budú rozhodujúcimi činiteľmi pri
zrušovaní alebo integrovaní škôl. Tejto úlohy sa zhostil odbor
školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne.
Výsledkom tejto koncepcie je to, ţe sa bude na mestskom
zastupiteľstve bude rokovať v podstate o existencii dvoch škôl
a to Základnej školy Trenčín, Študentská ulica a Základnej
školy Trenčín, Saratovská ulica. Dôvodom, prečo sa bude
venovať pozornosť existencii týchto dvoch základných škôl je
nemoţnosť ich existencie podľa nového financovania školstva
od 1. januára 2004, kde je rozhodujúcim fenoménom sa stali
finančné prostriedky určené na ţiaka. A práve preto prichádza
aj racionalizácia. Počet detí sa zniţuje, čo potvrdzuje
demografický vývoj a zväčšovanie rozdielu medzi deťmi
odchádzajúcimi zo základných škôl a prvákmi, ktoré sa dnes
pohybuje okolo 400 detí. Nie je preto moţno nasilu zachovať
existujúce mnoţstvo stoličiek v základných školách, ale
prispôsobovať skutočnosti aj rozsah škôl, ktoré sú na území
mesta Trenčín. Práve z tohto titulu je koncepcia a kritéria
hovoriace o postupnej racionalizácii škôl. Základným bodom
zostáva v koncepcii zostáva, ţe mesto Trenčín bude aj naďalej
jedným školským obvodom a rodič sa môţe slobodne
rozhodnúť, na ktorú školu umiestni svoje dieťa. Okrem toho
mesto Trenčín nebude siahať na normatívy, ktorými plynú
finančné prostriedky na činnosť škôl. V prípade, ţe bude treba
dofinancovať školu, tak tie budú zabezpečované z rozpočtu
mesta Trenčín a nie z normatívu. Koncepcia školstva ďalej
hovorí, ţe mesto Trenčín dofinancuje investície z vlastného
rozpočtu, ktoré je nutné na školách vykonať z hľadiska
zachovania podmienok pre ich bezpečnú prevádzku. Mesto
Trenčín mimoriadne zo svojho rozpočtu na rok 2004 uvoľnilo
pre potreby školstva viac ako 10 miliónov Sk. Okrem toho sa
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pripravujú projekty pre čerpanie fondov z Európskej únie, kde
grantová práve schéma umoţňuje získať finančné prostriedky
na rekonštrukcie základných škôl. Z rozpočtu mesta Trenčín sa
plánujú v tomto roku a ďalších rokoch vkladať finančné
prostriedky do športových areálov škôl, aby ich deti mohli
v poobedňajšom čase vyuţívať. Na vyjadrenie primátora mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera nadviazal vedúci Útvaru
školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčín Mgr.
Jozef Baláţ. Ten zoznámil s kritériami, s ktorými pracoval
odbor pri vypracovávaní koncepcie školstva. Išlo o :
- počet ţiakov a naplnenosť tried;
- rozvoj školy, t.j. rozdelenie finančných prostriedkov na
prevádzkové a mzdové náklady;
- demografický vývoj obyvateľstva na najbliţšie obdobie;
Na to, aby škola mohla mať aký
taký rozvoj pri predpokladaných
normách finančných prostriedkov
mala by spĺňať „hranicu efektívnosti“, čo predpokladá na prvom
stupni minimálne 19 ţiakov a na
druhom stupni 21 ţiakov. Všetky
údaje boli obodované a jednotlivé
školy zaradené do troch skupín a to,
ktoré sú bezproblémové, rizikové
a tie na, ktoré sa vzťahujú racionalizačné opatrenia. Racionalizačné
Mgr. Jozef Baláţ
opatrenia sledujú tieto konkrétne kroky :
- integrovať Školskú druţinu „Sedmička“ do Základnej školy
Trenčín, Hodţova ulica;
- integrovať Školskú druţinu Trenčín, Novomeského ulica do
Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica;
- integrovať Základnú školu Trenčín, Saratovská ulica do
Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica;
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- vyradiť zo siete Základnú školu Trenčín, Študentská ulica.
Koncepcia školstva a racionalizačného opatrenia by sa mali
začať plniť po schválení v Mestskom zastupiteľstve 29. apríla
2004.
Nakoniec dostal slovo k navrhovanej koncepcii zastupujúci
riaditeľ Základnej školy Trenčín, Študentská ulica Mgr.
Miroslav Kocián. Pripomenul, ţe škola vo tomto roku slávi
svoje päťdesiate narodeniny a navštevuje ju 380 ţiakov.
Pripomenul, ţe škole uţ desaťročia čelí tlakom na svoje
zrušenie a vţdy sa ubránila. Škola za uplynulé obdobie dosiahla
mimoriadnych výsledkov v matematických súťaţiach a vo
futbale. Vedenie školy, ktorému boli poskytnuté informácie zo
strany mesta Trenčín o jej zrušení, na mimoriadnom zasadnutí
rodičovského zdruţenia proklamovala transformáciu základnej školy
na súkromnú základnú školu. Ide
však o to, za akých podmienok mesto
Trenčín poskytne školský objekt
v prípade, ţe Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky pripravený
projekt schváli. Transformácia by sa
mohla najskôr uskutočniť v školskom
roku 2005/2006. Primátor mesta
Mgr. Miroslav Kocián
Trenčín Ing. Branislav Celler sa
vyjadril na vystúpenie zastupujúceho riaditeľa školy Mgr.
Miroslava Kociána v tom smere, ţe na športových triedach si
netreba veľa zakladať, lebo pred nedávnom prebehlo rokovanie
s Futbalovým klubom TTS Trenčín, ktorý má záštitu nad
futbalovými športovými triedami, ktorý má záujem o ich
premiestnenie do Základnej školy Trenčín, Na dolinách, kde je
k dispozícii celý športový objekt Detského mestečka Zlatovce,
včítane telocvične a plaveckého bazénu. Matematické triedy by
sa premiestnili do Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica,
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kde uţ je vybudovaná základňa matematických tried. Ďalej
konštatoval, ţe model financovania školstva je určujúcim
faktorom, aby finančné prostriedky boli efektívnejšie vyuţívané, teda zostalo viac pre deti. Dotkol sa konkrétne Základnej
školy Trenčín, Študentská ulica, kde
zo strany riaditeľstva je garantovaných 18 detí na triedu, ale to
znamená pribliţne 200 detí na
školu, čo je na efektívnosť vyuţitia
školy málo, pretoţe škola by
nemohla zabezpečiť jej ďalší
rozvoj, t.j. mať prostriedky na krytie
platov učiteľov, na opravu a údrţbu
budovy. Bolo by to len ţivorenie.
Ing. Ľubomír Štefánik
Na to, aby sa škola rozvíjala mala
by mať okolo 500 ţiakov. Na záver k tomuto bodu programu
tlačovej besedy informoval Mgr. Jozef Baláţ novinárov, ţe pri
riešení nadbytočnosti učiteľov boli dohodnuté, ţe dislokácia
učiteľov prebehne za účasti všetkých riaditeľov škôl a aţ potom
si budú riešiť samostatne svoje personálne otázky.
O výsledkoch záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2003
informoval vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu
v Trenčín Ing. Ľubomír Štefánik. Konštatoval, ţe hospodársky
výsledok hospodárenia mesta Trenčín bol priaznivý, pretoţe sa
skončil s prebytkom vo výške 52.318.000,- Sk. Nenaplnené
rozpočtované daňové príjmy o 11,3 mil. Sk bolo spôsobené
najmä nesprávnym rozpočtovaním príjmov štátu z dane
z príjmov právnických osôb, keď Ministerstvo financií
Slovenskej republiky nesprávne nadhodnotilo plánovaný príjem
z DPH a dane z príjmov právnických osôb. V roku 2003 bola
realizovaná reštrukturalizácia úverového portfólia mesta
Trenčín, keď boli prefinancované všetky existujúce korunové
úvery od Dexia banky Slovensko. V zmysle zákona Národnej
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rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách z prebytku hospodárenia za rok 2003 pridelilo do rezervného fondu mesta Trenčín finančné prostriedky vo výške
5.105.000,- Sk a do rezervného fondu Spoločného obecného
úradu 127.000,- Sk.
O poslaní zriadeného Klientskeho centra na Mestskom úrade
v Trenčíne informovala vedúca odboru marketingu a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta
Kaščáková. Konštatovala, ţe pôjde
o podstatnú zmenu pri vybavovaní
stránok, keď v novom prijímacom
centre budú stránky vybavované pokiaľ moţno na počkanie. Sústredenie
kontaktných pracovníkov do centra
umoţní
poskytovanie
informácií
občanom na jednom mieste. Slávnostné otvorenie Klientskeho centra sa uskutoční 3. mája 2004.
Vlastné poznámky
Dňa 28. apríla sa uskutočnilo zasadnutie zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého rokovanie otvoril
podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozef
Fabián.
Po
úvode,
v ktorom privítal všetkých poslancov Trenčianskeho
samosprávneho kraja a poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Miroslava Maxona ospravedlnil neúčasť na rokovaní
predsedu Ing. Štefana
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Štefanca pre ochorenie. Po procedurálnych otázkach, v ktorých
schválili poslanci program rokovania a návrhovú komisiu,
hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Richard
Horváth
zhodnotil
plnenie
uznesení prijatých
na 17. zasadnutí
zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Jeden z najdôleţitejších bodov rokovania,
záverečný
účet Trenčianskeho
zľava - Ing. Pavol Krištof, Ing. Jozef Fabián a Ing. Richard Horváth.
samosprávneho kraja za rok 2003 predniesol vedúci odboru financií Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Rýpal. V rozprave k prednesenej
správe vystúpil len poslanec Pavol Halabrín, ktorý ţiadal
vykryť z prebytku hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho
kraja pôţičku štyroch miliónov Sk, ktorú poskytol Trenčiansky
samosprávny kraj mestu Myjava na rekonštrukciu miestneho
gymnázia. Poslanci však ţiadosť zamietli a záverečný účet za
rok 2003 schválili v pôvodnom znení.
Pomocná evidencia 240/1/04
Polícii sa podarilo zadrţať troch mladých páchateľov, ktorí
4. apríla 2004 ukradli z trenčianskeho vojenského muničného
skladu šesť protipancierových striel, elektronické štartovacie
motory k strelám, dve trieštivo-trhavé ďalekonosné míny a
ďalšiu muníciu. Zaistila aj celý ukradnutý kontraband.
Obzvlášť nebezpečná situácia sa rysovala v tom, ţe sa blíţilo
Parlamentné zhromaţdenie NATO v Bratislave, tak sme sa
tomuto prípadu veľmi intenzívne venovali, čo prinieslo aj
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ovocie, uviedol pred novinármi prvý viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky Jaroslav Spišiak. Polícia na
etapy zadrţala všetkých troch nezamestnaných Trenčanov,
ktorí sa pokúšali ukradnutú muníciu predať na čiernom trhu.
Podľa Spišiakových slov boli známi aj záujemcovia, no
odmietol ich bliţšie špecifikovať. Konšpiratívnymi metódami
sa podarilo celú transakciu zadokumentovať do tej miery, ţe
moţno poskytnúť trestno-procesné dôkazy orgánom činným v
trestnom konaní,“ spresnil. Pri demontáţi rakiet by páchatelia
mohli získať pomerne značné mnoţstvo aktívnej plastickej
trhaviny. Nákupná cena ukradnutého arzenálu bola 64-tisíc
korún, no na čiernom trhu má oveľa vyššiu hodnotu. Na
prípade sa podieľali aj tajné sluţby, no podľa Spišiaka ich
úsilie bolo bezpredmetné, pretoţe všetko zistila polícia.
Trenčianske noviny 26.04.2004
Pomocná evidencia
Posledný aprílový deň 2004, ktorý bol posledným dňom
pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie
pripravilo mesto Trenčín mimoriadne zaujímavý program. Predovšetkým to bola konferencia s medzinárodnou účasťou pod
názvom „Fórum Európa“, ktorá sa uskutočnila v Kongresovej sále hotela Tatra.
Krátko po 9,00 hodine
konferenciu
otvorila
moderátorka
konferencie Zuzana Záborská. Po nej primátor
mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler privítal vzácnych hostí, menovite
ministra
Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
otvára medzinárodnú konferenciu
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zahraničných vecí Slovenskej republiky
Eduarda Kukana, splnomocnenca vlády
Slovenskej republiky pre decentralizáciu verejnej správy Ing. Viktora Niţňanského,
primátora francúzskeho partnerského mesta
Cran Gevrier Jeana Boutryho, primátora
talianskeho partnerského mesta Casalecchio
Viktor Niţňanský
di Ing.
Reno
Liguiho Castangna, primátorka talianskeho mesta
Piossasco Lauru Olivierovú, poslanca County of York z Írska
Alana Colemana, doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. a prezidentku Euroregión Bíle-Biele Karpaty Dagmar Liškovú. Vo
svojom krátkom príhovore uviedol, ţe konferencia „Fórum
Európa“ je príspevkom mesta Trenčín k oslavám vstupu našej
krajiny do Európskej únie, ktorej význam
vyjadruje zvolené motto „Otvorená
Európa – Otvorené mesto“. Cieľom
konferencie bola snaha skonfrontovať náš
pohľad na otázky lokálnej demokracie so
skúsenosťami v zahraničí a odovzdať jej
účastníkom a občanom mesta Trenčín
Jean Bountry
jednoduché posolstvo, ţe samospráva je tu pre občana.
Záverom vyjadril názor, ţe dátum 1. máj 2004 dostane aj
v Trenčíne nový historický rozmer. V tento
deň, kedy sa Európa otvorí ďalším
krajinám, otvorí sa aj mesto Trenčín k
svojím občanom s odhodlaním zlepšiť
svoju komunikáciu a prístup k ním. Ešte
pred pracovnou časťou pozdravil rokovanie medzinárodnej konferencie minister
zahraničných vecí Eduard Kukan. Pracovnú
Eduard Kukan
časť rokovania otvoril splnomocnenec pre
decentralizáciu verejnej správy v Slovenskej republike Ing.
Viktor Niţňanský svojou prednáškou, v ktorej priblíţil priebeh
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týchto zmien v priebehu rokov aţ po dnešok. Snaţil sa
jednoduchou formou vysvetliť poslucháčom základné pojmy
aký je rozdiel medzi verejnou správou,
štátnou správou a samosprávou, vysvetlil
princípy lokálnej demokracie a dôleţitosti občianskej partipácie pri správe vecí
verejných. O skúsenostiach z fungovania
vzájomného vzťahu medzi štátnou
správou a samosprávou vo Francúzsku
informoval primátor partnerského mesta
Ľuba Vávrová
Cran Gevrier Jean Bountry a jeho
zástupca André Cioni. V ďalšom bloku konferencie vystúpila
z Centra rozvoja samospráv Bratislava
Ľuba Vávrová, ktorá vo svojom vystúpení hovorila rozvoji samospráv na Slovensku. Jej vystúpenie doplnili primátor
talianskeho partnerského mesta Casalecchio di Reno Ligui Castangna a primátorka talianskeho mesta Piossasco
Laura Olivierová. V poslednom bloku
konferencie vystúpila Jela Tvrdoňová
Luigi Castagna
z „Team Európe“, ktorá vo svojom
vystúpení priblíţila občiansku participáciu a rozvoj regiónov
v kontexte členstva v Európskej únii. Jej vystúpenie doplnil
poslanec County of York z Írska Alan Coleman o skúsenosti
pri odstraňovaní problémov, ktoré riešila jeho krajina po
vstupe do Európskej únie. V diskusii vystúpil rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD., ktorý privítal moţnosť reprezentovať
univerzitu na tomto fóre, ktorá nesie meno veľkého humanistu
Alexandra Dubčeka, ktorý hlásil potrebu zjednotenej Európy.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka patrí medzi
najmladšie univerzity na Slovensku a v Európe, ktorá má
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v súčasnosti niečo vyše 3,5 tisíca študentov, ktorý študujú na
štyroch fakultách – Fakulte mechatroniky, Fakulte špeciálnej
techniky, Fakulte priemyselných technológií a Fakulte
sociálno-ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa intenzívne pracuje na zriadení
piatej Fakulty zdravotníctva a ošetrovateľstva a pripravuje sa rozšírenie ponuky
humanitných a spoločenských študijných
a vedeckých programov, čím by sa mala
univerzita stať v najbliţšej budúcnosti
univerzálnou vedeckou vzdelávacou
inštitúciou na prospech regiónu a mesta
Jela Tvrdoňová
Trenčín. Konštatoval, ţe univerzita si plne
uvedomuje, ţe okolitý svet je poznamenaný prudkým rozvojom ekonomiky,
vedy, techniky, výskumu, a preto tejto
skutočnosti sa snaţí prispôsobovať celú
svoju činnosť. Treba však, aby aj štát bol
štedrejším a podporoval rozvoj vysokého
Alan Coleman
školstva na Slovensku. Podľa prieskumu
je v Trenčianskom kraji najmenej vysoko-školsky vzdelaných
občanov, ale verí, ţe spoluprácou so samosprávnymi orgánmi
Trenčianskeho kraja a mesta Trenčín sa
tento nedostatok odstráni. Jedným z prvých krokov k naplneniu tejto úlohy
bola prednedávnom podpísaná zmluva
o spolupráci medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka s mestom
Trenčín, ktorou sa začala riešiť konkrétna pomoc univerzite. Ako príklad
treba spomenúť napríklad zabezpečovanie priestorov pre univerzitu pre
Laura Olivierová
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nastávajúci školský rok 2004/2005, v ktorom sa predpokladá
rozšírenie univerzitného štúdia. Na strane druhej univerzita
pre ďalší rast a vzdelanostnej úrovne mesta Trenčíne a celého
regiónu ponúka občanom a širokému spektru podnikateľov
regiónu kapacity vedecko-výskumnej základne univerzity. Sila
Európy je v regiónoch a ich napredovanie je závislé od
vzdelanostného potenciálu. Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka si je vedomá spolu zodpovednosti
za to, aby trenčiansky región drţal krok
s ostatnými
regiónmi
Slovenska. K tomu prispôsobila aj svoje aktivity
a svoju činnosť tým, ţe
nadviazala
spoluprácu
s významnými univerzitami Európy, aby stáţami
doc. Ing.Juraj ´Wagner, PhD.
Dagmar Lišková
študentov a pedagógov i mimo svojej „alma
mater“ sa zvyšovala kvalita štúdia a v konečnom dôsledku
dosiahli sme vzdelaných špičkových odborníkov. Okrem toho
skvalitnila činnosť niektorých svojich pracovísk, z ktorých
osobitne treba spomenúť udelenie Certifikátu kvality ISO
9001 : 2000 Laboratóriu spektrálnej analýzy Fakulty
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka. Ako poslednou sa do diskusie zapojila prezidentka
občianskeho zdruţenia „Bíle – Biele Karpaty“ Dagmar
Lišková, ktorá analyzovala aktivity zdruţenia.
Vlastné poznámky
Dňa 30. apríla 2004 v podvečer sa na Mestskom úrade
v Trenčíne uskutočnilo slávnostné otvorenie Klientského
centra za účasti vedúcich delegácií partnerských miest mesta
Trenčín, menovite primátora francúzskeho partnerského mesta
Cran Gevrier Jeana Boutryho, primátora talianskeho
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partnerského mesta Casalecchio di Reno Liguiho Castangna,
primátorky talianskeho mesta Piossasco Laury Olivierovej,
poslanca County of York z Írska Alana Colemana a občanov
mesta Trenčín. Slávnostná ceremónia prebehla pred budovou
Mestského úradu v Trenčíne, kde slávnostný prejav patril
primátorovi mesta Trenčín
Ing. Branislavovi Cellerovi.
Ten v krátkosti priblíţil poslanie „Klientského centra“,
ktorého činnosť je poznamenaná zmenou poskytovaných
sluţieb samosprávy občanovi
na jednom mieste a zrušením
príhovor primátora mesta Trenčín Ing. B. Cellera
úradných hodín. Klientské
centrum bude zabezpečovať
činnosť podateľne, matriky,
evidencie obyvateľstva, daní
a poplatkov, obchodov a sluţieb, ţivotného prostredia,
stavebného poriadku, dopravy a sociálnej pomoci. Jeho
vystúpenie tlmočili do taliančiny Mgr. Renára Kaščáspoločné strihanie symbolickej pásky otvorenia
ková a do francúzštiny Jean
Bountry. Vyvrcholením slávnostného otvorenia „Klientského
centra“ bolo prestrihnutie symbolickej stuhy primátorom mesta
Trenčín Ing. Branislavom Cellerom s vedúcimi delegácií partnerských mieste mesta Trenčín
a prehliadka priestorov „Klientského centra“, kde ich pri vstupe
do budovy vítala cimbálová
S úsmevom na tvári by mal byť vţdy privítaný kaţdý občan
pri vstupe do „Klientského centra“ tak ako sa o to snaţí
Antónia Bečárová
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muzika Detského folklórneho súboru „Radosť“. Po prehliadke sa účastníci slávnostného otvorenia „Klientského
centra“ zúčastnili na stavaní mája na Mierovom námestí.
Najväčšiu spokojnosť z vykonaného diela prejavila vedúca
útvaru marketingu a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá bola hlavným organizátorom projektu „Otvorená Európa – Otvorené mesto“,
lebo ju o tom presvedčili kladné
reakcie obyvateľov a návštevníkov
mesta Trenčín počas týchto dní
a priaznivé ohlasy zahraničných
hostí. Ukázali sme všetkým, čo
dokáţeme vytvoriť svojimi rukami, čo vieme vymyslieť a zorzdobenie mája deťmi DFS „Radosť“
ganizovať a na to musíme byť
hrdí.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 10.05.2004
Pomocná evidencia 294/1/04
Fotoalbum č. 18/2004
Dňa 1. mája 2004 po krajskej konferencii krajského zväzu
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie v Trenčíne sa
uskutočnila tlačová beseda, v ktorej o jej výsledkoch a prijatých
uzneseniach informoval predseda krajského zväzu
Slovenskej
demokratickej
Zľava podpredseda SDKÚ Ing. Ivan Mikloš, predseda krajského zväzu SDKU
Ing. Juraj Liška a Stanislav Bejda
a kresťanskej únie
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v Trenčíne Ing. Juraj Liška. Ako povedal hlavná volebná
úloha Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie bolo
zavŕšiť integračné úsilie vstúpiť do NATO a Európskej únie.
Tým, ţe sa tieto úlohy splnili neznamená to, ţe by nebolo
ďalších ciest pre napredovanie. Práve i dnešná krajská
konferencia sa zaoberala novými úlohami pre ďalšie obdobie
smerujúcich tak k členskej základni, ako aj k politike
smerovania Slovenska aktivitami v štruktúrach NATO
a Európskej únie a zvolila delegátov na mimoriadny kongres
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie, ktorý sa
uskutoční dňa 22. mája 2004. V prijatom uznesení :
1. vyjadrila krajská konferencia Mikulášovi Dzurindovi,
Eduardovi Kukanovi a ďalším svojím členom Slovenskej
demokratickej a kresťanskej únie poďakovanie za dovŕšenie
integračného procesu Slovenska do štruktúr NATO
a Európskej únie;
2. navrhla mimoriadnemu kongresu Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únie kooptovať do funkcie podpredsedu Ing.
Juraja Lišku;
Prijaté opatrenia potvrdil aj prítomný podpredseda
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie Ing. Ivan Mikloš.
Vlastné poznámky
Slniečkom zaliaty prvomájový Trenčín uţ od ranných
hodín bol presýtený tisíckami občanov nášho mesta, aby si
vychutnali plným dúškom atmosféru prvého
dňa vstupu Slovenskej
republiky do Európskej
únie. Na tento deň pripravil Mestský úrad
v Trenčín bohatý kultúrny program v centre mesna námestí dominovali remeselníci
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ta, ktorý trval nepretrţite od 10,30 hod. do večera 21,00 hod.
Najnabitejší program bol na Mierovom námestí, kde na pódiu
amfiteátra maratón podujatí otvoril Mestský dychový
orchester Trenčín s pokračovaním vystúpenia ďalších súborov
ako napríklad Detského folklórneho súboru Radosť, skupinou
historického šermu „Wagus“, tanečnými skupinami „Maryland“ a „Goonies Girls“, skupina moderného tanca „Korzo“
a ďalších skupín, ktoré napokon uzavrelo vystúpenie
Folklórneho súboru „Trenčan“. Okrem toho na Mierovom
námestí si dali stretnutie všakoví remeselníci ako napríklad
hrnčiari, rezbári, drotári, varečkári a iní, ktorí
poskytovali na obdiv
svoj pracovný rytmus,
cit pre umenie a zároveň aj predaj svojich
výrobkov. Štúrove námestie so svojim vodníkom Valentínom sa stalo miestom stretnutia
milovníkov dychovej hudby. Na počúvanie a niektorým aj to
tanca hrali v našom regióne známe dychové telesá „Kubranka“, „Opatovanka“, „Textilanka“, „Drietomanka“, „Bodovanka“ „Trenčianska dvanástka“. Pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyhrávali folkové a country skupiny a rockové skupiny „Dostavník“
z Bánoviec nad Bebravou, „Čochciari“ z Tuţinej, „“Úsvit“
z Handlovej, „Tieň“ z Trenčína, „Arion“ z Pezinka, „Neznámi“ zo Šterus, „Kubra Sound System“ z Kubrej. Na tomto
mieste sa predstavili po prvýkrát vo svojom programe
členovia Prvého trenčianskeho spolku bubeníkov so svojím
programom. Aby bol výpočet poriadaných podujatí úplný,
treba ešte spomenúť veľmi milé vystúpenia divadla „Maska“
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zo Zvolena pre najmenších divákov v átriu pod mestskou
veţou, súboru starej hudby „Musica poetica“ na farských
schodoch a vystúpenie Trenčianskeho hradného divadla
s divadelnou hrou „Výlet do minulosti“ v átriu pod mestskou
veţou. Večer, keď malo prísť vyvrcholenie slávnostného dňa
koncertom súborov „Musica aeterna“ a „Musica vokalis“ na
otvorenej scéne Mierového námestia, počasie trocha narušilo
jeho uskutočnenie. Keďţe, ale organizátori boli pripravený aj
na túto mokrú variantu tak sa len premiestnili koncert do
piaristického kostola. Moţno, ţe to bol zásah vyššej moci, aby
práve v tomto prostredí omnoho lepšie vynikli interpretované
diela „Gloria“ od Antonia Vivaldiho a „Te Deum“ od Marca
Antoina Charpentiera. Koncertom však oslavy neskončili,
pretoţe úplný záver slávnostného dňa dal prekrásny ohňostroj
v širokej plejáde farieb na Trenčianskom hrade nad vztýčenou
vlajkou Európskej únie.
Vlastné poznámky
O skúsenostiach svojich krajín so vstupom do Európskej
únie hovorili dňa 4. apríla 2004 na seminári zameranom na
pripravenosť regiónu na vstup Slovenskej republiky do
Európskej únie veľvyslanci Španielska a Veľkej Británie.
„Keď sme vstupovali v roku 1986 do zväzku krajín Európskej
únie, dosahoval náš priemerný ročný hrubý domáci produkt v
prepočte na jedného obyvateľa iba 70 % priemeru Európskej
únie. Dnes je to uţ 87 %“, povedal vo svojom vystúpení
veľvyslanec Španielska J. E. Alfonso Diez Torres. Podľa
neho jeho krajina stále rastie rýchlejšie ako celok Európskej
únie. „Keď môţem sumarizovať skúsenosť Veľkej Británie,
bola a je to pre nás ohromná príleţitosť a výzva. Nepochybne
bude aj pre Slovensko znamenať modernizáciu a ďalší
rozvoj“. Také bolo vyjadrenie šarmantnej J. E. Carolyn Jayne
Davidson, ktorá v úvode svojho prejavu nezabudla
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zagratulovať Trenčínu k majstrovskému titulu v hokeji,
prinieslo členstvo. Európska únia priniesla aj pre Veľkú
Britániu mnoho pozitívneho napriek tomu, ţe práve táto
krajina je vnímaná ako najsilnejší kritik v mnohých oblastiach
ţivota spoločenstva. „Slovensko nebude zelenšie za týţdeň,
ani Británia nebola, ale naše pláţe sú teraz oveľa čistejšie, ako
keď sme v roku 1973 vstupovali do Európskej únie.“ Podľa
britskej veľvyslankyne nadchádzajúce členstvo v únii prináša
Slovensku výhody uţ dlhšiu dobu. Napríklad automobilka
Hyundai by u vás nepochybne nebola, keby Slovensko nemalo
vyhliadku členstva v Európskej únie.“ Pred auditóriom
kongresovej sály hotela Tatra, ktoré organizátori z
Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory zaplnili manaţérmi najúspešnejších
podnikov regiónu a predstaviteľmi akademickej obce, vystúpil
aj riaditeľ kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku
Azelio Fulmini. Prítomných v skratke oboznámil s štruktúrou
a činnosťou Európskeho parlamentu, Európskej komisie a rady
ministrov. Dotkol sa aj nadchádzajúcich volieb europoslancov,
keď povedal, ţe ide o to, aby vám vaši zástupcovia v
európskom parlamente uľahčili čeliť výzvam Európskej únie.
Trenčianske noviny 03.05.2004
Pomocná evidencia 276/2/04
Kongregačná sála Trenčianskeho múzea dňa
5. mája 2004 v dopoludňajších hodinách patrila
slávnostnému zhromaţdeniu hasičom Trenčianskeho kraja pri príleţitosti
sviatku patróna sv. Floriána. Po privítaní hostí
slávnostné zhromaţdenie sa začína
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osobitne prezidenta Hasičského a záchranného zboru
Slovenskej republiky plukovníka Ing. Jozefa Paluša,
viceprimátora mesta Trenčín Ing. Antona Boca a prednostky
Obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou Ing. Moniky
Geletovej riaditeľom Krajského riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne Ing. Michalom Jurdíkom sa
k zhromaţdeným príslušníkom, v jednej
osobe hasičom aj záchranárom, prihovoril
prezident Hasičského a záchranného zboru
Slovenskej republiky plukovník Ing. Jozef
Paluš. Vo svojom príhovore konštatoval,
ţe predkladané argumenty na zvýšenie
finančného krytia pre činnosť Hasičského
Ing. Michal Jurdík
a záchranného zboru vo vláde Slovenskej
republiky boli konečne po prvýkrát od roku 1989 vyslyšané,
keď boli v roku 2004 navýšené finančné
prostriedky v celkovom objeme 100
miliónov Sk na hasičskú techniku. Vyjadril
presvedčenie, ţe rok 2004 bol prelomovým
a ţe štát na 4.030 hasičov a záchranárov
v rámci Slovenskej republiky nezabudne aj
na výšku ich osobného hodnotenia. Týmto
zvýraznil skutočnosť, ţe hasiči pri plnení
Ing. Jozef Paluš
pracovných povinností nasadzujú svoj
vlastný ţivot, ale ich práca nie je stále finančne docenená. Na
záver svojho vystúpenia zaţelal prítomným príslušníkom
Hasičského a záchranného zboru veľa zdravia, pracovných
a osobných úspechov. Vyvrcholením slávnostného zhromaţdenia bolo udeľovanie vyznamenaní hasičom za dlhoročné
úspešné aktivity. Medzi vyznamenanými, ktorým odovzdal
prezident Hasičského a záchranného zboru Slovenskej
republiky plukovník Ing. Jozef Paluš vyznamenanie boli aj
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
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zboru v Trenčíne. Vyznamenanie
za sluţbu v Hasičskom a záchrannom zbore 2. stupňa prevzali
major Bc. Miroslav Štefula a podplukovník Jozef Minárik. Vyznamenanie za sluţbu v Hasičskom
a záchrannom zbore
3. stupňa
prevzali nadpráporčík Pavol Benko, nadpráporčík Jozef Ivanka
a nadporučík Marián Miko.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 10.05.2004
Pomocná evidencia 293/1/04

prezident HaZZ pluk. Ing. Jozef Paluš odovzdáva
vyznamenanie 2. stupňa mjr. Bc. Miroslavovi Štefulovi
z trenčianskeho HaZZ

Rozpaky aj úsmevy vzbudil na tvárach väčšiny poslancov
Trenčianskeho samosprávneho kraja svojim návrhom ďalší
poslanec Ing. Jozef Rea, keď na zasadnutí zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 5. mája 2004 vyzval
svojich kolegov, aby sa uzniesli na gratulácii Ivanovi Gašparovičovi k zvoleniu do funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Len pre oţivenie pamäti, poslanecký zbor Trenčianskeho samosprávneho kraja pri svojom ustanovení tvorili
poslanci jedinej strany – Hnutia za demokratické Slovensko.
Pred časom sa však pätica poslancov odtrhla a vznikol klub
nezávislých poslancov, ku ktorým sa patrí aj poslanec Ing.
Jozef Rea. Okrem toho do parlamentu sa dostala aj náhradníčka za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu. Po krátkom váhaní napokon preváţili argumenty slušnosti a poslanci
popriali budúcemu prezidentovi veľa úspechov v najvyššej
funkcii. Krátko nato poslanec Hnutia za demokratické Slovensko Róbert Rafaj obvinil Ing. Jozefa Reu z neustálych
provokácii a vyzval ho, aby sa vzdal mandátu. Za búrlivého
potlesku časti poslaneckého zboru na jeho adresu povedal
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Jozef Rafaj – ţe sa správa sa ako človek, ktorý ţil celý čas na
lazoch.
Vlastné poznámky
V priestoroch trenčianskeho Výstaviska Trenčín mesto
módy sa uskutočnil v dňoch 5. aţ 8. mája 2004 uţ 6. ročník
medzinárodnej výstavy obrannej techniky „IDEE 2004“. Na
celkovej
ploche
13.050 m2
sa predstavilo
147
vystavovateľov z toho
66 zo Slovenska a 81
vystavovateľov z 13
prehliadka nestúpenej čestnej jednotky s bojovou zástavou prezidentom SR Rudolfom Schusterom za
doprovodu ministra obrany SR Juraja Lišku
krajín sveta.
Vo svojich expozíciách prezentovali najmodernejšie obranné
systémy, ručné zbrane, muníciu, leteckú
techniku, elektroniku a systémy a zariadenia na simuláciu výcviku. Výstava
IDEE, ktorá sa v priebehu vyprofilovala
na ojedinelé a medzinárodne uznávané
podujatie, bola dôkazom úsilia Slovenskej republiky o posilnenie vlastnej
obranyschopnosti a o rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a
obranného priemyslu. Stúpajúcu úroveň minister obrany SR Ing. Juraj Liška
výstavy dokumentoval aj nárast obsadenej výstavnej plochy o
5,9%. V rámci Európy sa výstava IDEE radí na popredné
miesta a je porovnateľná s výstavami DEFENDORY Atény,
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MSPO Kielce a IDEF Ankara. Ku kvalite výstavy významnou mierou prispeli aj odborní garanti, ktorými boli Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Nemenej
dôleţitá bola aj pomoc spoluorganizátorov, ktorými boli Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
Zdruţenie obranného priemyslu Slovenskej republiky a akciová spoločnosť
DMD Holding Trenčín. Výstava „IDEE
2004“ začala prehliadkou nastúpenej jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky
Ing. Emil Dobiaš
Rudolfom Schustrom s ministrom obrany Slovenskej republiky Jurajom Liškom. Po privítaní hostí generálnym riaditeľom
akciovej spoločnosti, osobitne prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, ministra obrany Slovenskej republiky
Juraja Lišku, Ing. Emilom Dobiašom slávnostný prejav predniesol minister obrany Juraj Liška. V úvode svojho prejavu
vyjadril presvedčenie, ţe tohoročná výstava „IDEE 2004“
naviaţe na úspechy jej predchádzajúcich ročníkov a sprievodné aktivity budú pripravené na vysokej úrovni k spokojnosti všetkých
hostí,
vystavovateľov
a návštevníkov. Slovensko ako čerstvý člen
NATO venuje mimoriadnu pozornosť realizáciu
úloh vo všetkých oblasMedzi vystavenými exponátmi boli vystavené dva vozy aligátora
tiach spojených, s jeho
čo najrýchlejšou integráciou do NATO. Je našou snahou, aby
naše členstvo v NATO bolo prínosom. V tejto súvislosti
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predpokladáme rozvoj vzájomnej spolupráce nielen v oblasti
politickej a bezpečnostnej, ale aj v oblasti ekonomickej. Naše
členstvo prinesie nové príleţitosti a otvorí ďalšie moţnosti
práce v oblasti obranného priemyslu. Vyzbrojovanie patrí
k jednej z oblastí z hľadiska štandardizácie a interoperability
v rámci NATO. Veľtrh „IDEE 2004“ povaţuje za jedinečnú
príleţitosť na prezentáciu a propagáciu produkcie a moţností
slovenského priemyslu v tejto oblasti. Je príleţitosťou na
prezentáciu najnovších poznatkov, výrobkov a technológií. Je
tu priestor na oboznámenie sa s trendami vývoja a pokročilými
projektami v danej problematike. Je tu moţnosť nadviazania
medzinárodnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obranného
priemyslu. Som presvedčení, ţe organizátori výstavy „IDEE
2004“ vykonali všetko pre vašu spokojnosť tohto medzinárodného podujatia. Záver vernisáţe výstavy patril
slávnostnému pochodu čestnej jednotke a vojenskej hudbe
Ozbrojených Slovenskej republiky pred svojimi najvyššími
vojenskými predstaviteľmi. No a potom uţ čestní hostia
výstavy si prezreli jednotlivé expozície výstavy. Treba ešte
dopovedať, ţe v súlade s prezentáciou jednotlivých firiem
organizátori pripravili sprievodný program, ktorého súčasťou
boli ukáţky špeciálnej techniky na výcvikovom polygóne ako
aj odborný seminár pod názvom „Nové technológie a materiály pouţívané pri výrobe a opravách špeciálnej techniky“,
ktorý pre návštevníkov pripravil ZTS -Matec, a.s. spolu
s Ministerstvom obrany SR a DMD Holdingom, a.s. Pre
samotných vystavovateľov bola pripravená súťaţ o najlepší
exponát „IDEE 2004“, do ktorej bolo prihlásených celkom 14
exponátov. Komisia pod vedením plk. Ing. Ivana Koblena,
CSc., vyhodnotila jednotlivé oblasti nasledovne :
1) V oblasti „Výzbroj, technika a munícia pozemných síl“ :
- Ako prvý ocenený exponát komisia vyhodnotila samohybnú húfnicu 155 mm ShKH Zuzana XA1, prezen133

tovanú spoločnosťou Konštrukta – Defence a.s. Trenčín.
Výrobok v porovnaní s jej predchodcom Zuzana je produktom novej generácie so zlepšenými takticko-technickými parametrami, hlavne pokiaľ ide o dostrel. Výrobok plne zodpovedá poţiadavkám vyplývajúcim zo štandardov NATO. Cenu prevzal predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ Konštrukta – Defence a.s. Ing. Marián
Zahradník.
- Druhým oceneným exponátom bol cvičný delostrelecký
náboj kalibru 155 mm s redukovaným dostrelom
Munza CvRd prezentovaný spoločnosťou Konštrukta –
Defence a.s. Náboj rozširuje rad nábojov určených pre
samohybné kanónové húfnice kalibru 155 mm, je určený
na výcvik obslúh a na vykonávanie cvičných strelieb v
limitovaných výcvikových priestoroch a s minimálnym
negatívnym vplyvom na ţivotné prostredie, čo bude
veľkým prínosom pre výcvik ozbrojených síl. Cenu
prevzal podpredseda predstavenstva a technický riaditeľ
Konštrukta – Defence a.s. Ing. Vladimír Samák.
2) V oblasti „Výzbroj a technika vzdušných síl“ bolo udelené
jedno ocenenie a to pracovnej stanici navedenia Letvis
CMN prezentovanej spoločnosťou Ales, a.s. Trenčín. Výrobok je určený na riadenie a navedenie lietadiel
vojenského letectva s moţnou spoluprácou medzi veliteľskými stanovišťami protivzdušnej ochrany a leteckými
základňami. Ide o nové zariadenie, ktoré významne rozšíri
funkcie systému „Letvis“ z hľadiska zabezpečenia efektívnejšieho vedenia bojovej činnosti prostriedkov protivzdušnej ochrany a podpory rozhodovacích procesov. Cenu
prevzal obchodný riaditeľ Ales, a.s. Trenčín Ing. Marek
Náhlík.
3) V oblasti „Komunikačné a informačné systémy, prieskumné a bezpečnostné systémy – prostriedky“, keďţe táto
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oblasť patrí medzi najprioritnejšie v rámci NATO a z
hľadiska rozvoja obranných spôsobilostí sa komisia
rozhodla oceniť tri exponáty.
- Ako prvý ocenený exponát komisia vyhodnotila Dvojosový stabilizovaný manipulátor MSO-2 prezentovaný
spoločnosťou EVPÚ a.s. Nová Dubnica. Tento inteligentný manipulátor novej generácie svojím výnimočným
konštrukčným riešením umoţňuje vysoko presné určovanie polohy a nastavenia aplikovaných prieskumných
a monitorovacích systémov, ľahkú modifikovateľnosť.
Jeho veľkou výhodou sú aj široké moţnosti interfaceového pripojenia. Cenu prevzal generálny riaditeľ
EVPÚ a.s. Nová Dubnica Ing. Jozef Buday, CSc.
- Ako druhý výrobok komisia ocenila Mobilné meracie
pracovisko MMP prezentované spoločnosťou LOBB
š.p. Banská Bystrica. Výrobok je určený pre technickú
podporu vojenského frekvenčného manaţmentu pri vyuţívaní a ochrane jednotlivých fragmentov frekvenčného
spektra pridelených telekomunikačným úradom ozbrojeným silám, pre riešenie vzájomnej elektromagnetickej
koexistencie vojenských rádioelektronických prostriedkov a medzi vojenskými a civilnými REP na území SR s
cieľom dosiahnuť súlad s národnými a medzinárodnými
odporúčaniami a normami. Cenu prevzal poverený
výkonom funkcie riaditeľa LOBB, š.p. Banská Bystrica
Ing. Ján Sasák.
- Ako tretí výrobok komisia ocenila Súbor zariadení
„REGA“ pre systém velenia a riadenia protivzdušnej
ochrany vystavovaných spoločnosťou RADWAR
(Poľská republika). Komplex zariadení „REGA“ je
moderným automatizovaným prostriedkom velenia a
riadenia v systéme protivzdušnej ochrany blízkeho a
stredného dosahu a umoţňuje optimalizovať činnosti
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spojené so zachytením a vyhodnotením vzdušných cieľov
a vydaním rozhodnutia palebným prostriedkom na ich
ničenie.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 10.05.2004
Pomocná evidencia 292/2/04
Fotoalbum č. 25/2004
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
od 10. mája 2004 sa konečne po piatich mesiacoch
skompletizoval od svojho ustanovenia v novom objekte na
Štefánikovej ulici č. 20 v Trenčíne. Stalo sa tak po jeho
uvoľnení Obvodným úradom v Trenčíne, ktorý sa presťahoval
do objektu na Bratislavskú cestu.
Trenčianske noviny 10.05.2004
Pomocná evidencia 191/1/04
Dňa 12. mája 2004 sa uskutočnilo v Trenčíne druhé zasadnutie pracovnej skupiny spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky v rámci eurointegračného projektu roka 2004, ktorý
sa niesol pod heslom „Národný konvent o Európskej únii“.
Úvodnú prednášku pod názvom „Politika Európskej únie voči
západnému Balkánu“ predniesol bývalý veľvyslanec v Juhoslávii Miroslav Mojţita.
Vlastné poznámky
V čase od 10. do 14. mája 2004 uskutočnilo Prezídium
Policajného zboru Slovenskej republiky v spolupráci s deťmi
základných škôl celoslovenskú dopravno-preventívnu akciu
„Jablko – citrón“. Jej cieľom bolo nielen vodičov a deti, ale aj
širokú verejnosť upozorniť na rešpektovanie dopravných
predpisov. Počas akcie sa dopravní policajti zamerali najmä na
prekročenie povolenej a obmedzenej rýchlosti. Jedným z
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úsekov, kde bolo vytvorené kontrolné stanovisko, bola
Električná ulica v Trenčíne oproti stanici pohonných hmôt
ÖMV. Dary v podobe jabĺčok a citrónov rozdávali piataci zo
Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne.
Disciplinovaní vodiči dostali za odmenu jablko a „hriešnici“
citrón. Aj keď policajti boli počas akcie oveľa zhovievavejší,
predsa len niektoré priestupky sa museli riešiť blokovou
pokutou. Viac išli na odbyt citróny. Dostala ho aj vodička z
Komárna. „Uvedomujete si, ţe ste porušili predpis? Teraz sa
nič nestalo, ale ohrozili ste ţivoty iných ľudí,” hovorí piatačka
nedisciplinovanej vodičke. „Ani neviem, ako sa to stalo.
Strašne sa hanbím. Ešte šťastie, ţe som zďaleka,” ospravedlňovala sa vinníčka. Od detí si vzala kyslý citrón a dostála
aj obrázok s nakresleným mračiacim sa citrónom. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa správajú vodiči. Nestačila som spočítať, koľko jabĺčok a citrónov sme rozdali, ale teší ma, ţe jabĺčok bolo viac, povedala ţiačka Andrea Sedláčková. V kontrolovanom čase po Električnej ulici prešlo 291 áut, z nich 31
zastavili policajti. Trinásť vodičov odchádzalo moţno s kyslejším úsmevom, ale spokojne, pretoţe namiesto pokuty dostali
citrón. V trenčianskom regióne počas celoslovenskej dopravno-preventívnej akcie dopravná polícia okrem spomínanej
cesty v Trenčíne kontrolovala aj úseky v Bánovciach nad
Bebravou, Novom Meste nad Váhom a v Myjave. V tom čase
kontrolovanými úsekmi prešlo 695 áut, z nich 101 policajti
zastavili a skontrolovali. Vzorným vodičom deti rozdali 59
jabĺk a 42 si po napomenutí ako výstrahu odnášalo poriadne
kyslé ovocie.
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 315/1/04
Po veľkých rekonštrukčných prácach bola pobočka
Všeobecnej úverovej banky v Trenčíne dňa 11. mája 2004
137

otvorená pre verejnosť za účasti významných osobností.
Slávnostnú stuhu otvorenia prestrihli regionálny riaditeľ Všeobecnej úverovej banky
Ing. Adrián Ševčík,
predseda
Trenčianskeho Ing. Štefan Štefanec, primátor mesta
Trenčín Ing. Branislav
Celler a vrchný riaditeľ
zľava – Ing. A. Ševčík, Ing. Š. Štefanec, Ing. B. Celler, Ing. M. D. Mphil
a člen predstavenstva
Všeobecnej úverovej banky Ing. Mário Drosc Mphil. K tejto
udalosti treba dodať, ţe
v redizajnovej pobočke
Všeobecnej
úverovej
banke Trenčín prevládajú
rovnaké prvky i farby,
t.j. drevo, kov a sklo
v bielomodrých farbách.
Nový priestor od vstupu
klienta do objektu sa
snaţí poskytovať kvalitnové priestory sa vyznačovali farebnosťou a vzdušnosťou
nejšie sluţby, nové produkty a päť zásad – priateľskosť,
profesionalita, partnerstvo, poznanie a pokora.
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 312/2/04
Dňa 14. mája 2004 predstavilo
v Trenčíne na Štúrovom námestí
Kresťansko-demokratické hnutie svojich kandidátov na europoslancov. Za
prítomnosti predsedu Národnej rady
MUDr. Anna Záborská
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Slovenskej republiky Pavla Hrušovského sa predstavili leadri
MUDr. Anna Záborská, MUDr. Miroslav Mikolášik, Ing. Ján
Hudacký a ďalší kandidáti.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 336/1/04
Dňa 19. mája 2004 prijal primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler riaditeľa Národného športového centra
v Bratislave Ing. Haviera. Predmetom rokovania boli
vyhodnotenie moţností, či by sa nemohli v Trenčíne
usporiadať majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike.
Info Trenčín 03.06.2004
Pomocná evidencia 365/1/04
Dňa 20. mája 2004 sa uskutočnila v Trenčíne regionálna
konferencia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorej
hlavnou témou bola „Úloha regiónov Slovenska vo vzťahu
k štrukturálnym fondom a kohézneho fondu Európskej únie,
ich prínos k zmierňovaniu regionálnych disparít“. Zúčastnili
sa na nej primátori miest a starostovia obcí Trenčianskeho
kraja, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, pracovníci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a ostatných
dotknutých organizácií pôsobiacich v Trenčianskom kraji. Po
otvorení predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Štefanom Štefancom, ktorý sa potom zaoberal vo svojom
príhovore aj úlohe Trenčianskeho samosprávneho kraja pri
riešení regionálnych disparít v kontexte rozvojových stratégií
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom poslucháči potom
sústredili svoju pozornosť vystúpeniu ministra výstavby
a regionálneho rozvoja Ing. Lázsló Gyurovzského, ktorý sa
venoval štrukturálnym fondom a ich implementáciu na úrovni
regiónov. Ešte dopoludnia vystúpili George Chabrzyk, ktorý
hovoril o úspešnosti stratégie zameranej na odstraňovanie
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regionálnych disparít vo Veľkej Británii a prof. Ing. Milan
Buček, DrSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý
hovoril o budúcnosti európskej regionálnej podpory a príprave
stratégie v odstraňovaní disparít v Slovenskej republike. Po
nich vystúpili aj ďalší pozvaní hostia, ktorí vo svojich
vystúpeniach analyzovali moţnosti vyuţitia aj ďalších fondov
Európskej únie.
Vlastné poznámky
Dňa 20. mája 2004 udelil prezident Slovenskej republiky
Rudolf Schuster v Bratislave trenčianskemu hudobníkovi
Karolovi Pádivému in memoriam „Kríţ prezidenta Slovenskej
republiky 2. stupňa“ za významné zásluhy a rozvoj kultúry
a umenia. Ocenenie prevzal jeho syn Mgr. Jaroslav Pádivý. Na
slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnila Júlia Pierer-Kliment
z viedenského vydavateľstva „Johann Kliment“, ktoré vydalo
viac ako päťdesiat skladieb Karola Pádivého. Ďalej bol
prítomný dirigent vojenskej hudby podplukovník Ludvík
Soukup, ktorý s orchestrom naštudoval a uviedol celé dielo
Karola Pádivého. Počas ţivota Karol Pádivý nedostal ţiadne
oficiálne ocenenie. Toto bolo prvé a moţné posledné. Pre
úplnosť treba dodať, ţe po jeho smrti sa pod jeho menom
spája festival veľkých dychových orchestrov – „Karola
Pádivého“.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 356/1/04
Dňa 21. mája 2004 usporiadal Jaroslav Pádivý v penzióne
„Artur“ (bývalý Kominár) na Palackého ulici v Trenčíne
tlačovú besedu pri príleţitosti udelenia Kríţa prezidenta
Slovenskej republiky – in memoriam jeho otcovi, hudobného
skladateľovi Karolovi Pádivému. Na nej ukázal prítomným
novinárom otcove vyznamenanie.
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Vlastné poznámky
Dňa 24. mája 2004 nás navţdy opustila známa trenčianska
osobnosť, významná slovenská fotografka poľského pôvodu
Mária Holoubková, Urbasiowna. Na smútočnej rozlúčke dňa
28. mája 2004 sa s ňou rozlúčil v obradnej miestnosti na
mestskom cintoríne dôstojný pán Pavol Benko a primátor
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Pri tejto smutnej udalosti
je treba si priblíţiť jej ţivotnú cestu. Pani Holoubková sa
narodila dňa 3. apríla 1989 v mestečku Gudow pri poľskom
Tešíne. V roku 1919 si
otvorila ateliér
„Foto
Tatra“, neskôr
„Foto
Holoubková“.
Vo veľkom
náklade vyrábala
pohľadnice
s folklórnymi námetmi,
neskôr s krajinárskymi
zábermi
Mária Holoubková – Urbasiowna preţila posledné roky na lôţku
miest z celého
Slovenska.
v penzióne pre dôchodcov na Piaristickej ulici
Distribuovala ich preváţne do kúpeľných miest. Svoj kapitál
vloţila do filmovacieho štúdia „Tatrafilm“ v Trenčíne a stala
sa jeho spolumajiteľkou. Za necelých desať rokov nakrútila
s Cyrilom Kašparom vyše 40 dokumentárnych a hraných filmov, medzi nimi aj filmový portrét o posledných dňoch básnika P. O. Hviezdoslava. Väčšina filmov sa však nezachovala.
Svoj posledný filmový dokument s názvom „Ţivot“ dokončila
unavená a zoslabnutá natoľko, ţe často krát nechcela doţiť
rána. Na prvú dámu slovenskej fotografie zostanú Trenčanom
iba príjemné spomienky. Spomenúť treba jednu z mnohých.
Keď Trenčianske múzeum pripravovalo v roku 1989 výstavu
fotografií na Trenčianskom hrade, pani Holoubková odmietla
odvoz a na vernisáţ v to pekné popoludnie prišla pešo aţ do
Ľudovítovho paláca. Usadila sa do pripraveného dobového
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kresla ako skutočná dáma v elegantnom kostýme, vo vysokých
bielych topánkach a pekne učesaná. Stihla všetko. Obdivovala
svoje aparáty, fotografie, porozprávala so všetkými. Dokonca
odmietla rada ľudového liečiteľa dať si vyšetriť zhoršujúci
zrak. Povedala, ţe je drzý, ţe ona nič nepotrebuje. Mala vtedy
91 rokov a bola sebestačná aţ do svojich sto rokov. Takto si ju
budú pamätať, obdivovať a ctiť všetci v Trenčianskom múzeu,
kde opatrujúc stovky jej sklených platní negatívov, fotoaparáty, dobové šaty a originály pohľadníc. Pani Holoubkovej
uţ niet, ale s jej jedinečnými zábermi Trenčína, ďalších miest
Slovenska, Vysokých Tatier sa Poliaci nevedia rozlúčiť. Od
roku 2001 putuje výstava z jej tvorby po Poľsku. Obdivovali
ju v Krakowe, Waršave, Rzeszowe a dnes sa nachádza
v poľskom Tešíne.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Info Trenčín 03.06.2004
Pomocná evidencia 358/1/04, 365/04
V kongresovej sále hotela Tatra v Trenčíne sa 25. mája
2004 stretlo pribliţne tridsať zástupcov najvýznamnejších
taiwanských spoločností so zástupcami mesta Trenčín a
potenciálnymi partnermi z podnikateľských kruhov z
Trenčína. Súčasne s rozhovormi podnikateľov prebehlo
oficiálne prijatie lídrov taiwanskej obchodnej misie na pôde
mesta Trenčín. Vedúceho misie a štátneho tajomníka pre
zahraničný obchod Ministerstva ekonomických vzťahov
Taiwanu pána Jwo, veľvyslanca Taiwanu v Slovenskej
republike pána Chena a pána Liu prijal viceprimátor Ing.
Anton Boc a pracovníkmi Útvaru strategického rozvoja mesta
Trenčín. Lídri misie ocenili prístup Trenčína k zahraničným
investorom a prejavili záujem o ďalší rozvoj vzájomnej
spolupráce. Trenčín je podľa ich vyjadrení nesmierne
zaujímavá lokalita s potenciálom pre ďalší rozvoj, najmä v
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oblasti hi-ttec investícií a lepšieho vyuţitia cestovného ruchu.
Mesto Trenčín bolo jediné mesto okrem Budapešti, Bratislavy
a Prahy, kde uskutočnili oficiálne rokovania.
Info Trenčín 03.06.2004
Pomocná evidencia 365/1/04
Dňa 27. mája 2004 usporiadala parlamentná strana
„Slobodné fórum“ tlačovú besedu v súvislosti s prezentovaním
svojich kandidátov na poslancov
do Európskeho parlamentu na
Mierovom námestí v Trenčíne.
Na tlačovej besede s novinármi
predstavili novinárom svoj program predsedníčka strany Zuzana Martináková a kandidát na
europoslanca JUDr. Ivan Šimko.
Ako povedala Zuzana MartináZuzana Martináková a JUDr. Ivan Šimko
ková, ţe strana od svojho vzniku
bola za vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Strana
navrhla do Európskeho parlamentu 14 poslancov, z ktorých je
8 muţov a 6 ţien a ďalej 7 osôb z Bratislavy a 7 osôb z regiónov Slovenska. JUDr. Ivan Šimko pokračoval oboznámením so svojím programom, s ktorým vstupuje do nastávajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Bude sa v ňom
snaţiť presadzovať, aby sociálne otázky, odstránenie colných
bariér. Rodinná politika a dane zostali v rukách jednotlivých
štátov. Bude sa snaţiť o to, aby obhajoval záujmy slovenského
ľudu na rozdiel od euroúradníkov, ktorí zastávajú záujmy
Európskej únie.
Vlastné poznámky
Súčasťou jarného zasadnutia Parlamentného zhromaţdenia
NATO, ktorá sa konala v Bratislave, bola aj návšteva jej
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účastníkov Trenčianskeho
hradu dňa 31. mája 2004.
Do mesta Trenčín zavítalo
v tento deň asi 600 účastníkov, ktorí prišli autobusmi za asistencie policajtov
na Mierove námestie.
V tento deň bolo mesto
Trenčín najstráţenejším
miestom na Slovensku,
odstrelovači zaujali svoje miesto na budove Slovenskej sporiteľne
keď odstrelovači zaujali svoje miesta na mestskej veţi, na
budove Slovenskej sporiteľne a všade sa motali uniformovaní
a neuniformovaní príslušníci Policajného zboru
Slovenskej
republiky.
Okrem boli prijaté obmedzujúce bezpečnostné opatrenia vo vzťahu zákazu
vstupu motorových vozidiel na Mierove námestie,
nevynímajúc zásobovacie.
Predseda PZ NATO Doug Bereuter aprimátora mesta Trenčín Ing. B. Cellera
Okrem toho majitelia
kaviarní na Mierovom
námestí museli na tento
deň dočasne asanovať
svoje mobilné predsunuté
kaviarne. Účastníci po
príchode do Trenčína sa
pobrali farskými schodmi
na Trenčiansky hrad. Zo
slovenských predstaviteIng. B. Celler víta predsedu NR SR Ing. P. Hrušovského
ľov sa podujatia zúčastnil
predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Pavol
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Hrušovský, ktorého pred budovou Mestského úradu
v Trenčíne privítal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler. Cieľom tohto podujatia nebol len výlet, ale
umoţniť zahraničným delegátom moţnosť spoznania
slovenskej histórie a kultúry.
Preto aj koncipovaný program, pri ktorom bol ideovo
vyuţitý projekt aktívneho
primátor mesta Trenčín Ing. B. Celler pri pokuse raţby matúšovho dukáta cestovného ruchu „Matúšovo
kráľovstvo“, konaný v priestoroch Trenčianskeho hradu poskytol ukáţky stredovekých bojových umení, tancov, ľudových
remesiel a jedál. V duchu projektu predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, sťa by úradujúci
ţupan Dolno – povaţskej dŕţavy Matúšovho kráľovstva udelil
čestné občianstvo čelným predstaviteľom pozvaných hostí.
Symbolický modrý pas Matúšovho kráľovstva z jeho rúk
prevzali predseda Parlamentného výboru NATO Doug
Bereuter, podpredseda Parlamentného výboru NATO
Longin Pastušiak a predseda.
Národnej rady Slovenskej
republiky Pavol Hrušovský.
Viacerí z hostí sa chopili
ťaţkého kladiva, aby si mohli vyraziť dukát Matúšovho
pohľad na ponorámu mesta Trenčín z Matúšovej veţe
kráľovstva. Podľa vyjadrenia
všetkých prítomných hostí, organizovanie programu na
Trenčianskom hrade a výborne pripravené národné jedlá
nemali chybu.
Trenčianske noviny 24.05.2004, 07.06.2004,
Pomocná evidencia 328/1/04, 374/1/04
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Dňa 17. júna 2003 bolo na Štúrovom námestí v Trenčíne
vládla predvolebná nálada k voľbám poslancov do Európskeho parlamentu. Postarala
sa o ňu kapela Paľa Hamela
a vystúpenia
popredných
funkcionárov
Slovenskej
kresťanskej a demokratickej
únie Mikuláša Dzurindu,
Juraja Lišku, Petra Šťastného a ďalších. Najmä deti
a mládeţ sa zdrţovali pri
Peter Šťastný bol najţiadanejší
Petrovi Štastnom, ktorí im
ponúkal autogramy na svoje fotografie.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 370/1/04
„Všetko pre rodinu, tak znel názov 2. ročníka celoslovenskej konferencie, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 17. júna 2003
v Trenčíne za prítomnosti
členov
centier pre rodinu z
celého Slovenska a
inštitúcií, zaoberajúcich sa problematikou rodín. Cieľom konferencie,
bolo poukázať na rodinu ako na základ dobrej spoločnosti, ako
riešiť sociálne slabé rodiny a spoluţitie troch generácií
v rodine. Program konferencie, ktorej sa zúčastnilo okolo 60
osôb z celého Slovenska, sa začal svätou omšou v pia146

ristickom kostole. Slávnostné otvorenie konferencie sa uskutočnilo na Krajskom úrade v Trenčíne. Podujatie otvorila
predsedníčka Centra pre rodinu v Trenčíne Oľga Löbbová
a s pozdravným príhovorom vstúpil viceprimátor mesta
Trenčín Ing. Anton Boc. Postupne nasledovali vystúpenia
pozvaných hostí, ktorí predniesli úvodné prednášky k
problematike rodín a ich postavenia v Európe, o postavení
cirkví v rodinách, o násilí v rodinách, o súţití viacerých
generácií v rodinách a podobne. V náväznosti na prednášky sa
potom diskutovalo o výchove ku zdravej rodine, o cirkvi
a duchovnej podpore rodiny, o sociálnom
postavení rodiny v štáte, v ktorých dominovali poznatky z vlastnej praktickej činnosti.
Súčasne s konferenciou sa konal na Mierovom námestí v Trenčíne aj bohatý program pre deti, ktorí sa ho zúčastnili spolu s
Oľga Löbbová
rodičmi. Z bohatej ponuky si mohli pozrieť
bábkové divadlo, vystúpenia folklórnych súborov a tanečných skupín, zaskákať na nafukovacom hrade. Okrem
toho sa hrali rôzne súťaţe o ceny. Na
záver dňa sa v Refektári Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého uskutočnil
benefičný koncert, na ktorom vystúpila
viceprimátor mesta Ing. Anton Boc
vokálna skupina „Kruhy“, klavírista
František Pergler a súrodenci Jendruchovci. Dobrovoľné
vstupné vybrané na benefičnom koncerte, bolo príspevkom
pre sociálny dom „Krištof“ v Trenčíne, kde bývajú ľudia, ktorí
stratili domov. Prednesené pripomienky a návrhy na konferencii smerovali na legislatívne spracovanie, či verejnú diskusiu, aby problémy, súvisiace s rodinou, no najmä týranými
starými ľuďmi, konečne vyšli na povrch a postupne sa aj
riešili.
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Vlastné poznámky
Dňa 22. júna 2004 sa uskutočnila tlačová beseda mesta
Trenčín za prítomnosti primátora mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera, prednostky Mestského úradu v Trenčíne
JUDr. Ivety Orgoníkovej a vedúceho finančného odboru Ing.
Ľubomíra Štefánika, na ktorej boli poskytnuté informácie
o zmene
rozpočtu mesta
Trenčín na rok
2004 a návrh
na
riešenie
priemyselného
parku v oblasti
zľava – Tibor Hlobeň, JUDr. Iveta Orgoníková, Ing. Branislav Celler, Ing. Ľubomír Štefánik
Zámostia, ktoré pôjdu ako samostatné body na rokovanie mestského
zastupiteľstva dňa 23. júna 2004. Pri privítaní účastníkovej
tlačovej besedy tlačovým tajomníkom mesta Trenčín Tiborom
Hlobeňom sa k zmenám rozpočtu mesta Trenčín vyjadril
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Ako
konštatoval, zmena rozpočtu mesta Trenčín vyplynulo jednak
z poţadovaných zmien v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu mesta Trenčín na rok 2004 a zmien v rámci
finančných operácií – prevodov z mimo rozpočtových zdrojov
a splácania domácej istiny. Ich schválenie je podmienené 3/5
väčšinou. Beţné príjmy sa zvyšujú o čiastku 17.999 tis. Sk.
K zmene dochádza hlavne pri podielových daniach, ktoré sa
rozpočtujú v zmysle schváleného štátneho rozpočtu na rok
2004 (zníţenie o 3.440 tis. Sk), ďalej pri dani z nehnuteľnosti
a poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho
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odpadu, kde je navýšenie príjmu vo výške 2.900 tis. Sk, pri
dani z nehnuteľnosti a vo výške 1.500 tis. Sk, pri poplatku za
komunálny odpad vychádza zo skutočne vyrúbených
platobných výmerov, pri iných nedaňových príjmoch a to
zvýšenie prevodov z peňaţných fondov (z fondu na splátku
komunálnych obligácií) v čiastke 2.855 tis. Sk. Ďalšia zmena
vyplýva z navýšenia grantov a transferov vo výške 2.021 tis.
Sk, ktoré boli upravené o skutočne prijaté dotácie a zo
zvýšenia sumy pohľadávok mesta
vo výške 5.675 tis. Sk, ktoré
mesto Trenčín predpokladá v tomto roku vymôcť.
Kapitálové príjmy sa zniţujú
o čiastku 38.108 tis. Sk v poloţke
granty a transfery, ktoré budú
rozpočtované aţ po prijatí grantu.
Výdavky sa zniţujú o čiastku
1 679 tis. Sk. V rámci výdavkov
primátor Ing. Branislav Celler
mesto Trenčín do svojho rozpočtu
zaradilo kapitálové výdavky :
- na rekonštrukciu mestského úradu za účelom
vybudovania klientského centra, ktoré začalo svoju
činnosť dňom 1. mája 2004
- nákup radaru a majáku pre Mestskú políciu v Trenčíne
- realizácia novej kotolne na Koţušníckej ulici
- v rámci oddielu cestná doprava chce mesto preinvestovať
čiastku vo výške 63.320 tis. Sk a to hlavne pri príprave
akcie „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“,
rekonštrukcie niektorých mestských komunikácií, ďalej
riešenie parkovacích miest v meste Trenčín a na
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
prístupovej cesty na Trenčiansky hrad,
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- projektová
dokumentácia
a štúdie
týkajúce
sa
sprístupnenia Trenčianskeho hradu,
- transfer pre Mestské hospodárstvo Trenčín m.p.o. na
strojné zariadenia,
- v rámci nakladania s odpadovými vodami chce mesto
vypracovať projekty pre územné rozhodnutia – pravá
a ľavá strana Váhu, kanalizácia v časti Kubra a Vlárska
ulica, Hrabovská ulica, odvodnenie sídliska Juh,
- výstavba verejného WC na Štúrovom námestie
v Trenčíne,
- realizácia oporného múru Ulica Horný Šianec
- v rámci oddielu rekreačné a športové sluţby je zaradené
vybudovanie športovo – rekreačného zariadenia na
Ostrove, Oddychová zóna Halalovka 2. a 3. etapa,
transfer pre Mestské hospodárstvo Trenčín m.p.o. na
zabezpečenie úpravy okien proti nadmernému slnečnému
ţiareniu,
- dotácia za účelom zriadenia Hospicu a ďalšie,
- na vypracovanie projektových dokumentácií pre deväť
základných škôl, Dom opatrovateľskej starostlivosti
a Domov penzión pre dôchodcov, ktoré sú potrebné na
získavanie finančných prostriedkov z fondov Európskej
únie na rekonštrukcie a modernizácie budov,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na Základnej škole
Trenčín, Veľkomoravská
ulica.
V rámci finančných operácií
bol do rozpočtu zapracovaný
hospodársky výsledok (bez
čiastky 10% t.j. 5.105 tis. Sk,
ktorá bola v zmysle platných
predpisov
prevedená
do
rezervného fondu mesta Trenčín
Ing. Ľubomír Štefánik
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za rok 2003 vo výške 45.946 tis. Sk, ďalej v príjmových aj
výdavkových finančných operáciách je zahrnuté prijatie
druhej a tretej splátky úveru v EUR a následné predčasné
splatenie komunálnych obligácií mesta. Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne schválilo v roku 2003 reštrukturalizáciu úverového portfólia mesta, v rámci ktorej bol
prijatý úver v eurách. Prijatým úverom s variabilnou úrokovou
sadzbou 3 mesačný EURIBOR (cca 2,1%) + 0,45% p.a.. boli
v roku 2003 prefinancované všetky existujúce korunové úvery
mesta od Dexia banky Slovensko, a.s. dlhodobým úverom
v eurách. V roku 2004 na financovanie investičných akcií
mesto Trenčín predpokladá prijatie nového úveru v celkovej
výške 66 320 tis. Sk.
Stručný prehľad rozpočtu mesta Trenčín uvádza
nasledujúca tabuľka (v tis. Sk) :
Návrh na
zmenu
rozpočtu

Rozpočet
2004

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavky
Hospodársky
výsledok

Upravený
rozpočet
2004

545 750
146 300

17 999
-38 107

563 749
108 193

94 405

93 429

187 834

544 834
241 121

18 915
-20 594

563 749
220 527

500

75 000

75 500

0

0

0

Ďalej potom primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
pokračoval informáciou o svojom návrhu na riešenie priemyselného parku na Zámostí a tento predloţiť poslancom
mestského zastupiteľstva na najbliţšom jeho zasadnutí. Mesto
Trenčín by malo najneskôr do dvanásť mesiacov byť pripravené ponúknuť investorom areál na Zámostí, patriaci medzi
17 vybraných lokalít prioritného záujmu na Slovensku, na
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vybudovanie priemyselného parku. Infraštruktúra, profesionálny prístup mesta, kvalitné parcely, to všetko dáva veľmi
dobrý predpoklad, aby Trenčín svoj priemyselný park veľmi
rýchlo naplnil. Územie budúceho priemyselného parku na
Zámostí v Trenčíne má 115 ha, z toho 33 ha vlastní Slovenský
pozemkový fond a ostatnú výmeru pôdy 342 súkromných
vlastníkov. Všetci sú známi, lebo tam prebehla evidencia
pozemkov. Plochu vo vlastníctve Slovenského pôdného fondu
získa mesto Trenčín buď do vlastníctva
alebo do dlhodobého prenájmu a následne bude vyuţívaná tieţ v prospech
priemyselného parku. Aby však mohol
vzniknúť, v prvej fáze je dôleţitý výkup pozemkov od súkromných vlastníkov a získanie príslušných povolení od
orgánov štátnej správy. Ak poslanci návrh schvália, mesto Trenčín zaloţí spoprednostka JUDr. Iveta Orgoníková
ločnosť Trenčín Invest s.r.o. s tromi
konateľmi. Dvaja z nich budú zastupovať mesto Trenčín, a to
zástupca primátora Ing. Anton Boc, a predseda finančnej
a majetkovej komisie pri mestskom zastupiteľstve Ing. Ján
Krátky, tretí navrhovaný bude konateľ Tomáš Krčula, ktorý je
zástupcom spoločnosti „J&T Global“. „Trenčín Invest s.r.o.“
bude vykupovať pozemky, následne poţiada o dotáciu a potom mesto Trenčín odpredá podiel v nej spoločnosti „J&T
Global“, ktorá ďalej bude pokračovať v budovaní priemyselného parku. Časť investorov má záujem o prenájom výrobných priestorov v priemyselnom parku, ktoré by si upravili
podľa svojich podmienky. Ďalší perspektívni investori chcú
stavať vlastné priestory. Polovica parku bude teda určená na
prenájom a druhá vyčlenená na odpredaj pôdy s infraštruktúrou, kde následne investor vybuduje vlastný závod. Uţ dnes
sa o toto územie zaujímajú investori z Japonska, Juţnej Kórey,
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Indie, Tchajwanu, Nemecka, USA. Je predpoklad, ţe do roku
2006 by sa spustila výroba v nových závodoch. Väčšina súvisí
s automobilovým priemyslom, ale do Trenčína neprichádzajú
záujemcovia len kvôli automobilkám, ale aj pre výhodné
daňové a legislatívne prostredie na Slovensku. Ich cieľom je
vybudovať závody na výrobu spotrebnej elektroniky,
televíznych prijímačov a pod.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 385/1/04
Dňa 21. júna
2004 sa uskutočnila v Kongresovej
sále hotela Tatra
v Trenčíne tlačová
beseda Slovenskej
demokratickej
a kresťanskej únie
uskutočnenej
na
záver jej výjazdného dňa v Trenzľava Ivan Mikloš, Eduard Kukan, Milan Hort, Ľudovít Kaník
čianskom kraji. Na
tlačovej besede sa zúčastnili podpredseda vlády Slovenskej
republiky Ivan Mikloš, minister zahraničných vecí Slovenskej
republiky Eduard Kukan, poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky Milan Hort, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky Ľudovít Kaník. Rokovanie tlačovej
besedy otvoril podpredseda vlády Slovenskej republiky Ivan
Mikloš, ktorý informoval, ţe snahou strany bolo bliţšie sa
zoznámiť s názormi ľudí v kraji.
Dňa 29. júna 2004 usporiadal veliteľ Veliteľstva síl
výcviku a podpory Ozbrojených Slovenskej republiky
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v Trenčíne brigádny generál Ing. Milan Maxim tlačovú besedu, aby informoval zástupcov médií o pripravovaných
zmenách
v dislokácií
vojenských
posádok
v slovenských
mestách – Ruţomberok,
Martin, Nové Mesto nad
brigádny generál Ing. Milan Maxim
Váhom, Nitra, Sereď
a Vajnory, ako aj o výsledkoch rokovaní, ktoré boli prerokované so zástupcami týchto miest.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 414/1/04, 419/1/04
Mestská veţa v Trenčíne, v minulosti známa tieţ ako dolná
brána, bola po dlhých rokoch sprístupnená verejnosti dňa 3. júla 2004.
Záznamy
o opevnení
Trenčína a teda i o tejto
mestskej veţi siahajú aţ
do 15. storočia, kedy patrila k významným obran-

Matúš Čák prichádza so svojou druţinou

ným štítom mesta. V 16. storočí získala renesančný šat.
Zohrala významnú úlohu pri
tureckých ťaţeniach na územie
horného Uhorska. V uplynulom
období nebola sprístupnená vepre divákov bol pripravený súboj
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rejnosti a výstup sa povoľoval iba výnimočne, keď sa na
Mestskom úrade v Trenčíne konal deň otvorených dverí.
Zámer sprístupniť veţu pre občanov i návštevníkov mesta bol
súčasťou širšej rekonštrukcie budovy mestského úradu uţ
počas rokov 2000 – 2003, kedy sa uskutočnili obnovovacie
práce strechy a suterénu budovy mestského úradu. V priebehu
mesiacov od septembra 2002 aţ do mája 2003 sa
rekonštruovala fasáda budovy mestského úradu a mestskej veţe. Okrem toho boli
zrekonštruované i pôvodné
drevené pavlačové schody
vo veţi a umiestnené nové
veţové hodiny s kruhovým
ciferníkom. Architektonické
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler prevzal symbolický kľúč
riešenie súčasného vzhľadu
mestskej veţe od Matúša Čáka
veţe bolo dielom autorskej dvojice trenčianskych architektov
Balaščák-Ondrejka. Podľa
ich projektu sa v najbliţšej
dobe zrealizuje i posledná
etapa sprístupnenia mestskej veţe. Je ňou realizácia
výťahu s priamym vstupom
zo strany Hviezdoslavovej
ulice. Výťah zabezpečí prepravu návštevníkov veţe
priamo z ulice, bez kontaktu s jestvujúcou administrapríhovor primátora Mesta Trenčín
tívnou prevádzkou mestského úradu a súčasne umoţní tieţ bezbariérový prístup na
jednotlivé podlaţia mestského úradu pre imobilným občanom.
Architektúra výťahu sprostredkuje navyše i vizuálny záţitok
počas jazdy, pretoţe sa bude pohybovať za zasklenou fasádou,
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čo vytvorí pre návštevníkov určitú formu atrakcie. Otvoreniu
veţe predchádzal slávnostný program, počas ktorého odovzdal
Štefan Zápoľský kľúč od veţe trenčianskemu primátorovi Ing.
Branislavovi Cellerovi. Štefana Zápoľského a jeho sprievod
v dobových kostýmoch predstavovali členovia skupiny
historického šermu „Wagus“ z Trenčína. Medzi prvými
návštevníkmi mestskej veţe nechýbal ani bývalý primátor
mesta Trenčín a súčasný minister
obrany Ing. Juraj Liška, náčelník
Generálneho štábu Ozbrojených
síl Slovenskej republiky generál
Milan Cerovský. Za prehliadku
tejto dominanty zaplatie návštevníci – dospelí 30,- Sk, deti, seniori 15,- Sk.
Vlastné poznámky
zľava - M. Cerovský, Ing. B. Celler, Ing. J. Liška na mestskej veţi
Trenčianske noviny 05.07.2004
Info Trenčín 01.07.2004
Pardon 10.07.2004
Pomocná evidencia 415/1/04, 418/1/04, 431/1/04,
439/1/04, 445/1/04
Dňa 3. júla 2004 v Kultúrnom centre Ozbrojených síl
Slovenskej republiky v Trenčíne sa uskutočnilo finále súťaţe o
„Miss Trenčín 2004“ v réţii Agentúry „Sophia“. Do finále
postúpilo 12 dievčat. Moderátorom večera bol Michal Bujna,
ktorý na poslednú chvíľu nahradil herca a zabávača Štefana
Skrúcaného (zrejme pod vplyvom ním spôsobenej tragickej
nehody v Povaţskej Bystrici). O víťazke rozhodla porota,
ktorej predsedal známy hokejový reprezentant Richard Litner.
Tucet dievčat prešiel najprv skúškou spoločenskej
konverzácie, neskôr sa finalistky predstavili v atraktívnych
a odváţnych modeloch mladého návrhára Lukáša Kimličku
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a záver patril promenáde v plavkách. Porota, v ktorej bola len
jedna ţena mala neľahkú úlohu. No nakoniec predsa dohodli
na tajnom hodnotiacom kľúči, z ktorého ako „Miss sympatia“
bola vyhlásená Romana Smolková. Titul a korunku kráľovnej
krásy získala Zuzana Lazová z Trenčianskej Turnej pred Evou
Hantákovou a Katarínou Ďurišovou, obe z Trenčína. Víťazka
súťaţe študuje v súčasnej dobe na Obchodnej akadémii Dr. M.
Hodţu v Trenčíne.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pardon 10.07.2004
Pomocná evidencia 439/2/04, 444/1/04
Remízou ukončila svoju prácu dňa 6. júla 2004 mestom
Trenčín zriadená špeciálna komisia pre posúdenie postupov
modernizácie ţeleznice v Trenčíne. Šiesti je členovia hlasovali
za variant č. 1, t.j. za modernizáciu ţelezničnej trate a šiesti
členovia podporili variant č. 2, ktorý navrhuje ţelezničnú trať
mimo mesto Trenčín. Komisia teda poslancom Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne nepomohla, ty sa budú musieť
rozhodnúť sami na augustovom rokovaní zastupiteľstva.
Predseda tejto komisie Ing. Richard Kerekeš konštatoval, ţe
komisia pracovala na odbornej úrovni a jej členovia hlasovali
tak ako hlasovali. On sám hlasoval za variantu č. 1, pretoţe
variant č. 2 je vo hviezdach a nemá svojho investora. Keď
zastupiteľstvo neschváli variant č. 1, zostane variant č. 0, teda
jestvujúci stav. Ţeleznice nebudú nič modernizovať, lebo majú
málo finančných prostriedkov. Maximálne spravia údrţbu
a zakonzervujú ţelezničnú trať.
Trenčianske noviny 12.07.2004
Pomocná evidencia 456/2/04
Dňa 7. 7. 2004 v priestoroch Galérie M.A. Bazovského sa
uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov úradov samo157

správnych krajov Slovenskej republiky. Predmetom
spoločného stretnutia bolo hľadanie alternatív spoločného
postupu pri riešení závaţných otázok a problémov súvisiacich
s napĺňaním vecného, kompetenčného rámca v oblastiach
školstva, zdravotníctva a dopravy. O výsledkoch spoločného
rokovania na tlačovej besede informovali riaditeľ Úradu

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof,
riaditeľ Úradu Prešovského samosprávneho kraja Ing.
Alexander Ernst, riaditeľka Úradu Košického samosprávneho
kraja Ing. Rozália Múdra, riaditeľ Úradu Ţilinského
samosprávneho kraja Ing. Ján Dreisig, riaditeľ Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Viliam Nagy. Všetci
predstavitelia úradov samospráv vyšších územných celkov
priblíţili najväčšie problémy, s ktorými sa musia pasovať a
okrem toho unisono konštatovali, ţe sa dohodli na obsahu
záverov, ktorých naplnenie bude vzájomne koordinované na
jednotlivých úrovniach organizačnej vertikály riadenia
verejnej správy, s cieľom zabezpečiť priebeţné odstraňovanie
najpálčivejších problémov vyšších územných
celkov. Spoločné závery boli prijaté pre :
oblasť dopravy :
1. Samosprávne kraje deklarujú skutočnosť nedostatku
finančných prostriedkov na údrţbu a opravy ciest 2. a 3.
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2.

3.

4.

5.

triedy z titulu zimnej údrţby a zlého stavu ciest zisteného
po vykonaní jarných prehliadok ciest a mostov. Z toho
dôvodu samosprávne kraje poţadujú navŕšiť rozpočet
beţných výdavkov pre rok 2004 dodatkom k delimitačnému protokolu.
Samosprávne kraje ţiadajú Ministerstvo financií Slovenskej republiky, aby v súvislosti so 7%-ným nárastom miezd
zamestnancov vo verejnej sluţbe od 1. augusta 2004
súčasne v dodatku k delimitačnému protokolu zabezpečil aj
presun potrebného objemu finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na jednotlivé samosprávne kraje, na zabezpečenie čerpania vyšších miezd a odvodov pre zamestnancov bývalej Slovenskej správy ciest, ktorí delimitáciou
prešli od 1. januára 2004 na samosprávne kraje. Z uvedených miezd je zároveň zabezpečovaná aj údrţba na
cestách 1. tried vo vlastníctve štátu.
Samosprávne kraje ţiadajú Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky, aby systémovo doriešilo majetkovoprávne vyrovnanie nevysporiadaných pozemkov pod cestami 2. a 3. tried.
Samosprávne kraje sa dohodli na postupe pri delimitácii
hmotného investičného majetku (projektové dokumentácie
k cestám 2. a 3. tried a mostom) tak, aby boli delimitované
len tie projekty, ktoré budú finančne kryté zo štátneho
rozpočtu.
Po transformácii Slovenskej správy ciest a predpokladaného vzniku Diaľničnej spoločnosti, samosprávne kraje
na základe doterajších skúseností zo zabezpečovania
údrţby ciest 1. triedy, ţiadajú Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky o doriešenie
prechodu ciest 1. tried na samosprávne kraje.
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6. Samosprávne kraje poţadujú navŕšenie finančných
prostriedkov v oblasti kapitálových výdavkov, nakoľko
súčasná výška nezabezpečuje jednoduchú reprodukciu
vozidlového parku ani realizáciu rekonštrukcie a výstavby
ciest.
oblasť školstva :
1. Ţiadame Vládu Slovenskej republiky o urýchlené riešenie
financovania v oblasti kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov za rok 2004.
2. Vzhľadom k tomu, ţe do 30. júna 2004 zriaďovatelia obdrţali len normatívne kapitálové výdavky vo výške 750,–
Sk na študenta, čo hodnotíme ako nedostatočné v oblasti
dokončenia rozostavaných stavieb, havarijných situácií
a nákupu strojov, zariadení a učebných pomôcok.
3. Finančné prostriedky aj v oblasti kapitálových výdavkov by
mali byť poskytované priebeţne, aby sa predchádzalo
vzniknutým škodám najmä na rozostavaných stavbách
a haváriám školských budov.
oblasť zdravotníctva :
Aktuálne problémy zdravotníctva samosprávnych krajov sú :
- neriešené záväzky k 31. decembru 2002, 2003, 2004,
- problémy so zabezpečením lekárskej sluţby prvej
pomoci,
- záloţné práva na nehnuteľnostiach vo vlastníctve
samosprávnych krajov.
Záverom samosprávne kraje ţiadajú vládu Slovenskej
republiky, aby zabezpečila úhradu záväzkov, ktoré vznikli
v zdravotníckych zariadeniach po prechode kompetencií
v roku 2003 a spolupodieľala sa na úhrade záväzkov, ktoré
vznikli v roku 2004 vzhľadom k tomu, ţe samosprávnym
krajom boli delimitované zdravotnícke zariadenia v nepriaznivej ekonomickej situácii a nie je v moţnostiach regionálnej
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samosprávy túto riešiť. V prípade, ţe vláda sa k tomuto
problému nepostaví zodpovedne v roku 2005 hrozí ohrozenie
poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych
zariadeniach, ktoré sú v pôsobnosti samosprávnych krajov.
Samosprávne kraje ţiadajú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o urýchlené riešenie záväzkov zdravotníckych zariadení, ktoré vznikli do 31. decembru 2002, splatením týchto záväzkov a následne budú záloţné práva zrušené
a samosprávne kraje môţu s týmto majetkom ďalej nakladať.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny
Dňa 7. júla
2004 usporiadali
primátori krajských
miest
zdruţení v K-8
tlačovú besedu
zo svojho dvojdňového stretnutia uskutočneného
v dňoch
6. aţ 7. júla
2004. Na tlačovej besede sa zúčastnili primátori krajských miest Slovenskej
republiky Ing. Milan Benč z
Prešova, Ing. Štefan Bošnák z
Trnavy, Ing. Branislav Celler
z Trenčína, Ing. Ján Slota zo
Ţiliny, JUDr. Zdenko Trebuľa
z Košíc a Mgr. Ferdinand Vítek
z Nitry. Primátori Ing. Andrej
Ďurkovský z Bratislavy a Ing.
primátor mesta Trenčín Ing. B. Celler
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Ján Králik, CSc. z Banskej Bystrice sa ospravedlnili pre
pracovnú zaneprázdnenosť. Primátori krajských miest
Slovenskej republiky sa venovali konečnými návrhmi zákonov
fiskálnej decentralizácie a uplatňovaniu zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v orgánoch samosprávy. Zo svojho rokovania vydali
spoločné stanovisko, ktoré predniesol pred novinármi primátor
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.
Oblasť fiskálnej decentralizácie – konečné návrhy zákonov
1. Klub primátorov krajských miest (K8) zastáva pôvodné
stanovisko a podporuje fiškálnu decentralizáciu ako
solidárny systém, ktorým sa financujú obce a mestá bez
ohľadu na tvorbu zdrojov v jednotlivých regiónoch.
2. Vítame, ţe uţ po prvom čítaní sa v návrhu zákonov zohľadnili niektoré pripomienky K8, napriek tomu navrhované koeficienty
nezohľadňujú celú škálu povinností,
ktoré krajské mestá zabezpečujú
a osobitne mestá Košice a Bratislava, ktoré naviac plnia funkciu
celoštátneho významu.
JUDr. Zdenko Trebula
Preto navrhujeme nasledovné zmeny
veľkostného koeficientu :
a) Mestá nad 50 000 obyvateľov 1,27 ( napr. Prievidza,
Martin, Poprad, pôvodne stanovený na
1,37);
b) Krajské mestá, menovite Trenčín,
Trnava, Nitra, Ţilina, Banská Bystrica,
Prešov 1,47;
c) Košice,
ako
krajské
mesto
niekoľkonásobne (235 000) väčšie ako
ostatné krajské mestá 1,94;
Ing. Jozef Slota
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d) Financovanie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej
republiky navrhujeme riešiť osobitne, tak aby bolo
zabezpečené financovanie funkcií vyplývajúcich z jej
postavenia;
e) Upozorňuje sa, ţe východisková základňa, z ktorej sa
zadefinovala finančná potreba iba na rok 2005 vychádzala
z finančných objemov roku 2004, bez
zohľadnenia medziročného nárastu
nákladovosti na financovanie funkcií
miest;
f) Navrhované riešenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky –
výpadok financií jednotlivých miest
primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošniak
riešiť jednorazovým zvýšením sadzieb
dane z nehnuteľnosti - je v rozpore s celkovým trendom
nezvyšovania priameho daňového zaťaţenia obyvateľstva
a podnikateľských subjektov;
g) Ţiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
aby zohľadnili pripomienky primátorov krajských miest
v ďalšom schvaľovacom procese a zároveň podporili návrh
fiškálnej decentralizácie k 1. januáru 2005 ako ďalší
nevyhnutný systematický krok v reforme verejnej správy;
Oblasť uplatňovania zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v orgánoch samosprávy
V súvislosti s poslednou novelou Zákona
o DPH ţiadame Ministerstvo financií Slovenskej republiky, aby vo vykonávacích
predpisoch jednoznačne definovalo podmienky uplatňovania predmetného zákona
vo vzťahu k hospodáreniu obcí a miest
s majetkom (predaj a prenájom) a taktieţ
Mgr. Ferdinand Vítek
k zabezpečeniu verejno-prospešných činností prostredníctvom organizácií zriadených obcou alebo
163

mestom. V prípade uplatňovania DPH za vyššie uvedené
činnosti sa tento stav premietne do zúţenia pouţiteľných
finančných prostriedkov, s ktorými samospráva hospodári.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 15.07.2004
Pardon 10.07.2004
Pomocná evidencia 441/1/04, 442/1/04, 445/1/04, 491/1/04
Dňa 10.júla 2004 vznikol v Trenčíne petičný výbor
v zloţení Juraj Holúbek, Ľubomír Dobiaš a Peter Sedivý,
ktorý sa dal svoje logo „Lepší ţivot pod hradom“. Jeho úlohou
bude iniciovať a zbierať podpisy občanov za zvýšenie
bezpečnosti v doprave a zlepšenie kvality ţivota v meste.
Predseda petičného výboru Juraj Holúbek chce prostredníctvom nazbieraných hlasov občanov pôsobiť na mestských
poslancov a primátora mesta Trenčín, aby sa napríklad vytvorili podmienky na zastavovanie vlakov InterCity v Trenčíne. Medzi ďalšie poţiadavky patrí vybudovanie mimoúrovňových ţelezničných prechodov a prejazdov, ktoré by
zvýšili bezpečnosť chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov
cestnej premávky. Súčasťou petície je aj poţiadavka výstavby
novej oddychovej a športovej zóny, ktorej by mal byť aj
komplex kúpalísk a bazénov hodný významu krajského mesta.
Oficiálne začal petičný výbor zbierať podpisy v pondelok dňa
12.júla 2004 na viacerých miestach v Trenčíne.
Info Trenčín 15.07.2004
Pomocná evidencia 464/1/04, 491/1/04
Na stránkach Trenčianskych novín od 12. júla 2004 sa
rozvinula dosť široká diskusia ohľadom modernizácie
ţelezničnej trate v Trenčíne vzhľadom na to, ţe mestom
Trenčín zriadená odborná komisia ani po viacmesačnom úsilí
neponúkla Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne jednoznačný
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názor na jej riešenie. Táto komisia preukázala, ţe ţeleznica je
nadmieru citlivá a zloţitá vec s dlhodobými dopadmi na ţivot
mesta Trenčín. Napriek tomu sa zdalo, ţe sa presadzoval na
odsúhlasenie „Variantu 1“. Komisii neboli dodané niektoré
podklady. Na strane druhej na rozhodovanie mimoriadne
pomohla štúdia Fakulty architektúry Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorá podrobne spracovala „Variantu č. 1“, kde
sa našlo 29 kolíznych bodov, ktoré nebolo doteraz známe. Na
škodu veci však, ţe predmetná štúdia bola predloţená na
poslednú chvíľu, čo neumoţnilo hlbšie zoznámenie sa
všetkým členom. Nehovoriac o ďalších mediálnych prestrelkách poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Jána
Babiča a Ing. Róberta Lifku na adresu bývalého primátora
mesta Ing. Juraja Lišku ako aj terajšieho Ing. Branislava Cellera. Na obranu „Variantu č. 1“ sa postavil so svojimi argumentami poslanec Ľubomír Dobiáš a z pohľadu ţelezničiarskej rodiny poslankyňa Oľga Löbbová. Na ochranu svojich
vlastníckych práv vystúpilo zaloţené občianske zdruţenie
občanov z Orechového, pretoţe v súvislosti s „Variantom č. 1“
by sa mali asanovať niektoré domy v tejto lokalite.
Trenčianske noviny 05.07.2004, 12.07.2004, 19.07.2004,
26.07.2004, 02.08.2004,
Pomocná evidencia 435/1/04, 436/1,2/04, 454/2/04,
455/1,2/04, 456/2/04, 457/1/04,
468/1/04, 469/1,2/04, 482/1,2/04,
483/1,2,3/04, 485/1,2/04, 488/1/04,
489/1/04, 497/2/04, 498/1/04,
499/1/04,
Ešte pred odchodom pod starobylú Akropolu na 28. letné
olympijské hry prijal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler dňa 28. júla 2004 trenčianskych olympionikov, aby ich
osobne uistil v mene všetkých Trenčanov, ţe budú s napätím
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sledovať ich výkony na olympijských športoviskách, tešiť sa
z víťazstiev, ale oceňovať aj prehru v čestnom boji so
vzpieračskou činkou, na ţinenke, cyklistickom velodrome, či
na tratiach, určených pre rýchlostných kanoistov. Medzi 64
športovcami v slovenskom drese bude jedenásť s klubovou
príslušnosťou Armádneho športového klubu Dukla Trenčín.
Horský cyklista L. Kondis nemá klubovú príslušnosť, ale
s trvalým bydliskom v Trenčíne.
Na
olympijské
hry pocestujú aj
dvaja reprezentační tréneri z Trenčína, Zdeno Chára
st.
a Slavomír
Kňazovický, ktorý počas aktívnej
činnosti
získal
spoločná fotografia
v roku
1996
v Atlante striebornú medailu v singlkanoe na 500 metrov. Päť
športovcov z Trenčína bude štartovať na olympijských hrách
uţ druhýkrát, z toho
vzpierač Martin Tešovič
a cyklista P. Bazálik
s odstupom osem rokov.
Premiéru pod olympijskými kruhmi zaţije
zápasník A. Bátky, kanoisti M. Chorváth a D.
Biksadský i cyklisti M.
rozhovor primátora Ing. B. Cellera s olympionikom S. Kňazovickým
Liška, J. Ţabka a L. Kondis. Vôbec najstarším olympionikom v slovenskom drese je
37-ročný rýchlostný kanoista Peter Páleš, ktorý pocestuje na
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svoju štvrtú olympiádu s úmyslom vylepšiť svoje doteraz
najlepšie 7. miesto. Na septembrovej paraolympiáde bude
Slovensko reprezentovať R. Tureček z Telovýchovnej jednoty
Dukla Trenčín v disciplíne Hand Bike v časovke i v maratóne.
Na stretnutí s primátorom Trenčína a ďalšími predstaviteľmi
mesta sa zúčastnili z 13 pozvaných športovcov ôsmi - M.
Chorváth, M. Ostrčil, D. Biksadský, P. Páleš, M. Liška, J.
Ţabka, L. Kondis a R. Tureček z dvoch pozvaných trénerov
prišiel Stanislav Kňazovický. Ostatní športovci sa kvôli
dlhodobým sústredeniam na stretnutí nemohli zúčastniť.
Pomocná evidencia 493/1/04
V dňoch 26. aţ 30. júna 2004 navštívila delegácia
Trenčianskeho samosprávneho kraja vedená jeho predsedom
Ing. Štefanom Štefancom región Trondelag v Nórsku.
Oficiálny program pozostával z návštev na Konfederácii
nórskeho obchodu a priemyslu, Obchodnej a priemyselnej
komore a následných diskusií o moţnostiach spolupráce medzi
Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónom Trondelag
v rôznych oblastiach verejného záujmu. Počas návštevy bol
podpísaný významný dokument pod názvom „Dekrét
o spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja a regiónu
Trondelag“, pod ktorý sa podpísali predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a predseda
krajského zastupiteľstva regiónu Trondelag Tore O. Sandvik.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 486/2/04
V súvislosti s v posledných dňoch medializovaným vyhlásením o zvýšení cestovného mestskej hromadnej dopravy
v Trenčíne bol Útvar marketingu a komunikácie Mestského
úradu v Trenčíne splnomocnený vydať vyhlásenie, ktoré bolo
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dňa 27. júla 2004 poskytnuté médiam e-mailovou poštou tohto
znenia :
Mesto Trenčín nesúhlasí s návrhom na zvýšenie
cestovného v mestskej hromadnej doprave v Trenčíne, ku
ktorému chce spoločnosť Slovenskej autobusovej dopravy
Trenčín na základe ţiadosti zaslanej na Trenčiansky samosprávny kraj pristúpiť od 1. septembra 2004. Svoj nesúhlas
mesto Trenčín zdôvodňuje tým, ţe v roku 2004 poskytlo
spoločnosť Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 2,4 mil.
Sk ako priamu dotáciu na vykrytie straty v mestskej hromadnej doprave, výkon ktorej táto štátna akciová spoločnosť zabezpečuje vo verejnom záujme. Preto mesto poţaduje dôkladné prehodnotenie uvedeného návrhu zvýšenia cestovného,
poskytnutie podrobného ekonomického rozboru jednotlivých
autobusových spojov a liniek za prvý polrok t.r. s vykonaným
rozborom, z ktorých bude zreteľné aký vplyv na jednotlivé
linky mali štátne dotácie a priama dotácia mesta Trenčín.
Mesto Trenčín je po analýze spomínaných rozborov ochotné
diskutovať o alternatívnych riešeniach situácie, ktoré by mohli
spočívať napr. v zmene grafikonu dopravy. Návrhy však očakáva od predstaviteľov spoločnosti Slovenskej autobusovej
dopravy Trenčín. So zvýšením cestovného o 2.- Sk na lístok
mestskej hromadnej dopravy a rušením zliav pre dôchodcov
však Mesto Trenčín nebude súhlasiť. Primátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler k predmetnej úprave ceny cestovného
v mestskej hromadnej doprave dodal, ţe mesto Trenčín pripravuje systémové riešenie financovania mestskej hromadnej
dopravy v Trenčíne v rámci navrhovanej fiškálnej decentralizácie od roku 2005. S týmto stanoviskom pôjde zástupca
mesta Trenčín na druhé kolo rokovania špeciálne ustanovenej
komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja pre posúdenie
maximálnej ceny cestovného, ktoré by sa malo konať v
31. týţdni roku 2004. Treba však zdôrazniť, ţe stanovisko
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mesta Trenčín má len odporúčací charakter, lebo o o zvýšení
cien rozhoduje Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý prevzal
túto kompetenciu v rámci prechodu kompetencií zo štátnej
správy na regionálnu samosprávu.
Info Trenčín 29.07.2004
Pomocná evidencia 476/1/04, 492/1/04
Dňa 5. augusta 2004 popoludní sa uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré malo
vo svojom programe jediný bod
a to rozhodnúť
o modernizácii
ţelezničzľava Ing. M. Bičan, JUDr. Iveta Orgoníková, Ing. Branislav Celler, Ing. Anton Boc
nej trate
Nové Mesto nad Váhom - Púchov na úseku 100,5 km aţ 159,1
km pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. Úvodné slovo
predniesol k predmetnému bodu programu predniesol primátor
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler,
ktorý sa zameral na celý vývoj ţelezničnej trate od roku 1883 aţ po
dnešnú dobu, kedy je treba rozhodnúť
o jej ďalšej modernizácii. Poslanci
mestského zastupiteľstva boli oboznámení z výsledkami rokovania so
zástupcami „Občianskeho zdruţenia
Orechové“, ktoré sa uskutočnilo dňa
primátor Ing. Branislav Celler
2. augusta 2004. Z jeho obsahu je najdôleţitejšie to, ţe po
prípadnom odsúhlasení „Variantu 1“ je úlohou mesta Trenčín
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pomôcť všetkým občanom, ktorých sa výstavba novej časti
ţelezničnej trate dotkne. Keďţe dôjde k asanácii niekoľkých
domov, získajú nárok na odškodnenie, či uţ formou financií
alebo výstavbou nových domov. Tie, v ktorých teraz bývajú,
budú ohodnotené podľa reálnej ceny. Pri hľadaní nových
pozemkov podľa ich poţiadaviek im mesto Trenčín tak isto
pomôţe. Prítomní si zároveň vypočuli ubezpečenie, ţe pri
variante 1 nedôjde k asanácii 141 garáţi, umiestnených mimo
územia určeného k výstavbe nového mosta. Zároveň informoval prítomných poslancov o rokovaniach s obcou Zamarovce, ktorého predmetom je vzájomná spolupráca a ústretovosť pri krokoch smerujúcich k výstavbe nového športovo –
rekreačného komplexu na území Ostrova. Podľa oficiálnych
informácií zverejnených spoločnosťou Reming Consult a.s.,
ktorá je hlavným projektantom pre tento úsek, môţe byť
ţelezničná trať v Trenčíne aj s výstavbou nového mosta
zmodernizovaná v priebehu troch rokov (odhad november
2006 aţ október 2009). Ak sa majitelia nehnuteľností
určených na asanáciu rozhodnú pre stavbu nového domu
namiesto finančnej náhrady, ich dom musí stáť ešte pred
začatím samotnej modernizácie. Ešte pred hlasovaním sa do
rozpravy prihlásili poslanci Janka Fabová, MUDr. Ľubomír
Sámel a Ján Babič, ktorí predniesli svoje výhrady voči predloţenému „Variantu č. 1“. Tým sa rozprava ukončila. Pri
hlasovaní poslanci rozhodli pomerom hlasov 18 : 5
o modernizácii ţelezničnej trate v Trenčíne podľa variantu 1,
čím sa zavŕšila dva roky trvajúca odborná diskusia. Za variant
1) hlasovali M. Barčák (koalícia DS, SDKÚ, ANO), J. Bezák
(KDH), A. Boc (koalícia), M. Čertek (koalícia), Ľ. Dobiaš
(koalíciaň, P. Hlavaj (koalícia), J. Homola (koalícia), G.
Hubinská (KDH), J. Krátky (KDH), M. Kvasnička (KDH), E.
Laborecká (koalícia), O. Löbbová (KDH), J. Mertan
(koalícia), A. Plánková (koalícia), J. Sýkorčin (KDH), E. Szép
170

(koalícia), V. Závodská (koalícia) a B. Zubričaňák (koalícia).
Proti hlasovali J. Babič (nezávislý), J. Fabová (HZDS), R.
Lifka (nezávislý), V. Poruban (HZDS) a Ľ. Sámel (DÚ –
poslanecký klub HZDS). Svoju neprítomnosť ospravedlnili M.
Česal (koalícia) a P. Sedláček (HZDS). „Variant 1“ spĺňa
parametre európskej ţeleznice, počíta s vyrovnaním
smerového oblúka a výstavbou nového mosta cez rieku Váh.
Súčasťou modernizácie bude aj mimoúrovňové kriţovanie
trate a modernizácia ţelezničných staníc Zlatovce, Trenčín
a zastávky Opatová. Modernizácia sa nezaobíde bez
obetovania dvoch bazénov letnej plavárne a 14-18 rodinných
domov v mestskej časti Orechové, ktoré budú asanované. Prv
neţ sa bude realizovať modernizácia ţelezničnej trate mesto
Trenčín garantuje majiteľom rodinných domov, ţe dovtedy
musia bývať. Modernizácia je súčasťou realizácie projektu 5.
ţelezničného koridoru, ktorý prechádza Európou cez
Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko na Ukrajinu.
Územím Slovenska prechádza po trase Bratislave – Ţilina –
Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica. Dĺţka koridoru je
2831 km, pričom jeho slovenská vetva je dlhá 536 km a tvorí
19% celkovej dĺţky koridoru. Poslanci Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne uloţili prednostke Mestského úradu
v Trenčíne JUDr. Ivete Orgoníkovej vypracovať návrh Zásad
poskytovania pomoci občanom, ktorí z titulu modernizácie
ţelezničnej trate budú potrebovať náhradné bývanie. Okrem
toho bola poverená zaradiť investičnú akciu „Letné kúpalisko
Ostrov“ do rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005. Rozpočtované náklady musia dosiahnuť minimálne výšku poskytnutej
náhrady za terajšie bazény letného kúpaliska.
Pomocná evidencia 502/1/04, 503/1/04
Dňa 5. augusta 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Anton Boc veľvyslanca Indickej republiky v Slovenskej
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republike Jeho Exelenciu M. K. Lokesha s manţelkou
a sprievodom, v ktorom bol i známy učiteľ prof. Paramhaus
swámi Mahéšvaránanda. Vo
svojom príhovore ich zoznámil
s históriou a súčasnosťou mesta
Trenčín. Jeho Exelencia veľvyslanec M. K. Lokesha poďakoval za milé prijatie. Konštatoval, ţe v Trenčíne uţ bol a
mesto sa mu veľmi páči. Je pre
neho výnimočným mestom, leJ. E. M. K. Lokesha sa zapisuje do pamätnej knihy
bo v ňom sídli Indicko-slovenská spoločnosť pod vedením PhDr. Anny Galovičovej, s ktorou predstavitelia mesta Trenčín
veľmi dobre spolupracujú. Na
záver stretnutia sa hostia zapísali
do pamätnej knihy mesta Trenčín.
Vzácna návšteva i hostitelia sa
potom vstúpili na Trenčiansky
hrad, aby sa
Jeho Exelencia M.K. Lokesha pri prehliadke výstavy
zúčastnili
festivalu „India plná farieb“. Začiatok podujatia patril vernisáţi výstavy indických
obrazov a umeleckých výrobkov v Barborinom paláci. Pri vstupe vzácnych hostí
do Barborinho paláca
privítali
slovanským
tanečnica Bhaki Devi
zvykom chlebom a soľou. Kultúrny program pokračoval podľa
indickej tradície slávnostným klasickým
tradičným juhoindickým chrámovým
tancom v amfiteátri Trenčianskeho hradu
v umeleckom podaní profesionálnej
Paramhaus swámi Mahéšvaránandu
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tanečnice Bhakti Devi z Viedne. Jej tanec bol vyjadrením
duchovného a vnútorného precítenia. Na záver programu sa
uskutočnila prednáška duchovná prednáška indického učiteľa
profesora Paramhaus swámi Mahéšvaránandu, nazývaný
„swamídţi Slovensko a šíri učenie indického národa.“, ktorý
uţ tridsaťdva rokov navštevuje.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 26.08.2004
Pomocná evidencia 528/1/04
Zbieranie podpisov pod petíciu za „Lepší ţivot pod
hradom“, ktorá poţadovala od primátora mesta Trenčín
a členov mestského zastupiteľstva zastavovanie vlakov
InterCity, vybudovanie bezpečných ţelezničných podchodov
a podjazdov a vybudovanie oddychovej a športovej zóny
v Trenčíne trvala od 12. júla do 16. augusta 2004. Petíciu
počas piatich týţdňov podporilo 15.026 ľudí a nechýbali
medzi nimi ani známe osobnosti verejného ţivota, ktoré
naviac svoju podporu deklarovali verejne. Člen petičného
výboru Juraj Holúbek konštatoval, ţe mnoţstvom získaných
podpisov sa petícia stala doteraz najúspešnejšou medzi tými,
ktoré boli organizované na území Trenčína. Dňa 17. augusta
2004 členovia petičného výboru Juraj Holúbek, Peter Šedivý
a Ľubomír Dobiaš odovzdali petičné hárky primátorovi Mesta
Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, ktorý ich uistil, ţe Mesto
Trenčín bude i naďalej postupovať v zmysle zákona a v stanovenom termíne na petíciu odpovie. Na otázku, či petícia
nestráca zmysel, keďţe väčšina poţiadaviek bude splnená
tým, ţe Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne odsúhlasilo modernizáciu ţelezničnej trate s výstavbou nového mosta. Člen
petičného výboru Juraj Holúbek povedal, ţe „dostupné
materiály hovoria, ţe vlaky InterCity budú stáť v Trenčíne aţ
po ukončení modernizácie trate. Petíciu sme nerobili preto,
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aby tu tieto vlaky stáli v roku 2009. My chceme, aby tu stáli
uţ tento rok, najneskôr v roku 2005. Modernizácia ţelezničnej
trate ďalej napríklad nerieši podchod kriţujúci ţelezničnú trať
v smere z Električnej ulice do Trenčianskych Biskupíc. Je to
jeden z najkolíznejších úsekov a my by sme boli radi, keby bol
podjazd aj tam.“ Primátor mesta Trenčín Ing. B. Celler sľúbil
členom petičného výboru, ţe zastavovanie vlakov InterCity
v Trenčíne bude osobne riešiť s generálnym riaditeľom Ţelezničnej spoločnosti a.s. Pavlom Kuţmom. V súlade so schválenou štúdiou „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“ sa bude
riešiť úprava všetkých kriţovatiek na Električnej ul., teda aj
podchod v mieste prechodu do Biskupíc, uviedol ďalej
primátor.
Pomocná evidencia 528/1/04
Mesto Trenčín, zastúpené primátorom Ing. Branislavom
Cellerom a obec Zamarovce zastúpená starostom Jánom
Plškom dňa 17. augusta 2004 podpísali zmluvu o spolupráci.
Týmto aktom deklarovali, ţe spoločne vybudujú a vyuţijú
športovo-rekreačný areál na Ostrove, nachádzajúci sa medzi
riekou Váh a derivačným kanálom Váhu, na rozhraní katastrov
Trenčína a Zamaroviec. Obe strany budú podľa zmluvy
spolupracovať uţ pri riešení dopravy a infraštruktúry v danej
lokalite i otázok, týkajúcich sa ochrany ţivotného prostredia
alebo stavebného či iného správneho konania. Budovanie
športovo-rekreačného areálu bude napĺňať obchodná spoločnosť, prípadne nezisková organizácia, ktorá okrem platného
legislatívneho postupu bude k zaloţeniu potrebovať aj súhlas
zastupiteľstiev mesta Trenčín a obce Zamarovce. Na Ostrove
chceme spoločne vybudovať športovo-rekreačný areál spĺňajúci beţné európske parametre. Veľa športovísk, veľa rekreačných plôch v kvalitnom prostredí, povedal po podpise
zmluvy trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler. Starosta
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obce Zamarovce Ján Plško načrtol aj priority svojej obce,
ktoré nie sú v rozpore
so spoločnými záujmami a dotvoria kolorit Ostrova. Predovšetkým pôjde o prepojenie obce s Ostrovom a Trenčínom lávkou, kde je na Ostrove
objekt
Športhotelu.
Rozšíri sa tak aj cyzľava Ján Plško a Ing. Branislav Celler pri podpise zmluvy o spolupráci
klodráha a okruh pre
peších turistov. Takýmto spôsobom chceme lepšie sprístupniť
aj Skalku, najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Na
základe zmluvy o spolupráci by onedlho plochy na Ostrove,
v súčasnosti zarastené trávou, mali začať slúţiť na oddych
a rekreáciu občanov Zamaroviec i Trenčína. Vyšší štandard by
mali dostať aj objekty a ich okolie, ktoré uţ tomuto účelu
slúţia.
Pomocná evidencia 527/1/04
Dňa 19. augusta 2004 sa uskutočnila tlačová beseda
Mestskej polície v Trenčíne za účasti jej náčelníka Mgr.
Františka Orságha a viceprimátora mesta Trenčín Ing. Antona
Boca. Z vystúpenia zaujali najmä dve nové skutočnosti.
Predovšetkým, ţe :
- Mestská polícia v Trenčíne bude vybavená od septembra
2004 moderným zariadením na meranie rýchlosti, aby tak
urobilo nápravu s nedisciplinovanými a agresívnymi vodičmi. Zariadenie bude namontované na osobnom aute Fabia;
- mesto Trenčín sa vrátilo k systému okrskov, ktorých je
celkom 26 a za kaţdý má mestský policajt osobnú zodpovednosť;
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Trenčianske noviny 23.08.2004
Pomocná evidencia 510/2/04, 514/1/04
Dňa 25. augusta 2004 sa uskutočnilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, ktoré po prerokovaní vzalo na vedomie
informáciu predsedu finančnej a majetkovej komisie Ing. Jána
Krátkeho o vyhodnotení plnenia rozpočtu mesta Trenčín za
prvý polrok 2004. Podľa predloţenej správy sa dosiahol
prebytok v hospodárení sumu vyše 62 miliónov Sk, pričom
plánovaný rozpočet na rok 2004 je vyrovnaný. Rozpočet
v prvom polroku bol prebytkový vo výške takmer 63 miliónov
Sk, na strane príjmov bolo plnenie 52 %, na strane výdavkov
sme prekročili 40 %, uviedol Ing. J. Krátky. Pre dodrţanie
plánovaného vyrovnaného rozpočtu mesta Trenčín, bude
podstatné najmä v druhom polroku 2004 očakávané zvýšené
plnenie kapitálových výdavkov. Investície naplnia výdavkovú
časť rozpočtu a výsledkom bude vyrovnaný rozpočet na konci
roka. Hlavný kontrolór mesta Ing. Martin Bičan predloţil
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a tieţ o výsledkoch činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za prvý polrok 2004. Kontrole boli
podrobené viaceré mestské rozpočtové organizácie, okrem
iného Správa mestských lesov Trenčín, Mestské hospodárstvo
Trenčín, Centrum voľného času Trenčín a niekoľko základných škôl. Správa konštatovala, ţe ţiadne závaţné nedostatky
zistené neboli. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo platové podmienky hlavného kontrolóra mesta Trenčín podľa novelizovanej právnej úpravy. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schválilo novelizáciu prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1997, ktorými sú Zásady prenajímania majetku
Mesta Trenčín v školách a školských zariadeniach. Decentralizáciou prešiel majetok škôl na mesto Trenčín a dosiaľ
neboli legislatívne upravené zásady prenajímania tohto
176

majetku. Poslanci schválili niekoľkých prenájmov a predaja
majetku mesta Trenčín na základe ţiadosti občanov. Za
osobitnú pozornosť stojí predaj areálu Základnej školy na
Študentskej ulici v Trenčíne Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka za symbolickú 1.- Sk, čím vytvorili
priestorové podmienky školy. Poslanci prijali návrh na vyradenie Materskej školy a školskej jedálne na Hanzlíkovskej
ulici v Trenčíne zo siete škôl a školských zariadení. Poslanci
odsúhlasili zrušenie Strediska sluţieb škole Trenčín zo siete
škôl a školských zariadení, pretoţe školy majú právnu
subjektivitu a ich riaditelia sú oprávnení sami vyberať
dodávateľov pre rôzne poţadované činnosti a práce. Správa
o dotáciách v oblasti kultúry pre rok 2003 poslanci bola
stiahnutá z rokovania programu.
Vlastné poznámky
Dňa 26. augusta 2004 si občania mesta Trenčín pripomenuli slávne dni novodobej histórie slovenského národa –
Slovenského národného povstania Začiatok patril prijatiu
priamych účastníkov
Slovenského národného povstania na Mestskom úrade v Trenčíne. Predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Trenčíne predstavil
viceprimátorovi mesta
Trenčín Ing. Antonovi
Bocovi tridsiatich priadelegácia mesta Trenčín vedená viceprimátorom Ing. Antonom Bocom
mych účastníkov Slovenského národného povstania, ktorým
im na znak úcty a vďaky odovzdal pamätnú medailu k 60. vý177

ročiu Slovenského národného povstania. Na záver prijatia
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc poďakoval
ţijúcim a neţijúcim účastníkom Slovenského národného
povstania, ţe svojím presvedčením neváhali poloţiť mladé
ţivoty za spravodlivú vec slovenského národa v hrdinskom
boji, čím pripravili pôdu pre náš šťastný ţivot. Oslavy 60.
výročia Slovenského národného povstania
v Trenčíne vyvrcholili pietnym
aktom na trenčianskej Brezine pri
pamätníku 69 nevinne umučených
obetí zlovole nemeckého fašizmu.
Za smútočného chorálu Vojenskej
Ing. Anton Boc
hudby Pozemného vojska Ozbrojených síl
Oleg Semenov
Slovenskej
republiky
boli
poloţené
vence
vďaky
jednotlivými

Davis Nobles a Jeff Wenberg

delegáciami.

Vence
Gilles Marateaux

Jaroslav Císař

poloţili aj vedúci delegácií štátov, Adám Szesztay
ktoré a aktívne zúčastnili Slovenského národného
povstania, menovite prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie Oleg Semenov, leJozef Adamec
tecký pridelenec Veľvyslanectva USA Jeff Wenberg a ekonomický radca Veľvyslanectva USA David Nobles,
vojenský pridelenec Veľvyslanectva Francúzskej republiky
podplukovník Gilles Maroteaux, vojenský pridelenec
Veľvyslanectva Českej republiky plukovník Jaroslav Císař,
kultúrny atašé Veľvyslanectva Maďarskej republiky Adám
Szesztay. V programe po recitácii básne
Bc. Vierou
Štefulovou sa k prítomným prihovoril viceprimátor mesta
Trenčín Ing. Anton Boc a svojich spolubojovníkov zo
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Slovenského národného povstania pozdravil Jozef Adamec.
Štátnou hymnou Slovenskej republiky sa pietny akt ukončil.
Vlastné poznámky
Dňa 27. augusta 2004 pokračovali oslavy 60. výročia
Slovenského národného povstania prijatím
jeho priamych účastníkov predsedom
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Štefanom Štefancom v Galérii M. A.
Bazovského
v Trenčíne
za
účasti
podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozefa Fabiana. Predseda
Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovIng. Štefan Štefanec
níkov v Trenčíne
Tomáš Švec predstavil 30 priamych
účastníkov Slovenského národného
povstania Trenčianskeho kraja, medzi
ktorými bolo aj deväť občanov mesta
Trenčín, predsedovi Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefanovi pplk. Pavol Liška prijíma pamätnú medailu
Štefancovi. Ten odovzdal účastníkom
Slovenského národného povstania
pamätnú
medailu.
Na
záver
poďakoval predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan
Štefanec všetkým ţijúcim a neţijúvyznamenaný pplk. Michal Krošlák
cim hrdinom za ich občiansky postoj
v zloţitom období a neváhali so zbraňou v ruke postaviť sa
proti nepriateľovi, aby pripravili pre budúce generácie ţivot
v demokratickej spoločnosti.
Vlastné poznámky
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Dňa 27. augusta 2004 sa uskutočnilo
zhromaţdenie príslušníkov Veliteľstva Pozemného vojska Ozbrojených
síl
Slovenskej
republiky v Trenčíne za účasti priamych účastníkov Slovenského národného
povstania, viceprimátora mesta
Trenčín
Ing.
prvý zľava Marcel Jurech York
Antona
Boca a ďalších pozvaných hostí.
V úvode
zhromaţdenia sa
generál v.v. Ján Strcula preberá vyznamenanie
uskutočnilo slávnostného odhalenie
pamätnej tabule význam-ného
vojenského aktivistu Slovenského
národného povstania generála podplukovník v.v. Pavol Liška preberá vyznamenanie
Štefana Jurecha umiestnenej po pravej
strane pri vstupe do budovy veliteľstva
veliteľom Veliteľstva Pozemného vojska
Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálom Ing. Otom Nečasom a jeho
synom Marcelom Jurechom Yorkom
a vzdanie úcty účastníkom protifašistického odboja pri tabuli umiestnenej
generál Ing. Oto Nečas
pri ľavej strane vstupu do budovy veliteľstva. Program slávnostného zhromaţdenia pokračoval
predstavením 35 príslušníkov povstaleckej armády, ktorí boli
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zapojení do Slovenského národného povstania, predsedom
Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov
v Trenčíne Tomášom Švecom, veliteľovi Veliteľstva
Pozemného vojska Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ing.
Otovi Nečasovi, ktorým im následne odovzdal pamätné
medaily. Medzi vyznamenanými nechýbali generál vo výsluţbe Ján Strcula, podplukovník Pavol Liška a ďalší. Po
vyznamenaní príslušníkov povstaleckej armády s prejavmi
vystúpili veliteľ Veliteľstva Pozemného
vojska Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ing. Oto Nečas, historik PhDr. Peter
Švanda, ktorí priblíţili ţivot generála
Štefana Jurecha s osobitým zreteľom na
jeho aktivity po zapojení sa Slovenskej
armády do druhej svetovej vojny po boku
Nemeckej armády, kedy pripravoval
PhDr. Peter Švanda
prechod rýchlej divízie na stranu Červenej
armády v rokoch 1943 a ako aj jeho postoje v roku 1944. Tieto
skutočnosti sa neobišli bez povšimnutia nemeckej
bezpečnostnej polície, ktoré mali za
následok jeho zatknutie, väznenie a na jar
1945 popravu. Povojnová história význam
osobnosti generála Štefana Jurecha
úmyselne zamlčovala. Náprava čiastočne
nastala aţ v roku 1968, keď bol čiastočne
rehabilitovaný. Aţ pri príleţitosti 100.
Marcel Jurech York
výročia jeho narodenia v roku 1998 rodná
obec Bošáca odhalila svojmu rodákovi pamätnú tabuľu
a trenčianskemu letisku bol priznaný čestný názov
„Trenčianske letisko generála Štefana Jurecha“. Na záver
vystúpil generálov syn Marcel Jurech York, ktorý ţije
v Kanade. Vyjadril poľutovanie nad tým, ţe meno jeho otca,
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ktorého si kaţdoročne uctievajú Slováci ţijúci v Kanade, sa
nenašiel v Trenčíne nikto, kto by inicioval pomenovanie ulice.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 30.08.2004
Pomocná evidencia 521/1/04, 522/1/04, 525/1/04, 530/1/04
Najmä o otázkach fiskálnej decentralizácie a zavedení
systému štátnej pokladnice rokovali predsedovia samosprávnych krajov dňa 13. septembra 2004 popoludní v priestoroch
rytierskej sály Barborinho paláca Trenčianskeho hradu.
Hostiteľom bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Štefan Štefanec, ktorý v tomto polroku zastáva rotujúcu
funkciu prezidenta konferencie predsedov samosprávnych
krajov. Keďţe stretnutie na Trenčianskom hrade bolo prvé
počas tohto obdobia, Štefanec chcel, aby bolo dôstojné.
„Ţupani si ho pochvaľovali, lebo bolo dobré a malo svoju
úroveň,“ zhodnotil podujatie predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, podľa ktorého
voľba na hrad padla preto, ţe je v jeho priestoroch ešte stále
teplo. Ako dodal, ďalšie stretnutie v Trenčíne bude v druhej
polovici októbra a pravdepodobne ho uskutočnia v priestoroch
Galérie Alexandra Bazovského. Pracovné stretnutie
pokračovalo nasledujúci deň v Trnave spoločne s klubom
primátorov krajských miest K-8. V schválenom komuniké
prítomní odporučili parlamentu prijať predloţené návrhy
zákonov o fiskálnej decentralizácii, vďaka ktorým by sa mala
otvoriť moţnosť stabilizácie príjmov územných samospráv.
Zároveň poţiadali Ministerstvo financií Slovenskej republiky
o vydanie usmernenia z hľadiska jednotnosti výkladu zákona o
dani z pridanej hodnoty, kde K-8 a Konferencia predsedov
zastáva názor, ţe mestá a samosprávne kraje nakladajú so
svojím majetkom na verejné účely a výkon samosprávy, čo
nepovaţujú za narušenie hospodárskej súťaţe. Ak by malo
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ministerstvo iný názor, mestá by nelogicky prišli o 19 %
z príjmov za predaje tohto majetku, čo by mohlo ohroziť
výkon ich samosprávnych funkcií.
Trenčianske noviny 20.09.2004, 27.09.2004
Pomocná evidencia 562/2/04, 571/1/04
Na medzivládnej konferencii o československom dopravnom prepojení dňa 20. septembra 2004 v Zlíne vystúpil so
svojou prednáškou aj predseda Euroregiónu Bíle – Biele
Karpaty a primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
O ďalšom vyuţití trenčianskej synagógy a o vytvorení
takzvanej „zlatej uličky“ rokoval primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler so zástupcami Ţidovskej náboţenskej obce na
Slovensku a Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
Dňa 22. septembra 2004 sa uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne. Po jeho otvorení
primátorom
mesta
Trenčín Ing. Branislavom Cellerom a schválení programu jeho
prvý bod – návrh na
vyhlásenie náhradníka
na uvoľnený mandát
poslanca
Mestského
zastupiteľstva v Trenprimátor Ing. Branislav Celler blahoţelá poslancovi Milošovi Kohoutovi
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číne predniesol viceprimátor mesta Ing. Anton Boc.
Predloţená správa konštatovala, ţe poslanec Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne JUDr. Michal Čiertek, ktorý
kandidoval za Aliancie nového občana, listom zo dňa 8.
septembra 2004 abdikoval na funkciu poslanca. Náhradníkom
vo volebnom obvode č. 2 – Juh podľa počtu získaných hlasov
ako druhý v poradí v komunálnych voľbách sa stal Miloš
Kohout zo strany Aliancie nového občana. JUDr. Michal
Čiertek svoju abdikáciu zdôvodnil tým, ţe nestíhal zladiť
svoje pracovné povinnosti s funkciou poslanca. V rámci
programu mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva
v Trenčíne zriadilo ďalšiu svoju komisiu „o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“. Členmi
komisie sa stali zástupcovia všetkých politických strán,
zastúpených v mestskom parlamente – za Kresťanskodemokratické hnutie Gabriela Hubinská, za Demokratickú
stranu Mgr. Anna Plánková, za Slovenskú demokratickú
a kresťanskú úniu (Ing. Anton Boc, za Alianciu nového
občana Branislav Zubričaňák, za demokratickú úniu MUDr.
Ľubomír Sámel a Ľudovú stranu Hnutie za demokratické
Slovensko Janka Fabová. Predsedníčkou komisie sa stala
Gabriela Hubinská. Táto komisia podľa zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov bude dohliadať nad tým, aby sa osobný záujem
primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
nedostal do rozporu s verejným záujmom pri výkone ich
funkcií. Podľa zákona je poslanec povinný do 30 dní odo dňa,
keď sa ujal výkonu funkcie a počas jej výkonu vţdy do
31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci
kalendárny rok, v ktorom uvedie či spĺňa podmienky
nezlučiteľnosti výkonu verejného funkcionára s výkonom
iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Uvedie aj príjmy
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a majetkové
pomery
svoje,
manţelského
a neplnoletých detí.
Trenčianske noviny 27.09.2004
Pomocná evidencia 555/1/04, 568/1/04

partnera

Dňa 23. septembra 2004 absolvoval primátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler s odbornými pracovníkmi Útvaru
hlavného architekta Mestského úradu v Trenčíne návštevu
maďarského mesta Györu. Táto návšteva sa uskutočnila
cielene, predovšetkým v súvislosti s budovaním aquaparku na
Ostrove. Je zaujímavé a pritom symbolické, ţe v tridsiatich
rokoch minulého storočia, keď sa mala budovať trenčianska
letná plaváreň, vtedajší predstavitelia mesta Trenčín tieţ išli
hľadať inšpiráciu do Györu. Dnes je tam pôvodný bazén
z roku 1934 aj z prevádzkovými priestormi pripomínajúci
pôvodný trenčiansky bazén i vstup na kúpalisko, konštatovala
Ing. arch. Adriana Mlynčeková. Ďalej poznamenala, ţe plocha
na Ostrove, pribliţne 3 ha je pribliţne veľká ako v Györi.
Predpokladá sa, ţe projektové práce budú hotové koncom roka
2005.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
Dňa 24. septembra 2004 sa uskutočnilo na Mestskom úrade
v Trenčíne prerokovanie technickej štúdie 1. etapy akcie
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“ za účasti primátora
mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, odborných pracovníkov Mestského úradu v Trenčíne, členov komisií Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne, predstavitelia Slovenskej správy
ciest, Obvodného a Krajského úradu ţivotného prostredia.
Technickú štúdiu predkladala česká firma „Valbek“ z Liberca.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
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Dňa 27. septembra 2004 sa uskutočnila
tlačová beseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja, na ktorej občianske zdruţenie
„Brečtan“ z Nového Mesta nad Váhom, ako
enviromentálna nezisková mimovládna organizácia, informovala, ţe dňa 12. júla 2004
RNDr. Daniel Darina účinnosť
nadobudla
zmluva o implementácii grantu z prostriedkov „Phare“, na
základe ktorej začala
spolu so svojím partnerom Trenčianskym
samosprávnym krajom
realizovať
projekt
„Regionálna surovizľava RNDr. Daniel Darina, PaedDr. Jozef Boţik
nová politika Trenčianskeho samosprávneho kraja. O tejto skutočnosti informoval zástupca občianskeho zdruţenia „Brečtan“ RNDr.
Daniel Darida. Ďalej uviedol, ţe cieľom projektu je vytvoriť
dokument „Surovinová základňa kraja“ ako nástroja aktívneho
regionálneho rozvoja pre vypracovanie záväzného podkladu
územného plánovania a plánovania regionálneho rozvoja.
Tento dokument by mal byť tieţ podkladom pre aktualizáciu
nedávno schválenej surovinovej politiky Slovenskej republiky
a zdrojom inšpirácie pre podávanie projektov do fondov
Európskej komisie. Tlačový hovorca Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţik vo svojej informácii
zvýraznil, ţe občianske zdruţenie „Brečtan“ týmto projektom
nadviazal na svoju úspešnú predchádzajúcu činnosť. Trenčiansky samosprávny kraj uvítal iniciatívu občianskych
zdruţení, ktoré umoţňujú získanie mimorozpočtových zdrojov
pre koncepčné a ucelené riešenia súčasných problémov.
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Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 567/1/04
Dňa 29. septembra 2004 prijal primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler v obradnej miestnosti mesta Trenčín
jubilujúceho spisovateľa Rudolfa Dobiáša. Po privítaní
obradníčkou Bc. Elenou Gabajovou
sa k jubilantovi prihovoril primátor
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.
Osobitne vyzdvihol jeho snahu
priniesť do literatúry nepoznané skutočnosti z vlastne preţitého obdobia
päťdesiatich rokov minulého storočia,
kedy bol bezdôvodne na základe
anonymného udania zatknutý a dlhší
jubilant Rudolf Dobiáš
čas väznený, ktoré našlo vyjadrenie
v knihe „Temná zeleň“. Vyzdvihol aktivitu majstra pera
Rudolfa Dobiáša, keď popri
svojej pracovnej vyťaţenosti
nezabúda na generáciu mladých čitateľov a začínajúcich
literátov. Práve jej umoţnil

prijatie blahoţelania od primátora Ing. B. Cellera

zápis do pamätnej knihy Mesta T renčín

poodhaliť biele stránky našej
histórie, ktorá bola v minulosti
zahalená. Na záver zaţelal
jubilantovi veľa úspešných
nápadov so ţelaním, na ktoré sa
jeho čitatelia určite tešia. Potom
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sa jubilant zapísal do pamätnej knihy mesta Trenčín a na jeho
zdravie si všetci prítomní slávnostného prijatia pripili
zlatistým mokom sektu. Spisovateľ Rudolf Dobiáš, citovo
veľmi dojatý, poďakoval sa za milé prijatie na pôde mesta
Trenčín a odovzdal primátorovi mesta Trenčín Ing.
Branislavovi Cellerovi s osobným venovaním dve svoje
posledné vydané knihy.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 04.10.2004
Pomocná evidencia 584/3/04
Dňa 5. októbra 2004 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne
bola
slávnostne
podpísaná
Deklarácia
o partnerstve
a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a
regiónom Trondelag Nórsko . Zmluvu signovali za nórsku stranu
krajský kancelár krajskej rady Sor-Trondelag Olav Huseby
a za Trenčiansky samosprávny kraj
jeho
predseda Ing. Štefan
Olav Huseby a Ing. Štefan Štefanec si odovzdávajú potvrdenú zmluvu
Štefanec. V úvode deklarácie je konštatované, ţe Nórske kráľovstvo z hľadiska procesu európskej integrácie a vytvárania dobrých vzťahov je
presvedčené o vynakladaní sústavného úsilia podporujúceho
rozvoj medzinárodných, hospodárskych, kultúrnych a politických kontaktov na regionálnej úrovni preto sa obe strany
rozhodli podpísať deklaráciu. Deklarácia o spolupráci medzi
Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónom Trondelag je
vyjadrením a definovaním vecných rámcov spolupráce
v jednotlivých sférach spoločenského ţivota oboch regiónov.
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Účastníci spoločného stretnutia medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónom Trondelag :
- s uspokojením konštatujú, ţe spolupráca regiónov sa
intenzívne rozvíja v duchu partnerstva a obojstrannej
výhodnosti;
- sú si vedomí významu vzájomných obchodných kontaktov
a potreby posilnenia ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónom Trondelang;
- deklarujú, ţe medzi
hlavné oblasti budúcej spolupráce patrí
obnova a ochrana kultúrneho
dedičstva,
hospodársky rozvoj,
ochrana
ţivotného
prostredia,
kultúra,
šport,
vzdelávanie
a cestovný ruch;
zľava Olav Huseby a Ing. Štefan Štefanec si vymieňajú podpísanú dohodu
- predikujú budúcu inštitucionalizáciu obojstranne výhodnej a programovo rozvojovej spolupráce;
- vyjadrujú
poďakovanie
zástupcom
oboch
regiónov za aktívnu účasť na
stretnutí a predstaviteľom
Trenčianskeho
samosprávneho kraja za zorganizovanie tohto spoločného
podujatia.
Na rokovaní sa zúčastnili za
Trenčiansky
samosprávny
pohár sektu na dobrú spoluprácu zľava Olav Huseby
kraj jeho predseda Ing.
a Ing. Štefan Štefanec
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Štefan Štefanec, podpredseda Ing. Jozef Fabian, radca PaedDr.
Jozef Boţik, riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Pavol Krištof, predsedovia komisií Trenčianskeho
samosprávneho kraja a riaditeľ Regionálnej pobočky Slovenskej
obchodnej
a priemyselnej komory v Trenčíne Ing.
Anton Foltýn. Za
nórskeho Trodelagu
sa zúčastnila delegácia v zloţení Jens-Ivar Tronshart,
mestská správa magistratu mesta Trondheim, Olav Huseby,
Olav Huseby a Ing. Štefan Štefanec o svojich zámeroch informovali novinárov
krajský
kancelár
krajskej rady Sor-Trondelag, Geirmund Lykke, krajský
kancelár krajskej rady Sor-Trondelag, Birger Elvestad,
prezident, magistratu mesta Trondheim, Terje Thuseth, Odbor
regionálneho rozvoja kraja Sor-Trondelag, Jon Uthus, riaditeľ
Konfederácie nórskeho obchodu a priemyslu v Trondelagu,
Lisbeth Vassaas, samostatný poradca, EIC, Obchodná
a priemyselná komora a Obnova Nórska v Sor-Trondelag,
Anders Stolan, riaditeľ medzinárodných prevádzkových
činností SINTEF Technológie a spoločnosť a Honorárny
konzul Slovenskej republiky v Trondheime Erik Frederiksen.
Z tlačovej besedy vyplynulo, ţe počas svojej trojdňovej
návštevy delegácia regiónu Trondelag rokovala :
- s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja na
Trenčianskom hrade o moţnostiach financovania projektu
obnovy a rekonštrukcie Trenčianskeho hradu;
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- s predstaviteľmi
Regionálnej
kancelárie
Slovenskej
priemyselnej a obchodnej komory v Trenčíne o moţnostiach
spolupráce s podnikateľskými subjektami;
- a predstaviteľmi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
o nadviazaní kontaktov s Univerzitou v Trondheime.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 11.10.2004, 25.10.2004
Pomocná evidencia 629/1/04
Počas celého týţdňa od 27. septembra do 2. októbra 2004
vodiči viac ako inokedy zbystrili pozornosť, pretoţe
prebiehala bezpečnostno – dopravná akcia Policajného zboru
Slovenskej republiky pod názvom „Jastrab“. Ostrým očiam
„Jastraba“ len máločo uniklo. Hliadky dopravnej a
poriadkovej polície, posilnené o mestských, obecných a
vojenských policajtov ich kontrolovali v mestách, obciach i
mimo nich, teda i na diaľniciach. V Trenčianskom kraji do
akcie, ktorá trvala 75 hodín, bolo nasadených 875 policajtov.
Zistených bolo celkovo 4607 dopravných priestupkov. V blokovom konaní policajti vyriešili 4042 prípadov a dohovárali
471 vodičom. Za nedodrţanie rýchlosti pokutovali 1427
vodičov. Za nepouţitie bezpečnostných pásov 734. Pre zlý
technický stavu 860 a jazdy bez osvetlenia 66 vodičov. V 359
prípadoch zadrţali osvedčenie o evidencii vozidla a v 48
prípadoch vodičské preukazy. Zároveň policajti u 22 vodičov
zistili jazdu pod vplyvom alkoholu. Celková suma, vybraná v
rámci akcie „Jastrab“ v Trenčianskom kraji, predstavovala
čiastku takmer 3 milióny korún. Policajné hliadky počas akcie
„Jastrab“ v rámci mesta Trenčín najviac nedisciplinovaných
vodičov nachytali na Námestí svätej Anny a na rýchlostnej
komunikácii 2/507 – Električná ulica.
Trenčianske noviny 04.10.2004
Pomocná evidencia 565/1/04
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Na konferencii o komunálnom manaţmente, ktorá sa niesla
pod heslom „Ako zvládnuť decentralizáciu a vyuţiť rozvojový
potenciál miest a obcí“ usporiadanej v Bratislave týţdenníkom
„Trend“ vystúpil primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
s prednáškou na tému „Ako financovať rozvoj mesta“.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 5891/04
Mesto Trenčín dňa 1. októbra 2004 uţ po druhýkrát v tomto roku poctila návštevou skupina 21 zástupcov krajských
a okresných miest grófstva Cork z Veľkej Británie. Cieľom
návštevy, ktoré organizovalo Veľvyslanectvo Írska v Slovenskej republike bolo lepšie spoznať Slovenskú republiku a nadviazať uţitočné kontakty. Návštevu prijal primátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler a prednostka Mestského úradu
v Trenčíne JUDr. Iveta
Orgoníková. Počas debaty sa ţivo zaujímali
o problematiku fungovania verejnej správy a
na jej prebiehajúcu
reformu. Ocenili turistické moţnosti mesta
Trenčín a vôbec potenciál celého regiónu.
prijatie sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trenčíne
Írski hostia navštívili
okrem Trenčína aj ďalšie mestá – Trenčianske Teplice, Bratislavu a Trnavu.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
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Dňom 1. októbra 2004 nastúpil do funkcie riaditeľa
Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru
v Trenčíne Ján Pleva.
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 603/2/04
V zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja na
Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne sa v pondelok 11. októbra
2004 uskutočnil Národný konvent o Európskej únii. Ide
o jeden z najvýznamnejších eurointegračných projektov roka
2004, ktorý zastrešuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú
politiku. V Trenčíne sa stretla 4. pracovná skupina pre regionálnu politiku a regionálny rozvoj. V úvodnej časti privítal
prítomných podpredseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Jozef Fabian.
Kladne hodnotil zámer Európskej únie
riešiť aktuálne problémy na regionálnej
úrovni. Zhodnotil tieţ súčasnú situáciu
Trenčianskeho kraja, ktorý patrí medzi
relatívne najvyspelejšie regióny Slovenska. Isté obmedzenie vidí v nedobudovanej infraštruktúre, ktorá by mohla odradiť
Ing. Ladislav Setnický
ďalších investorov. V ďalšej časti zodpovedali na vznesené otázky spolupredseda 4. skupiny a generálny riaditeľ sekcie európskych záleţitostí Úradu vlády Slovenskej republiky Ing. Ladislav Setnický, vedúca sekcie riadenia pomoci z Európskej únie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Darina Oborilová , zástupcovia Vidieckeho parlamentu, zástupcovia
Zdruţenia podnikateľov Slovenska a iní. O aktuálnej problematike v rámci trenčianskeho regiónu informoval Mgr. Róbert
Galko. Všetci prítomní sa zhodli na tom, ţe vzhľadom na
problémy s tvorbou a realizáciou regionálnej politiky a re193

gionálneho rozvoja na Slovensku, by sa malo zodpovednejšie
pristupovať k riešeniu problémov jednotlivých regiónov
vytvorením adekvátnejších nástrojov a decentralizovaním
kompetencií, zodpovednosti a finančných zdrojov. Cieľom by
sa mala stať i podpora informačnej spoločnosti v regiónoch.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 578/1/04, 579/1/04, 589/1/04
Dňa 12. októbra 2004
rokov snem Krajskej
organizácie Slovenského syndikátu novinárov
v Trenčíne. Po otvorení
rokovania
a privítaní
účastníkov snemu, osopredsednícky stôl zľava – L. Kuţela, O. Kajabová, P. Vitek, Ľ. Sedláková
bitne delegáta za Slovenský syndikát novinárov šéfredaktora časopisu „Obrana –
armáda“ Pavla Viteka, jeho podpredsedníčkou Ľubomírou
Sedlákovou, činnosť organizácie za
uplynulé volebné obdobie zhodnotila
predsedníčka PhDr. Oľga Kajabová.
Z hodnotenia činnosti zaujali výsledky
rokovania s Trenčianskym samosprávnym
krajom vo veci vzájomnej spolupráce,
Pavol Vitek
účasť na podujatí „ZOO domácich zvierat“
pri deti a mládeţ v Soblahove a stretnutia novinárov pred
vianočnými sviatkami. Zaujala aj skutočnosť, ţe organizácia
má 92 registrovaných členov, z ktorých však bolo prítomných
len 26 členov. Správu o hospodárení predniesol predseda
revíznej komisie PhDr. Leo Kuţela. S pozdravným
príhovorom sa prihovoril Pavol Vitek. Jeho vystúpenie však
upozornilo na negatíva, ktoré v organizácii panujú, pretoţe
organizácia veľmi málo pomáha novinárom, osobitne tým,
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ktorí sú v núdzi. Vo voľbách si novinári schválili nový krajský
výbor v čele s Ľubomírou Sedlákovou, revíznu komisiu
a delegátov na celoslovenský snem Slovenského syndikátu
novinárov.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 586/1/04
Dňa 19. októbra 2004 uskutočnila Krajská organizácia
Slovenského syndikátu novinárov tlačovú besedu v Centre
sociálnych sluţieb na Liptovskej v Trenčíne pri
príleţitosti „Mesiaca úcty k starším“, aby
svojim členom – novinárom priblíţila činnosť
zamestnancov a kaţdodenný ţivot obyvateľov
- klientov tohto zariadenia. Tlačovej besedy sa
okrem vedenia Centra sociálnych sluţieb
v Trenčíne zúčastnili aj jeho obyvatelia klienti. Riaditeľ Centra sociálnych sluţieb
riaditeľ Ing. Igor Šumaj
v Trenčíne Ing. Igor Šumaj vo svojom vystúpení priblíţil
históriu vzniku zariadenia so zvýraznením jednotlivých
dôleţitých časových úsekov, ktorými sa kapacita zariadenia

novinári a vedenie penziónu
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a tým aj rozsah a náročnosť poskytovaných sluţieb sa
zvyšovala. Z nich osobitne treba spomenúť, ţe :
- slávnostné otvorenie zariadenie sa uskutočnilo dňa
18. septembra 2000 za prítomnosti vtedajšieho ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing.
Petra Magvašiho, primátora mesta Trenčín Ing. Jozefa Ţišku
a ďalších hostí;
- v čase otvorenia ako prvé bolo sprevádzkované oddelenie
pre chodiacich a sebestačných klientov o kapacite 62 miest
(18 muţov, 44 ţien), ktorí boli umiestnení na prvom aţ
treťom poschodí ubytovacieho pavilónu;
- v decembri 2001 bolo sprevádzkované oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom o kapacite 62
miest (31 muţov, 31 ţien), ktorí boli
umiestnení na štvrtom a piatom poschodí ubytovacieho pavilónu;
- v júli 2003 bolo sprevádzkované
chránené bývanie o kapacite 6 miest
hlavná sestra Jana Pastierová
(3 muţi, 3 ţeny), teda klienti, ktorí sú
schopní viesť samostatný ţivot pomocou inej osoby;
- v októbri 2003 bolo ako posledné sprevádzkované posledné
lôţkové oddelenie o kapacite 52 miest (22 muţov, 30 ţien);
- k dnešnému dňu má zariadenie kapacitu 182 miest;
- o klientov sa stará 82 zamestnancov;
O poskytovaných sluţbách pre klientov
informovala hlavná sestra Jana Pastierová
a sociálne sestry Ivana Jurišová a Ing.
Lucia Gaţíková. V súlade so zákonom
č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci poskytuje toto zariadenie klientom základné
sluţby ako sú stravovanie, bývanie
a zaopatrenie a okrem toho sú poskytované
sociálna sestra Ing. L. Gaţíková
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ďalšie nevyhnutné sluţby :
- poradenstvo, záujmovú a kultúrnu činnosť, rekreačnú
činnosť a pracovnú terapiu;
- praktického lekára dospelých, psychiatra a psychológa
jedenkrát do týţdňa;
- umoţňujúce vypoţičiavanie beletrie v kniţnici, veriacim
náboţenské a duchovné vyţitie v kaplnke, návštevu
telocvične, hobby miestnosti a relaxačnej miestnosti;
I napriek tomu, ţe v zariadení je ubytované široké spektrum
klientov so svojimi predchádzajúcimi návykmi bolo veľkým
umením zladiť ich poţiadavky na stravu a na poskytovanie
rôznych sluţieb, čo sa doposiaľ podarilo zladiť k spokojnosti
všetkých. Túto spokojnosť potvrdili aj zúčastnení klienti pri
rozhovoroch s novinármi.
Z mnoţstva
vznesených
pripomienok
a ţiadostí
zostala nezodpovedanou
a otvorenou tá, ktorá sa
dotýkala priblíţenia niektorých spojov mestskej
hromadnej dopravy k zariadeniu. Novinárov minovinárov zaujali práce dôchodcov
moriadne zaujala výstava
prác, ktoré zhotovili klienti vo svojom voľnom čase. Išlo
o prekrásne výšivky, dekoratívne úpravy umelých kvetov, ale
najmä kresby Jána Robicha, ktorý prednedávnom oslávil svoje
deväťdesiate narodeniny. Milé stretnutie novinárov s obyvateľmi Centra sociálnych sluţieb v Trenčíne bolo ukončené
prehliadkou izieb na jednotlivých oddeleniach.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 598/1/04
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan
Štefanec za účasti ostatných funkcionárov úradu prijal dňa 19.
októbra 2004 delegáciu z Brestskej oblasti Bieloruskej
republiky vedenej zástupcom predsedu Brestskej oblasti
Konstantinom Piachkom. Po oficiálnom rokovaní sa zúčastnili
otvorenia 10. ročníka medzinárodného veľtrhu elektroniky
a energetiky EloSys 2004. V priebehu dňa hostia absolvovali prehliadku Trenčianskeho hradu. Dňa
20. októbra 2004 členovia delegácie
v sprievode podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Jozefa Fabiana navštívili firmy
„Gabor“ a „Milsy“ v Bánovciach
nad Bebravou. Ďalej zavítali do
Prievidze a Bojníc, kde si prezreli
kúpele a Bojnícky zámok. Záver
zľava – Ing. Š. Stefanec a K. Piachko
pobytu patril spoločnej večeri
s podnikateľmi z okresu Myjava v meste Myjava.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 25.10.2004
Pomocná evidencia 629/2/04
Dňa 22. októbra sa uskutočnila tlačová beseda mesta
Trenčín za účasti primátora mesta Trenčín Ing. Branislava
Cellera, splnomocnenca Vlády Slovenskej republiky pre
decentralizáciu verejnej správy Ing. Viktora Niţňanského,
riaditeľa Nadácie F. A. Hayeka Ing. Ivana Švejnu, vedúceho
útvaru strategického rozvoja mesta Trenčín Ing. Branislava
Cvachu, analytika Nadácie F. A. Hayeka Ing. Matúša
Pošvanca a poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie Branislava
Zubričaňáka. Hlavným obsahom tlačovej besedy bolo
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zoznámenie s návrhom významného strategického dokumentu
pod názvom „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Trenčín do 2016“, ktorý na základe súťaţe vypracovala
Nadácia F.A. Hayeka. Bolo by pekné, keby tak Trenčín
vyzeral, uviedol primátor Branislav Celler. Z jeho pohľadu ide
o najdôleţitejší strategický dokument, aký mesto Trenčín za
posledné roky prijímalo, rovnako dôleţitý ako územný plán
rozvoja mesta. Cieľom dokumentu podľa neho nie je to,
aká kanalizácia sa
má kedy a kde
vybudovať, ale definícia toho, na akých
princípoch sa bude
Trenčín
rozvíjať.
Ako ďalej vysvetlil,
plán je potrebné
prijať aj kvôli tomu,
tlačovú besedu viedol primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler (v strede)
aby sa Trenčín mohol uchádzať o prostriedky z Európskej
únie. Nadácia F. A. Hayeka je známa presadzovaním hodnôt
pravicového liberalizmu. Ako pripomenul analytik nadácie
Matúš Pošvanc, tieto hodnoty zdôrazňujú osobnú slobodu
jednotlivca, jeho zodpovednosť, súkromnú iniciatívu, vlastnícke práva ako aj dôleţitosť trhovej ekonomiky a minimalizácie štátnych zásahov. Riaditeľ nadácie Ivan Švejna
vysvetlil, ţe vypracovanie plánu je ich prvým pokusom o
aplikáciu liberálnych princípov na komunálnu úroveň. Verejná
diskusia o dokumente bude prebiehať do decembra 2004, kedy
bude plán predloţený na schválenie poslancom mestského
zastupiteľstva. Druhým bodom bolo zoznámenie s návrhom na
zrušenie Školského klubu „Sedmička“ a jeho zlúčenie do
Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica v Trenčíne.
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Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 02.11.2004
Pomocná evidencia 642/1/04
Dňa 28. októbra 2004 sa uskutočnilo rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne vedené primátorom mesta Ing.
Branislavom Cellerom za účasti 24 poslancov. V jeho
programe rokovania bolo celkom 18 bodov, ktoré stačilo
poslanci prerokovať v priebehu 2,5 hodiny. Najváţnejšími
bodmi rokovania boli :
- návrh na vyradenie Školského klubu detí, Trenčín,
Gagarinova ulica
zo
siete
škôl
a školských zariadení a jeho zaradenie do Základnej
školy Trenčín, Hodţova ulica;
- a návrh na odvozľava – Ing. M. Bičan, JUDr. I. Orgoníková, Ing. B. Celler, Ing. A. Boc
lanie
riaditeľa
mestskej rozpočtovej organizácie Školské zariadenia Trenčín Ing. Rudolfa Ciernika a poverenie jej vedením organizácie Mgr. Danielou Lorencovou, ktoré poslanci schválili.
Vlastné poznámky
V dňoch 28. aţ 29. októbra 2004 sa viac ako 40 zástupcov
z krajín strednej
a východnej Európy, predovšetkým
reprezentantov
ministerstiev poľnohospodárstva a mimovládnych organizácií,
stretlo v hoteli Tatra
v Trenčíne na 1. ročníku európskeho stretnutia siete „Avalon“,
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aby spoločne
diskutovali o otázkach ekologického
poľnohospodárstva v tomto regiónu. Na tlačovej besede dňa
28. októbra 2004 bliţšie o nadácii informoval člen Nadácie
„Avalon“ Martien Lancaster. Nadácia „Avalon“ bola zaloţená
v Holandsku pred desiatimi rokmi. Podporuje aktivity na
rozvoj
ekologického
poľnohospodárstva,
ochranu prírody a rozvoj vidieka v krajinách
strednej
a východnej
Európy. Konštatoval, ţe
v nových
členských
štátoch Európskej únie
je ekologické poľnoospodárstvo rozvinuté
nedostatočne a to v priemere 1,35 %, čo
nedosahuje ani polovicu rozsahu v pôvodných členských štátoch
Európskej únie, kde je
hodnota 3,5 %. Slovensko
má
napriek
veľkému
potenciálu ekologické poľDaniel Lešinský
ohospodárstvo zastúpené
na ploche menšej ako 2,5 % celkovej
poľnohospodárskej pôdy. Pritom cesta
Martien Lancaster
rozvoja kvality potravín je jedine moţná pre
poľnohospodárstve v rozšírenej Európe.
O niečo lepšie sú na tom v Rakúsku, kde je
ekologické poľnohospodárstvo rozvinuté na
ploche väčšej ako 5,5 % a v Rakúsku
dokonca viac ako 10 %. O záujme občanov
kupovať ekologické potravinové výrobky sa
vyjadrila vedúca najväčšieho bioobchode
Klaudia Medálová
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Slovenska „ U malého princa“ v Trenčíne Klaudia Medálová.
Bio-potraviny zaznamenali za posledné roky obrovský boom,
čo potvrdzuje medziročný 20 % rast. Spotrebitelia im dávajú
prednosť pred konvenčnými potravinami prednosť preto, lebo
sú veľmi chutné a zdraviu prospešné. Obsahujú veľa
vitamínov a bioaktívnych látok, ktoré sú menej rizikové
z hľadiska obsahu pesticídov, nitrátov, syntetických
prídavných látok pouţívaných pri výrobe potravín. Dnes sú
biopotraviny dostupné aj na Slovensku, dokonca aj
hypermarketoch. Trvanlivé biopotraviny si spotrebitelia môţu
objednávať aj cez internet od
januára 2004. O činnosti mimovládnej organizácii „Agro-Eko
fórum“ informoval novinárov
jeho predstaviteľ Daniel Lešinský. Organizácia podporuje
rozvoj a presadzovanie ekoloúčastníci stretnutia skúsili biopotraviny
gického
poľnohospodárstva
a všeobecnú ekologizáciu poľnohospodárstva na Slovensku,
ako jednu z priorít. Na záver tlačovej besedy boli ponúknuté
novinárom upravené biopotraviny.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 623/1/04
Dňa 29. októbra 2004 sa uskutočnilo
v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne prijatie významných hostí „Dubčekových dní“
v Uhrovci predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefanom Štefancom,
primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom, rektorom Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Jurajom Wagnerom, PhD. a synmi AleIng. Zuzana Mačeková
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xandra Dubčeka MUDr. Pavla Dubčeka a Ing. Petra Dubčeka.
Slávnostné prijatie otvorila a všetkých privítala starostka obce
Uhrovec Ing. Zuzana Mačeková. Osobitne privítala Jeho Excelenciu veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej
republike Zenona Kosiniaka – Kamysza, primátora mest-skej
časti talianskeho
mesta Bologna,
Casalechio
di
Reno
Simone
Gamberiniho,
primátora maďarského mesta Kiskunfelegyháza
Józsefa Ficsóra
a starostu
obce
Slavičín Pavla Studeníka. Po privítaní prítomných starostka
obce Uhrovec Ing. Zuzana Mačeková informovala o podujatí,
nad ktorým prevzal patronát prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič. Toto podujatie „Pamätné dni Alexandra
Dubčeka“ vstúpilo do svojho 10. ročníka
organizované prostredníctvom Spoločnosti
Alexandra Dubčeka, finančne podporené
Medzinárodným Višegradským fondom.
Nosným program bude dňa 30. októbra
2004 medzinárodné sympózium so sériou
prednášok, na ktorom jednotlivé významné
osobnosti zhodnotia osobnosť Alexandra
Dubčeka. Vyvrcholením podujatia bude
Ing. Štefan Štefanec
v ten istý deň slávnostné otvorenie výstavy
pod názvom „Alexander Dubček a Európa“ prezidentom
Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom, udelenie ocenenia obcou Uhrovec významným osobnostiam politického,
spoločenského a kultúrneho ţivota. Synom Alexandra
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Dubčeka MUDr. Pavlovi Dubčekovi a Ing.
Petrovi Dubčekovi bude udelené čestné
občianstvo obce Uhrovec. Vyslovila
presvedčenie, ţe podujatie splní svoj cieľ
a prispeje k zviditeľneniu obce Uhrovec
i celého Trenčianskeho kraja. Na jej
vystúpenie nadviazal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Štefanec. Vyslovil radosť nad tým, ţe sa
starostke obce Uhrovec podarilo uskutočniť tento veľkolepý
projekt, ktorým si celá spoločnosť pripomenie významnú
postavu novodobých dejín Slovenska Alexandra Dubčeka.
Ďalší slávnostný rečník primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler zvýraznil osobnosť Alexandra Dubčeka, ktorá priniesla
do ţivota spoločnosti politickú kultúru zaloţenej na spolupráci
a konsenzu. Dubčekov odkaz pre nás najlepšie vystihuje jeho
citát „Nezahynie národ, v ktorom sa kaţdý dokáţe riadiť tak
svojím rozumom ako aj svojím
svedomím.“ Ţivot Alexandra Dubčeka je
nerozlučne spojená nielen s trenčianskym
regiónom, ale i jeho sídlom mestom
Trenčín. Prišiel do Trenčína po oslobodení
a jeho ţivot bol spojený s organizovaním
politického ţivota Trenčianskeho okresu.
Vír vtedajšej doby ho zavial do iných
miest Slovenska, do Prahy a zahraničia.
Ing. Branislav Celler
Demokratizačný proces v rámci komunistickej strany, ktorý
stelesňoval, vyvrcholil v roku 1968. Počas neho zrušila sa
cenzúra, obnovilo sa drobné súkromné podnikanie, v centrálne
riadenej ekonomike mal hrať svoju úlohu trh. Prv, však sa neţ
sa stačili vyprofilovať obrysy socializmu s ľudskou tvárou,
vstúpili na územie Československa v auguste 1968 vojská
Varšavskej zmluvy a následná okupácia trvala viac ako
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dvadsať rokov. I napriek tomu sa Alexander Dubček do
Trenčína veľmi rád vracal i napriek tomu, ţe ho politickí
predstavitelia ignorovali. Je zaráţajúce, ţe naša spoločnosť
venuje malú pozornosť muţovi, ktorý pre jej budúcnosť
venoval toľko úsilia. Na druhej strane je potešiteľné, ţe si stále
viac pripomíname v Trenčíne pozitívum Alexandra Dubčeka.
Dôkazom je prijatie jeho mena Trenčianskou univerzitou.
Vyslovil presvedčenie, ţe mesto Trenčín, v duchu odkazu
tohto slávneho muţa, sa úspešne zhostí
mimoriadne zloţitých úloh súvisiacich
s transformáciou verejnej správy ako aj pri
realizácií projektov v oblasti dopravnej
infraštruktúry, dobudovania priemyselných
zón a ţivotného prostredia. Mesto Trenčín
má k tomu vytvorené všetky ekonomické
a personálne predpoklady, aby sa stalo
prosperujúcim mestom, aby sa tak naplnil
Zenon Kosiniak-Kamysz
odkaz Alexandra Dubčeka. Posledným
slávnostným rečníkom bol rektor Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, CSc. Vo svojom
príhovore zvýraznil skutočnosť, ţe i
keď mesto Trenčín si píše svoju
históriu viac ako dvetisíc rokov, je
mestom, s ktorým sa spája jeho
harmonický rozvoj. Dnes je aj
mestom
univerzitným,
pretoţe
v ňom sídli Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka. Vo svojej ďalšej časti príhovoru zoznámil s históriou a súčasnosťou Trenčianskej
Pavel Studeník
univerzity Alexandra Dubčeka. Konštatoval, ţe univerzita má
konštituované štyri fakulty a dva ústavy, z ktorých jeden je
orientovaný na humanitné vedy a druhý, ktorý má len pár
205

mesiacov a druhý je orientovaný na zdravotníctvo a ošetrovateľstvo a začína fungovať v tomto školskom roku. Za obdobie
šesť rokov univerzitu opustilo viac ako jedentisíc absolventov
inţinierov a viac ako dvetisíc absolventov bakalárov.
Alexander Dubček vo svojich vystúpeniach označil univerzity
za dielne ľudskosti. To, ţe má univerzita v Trenčíne meno
významného muţa na jednej strane teší, ale na strane druhej aj
zaväzuje. Univerzita je tu na to, aby okrem iného povznášala
a rozširovala odkaz v oblasti sociálnej, humanistickej a politickej, ktorý po sebe zanechal Alexander Dubček. I keď má
univerzita len krátke svoje trvanie, má
vytvorené mimoriadne bohaté kontakty
s univerzitami po celom svete. Osobitne
spomenul Univerzitu v talianskej Bologni,
ktorá prvá univerzita na svete ocenila
Alexandra Dubčeka čestným doktorátom
Dr.h.c. za jeho prínos na celkové dianie
v Európe. Práve vďaka tejto univerzite
v tomto roku Trenčianska univerzita
Simone Gamberini
Alexandra Dubčeka podpísala „Magnu
chartu“ ako jedna z troch slovenských univerzít. V závere
svojho vystúpenia vyjadril radosť zo stretnutí, ktoré pripravili
organizátori pri tejto príleţitosti, predovšetkým, ţe budú príjemné a poučné, umoţniac ďalšie priateľské a vedecké
kontakty so zástupcami zúčastnených krajín. Predsa to nebol záver
oficiálnych prejavov, ale ten patril synom
Alexandra Dubčeka MUDr. Pavlovi
Dubčekovi a Ing. Petrovi Dubčekovi,
József Ficsóra
ktorí poďakovali organizátorom za
vynaloţené úsilie pre úspešný priebeh podujatia.
S pozdravnými príhovormi vystúpili hostia :
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- Jeho Exelencia veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej
republike Zenon Kosiniak – Kamysz sa vyznal z rešpektu
k osobnosti Alexandra Dubčeka, o ktorom počul, keď mal
desať rokov.
- primátor mestskej časti talianskeho mesta Bologna,
Casalechio di Reno Simone Gamberini,
- primátor maďarského mesta Kiskunfelegyháza József
Ficsóra
- a starosta moravskej obce Slavičín Pavel Studeník
Vlastné poznámky
Na poslednom rokovaní dňa 27. októbra 2004 Krajského
zastupiteľstva v Trenčíne jeho poslanci totiţ nepodporili návrh
rozpočtu, podľa ktorého si mal Trenčiansky samosprávny kraj
na začatie výstavby budovy, takzv. Topoliho jamy, zobrať
úver vo výške 120 miliónov korún. Zámer vystavať novú
budovu, ktorú by spoločne zdieľal Trenčiansky samosprávny
kraj, Krajská i Okresná prokuratúra v Trenčíne sa stal tým
váţne ohrozený. Krajské zastupiteľstvo pritom ešte v auguste
2004 schválilo kúpu rozostavaného objektu Domu štátnej
správy v centre Trenčína. Megalomansky projektovaná stavba
sa začala stavať ešte za vlády Vladimíra Mečiara, keď bol
prednostom krajského úradu práve Milan Topoli. Po
vybudovaní základov a po zmene vládnej garnitúry sa práce
zastavili. Stavenisko teraz získal Trenčiansky samosprávny
kraj za 50.000 Sk, ale zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky nebol zatiaľ prevod potvrdený. Slovenská
republika na ňom od roku 1997 preinvestovala aţ 107
miliónov Sk. Úradná hodnota objektu bola v súčasnosti určená
na 54 miliónov Sk. Dve poschodia pravdepodobne osem poschodovej budovy mali patriť práve prokuratúram. „Som
sklamaný rozhodnutím poslancov, budem sa snaţiť, aby svoj
názor ešte prehodnotili,“ konštatoval predseda Trenčianskeho
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samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Podľa neho
poslanci nechcú ísť do takejto investície vo volebnom roku,
lebo by to mohlo iritovať občanov. Rozhodnutie krajských
poslancov s nevôľou prijali aj na trenčianskej krajskej i
okresnej prokuratúre. Od 1. januára 2005 sa totiţ, v rámci
optimalizácie súdnictva, rušia súdy v Novom Meste nad
Váhom i Bánovciach nad Bebravou. Sudcovia i prokurátori zo
zrušených súdov by sa mali presťahovať práve do Trenčína,
nemajú však kam. V budove okresného súdu totiţ momentálne
pôsobí aj krajská prokuratúra, ktorá sa mala presťahovať práve
do novej budovy samosprávneho kraja a uvoľniť tak
kancelárie pre sudcov zo zrušených súdov. Krajská
prokurátorka JUDr. Viera Kováčiková sa vyjadrila, ţe o kúpu
staveniska sa preto budú musieť pokúsiť samostatne, aj keď
bez účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podobné
problémy má aj trenčianska okresná prokuratúra. Podľa
okresného prokurátora JUDr. Milana Marka je nepredstaviteľné, aby sa presunutí okresní prokurátori zmestili do
jednoposchodovej vily, kde prokuratúra v súčasnosti sídli.
Trenčianski sudcovia i prokurátori sa zhodujú, ţe situácia s
priestormi v najväčšom slovenskom súdnom obvode je
neudrţateľná. Okresnému súdu v Trenčíne patrí takmer 300tisíc obyvateľov a prokuratúry nevedia, ako si bez novej
budovy s podstatne rozšírenou agendou dokáţu poradiť.
Trenčianske noviny 02.11.04
Pomocná evidencia 638/1/04
Mesto Trenčín potre-buje nový centrálny cin-torín. S jeho
prípravou by sa, podľa primátora Ing. Branislava Cellera,
malo začať na budúci rok 2005. Cintoríny v meste Trenčín sú
totiţ takmer plné a hrozí, ţe o niekoľko rokov nebude kde
pochovávať. „Je to otázka maximálne piatich rokov, dokedy
musíme mať vyriešený problém nového cintorína,“ myslí si
208

primátor. V územnom pláne je pre cintorín vyčlenená lokalita
v Trenčíne - Zlatovciach pri diaľnici. Mesto Trenčín dalo v
tomto roku urobiť na území hydrogeologický prieskum,
pretoţe sa objavili informácie, ţe z hľadiska podloţia nie je
úplne vhodné na vybudovanie cintorína. Výstavba by v
takomto prípade mohla byť nákladná a aj hrobové miesta by
boli veľmi drahé. Do konca roka 2005 by sa malo rozhodnúť,
či postaví cintorín v Zlatovciach, alebo bude hľadať novú
lokalitu. Do úvahy by podľa Cellera prichádzalo napríklad
okolie Dušovej doliny v lesoparku Brezina, kde sú vojenské
hroby. Súčasťou cintorína by malo byť aj krematórium, ktoré
v Trenčíne v súčasnosti nie je. Predpokladá sa, ţe to nebude to
mestská investícia, ţe sa nájde investor, ktorý krematórium
vybuduje a bude
ho aj prevádzkovať na komerčnej báze. Problémy s kapacitou
cintorínov
rieši mesto uţ
niekoľko rokov
ich rozširovaním
na susedné pozemky. Hlavný
mestský cintorín
pod
sídliskom
Juh sa zväčšuje aj v súčasnom období. V najbliţších rokoch sa
rozšíri na najvyššiu moţnú kapacitu. Od roku 2000
investovalo mesto do rozširovania tohto cintorína vyše sedem
miliónov Sk. mali by sa na pochovávanie vyuţiť aj staré
hrobové miesta, za ktoré uţ nikto neplatí. V Trenčíne zatiaľ sa
situácia s neplatičmi nerieši radikálne. Podľa riaditeľa
organizácie Mestské hospodárstvo Trenčín Ing. Františka
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Klemana je na hlavnom mestskom cintoríne 13 525 hrobových
miest. Neplatičov je asi 20 %. Na cintoríne je vybudovaných
112 prázdnych hrobiek.
Trenčianske noviny 02.11.2004
Pomocná evidencia 635/1/04
Dňa 28.októbra 2004 sa uskutočnila v Trenčíne Rotarianska
storočnica na území československého dištriktu, ktorej
začiatok patril vysadením lipky v Parku Milana Rastislava
Štefánika. Do jej koreňov vloţili odkaz pripomínajúci tento
významný deň „Rotary nás napĺňa hrdosťou a vďakou, ţe
patríme do celosvetovej rodiny priateľov v nezištnej sluţbe“.
Okrem lipy do parku pribudli aj oblé ţulové balvany,
privezené do Trenčína spod Tatier, rozmiestnené sú okolo
rotariánskej lipy. Na jednom z kameňov je vyrytý nápis „100
rokov Rotary International 1905 – 2005“. V ten istý deň sa
podrobili 19 členovia „Rotary klubu Trenčín“ skúške štyroch
otázok, ktorou bola podrobená morálna elita mesta
na jeho zakladajúcej schôdzi. Na
otázky, či je to
pravda, či je to
čestné voči všetkým, ktorých sa
to týka, či to
podporí priateľodhalenie pamätníka v parku M. R. Štefánika v T renčíne
stvo a vzájomnú
dôveru a či to prinesie prospech všetkým zúčastneným
odpovedalo v kongresovej sále Hotela Tatra v Trenčíne
všetkých 19 prítomných členov „áno“. Hneď po inauguračnom
sľube im Past District Guverner Československého dištriktu
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2240 Ivan Belan slávnostne im pripol na hruď pozlátený
rotariánsky odznak. Rotary klub Trenčín sa stal päťdesiatym
piatym na území dištriktu 2240. Ten zahŕňa celkovo 33
českých a 12 slovenských klubov. Noví trenčianski rotariáni
získali právo poţiadať o členstvo v celosvetovom spoločenstve Rotary International. Vstúpiť do neho by mali v
najbliţšom čase. Myšlienka na zaloţenie Rotary klubu v
Trenčíne vznikla pred poldruha rokom, keď skupina priateľov,
ktorí neboli ľahostajní voči dianiu okolo nich, sa v marci 2003
začala organizovane stretávať, prijala rotariánsku ústavu a
podujala sa napĺňať podmienky členstva. Nebolo to jednoduché, lebo medzinárodná organizácia sledovala dochádzku, náplň stretnutí a najmä to, či klub v zakladaní spĺňa
poslanie sluţby a pomoci. Svoj vzťah k dobrej veci skupina
preukázala šiestimi projektmi pomoci občianskym zdruţeniam. Benefíciou a zbierkami podporili občianske zdruţenie
„Skleróza Multiplex“, Dom opatrovateľskej sluţby DEMI,
občianske zdruţenie „Betlehem“, občianske zdruţenie
„Maruška“, spolupracovali na podujatí „Skautská bašta 2004“
s 39. Skautským zborom v Trenčíne a umoţnili tieţ pri
organizovaní výstavy obrazov amatérskej tvorby – „Výtvarné
spektrum“. Po zaloţení Rotary Klubu v Trenčíne môţe tento
spolupracovať na projektoch aj s ostatnými dištriktnými a
medzinárodnými klubmi. V tomto roku zastáva post
prezidenta trenčianskeho klubu Ján Babič. Zvolený je aj uţ
jeho nástupca Marián Pečeň,
ktorý prevezme funkciu
predsedu dňom 1. júla 2005, teda vtedy, keď sa začína rotariánsky rok.
Trenčianske noviny 02.11.2004
Pomocná evidencia 639/1/04
Nepríjemné prekvapenie zaţili predstavitelia Mesta
Trenčín, keď sa oboznámili v celoslovenskom denníku Sme zo
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dňa 20. októbra 2004 a v regionálnom periodiku Trenčianske
noviny zo dňa 2. novembra 2004 s hodnotením mesta Trenčín
ratingovou agentúrou CRA Rating Agency. Agentúra priznala
Mestu Trenčín najbonitnejší rating z pohľadu všetkých
slovenských miest a zároveň jeho výhľad z dlhodobého
hľadiska označila za negatívny. „Odhliadnuc od skutočnosti,
ţe sme sa so záverečnou analýzou za posledné obdobie
oboznámili z masmédií, čo je jasné porušenie zmluvných
podmienok, dôvody negatív, prezentované analytikom Ing.
Miroslavom Kňaţkom, povaţujem za absolútne neprofesionálne,“ vyjadril sa k záverom agentúry primátor Ing.
Branislav Celler. „V roku 2003 prijalo Mesto Trenčín všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2003 „Zásady nakladania
s finančnými prostriedkami mesta Trenčín“, podľa ktorého
mesto Trenčín ako jedno z prvých miest na Slovensku
pritvrdili celý rozpočtový proces, keď bolo schválené, ţe
rozpočet sa môţe meniť iba dvakrát za rok. V roku 2002 sa
napríklad menil šesťkrát. Striktne sme stanovili aj pouţitie
rezervného fondu iba na ţivelné pohromy a udalosti charakteru všeobecného ohrozenia. V roku 2003 sa vrátili prostriedky do rezervného fondu, keď na konci roku 2002 predošlé
mestské zastupiteľstvo celý fond minulo na akcie, ktoré v tom
čase súviseli s dianím vo futbale v Trenčíne. V súčasnosti je
na rezervnom konte mesta 18 miliónov 500 tisíc Sk.“ Primátor ďalej pripomenul, ţe v roku 2003 mestské zastupiteľstvo
prijalo veľmi výrazné opatrenia smerom k stabilizácii rozpočtu a k jednoznačnej finančnej disciplíne mesta. Napríklad
reštrukturalizovali sa existujúce úvery v objeme pribliţne
100 miliónov Sk, pričom sa súťaţou s bankami dosiahla
úrokovú sadzba pribliţne 2,5 % ročne, čo je najniţšia úroková
miera, akú v tom čase akékoľvek mesto na Slovensku
dosiahlo. To svedčí o veľmi silnej bonite a dobrom hospodárení mesta. A uţ vôbec sme ţiadne dlhy mesta nesplácali
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z predaja majetku, pretoţe aj v zákone je stanovené, ţe kaţdá
koruna získaná z predaja majetku sa musí pouţiť do nových
investícií, do nového majetku. Za rok 2003 dosiahlo Mesto
Trenčín prebytok hospodárenia vo výške 52 miliónov 318 tisíc
Sk, pričom beţný rozpočet mesta predstavoval za uvedené
obdobie prebytok vo výške 19 miliónov 206 tisíc Sk. Takýto
hospodársky výsledok predstavuje druhý najvyšší prebytok od
roku 1999, čo jednoznačne vyvracia konštatovanie, ţe
hospodárenie mesta v predošlých rokoch bolo na lepšej úrovni
ako mesto zaknihovalo v roku 2003. K 31. decembru 2003
Mesto Trenčín zníţilo celkový dlh vyplývajúci z nesplatenej
istiny úverov na medziročnej báze o 8 miliónov 981 tisíc Sk,
ktorý k tomuto dňu predstavoval sumu 119 miliónov 712 tisíc
Sk. Priaznivý dopad na výšku beţných výdavkov a kvalitu
poskytovaných sluţieb v nasledujúcich rokoch budú mať aj
zmeny, uskutočnené samosprávou v roku 2003. Okrem
reštrukturalizácie dlhovej sluţby mesta boli dôleţité opatrenia,
vykonané napríklad v rámci prevádzky a údrţby verejného
osvetlenia, otvorením klientského centra, zrušením mestskej
príspevkovej organizácie Trenčianska programová a kultúrna
agentúra a zabezpečovanie jej činnosti pracovníkmi mestského
úradu, zrušením dvoch základných škôl, či zvýšenie
bezpečnosti obyvateľov mesta
nárastom zamestnancov
mestskej polície. V trende úspor výdavkov v rámci rozpočtu
mesta Trenčín a zabezpečenia lepšej kvality poskytovaných
sluţieb obyvateľom mesta Trenčín sa pokračovalo aj v roku
2004, keď mesto uvaţuje so zabezpečovaním opráv a údrţby
mestských komunikácií, verejnej zelene, cintorínskymi
sluţbami, prevádzkou a údrţbou tepelného hospodárstva
mesta Trenčín dodávateľským spôsobom. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení mestských príspevkových
organizácií Mestské hospodárstvo Trenčín a Správa mestských
lesov a ich pretransformovaní k 1. januáru 2005 na jednu
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rozpočtovú organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov.
Takéto zmeny predpokladajú, ţe v budúcich rokoch budú mať
výrazný dopad na úsporu finančných prostriedkov a kvalitu
zabezpečovaných sluţieb. Po trojročnej spolupráci s CRA
Rating Agency sa Mesto Trenčín rozhodlo začať spoluprácu
s inou agentúrou na Slovensku, ktorá robí rating pre šesť
z ôsmich krajských miest. Primátor mesta Ing. Branislav
Celler zdôraznil, ţe výpoveď začala plynúť ešte predtým, ako
agentúra predstavila svoje tohtoročné hodnotenie. Chceme,
aby náš rating robila agentúra, ktorá má skúsenosti aj z iných
krajských miest a vie merať a porovnávať ich úroveň.
Info Trenčín 04.11.2004
Trenčianske noviny 08.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04, 662/1/04
Dňa 2. novembra 2004 navštívil justičné orgány v Trenčíne
minister spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Daniel
Lipšic, aby na mieste si prezrel priestorové podmienky
činnosti Okresného súdu v Trenčíne, Okresnej prokuratúry
v Trenčíne, Krajského súdu v Trenčíne a Krajskej prokuratúry
v Trenčíne. Na spoločnom rokovaní so sudcami a prokurátormi minister spravodlivosti uviedol, ţe problém by sa
mohol riešiť vysťahovaním orgánov vojenskej justície
z budovy krajského súdu do iného objektu, ktorý je v správe
Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Definitívne riešenie
bude známe do konca roka 2004,najneskôr začiatkom roka
2005.
Trenčianske noviny 08.11.2004
Pomocná evidencia 663/1/04
Dňa 10. novembra 2004 sa uskutočnila v hoteli Tatra
v Trenčíne tlačová beseda mesta Trenčín, na ktorú prijali
pozvanie vedúca útvaru marketingu a komunikácie Mestského
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úradu v Trenčíne
Mgr. Renáta Kaščáková
a vedúci
útvaru
školstva
a sociálneho zabezpečenia Mestského
úradu v Trenčíne
Mgr. Peter Kocnár.
Predmetom tlačovej besede bolo
poskytnúť
informácie o „Festivale francúzskych filmov“ v Trenčíne, zhodnotenie činnosti útvaru marketingu a komunikácie Mestského
úradu v Trenčíne po roku svojej existencie a podujatie k „Dňu
boja proti totalite“, v ktorom si mesto Trenčíne pripomenie
15. výročie „neţnej revolúcie“. O „Festivale francúzskych
filmov“ informoval Mgr. Peter Kocnár. Zvýraznil predovšetkým nosné akcie :
- slávnostné otvorenie filmového festivalu
v Kultúrnom
a metodickom
centre
Ozbrojených síl Slovenskej republiky;
- výstava fotografií z výstavby kultúrneho
domu v Cran - Gevrier v Klientskom
centre Mestského úradu v Trenčíne;
- výstava
fotografií
k 100.
výročiu
Mgr. Peter Kocnár
francúzske kinematografie v kine Metro;
- vernisáţ autorskej výstavy Jána Zoričáka v Galérii M. A.
Bazovského;
Činnosť útvaru marketingu a komunikácie Mestského
úradu v Trenčíne priblíţila vo svojom vystúpení jeho vedúca
Mgr. Renáta Kaščáková. Keďţe jeho vznik sa datoval
v období. keď uţ bol schválený rozpočet mesta Trenčín na rok
2004 schválený, tak jeho činnosť nespĺňala to, čo sa od neho
215

pri jeho zrode očakávalo. I napriek tomuto handicapu útvar
ukázal sa byť ţivotaschopným, ktorého činnosť sa neraz
odrazila pri plnení viacerých zloţitých
úloh mestom Trenčín. Očakáva sa, ţe
v novom kalendárnom roku 2005 sa plne
prejaví jeho aktivita pri napĺňaní
stanovených úloh. Mgr. Renáta Kaščáková
sa potom v krátkosti ešte vyjadrila aj o 15.
výročí „neţnej revolúcie“, ktoré si mesto
Trenčín pripomenie dňa 16. novembra
Mgr. Renáta Kaščáková
2004 na Mierovom námestí, keď za
moderovania Štefana Skrúcaného vystúpia protagonosti tohto
obdobia JUDr. Ján Čarnogurský, Mgr. Richard Rybníček.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 15.11.2004
Pomocná evidencia 648/1/04, 652/1/04, 653/1/04, 677/2/04
Dňom 15. novembra 2004 Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru Slovenskej republiky v Trenčíne vyriešilo k spokojnosti
občanov okresu Trenčíne vybavovanie občianskych preukazov, vodičských preukazov a pasov na jednom mieste, v objekte na Inoveckej ulici, ktorý získala po zrušenej Okresnej
vojenskej správe v Trenčíne. Doposiaľ uvedené doklady sa
vybavovali na troch miestach v Trenčíne, ktoré neboli
dostatočne vybavené pre pracovníkov ako i klientov. Súčasne
na tomto mieste bude vybavovaná agenda evidencie
motorových vozidiel a vydávania zbrojných pasov.
Trenčianske noviny 08.11.2004
Pomocná evidencia 666/4/04
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan
Štefanec s riaditeľom Úrade Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Pavlom Krištofom dňa 16. novembra 2004 prijali
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expertku pre Európsky sociálny fond Mireille Ferre
z Francúzska. Počas dvoch dní pobytu v Trenčíne sa stretla
s pracovníkmi zodpovednými za manaţment Európskeho
sociálneho fondu na regionálnej úrovni a s osobami
vybranými za poradcov Európskeho sociálneho fondu
v poradensko-asistenčnom centre. Jej misia na Slovensku bola
vyvrcholením projektu Phare, ktorý bol predvstupovou
pomocou za účelom otvorenia vo všetkých regiónoch
Poradensko-asistenčné centrum Európskeho sociálneho fondu,
v tomto prípade v Trenčíne. Okrem zlepšenia komunikácie,
zjednodušenia pracovného prostredia a nápomoci profilovaniu
regiónu je prvotnou úlohou tohto centra podávať
potencionálnym záujemcom všetky konkrétne informácie
o tom, aké sú moţnosti spolufinancovania ich aktivít
z Eurofondu. Ďalšou fázou aktivít bude pomoc pri samotnom
zhotovovaní projektov a ich dokumentácie. Vyšším poslaním
bude zúročovať pouţité praktiky, čo znamená informovať celé
Slovensko o úspechoch, ktoré sa podarilo zrealizovať vo
jednotlivých regiónoch. Tou najzákladnejšou úlohou však
bude podnietiť na území daného regiónu realizáciu, čo
najväčšieho mnoţstva projektov. Realizácia tohto projektu si
vyţaduje vhodné priestory s odborným personálom, ktorý
bude poskytovať informácie a pomáhať pri vzniku týchto
projektov všetkým tým, ktorí splnia poţadované podmienky.
Podľa francúzskej expertky Trenčiansky samosprávny kraj
veľmi dobre porozumel tlmočenej myšlienke. Pracovný tím
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja vedený Mgr.
Róbertom Galkom a Ing. Lýdiou Petríkovou uţ počas prípravy
spolupracoval s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
Rozvojovou agentúrou Trenčianskeho samosprávneho kraja
a inými inštitúciami. Mireille Ferré sa na Slovensko opäť vráti
v decembri 2004, kedy prerokuje konkrétne podmienky
otvorenia centra k 1. januáru 2005.
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Vlastné poznámky
Mesto Trenčín si predvečer „Dňa boja proti totalite“ dňa
16. novembra 2004 pripomenulo pätnásť rokov od novembra
1989 na Mierovom námestí. V tento deň však nepanovalo
mrazivé počasie spojené so sneţením, ale skôr sychravé
jesenné počasie. Na spomienkové udalosti sa prišlo pozrieť
zhruba štyristo občanov, z ktorých niektorých zlákal teplý čaj,
ale mladých určite vystúpenie známych hudobných skupín
„Karpatské Chrbáty“ a „Hex“. Spomienkový program sa však
vyvíjal tak trošku v inom garde ako sa naprogramovalo, lebo
hlavní protagonosti meškali pre dopravnú zápchu. Preto
spomínané hudobné skupiny zohrievali svojím výkonom
prítomných občanov aţ do príchodu hostí. Na tradičnej vlečke,
na ktorej sa odvíjali novembrové mítingy sa najprv prihovorili
tie osobnosti, ktoré na nej stáli pred pätnástimi rokmi Ing.
arch. Július Brúna, Ladislav Sedláčko, Peter Slovák a Jaroslav
Oláh. No a potom vystúpili známy herec a trenčiansky rodák
Štefan Skrúcaný, člen študentského vysokoškolského
štrajkového výboru v Bratislave v novembri 1989, dnes
generálny riaditeľ Slovenskej televízie, trenčiansky rodák
Mgr. Richard Rybníček a nakoniec jeden z najznámejších
slovenských dizidentov a po neţnej revolúcii významný
politik JUDr. Ján Čarnogurský. Jeho prejav mal výrazný
sociálny podtón. Prítomných upozornil, aby si nezakrývali oči
pred tým, ţe ţijú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú pomoc
spoločnosti, štátu a nás všetkých. Vyzval všetkých, ţe keď sa
rozídu z námestia domov, aby si viac všímali ľudí, ktorým sa
nevodí dobre, a preto rozmýšľali ako im pomôcť.
Trenčianske noviny 22.11.2004
Pomocná evidencia 654/1/04, 681/1/04
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Dňa 18. novembra 2004 sa uskutočnil na Mierovom
námestí v Trenčíne protestné zhromaţdenie trenčianskych
komunistov, aby vyjadrili svoje negatívne stanovisko k po
novembrovým zmenám na Slovensku. Poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky za Komunistickú stranu Slovenska PhDr.
Jozef Hrdlička z tribúny kritizoval súčasné reformy, neutešené
ţivotné podmienky sociálne najslabších vrstiev obyvateľstva
a vyzval všetkých na spoluzodpovednosť za ďalší spoločný
osud spoločnosti. Kľúčom k ďalšiemu úspešnému rozvoju je
ľavicovo orientovaná vláda a socializmus. Po ňom vystúpil
Milan Mišech, ktorý sa vrátil v retrospektíve do rokov
socializmu. Zúčastnených členov Komunistickej strany
pozdravil Karol Deli, baník z Handlovej.
Trenčianske noviny 22.11.2004
Pomocná evidencia 684/1/04
Aţ 42 % obyvateľov krajského mesta Trenčín najviac
trápia lokálne politické kauzy. Vyplynulo to z výskumu, ktorý
na svojej internetovej stránke zverejnil Mestský úrad v
Trenčíne. Anketu vypracovala na jar „Nadácia F. A. Hayeka“
ako podklad pre „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Trenčín“. Nadácia oslovila 201 Trenčanov vo veku od
18 do 65 rokov s otázkou, aké sú podľa nich najpálčivejšie
problémy mesta Trenčín. Z výsledkov ankety vyplýva, ţe
Trenčanov najviac trápia politické kauzy radných. Väčšina
respondentov sa nesúhlasne vyjadrila k zámeru mesta Trenčín
preloţiť ţelezničnú trať na miesto, kde sa dnes nachádza letná
plaváreň. Obyvateľov mesta Trenčín iritovala aj kúpa
luxusného automobilu Audi bývalým primátorom Ing. Jurajom
Liškom, riešenie situácie po zrútení hradného múru
Trenčianskeho hradu, klientelizmus v samospráve alebo obsah
vysielania Trenčianskej televízie dotovanej mestom Trenčín.
Necelých 30 % respondentov povaţovalo za druhý najväčší
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problém mesta Trenčín dopravu. Výhrady Trenčanov v tejto
oblasti smerovali najmä k nedostatočnej úrovni mestskej
hromadnej dopravy. Zhruba 15 % obyvateľov povaţuje za
váţny problém riešenie bytovej otázky, nezamestnanosti, či
mestského osvetlenia. V ankete Trenčania však nielen
kritizovali, ale predkladali aj navrhovali, ako by malo mesto
Trenčín v budúcnosti vyzerať. Najčastejšie spomínali
výstavbu druhého mostu cez Váh, zavedenie nočných spojov
mestskej hromadnej dopravy. V ankete sa ukázalo, ţe
Trenčanom chýba aj rýchle občerstvovacie zariadenie „Mc
Donald“. Na centrálnych námestiach by obyvatelia mesta
privítali viac zelene, fontány, či lepšie sluţby. Naopak, kritiku
si vyslúţili autá parkujúce v centre. V rámci šetrenia by
Trenčania škrtli náklady na kúpu ľadovej plochy umiestnenej
na Štúrovom námestí. Na otázku, ako je Trenčín vnímaný
zahraničnými turistami a okolitými mestami, aţ 68 %
odpovedalo pozitívne. Opak si mysleli len dve % opýtaných.
Svoju budúcnosť však s mestom Trenčín spája len 62 %
opýtaných, 38 % uvaţuje nad odchodom.
Trenčianske noviny 15.11.2004
Pomocná evidencia 677/1/04
Na rokovaní Valného zhromaţdenia Zdruţenia európskych
regiónov vo Viedni dňa 25. novembra 2004 za člena jeho
Byra, ako spoločný kandidát slovenských členských regiónov
(Trenčianskeho, Banskobystrického a Trnavského samosprávneho kraja) bol zvolený riaditeľ Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof.
Trenčianske noviny 29.11.2004
Pomocná evidencia 693/2/04
Na základe nového zákona o miestnych daniach prechádza
na správcov dane väčšia právomoc pri určovaní konkrétnych
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sadzieb dane z nehnuteľnosti podľa miestnych podmienok.
Sadzby dane z nehnuteľností sa v Trenčíne pre fyzické
osoby nemenili od roku 1998 a pre právnické osoby od roku
1999, pričom od roku 1998 do konca minulého roku inflácia
vzrástla o 48 %. Mesto Trenčín preto uvaţuje pri príprave
Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
so zvýšením sadzieb u priemyselných stavieb z 30 na 45
Sk/m2 a u stavieb na podnikateľskú a zárobkovú činnosť zo 70
na 90 Sk/m2. Treba zdôrazniť, ţe sadzbu dane z bytov mesto
Trenčín v rámci svojich právomocí nebude zvyšovať, aj
v návrhu pripravovaného Všeobecne záväzného nariadenia
ostáva vo výške 4 Sk/m2. Tieto zmeny by sa v prípade
schválenia Všeobecne záväzného nariadenia mali premietnuť
aj v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005, pričom
predpokladaný výnos z dane na rok 2005 by bol
76,3 milióna Sk, čo je v porovnaní s týmto rokom zvýšenie
o 23,7 milióna korún. S týmto návrhom na zvýšenie sadzieb
dane z nehnuteľnosti oboznámil primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler na pracovnom rokovaní predstaviteľov
podnikateľských kruhov na území mesta Trenčín dňa
23. novembra 2004. Podnikatelia na čele s predsedom
predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory Ing. Štefanom Bratkom
podporili návrh, prezentovaný štatutárom mesta Trenčín.
Z následnej diskusie vyplynulo, ţe predpokladaný výnos dane
z nehnuteľnosti od právnických osôb bude celý pouţitý na
opravy a údrţbu cestných komunikácií, prípadne splátok
takýchto prác a na mestskú hromadnú dopravu. O pouţití
výnosu dane z nehnuteľností od fyzických osôb rozhodnú na
základe poţiadaviek občanov Výbory mestských častí. Tieto
financie by mali byť pouţité na údrţbu, rekonštrukciu
detských ihrísk, výsadbu verejnej zelene a pod. Na stretnutí sa
zúčastnili zástupcovia rozhodujúcich podnikateľských
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subjektov pôsobiacich na území mesta Trenčín – Konštrukta
Industry, a.s., Tebys, a.s.
Trenčianske noviny 29.11.2004
Pomocná evidencia 689/1/04, 692/1/04
Dňa 14. decembra 2004 sa
uskutočnila
posledná tlačová beseda primátora mesta
Trenčín
Ing.
Branislava Cellera v tomto roku za účasti
viceprimátora
mesta Trenčín
zľava – T. Hlobeň, Ing. A. Boc., Ing. B. Celler, Ing. Ľ. Štefánik, B. Zubričaňák
Ing.
Antona
Boca, dlhodobo uvoľneného funkcionára Branislava Zubričaňáka a vedúceho ekonomického útvaru Mestského úradu
v Trenčíne Ing. Ľubomíra Štefánika. Obsahom rokovania bolo
zoznámenie novinárov s najdôleţitejšími prerokovanými
správami v mestskom zastupiteľstve dňa 16. decembra 2004 :
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín
č. 9/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 10/2004
Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005-2007
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2004
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín
2004 – 2006 a 2007 – 2015
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Po predloţených informáciach a zodpovedaných otázkach
novinárov pozval primátor mesta Trenčín novinárov na
vianočnú kapustnicu.
Vlastné poznámky
Dňa 15. decembra 2004 sa uskutočnilo rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti 40
prítomných poslancov. Na programe rokovania bolo prihlásených celkom 21 bodov, z ktorých najdôleţitejší bolo
schválenie rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na
rok 2005. Rokovanie
otvoril a viedol predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja
Ing. Štefan Štefanec.
Beţný rozpočet bol
vytvorený ako vyrovnaný, beţné príjmy aj
výdavky predstavujú 2
miliardy 336 miliónov
22 tisíc Sk. Doterajšie
financovanie dotáciami štátneho rozpočtu bolo nahradené
prijatím zákona o fiškálnej decentralizácii financovaním
prostredníctvom daňových príjmov.
Predmetom fiškálnej decentralizácie
boli iba originálne kompetencie samospráv. Vyšším územným celkom budú
plynúť príjmy z dane z príjmu z fyzických osôb vo výške 23,5 %. Základom príjmu podielu dane fyzických
Ing. Štefan Štefanec
osôb bol správne rozpočtovaný a aj
naplnený objem tejto dane, pre rok 2005 bol garantovaný
objem 33,4 mld. Sk. Sk pre všetky vyššie územné celky.
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V rámci predkladaného návrhu Trenčianskeho samosprávneho
kraja na rok 2005 bol rozpočtovaný objem pre beţný rozpočet
vo výške 831 miliónov 939 tisíc korún. Druhým zdrojom
príjmov sa stala daň z motorových vozidiel vybraná v rámci
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre beţný rozpočet na
rok 2005 by mala byť aj s 10 % navýšením vo výške 219
miliónov 879 tisíc Sk. Príjmy z uvedených daní boli zákonom
schválené ako vlastné príjmy vyššieho územného celku.
Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu príjmov boli aj rozpočtové
príjmy z činnosti rozpočtových organizácií oddielu
vzdelávania
s sociálnej pomoci, ktoré
Trenčiansky
samosprávny kraj rozpočtoval vo výške 132 miliónov Sk.
Ďalším zdrojom príjmov beţného rozpočtu sa stali výnosy
z finančných prostriedkov uloţených
na bankových účtoch úradu a organizácií v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Kapitálový rozpočet bol vytvorený ako schodkový. Kapitálové príjmy
predstavujú 75 miliónov 111 tisíc Sk,
kapitálové výdavky 328 miliónov 698
Ing. Richard Horváth
tisíc Sk. Finančné operácie prinesú
príjmy 253 miliónov Sk. Celkové príjmy budú v roku 2005
spolu predstavovať 2 miliardy 664 miliónov 720 tisíc Sk
a celkové výdavky spolu takisto 2 miliardy 664 miliónov 720
tisíc Sk. Poslanci ďalej prijali Všeobecné záväzné nariadenie
č. 8, ktorým sa určila sadzba dane z motorových vozidiel,
pouţívaných na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním,
zaoberali sa správou o napĺňaní rámcových zmlúv o partnerstve a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym
krajom a zahraničnými partnerskými regiónmi, správou
o aktuálnom stave prípravy a realizácie priemyselných parkov
v Trenčianskom kraji, a ďalšími bodmi programu.
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Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 723/1/04
Petíciu obyvateľov proti zriadeniu Domova pre deti
utečencov v Trenčíne, mestská časť Horné Orechové
podpísanú asi 600 obyvateľmi mestskej časti Orechové a
blízkych obcí, Mestský úrad v Trenčíne zamietol ako
neopodstatnenú. Mestský úrad svoje rozhodnutie dôvodil
ratifikáciou medzinárodných zmlúv o ľudských právach a
základných slobodách. „Dohovorom o právach dieťaťa,
maloletým bez sprievodu vyplývajú univerzálne práva tak ako
iným ľuďom. Okrem toho majú práva ako deti a osobitné
práva ako ţiadatelia o azyl. Preto je nevyhnutné v Slovenskej
republike zriadiť špecializované zariadenie pre maloletých bez
sprievodu, ktorí budú zaistení pri ilegálnom prekročení hraníc
Slovenskej republiky,“ píše sa v odôvodnení. Nevyhnutná
starostlivosť maloletým bez sprievodu by sa mala poskytnúť
na čas potrebný na rozhodnutie o návrate do krajiny pôvodu,
zlúčení s vlastnou rodinou alebo o ţiadosti o udelenie azylu.
Obyvateľov Orechového však takáto odpoveď neuspokojila.
„Nikto nám nevysvetlil, prečo musia byť utečenci tu,“
povedala organizátorka petície Ľubica Samáková. Podľa nej
medzi obyvateľmi stále pretrvávajú obavy zo zvýšenej
kriminality zo strany utečencov. Majú tu byť deti do 18 rokov
a podľa konvencie im musí byť zaručený voľný pohyb. My
bývame od domova necelé dva kilometre, takţe sme prví na
muške,“ hovorí. Obavy Orechovčanov však povaţuje za
neopodstatnené aj riaditeľ Úradu práce a sociálnych vecí a
rodiny v Trenčíne Branislav Horník, keď povedal, ţe ak sa
niektoré dieťa rozhodne utiecť, nemôţe sa mu v tom zabrániť.
Objekt bude ale oplotený a stráţený bezpečnostnou sluţbou.
Podľa neho neexistujú ţiadne relevantné skúsenosti, či v
oblastiach stúpla kriminalita, kde sa azylové centrá nachá225

dzajú. Prvých 16 detí by malo do Trenčína prísť vo februári
2005. V súčasnom období prebieha rekonštrukcia horárne, kde
budú deti umiestnené. Do konca roka 2004 by sa k budove
mal pristavať aj ďalší objekt pre 38 detí. Ministerstvo
sociálnych vecí, práce a rodiny Slovenskej republiky vyčlenilo
vo svojom rozpočte na celý projekt 13 miliónov Sk. V prvej
etape by v domove malo pracovať sedem zamestnancov,
postupne by sa ich počet mal rozšíriť aţ na dvadsať.
Trenčianske noviny 06.12.2004
Pomocná evidencia 711/1/04
Dňa 16. decembra 2004 sa uskutočnilo zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré bolo dôleţité
najmä tým, ţe bol prerokovaný a schválený rozpočet mesta

zľava – Ing. Bičan , JUDr. I. Orgoníková, Ing. B. Celler, Ing. A. Boc

Trenčín na rok 2005, ako všeobecne záväzné nariadenie.
Z hľadiska finančného objemu je rozpočet mesta Trenčín na
rok 2005 rekordný, pretoţe dosahuje príjmy a výdavky vo
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výške 1.178.620.000,- Sk. Na rok 2005
sú plánované rekordné investície vo
výške 534.000.000,- Sk. V rámci týchto
investícií mesto
Trenčín naplánovalo nákup
pozemkov pre
priemyselný
park,
ktorého
vybudovanie bolo schválené tento rok.
Rozpočet počíta aj sa so začatím
výstavby nového letného kúpaliska,
viceprimátor Ing. Anton Boc
ktorého finančnú náhradu by mesto Trenčín malo dostať
v roku 2005 od investora modernizácie ţelezničnej trate Nové
Mesto nad Váhom – Púchov, Ţelezníc Slovenskej republiky
a.s. V rozpočte boli vyčlenené finančné prostriedky na
pokračovanie prípravných prác akcie „Juhovýchodný obchvat
mesta Trenčín“ tak, aby sa v roku 2006 začalo s jeho
realizáciou. Významná časť finančných prostriedkov bola
vyčlenená na odkanalizovanie jednotlivých mestských častí.
V rozpočte je zabezpečená aj rekonštrukcia mestských
komunikácií. Obe tieto investičné akcie, odkanalizovanie
a rekonštrukcie ciest, budú zrealizované súbeţne. V rámci
rozpočtu na rok 2005 sa veľká časť finančných prostriedkov
investuje do prvej etapy budovania športovo-rekreačnej zóny
na Ostrove. Kvalitné športové areály,
financované z rozpočtu na rok 2005,
pribudnú alebo sa rozšíria pri Základnej
škole Trenčín, Hodţova ulica a pri
Základnej škole Trenčín, Veľkomoravská ulica. Rozpočet na rok 2005 počíta
aj so zvýšením počtu o 10 mestských
policajtov, čím ich počet stúpne na 60
poslanec MsZ Ing. Ján Krátky
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osôb, čo je počet, vďaka ktorému budú policajti pravidelne
videní aj v tých častiach mesta Trenčín, v ktorých majú
pridelené rajóny. Je to optimálny počet, aký má mať mesto
Trenčín v rámci dlhodobej koncepcie budovania mestskej polície (jeden policajt na 1000 obyvateľov). Mestskú hromadnú
dopravu v Trenčíne podporí mesto Trenčín podľa rozpočtu
sumou 8 miliónmi Sk, na opravu a údrţbu ciest sumou 25
miliónov Sk, na údrţbu zelene a detských ihrísk je v rozpočte
na rok 2005 vyčlenených 24 miliónov
Sk, na vybudovania nových detských
ihrísk je vyčlenených z rozpočtu 8,4
milióna Sk. V rámci mestských daní
najväčšou poloţkou v prijme sú príjmy
z daní z nehnuteľností. Tu poslanci
Mgr. František Orzság
mestského zastupiteľstva schválili
viaceré úpravy. Nezvýšilo sa daňové zaťaţenie pre majiteľov
bytov, ostáva ako doteraz na úrovni 4,- Sk/m2. Mierne sa
zvýšila daň pri rodinných domoch z 5,60 na 6,50 Sk/m2.
Poslanci schválili úpravu sadzieb daní pri pozemkoch, garáţach a najväčšiu mieru nárastu dane zaznamenajú majitelia
priemyselných stavieb a stavieb na podnikanie. Táto úprava
bola prerokovaná aj s predstaviteľmi najväčších platiteľov
týchto daní v Trenčíne, formou
rokovania v Trenčianskej regionálnej
komore
Slovenskej
obchodnej
a priemyselnej komory. Zvýšenie
odsúhlasili s návrhom, aby vybrané
finančné prostriedky mesto Trenčín
účelovo vydalo na konkrétne
výdavky. Od podnikateľov vybraté
primátor mesta Trenčín Ing,. Branislav Celler
finančné prostriedky preto pôjdu do
mestskej hromadnej dopravy a do údrţby ciest. Daň, vybraná
od obyvateľov, bude celá investovaná do údrţby zelene,
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verejných priestranstiev a detských ihrísk. Novinkou
v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005 sú projekty, na základe
ktorých sa bude mesto uchádzať o moţnosti financovať
rekonštrukcie školských zariadení zo štrukturálnych fondov
Európskej únie. Projekty sú vypracované pre päť najväčších
základných škôl na území mesta preto, lebo jedným z kritérií
je aj to, aby škola dosahovala dobré ekonomické parametre
a to môţe v súčasnosti len škola s dostatočným počtom
ţiakov. Celkové stavebné náklady by podľa projektov mali
dosiahnuť výšku 244.876.000,- Sk. Mesto Trenčín sa
zaviazalo prefinancovať 5% z celkových oprávnených
nákladov, t.j. 12.243.800,- Sk. Okrem toho sa plánujú
realizovať aj investície do ďalších škôl, ale tie budú
komplexne zabezpečené z finančných zdrojov mesta Trenčín.
Vlastné poznámky
Reštaurácia a kaviareň
hotela
Tatra
v Trenčíne boli dňa
17. decembra 2004
miestom slávnostnej
recepcie pod názvom
„Vítajte
Trenčania“,
poriadanej primátorom
mesta Trenčín Ing.
Branislavom Cellerom.
Prichádzajúcich hostí vítali hostesky
Na podujatie bolo
pozvaných veľa známych osobností Trenčanov, ţijúcich
nielen v Trenčíne, ale i mimo neho. Pri vstupe do hotela Tatra
vítali prichádzajúcich hostí dievčatá, ktoré mali na sebe
oblečené tmavé peleríny a na hlavách červené vianočné
čiapky. Podujatie začalo privítaním hostí moderátorom Antonom Šeptákom, ktorý zaţelal všetkým príjemný večer.
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Pozvaných hostí pozdravil primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler, ktorý okrem iného vo svojom príhovore
konštatoval, ţe podujatie podobného charakteru sa uskutočňuje po druhýkrát. Oproti minulému roku však
bola účasť bohatšia. To potvrdilo
skutočnosť,
ţe
všetci tu prítomní
sa zaujímajú o dianie v Trenčíne a je
povzbudením do
ďalšej
činnosti.
Poďakoval
všetIng. B. Celler preberá finančný dar od Ing. M. Husára
kým, ţe si našli čas
a prijali pozvanie v tomto predvianočnom čase. Zaţelal
všetkým príjemné preţitie vianočných sviatkov v rukách rodín
a do nového roka 2005 veľa zdravia, pracovných a osobných
úspechov. Vyvrcholením podujatia večera bolo odovzdanie
finančného daru 500.000,- Sk riaditeľom štátneho podniku
Letecké opravovne Trenčín Ing. Milošom
Husárom mestu Trenčín, ktorý prevzal
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler. Finančné prostriedky boli určené na
financovanie škôl a predškolských zariadení. Poďakovaním za dar primátorom
Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom
sa ukončila oficiálna časť podujatia, ktorá
pokračovala neformálnym stretnutím pozIng. Branislav Celler
vaných hostí.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 735/1/04
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Dňa 21. decembra 2004 sa uskutočnilo posledné tohoročné
pracovné stretnutie predsedov vyšších územných celkov
Slovenskej republiky v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne.
Rokovania sa zúčastnili :
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Art.
Ľubo Roman,
predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Peter
Tomeček,
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing.
Milan Belica, PhD.,
predseda Ţilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jozef
Tarčák,
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja prof.
RNDr. Milan Marčok, DrSc.,
predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter
Chudík,
podpredseda Košického samosprávneho kraja
predseda
Vidieckeho parlamentu Ing. Arch. Peter Rusnák.
Tlačovú
besedu
o výsledkoch
rokovania
otvoril radca
zastupiteľstva
Trenčianskeho
samosprávneho kraja
PaedDr. Jozef Boţik. K predmetným bodom rokovania sa postupne
vyjadrili a na otázky novinárov odpovedali všetci prítomní
funkcionári vyšších územných celkov. Predseda Trenčian231

skeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, ktorý otvoril
vystúpenia funkcionárov. Konštatoval, ţe
funkcionári sa vzájomne informovali
o vzniknutých problémoch, ktoré vznikli
od spoločného stretnutia a tak spoločne
vytvárali určitý tlak na poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky a na
Ing. Štefan Štefanec
Vládu
Slovenskej
republiky
pri
presadzovaní spoločných poţiadaviek. Nosným obsahom
prerokovaných tém bola prírodná katastrofa vo Vysokých
Tatrách a Nízkych Tatrách, spoluprácu sa s Vidieckym
parlamentom a rozpočet Slovenskej republiky na rok 2005
a jeho dopad na samosprávne kraje. Veľmi milo prekvapil list
Asociácie českých krajov, v ktorom veľmi
konkrétne ponúkajú svoju pomoc na
odstránenie
škôd.
Dnešné
pracovné
rokovanie predsedov vyšších územných
celkov im poďakovalo uţ doposiaľ vykonané
aktivity a dalo i odpoveď v konkretizácii
pomoci. Konštatoval, ţe doposiaľ sa hovorí
Mgr. Art. Ľubo Roman
len o tom, ţe prírodný ţivel zasiahol len Vysoké Tatry, teda
Prešovský kraj. No zasiahnuté boli aj ďalšie dva kraje a to
Banskobystrický a Ţilinský kraj. Bolo dohodnuté, ţe
konkrétne formy pomoci prerokuje predseda
Ţilinského samosprávneho kraja PaedDr.
Jozef Tarčák s predsedom Asociácie
českých krajov pánom Pošelovským. Pri
hodnotení spolupráce
samo-správnych
krajov
s Vidieckým
parlamentom
konštatoval, ţe sa našlo veľa spoločných
PaedDr. Jozef Tarčák
plôch, ktoré ich spájajú. Ţiaľ, regionálna
samospráva má nedostatočné kompetencie, aby účinnejšie
ovplyvňovala rozvoj vidieka, najmä v oblasti ţivotného
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prostredia, pri transformácii lesov a podobne. Pri rozpočte
Slovenskej republiky na rok 2005 konštatoval, ţe viaceré
samosprávne kraje uţ stačili v mesiaci december 2005
schváliť svoje rozpočty. Patrí medzi ne aj Trenčiansky
samosprávny kraj. Rozpočty v krajoch sú vyrovnané, avšak
v niektorých poloţkách napäté. Za príklad uviedol kapitolu
dopravy. Predpokladá však, ţe v prvom
roku, kedy vstúpila do platnosti fiškálna
decentralizácia by rozpočet nemusel byť
problémovým. Všetko bude závisieť od
príjmovej časti rozpočtu,
v ktorej by sa mali prejaviť
výsledky
nastavenia
Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
príjmov daní a tieţ i od toho ako sa budú
financovať ďalšie prenesené kompetencie zo
štátu na samosprávu. Po tomto úvode boli
vznesené
otázky
na
funkcionárov
samosprávnych krajov zo strany novinárov. prof. RNDr.Milan Marčok. DrSc.
Ako prvá sa dotýkala financovania školstva,
či sú finančné prostriedky dostačujúce.
Odpoveď zo strany zainteresovaných znela
zväčša, ţe rozpočet v školstve by mohol byť
dobrým, ale na úspešnosť budú moţno
vplývať aj iné faktory, ktoré sa dnes ešte
Ing. Michal Iľko
nedajú definovať. Druhou otázkou bolo
financovanie moţno najviac skloňovaného úseku a to
podnikov autobusovej dopravy. I keď viaceré
kraje vo svojich rozpočtoch oproti
predchádzajúcemu roku zvýšili nákladovú
poloţku od 5 aţ 10 %, predsa sa nevie ako
to dopadne. Najväčšou chybou je, ţe
samosprávne kraje nevidia do ekonomiky
podnikov autobusovej dopravy. Za príklad
Ing. arch. Peter Rusnák
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bol uvádzaný uţ dva roky sprivatizovaný podnik autobusovej
dopravy v Prievidzi, ktorý vykazuje o 1/5 menšie náklady na 1
km a investovali aj do nových autobusov ako podnik
v Trenčíne, ktorý bol sprivatizovaný len v závere
kalendárneho roka 2004. Záver tlačovej besede patril
individuálnym rozhovorom novinárom s funkcionármi
samosprávnych krajov.
Vlastné poznámky
Dňa 15. decembra 2004 sa v Kultúrnom a metodickom
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky uskutočnilo za
účasti príslušníkov podriadených útvarov, hostí rezortu
Ministerstva
obrany Slovenskej
republiky,
štátnej
správy
a samosprávy,
vojenského diplomatického zboru
a veliteľov
pozemných vojsk
okolitých štátov
slávnostné odovJán Kačmar, brig. gen. Ing. Milan Maxim, gen. Milan Cerovský, gen.
zdávanie velenia sprava – brig. gen. Ing.Ing.
Ľubomír Bulík, brig. gen. Ing. Oto Nečas.
pozemným silám Ozbrojených síl Slovenskej republiky
a silám výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej
republiky. Nového veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl
Slovenskej republiky brigádneho generála Ing. Milana
Maxima a nového veliteľa síl výcviku a podpory Ozbrojených
síl Slovenskej republiky brigádneho generála Ing. Jána Kačmara do veliteľských funkcií uviedol náčelník Generálneho
štátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Ing. Milan
Cerovský. Noví velitelia poďakovali za prejavenú dôveru
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a vyjadrili presvedčenie, ţe vzájomná spolupráce ich privedie
bliţšie k dobudovaniu flexibilných a efektívnych ozbrojených
síl.
Trenčianske noviny 20.12.2004
Pomocná evidencia 744/1/04
Len necelé tri mesiace pouţívania radaru Mestskou
políciou v Trenčíne stačili na to, aby na pokutách vybral od
1.530 nedisciplinovaných vodičov 750.000,- Sk. Prvoradým
cieľom nebol finančný zisk z pokút, ale snaha o zlepšenie
dopravnej situácie v meste Trenčín, na ktorú bolo veľa
sťaţností od obyvateľov mesta. Tým však, ţe sa postupne
zníţil počet priestupkov rýchlej jazdy, potvrdzuje fakt, ţe
existencia radaru má pre domácich preventívny prvok na
dodrţiavanie disciplíny. Získané peniaze sú príjmom mesta
Trenčín, ktoré tieto peniaze z pokút pouţije v roku 2005 na
prevádzku a údrţbu parkovísk, parkovacích automatov
a dopravného značenia v meste Trenčín.
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 752/1/04
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Ekonomický rozvoj mesta Trenčín
Väčšina menších potravinových obchodov bola v Trenčíne
v prvý pracovný deň roka 2004 zatvorená. Mali inventúry
a preceňovali v súvislosti s úpravou dane s pridanej hodnoty.
Základné potraviny zdraţili o 5 %. Všetky predajne avizovali,
ţe prvá vlna zvyšovania cien tovaru ešte nie je definitívna. Tá
ďalšia bude aţ tak po mesiaci, keď sa prejavia aj zmeny cien
energií. Ľudia chodili z obchodu do obchodu a zisťovali, kde
je aká cena jednotlivých výrobkov, aby tak ušetrili kaţdú
korunu.
Trenčianske noviny 05.01.2004
Pomocná evidencia 01/1/04
Vzhľadom na rast nesúhlasu nájomcov bývalých
Masarykových kasární na Legionárskej ulici v Trenčíne
vydalo mesto Trenčín informačnú správu pre všetky média
s nasledovným obsahom : Mesto Trenčín získalo tento objekt
v 90-tych rokoch minulého storočia od Ministerstva obrany
Československej federatívnej republiky. V zmluve sa zaviazalo, ţe objekt asanuje. Tento záväzok sa premietol aj do
územného plánu mesta Trenčín. V praxi to znamená, ţe rekonštrukcia Masarykových kasární, kde v súčasnosti na základe
nájomných zmlúv ponúkajú sluţby súkromní podnikatelia,
neprichádza do úvahy. Jedinou alternatívou je asanácia. Preto
aj nájomné zmluvy boli z hľadiska nutnej asanácie podpisované na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou dobou.
Mesto Trenčín v tomto prípade teda nemusí udávať ţiadny
zmluvný dôvod k výpovedi. Všetky investície do prenajatých
priestorov, ktoré prevádzkari zrealizovali, mali na základe
zmluvných podmienok robiť len so súhlasom Mesta Trenčín.
V januári roku 2003 sa týmto investičným zámerom začala
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zaoberať Komisia územného plánovania a investícií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Trvalo takmer rok, kým po
rôznych dopracovaniach a vysvetleniach ďalších postupov bol
predloţený do mestského zastupiteľstva. Predmetom rokovania sa však stal predaj pozemku nie budovy, pretoţe tú je
mesto Trenčín povinné na základe platného územného plánu
asanovať. Svoje zámery a projekty prezentoval len jeden
záujemca – konzorcium troch firiem, ktoré majú skúsenosti
s investičnou výstavbou i za hranicami mesta Trenčín.
„Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje nakladanie
s majetkom mesta Trenčín, rozlišuje dva druhy majetku –
pozemok a budovu,“ povedal viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler. „V prípade pozemku všeobecné záväzné
nariadenie mesta uvádza, ţe o predaji daného pozemku môţe
Mesto Trenčín rokovať s konkrétnym investorom bez výberového konania, ak predloţí na pozemok investičný zámer.
Vzhľadom na veľkosť investície je pre Mesto Trenčín
výhodné, ak táto bude v rukách súkromných investorov,“
doplnil informáciu o postupe mestského zastupiteľstva Ing.
Branislav Celler. Okrem spomínaného konzorcia sa objavil
ešte jeden záujemca, ale ten navrhoval rekonštrukciu
pôvodného objektu, čo z hľadiska územného plánu, ale ani
právneho hľadiska nebolo moţné zrealizovať. Cenu pozemku
stanovilo mestské zastupiteľstvo na 8.248.000 Sk. Ďalších
pribliţne 20 miliónov Sk zostane v mestskej pokladnici,
pretoţe investor sa zaviazal zrealizovať asanáciu na vlastné
náklady. Pri započítaní ceny búracích prác a odvozu prebytočného odpadu, tak vychádza 1 m2 pozemku na pribliţne
6.500,- Sk/m2. Konzorcium musí podľa uznesenia mestského
zastupiteľstva s búracími prácami začať do 60 dní od
právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby a ukončiť ich do
troch mesiacov. Jeho povinnosťou je do roka po odstránení
objektu kasární zahájiť realizáciu nového polyfunkčného
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objektu v súlade s územným plánom mesta Trenčín a v súlade
so záväzným stanoviskom mesta Trenčín. Výstavba musí byť
ukončená do dvoch rokov, t.j. najneskôr za 41 mesiacov od
vydania právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby. Na
základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín o
nakladaní s majetkom mesta musí konzorcium zaplatiť 80%
kúpnej ceny pozemku, aţ potom s ním bude uzatvorená
Zmluva o budúcej zmluve. Aţ potom, keď investor výstavbu
polyfunkčného domu zrealizuje a skolauduje, objaví sa na liste
vlastníctva ako vlastník. Polyfunkčný objekt je navrhovaný
ako štyri aţ päť podlaţný, v ktorom bude skĺbených viacero
miestotvorných funkcií ako sú obchody, sluţby, administratíva, bývanie, garáţe a parkoviská s kapacitou 200 miest.
„Vzhľadom na predpokladanú dobu výstavby môţu súčasní
nájomcovia Masarykových kasární vstúpiť prednostne do
rokovania o novej nájomnej zmluve priamo so zástupcom
investora, avšak podmienky pre všetkých záujemcov budú
rovnaké,“ tlmočil Dušan Veliký stanovisko predstaviteľov
konzorcia k súčasnosti v Trenčíne veľmi diskutovanej otázke
najbliţšej budúcnosti súčasných nájomcov.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Info Trenčín 29.01.2004
Pomocná evidencia 34/2/04, 35/2/04
Dňa 20. februára 2004 sa začali rekonštrukčné práce
v objekte pobočky Všeobecnej úverovej banky v Trenčíne na
Mierovom námestí. Podľa vyjadrenia regionálneho riaditeľa
tejto inštitúcie Ing. Adriána Ševčíka cieľom rekonštrukcie je
vizuálna a kvalitatívna zmena a jednotiaci prvok pre všetky
odbytové miesta. Vo všetkých interiéroch budú prevládať
rovnaké prvky – drevo, kov a sklo v bielo-modrých farbách
a klienti budú pohodlne komplexne obslúţení v štýlových
priestoroch, pričom budú prehľadne identifikované sluţby
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a ponuky pre rady klientov z radov občanov a podnikateľov.
Prebiehajúca rekonštrukcia objektu predstavuje najväčší zásah
v celej doterajšej histórii tohto peňaţného ústavu.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 80/1/04
V dňoch 26. aţ 28. februára 2004 sa uskutočnil
v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto
módy 12. ročník medzinárodného odborného
veľtrhu kozmetiky „Beauty Slovakia“ a 9.
ročník drogériového tovaru a čistiacej
techniky „Expodrogéria Clean“. Na 12. ročníku medzinárodného odborného veľtrhu
kozmetiky „Beauty Slovakia“ sa zúčastnilo
91 vystavovateľov zo Slovenska, Čiech,
Rakúska, Nemecka a Maďarska. Záujem
o tento veľtrh bol veľký tak medzi
vystavovateľmi ako laickou a odbornou verejnosťou vďaka
sprievodnému programu, medzi ktorými dominovali pracovné
stretnutia odborníkov z oblasti dermatológie, koţného
lekárstva a plastickej chirurgie, ale predovšetkým domáce
šampionáty v make-upe, nail-arte a mail designe. Súčasne sa
konal aj 9. ročník výstavy bytovej, čistiacej a spotrebnej
chémie, drogériového tovaru a čistiacej techniky „Expodrogéria Clean“, na ktorom sa predstavilo 21 vystavovateľov.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 97/1/04
Dňa 9. marca 2004 počas oficiálnej návštevy Slovenskej
republiky zavítala do Vojenského opravárskeho závodu 027
Trenčín, štátny podnik delegácia Ministerstva obrany
Bulharskej republiky vedenej jej ministrom obrany Nikolajom
Svinarovom. Návštevy sa zúčastnil aj veľvyslanec Bulharskej
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republiky v Slovenskej republike Jaroslav Golev. Predmetom
rozhovorov s riaditeľom Vojenského opravárskeho závodu
027 Trenčín Ing. Stanislavom Končekom a jeho manaţmentu
bolo nadviazanie na historicky úspešnú spoluprácu z minulých
období, čo obe strany potvrdili obojstranne. Pri prehliadke
areálu podniku hostia venovali veľkú pozornosť výrobkom
firmy.
Trenčianske noviny 22.03.2004
Pomocná evidencia 170/1/04
V priebehu mesiaca apríla 2004 doručil Mestský úrad
v Trenčíne obyvateľom mesta Trenčín anketové lístky
s pätnástimi otázkami, v ktorých sa mali vyjadriť ako si
predstavujú budúci vzhľad Mierového námestia v Trenčíne.
Tento prieskum sa organizoval v súvislosti s jeho plánovanou
rekonštrukciou a revitalizáciou, ktoré by malo dostať úplne
nový vzhľad. Výsledky ankety by mali zohľadniť projektanti
vo vyhlásenej architektonicko-urbanistickej súťaţi o budúcej
podobe Mierového námestia, pre ktorú Mesto Trenčín
schválilo 500.000 Sk.
Trenčianske noviny 12.04.2004
Pomocná evidencia 219/1/04
Móda, štýl a elegancia sa uţ 37 rokov stretávajú v Trenčíne
na medzinárodnom veľtrhu módy a odievania Trenčín mesto
módy. V tomto roku otvorilo
svoje brány v dňoch 10. aţ
12. marca 2004 v areáli
Výstaviska Trenčín mesto
módy Pod Sokolicami. Na
celkovej ploche 3.100 m2 sa
predstavilo 89 vystavovateľov
zo Slovenska, Českej repu240

bliky a Maďarska. Veľtrh Trenčín mesto módy uţ takmer
štyri desaťročia vytváral príleţitosť na konfrontáciu tvorivého
potencionálu a produkčných schopností výrobcov so záujmami obchodníkov a konečných spotrebiteľov. Kým v minulosti prevaţnú väčšinu vystavovateľov tvorili veľkí výrobcovia, v súčasnosti je to úplne inak. Prevláda ponuka menších
výrobcov a neustále sa zvyšuje počet dovozcov, ktorí chcú
reagovať na meniacu sa štruktúru spotrebiteľov a ich
ekonomické moţnosti. Organizátori pozitívne hodnotili účasť
nových vystavovateľov, ktorí ponúkali
pestrý sortiment dámskej, pánskej a detskej
konfekcie, kusového
a pleteného
textilu,
bielizne a módnych
doplnkov. Svojho druhu najvýznamnejší a
najstarší veľtrh na
Slovensku sprevádzal uţ tradične bohatý sprievodný
program. Jarná časť veľtrhu sa stala významným podujatím
súťaţ „Zlatá Fatima junior“ pre ţiakov stredných odborných
škôl a učilíšť, pôsobiacich v oblasti módy a odievania.
Výsledky
tejto
súťaţe,
víťazné
modely a kolekcie
boli návštevníkom
k dispozícii v samostatnej
expozícii. Vystavovatelia i odborná verejnosť mala opäť
v Trenčíne jedi241

nečnú moţnosť doplniť si najnovšie informácie týkajúce sa
legislatívy a módnych trendov. Výstavisko Trenčín mesto
módy v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Asociáciou
textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky
pripravilo odborný seminár pod názvom „Slobodný pohyb
tovaru z aspektu aproximácie colných predpisov Slovenskej
republiky s právom ES". Pánskym odevným trendom na
sezónu jeseň - zima 2004/2005 ako aj informáciám zo
svetových veľtrhov sa vo svojej prednáške venovala odevná
návrhárka Jindra Konečná. Slávnostné otvorenie veľtrhu bolo
aj tento rok rozšírené o galaprogram, tvorený módnou
prehliadkou českého módneho návrhára Luďka Hanáka,
slovenského módneho návrhára Lukáša Kimličku, víťaza
súťaţe „Styl Design 2004“ Brno a firemnými prezentáciami.
Otvorenie veľtrhu obohatilo spevom aj slovom hudobné duo
„Twens“. Denne prebiehali módne prehliadky pre širokú
verejnosť.
Vlastné poznámky
Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti
dopravy pre najbliţšie roky je vybudovanie rýchlostnej
komunikácie Drietoma - Ţiar nad Hronom. Táto cesta
označená číslom 1/50, pri značnej premávke svojim profilom
uţ nevyhovuje poţiadavkám súčasnej automobilovej dopravy.
Je v zlom stave a v niektorých jej častiach sa dokonca zosúva.
Trenčiansky samosprávny kraj sa pri koncepcii výstavby
rýchlostnej komunikácie opiera o stále platné uznesenie vlády
Slovenskej republiky z roku 1998, ktoré zaradilo cestu medzi
plánované investície. Riaditeľ správy ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan Maslák uviedol, ţe uţ je
pripravených osem variantov trasy tejto asi 100 kilometrov
dlhej komunikácie. Niektoré počítajú aj s výstavbou tunelov a
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viaduktov. Sú uţ pripravené návrhy na obchvaty miest a obcí,
aby sa premávka, čo najviac urýchlila. Pre priemyselne
vyspelý Trenčiansky samosprávny kraj je uvedená cesta
ţivotne dôleţitou tepnou, ktorá na jednej strane je spojnicou s
Českou republikou a na strane druhej sa napája na uţ
čiastočne vybudovaný cestný koridor stredom republiky aţ po
ukrajinské hranice.
Trenčianske noviny 05.04.2004
V najbliţšom čase doručí mestský úrad obyvateľom
Trenčína anketové lístky s pätnástimi otázkami o budúcom
vzhľade najuţšieho centra mesta - Mierovom námestí.
Prieskum súvisí s plánovanou rekonštrukciou a revitalizáciou
tejto výkladnej skrine Trenčína, ktorá by mala v nasledujúcich
rokoch dostať úplne nový vzhľad. „Zaujíma nás, aké
architektonické prvky by Trenčania chceli na svojom námestí
mať,“ vysvetlila zmysel ankety vedúca Útvaru hlavného
architekta Ing. arch. Adriana Mlynčeková. Mesto Trenčín má
v tohtoročnom rozpočte nachystaných pol milióna korún na
vyhlásenie architektonicko-urbanistickej súťaţe týkajúcej sa
budúcej podoby Mierového námestia. Samotnej súťaţi bude
ešte predchádzať podrobný prieskum dostupných historických
materiálov o námestí. Z tohto pohľadu je podľa Adriany
Mlynčekovej určite najzaujímavejší fakt, ţe v minulosti tu
nebola ţiadna zelená plocha, námestie bolo vydláţdené
kameňmi a vyspádované smerom do stredu, k zbernej stoke.
Stromoradie a zeleň pribudli aţ zásluhou okrášľovacích
spolkov na konci 19. storočia. Jedinou dominantou námestia v
minulosti bol a podľa mestských architektov by aj mal zostať
morový stĺp stojaci v jeho strede. Za novodobý výmysel
architekti označujú lipku ústavy a podľa nich by sa na
budúcom námestí nemali objaviť ani ţiadne sochy. „Mierové
námestie je pôdorysne malého tvaru a svojou veľkosťou ani
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nejaké veľké prvky neznesie,“ potvrdila Ing. arch. Mlynčeková a zároveň dodala, ţe pribudnúť by tu naopak mohli
prvky vody a drobnej architektúry. Všetko by mala preveriť
samotná súťaţ, od ktorej sa očakáva, ţe pritiahne najlepších
slovenských architektov. Meno víťaza súťaţe, ktorý si okrem
odmeny odnesie aj autorské práva, bude známe
pravdepodobne koncom tohto roku a pri príleţitosti
slávnostného vyhlásenia výsledkov mesto plánuje otvoriť aj
výstavu všetkých súťaţných návrhov. Samotné práce na
prestavbe Mierového námestia v Trenčíne sa v prípade
dodrţania harmonogramu začnú v roku 2006 a trvať by mali
dva aţ tri roky. Pôjde o investíciu niekoľko desiatok miliónov
korún, súčasťou ktorej bude tieţ podrobný archeologický
prieskum, aký doteraz v tejto najstaršej mestskej časti nebol
realizovaný. Je ťaţké dopredu odhadnúť, na čo všetko by sa
mohlo vo vrstvách pod námestím naraziť, zainteresovaní sú
však presvedčení, ţe nejaké prekvapenie ich tam dolu určite
čakajú.
Trenčianske noviny 12.09.2004
Pomocná evidencia 219/1/04
Regionálna pobočka Prvej stavebnej sporiteľne
v Trenčíne, ktorá svojou pôsobnosťou mapuje Trenčiansky
kraj, bola vyhodnotená ako najlepšia na Slovensku v internom
hodnotení svojich pobočiek za uplynulý kalendárny rok 2003.
K tomuto mimoriadnemu úspechu prispeli odborné kvality
pracovníkov odbytovej siete, ich profesionálny prístup ku
klientom a variabilita stavebného sporenia. O spokojnosť
klientov sa staralo 33 oblastných vedúcich a 130 poradcov,
ktorí mali otvorených 41 kancelárií. V uplynulom roku 2003
uzatvorili pracovníci odbytovej siete vyše 37-tisíc zmlúv
o stavebnom sporení s celkovým objemom takmer 11 miliárd
Sk. Priemerná cieľová suma dosiahla hodnotu 293 tisíc Sk.
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Najviac úverových prostriedkov vyuţili klienti
modernizáciu svojho bývania a na kúpu bytu, či domu.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Pomocná evidencia 230/3/04

na

Dňa 11. mája 2004 vedenie pobočky Všeobecnej úverovej
banky v Trenčíne slávnostne dalo do prevádzky vlastné
priestory po vykonanej rekonštrukcii za účasti popredných
hostí. Medzi hosťami bol aj primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler.
Vlastné poznámky
Vedenie Všeobecnej úverovej banky začiatkom mája 2004
vyhodnotilo akciu „VÚB partner program“, ktorá sa začala
v októbri 2003 a pri
tejto príleţitosti vyţrebovala aj prvých
výhercov. V pobočke
Všeobecnej úverovej
banky
v Trenčíne
mali dňa 24. mája
2004 sviatok, keď jej
vedenie na čele s regionálnym riaditezľava - Ing. Milan Galiovský, Ing. Adrián Ševčík, Ľuboš Juríček a Ing. Milan Martišek.
ľom Ing. Adriánom
Ševčíkom odovzdalo majiteľovi účtu Všeobecnej úverovej
banky Ľubošovi Juríčkovi z Chocholnej -Velčíc vecnú cenu –
televízor SONY.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 361/1/04
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Za účasti 134 vystavovateľov zo Slovenska, Českej
republiky, Rakúska, Nemecka a Maďarska otvorili na
Výstavisku Trenčín mesto módy v Trenčíne 11. ročník
výstavy „Aqua“, ktorá obsahovo sa dotýkala vodného
hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany ţivotného prostredia,
zameranej na komunálnu sféru a vyuţitie odpadu zameranej
na technológie a sluţby. Na ploche 5850 štvorcových metrov
vystavovali firmy, ktoré sa zaoberajú vodným hospodárstvom,
hydroenergetikou, ochranou ţivotného prostredia, komunálnou technikou a rozvojom miest a obcí. Súčasťou výstavy
bola odborná konferencia „Aqua 2004“, ktorej cieľom bolo
oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami a
skúsenosťami z oblasti vodného hospodárstva. Témou
ďalšieho odborného podujatia „Hydroslovakia 2004“ boli
malé vodné elektrárne, moţnosti ich výstavby, starostlivosť o
ich technologické zariadenia, legislatíva a vplyv
hydroenergetiky na ţivotné prostredie. V súvislosti so
vstupom do Európskej únie a novými moţnosťami
spolufinancovania rekonštrukcie, dobudovania alebo výstavby
nových diel environmentálnej infraštruktúry pripravila
odborný seminár Asociácia čistiarenských expertov
Slovenskej republiky. Najlepšie vystavované výrobky a
technológie získali ocenenie „Zlatá Aqua“. Po prvýkrát na
výstave udelili Cenu Milana Topoliho za mimoriadny prínos
vo vodnom hospodárstve Slovenska.
Vlastné poznámky
Mestská veţa v Trenčíne je jediným zachovaným
artefaktom kedysi rozsiahleho mestského opevnenia
kráľovského mesta Trenčín. Turecká brána, ako sa veţa pre
svoj pôvodný účel tieţ nazýva, bola postavená v 16. storočí v
gotickom štýle a okolo roku 1592 prestavaná do renesančného
štýlu. Padací most, ktorým sa popod veţu prechádzalo, bol
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strhnutý aţ v 19. storočí. Odvtedy sa mestská veţa
niekoľkokrát rekonštruovala, naposledy v roku 1934. Dosiaľ
sa však dá na jej stene rozlúštiť stredoveké latinské motto
mesta: „Ak Boh nestráži mesto, darmo bdie ten, kto ho
stráži“. V priebehu mesiaca júna 2004 sa finišovalo pre
sprístupnenie veţe verejnosti. Pre tento účel bude vybudovaný
výťah s presklenenou fasádou, do ktorého sa bude nastupovať
zo Sládkovičovej ulice a z ktorého budú mať návštevníci cez
sklenú kabínu výhľad na časť mesta Trenčín. Výťahom sa
budú záujemcovia prepravovať pravdepodobne v desať
členných skupinách so sprievodcom. Na terase najvyššieho
poschodia priľahlého mestského úradu vystúpia a zvyšok
32 metrov vysokej veţe uţ zdolajú po schodišti. Vybudovanie
výťahu umoţní bezbariérový prístupu invalidom do budovy
mestského úradu. Ten bol doteraz pre invalidov nedostupný.
S realizáciou samotnej stavby by sa malo začať koncom leta,
ukončená by mala byť ešte v tomto roku.
Trenčianske noviny 21.06.2004
Pomocná evidencia 404/1/04
Charakter hlavnej tepny Trenčína – Ulice M. R. Štefánika
sa čoskoro začne meniť. Spoločnosť „Slovakia Max“ v jej
strede vybuduje do konca budúceho roka, t.j. 2005 obrovské
zábavno-obchodné centrum. Bude to prvý krok k tomu, aby sa
najfrekventovanejšia trenčianska štvorprúdovka zmenila
postupne na ţivotom pulzujúcim mestským bulvárom. Pilotný
projekt má spoločnosť „Slovakia Max“ uţ za sebou. Mesto
Trenčín je spolu s mestom Poprad a Nitra zaradený do druhej
realizačnej etapy. Koncept spoločnosti charakterizoval člen jej
predstavenstva Ing. arch. Pavol Adamec, ako vytváranie
centier pre kategórie na Slovensku beţných miest o veľkosti
50 aţ 100-tisíc obyvateľov. „Povaţujeme za nevhodné ísť do
týchto sídiel s megaprojektom,“ uviedol Adamec. Podľa
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ktorého je centrum v prijateľnej polohe pre dané územie
Trenčína. Podobne ako v Trnave i tu vyuţívajú na stavbu
bývalý priemyselný areál v širšom centre mesta. V Trenčíne
ide o areál bývalého liehovinárskeho podniku Slovlik,
Trenčanom známy ako „Borovičková“. Podľa zistenia areál
nemá nejakú stavebno-technickú, ani pamiatkovú kvalitu, nie
je pouţiteľný pre náš účel, takţe sa pristúpi k jeho asanácii.
Celková, viac ako 10-tisíc štvorcových metrov veľká nájomná

architektonický návrh objektu

plocha centra bude rozdelená na štyri zóny: zábavnú,
stravovaciu, nákupnú a hyperzónu. Zábavná časť bude
pozostávať pravdepodobne z troch kinosál, bowlingu, fitness
centra, herne a detského kútika. O nákupnej ploche investor
uviedol, ţe okrem značkových obchodov bude aj časť určená
pre regionálnych predajcov. Meno predajného reťazca, ktorý
obsadí hyperzónu, zatiaľ definitívne známe nie je. Centrum
bude disponovať necelou päťstovkou parkovacích miest,
ktorých časť bude vo forme voľného státia vonku a druhá časť
bude v trojpodlaţnom parkovacom dome. S vyriešením novej
dopravnej situácie na Štefánikovej ulici súvisia aj vyvolané
investície, ktoré bude musieť spoločnosť „Slovakia Max“
zrealizovať. Práve o nich rokujú so zástupcami mesta Trenčín.
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Jednou z moţností je vybudovanie kruhového objazdu a
nadchodu pre peších. Časové nadväznosti projektu sa budú
odvíjať od stavebného konania. Asanačné práce by sa mali
rozbehnúť uţ v jeseni 2004.
Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 467/1/04
V stredu 11. augusta sa z iniciatívy Regionálnej komory
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne na
pracovných raňajkách stretli prvýkrát predstavitelia 37
trenčianskych firiem a Regionálnej komory Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory s primátorom Trenčína
Branislavom Cellerom. Hlavnou témou spoločnej diskusie bol
rozvoj Trenčína do roku 2010. Najviac sa hovorilo o
hospodárskom rozvoji mesta Trenčín v súvislosti s budovaním
priemyselného parku a riešení dopravnej situácie realizáciou
Juhovýchodného
cestného
obchvatu
a modernizácie
ţelezničnej trate. Pri tejto príleţitosti primátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler uviedol, ţe asi polovica diskusných
príspevkov sa týkala modernizácie ţelezničnej trate.
Podnikatelia uvítali moţnosť bliţšie sa zoznámiť s touto
problematikou. Predseda Regionálnej komory Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne Ing. Štefan
Bratko povedal, ţe ak sa podarí zrealizovať variant 1)
modernizácie ţelezničnej trate tak, ako je deklarovaný, najmä
čo sa týka výšky vyvolaných investícií, tak potom vnímam
toto riešenie ako spôsob, ktorý nemalou mierou prispeje
k rozvoju mesta Trenčín. Na pracovných raňajkách sa hovorilo
aj o perspektívach budúcej spolupráce, ktorá by mala získať
rámec výnimočnosti podpisom zmluvy o vzájomnej spolupráci
medzi Mestom Trenčín a Regionálnej komory Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne. Zmluva by
okrem vzájomných vzťahov mohla vyriešiť aj umiestnenie
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komory v reprezentatívnejších priestoroch. Pracovné stretnutia
by sa mali stať tradíciou.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 26.08.2004
Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler sa stretol
s rozhodujúcimi predstaviteľmi zamestnávateľov v Trenčíne,
aby im na pôde mesta predstavil projekt modernizácie
ţelezničnej trate s výstavbou nového mosta. Stretnutia sa
zúčastnilo 20 predstaviteľov významných trenčianskych
podnikov. Uvedená prezentácia bola jednou z mnohých,
ktorými chce primátor prispieť k dôkladnej znalosti
problematiky modernizácie ţelezničnej trate na území mesta
Trenčín. Prítomní zamestnávatelia sa zhodli, ţe variant 1)
modernizácie ţelezničnej trate bude zásadným impulzom pre
ďalší rozvoj mesta. Je dôleţité, aby rozvoj mesta Trenčín
nestroskotal kvôli neinformovanosti, alebo na zámerne
postavených dezinformáciách o tomto projekte, tlmočil
stanovisko podnikateľom primátor Ing. Branislav Celler. Na
stretnutí sa zúčastnili vrcholoví manaţéri z najvýznamnejších
trenčianskych firiem, ako sú Konštrukta – Industry, a.s.
Trenčín, Vojenský opravárenský podnik – VOP 027, š.p.
Trenčín, Merina a.s. Trenčín, Výstavisko Trenčín mesto módy,
a.s., Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r.o. Trenčín, VODEKO, a.s. Trenčín, Stavokov Trenčín, spol. s.r.o., ako aj
zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Dňa 17. augusta 2004 primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler a konateľ spoločnosti Aupark V, s. r.o.
Zdenko Kučera podpísali zmluvu o budúcej zmluve a zmluvu
o zriadení vecného bremena, ktoré zaväzujú obe zmluvné
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strany ku konkrétnym krokom, vedúcim k výstavbe Auparku
v Trenčíne na ploche 7389 m2 a v budúcnosti k majetkoprávnemu usporiadaniu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
Aupark V, s.r.o. sa zaviazal, ţe začne s výstavbou 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia. Ak túto povinnosť nesplní, zanikne jeho nárok na
uzavretie kúpnej zmluvy. V opačnom prípade Mesto Trenčín
vyzve Aupark V s.r.o. uzatvoriť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia
o kolaudácii stavby. Dovtedy budú pozemky na liste
vlastníctva Mesta Trenčín, ale zaťaţené vecným bremenom –
právom výstavby v prospech spoločnosti Aupark V, s.r.o.
Obchodno-zábavné centrum „Aupark“ by malo priniesť do
Trenčína novú kultúru nakupovania a zábavy. V príjemnom
prostredí ponúkne kvalitný tovar (odevy, obuv, potraviny,
hračky, elektroniku, športové potreby, knihy a mnoho iných
komodít), výbornú zábavu a relax (moderné kiná, fitnes
centrum, biliard a rôzne kultúrne a športové podujatia), tieţ
moţnosť rýchleho občerstvenia a príjemného posedenia v
kaviarňach. Okrem toho umoţní návštevníkovi centra vyuţiť
aj mnoho sluţieb (banky, čistiareň, fotosluţba a podobne).
Veľkokapacitné parkoviská v podzemí zjednodušia dopravu,
pretoţe poskytnú stovky parkovacích miest, ktorých je
v kaţdom mestskom centre nedostatok. Záujmom spoločnosti
Aupark V s.r.o. bude, aby obchodno-zábavné centrum v
Trenčíne bolo situované do centrálnej mestskej časti,
naviazané na pešie zóny starého mesta - Mierové námestie
a Štúrovo námestie. Pozemok lemujú ulice Knieţaťa Pribinu,
Palackého a zjazd z mosta, ktorý je hlavnou prístupovou
komunikáciou z diaľničného privádzača do mesta Trenčín.
Hlavný vchod by mal byť orientovaný do Štúrovho námestia.
Na prízemí sú navrhnuté obchodné jednotky a supermarket,
pri ktorom je vyhradený priestor pre zásobovanie. Na druhom
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nadzemnom podlaţí sú navrhnuté obchodné priestory a gastro
– jednotky rýchleho občerstvenia a vstup do multikina. Na
treťom nadzemnom podlaţí je miesto pre zábavu, športové
vyţitie a oddych.
Počet parkovacích miest
- 420 na dvoch podzemných
podlaţiach
Počet podlaží - 2 podzemné a 3 nadzemné podlaţia
Celková podlažná plocha - 28 000 m2
Plocha na prenájom - obchody .............. 8 350 m2
- gastro .............. 450 m2
- zábava ............. 2 300 m2
Počet obchodných jednotiek - viac ako 60
Plocha multiplexu - do 1 100 m2
Počet sál multiplexu - 3 – 4 kinosály
Pomocná evidencia 526/1/04
Šestnásť významných trenčianskych architektov poskytlo
oficiálne stanovisko primátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, v ktorom podporili modernizáciu
ţelezničnej trate s výstavbou nového mosta. Podľa ich
vyjadrenia sa týmto stanoviskom prikláňajú k moţnosti
znamenajúcej novú epochu vo vývoji mesta. Na základe
prezentácie, ktorú im pripravila Fakulta architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s mestom
Trenčín architekti vidia jednoznačný prínos variantu
s výstavbou nového mosta z pohľadu urbanistického a to vo
všetkých aspektoch jeho významu. Za najdôleţitejšie prínosy
povaţujú zlepšenie dopravnej situácie v Trenčíne, vytvorenie
novej hmotovo-priestorovej štruktúry pozdĺţ celej ţelezničnej
trate, moţnosť uvoľnenia centra mesta a vytvorenia nábreţia so
spoločensko – zábavnými a administratívno – reprezentačnými
funkciami mesta. Z pohľadu bezpečnosti podľa ich názoru
strategicky
významné
vybudovanie
mimoúrovňových
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prechodov cez trať pre chodcov a dopravu. Stanovisko
podpísali – Ing. arch. Blanka Balaščáková, Ing. arch. Pavol
Balaščák, Ing. arch. Július Bruna, Ing. arch. Karol Ďurenec,
Ing. arch. Pavol Guga, Ing. arch. Peter Guga, Ing. arch.Dalibor
Hrivnák, Ing. arch. Juraj Krajčovič, Ing. arch. Radim Krecháč,
Ing. arch. Cyril Kubica, Ing. arch. Vladimíra Leţatková, Ing.
arch. Jozef Masaryk, Ing. arch. Adriana Mlynčeková, Ing. arch.
Miroslav Mlynček, Ing. arch. Milan Roţník a Ing. arch.
Miloslav Varga.
Pomocná evidencia 524/1/04
V čase, keď mnoho správcov historických pamiatok iba
krčí plecami a
vyhovára sa na
nedostatok
financií,
piaristi
svoj kostol sv.
Františka Xaverského, stojaceho
na Mierovom námestí
v Trenčíne, neúnavne
krok po kroku
pomaly opravovali a dávali do
pôvodného stavu. Rekonštrukčné práce sa na
radosť všetkých
milovníkov baroka
nezastavili
ani v tomto roku.
Reštaurovaním
štukovej výzdoby a stropných
malieb
troch
bočných kaplniek pokračuje v
tomto roku uţ
viac ako desaťpiaristický kostol sv. Františka Xaverského
ročie
trvajúca
rekonštrukcia
vzácnej barokovej pamiatky. Kostol bol spolu s celým
kláštorným a školským komplexom piaristom vrátený v roku
1990 a odvtedy pomaly, ale o to istejšie, krok za krokom
pokračuje jeho obnova, tak ako im to umoţňujú ich skromné
financie. „Moţno tomu niektorí neveria, ale všetko, čo sa na
kostole urobilo je len z drobniakov, ktoré dávali farníci v
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nedeľu do zvončeka. Keď sa po troške šetrí, tak sa našetrí,“
tvrdí rektor kolégia piaristov Peter Franek. Okrem príspevkov
ľudí chodiacich do kostola so záchranou pomohlo ešte mesto
Trenčín, ktoré počas štrnástich rokov obnovy kostola poskytlo
e pribliţne dva milióny Sk. Od začiatku rekonštrukčných prác
sa toho stihlo urobiť uţ naozaj veľa. Keď piaristi prišli v roku
1990 naspäť do Trenčína, strecha kostola bola v zlom stave.
Časť krovu bola odhnitá, medená krytina bola deravá a do
stavby zatekalo. Krov bolo potrebné opraviť, krytinu
kompletne vymeniť. Trenčania si ešte určite pamätajú na
lešenie okolo veţí kostola spred dvoch rokov. Potrebné bolo
vymeniť okná a hotová je aj predtým najviac poškodená časť
interiéru - loď. Zreštaurovaná bola jej prekrásna a v našom
kraji úplne ojedinelá štuková výzdoba, ako aj pilastre a tieţ
cenná maliarska výzdoba stropu lode, obrazy na pilastroch a
lunetách. Po ukončení reštaurátorských prác na troch
pravostranných bočných kaplnkách piaristom ostanú ešte
kaplnky na ľavej strane, zádverie a chórus a v neposlednom
rade cenný, ale veľmi poškodený barokový mobiliár – drevené
kostolné lavice a spovedelnice. Nakoniec, ak uţ nebudeme
vedieť, kde dať peniaze, vymeníme aj obetný stôl, ktorý je
jediným rušivým nebarokovým prvkom v celom kostole,
povedal s úsmevom správca kostola Peter Franek.
Trenčianske noviny 23.08.2004
Pomocná evidencia 512/1/04
Sedem rokov zakonzervované a oplotené stavenisko, pri
Daňovom úrade na Ulici Pri dolnej stanici v Trenčíne, by sa
malo konečne dostavať. Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja by na jeho základoch chceli vybudovať svoje nové
sídlo. V časti budovy by mala pôsobiť aj krajská prokuratúra.
Samosprávny kraj stavenisko odkúpil od Krajského úradu v
Trenčíne za 50-tisíc Sk. Úradná hodnota stavby je pritom aţ
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54 miliónov Sk. Podľa prednostu Krajského úradu v Trenčíne
Mgr. Daniela Gajdoša bol dôvodom symbolickej ceny predaja
okolnosť, ţe kategória verejnej správy spadá do oblasti
verejného záujmu. Plných 54 miliónov by sme vyţadovali, ak
by o kúpu prejavila záujem súkromná spoločnosť. V prípade
predaja objektu samosprávnemu kraju by sa trvaním na takejto
cene vlastne prelialo 54 miliónov Sk zo štátneho rozpočtu na
vyšší územný celok a potom naspäť z Trenčianskeho
samosprávneho kraja do štátneho rozpočtu. A to nemá
logiku,“ vysvetlil Gajdoš. Na mieste staveniska mala pôvodne
vyrásť dominantná pätnásťposchodová budova štátnej správy,
výstavbu
ktorej naplánovala
ešte vláda
Vladimíra
Mečiara.
Základy
stavby začali kopať
v
roku
1997, keď
bol prednostom
Topoliho jama
Krajského
úradu v Trenčíne Ing. Milan Topoli. Práve podľa neho
Trenčania stavbu nazývajú aj „Topoliho jamou“. Po nástupe
vlády Mikuláša Dzurindu sa však megalomanská stavba
zastavila. Štát na nej stihol za necelé dva roky preinvestovať
107 miliónov Sk, hoci sa podarilo vybudovať len základy.
Odvtedy sa krajský úrad pokúšal stavbu s rozlohou viac ako
3500 m2 predať. Topoliho jamu ponúkali Sociálnej poisťovni,
Národnej banke i Mestu Trenčín. Záujem však prejavili len
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zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nesúhlasili,
ale so stanovenou cenou 54 miliónov Sk. Prednosta krajského
úradu Mgr. Daniel Gajdoš preto spolu so zástupcami samosprávneho kraja iniciovali zmenu účelu stavby, aby sa mohla
odpredať za symbolickú cenu. Suma 50-tisíc Sk, ktorú
stanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyjadruje
administratívne náklady, ktoré štát na predaj objektu vynaloţil. Ako bude sídlo samosprávneho kraja a prokuratúry
vyzerať, však ešte noví vlastníci nevedia. Malo by ísť o 5 aţ 8poschodovú budovu za asi 200 – 250 miliónov Sk. Jeho úrad
v súčasnosti pôsobí v prenajatých priestoroch, ktoré si ročne
vyţiadajú takmer 3 milióny Sk na nájomnom.
Trenčianske noviny 30.08.2004
Pomocná evidencia 531/2/04
S rekonštrukciou oporného múru na Hornom Šanci
v Trenčíne sa malo začať uţ pred štyrmi rokmi. Po úplnom
zhodnotení technického stavu a po získaní investičných prostriedkov
z rozpočtu
4,5 mil. Sk mesta
Trenčín s touto rekonštrukciou začalo koncom júla 2004. Rekonštrukcia odstráni
havarijný stav a esteticky upraví daný
priestor. Podľa slov
odborníkov ide o Galionovú konštrukciu,
práce na opornom múre na Ulici Horný Šianec sa začali
ktorá bude ukončená zábradlím a vysadená drevinami.
Info Trenčín 09.09.2004
Pomocná evidencia 540/1/04
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Od 7. do 9. septembra 2004 viali nad trenčianskym
výstaviskom zástavy najstaršieho
veľtrţného podujatia na Slovensku – jesennej časti 37.
ročníka medzinárodného veľtrhu
módy a odievania Trenčín mesto
módy. Zúčastnilo sa ho a počas
troch
dní
svoje
kolekcie
prezentovalo 66 slovenských
vystavovateľov, 11 vystavovateľov z Čiech a tri firmy z
Maďarska. I v tomto roku bol zachovaný odborný charakter
veľtrhu, keď prvé dva dni boli venované iba odbornej
verejnosti a aţ vo štvrtok si
najnovšie trendy v móde a
odievaní mohli prehliadnuť
aj ostatní návštevníci. Ako
počas slávnostného otvorenia priznal generálny
riaditeľ trenčianskeho výstaviska Ing. Emil Dobiáš,
dnes nie je jednoduché
vystúpiť pred tými, ktorí si pamätajú aj väčšiu slávu veľtrhu,
keď mali areál preplnený a čakalo sa len na to, kedy sa nejaký
výstavný stánok uvoľní. Dnes je situácia iná, trh je rozdelený,
väčšie firmy väčšinou exportujú, alebo robia prácu vo mzde,
takţe ich nahradili firmy menšie a agilné, pre ktoré má účasť
na tomto veľtrhu zmysel, uviedol Dobiáš. Zároveň však
zdôraznil, ţe sa snaţia urobiť všetko preto, aby sa veľtrh
odrazil od dna a rozvíjal. Súčasťou sprievodných podujatí boli
popri odbornom seminári, venovanom moţnostiam zvýšenia
konkurencie schopnosti textilných a odevných výrobkov po
vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, najmä
veľtrţné súťaţe, ktorými boli – 29. ročník súťaţe producentov
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módy „Zlatá Fatima“, súťaţ slovenských módnych návrhárov
„Módny Tvorca roka 2004“ a súťaţ „Top Trend“.
Hodnotiteľská komisia v zloţení Jana Častková z d - clubu
Praha, Dagmar Krchová, akademická maliarka a Dagmar
Hilbertová z Vysokej školy výtvarných umení Bratislava
udelila jediné ocenenie „Zlatá Fatima 2004“ trenčianskej firme
AST Dizajn – Andrea Martiny za výrobok Linda B., kde
ocenila profesionálnu prácu so strihom, detailom a výberom
materiálu. „Módnym tvorcom roka 2004“ sa na základe
rozhodnutia Módnej akadémie spomedzi ôsmich módnych
návrhárov stala Miroslava Kurpasová s kolekciou
„Mademoiselle
Richelieu a jej
voliéra“.
A nakoniec, cenu „Top
Trend 2004“ si zo
Slovenska
odniesla česká firma
„Filip - dámska
móda“ z Lipníka
nad Bečvou. Na
slávnostnom galavečeri „Móda
súčasťou otvorenia výstavy bola tradičná módna prehliadka
Laugarício“
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej
republiky boli vyhlásené výsledky súťaţí „Zlatá Fatima“,
„Módny tvorca roka 2004“, „TOP Trend“. Ďalej sa
prezentovali víťazi súťaţe „Zlatá Fatima 2003“, drţiteľ „Top
Styl Designer“ a drţiteľ titulu „Módny tvorca roka 2004“.
Módnu prehliadku spestrila hudobná skupina „Taktici“ s ich
piesňou Trenčín mesto módy.
Trenčianske noviny 13.09.2004
Pomocná evidencia 553/2/04
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V dňoch 17. – aţ 19.
septembra 2004 sa v priestore Výstaviska Trenčín
mesto módy uskutočnili
dve premiérové výstavy.
Bol ňou 1. ročník medzinárodnej výstavy koní
„Kôň 2004“, na ktorom
bolo vystavených 51 koní.
deti si prišli tieţ na svoje jazdou na poníkoch
Výstava sledovala popularizáciu chovu koní na Slovensku. Súčasťou výstavy boli
odborné prednášky
„Vyuţitie
magneticko-rezonančnostimulačnej terapie
koní“, „Starostlivosť
o kopyto – výţiva,
korektúra a úprava
kopyta“ a „Vplyv
vitamínových, minerálnych a stopových
aukcia mladej kobyly z Roľníckeho druţstva Soblahov
prvkov na kvalitu
rohoviny kopyta“. Okrem toho v priestoroch kolbiska sa
uskutočnil
aukcia
koní
a parkúrové preteky pre deti
a mladé kone. V posledný
deň výstavy sa uskutočnila
show „Ride and drive“, na
ktorej sa zúčastnili významné osobnosti z politického
a spoločenského
ţivota,
predstavenie jedného z najnovších modelov Mercedesu
z ktorých moţno spomenúť
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poslanca Slovenskej národnej rady Ing. Miroslava Maxona,
hokejistu Róbert Švehla, herečku Kamilu Magálovú a ďalších.
V rovnakom termíne sa uskutočnil 1. ročník výstavy automobilov a príslušenstva pod názvom „Auto-moto show“, ktorý
umoţnil návštevníkom vidieť najnovšie modely svetových
automobilových značiek Mercedes, Audi, Hyunday, Ford,
mazda, Peugeot, Seat, Škoda, Volswagen, Toyta a Citroën.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 20.09.2004
Pomocná evidencia 550/1/04, 551/1/04, 561/1/04
Dňa 24. septembra 2004 usporiadala popredná americká
firma „Johnson Controls“ tlačovú besedu, aby informovala
regionálnych novinárov o svojich aktivitách v meste Trenčín od
1. októbra 2004. Po
privítaní hostí tlačovým
tajomníkom
mesta
Trenčín Tiborom Hlobeňom ako prvý sa prihovoril primátor mesta
Trenčín Ing. Branislav
Celler. Vo svojom príhovore vyjadril spokojnosť nad tým, ţe sa
podarilo do mesta
zľava – tlmočník, D. Vandrierke, Ing. B. Celler, Ing. Jamrich, T. Hlobeň
Trenčín pritiahnuť tak
investora, akou je firma „Johnson Controls“, ktorá prinesie 800
miliónovú investíciu pre 600 preváţne vysoko kvalifikovaných
inţinierov. O stratégii firmy „Johnson Controls“ informoval vo
svojom príhovore projektový manaţér firmy Dieter Vandrierke.
O investíciu súperilo mesto Trenčín s Ostravou. Príchod firmy
do Trenčína ovplyvnili predovšetkým dve skutočnosti. Prvou
podmienkou, ktorú si stanovilo vedenie firmy bola existencia
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vysokej školy, ktorá svojou vzdelávaním vysokoškolských
odborníkov z oblasti strojárenského a textilného priemyslu
spĺňa predpoklady kvalitného zloţenia svojich pracovníkov na
jeho teritórií. Túto poţiadavku v plnom rozsahu plní
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Druhým
predpokladom boli teritoriálne zastúpenie dobre technicky
a odborne vybavených ostatných pracovníkov. Zatiaľ si firma
prenajala výrobnú halu firmy „Trens“ Trenčín na ploche 4.500
m2, v ktorej od 1. októbra 2004 sa začne budovať svoje
technické centrum. Najprv bude vo firme pracovať okolo 60
pracovníkov. Pre budúcnosť predpokladá,
ţe do roku 2008 bude mať postavenú
vlastné výrobnú halu v priemyselnom
parku Zámostie, v ktorej nájde prácu okolo
600 zamestnancov. V ďalšej časti svojho
príhovore priblíţil činnosť svojej firmy.
Firma „Johnson Controls“ je jednou
z popredných dodávateľov interiérových
Ing. Branislav Celler
systémov samohybných zariadení, elektroniky a batérií. Touto aktivitou reaguje firma na rastúcu prítomnosť svojich zákazníkov vo východnej
Európe. V Trenčíne sa bude pracovať na
projektoch, ktorými bude realizácia CAD,
technické výkresy a výroba testovacích
vzoriek. Tým spôsobom odstráni firma
nedostatok vlastných kapacít z tejto
oblasti, ktoré musela vykonávať v iných
firmách.
Dieter Vandrierke
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 27.09.2004
Pomocná evidencia 566/1/04, 568/2/04
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Dňa 30. septembra 2004 sa na tri dni otvorili brány areálu
Výstaviska Trenčín mesto módy, v ktorom organizátori
privítali návštevníkov troch špecializovaných podujatí –
5. ročníka výstavy o kultúre bývania „Stavba – Dom –
Nábytok“, 10. ročníka výstavy skla, svetelnej techniky,
keramiky a biţutérie „Glass Salón“ a 2. ročníka výstavy
záhradkárskych potrieb „Záhradkár na jeseň“. Na slávnostnom
otvorení výstavy sa k prítomným hosťom výstavy postupne
prihovorili riaditeľ odboru priemyselnej politiky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej
republiky Ing. Velebný,
prezident Spolku architektov Slovenska prof. Ing.
arch. Štefan Šlachta, CSc.
a generálny riaditeľ Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš. V siedmich
pavilónoch sa na celkovej ploche 2 260 m2 sa predstavilo celkom 106 vystavovateľov, ktorí vo svojich
expozíciách prezentovali pestrý sortiment stavebného
materiálu, nábytku, bytových doplnkov, výrobkov zo
skla, keramiky a potrieb pre
záhradkárov.
Odbornú
úroveň
výstavy „Stavba – Dom – Nábytok“
garantovalo Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Spolok
architektov
Slovenska,
Zväz
stavebných
podnikateľov
Ing. Velebný
Slovenska
a Fakulta architektúry Slovenskej
technickej univerzity, ktorá v prvý deň
výstavy pripravila odborný seminár s
názvom „Kvalita bývania – vec
aktuálna“. V rámci seminára odzneli
prof. Ing. arch. Š. Šlachta, CSc.
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prednášky venované témam : „Šikmé steny - ţivot pod
strechou“, „Flexibilita bývania“, „Svetlo - fenomén veľkosti
bytu“ a „Kuchyňa z pohľadu architekta“. Denne si návštevníci
mohli prezrieť výstavy „Rodinný dom – obraz našej kultúry“ a
„Architektúra 1964 - 2004 - architekta Jána M. Bahna“, ukáţky
ocenených prác študentov architektúry
a fotodokumentáciu súťaţe „Najkrajšia
vegetačná úprava v meste Trenčín“.
V expozícii Spolku architektov Slovenska poskytovali návštevníkom cenné rady odborníci z oblasti architektúry.
K dispozícii bola prezentácia Územného plánu sídelného útvaru Trenčín
a územno – plánovacích dokumentácií
Ing. arch. Adriana Mlynčeková
a podkladov. Na slávnostnom otvorení
výstavy boli vyhlásené výsledky súťaţe „Stavba roka“ o
najlepšiu stavbu skolaudovanú v roku 2003 v meste Trenčín. Výsledky súťaţe vyhlásila vedúca odboru architektúry
Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriana Mlynčeková. Ceny investorom
pre najlepšie tri vyhodnotené objekty odovzdal
viceprimátor
mesta
Trenčín
Ing.
Ing. Anton Beck preberá ocenenie
Anton
Boc. Na
prvom mieste sa umiestnil polyIng. Anton Beck
funkčný
objekt na Vajanského ulici,
ktorého investorom bol Ing. Igor Beck s manţelkou. Na
druhom mieste sa umiestnil bytový dom na Karpatskej ulici,
263

ktorej investorom bola firma „ADOZ“ Trenčín. Na treťom
mieste sa umiestnila budova prístavby poisťovne „Kooperatíva“ na Piaristickej ulici,
ktorej investorom bola poisťovňa „Kooperatíva“. Odbornými garantmi výstavy „Glass
Salón“ bola Slovenská sklárska
spoločnosť, Slovenská silikátová
spoločnosť a Zväz sklárskeho
priemyslu Slovenskej republiky.
V spoločnom stánku propagovali
zástupca firmy ADOZ preberá ocenenie
činnosť obnoveného spoločného
vedecko - výskumného pracoviska v Trenčíne, ktorým bolo
Centrum kompetencie skla
„Vitrum Laugarício“, ktoré
zdruţuje Ústav anorganickej
chémie Slovenskej akadémie
vied, Trenčiansku univerzitu
Alexandra Dubčeka a firmu
RONA, akciová spoločnosť,
Lednické Rovne. Návštevníkov
zaujali ukáţky výroby fúkatretiu cenu prevzal zástupca poisťovne Kooperatíva
ných sklenených figúrok a zaujímavé výstavy vybraných
exponátov zo Slovenského sklárskeho múzea Lednické Rovne
a z medzinárodných sklárskych sympózií. Súbeţne s predchádzajúcimi výstavami sa uskutočnila aj špecializovaná výstava
potrieb pre záhradkárov „Záhradkár na jeseň“. V expozíciách
vystavovateľov si záhradkári našli nielen hnojivá a komposty
potrebné na súčasné sezónne práce v záhrade, ale aj okrasné
dreviny, stromčeky - hlavne kôstkoviny. Na svoje si prišli aj
milovníci kaktusov a sukulentov.
Vlastné poznámky
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Trenčianske noviny 04.10.2004
Pomocná evidencia 574/1/04, 575/1/04, 584/2/04
Od polovice mesiaca augusta 2004 sa mestská časť Trenčín
– Záblatie zmenila na nepoznanie, pretoţe tu začali výkopové
práce na kanalizácii na úseku 6,5 km. Okrem prítomnosti
ťaţkých mechanizmov, hluku a prachu sa často stávalo, ţe
občania mali problém sa dostať do práce, alebo z práce domov.
Podobne to bolo s vývozom domového odpadu, či so
zásobovaním. Investorovi, ktorým bola Trenčianska
vodárenská spoločnosť, často vstupovali pri realizácii viaceré
neplánované problémy ako napríklad nestabilné podloţie,
plávajúce piesky, vysoká hladina spodných vôd a podobne, čo
často občania nevedeli, a preto vyvolávali v nich negatívne
nálady. Investor však prisľúbil, ţe kanalizácia v stanovenom
čase bude ukončená.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
Trenčín opäť privítal odborníkov z oblasti elektrotechniky,
elektroniky a energetiky, keď od 19.
do 22. októbra 2004 sa v
priestoroch
Výstaviska
Trenčín mesto módy v
Trenčíne sa uskutočnil
jubilejný 10. ročník medzinárodného veľtrhu „Elo Sys 20041“, na
ktorom
sa
predstavilo
284
slovenských
a
zahraničných
vystavovateľov na celkovej ploche
13 700 m2. Veľtrh „Elo Sys“ sa
počas uplynulých rokov vyprofiloval na najväčšie a najvýznam265

nejšie podujatie svojho druhu na Slovensku. Kaţdý rok
prekonáva svoje vlastné rekordy. V priebehu desiatich rokov
vzrástol počet vystavovateľov o 171,4% a obsadenej výstavnej
plochy o 280,6 %. Tieto čísla potvrdili pozitívny vývoj
a stúpajúcu úroveň tohto elektrotechnického festivalu.
Organizátora, Výstavisko Trenčín mesto módy, teší, ţe záujem
o
prezentáciu
dávno prekročil
hranice našej krajiny. Na jubilejnom 10. ročníku
sa predstavilo 58
zahraničných firiem z Českej republiky, Maďarska,
Nemecka,
Poľska a Rakúska. Aj vďaka tomu boli expozície
vystavujúcich firiem uţ tradične výkladom tohto najnovšieho
z tovarovej nomenklatúry veľtrhu, ktorá sa členila na
elektroenergetiku a silnoprúdovú elektrotechniku, osvetľovaciu
techniku, elektroniku, telekomunikačnú a rádiokomunikačnú
techniku, výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku,
elektrotechnické materiály, elektroinštaláciu, energetiku a
vykurovanie, signalizačnú a zabezpečovaciu techniku a sluţby.
Gestormi podujatia boli Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej
republiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej
technickej univerzity Bratislava, Slovenské elektrárne, a.s.
Bratislava, Slovenský elektrotechnický zväz a Cech
elektrotechnikov Slovenska. Kontraktačno - prezentačnú časť
veľtrhu dopĺňal bohatý sprievodný program. K veľtrhu „Elo
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Sys 2004“ uţ neodmysliteľne patrili súťaţe ako
„Elektrotechnický výrobok roka“, „Najúspešnejší exponát
veľtrhu „Elo Sys 2004“ a „Konštruktér roka“. Hodnotiteľská
komisia pod vedením prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. bez
uvedenia poradia udelila cenu :
1. Elektrotechnický výrobok roka 2004
- Optimalizačný systém hodinovej regulácie odberu
elektrickej energie OPTIM Hod , ktorý prihlásil do
súťaţe VÚVT-Vývoj, s.r.o., Ţilina;
- Komunikačný modul JM03, ktorý do súťaţe prihlásil
RMC s.r.o., Nová Dubnica a ANDIS, spol. s r.o.
Bratislava;
- Vonkajší
jednopólový
poistkový
spodok
s
prepäťovou ochranou typ VPSPO 25 kV / 100 A,
ktorý prihlásil Polyservis Nitra spol. s r.o., Nitra;
2.Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2004
- Rad poistkových odpínačov Varius FH1-3AIF , ktoré
prihlásil OEZ Slovakia, spol. s r.o., Bratislava ;
- Softštartér pre nn asynchrónne motory – 3RW4,
ktoré
prihlásil
Siemens s.r.o., Bratislava
- Cestný merač rýchlosti AD9, ktoré prihlásil ZTS
Elektronika SKS, s.r.o., Nová Dubnica;
3.Konštruktér roka 2004
Za konštruktéra roka 2004 bol vyhlásený Ing. Ján
Cziel, nar. 24.11.1954 za vytvorenie „Vonkajšieho
trakčného odpojovača typu UVE-Ţ“. Prihlásili ho SEZ
Krompachy a.s., Krompachy;
4.Unikát roka 2004
Po prvý raz v histórii výstavy „Elo Sys“ bolo udelené
ocenenie Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky za technickú a konštrukčnú úroveň s
finančným ocenením Ing. Dušanovi Kravecovi, a
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kolektívu – oddelenie 0310, 0370 a 0380
za vytvorenie Zariadenia na skúšanie závitových
hniezd ulity HCC, typové označenie : MEZA-100ET,
ktorí prihlásil VUJE, a.s., Trnava;
5.Vyhodnotenie súťaţe o najúspešnejšiu expozíciu veľtrhu
„Elo Sys“
Súťaţ vyhodnotila komisia pod vedením akademickej
maliarky Evy Mišákovej – Ábelovej. Základným
kritériom hodnotenia bolo estetické a účelové pôsobenie
architektonického stvárnenia expozície, vloţená invencia
a inovácia. Hodnotiaca komisia udelila :
1. miesto: SEC, s.r.o. Nitra;
2. miesto: LAPP KABEL, s.r.o. Holešov, Česká republika;
3. miesto: DNA Slovakia, Nové Zámky;
Otvorenie trhu s elektrickou energiou a aktuálne informácie z
oblasti technickej normalizácie“ bol názov panelovej diskusie,
ktorú pripravil Slovenský elektrotechnický zväz Bratislava.
Svoje uţ nezastupiteľné miesto v
sprievodnom programe mala konferencia pod názvom „Elektrotechnika
a informatika“, ktorej iniciátorom a
odborným garantom bola Fakulta
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Tá tento rok pripravila aj seminár
znalcov z odboru slaboprúdová a
silnoprúdová elektrotechnika. Novinkou veľtrhu bola prvá konferencia
pavilón Schneider Electric
Cechu elektrotechnikov Slovenska.
Pre vystavovateľov bol pripravený spoločenský večer, spojený
s bohatým kultúrnym programom, v ktorom Městské divadlo
Brno uviedlo predstavenie „Muzikály z Broadway.
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Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 611/1/04, 612/1/04,
613/1/04, 614/1/04
Dlho očakávaná privatizácia najväčšej štátnej Slovenskej
autobusovej dopravy na Slovensku, prevádzkujúcej autobusovú
dopravu v šiestich okresoch Trenčianskeho kraj sa stala
skutočnosťou v opakovanom tendri na predaj 49 % akcií
Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, v ktorej zvíťazila
Slovenská investičná a realitná spoločnosť zo Ţiliny. Predaj
schválila vláda Slovenskej republiky dňa 20. októbra 2004.
Podmienky tendra splnili spomedzi mnohých záujemcov iba
dve spoločnosti za balík akcií v nominálnej hodnote 91
miliónov Sk, najviac však ponúkla práve Slovenská investičná
a realitná spoločnosť zo Ţiliny. Väčšina zo 150 miliónov Sk,
ktoré do štátnej pokladne prídu, budú smerovať do zvýšenia
imania spoločnosti a do nákupu nových autobusov. Perspektívu
modernizácie vozového parku generálny riaditeľ Slovenskej
autobusovej dopravy v Trenčíne Ing. Vladimír Kodaj privítal.
Bol rád, ţe sa privatizácia ich podniku konečne pohla. Predseda
predstavenstva Slovenská investičná a realitná spoločnosť
Ţilina George Trabelssie po schválení privatizačného projektu
povedal, ţe v Trenčíne pouţijú podobný model ako v Ţiline.
Trenčiansky podnik bol kúpený preto, aby sa skvalitnili
poskytované sluţby, obnovil sa vozový park a integrovala sa
doprava. Myslí sa tým zharmonizovanie mestskej hromadnej
dopravy s prímestskou dopravou a vlakmi. Náklady sa budú
zniţovať nielen na úkor počtu zamestnancov, ale aj na úkor
duplicitných spojov. Chceme, aby skvalitnenie prišlo veľmi
rýchlo a aby sa trenčianska doprava stala výkladnou skriňou
Slovenska. 150 miliónov Sk, s ktorými do podniku vstupuje,
pôjde na nákup nových autobusov. Investície budú prichádzať
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postupne v zmysle splátkového kalendára, ktorý s Fondom
národného majetku podpíšeme.
Trenčianske noviny 25.10.2004, 02.11.2004
Info Trenčín 04.11.2004
Pomocná evidencia 637/1/04, 643/1/04
S montáţou vianočnej výzdoby začalo Mestské hospodárstvo, mestská rozpočtová organizácia, Trenčín uţ 20. októbra 2004. Stalo sa tak preto, ţe kým v roku 2003 realizovalo
vianočnú výzdobu 8 pracovníkov na 4 mechanizmoch, v roku
2004 došlo k zníţeniu počtu o 6 pracovníkov a aj o dva
pouţité mechanizmy pri montáţnych prácach. Táto skutočnosť
ovplyvnila aj zníţenie výšky vynaloţených nákladov zo 700
tisíc Sk na 650 tisíc Sk. Montáţ a inštalácia vianočnej
svetelnej výzdoby 2004 bude zrealizovaná v rozsahu
vianočnej výzdoby 2003 v týchto lokalitách – Mierové
námestie, Štúrovo námestie, Hviezdoslavova ulica, Palackého
ulica, Ulica Rozmarínova, Ulica Braneckého, Námestie svätej
Anny, Ulica Soblahovská, Ulica Hasičská a cestný most,
Bratislavská ulica, Námestie Slovenského národného
povstania, Štefánikova ulica, ţelezničná a autobusová stanica,
Rázusova ulica, Električná ulica, Saratovská ulica, Ulica
generála Svobodu (trţnica), Mestské kultúrne stredisko Juh
a v mestských častiach Kubra, Kubrica, Zlatovce, Záblatie,
Istebník, Biskupice, Opatová. V rámci vianočnej výzdoby
budú namontované svetelné girlandy, svetelné vodiče, rôzne
dekoratívne prvky ako napríklad – padajúce kométy, ohňostroj
s príchodom roka 2005, stromčeky, balíčky, snehové vločky,
sviece, zvončeky a padajúce hviezdy. V kaţdej mestskej časti
bude svetelnými girlandami vyzdobený vianočný strom.
Centrálny vianočný strom umiestnený na Mierovom námestí
bude nasvietený svetelnými vodičmi a ţiarovkovými girlandami. Materiálové náklady určené na vianočnú výzdobu
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2004 budú pouţité na doplnenie poškodených príp.
nefunkčných prvkov (ţiarovky, svetelné vodiče a svetelné
girlandy). Nákup nových dekoratívnych prvkov sa v roku
2004 nebude realizovať.
Info Trenčín 18.11.2004
Pomocná evidencia 669/1/04
Dňa 5. novembra 2004 uskutočnilo regionálne riaditeľstvo
Slovenskej sporiteľne v Trenčíne tlačovú konferenciu, aby
zoznámilo prítomných zástupcov médií z výsledkami svojej
činnosti za uplynulé ročné
obdobie. Po privítaní hovorkyňou Slovenskej sporiteľne v Bratislave Evou
Güttlerovou, základné informácie poskytoval regionálny riaditeľ Ing. Gabriel Szekeres. Podľa neho
Slovenská sporiteľňa poskytla v trenčianskom rehovorkyňa Slovenskej sporiteľne v Bratislave Eva Güttlerová
gióne ponúkala komplexné sluţby prostredníctvom troch
mestských pobočiek, 11 pobočiek a 12 filiálok. Silnú pozíciu
mali najmä spotrebné a kontokorentné úvery. Od začiatku roka
do 30. septembra 2004
bolo
poskytnutých
4.569 spotrebných úverov v objeme 514 miliónov Sk a 7.109 kontokorentov v objeme 138
miliónov Sk. Do podielových fondov klienti
investovali viac neţ 775
miliónov Sk. Klienti
Ing. Gabriel Szekeres
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čoraz častejšie vyuţívali aj produkty dcérskych spoločností.
Objem investícií fondov „Asset Managament“ dosiahol viac
neţ 775 miliónov Sk. V Obchodnom centre Slovenskej
sporiteľne v Trenčíne sa zvýšil počet klientov o 30 % a objem
pasív o viac ako 70 %. V tomto roku Slovenská sporiteľňa
uviedla na trh niekoľko nových produktov v oblasti sporenia
a úverov. Klienti, ktorí uprednostňujú prístup k svojmu
sporoţírovému
účtu
prostredníctvom
elektronického
bankovníctva, bankomatov a bankových platobných kariet si
mohli zriadiť účet „Sporoţíro Extra“ s výhodnými poplatkami.
Poţiadavky na zaujímavú investíciu uspokojovali nové
podielové fondy „Espa“ alebo štruktúrovaný termínový vklad
„Sporobenefit“. K významným zmenám a zlepšeniu dostupnosti došlo pri financovaní úverov ponúkanými spotrebnými,
hypotekárnymi úvermi na financovanie bytov. Mladým
manţelom sa poskytovali výhodné pôţičky za účelom
financovania bývania.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 655/1/04
Po odsúhlasení ţiadostí na príslušných orgánoch verejnej
správy začal prevádzkovateľ mobilnej ľadovej
plochy, Mestské hospodárstvo, mestská príspevková
organizácia,
Trenčín 8. novembra
2004 s jej montáţou.
Montáţ sa predpokladá
ukončiť do 24. novembra
2004 a následne sa začne
s postupným napúšťaním vody a vytváraním ľadu, ktorý musí
mať hrúbku minimálne 7 cm, aby dosiahol poţadovanú kvali272

tu. Sezónu by sa mala otvoriť 3. decembra 2004. Na
vytváranie ľadu však bude priamo vplývať počasie, v prípade
teplôt nad 10°C bude termín otvorenia klziska ohrozený, nakoľko
mraziace zariadenie nebude schopné vytvárať poţadovanú hrúbku
ľadu. Mobilná ľadová plocha bude verejnosti k dispozícii denne
od 10,00 hod. do 21,00 hod. O ukončení sezóny opäť rozhodne
počasie.
Info Trenčín 18.11.2004
Pomocná evidencia 669/1/04
Mesto Trenčín so súhlasom Okresného dopravného
inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Trenčíne zrušilo spomaľovacie prahy – retardéry na
Soblahovskej ulici. Retardéry boli v zlom technickom stave
a navyše neplnili svoju
úlohu v plnom rozsahu, nakoľko motoristi
smerujúci do centra, či
z centra obchádzali Soblahovskú ulicu a jazdili cez Cintorínsku
a Partizánsku
ulicu.
Táto skutočnosť vyvolala sťaţnosti obyvateľov, ţijúcich v spomínaných uliciach. To bolo jeden z hlavných dôvodov, pre
ktorý so zrušením retardérov súhlasila aj Komisia ţivotného
prostredia a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne.
Táto ulica bude od teraz pod drobnohľadom Mestskej polície
v Trenčíne, ktorá s novým zakúpeným radarom bude sledovať
jazdu vodičov. Tých, ktorí prekročia svojou rýchlou jazdou
povolenú rýchlosť, budú pokutovať.
Info Trenčín 18.11.2004
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Trenčianske noviny 15.11.2004
Pomocná evidencia 669/1/04, 678/3/04
Dňa 15. novembra 2004 na základe rozhodnutia Zväzu
autobusovej dopravy Slovenskej republiky bola obmedzená
autobusová doprava ako v deň pracovného voľna, t.j. ako
v sobotu v celej Slovenskej republike, teda i v Trenčíne.
O tejto skutočnosti informoval v liste zo dňa 10.11.2004
vedenie mesta Trenčín prevádzkovateľ mestskej hromadnej
dopravy v Trenčíne, Slovenská autobusová doprava a.s.
Trenčín. Na túto skutočnosť reagovalo mesto Trenčín slovami
viceprimátora Ing. Antona Boca, ktorý povedal, ţe Zväz
autobusovej dopravy Slovenskej republiky nie je štatutárnym
orgánom Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. Trenčín
a svojím konaním Slovenská autobusová doprava a.s. Trenčín
poruší týmto krokom zásadne Zmluvu o výkonoch vo
verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave na území
mesta Trenčín, ktorú má platnú na rok 2004. Mesto Trenčín sa
bude vzniknutou situáciou zaoberať aj pri udeľovaní licencie
na rok 2005. V stanovisku mesta Trenčín, zaslaného
riaditeľovi Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. Trenčín,
bolo zvýraznené, ţe mesto Trenčín v roku 2004 vyšlo
výrazným spôsobom v ústrety Slovenskej autobusovej
doprave, a.s. Trenčín, keď splnilo viaceré ich poţiadavky,
predovšetkým dotáciu vo výške 5 miliónov 600 tisíc Sk na
vykrytie strát vo výkone dopravy v oblasti verejného záujmu a
pridalo ďalšiu dotáciu priamo z rozpočtu mesta Trenčín vo
výške 2 milióny 400 tisíc Sk. Týmito opatreniami mesto
Trenčín zlepšilo podmienky na výkon dopravy vo verejnom
záujme a na vykrytie strát. I napriek tomu táto organizácia
vstúpila do obmedzeného poskytovania sluţieb v doprave.
Info Trenčín 18.11.2004
Pomocná evidencia 669/1/04, 675/1/04
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Jediným slovenským spracovateľom mäsa, ktorý sprísnené
pravidlá a normy súvisiace so vstupom našej krajiny do
Európskej únie neriešil prispôsobením existujúcich prevádzok,
ale výstavbou celkom novej bola trenčianska spoločnosť
„Jakub Ilavský“. Spoločnosť dňa 15. novembra 2004 spustila
výrobu vo výrobnom závode postavenom na „zelenej lúke“
v mestskej časti Trenčín – Záblatie. Realizácii projektu
významne napomohla podpora z predvstupových, ako aj
štrukturálnych európskych fondov. Jedným z kritérií na to, aby
sa Európska únia mohla podieľať na spolufinancovaní výstavby závodu, bolo vlastníctvo certifikátu kvality manaţérstva
ISO 9001:2000. Spoločnosti sa ho podarilo získať v mesiaci
október 2004. Pre spoločnosť, zamestnávajúcu momentálne 65
zamestnancov, priniesla výstavba nového závodu moţnosť
pribratia ďalších zamestnancov. Napomôţe k tomu aj
otvorenie európskych trhov, pričom najreálnejšou sa javí
moţnosť poskytovania svojich spracovateľských kapacít
zahraničným producentom.
Trenčianske noviny 15.11.2004
Pomocná evidencia 678/2/04
Od 16. do 18. novembra bol areál Výstaviska Trenčín
mesto módy v Trenčíne dejiskom 3. ročníka špecializovanej
výstavy kameňopriemyslu, geológie a pohrebníctva
„Kamenár“.
Na
celkovej
2
ploche 1.507 m sa predstavilo
47 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a
Poľska. Vo svojich expozíciách budú ponúkali pestrý sortiment výrobkov z kameňa,
strojov a zariadení na spracovanie kameňa a pietnych do275

plnkov. V porovnaní s minulým ročníkom organizátori zaznamenali opätovný nárast počtu vystavovateľov o 7% a
obsadenej výstavnej plochy o 9,1%. Predstavilo sa 37
domácich a 10 zahraničných vystavovateľov. Na zabezpečenie
vyššej účasti odbornej verejnosti organizátori tentoraz vybrali
termín s dňom pracovného pokoja, aby majitelia firiem
neprišli o pracovný deň a zároveň, aby výstava nekolidovala s
podobnými podujatiami
v okolitých krajinách.
Záštitu nad výstavou
prevzalo Ministerstvo
ţivotného
prostredia
Slovenskej republiky,
zastúpené sekciou geológie a prírodných zdrojov, Slovenská akadémia vied a Cech kamenárov Slovenska. Spolu
s garantmi na výstave sa prezentovali aj Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra Bratislava, Slovenské banské múzeum
Banská Štiavnica a Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva Liptovský Mikuláš. V spolupráci s odbornými
garantmi pripravilo Výstavisko Trenčín mesto módy druhý
deň výstavy odborný seminár pozostávajúci z piatich
prednášok. Účastníci seminára sa mali moţnosť oboznámiť s
pilotnými projektmi „Prostone a Eurorestor, program
Leonardo da Vinci“, zameraných na vzdelávanie kamenárov v
oblasti ochrany pamiatok. Problematike čerpania príspevkov z
európskych podporných fondov bola venovaná prednáška
„Štrukturálne fondy Európskej únie“. Počas seminára odzneli
ďalej prednášky „Dekoračné kamene Slovenska“, „Pieskovce
pre dekoračné účely z lokality Králiky“ a „Lepenie, tmelenie,
impregnácia, ošetrenie, leštenie kameňa Akemi“. Návštev276

níkov určite zaujali aj ukáţky opracovávania kameňa, ktoré
denne predvádzali študenti Stredného odborného učilišťa
stavebného Levice.
Vlastné poznámky
V blízkom čase v Trenčíne príde k zásadným zmenám
v doprave a vo výhľade piatich rokov dokonca k jej úplnej
zmene. Riešenie dopravnej situácie je rozčlenené na dve na
seba nadväzujúce etapy a to na vybudovanie nového cestného
mosta a dokončenie juhovýchodného obchvatu. V tomto roku
mesto Trenčín zabezpečilo vypracovanie štúdie celého
juhovýchodného obchvatu mesta. Na budúci rok 2005 má byť
hotová projektová dokumentácia, vydané stavebné povolenie a
na jeseň by sa mohla spustiť samotná realizácia prvej etapy.
Zatiaľ, čo druhú etapu – dokončenie juhovýchodného obchvatu bude financovať Mesto Trenčín, výstavbu mosta by mal
finančne pokryť štát. Mesto Trenčín rokuje so Slovenskou
správou ciest Bratislava o zaradení stavby do ich investičného
plánu. Má od nej prísľub, ţe projektovú dokumentáciu zrealizuje na svoje vlastné náklady. Cestný most bude klasický
11,5 m široký most s chodníkom pre peších a s ďalším
pruhom pre cyklistov. Jeho výstavba by mala trvať poldruha
aţ dva roky. Súčasťou bezmála trojmiliardovej investície bude
napojenie na diaľničný privádzač, mimoúrovňové kriţovanie
Električnej ulice pri čerpacej stanici Eso a taktieţ
rekonštrukcia ďalších troch kriţovatiek na tejto ulici, ktorá by
mala byť preklasifikovaná z cesty druhej triedy na prvú.
Upravená bude kriţovatka Električnej a Legionárskej ulice,
nová svetelná kriţovatka sa zriadi pri odbočke na ulici K
dolnej stanici a v súvislosti s budovaním Auparku pribudne
kruhový objazd pod cestným mostom. Ulica K dolnej stanici
sa stane obojsmernou, aby autá odchádzajúce z administratívnej zóny neupchávali Braneckého ulicu a následne centrum
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mesta. Dokončenie juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín
je naplánované po realizácii prvej etapy. Stavebné práce na
obchádzke sídliska Juh, preklenutí horského hrebeňa Breziny
a napojení na štátnu cestu v mestskej časti pod Sokolice, by sa
mali začať pravdepodobne v roku 2009. Zásadná zmena
dopravnej situácie v Trenčíne sa dotkne aj mestskej hromadnej
dopravy. Súčasťou štúdie koľajovej dopravy, ktorú mesto
Trenčín vypracúva, je aj myšlienka, ţe by spolu s cestným
juhovýchodným obchvatom vyrástol aj ţelezničný obchvat.
Úvaha vychádza z faktu, ţe 60 % trate je uţ poloţenej.
Dobudovaním zvyšku by vznikol dopravný priestor, ktorý by
nemal kolízne body s cestami a bol by preto bezpečný. Štúdia
skúma, či by takáto okruţná ţelezničná trať bola investične a
prevádzkovo zaujímavá. Trenčania by uţ na budúci rok mali
platiť za všetky mestské parkovacie plochy v meste vrátane
sídlisk. Zámer spoplatniť všetky parkovacie plochy v meste,
vrátane sídlisk. V centre Trenčína dnes existuje niekoľko
parkovísk, ktoré dosiaľ spoplatnené neboli. V rámci krajských
miest je to unikát. Spoplatniť by sa malo aj parkovanie na
trenčianskych sídliskách. Parkovacie plochy sú na všetkých
sídliskách totiţ nedostatočné a mesto musí neustále budovať
nové parkovacie miesta.
Trenčianske noviny 06.12. 2004
Pomocná evidencia 709/1/04, 710/1/04
Nový cestovný poriadok na slovenských ţelezniciach,
ktorý začal platiť od polnoci 12. decembra 2004, priniesol
viaceré zmeny. Pre obyvateľov Trenčína a okolia bolo
najpodstatnejšou zmenou zastavovanie InterCity vlaku Tatran
na trenčianskej ţelezničnej stanici. Úspešne tak bola ukončená
štvorročná snaha o znovu obnovenie zastávky pre vlak IC
v našom meste Trenčín, ktorý teraz navyše zabezpečuje
priame spojenie aj s rakúskou metropolou – Viedňou. Krátko
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si treba priblíţiť históriu ešte predtým nezmyselného
rozhodnutia po jeho zamietnutia. Zastávka IC vlaku bola
v Trenčíne zrušená v máji 2000. Uţ o tri mesiace bola
Ţelezniciam Slovenskej republiky adresovaná petícia, ktorú
inicioval Juraj Holúbek, vtedajší pracovník Trenčianskeho
neformálneho zdruţenia. Hoci petíciu, poţadujúcu zastavovanie IC vlaku v Trenčíne podpísalo viac ako 8000 obyvateľov mesta, Ţeleznice Slovenskej republiky svoje rozhodnutie nezmenili. Od 1. januára 2002 sa Ţeleznice Slovenskej
republiky podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie
rozdelili na dva samostatné subjekty – Ţeleznice Slovenskej
republiky a Ţelezničnú spoločnosť, a. s. Základným poslaním
Ţelezničnej spoločnosti sa stalo vykonávanie dopravných a
obchodných činností na dráhe. V tom istom čase znovu oţila
myšlienka nastolenia otázky zastavovania vlaku IC
v Trenčíne, ktorá vyvrcholila v letných mesiacoch tohto roku
ďalšou petíciou, tentoraz adresovanou primátorovi Mesta
Trenčín a poslancom mestského zastupiteľstva. Petičný výbor,
v ktorom opäť nechýbal J. Holúbek, ţiadal okrem iného aj
zastavovania vlaku InterCity v Trenčíne. Petíciu počas piatich
týţdňov podporilo podpisom 15 026 ľudí. Primátor Ing. Branislav Celler sľúbil členom petičného výboru, ţe zastavovanie
vlakov InterCity v Trenčíne bude osobne riešiť s generálnym
riaditeľom Ţelezničnej spoločnosti a.s. Ing. Pavlom Kuţmom.
Výsledok ich spoločných rokovaní sa premietol aj do nového
grafikonu ţelezničnej dopravy. Od 12. decembra 2004 IC
Tatran z Košíc do Viedne a späť zastavuje aj v ţelezničnej
stanici Trenčín. IC 404 Tatran bude z Košíc odchádzať o 13,36
hod., v Trenčíne bude o 17,11 hod. Do stanice Wien-Westbahnhof príde IC 404 o 20,08 hod. IC 405 Tatran bude z Wien
Westbahnhof odchádzať o 08,20 hod., do Trenčína príde o 11,18
hod. a do Košíc o 14,55 hod.
Pomocná evidencia 725/1/04
279

V zmysle zmluvy medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou
Siemens vyplynul záväzok, podľa ktorého mala táto
spoločnosť zmodernizovať cestnú sveteľnú signalizáciu do 12
mesiacov od jej právoplatnosti. Od podpisu zmluvy bolo
zaznamenané, ţe :
v letných mesiacoch
roka
2004 boli zrekonštruované
priechody pre
peších na Bratislavskej ulici
a v Zlatovciach;
v tomto
čase
bola zmodernizovaná cestná
rekonštrukcia svetelnej signalizácie pred hotelom Tatra
svetelná
signalizácia v dynamickom systéme riadenia dvoch kriţovatiek
ulíc Ulica Knieţaťa Pribinu a Rozmarínova ulica –
Električná ulica;
v mesiaci október 2004 bola zrekonštruovaná cestná
svetelná signalizácia v dynamickom reţime Električná ulica
– Legionárska ulica;
v mesiaci december 2004 bola zrekonštruovaná cestná
svetelná signalizácia v dynamickom reţime dvoch
kriţovatiek v centre mesta Trenčín :
križovatka Štefánikova ulica – Hasičská ulica – Pri Tatre a
križovatka Ulica Kragujevackých hrdinov – ţelezničná
stanica;
Pri týchto kriţovatkách bola vymenená celá technológia –
kabeláţ, stoţiare, návestidlá, riadiaca technika a ďalej boli
kriţovatky doplnené detektormi a tlačidlami pre chodcov.
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Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04
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Hasičský a záchranný zbor v Trenčíne
v roku 2004
Prehľad požiarovosti
Počet požiarov : 121
Priame
škody
:
3.605.600,- Sk
Uchránené hodnoty :
7.905.000,- Sk
Usmrtené osoby : 0
Zranené osoby : 0

Požiare, ktoré ovplyvnili požiarovosť v okrese Trenčín
v roku 2004
Dňa 2. mája 2004 o 02:00 hod. vznikol požiar osobného
motorového vozidla Škoda Octavia (rok výroby 2000) na
parkovisku, Šmidkeho ulica v Trenčíne. Následkom požiaru
vznikla na vozidle priama škoda vo výške 500.000,- Sk.
Hasebným zásahom bola uchránená hodnota vyčíslená na
500.000,- Sk, keď nebezpečie rozšírenia požiaru hrozilo aj
na susedné zaparkované osobné motorové vozidlo. Príčina
vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou.
Vozidlo v čase vzniku požiaru bolo zaparkované
a uzamknuté.
Dňa 19. mája 2004 o 18:00 hod. vznikol požiar osobného
motorového vozidla Škoda Octavia Combi na cesta 1. triedy
Bánovce nad Bebravou – Drietoma v katastrálnom území
obce Veľké Bierovce. K požiaru došlo počas jazdy
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v priestore kabíny pre cestujúcich. Príčinou požiaru bol
zvýšený
elektrický
prechodový
odpor
v rozvode
autoelektriky pod palubnou doskou. Následkom požiaru
došlo ku škode na osobnom motorovom vozidle vo výške
400.000,-Sk, ktorej majiteľka bola Renáta B. z Bánoviec nad
Bebravou.

trenčianski hasiči a záchranári pri hasení horiaceho auta

Dňa 21. júna 2004 o 23:04 hod. vznikol požiar osobného
motorového vozidla Škoda Octavia Combi, ktoré bolo
zaparkované na ulici SNP v Trenčianskych Tepliciach,
ktorého majiteľom bol Štefan B. z Trenčianskych Teplíc.
Následkom požiaru došlo k úplnému zhoreniu osobného
motorového vozidla, čím majiteľovi vznikla škoda vo výške
500.000,- Sk. Príčinou vzniku požiaru osobného
motorového vozidla bolo úmyselné zapálenie neznámou
osobou.

283

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne – Hasičská
stanica v Trenčíne
počet

%

Výjazdy celkom
z toho:

360

100

120

10

110

90

požiar
technický zásah
ekologický zásah
planý poplach
cvičenie
požiar bez zásahu

113
180
17
12
28
10

31,39
50,00
4,72
3,33
7,78
2,78

4
115
0
0
1
0

0
10
0
0
0
0

4
105
0
0
1
0

3
86
0
0
1
0

počet

%

postihnuté
osoby

180

100

115

10

105

86

79
0
0
20
1
3
1
12
8
2
35
19

43,89
0
0
11,11
0,55
1,67
0,55
6,67
4,44
1,11
19,45
10,56

91
0
0
0
0
1
1
0
0
1
7
14

6
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0

85
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
14

81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3

Technický zásah
z toho:
dopravná nehoda
zdravotnícka po moc
letecky
technická pomoc
technologická pomoc
práca pod vodou
práca na vode
povodňové práce
výšková pomoc - mobilná
výšková pomoc - lezecká
otváranie bytu
iný technický zásah

Postihnuté Usmrtené Zachránené Zranené
osoby
osoby
osoby
osoby

usmrtené zachránené zranené
osoby
osoby
osoby

V porovnaní s rokom 2003 bolo v roku 2004 o 95
výjazdov menej. Menej o 107 bolo výjazdov k požiarom a o 1
menej k výjazdom bez zásahu. Naopak k technickým zásahom
bolo v roku 2004 o 7 viac ako v roku 2003.
V rámci výjazdov k požiarom bolo najviac – 30 na
vypaľovanie trávy a lesného porastu, 26 na kontajnery
a skládky odpadov, 24 na dopravné prostriedky, 19 na bytový
fond a rodinné domy.
Zo 180 technických zásahov 79 bolo k dopravným
nehodám, 35 na otváranie bytov, 20 na technickú pomoc a 16
na povodňové práce, práce na vode a pod vodou.
V rámci ekologických zásahov bolo 16 na zachytávanie
uniknutých ropných produktov a 1 na únik chemickej látky.
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V roku 2004 bolo vykonaných 28 cvičení, z toho 5
taktických, 20 previerkových a 3 súčinnostné cvičenia
organizované
Krajským
riaditeľstvom
Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne.
Zásahová činnosť z hľadiska náročnosti
14. januára 2004 dopravná nehoda – Skalka nad Váhom, od
06:50 do 08:15 hod.
Autobus a prevádzková A-31 blokovali cestu, následne aj
Škoda Fábia. Bola námraza a teplota cca – 60C. Príslušníci
vykonávali zásah na spojazdnenie vozovky vyprosťovaním
vozidiel.
11. februára 2004 dopravná nehoda na ceste Chocholná –
Velčice
Hlavná cesta Brno – Zvolen. Zásah od 06:30 do 09:10 hod.
Dve zranené osoby. Havarovali 4 osobné vozidlá.
Príslušníci pomáhali ťažko zranenej osobe. Vozidlo Felícia
musela byť vytiahnutá z hlbokej priekopy, nakoľko hrozilo
prevrátenie aj s osobami.
22. marca 2004 požiar
Požiar drevenej šopy v Trenčianskej Teplej pri železničnej
stanici. Trval od 20:37 do 22:42 hod. Rozmer 4 x 6 m
a bola celá v plameňoch . Použitých 7 500 l vody.
30. marca 2004 technický zásah
technický zásah pod vodou v Trenčianskych Tepliciach .
Na požiadanie polície – pátranie po nezvestnej osobe.
Zásah trval dva dni. Skupiny potápačov vykonávala zásah
v spolupráci
s potápačmi
z Okresného
riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku. Zásah sa
opakoval ešte aj 14. a 15. 04. 2004.
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2. mája 2004 požiar
Požiar osobného motorového vozidla Škoda Octavia na
sídlisku Juh, pri ktorom vznikla škoda cca 500.000,- Sk,
ktorého príčinou bolo úmyselné zapálenie.
4. júna 2004 technický zásah
Technický zásah – dopravná nehoda, pri ktorej došlo
k zrážke osobného motorového vozidla s nákladným. Pri
dopravnej nehode došlo k úniku nafty z utrhnutej nádrže,
ktorú príslušníci zlikvidovali pomocou sorbentov
a prečerpaním nafty do sudov.
9. júna 2004
Následkom silného nárazového vetra vo večerných
hodinách došlo k spadnutiu stromov na cestné komunikácie
na viacerých miestach v meste Trenčín a k utrhnutej
plechovej strechy na Kukučínovej ulici v Trenčíne. Celkom
príslušníci vykonali v priebehu cca 2,5 hodiny 6 výjazdov
na likvidáciu vzniknutých udalostí.
19. júna 2004
V tento deň vykonali príslušníci jednotky Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,
Hasičská stanica v Trenčíne celkom 8 výjazdov, z toho 5krát na odstraňovanie následkov povodne v obciach
Mníchova Lehota a Trenčianska Turná, Soblahov.
Príslušníci jednotky Hasičskej stanice v Trenčíne čerpali
vodu zo zaplavených pivníc cca 20 prípadoch a pomáhali
evakuovať ľudí s autobusu v Mníchovej Lehote, ktorý sa
dostal vplyvom silného prúdu vody mimo vozovku.
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Činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne – Hasičská stanica
v Trenčíne
počet

%

Postihnuté Usmrtené Zachránené Zranené
osoby
osoby
osoby
osoby

Výjazdy celkom
z toho:

575

100

184

12

172

139

požiar
technický zásah
ekologický zásah
planý poplach
cvičenie
požiar bez zásahu

196
273
24
22
42
18

34,10
47,48
4,17
3,82
7,30
3,13

6
177
0
0
1
0

0
12
0
0
0
0

6
165
0
0
1
0

5
133
0
0
1
0

počet

%

Technický zásah
z toho:

273

100

177

12

165

133

dopravná nehoda
zdravotnícka po moc
technická pomoc
technologická pomoc
práca pod vodou
práca na vode
povodňové práce
výšková pomoc - mobilná
výšková pomoc - lezecká
otváranie bytu
iný technický zásah

127
2
32
1
3
5
15
8
4
47
29

46,52
0,73
11,72
0,37
1,10
1,83
5,50
2,93
1,47
17,21
10,62

143
2
0
0
1
1
0
0
1
10
14

7
0
0
0
1
1
0
0
0
3
0

136
0
0
0
0
0
0
0
0
7
14

123
0
0
0
0
0
0
0
1
4
5

Postihnuté Usmrtené Zachránené Zranené
osoby
osoby
osoby
osoby

V porovnaní s rokom 2003 bolo v rámci výjazdov
jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne v roku 2004 o 198 výjazdov menej. Menej
bolo i výjazdov k požiarom o 209 a k technickým zásahom
o 6.
Oblasť požiarnej prevencie – priestupky na úseku požiarnej
ochrany
Prejednávanie priestupkov na úseku ochrany pred požiarmi
bolo vykonávané na základe poznatkov z vlastnej činnosti
alebo na základe odstúpenia spisov orgánmi Policajného zboru
Slovenskej republiky. Celkove boli na okresnom riaditeľstve
prerokované 4 priestupky, pri ktorých boli uložené pokuty
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v celkovej sume 2.000,- Sk. Okrem toho bolo 6 priestupkov
vyriešených v blokovom konaní, pri ktorých bola uložená
pokuta v celkovej sume 2.300,- Sk.
Pri vyvodzovaní postihov v prípadoch závažného porušenia
predpisov bol uplatňovaný dôslednejší postup voči
právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám, keď bolo
vydaných 20 rozhodnutí na pokutu v celkovej sume
190. 000,- Sk.
Prehľad sankcií za rok 2004
rok 2004
Pokuty (počet/Sk)
Priestupky
(počet/Sk)
blokové konanie
(počet/Sk)

1. štvrťrok
11/ 130 000
-

2. štvrťrok
4/27 000
2/1 000

3. štvrťrok
2/8 000
1/0 (pokarhanie)

4. štvrťrok
3/25 000
1/1 000

spolu
20/ 190 000
4/2 000

2/600

1/100

3/1 100

1/500

7/2 300

Prehľad
vykonaných
protipožiarnych
kontrol
u právnických osôb a fyzických podnikajúcich osôb
Počet komplexných kontrol / počet zistených nedostatkov :
102/4.352
Počet tematických kontrol / počet zistených nedostatkov :
76/560
Počet následných kontrol / počet zistených nedostatkov :
142/57
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Náboženský a duchovný život
Duchovná štatistika Trenčianskej farnosti rímsko-katolíckej
cirkvi za rok 2004 :
Sviatok svätého krstu – celkom pokrstených 228 osôb,
z toho :
- 106 chlapcov,
- 122 dievčat,
Sviatok svätého birmovania
- Sviatosť birmovania prijalo 259 osôb.
Sviatok svätého sobáša
- celkom zosobášených 134 párov
Pohreby celkom 230 osôb, z toho :

- 107 mužov,
- 123 žien,
Z 230 zomrelých veriacich bolo 100 nezaopatrených
Prvé sväté prijímanie
- V Trenčianskej farnosti pristúpilo k prvému svätému
prijímaniu 377 detí a dospelých.
Duchovná štatistika Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania v meste Trenčín :
 konfirmáciu prijalo 27 osôb, z toho 12 chlapcov, 11 dievčat, 1 muž a 3 ženy;
 sviatosť krstu prijalo 23 osôb, z toho 9 chlapcov, 9
dievčat, 1 muž a 4 ženy;
 sviatosť manželstva prijalo 20 párov, z toho v 13 prípadoch nábožensky zmiešané manželstvá;
Dňa 27. februára 2004 sa uskutočnilo v evanjelickom
kostole v Trenčíne zasadnutie zborového konventu za účasti
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generálneho dozorcu Ing. Jána Holčíka, biskupa Ivana
Osuského, seniora Považského seniorátu Michala Masára
a seniorálneho právneho zástupcu Jána Podhradského.
Trenčiansky evanjelik č. 1/2005
Na budove rímskokatolíckeho Farského úradu v Trenčíne
sa podarilo v roku 2004 vymeniť strešnú krytinu na prednej
strane budovy, pretože v tejto časti zatekalo. Okrem toho sa
vykonala rekonštrukcia elektrickej inštalácie, ústredného
vykurovania, sociálneho zariadenia a vykonala sa vymaľovanie celého objektu. Celkove náklady na rekonštrukcia
dosiahli výšku 500 tisíc Sk, ktoré zapožičal Biskupský úrad
v Nitre.
Vlastné poznámky
Dňa 27. marca 2004
sa uskutočnil v Trenčíne
celoslovenský
snem
Hnutia kresťanských rodín. Otvorenie sa uskutočnilo slávnostnou svätou omšou v kostole
Notre Dame celebrovaomšu celebroval pomocný biskup Mons. Marián Chovanec s rektorom
nou nitrianskym pomoc- svätú
Mgr. Petrom Masarykom (vľavo) a jezuitom Pavlom Ďurčekom SJ.
ným biskupom Mons.
ThDr. Mariánom Chovancom. Po slávnostnom otvorení sa
potom delegáti premiestnili do
jedálne Keramoprojektu, kde
zhodnotili činnosť od posledného snemu. Správu o činnosti
predniesol predseda Hnutia
kresťanských rodín prof. RNDr.
Vladimír Ďurikovič, v ktorej
Správu o činnosti predniesol predseda Hnutia kresťanských
rodín prof. RNDr. Vladimír Ďurikovič.
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zhodnotil pôsobenie hnutia v oblasti laického apoštolátu rodín
v uplynulých štyroch rokoch. Upozornil na to, že najväčšou
prekážkou v činnosti je rutina. Je preto mimoriadne dôležité,
aby tí, ktorí nesú zodpovednosť, hľadali nové cesty. V tomto
smere treba prehĺbiť spoluprácu medzi duchovnými osobami
a laikmi v Cirkvi, pri komunikácii je nutné viesť otvorenosť
a dialóg, vo vzájomnej jednote rozvíjať rodinné vedomie
a ďalšie poznanie a vieru na biblickom základe. Predmetom
ďalšieho rokovania snemu potom boli informácie zástupcov
spoločenstiev z rôznych miest Slovenska o svojich aktivitách,
ako aj aktivity Hnutia kresťanských rodín v následnom období
v špeciálnych programoch na podporu
komunikácie v rodinách. Snemovanie
Hnutia kresťanských rodín pozdravil aj
pomocný biskup Nitrianskej diecézy
a trenčiansky rodák Mons. ThDr. Marián
Chovanec. Snem prerokoval nové stanovy
Hnutia kresťanských rodín a voľba
predsedu a podpredsedov Hnutia kresťanských rodín. Za predsedu bol opäť
zvolený prof. RNDr. Vladimír Ďurikovič. biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec
Za podpredsedov boli zvolení Ing. Martin Tobolka, Ing. Karol
Husár a Ing. Alojz Marek.
Vlastné poznámky
Farské listy č. 3/2004
Pomocná evidencia 173/1/04, 244/1/04
Dňa 4. apríla 2004 sa uskutočnila celomestská akcia krížová cesta od kostola Notre Dame cez Brezinu s jej
ukončením vo farskom kostole Narodenia Panny Márie.
Príjemné teplé počasie s malou hrozbou dažďa (ktorý však
vydržal) zanechalo v účastníkoch krížovej cesty nezabudnuteľné zážitky.
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Vlastné poznámky
Dňa 9. apríla 2004 na
slávnosť Veľkého piatku
usporiadala farnosť kostola Svätej rodiny Trenčín Juh krížovú cestu
mládeže pod vedením
správcu kostola dôstojného pána Juraja Križana. Krížová cesta sa zaBožie slovo sa ozývalo Brezinou
čala na otoči mestskej
hromadnej dopravy na konci Saratovskej ulice pri základných
školách na Juhu a ukončená pri kríži pamätníka umučených na
trenčianskej Brezine. Príjemné jarné slnečné počasie
sprevádzalo počas celej krížovej cesty nielen mladých, ale aj
starších veriacich a vrylo im nezabudnuteľné spomienky na
umučenie Ježiša Krista.
Vlastné poznámky
Dňa 30. mája 2004 na
sviatok Ducha svätého vo
farskom kostole Narodenia Panny Márie, kostole Piaristov, kostole
Notre Dame a kostole
Svätej rodiny na Juhu sa
uskutočnilo prvé sväté
prijímanie detí Trendôstojný pán Mgr. Peter Masarik pri svätej omši
čianskej farnosti. Mimoriadne krásne počasie (predtým celý týždeň pršalo) umocnilo
u prvoprijímajúcich detí prijatie tejto sviatosti. Ako bolo
vyššie spomenuté jedným z týchto miest bol aj kostol Notre
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Dame, kde mali prvé sväté prijímanie deti z Cirkevnej
základnej školy sv. Ondreja-Svorada a Benedikta. Výzdoba
exteriéru a interiéru kostola zeleňou, čerstvými kvetmi a girlandami vytvorili nezabudnuteľné a neopakovateľné slávnostné chvíle pre deti, ich rodičov a krstných rodičov. Slávnostná
svätá omša začala spoločným nástupom detí od hlavného
vchodu kostola k hlavnému oltáru vedených dôstojným pánom Mgr. Petrom Masarikom. Organizácia prvého svätého prijímania prepracovaná sestrou Marcelou do najmenších podrobností mala úspech, ale hlavne nezvyčajný zážitok všetkých prítomných. Slávnostné chvíle spríjemnilo vystúpenie chrámového speváckeho zboru s orchestrom.
Vlastné poznámky
Z rozhodnutia Otca kardinála Jána
Chryzostoma Korca sa začala v kostolíku
sv. Anny v Trenčíne dňom 6. júna 2004
pravidelná nedeľná archijerejská svätá
liturgia pre gréckokatolíckych veriacich.
Úvodnú svätú omšu slávil prešovský
eparcha Mons. Ján Babjak SJ, ktorú s ním
celebrovali ceremoniár Biskupského úradu
Prof. PhDr. Ján Komorovský
v Prešove Jozef Urvinitka, rektor Kňazského seminára blahoslaveného biskupa mučeníka Petra Pavla
Gojdiča v Prešove Vasiľ Kormaník a bratislavský presbyter
Peter Rusňák. Dôvodom pre jej uvedenie bolo približne 200
veriacich gréckokatolíkov v Trenčíne a jeho najbližšom okolí
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podľa posledného sčítania ľudu. Po skončení svätej liturgie sa
uskutočnila malá slávnosť, na ktorej Mons. Ján Babjak SJ
odovzdal prof. PhDr. Jánovi Komorovskému „Rad sv.
Silvestra“, ktorý mu udelil Svätý Otec Ján Pavol 2. za jeho
celoživotné dielo v oblasti ruskej náboženskej literatúry

a spirituality. Slávnosť spevom doprevádzal Zbor svätého
Romana Sladkopevca z Kňazského seminára v Prešove.
Preklad textu udeleného Radu sv. Silvestra :
„Ján Pavol 2. najvyšší veľkňaz.
Radi súhlasíme s prosbami nám predloženými,
z ktorých sme sa dozvedeli, že si sa zaslúžil o dobro
a rozvoj Katolíckej cirkvi a katolicizmu, aby sme vyjadrili
otvorené svedectvo našej vďačnej vôle, vyberáme,
ustanovujeme a vyhlasujeme Teba
Ján Komorovský za rytiera radu sv. Silvestra pápeža
a udeľujeme Ti privilégium používať všetky výsady, ktoré
sú spojené s touto hodnosťou.
Podpísaný kardinál Angelo Sodano, štátny sekretár“.
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Vlastné poznámky
Katolícke noviny 20.06.2004
Pomocná evidencia 406/1/04
Ranná svätá omša v kostole Notre Dame v Trenčíne dňa
25. júna 2004 bola poslednou svätou omšou v tomto kostole
dekanom Trenčianskej farnosti Mons. Petrom Paliatkom pred
jeho odchodom na nové pôsobisko v Dolnej Tižine pri Žiline.
V mene veriacich tohto kostola sa poďakovali za jeho
trinásťročnú službu vo vinici Pánovej v meste Trenčín
Ing. Marián Žák a Gabriela Hubínska. Osobitne vyzdvihli jeho
mimoriadnu aktivitu pri výstavbe nového kostola v sídlisku
Trenčín – Juh, ktoré v tomto zložitom období sa mu podarilo
doviesť po všetkých stránkach do správneho konca. Mons.
Peter Paliatka sa poďakoval za slová uznania, ale ako povedal,
táto stavba mu ubrala veľa síl, najmä z nepochopenia orgánov
verejnej správy, a preto požiadal o preloženie.
Vlastné poznámky
Približne 250 veriacich mesta Trenčín prijalo dňa 27. júna
2004 pozvanie na koncert speváckeho zboru
„Trenčiansky výber“ do kostola Notre Dame. Po
nástupe speváckeho zboru pred hlavný oltár
prítomných na koncerte privítala Mária Hlavková
a požiadala správcu kostola Notre Dame
Mária Hlávková
dôstojného pána Petra Masarika o príhovor. Dôstojný pán
Mgr. Peter Masarik s uspokojením konštatoval, že sa podarilo
vytvoriť toto mládežnícke teleso v rámci trenčianskej farnosti
na veľmi solídnej úrovni, ktoré
združilo
dievčatá a
chlapcov zo všetkých trenčianskych kostolov majúcich záujem
o zborový spev. Zaželal spevákom do budúcna veľa
úspechov, nech sa im dobre spieva Veronika Krivá vo
svojom príhovore doplnila informácie o vzniku speváckeho
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zboru. Spevácky zbor o 25 členoch vznikol v mesiaci
november 2003 a odvtedy všetok voľný čas
venoval k nacvičovaniu skladieb.
Do akej kvality sa podarilo nacvičiť skladby musíte posúdiť vy
poslucháči. Už prvé zaspievané
piesne za doprovodu gitár, flauty,
Veronika Krivá
husiel
a prenosMgr. Peter Masarik
ného elektronického organu presvedčili každého poslucháča mimoriadnu snahu každého
speváka o špičkový spevácky výkon. Okrem toho sa pokúsili zaspievať
aj gregoriánske piesne acapela, teda bez doprospevácky zbor pred hlavným oltárom
vodu hudobných nástrojov a tiež im to dobre vyšlo. Je pravdou, že spevácky zbor sa
opieral o hudobne nadaných spevákov a inštrumentalistov,
ktorí v druhej časti programu zahrali
náročné skladby pre husle (Janko Vindiš),
flautu (Kristínka Hegerová), violončelo (p.
Sliacka) a organ (Janka Vindišová). Preto
i po poslednej skladbe takmer dvojhodinového vystúpenia speváckeho zboru
ocenili poslucháči mladých spevákov za
dekan Mons. Peter Paliatka
výkon dlhotrvajúcim potleskom, takže museli ešte pridávať.
Záver patril poďakovaniu dekanovi Mons. Petrovi Paliatkovi
za jeho pomoc pri zrode speváckeho zboru a zaželali mu na
novom pôsobisku veľa úspechov pri hlásaní Božieho slova.
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Vlastné poznámky
Dňa 29. júna 2004, na sviatok svätých Petra a Pavla, sa vo
farskom kostole Narodenia Panny Márie uskutočnila
rozlúčková svätá omša s odchádzajúcim dekanom Mons.
Petrom Paliatkom, ktorú spolu s ním slúžili trenčianski kňazi
Mgr. Peter Masarik, Ing. Pavol Benko, Dušan Argaláš
a Michal Lašo za veľkej účasti
trenčianskych veriacich. Spoločne
vzdali
poďakovanie
za
jeho
mimoriadne úsilie, ktoré vyvinul za
trinásť rokov svojej pastoračnej
činnosti v Trenčíne, osobitne za aktivitu
pri realizácii výstavby kostola Svätej
dekan Mons.Peter Paliatka
rodiny na sídlisku Trenčín - Juh. Po svätej omši s kyticami
kvetov a poďakovaniami vystúpili – riaditeľka Cirkevnej
základnej školy sv. AndrejaSvorada a Benedikta Ing. Hulínová, za Farskú radu v Trenčíne Gabriela Hubínska, za
Hnutie kresťanských rodín
Ing. Marián Žák, za farský poďakovanie dôstojného pána ThDr. Petra Argaláša Mons. Petrovi
Paliatkovi, že ho priviedol k službe Pánovi
spevokol Ing. Oto Blasche
a za veriacich z Biskupíc Jozef Marček. Mimoriadne dojímavo
zapôsobilo poďakovanie dôstojného pána Dušana Argaláša
Mons. Petrovi Paliatkovi za to, že ho priviedol k službe
Pánovi. Pred záverečným požehnaním Mons. Peter Paliatka
poďakoval všetkým Trenčanom za všetku pomoc za uplynulé
obdobie jeho pastoračnej činnosti. I keď odchádza z Trenčína
na vlastnú žiadosť, neodchádza zatrpknutý, lebo zanechal po
sebe dobré výsledky svojej práce.
Vlastné poznámky
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Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 440/1/04
Dňa 4. júla 2004 vo farskom kostole Narodenia Panny
Márie v Trenčíne sa uskutočnila na svätej omši inaugurácia
nového dekana Trenčianskeho dekanátu Mgr. Milana
Kupčíka, ktorý bol ustanovený do tejto funkcie dňa 1. júla
2004. Nový dekan doteraz zastával funkciu správcu farnosti
Nitra – Horné Mesto. V Trenčíne k 1. júlu 2004 však nastali aj
ďalšie personálne zmeny a to :
- Ing. Pavol Benko, doterajší kaplán bol ustanovený za rektora
kostola sv. Anny v Trenčíne;
- Eugen Rybanský, doterajší kaplán v kostole Svätej rodiny na
Juhu odchádza na misie do
Windsoru;
- Pavol Turza, doterajší kaplán vo
farskom kostole Narodenia Panny
Márie v Trenčíne bol ustanovený za
kaplána v Čadci – Kyčerke;
- za kaplána bol v Trenčíne ustanovený Peter Knapec, doteraz kaplán
nový dekan Mgr. Milan Kupčík
v Nitre – Horné Mesto;
- za kaplána bol ustanovený Juraj Pluta, novokňaz;
- za kaplána kostola Svätej rodiny na Juhu bol ustanovený
Cyril Lieskovský po učinkovaní Fokoláre – Lopiano.
Vlastné poznámky
Farské listy, č. 8/2004, č. 9/2004
Pomocná evidencia 490/1/04, 565/1/04
V dňoch 17. až 18. júla 2004 sa uskutočnila tradičná púť
kresťanov na najstaršie pútnické miesto Skalku. Priazeň
počasia žičila, a tak na slávnostnej svätej omši na novej Skalke
celebrovanú metropolitom bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
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Mons. Jánom Sokolom sa zúčastnilo možno aj okolo päť tisíc
veriacich. V slávnostnej homílii sa sústredil na podporu
usporiadaného rodinného života a kresťanskej výchove detí.
Počas púte navštívili viacerí veriaci zrekonštruovanú kaplnku
Narodenia Pána a jaskyňu na starej Skalke.
Vlastné poznámky
Dňa 4. augusta 2004 sa uskutočnilo zoznamovacie
stretnutie primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera
s novým dekanom Trenčianskeho dekanátu Mgr. Milanom
Kupčíkom.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
V priebehu mesiaca augusta
2004 sa uskutočnila kompletná
výmena strešnej krytiny na
kostole Notre Dame v Trenčíne.
Práce sa vykonali na základe
skutočnosti, že na viacerých
miestach do kostola zatekalo,
preto bolo nutné práce vykonať.
Prácam na kostole prialo
počasie, pretože celého priebehu výmeny krytiny ani raz
nezapršalo.
Vlastné poznámky
Dňa 3. októbra 2004 si Evanjelická cirkev augsburského
vyznania pripomenula na službách Božích 210. výročie
posvätenia evanjelického kostola v Trenčíne za účasti biskupa
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania Igora Mišinu.
Vlastné poznámky
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Dňa 2. novembra 2004 kaplnka na trenčianskom cintoríne
bola miestom svätej omše,
ktorá bola venovaná našim
blízkym a zomrelým občanom
mesta Trenčín za účasti takmer päťsto veriacich. Svätú
omšu celebroval dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan
Kupčík za asistencie miestpozostalí ovenčili hroby svojich blízkych
nych kňazov. Spomienka na
zomrelých takýmto spôsobom sa uskutočnila po prvýkrát na
mestskom cintoríne a dala základ novej tradícii uctievania si
spomienke na tých všetkých občanov, ktorí sú na trenčianskom cintoríne pochovaní.
Vlastné poznámky
Dňa 12. novembra 2004 odsúhlasilo seniorálne presbytérstvo Považského seniorátu výstavbu nového zborového
domu v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou ZINO s.r.o.
Trenčín.
Vlastné poznámky
Dňa 30. decembra 2004 sa predstavil v kostole Notre Dame
v Trenčíne so svojím speváckym umením spevácky zbor
z obce Dolná Tižina pri Žiline, do ktorej bol premiestnený
dlhoročný dekan Trenčianskej farnosti Mons. Peter Paliatka.
Vlastné poznámky

300

Školstvo a vzdelávanie
Dňa 9. januára 2004 sa uskutočnilo celońkolské rodičovské
zdruņenie Základnej ńkoly na Východnej ulici v Trenčíne
v súvislosti so zruńením tejto ńkoly Mestským zastupiteľstvom
v Trenčíne dňa 18. decembra 2004. Účastníkov preplnenej
telocvične naplnenej nielen rodičmi, ale aj ich deťmi privítal
predseda Rady rodičov ńkoly RNDr. Pavol Kováč. Atmosféra
v telocvični bola nabitá, často sprevádzané výkrikmi ako „Fuj
!“, „Hanba !“, „Takto sa správajú poslanci, ktorí skladali
poslanecký sľub ?“, „Čoho sa boja ?“, „Nedokáņu obhájiť to,
čo zbabrali !”. Vńetky boli adresované poslancom mestského
zastupiteľstva, ktorí medzi rodičov do ńkoly neprińli. „Na
dneńné stretnutie sme pozvali práve tých, ktorí nám mali
vysvetliť rozhodnutie zruńiť nańu ńkolu. Dneńnú neúčasť
ospravedlnil iba viceprimátor Ing. Ján Krátky. Ostatní poslanci
Ing. Branislav Celler, Mgr. Anna Plánková, Oľga Löbbová
a Ing. Milan Česal sa neospravedlnili. skonńtatoval RNDr.
Pavol Kováč. Pred rodičov vystúpil riaditeľ ńkoly Mgr.
Ladislav Plńko, ktorý konńtatoval, ņe vytvorením megańkoly
sa zníņi kvalita vzdelávania, narastú
výchovné problémy, zhorńia sa
pracovné podmienky učiteľov a
zvýńi sa riziko úrazov pri dochádzaní ņiakov do ńkoly. Podporu
prińiel vyjadriť aj riaditeľ Základnej
ńkoly Trenčín, Saratovská ulica.
Vlastné pocity vyjadrila tieņ bývalá
vedúca odboru ńkolstva Okresného
úradu v Trenčíne Mgr. Marta prítomní rodičia podpisovali petíciu na zachovanie
ZŃ Trenčín, Východná ulica
Kákońová, keď povedala : „Bola
som ńokovaná, akým spôsobom sa koncepcia pripravovala.
Keď nám ju Mgr. Anna Plánková predstavovala, nič nemala
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pripravené na papieri a uņ vôbec sa nehovorilo o vytváraní
megańkoly na Juhu.“ Pravdou je, ņe predkladané materiály
predkladané na rôznych úrovniach sa obsahovo líńili. Aj preto
sa cítim podvedená. Medzi váńnivými diskutérmi bol aj Ing.
Peter Niņňanský, CSc., ktorý v závere minulého roku 2003
zatiaľ neoficiálne ohlásil kandidatúru na primátora mesta
Trenčín. Vystúpil aj poslanec Ing. Róbert Lifka, ktorý povedal,
ņe hlasoval proti zruńeniu ńkôl. Viem, ņe sa to musí urobiť, ale
nie takto. Postupne sa vyjadrovali i rodičia. Predsedníčka
Rady ńkoly Mária Končírová nakoniec vyhlásila, ņe sa
zbierajú podpisy pod petíciu, aby ńkola zostala. To, ako bola
koncepcia pripravená a schválená, nám potvrdzuje, ņe vôbec
nejde o záujmy a potreby detí ani o racionalizáciu, pretoņe
centralizácia troch ńkôl neprinesie ņiadne pozitíva. Dávame
podnet Ńkolskej ńtátnej inńpekcii na preńetrenie pre podozrenie
z poruńovania zákona a rovnako sa zástupcovia rodičov
odvolajú na okresnú prokuratúru.
Trenčianske noviny 12.01.2004
Pomocná evidencia 07.01.2004
Dňa 12. januára 2004 sa stretnutie rodičov a funkcionárov
mesta Trenčín zopakovalo len s tým rozdielom, ņe miestom
konania bol Mestský
úrad v Trenčíne a s
rodičmi komunikoval
viceprimátor
mesta
Trenčín Ing. Ján Krátky. No treba konńtatovať, ņe vystúpenia
rodičov boli často aņ
groteskné, zrejme neuvedomujúc si ich výStretnutie s rodičmi viedol Ing. Ján Krátky
povednú hodnotu. Z nich moņno spomenúť aspoň dve :
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- predloņiť návrh na zruńenie vńetkých ńkôl v Trenčíne a učiť
pod jednou veľkou plachtou na námestí;
- umoņniť, aby dievčatá rodili od 10 rokov, čím by sa zlepńil
demografický vývoj.
I napriek tomu, ņe v kaņdom vystúpení bolo veľa emócií,
vńetky vystúpenia rodičov boli vypočuté. Na záver treba snáď
len treba dodať, ņe táto veľká občianska nevoľa vznikla
nedostatočnou komunikáciou zo strany predkladateľov so
vńetkými zainteresovanými stranami. A keďņe celá táto akcia
prebehla v období pred voľbami na primátora mesta Trenčín
a nik z politických strán a kandidátov na primátora nechcel
stratiť hlasy voličov, skončilo to opätovným prerokovaním
v mestskom zastupiteľstve.
Info Trenčín 15.01.2004
Pomocná evidencia 19/1/04
Vyhláńka Ministerstva ńkolstva Slovenskej republiky
stanovila pre rok 2004 normatív na jedného ņiaka základnej
ńkoly 21.400,- Sk zo ńtátneho rozpočtu. Manaņmenty ńkôl na
celom Slovensku tak dostali reálnu predstavu, do akého
rozpočtu sa v tomto kalendárnom roku musia vtesnať, ak im
ich zriaďovatelia, neprispejú z vlastných rozpočtových kapitol.
Mesto Trenčín schválilo vo svojom tohtoročnom rozpočte
15,5 milióna Sk na rozvoj ńkôl. Na prvej tohtoročnej porade
riaditeľov základných ńkôl sa vńak od viceprimátora
a ńtatutára Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera dozvedeli, ņe
tieto finančné prostriedky sú určené na investičné akcie a
nemôņu byť pouņité napríklad na vykrytie miezd pedagogických i nepedagogických pracovníkov. Treba vńak
povedať, ņe predstavy niektorých riaditeľov základných ńkôl
v Trenčíne o rozpočtoch svojich vzdelávacích inńtitúcií boli
niekoľkokrát vyńńie ako zdroje. Ak zreálniť tieto svoje
poņiadavky treba nájsť rieńenie v rámci mimorozpočtových
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zdrojov napríklad komerčným vyuņitím priestorov ńkôl
v popoludňajńích hodinách a cez víkendy, naznačil moņnú
cestu rieńenia Ing. Branislav Celler. Do najbliņńieho
pracovného stretnutia, ktoré sa uskutoční 11. februára 2004,
riaditelia ńkôl predloņia reálny rozpočet i koncepciu aktivít,
smerujúcich k získaniu mimorozpočtových zdrojov. Zriaďovateľ im zase predstaví moņnosti i postup pri vypracovaní
grantových programov, financovaných zo zdrojov Európskej
únie.
Vlastné poznámky
Na Fakulte ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka ukončil ako prvý doktorandské ńtúdium
v ńtudijnom odbore „Strojárske technológie a materiály“ Ing.
Jozef Ńandora. Svoju dizertačnú prácu na tému „Výroba
hlbokých otvorov vo vysokopevných peciach“ obhájil dňa
15. januára 2004.
TnU Trendy –marec 2004
Pomocná evidencia 133/1/04
Dňa 21. januára 2004 prijal rektor Trenčianskej univerzity
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. so svojím kolektívom
akademických
spolupracovníkov
regionálnych novinárov, aby tak
pokračoval v tradícii stretávania sa na
začiatku kalendárneho roka. Vo
svojom úvode poďakoval novinárom
za ich aktivity v roku 2003 v prospech univerzity, zrejme uvedomujúc
si, ņe veda a vzdelávanie sú základom
prosperity mesta Trenčín, regiónu
a celej spoločnosti. Teda sú to tie
veličiny, do ktorých sa oplatí
Rektor TUAD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
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investovať. Pri podávaní dobrej kapustnice prebiehala aj
diskusia. Do jej popredia sa dostala horúca téma posledných
dní, keď Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom
mimoriadnom zasadnutí dňa 16. januára 2004 nezruńilo
niektoré základné ńkoly a ich priestory tak neposkytnú pre
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka. Rektor univerzity
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. uviedol, ņe univerzita nikdy
nedeklarovala, ņe má záujem iba o budovu Základnej ńkoly
Trenčín, Východná ulica. Univerzita privíta akúkoľvek ochotu
mesta Trenčín v ponúknutí vhodnej budovy a nebude konať
nič na urýchlenie jeho rozhodnutia. Potvrdil, ņe univerzita
nemá záujem o objekt po zruńenej Základnej ńkole Trenčín,
Ulica 1. mája, ale ņe má záujem o objekt Základnej ńkoly
Trenčín, Ńtudentská ulica, ktorá je v tesnej blízkosti
univerzity. No nemoņno nevidieť v tomto smere záujmy mesta
Trenčín, alebo ďalńích inńtitúcií. Na druhej strane netreba
zakrývať skutočnosť, ņe sú viaceré mestá ako napríklad
Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Pieńťany, či Dubnica nad
Váhom, ktoré uņ ponúkli univerzite ochotne vhodné priestory.
A tak rieńiť nové priestory pre univerzitu pre nový ńkolský rok
2004/2005 je na vedení mesta Trenčín. Rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
potom informoval novinárov, ņe bol oslovený firmou na
výrobu komponentov do automobilov, ktorá by sa chcela
usadiť v Trenčíne a poskytnúť zamestnanie pre cca 800 osôb.
Investor má poņiadavku na splnenie týchto podmienok –
existencia vysokej ńkoly, letisko, diaľnica a vhodná pracovná
sila. Súčasne potvrdil, ņe Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka so svojou Fakultou ńpeciálnej techniky a výskumnou
a vývojovou základňou je schopná splniť vńetky poņiadavky
tejto firmy. Na záver si trocha poťaņkal, ņe i napriek
zlepńeným vzťahom s vedením mesta Trenčín, stále sa eńte
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nedocenil význam univerzity pre mesto Trenčín a pre celý
trenčiansky región.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 01.02.2004
Dňa 22. januára 2004 sa uskutočnil na Fakulte ńpeciálnej
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
pedagogický seminár na tému „Charakteristika vysokońkolského ńtúdia na vysokej ńkole technického zamerania“.
Jej cieľom bolo zadefinovať problémy výchovnovzdelávacieho procesu, kde bola pozornosť zameraná na prvý
ročník z dôvodu úbytku ńtudentov na fakulte. Úvodnú
prednáńku prezentovala prodekanka fakulty Ing. Zuzana
Jamrichová, PhD. Konkrétnym opatrením na zlepńenie
situácie bolo zaradenie do vzdelávacieho procesu seminár
z matematiky a mechaniky, čo vychádzalo z návrhu učiteľov
univerzity.
TnU Trendy – marec 2004
Pomocná evidencia 133/1/04
Dňa 30. januára 2004 uskutočnil Európsky polytechnický
inńtitút v Kunoviciach medzinárodnú ńtudentskú vedeckú
konferenciu za účasti 25 ńtudentov, medzi ktorými sa nestratili
ńtudenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jana Ovesná a Tomáń
Černěnko. Konferencia bola rozdelená do troch sekcií :
- marketing a manaņment,
- financie a dane,
- elektronické počítače.
Príspevky hodnotila medzinárodná komisia. Je poteńiteľné, ņe
„Cenu rektora“ Európskeho polytechnického inńtitútu
v Kunoviciach získal ńtudent 3. ročníka Fakulty sociálno-
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ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka Tomáń Černěnko.
TnU Trendy – marec 2004
Pomocná evidencia 133/1/04
Dňa 6. februára 2004 pripravila Vysoká ńkola manaņmentu,
ponúkajúca programy City University, pre vńetkých záujemcov v budúcom ńkolskom roku „Deň otvorených dverí“.
Hlavnou náplňou dňa bola prehliadka priestorov ńkoly, t.j.
učební a počítačových laboratórií. Okrem toho sa
prostredníctvom akademických funkcionárov mohli veľa
dozvedieť o ńtudijných programoch ńkoly. Novinkou od
septembra 2004 bude pilotný bakalársky program v odbore
podnikový manaņment vyučovaný v slovenskom jazyku.
Vlastné poznámky
Dňa 11. februára 2004 uskutočnila Fakulta ńpeciálnej
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka seminár
24 interných a externých doktorandov, na ktorom za účasti
vedenia fakulty a svojich učiteľov prezentovali výsledky
svojej práce vo vedeckom programe.
TnU Trendy – marec 2004
Pomocná evidencia 133/1/04
Dňa 12. februára 2004 sa uskutočnil v Strednom odbornom
učilińti strojárenskom v Trenčíne 6. ročník prezentácie
stredných ńkôl pod názvom „Stredońkolák“, určenej predovńetkým ņiakom ôsmych a deviatich tried základných ńkôl
z okolia Trenčína. Odborné konzultácie zabezpečovali pracovníci Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne
v Trenčíne a Metodického centra odboru ńkolstva Krajského
úradu v Trenčíne. Ņiaci a ich rodičia sa dozvedeli o ńtudijných
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odboroch, učebných plánoch, spôsobe ńtúdia, prijímacom
konaní, záujmovej činnosti na jednotlivých stredných ńkolách.
Trenčianske noviny 02.02.2004
Pomocná evidencia 42/1/04
Koncom januára a začiatkom februára 2004 sa uskutočnili
na trenčianskych základných ńkolách zápisy prvákov pre
ńkolský rok 2004/2005. Nastávajúci ņiaci prvých ročníkov
prichádzali na zápisy so svojimi rodičmi a učiteľky u nich
zisťovali pripravenosť na začiatok ńkolskej dochádzky ako
napríklad rozoznávanie farieb, číslic, písmen, či vie kresliť
a aké má záujmy. Do prvých ročníkov základných ńkôl
v Trenčíne boli zapísané deti takto :
Základná ńkola Trenčín, Východná ulica
35 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Ńtudentská ulica
18 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Veľkomoravská 68 ņiakov
ulica
Základná ńkola Trenčín, Ulica Dlhé Hony
91 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Bezručova ulica
39 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Hodņova ulica
80 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Saratovská ulica
36 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Novomeského ulica
43 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Kubranská ulica
31 ņiakov
+ mimoriadne nadané deti 14 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Ulica Na dolinách
34 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Potočná ulica
9 ņiakov
Základná ńkola Trenčín, Kristíny Royovej
10 ņiakov
Spo l u
508 žiakov

Vlastné poznámky
Spolu 126 modelov, 31 ńkôl a dvaja samostatní autori
súťaņili na tohtoročnom 12. ročníku „Zlatá Fatima Junior
2004“ uskutočnenej v areáli Výstaviska Trenčín mesto módy v
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sobotu dňa 14. februára 2004. Pre tento rok organizátor súťaņe
Výstavisko Trenčín mesto módy vyhlásil tri súťaņné kategórie
– voľná odevná tvorba, konfekčná tvorba a módne doplnky.
Ńesťčlenná odborná porota, ktorej predsedala akademická
maliarka Júlia Sabová a členkou bola uņ tradične aj známa
trenčianska maliarka Eva Mińáková – Ábelová, rozhodla o
udelení troch ocenení „Zlatá Fatima junior 2004“ a jednom
ocenení „Top Model 2004“. Novinkou tohtoročnej súťaņe
„Zlatá Fatima Junior 2004“ bola účasť v porote ńtudentského
zástupcu, ktorým bol absolvent Strednej priemyselnej ńkoly
odevnej v Trenčíne a v súčasnosti ńtudent Vysokej ńkoly
výtvarných umení v Bratislave Lukáńa Kimličku. Tohtoročná
tematická orientácia súťaņných modelov v kategórii voľná
odevná tvorba vychádzala z dvoch zadaných tém :
- „Fauna a flóra a jej transformácia v odeve“
- a „Inńpirácia osobnosťou v literatúre, architektúre a vo
výtvarnom umení“.
Súťaņilo 62 modelov a kolekcií. Porota udelila jedno ocenenie
„Zlatá Fatima Junior 2004“ trojici autorov zo Strednej
priemyselnej ńkoly odevnej v Trenčíne Alene Matuńčinovej,
Kataríne Dobiáńovej a Veronike Prekopovej za kolekciu pod
názvom „Pocta Henrimu Matissovi“. V kategórii „Konfekčná
odevná tvorba“ súťaņilo 41 modelov a kolekcií. Ocenenie
„Zlatá Fatima Junior 2004“ získala kolekcia „Play“ od
Miroslavy Tománkovej zo Zdruņenej strednej ńkoly odevnej v
Púchove. V súťaņnej kategórii „Módne doplnky“ sa predstavilo 23 modelov a víťazstvo si odniesli kolektívy tried 4.F a
4. G zo Strednej priemyselnej ńkoly odevnej v Trenčíne za
kolekciu „Pseudonávraty“. Za „Top Model Zlatá Fatima
Junior 2004“ porota určila kolekciu „Postmondrian“ od
kolektívu ņiakov zo SPŃ odevnej pre sluchovo postihnutú
mládeņ z Kremnice, súťaņiacej v kategórii „Voľná odevná
tvorba“. Úspeńní tvorcovia víťazných modelov okrem
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ocenenia „Zlatá Fatima Junior 2004“ získali aj čiastku 2000,Sk. Ocenenie „Top model 2004“ získal odmenu 5000,- Sk
(2.500 Sk pre autora a 2.500 Sk pre ńkolu). Ocenené modely
budú prezentovať na jarnej časti 37. ročníka Veľtrhu módy a
odievania Trenčín mesto módy, ktorý sa bude konať v dňoch
10. aņ 12. marca 2004.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 81/1/04
Dňa 2. marca 2004 Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka bola miestom celodenného podujatia organizovaného „I.A.E.S.T.E.
Slovakia“,
zameraného
na
priame
stretnutie
a osobný
Ing. Peter Giraltoń
kontakt
ńtudentov vyńńích ročníkov
s ich potenciálnymi zamestExpozícia firmy „Accenture“
návateľmi, čo ńtudentovi pomáha pri ńpecializácii ńtúdia. Zamestnávateľovi sa tak poskytuje moņnosť osloviť ńtudentov s istým časovým predstihom a tým budovať svoju aktívnu zamestnávateľskú
politiku. Po otvorení rektorom Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jurajom Wagnerom, PhD.
jednotlivé firmy predstavil jednotlivé firmy Ing. Peter Giraltoń
z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Na stretnutí sa
predstavili firmy „Accenture“, „Dell“, „Hella Slovakia“ a
„Lidl“ kaņdá samostatne v dvadsať minútovom bloku
prednáńok a potom ńtudenti navńtevovali stánky firiem
a konzultovali s predstaviteľmi firiem konkrétne ich pracovné
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ponuky, podmienky, či iné témy. Vńetkým účastníkom bol
poskytnutý katalóg firiem „Katalóg Job 2004“, ktorým sa
ponúkajú významné firmy na Slovensku moņnosti uplatnenia
absolventom vysokých ńkôl technického zamerania.
Pomocná evidencia 107/1/04, 108/1/04
Dňa 2. marca 2004 bola Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka miestom odborného seminára na tému „6.
rámcový program Európskej
únie a Eureka“. Po otvorení
seminára
Ing.
Branislavom Anwarzaiom z katedry
elektrotechniky
Fakulty
mechatroniky Trenčianskej
univerzity
Alexandra DubčeIng. Branislav Anwarzai
ka sa k prítomným
účastníkom seminára prihovoril rektor
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Po jeho vystúpení
potom vystúpili so svojimi prednáńkami :
- Ing. Svatopluk Halada, člen sekretariátu „Eureka“ v Bruseli
na tému „Súčasný stav iniciatívy Eureka“;
- Ing. J. Kučický z BIC Ostrava na tému „Aktivity BIC
Ostrava pre rozvoj Eureka a príprava projektov Succes
stories“;
- Ing. Martin Kedro na tému „Nové nástroje 6. rámcového
programu Európskej únie a Eureka“;
- Ing. Branislav Anwarzai na tému „Súčasný stav 6. rámcového programu Európskej únie v tematickej priorite
NanoMat Pro“
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Pomocná evidencia 109/1/04, 110/1/04
Ńtudenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa
pripojili k ńtrajkovej pohotovosti vyhlásenej ńtudentami
vysokých ńkôl na Slovensku. O tomto vyhlásení informoval
média predseda ńtrajkového výboru Ing. Peter Giraltoń. Týmto
postojom podporili ńtudenti univerzity stanovisko Ńtudentskej
rady vysokých ńkôl Slovenskej republiky a vyjadrili protest
proti pripravovanému zavedeniu ńkolného vo vńetkých
stupňoch a formách vysokońkolského ńtúdia. Postup vlády
Slovenskej republiky povaņujú za krok, ktorý prehĺbi
sociálno-ekonomickú nestabilitu Slovenskej republiky.
Poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ņiadajú, aby
takýto zákon nepodporili, lebo znamenal koniec moņnosti
prístupu k vysokońkolskému vzdelaniu ńtudentov z kaņdej
sociálnej vrstvy. Tento hazard s budúcnosťou mladej generácie môņe znamenať stratu jednej z posledných devíz, ktorou
nańa republika eńte disponuje, uvádza sa vo vyhlásení
ńtrajkového výboru.
Trenčianske noviny 01.03.2004
Pomocná evidencia 111/1/04
Dňa 10. marca 2004 prijal rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
atańé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskej republiky v Slovenskej republike Francoisa-Oliviera
Seysa. Predmetom rokovania na stretnutí predstaviteľov oboch strán bola
rozńirovanie spolupráce Trenčianskej
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
univerzity Alexandra Dubčeka s univerzitami technického zamerania vo Francúzsku. V súčasnosti
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spolupracuje Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka s Fakultou
ekonomiky a manaņmentu Savojskej univerzity vo Francúzsku
na základe obojstrannej zmluvy zo dňa 28. marca 2002.
Spolupráca medzi obidvomi fakultami sa uskutočňuje v rámci
programu „Socrates“ a podprogramu „Erasmus“ so zameraním
na mobility ńtudentov a mobility učiteľov. Prvá takáto
bilaterálna zmluva bola podpísaná 20.
septembra 2002 na ńkolský rok
2003/2004, podľa ktorej sa Savojská
univerzita zaviazala prijať v rámci
ńtudentských mobilít ńtyroch ńtudentov
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka na ńtvormesačný ńtudijný pobyt.
Tento pobyt sa bude realizovať uņ
Francois - Olivier Seys
koncom marca 2004, keď ńtudenti budú
ńtudovať na Savojskej univerzite v odbore „manaņment“.
Francúzska strana pri rokovaní potvrdila, ņe bude aktivity
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka podporovať.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 132/1/04, 150/2/04
Dňa 24. marca
2004 sa uskutočnila
tlačová beseda Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka,
na ktorej predstavil
rektor doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD. jej nové
vedenie,
s ktorým
Zľava – riaditeľ Ústavu humanitných vied PaedDr. Ernesta Brosku, prorektor pre
vedu, výskum a medzinárodné vzťahy RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., rektor
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., prorektor pre
rozvoj doc. Ing. Ignác Prno, CSc., kvestor T renčianskej univerzity A. Dubčeka Ing.
Ragula a prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.313

vstupuje do nového funkčného obdobia a to prorektora pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Ivana Baránka, CSc.,
prorektora pre rozvoj doc. Ing. Ignáca Prnu, CSc. a pro–
rektora pre vedu, výskum medzinárodné vzťahy prof. RNDr.
Juraja Slabeyciusa, CSc. Predmetom tlačovej besedy boli
názory nových akademických funkcionárov na novelu
vysokońkolského zákona a aktuálne otázky s ňou súvisiace.
Vlastné poznámky
Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa v
marci uskutočnilo stretnutie ńtudentov so zástupcami
Ńtudentskej rady vysokých ńkôl, ktorí na tzv. „tour“
navńtevovali ńtudentov vysokých ńkôl s prioritným cieľom
diskutovať a zbierať pripomienky k zákonu o ńtudentských
pôņičkách. K aktivitám Ńtudentskej rady sa pozitívne vyjadril
aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Juraj Wagner, PhD., ktorý prezentoval aj svoj postoj k
financovaniu ńkolstva samotnými vzdelávacími subjektami. V
otázke pôņičiek podporuje zmenu filozofie v poskytovaní.
Konkrétne moņnosti vidí v rozńírení jej doterajńieho
sociálneho rozmeru do stimulačného rámca, ktorý bude
závislý najmä od ńtudijných výsledkov ņiadateľa. V súčasnosti
sa stále viac hovorí o zvyńovaní kvality vzdelávania, najmä v
súvislosti so zavedením ńkolného. Ing. Peter Giraltoń,
predseda Ńtudentského parlamentu Trenčianskej univerzity,
konńtatoval, ņe samotné zavedenie ńkolného automaticky
nezvýńi kvalitu vzdelávania. Na otázky a pripomienky
ńtudentov k pôņičkám reagovali podpredseda celoslovenskej
Ńtudentskej rady vysokých ńkôl Jaroslav Juriga, a Duńan
Zmitko a člen celoslovenskej Ńtudentskej rady vysokých ńkôl.
Pretlmočili slová predsedu vlády Slovenskej republiky
Mikuláńa Dzurindu, ktorý na spoločnom stretnutí vyjadril v
intenciách vety „Nech zhynie to, čo je staré.“ Takņe zánik
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neperspektívnych ńtudijných odborov je cieľom reformy
ńkolstva. Ńtudentská rada nemôņe zmeniť reformné úsilie
vlády, ale môņe upozorniť, prípadne ovplyvniť dopady
jednotlivých rozhodnutí. V tomto operačnom priestore svoje
pozície rozhodne nemienia opustiť.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Pomocná evidencia 230/2/04
Dňa 25. marca 2004 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Elegantne vyzdobená sála Kultúrneho a metodického centra
ozbrojených síl Slovenskej republiky uvítala, okrem
podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Viliama
Veteńku a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ing.
Milana Horta, Ing. Milana Cagalu, Ing. Miroslava Maxona,
MUDr. Miroslava Chovanca, Ing. Milana Reháka, Jozefa
Hrdličku, predstaviteľa Kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky Mariána Servátku, predsedu Trenčianskeho
samosprávneho
kraja Ńtefana Ńtefanca,
prednostu
Krajského
úradu
v Trenčíne
Mgr.
Daniela Gajdońa,
primátora
mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera, viceprezidenta Spoločnosti Alexandra
inaugurácia staronového rektora TUAD doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD.
Dubčeka
PhDr.
Ivana Laluhu, členov Správnej a vedeckej rady Trenčianskej
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univerzity Alexandra Dubčeka. Medzi vzácnymi hosťami bolo
aj 22 predstaviteľov univerzít a fakúlt z Ruskej federácie
(Iņevska), Českej republiky a Slovenskej republiky. V tej
chvíli sa prvýkrát v histórii Trenčína i regiónu nachádzalo na
meter ńtvorcový najviac akademických funkcionárov univerzít
a fakúlt, ktorí poctili slávnostný inauguračný akt rektora doc.
Ing. Juraja Wagnera, PhD. a dekanov prof. Ing. Dr.h.c. Antona
Blaņeja, DrSc. z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a
doc. Ing. Duńan Maga, PhD. z Fakulty mechatroniky. Medzi
nimi boli : Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., rektor
Technickej
univerzity
v Końiciach, prof. Ing.
Vojtech Kollár, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof.
Ing.
Vladimír
Báleń,
DrSc., rektor Slovenskej
technickej univerzity v
Bratislave, prof. RNDr.
Jozef Ďurček, CSc., rektor
Katolíckej univerzity v
inaugurácia dekana FSEV TUAD
prof. Ing. Dr.h.c. Antona Blaņeja, DrSc.
Ruņomberku, doc. Ing.
Ján Tuček, CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene,
doc. PaedDr. Mgr. Art. Vojtech Didi, rektor Akadémie umení
v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., rektor
Ostravskej univerzity v Ostrave, prof. MVDr. Viera Bajová,
PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Univerzity veterinárneho lekárstva v Końiciach, doc. RNDr.
Pavel Sůra, PhD., prorektor Univerzity Komenského v
Bratislave, PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc., prorektorka –
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Ing. Duńan
Huska, PhD., prorektor pre rozvoj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.,
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prorektor pre vedeckú činnosť Vojenskej akadémie v
Liptovskom Mikuláńi, doc. MUDr. Jaroslav Hinńt, CSc.,
prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislave,
MUDr. Jozef Miklońko, PhD., prorektor Vysokej ńkoly
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alņbety v Bratislave, doc.
Dr. Ing. Zdeněk Kůs, prorektor pre rozvoj Technickej
univerzity v Liberci, prof. Kuznecov, DrSc., prorektor
Iņevskej ńtátnej univerzity v Iņevsku, plk. JUDr. Miloń Hrvol,
CSc., prorektor pre výchovu a vzdelávanie Policajnej
akadémie v Bratislave, doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.,
dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave, prof. RNDr. Béla László, CSc. dekan Fakulty
stredourópskych ńtúdií Univerzity Konńtantína Filozofa v
Nitre, prof. Ing. Jozef Nosek, CSc. prodekan Fakulty
mechatroniky Technickej univerzity v Liberci, doc. Ing. Ján
Vajda, PhD., prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Ján
Michalík, PhD., dekan Elektrotechnickej fakulty Ņilinskej
univerzity v Ņiline. Ako prvého dekoroval predseda
Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka prof. Ing. Michal Borńč,. CSc. rektorskou reťazou
staronového rektora doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD.
Predsedníčka Akademického senátu Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD. inaugurovala dekana
prof. Ing. Dr.h.c. Antona Blaņeja, DrSc. a predseda
Akademického senátu Fakulty mechatroniky Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka Ing. René Harťanský, PhD.
odovzdal dekanskú reťaz doc. Ing. Duńan Maga, PhD., ktorý
je vo svojich 36-tich rokoch zrejme, najmladńím dekanom na
Slovensku. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. v úvode svojho
slávnostného príhovoru predstavil nový manaņment
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, v ktorom doc.
Ing. Ivan Baránek, CSc. je prorektorom pre výchovnovzdelávaciu činnosť a ńtatutárnym zástupcom rektora, doc.
Ing. Ignác Prno, CSc. prorektorom pre rozvoj a investície, doc.
RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. je prorektorom pre
medzinárodné vzťahy, vedu a výskum a PaedDr. Ernest Broska je prorektorom pre sociálne záleņitosti. Vo svojom
inauguračnom vystúpení ďalej rektor doc. Ing. Ju-raj Wagner,
PhD. konńtatoval, ņe do popredia sa dostávajú čoraz viac
znalosti, vedomosti a intelektuálne vlastníctvo, ktoré si vysoko
váņia a takto sa k nemu aj správajú v hospodársky vyzretejńích
krajinách. Je ńťastím, ņe na Slovensku i v regióne zatiaľ tento
kapitál stále máme.
Len si ho málo ctíme,
málo ho ńľachtíme a
málo ekonomickej pozornosti mu venujeme. Ako vyplynulo zo
správy
Národného
kontrolného
úradu
Slovenskej republiky
o výsledku kontroly
dekorovanie dekanskou reťazou akademika Ing. Duńana Magu, PhD. predsedom
Akademického senátu FM TU AD Ing. René Marťanským, PhD.
vysokých ńkôl, najmenej ńtudentov má Trenčiansky kraj. Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v súčasnosti, hrá vo výchovno-vzdelávacom systéme prvú ligu. Pre novonastúpený manaņment je
vńak cieľom dostať sa do extraligy, aby sme boli eńte zaujímavejńím partnerom pre vysoké ńkoly v zahraničí. Mesto
Trenčín a univerzita sú spojené nádoby. Ale v rovnakej
podobe sú i ńtudenti a univerzita. Treba preto spoločne pracovať tak, aby sme o ńtyri roky mohli povedať, ņe uņ sme
v extralige. Z hostí ako prvý vystúpil podpredseda Národnej
rady Slovenskej republiky JUDr. Viliam Veteńka. Okrem
318

poďakovania za dobrý kus odvedenej práce pre univerzitu i
región, vyslovil aj záväzok, ņe so svojimi kolegami v
parlamente prispeje k vytváraniu podmienok pre rozvoj
univerzít i vzdelania v Slovenskej republike. Podotkol pritom,
ņe k vede a vzdelaniu patrí aj podpora zo strany ńtátu. Úspeńní
môņu byť len vzdelaní ľudia. Prezident rektorskej konferencie
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. pridal ku blahoņelaniu i slová, ņe
na čele Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je skúsený
vysokońkolský manaņér, čo potvrdil uņ v predchádzajúcom
funkčnom období. Konńtatoval tieņ, ņe máme mozgy, ale bez
ńpičkovej experimentálnej základne nemôņeme drņať krok s
rýchlym vývojom. Napokon k vede a vzdelaniu patrí aj
podpora ńtátu, ktorá nás neuspokojuje. Slová uznania
univerzite vyjadril aj novozvolený primátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler. S poteńením oznámil, ņe sedem rokov
existencie univerzity sa nezmazateľne zapísalo do histórie
mesta Trenčín a v týchto dňoch sa začína i nová etapa
vzájomnej komunikácie, podpisom dohody o spolupráci.
V dňoch 29. a 30. apríla 2004 Fakulta sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Ale-xandra
Dubčeka v Trenčíne usporiadala
medzinárodnú
konferenciu pod
názvom „Personálny
manaņment v podmienkach formovania
nového európskeho trhu“ za
účasti popredných odborníkov
Zľava – prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej, DrSc., doc. Ing. Anna Kacháňaková, CSc. doc.
Ing. Juraj Wagner, PhD., doc. Ing. Otto Csampai, CSc.
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z Ruskej federácie, Českej republiky, Srbska a Čiernej hory
a viacerých univerzít Slovenskej republiky. Moderátora
konferencie sa úspeńne zhostil dekan Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne akademik prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej,
DrSc., ktorý privítal rektora Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. a vńetkých
účastníkov konferencie. Vyslovil presvedčenie, ņe sa budú v Trenčíne cítiť dobre.
Obdobie, do ktorého vstupujeme je charakterizované ľudským kapitálom, a preto musí
byť predmetom záujmu spoločnosti. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako
prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej, Dr.Sc.
jedna z prvých univerzít na Slovensku vytvorila ńtudijný program a jeho nositeľmi sú aj prví jej
absolventi. Na vystúpenie nadviazal svojím príhovorom rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc.
Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý pozdravil vńetkých účastníkov konferencie.
Je vņdy uņitočné, keď ľudia o problémoch medzi sebou stretávajú a diskutujú. Jedným z takýchto stretnutí je aj
táto konferencia. Vyzdvihol skutočnosť,
ņe konferencia svojím s mimoriadne
aktuálnym obsahom sa uskutočňuje
v období, keď sa nachádza nańa krajina
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
spolu s ďalńími deviatimi krajinami pár
hodín pred vstupom do Európskej únie. Vyslovil presvedčenie,
ņe vystúpenia jednotlivých prednáńateľov sa pretavia
do praktickej činnosti jej účastníkov v podmienkach ich
pracovísk. Poďakoval organizátorom podujatia za úsilie, ktoré
mu venovali a jeho účastníkom poprial príjemný pobyt pod
320

hradom Matúńa Čáka s tým, ņe budú eńte dlho spomínať na
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka. Prv neņ odznela prvá prednáńka vyjadril svoje pocity pri dneńnej konferencii
vedúci katedry ľudských zdrojov Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
doc. Ing. Otto Csampai, CSc., keď povedal, ņe pri zrode univerzity jej otcovia
doc. Ing. Otto Csampai, CSc.
ani netuńili, čo spôsobili, keď jednu
z fakúlt nazvali fakultou sociálno-ekonomických vzťahov.
Zrejme boli predvídaví, majúc na zreteli, ņe nadińla chvíľa,
aby sa do centra pozornosti dostali okrem ekonomických
hodnôt a peňazí dostali aj ľudské hodnoty. Teda si uvedomili,
ņe v tejto nańej hektickej dobe vńetky nańe snaņenia by mali
byť nasmerované na človeka, na
človeka s jeho potrebami, záujmami
a hodnotami. V duchu týchto myńlienok sa rozhodlo aj o organizovaní tejto
konferencie. No aņ potom uņ maratón
prednáńok otvorila doc. Ing. Anna
Kacháňaková, CSc. z Fakulty podnikového manaņmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave, ktorá sa vo
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc.
svojej prednáńke venovala riadeniu
ľudských zdrojov. Z jej vystúpenia zaujalo niekoľko zaujímavých myńlienok :
- v globálnom ekonomickom prostredí sa bude najlepńie dariť
tým krajinám, ktoré budú najlepńie vyuņívať ľudské zdroje;
- konkurenciu v ekonomických vzťahoch treba povaņovať za
faktor, ktorý významne vplýva na kvalitu;
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- aby sa vybudoval systém riadenia ľudských zdrojov v nańich
podmienkach je nutné diagnostikovať jeho stav
v organizáciach;
- vývoj riadenia ľudských zdrojov v európskom kontexte
dostáva strategický charakter, keď právomoc rozhodovania
sa presúva z personálnych útvarov na personálnych
manaņérov a títo sa stáva vo vrcholových podnikoch
súčasťou uņńieho vedenia organizácií;
- je nutnosť vyuņívať v riadení ľudských zdrojov moderné
informačné technológie;
- charakteristikou doménou sa stáva zmena nazerania
organizácie na zamestnanca a na strane druhej jeho vzťah
k organizácii;
- zo strany organizácie sa musí klásť dôraz na vzdelávanie
a rozvoj osobnosti zamestnancov, ktorá súvisí so
zvyńovaním kvality pracovného ņivota;
- mimoriadne pracovné výkony posilňovať premenlivými
zloņkami odmeňovania
Okrem prednáńok organizátori podujatia pripravili pre
účastníkov bohatý program, spojený s návńtevou historických
miest mesta Trenčín.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 242/1/04

Vyhodnotenie konferencie zľava – dekan akad. prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej,
DrSc.,prof. prodekanka Ing. Helena Stráņovská, PhD. a Ing. Jozef Habánik

Fakulta
sociálnoekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v
Trenčíne pripravila dňa 5.
mája 2004 druhý ročník
Medzinárodnej ńtudentskej vedeckej konferencie
Universitas
Trenchi322

niensis, ktorá sa stala pre 72 vysokońkolských ńtudentov
výbornou príleņitosťou na prezentovanie vlastných tvorivých
schopností. Okrem ńtudentov slovenských vysokých ńkôl prińli
aj ńtudenti troch zahraničných univerzít. Účastníci konferencie
pracovali v deviatich rokovacích sekciách - ľudské zdroje a
personálny manaņment, verejná správa,
svetová ekonomika, marketing a
manaņment, cestovný ruch, obchod a
sluņby, hospodárska politika, ņivotné
prostredie, technika a technológia, v ktorých prezentovali ńesťdesiattri vedeckých prác. Po prvý raz sa konferencie
zúčastnili aj externí ńtudenti. Odborné
podujatie prof. Ing. Helena Stráņovská,
PhD. charakterizovala ako sviatok vedy
Prof. Ing. Helena Stráņovská, PhD.
pretoņe tu bolo moņno počuť veľmi
odváņne stanoviská, ktoré sa mnohokrát nepáčia, lebo sú nové.
Ocenila nevńedný záujem ńtudentov, ich tvorivé myslenie i
odvahu prichádzať s netradičnými
rieńeniami. Porota mala neľahkú úlohu
pri vyberaní najlepńích vedeckých prác.
Na záverečnom vyhodnotení odovzdal
dekan Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov
Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka akademik prof.
Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej, DrSc.
dekan akad. prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej,
DrSc. blahoņelá jednému zo ńtudentov
najlepńím autorom ńtudentských prác
tieto ocenenia :
- v sekcii č. 1 : „ľudské zdroje a personálny manaņment“
získala cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka Eva Rojkovičová z Drevárskej fakulty Technickej
univerzity Zvolen za prácu pod názvom „Výskum migrácie
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-

-

-

-

-

-

ńtudentov posledných ročníkov vybraných univerzít
v Čechách, Poľsku a Slovensku po skončení univerzity;
v sekcii č. 2 : „verejná správa a regionálny rozvoj“ získal
cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Peter Piroch z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka za prácu pod
názvom „Rozvoj vidieckej turistiky v Novoveskej Hute“;
v sekcii č. 3 : „svetová ekonomika“ získal cenu rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Martin Zápach
z Technickej univerzity Końice za prácu podnázvom „Vplyv
vstupu do Európskej únie na zahraničný obchod, sekcia
svetová ekonomika“;
v sekcii č. 4 : „marketing, manaņment a podniková ekonomika“ cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka získal Matúń Dzuro z Bratislavy za prácu pod
názvom „Projektovanie distribučného kanála“;
v sekcii č. 5 „jazyková sekcia“ získala cenu rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Lenka Ńablová
z Univerzity Konńtatína filozofa v Nitre;
v sekcii č. 6 „cestovný ruch, obchod a sluņby“ získala cenu
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Erika
Ńkodová z Univerzity Konńtatína filozofa v Nitre za prácu
pod názvom „Predpoklady rozvoja mikroregiónu“;
v sekcii č. 7 „hospodárska politika“ získala cenu rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Michaela
Dvorská z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka za prácu pod
názvom „Nezamestnanosť, sociálne a ekonomické dopady“;
v sekcii č. 8 „ņivotné prostredie“ získal cenu rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Michal Fabuń
z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka za prácu pod názvom
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„Vyuņitie biomasy ako alternatívnej formy energetického
rozvoja obce“;
- v sekcii č. 9 „technická a technologická sekcia“ získal cenu
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Marko
Engler z Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka za prácu pod názvom „Pouņitie
harmonickej analýzy v 3-D modeloch magnetických
obvodov bez vzduchovej medzery“.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 10.05.2004
Pomocná evidencia 293/2/04
Synagóga v Trenčíne 15,50 hodina dňa 14. mája 2004.
V tomto čase vstupujem do tejto
historickej budovy mesta Trenčín, aby
som sa po prvýkrát konečne zúčastnil
vernisáņe výstavy prác ņiakov Strednej
priemyselnej ńkoly odevnej v Trenčíne. V minulosti som sa zúčastnil
v tomto objekte mnohých iných
podujatí, ale tieto vystavené modely,
ktoré zhotovili ńtudenti ńkoly na mňa
mimoriadne zapôsobili. Samozrejme,
Mgr. Mária Vilkovská
ņe som si rýchlo aņ do slávnostného otvorenia prezrel vńetky
vystavené modely a zároveň som si vytypoval, ktorý by mohol
byť podľa mňa najkrajńí, ktorému by som dal svoj hlas, keby
som bol v porote. Zostupujúc dole z poschodia do prízemia
som trocha zosmutnel z toho, ņe nie z vlastnej viny som uņ
predtým nemohol vidieť naraz toľko krásy, ale hlavne
obdivovať ńikovnosť ńtudentov tejto ńkoly. V priebehu rokov
som len akosi vņdy pozadu zaregistroval správu z novín, alebo
z Trenčianskej televízie, ņe takéto podujatie sa uskutočnilo.
Pozvánky zrejme prińli na mesto Trenčín, ale do nesprávnych
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rúk. Je pravdou, ņe podujatie som v kronike mesta Trenčín
zdokumentoval podľa opisu očitých svedkov – novinárov. No,
bolo to len konńtatovanie, bez ńťavy, teda bez preņitia. Stále
my chýbalo byť prítomným na takomto peknom podujatí
(o ktorom ińli chýry ńiroko-ďaleko), ale predovńetkým dýchať
jeho atmosférou. Vďaka riaditeľke Strednej priemyselnej
ńkoly odevnej v Trenčíne
Mgr. Márie Vilkovskej,
ktorú som oslovil počas
prestávky medzinárodnej
konferencie „Fórum Európa“, som dostal po
prvýkrát pozvánku na toto
krásne podujatie a podamódna prehliadka vlastných modelov ńtudentov sa začína
rilo sa my zaņiť to, čo aj
ďalńím moņno viac ako tristo účastníkom výstavy. Program
výstavy začína. Ņiarivé lúče zapadajúce májového slniečka
prebleskujú oknami synagógy sťa reflektory, stińuje sa vrava
a priestorom synagógy zaznieva dueto flauty a gitary ņiakov
Základnej umeleckej ńkoly v Trenčíne a po búrlivom potlesku
vystupuje na otvorenú scénu so svojím príhovorom riaditeľka
ńkoly Mgr. Mária Vilkovská. Po oslovení slávnostného zhromaņdenia pokračovala zvýraznením dneńného dňa, keď
v týchto minútach začal plynúť jeden z najdôleņitejńích
okamihov maturantov ńtudijných odborov modelárstvo
a návrhárstvo odevov 4.F a 4.G triedy Strednej priemyselnej
ńkoly odevnej v Trenčíne prezentovaním sa trenčianskej
verejnosti svojimi modelmi. Tá chvíľa, ktorá dnes prińla,
prekvapila a priniesla nám vńetkým prítomným úņasný záņitok
z poznania a krásy. To, čo poskytlo 52 ńtudentov z návrhárskych tried nańim očiam, je výsledok ich húņevnatej
ńtvorročnej práce pod vedením triednych učiteľov Ing.
Jaroslavy Trnkovej a Ing. Boņeny Ińtvánikovej. Ich aktivita
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a snaha potvrdzujú získané ocenenia
na viacerých súťaņiach, z ktorých
najvýraznejńie boli dosiahnuté na
tohoročnej „Zlatej Fatime Junior
2004“, keď v kategórii „voľná odevná
tvorba“ získali prvé miesto ńtudentky
Veronika
Prekopová,
Katarína
predvádzané modely boli veľmi vkusné
Dobiáńová a Alena Matuńčinová za
model pod názvom „Pocta Henrimu Matissovi“ a v kategórii
„odevné doplnky“ získali prvé miesto za kolekciu klobúkov
pod názvom „Pseudonávraty“ ńtudenti Lucia Ńabíková, Ľubica
Vrńková, Jana Ńtorcelová, Martina Vrábelová, Janka
Lojeková, Martin Černák a Rado Ondrińák. Vńetky modely,
ktoré boli v priebehu rokov ocenené, dostali dnes svoje čestné
miesto na dneńnej výstave. Okrem toho
kaņdý vystavený model bol doplnený
o inńpiratívny zdroj, fotodokumentáciu,
skice a výtvarnú realizáciu a kaņdý
autor bol k dispozícii odpovedať
kaņdému návńtevníkovi na jeho otázky
ohľadom spracovania modelu. Na záver
riaditeľka ńkoly Mgr. Mária Vilkovská
fantázia ńtudentov nepozná hraníc
poďakovala vńetkým tým, čo pripravili toto podujatie –
ńtudentom, pedagógom, rodičom a popriala vńetkým príjemný
umelecký záņitok. Celé podujatie gradovalo veľkou módnou
prehliadkou, v ktorej autori modelov sa stali manekýnmi.
Účastníci podujatia neńetrili ováciami a potleskom.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 301/1/04, 335/1/04
Fotoalbum č. 27/2004
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Dňa 14. mája 2004 vyvrcholilo okresné kolo vo volejbale
pedagógov Trenčianskeho okresu v telocvični Základnej
ńkoly Trenčín, Hodņova ulica. Palmu víťazstva si po urputnom
finálovom zápolení odnieslo druņstvo Základnej ńkoly
Trenčianske Teplice pred druņstvom Základnej ńkoly Trenčín,
Ulica Dlhé Hony.
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 311/2/04
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s., Trenčín v spolupráci
s Trenčianskym samosprávnym krajom pripravilo v termíne
od 19. do 21. mája 2004 verejnosťou obľúbené výstavy Učeň
a Tvorivosť mladej generácie.
Na celkovej ploche 1 250
metrov ńtvorcových sa predstavilo 41 vystavovateľov.
Cieľom tohto výstavného podujatia bola prezentácia stredných odborných učilíńť, zdruņených stredných ńkôl, stredísk praktického vyučovania a
prezentácia výrobkov SOU stavebné Trenčín
stredných odborných ńkôl, ako
aj výsledkov ich tvorivej činnosti.
Zámerom organizátorov bolo umoņniť
ńtudentom získať potrebné informácie o
existujúcich ńtudijných odboroch a o
moņnostiach ďalńieho vzdelávania. Z
hľadiska ńkôl to znamenalo najideálnejńí
spôsob oslovenia nových ņiakov. Priebeh výstavy obohatil atraktívny sprievodný program. Z nich moņno spomenúť :
propagácia kaderníckych prác
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- seminár pod názvom : „Príprava profesijného poradcu pre
stredné ńkoly v Trenčianskom regióne s podporou
informačno-komunikačných technológií“, ktorý pripravilo
Metodicko - pedagogické centrum Trenčín;
- prednáńka „Bezpečné pracovné návyky - podmienka výkonu
svojej odbornosti.“ pod záńtitou Národného inńpektorátu
práce, Bratislava;
- zaujímavé boli praktické ukáņky ņiakov, módne prehliadky a
moņnosť kúpy vystavova–
ných produktov. Spolu s
výstavami „Učeň“ a „Tvorivosť mladej generácie“
bol organizovaný turnaj v
počítačových hrách pod
názvom „Slovanet Go DSL
Cup“.
najviac záujemcov sa stretlo pri počítačoch
Odborná súťaņná komisia vyhodnotila súťaņ „o najlepńí
výrobok, v ktorom sa bez poradia umiestnili so svojimi
výrobkami tieto ńkoly :
- Zdruņená stredná ńkola sklárska Lednické Rovne za
kolekciu výrobkov zo skla;
- Stredné odborné učilińte stavebné Povaņská Bystrica za
učebnú pomôcku „ suchá výstavby v podkroví“;
- Zdruņená stredná ńkola Púchov za kolekciu „Staronové“
- Zdruņená stredná ńkola elektrotechnická Stará Turá za
grafický aqualizér a spektrálny analyzér;
- Stredné odborné učilińte odevné a textilné Trenčín za
kolekciu „Átman“;
- Stredné odborné učilińte nábytkárske Pravenec za funkčný
model Trenčianskeho hradu.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 306/1/04, 323/1/04
329

Dňa 24. mája 2004 zavítalo na návńtevu Detského
mestečka Trenčín Zlatovce 15 detí z rakúskeho hraničného
mestečka Marchegg spolu s pracovníkom Organizácie Spojených národov vo Viedni José Fernandézom de Andrade
z Portugalska. Po úvodnom privítaní sa rakúske deti zúčastnili
so svojimi rovesníkmi z Detského mestečka hodiny slovenskonemeckého jazyka. Deti spoločne navńtívili Trenčiansky hrad
a zúčastnili sa ńportových súťaņí. Deti sa navzájom bliņńie
spoznali a upevnili priateľstvo. Tieto priateľské kontakty
organizovala spoločnosť „Akis Slovakia Bratislava“. Počas
letného obdobia istá rakúska spoločnosť bude organizovať
výmenné pobyty slovenských detí v rakúskych rodinách. José
Fernandéz de Andrade má v pláne organizovať spoločný
koncert slovenských a rakúskych umelcov a výťaņok chce
odovzdať Detské mestečku v Trenčín – Zlatovce.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 353/2/04
Mestský futbalový ńtadión na
Sihoti v Trenčíne
patril dňa 27. mája 2004 vzájomného meraniu síl
futbalových muņstiev Obchodnej
akadémie Dr. Mipred otvorením zápasu sa predstavil so svojím program tanečný súbor „Goonies Girls“
lana
Hodņu
v Trenčíne a Gymnázia Ľudovíta Ńtúra v Trenčíne pri
príleņitosti 85. výročia zaloņenia oboch ńkôl a 100. výročia
prvého futbalového zápasu v Trenčíne. Podujatie prilákalo na
ńtadión obdivuhodnú návńtevu mladých návńtevníkov,
ńtudentov oboch ńkôl. Eńte pred úvodným otvorením zápasu
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na zelenom trávniku pozdravili ńtudentov a pedagógov
jubilujúcich ńkôl svojím vystúpením členky súboru „Goonies
Girls“ z Trenčína. Po nástupe hráčov na trávnatú plochu sa
prihovorili k ńtudentom a pedagógom riaditelia oboch ńkôl
Mgr. Ľubomír Jandík a Mgr. Ńtefan Marcinek a vzájomne si
vymenili pamätné listiny zápasu. Od úvodného hvizdu rozhodcu pána Gajdúńka sa hral zápas vo skvelej diváckej kulise,
sprevádzanú hlasným povzbudzovaním, bubnovaním na
bubnoch, prebehovaním vlajkonosičov oboch ńkôl popred
hlavnú tribúnu, mexickými vlnami, ktorú určite museli
závidieť aj prvoligoví hráči AS Trenčín, ktorí sa prińli na
zápas pozrieť po tréningu. Priebeh zápas mali v prvom polčase
pevne
v rukách
futbalisti
obchodnej akadémie, ktorých
motivoval
riaditeľ
Mgr.
Ľubomír Jandík tým, ņe verejne
vyhlásil, ņe ak vyhrajú zajtra sa
neskúńa. Svoju aktivitu zúročili
v 10. minúte zápasu gólom,
ktorý dal Tomáń Mańán.

Mgr. Ńtefan Marcinek a Mgr. Ľubomír Jandík

Gymnazisti sa snaņili hru
vyrovnať, ale hrali akosi
v útlme. Nepodarilo sa im
vyrovnať hru ani po viacnásobných výmenách hráčov.
No, keď prińla posledná 90.
minúta riadne hracieho času

pamätná listina zápasu
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uderili opäť hráči obchodnej akadémie a M. Kováčik dal
druhý gól. Zdalo sa, ņe obchodná akadémia má výhru
v rukách, ale opak bol pravdou. V tej istej minúte zápasu
gymnazista M. Videczký vsietil prvý gól za svoje druņstvo
a v predĺņení gymnazisti gólom P. Mičeka vyrovnali na 2:2.
Za najlepńích hráčov vyhlásili T. Zuba z Obchodnej akadémie
Dr. M. Hodņu v Trenčíne a M. Hilčíka z Gymnázia Ľ. Ńtúra.
Trenčianske noviny 24.05.2004, 31.05.2004
Pomocná evidencia 329/1/04
Fotoalbum č. 30/2004
V dňoch 27. aņ 28. mája 2004 Fakulta ńpeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pripravila
s trenčianskymi podnikmi Konńtrukta – Industry, a.s. Trenčín,
Vodné elektrárne Trenčín a.s. Trenčín a Vojenský
opravárenský podnik 027 Trenčín medzinárodnú vedeckú
konferenciu pod názvom „Funkčné povrchy 2004“.
Odbornými garantami konferencie boli :
- dekan Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc.,
- prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.,
- prodekan Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Harold Mäsiar,
CSc.
- prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.,
Konferencia sa zaoberala týmito tématickými okruhmi :
- tepelne a chemicko-tepelne spracované povrchy;
- fyzikálne, chemicky a fyzikálno-chemicky povlakované
povrchy;
- ņiarovo striekané povrchy;
- hutnícky ņiarovo pokovované a plátované povrchy;
- povrchy iontovo implantované;
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-

navárané povrchy;
mechanicky spevňované povrchy;
povrchy dokončované obrábaním;
skuńobné metódy obrobených a upravených povrchov;
meranie a vyhodnocovanie funkčných povrchov;
iné povrchy konkrétnej funkčnosti, získané ńpeciálnymi
technológiami.
Konferenciu otvoril prorektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Ivan Baránek, CSc. a privítal vńetkých jej
účastníkov. Konńtatoval, ņe konferencie sa
zúčastňujú odborníci z Poľskej republiky
českej republiky a Slovenskej republiky,
ktorí
svojimi
vystúpeniami
budú
prorektor doc. Ing. Ivan
Baránek, CSc.
prezentovať
výsledky
ńpičkových
technológií v oblasti funkčných povrchov strojov a zariadení.
Eńte pred prvou odbornou prednáńkou predstavil výrobný
program a sluņby Vojenského opravárenského závodu 027
v Trenčíne jeho technický námestník Ing. Marián Gogora.
Okrem iného vyzdvihol spoluprácu
závodu
s Trenčianskou
univerzitou
Alexandra Dubčeka, ktorá im umoņňuje
vyuņívať
vo
výrobe
najnovńie
technológie a na strane druhej poskytuje
nevyhnutnú prax ńtudentov univerzity.
No a potom začal dvojdňový maratón
prednáńok :
Ing. Marián Gogora
- „Deformačné ńtruktúry pri obrábaní
kovov“ – prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc. z Preńova;
- „Metrológia obrobených kovov“ – prof. Ing. Bohumil
Bátora, CSc. z Trenčína;
- Lisabonské ciele Európskej únie, kreatika a funkčné
povrchy“ prof. Ing. Ján Békés, DrSc. z Bratislavy;
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- „Metóda posúdenia odolnosti proti opotrebovaniu liatin pri
veľmi malých rozdieloch chemického zloņenia a ńtruktúry“
- Jan Grześkowiak, M.Mc. z Poznane;
- „Účinok laserového opracovania na vlastnosti titanovej
liatiny Ti-6Al-4V“ – Ing. Konrad Bartkowiak, PhD., Ing.
Jacek Borowski, PhD. Ing. Andrzej Wolyński, PhD.
z Poznane;
- „Vplyv tvarovej modifikácie pracovného povrchu
kinematických dvojíc na častice opotrebenia“ – prof. dr. hab.
inź. Karol Nadolny, mgr. inź. Jaroslaw Pelech, PhD.
z Poznane;
- Povrchy vytvorené vysoko rýchlostným hydroabrazívnym
prúdom“ – Ing. Sergej Hloch, prof. Ing. Vladimír
Blagodarny, DrSc., doc. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.
z Preńova;
- „Povrchy perspektívneho významu“ – prof. Ing. Bohumil
Bumbálek, CSc., doc. Ing. Leoń Bumbálek, PhD., Ing.
Michal Kruņík z Brna;
- „Tribologické charakteristiky kompozitov typu zliatina
AlSi/Cnat“ dr. inź. Marina Mitko, dr. inź. Szczepan
Tomczynski z Czenstochovej;
- „Vyhodnotenie chemického zloņenia metódou AES
povrchovej vrstvy oceľových súčiastok loņiska po skúńkach
opotrebenia“ – mgr. Marian Pawelczyk, prof. dr. hab.
Wlodzimierz Waligóra;
- „Vývoj nových zliatin medi určených k obrábaniu“ – Ing.
Václav Koutný, CSc., prof. Ing. Ján Mádl, CSc., Ing.
Vítězslav Rázek, CSc. z Prahy a Ing. Jíří Faltus, CSc.
z Panenských Březan;
- „Emulzné oleje z prírodných surovín a ich vplyv na rezný
proces a kvalitu obrobenej plochy“ - Ing. Vítězslav Rázek,
CSc., prof. Ing. Ján Mádl, CSc., Ing. Václav Koutný, CSc.
a Ing. Boņena Kremanová z Prahy;
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- „Hodnotenie vybraných parametrov W-WC vrstvy
deponovanej metódou PE CVD na súčasti leteckých
automatických zbraní“ – Ing. Daniel Kotter, PhD. a doc. Ing.
Peter Mrva, CSc. z Końíc;
- „Vplyv opotrebovania nástrojov na drsnosť povrchu
obrobených povrchov pri vŕtaní“ – Ing. Jozef Jurko, PhD.
a Ing. Jela Ondírková, PhD z Preńova;
- „Charakteristika stereometrie oceľového povrchu po
vibračnom leńtení“ – Dorota Stadnicka, MsC. a prof. Jerzy
Łunarski, PhD. z Rzeszova;
- „Konečná úprava funkčných povrchov vedenia nite“ – prof.
DSc. Jan Szadkowski, PhD., prof. DSc. Stanislav Płonka,
PhD. a MSc. Boguslaw Pytlak z Bialsko-Bialej;
- „Pouņitie technológie nanáńania náteru pre kompozičné
funkčné povrchy“ – Ing. Vratislav Ņák a Jíří Rodling
z Prahy;
- „Tribologické vlastnosti funkčných dvojíc“ – Ing. Viktor
Kreibich, CSc. a Ing. Pavel Ńvec z Prahy;
- Detekcia zostatkového zamastenia povrchov súčiastok
pomocou impulzívnej fluoroscenčnej metódy“ – Ing. Ján
Kudláček z Prahy;
- „Funkčné povlaky na báze práńkových plastov“ – Ing. Peter
Holeček z Prahy;
- „Určenie mikrogeometrickej ńtruktúry pracovného povrchu
brúsnych kotúčov“ – prof. Dr. hab. inź. Czeslaw Niźanowski
a mgr. inź. Malgorzata Skrzypiec z Krakowa;
- „Obrábanie lapovacími nástrojmi brazívo – kov“ – prof. Dr.
hab. inź. Adam Barylski z Gdanska;
- „Ohybníky s navarenou činnou plochou“ – Ing. Anton
Englárt, Ing. Ján Moravec, PhD. a doc. Ing. Jozef Pilc, CSc.
zo Ņiliny;
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- „Určenie únavovej ņivotnosti pri valivom dotyku
loņiskových valčekov“ – Ing. Michal Libera, PhD
z Poznane;
- „Akosť povrchu pri sústruņení gumy a plnených plastov“ –
prof. MSc. Imrich Lukovics, PhD., MSc. Ondřej Bílek
a MSc. Lukáń Seďa zo Zlína;
- „Tribologické charakteristiky pri pouņití polymérov
a kovov“ - prof. MSc. Imrich Lukovics, PhD. zo Zlína;
- „Elektrolúčové nanáńanie vrstiev práńkami na báze
NiCrBSi“ – Ing. Frantińek Kolenič, Ing. Miroslav Koseček,
PhD., Ing. Peter Fodrek, PhD. z Bratislavy a doc. Ing.
Oldřich Opravil, PhD. z Trenčína;
- „Vyuņitie metódy vplyvových faktorov na predikciu
únavovej ņivotnosti komponentov“ – Ing. Justín Ńtibraný
z Dubnice n/Váhom a prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
z Trenčína;
- „Ńtúdium kvality delených povrchov“ – doc. Ing. Ondrej
Híreń, CSc. z Trenčína;
- „Skupinové technológie v technickej príprave výroby“ –
Ing. Duńan Lahučký, CSc. a Ing. Peter Kacko z Trenčína;
- „Moņnosti aplikácie spektrálneho analyzátora „Spectrolab
JR CCD“ – Ing. Igor Barényi a prof. Ing. Ladislav Várkoly,
PhD. z Trenčína;
- „Príspevok k teórii tvorenia mikrotriesok v nízkorýchlostnom a vysokorýchlostnom hromadnom mikrorezaní
„ – doc. Ing. Zdenko Lipa, CSc., prof. Ing. Alexander Janáč
CSc. a Ing. Monika Dibalová z Trnavy;
- „Povrchová elektrická rezistivita polymérnych materiálov“ –
Ing. Ferdinand Hurta, PhD. a Ing. Zdenko Gardian
z Trenčína;
- „Charakteristika bodového plazmového nástreku WC + 12
% Co“ – Ing. Mária Ličková a prof. Ing. Ladislav Várkoly,
PhD. z Trenčína;
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- Ņiaruvzdorné difúzne povlaky rotorových lopatiek leteckého
prúdového motora“ – Ing. Marta Kianicová a prof. Ing.
Ladislav Várkoly, PhD. z Trenčína;
- Presnosť a kvalita obrábania“ – Ing. Jozef Ńandora, PhD.
z Trenčína.
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 329/2/04, 349/1/04, 350/1/04
Katedra metrológie a kvality Fakulty mechatroniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci
s Fórom učiteľov kvality usporiadala konferenciu pod názvom
„Kvalita pedagogiky kvality“ pod záńtitou dekana Fakulty
mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. v dňoch 10. aņ 11. júna 2004
v Pieńťanoch. Účastníci mohli vystúpiť v dvoch sekciách
s tematickými okruhmi :
- „Nové trendy vzdelávania v oblasti kvality“,
- „Praktické skúsenosti z oblasti pedagogiky kvality“
Odbornými garantami konferencie boli prof. RNDr. Michal
Tkáč, CSc. a prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
Vlastné poznámky
Peter Černo, ńtudent 3. G triedy Gymnázia Ľudovíta Ńtúra
v Trenčíne patrí v súčasnej dobe medzi najväčńie matematické
talenty nielen na tejto ńkole, ale aj na Slovensku. Jeho
najväčńím doterajńím úspechom bolo umiestnenie sa na 5.
mieste v tohoročnom celoslovenskom kole matematickej
olympiády. Jeho najprenikavejńím úspechom patrí postup na
medzinárodnú súťaņ matematickej olympiády, ktorá sa
uskutoční v tomto roku v mesiaci júl v Aténach. Peter bol
okrem toho aj úspeńným aj v krajskom kole olympiády
v programovaní, kde dosiahol prvé miesto. V celoslovenskom
kole sa zatiaľ nepresadil.
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Trenčianske noviny 07.06.2004
Pomocná evidencia 376/2/04
Dňa 22. júna 2004 sa uskutočnila na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka tlačová beseda v súvislosti
s konaním medzinárodnej vedeckej konferencie, organizovanou Slovenskou sklárskou spoločnosťou v Trenčíne.
O význame konferencie zoznámili členovia organizačného
výboru prof. Dr. Marek Lińka, DrSc., Ing. Peter Ńimurka,
PhD. a doc. Ing. Ńtefan
Ńkultéty, PhD. Význam
vedeckého poslania konferencie potvrdzuje skutočnosť, ņe vńetky prezentované príspevky prejdú ńtandardným recenzným
pokračovaním
a budú zverejnené v sao priebehu medzinárodnej konferencii informovali zľava Ing. Peter Ńimurka,
PhD., prof. Dr. Marek Lińka, DrSc. a doc. Ing. Ńtefan Ńkultéty
mostatnom čísle nemeckého karentovaného časopisu „Glass Sciense and Technology“, ktoré obdrņí kaņdý účastník konferencii pri
prezentácii dňa 23. júna 2004.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 410/1/04, 425/1/04
Dňa 23. júna 2004 sa uskutočnilo v divadelnej sále
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v Trenčíne slávnostné otvorenie medzinárodnej
vedeckej konferencie organizovanej Slovenskou sklárskou
spoločnosťou, Českou sklárskou spoločnosťou a sklárňou
RONA a.s. Lednické Rovne pri príleņitosti stého výročia
narodenia významného sklárskeho vedca a technológa
Norberta Kreidla, ktorý po obhajobe doktorátu z fyziky na
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Viedenskej univerzite v roku 1928 sa oņenil s neterou majiteľa
sklárne v Lednických Rovniach Jozefa Schreibera. Tu
v sklárňach začal so svojou mimoriadne bohatou a úspeńnou
sklárskou vedeckou kariérou. O vrcholnom medzinárodnom
charaktere tohto podujatia potvrdila skutočnosť, ņe sa
uskutočnila pod gesciou Medzinárodnej sklárskej spoločnosti
(International Comission on Glass). Medzinárodnú konferenciu spojili s mestom Trenčín aj ďalńie ńirńie a menej
zjavné skutočnosti.
Predovńetkým to
bola existencia významnej sklárskej
inńtitúcie
Výskumný
a vývojový
ústav sklársky,
ktorý
v polovici
deväťdesiatych rokov 20. storočia zanikol. Jeho
pokračovateľom sa stalo Centrum kompetencie skla – „Vitrum Laugarício“
(VILA)., spoločné pracovisko Ústavu
anorganickej
chémie
Slovenskej
akadémie
vied,
Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka
a sklárne
Ing. Duńan Galúsek
RONA a.s. Lednické Rovne, ktoré je
zriadené v súčasnej dobe na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka. Vznik tohto
Ing. Peter Vačok
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pracoviska bolo logickým vyústením idey synergického
premostenia spájajúceho rezort vysokých ńkôl a Slovenskej
akadémie vied so sklárskou výrobnou základňou.
Medzinárodnú konferenciu otvoril člen organizačného výboru
konferencie Ing. Duńan Galúsek a privítal vńetkých účastníkov
konferencie osobitne predsedu Slovenskej sklárskej spoločnosti Ing. Petra Vačka, rektora Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., primátora
mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, prezidenta Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory Ing. Petra Mihóka
a príbuzných Norberta Kreidla. Potom so
svojimi príhovormi v anglickom jazyku
vystúpili predseda Slovenskej sklárskej
spoločnosti Ing. Peter Vaček, rektor
Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
a prezident
Slovenskej
obchodnej
a priemyselnej komory Ing. Peter Mihók. rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Po slávnostnom otvorení pokračoval program medzinárodnej
konferencie odbornými prednáńkami. Prvý deň rokovania
konferencie sa vo večerných hodinách
ukončil slávnostným večerom v Delovej
bańte Trenčianskeho hradu. Ťaņiskom
ńtvrtkového programu okrem odborných
prednáńok bolo v poobedňajńích hodinách
odhalenie
busty
Norberta
Kreidla
v Lednických
Rovniach
spojenej
s návńtevou sklárskeho múzea, vzorkovej
siene a prevádzky sklárne RONA a.s.
Lednické Rovne. Záverom treba dodať, ņe
Ing. Peter Mihók
Kreidlovou memoriálnou konferenciou sa
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obnovila tradícia spoločných československých sklárskych
konferencií, ktoré sa budú kaņdoročne organizovať striedavo
v Slovenskej republike a Českej republike.
Vlastné poznámky
Dňa 23. júna 2004 za slnečného počasia sa stalo Mierové
námestie v Trenčíne miestom zaloņenia novej
tradície pre ņiakov základných ńkôl mesta
Trenčín pod názvom „Rozlúčka so ńkolským
rokom“. Ňou sa ņiaci rozlúčili s uplynulým
ńkolským rokom 2003/2004 spojenej s verejným
vyznamenaním
najlepńích
ņiakov
z trenčianskych základných ńkôl. Podujatie
Mária Kuhlöfellová
otvorila na pôde amfiteátra moderátorka Mária
Kuhleföllová a privítala trvalo uvoľneného funkcionára mesta
Trenčín Branislava Zubričaňáka, vedúceho odboru ńkolstva
a sociálnych vecí Mgr. Jozefa Baláņa a vńetkých ņiakov.
Potom v priestoroch amfiteátra odovzdávali Branislav
Zubričaňák a Mgr. Jozef Baláņ týmto najlepńím ņiakom
základných ńkôl na vecné dary :
- Základná ńkola Trenčín,
Ńtudentská ulica – Patrik
Ńvančara, Ivan Múdry,
Michal
Gvizd,
Ján
Zámečník;
- Základná ńkola Trenčín,
Veľkomoravská ulica –
Terézia Barčáková, Zuzľava - Mária Kuhlöfellová, Branislav Zubričaňák, Mgr. Jozef Baláņ
zana Grigerová, Miloń
Ábel, Bohuń Gabriel;
- Základná ńkola Trenčín, Ulica Dlhé Hony – Eva Kubicová,
Marek Pleva;
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- Základná ńkola Trenčín, Bezručova ulica – Alexandra
Lochmanová, Dagmar Kubínska, Monika Valachová, Peter
Kosec, Ńtefan Novosad,
Martin Krajčovič;
- Základná ńkola Trenčín,
Hodņova ulica – Kristína
Sámelová, Nikola Timková,
Kristína Ludíková, Petra
Kodajová, Patrik Horňák;
- Základná ńkola Trenčín,
Kubranská cesta – Lýdia
Martin Krajčovič prijíma vecný dar od Mgr. Jozefa Baláņa
Folvarčíková, Simona Bańová;
- Základná ńkola Trenčín, Ulica Na dolinách – Ivona
Papierniková, Nikola Slováková, Jozef Ńimún, Duńan
Minárik;
Na záver treba dodať, ņe podobne podujatie sa uskutočnilo dňa
21. júna 2004 pre deti zo sídliska Trenčín – Juh v priestoroch
Kultúrneho strediska Trenčín – Juh, kde boli odovzdané vecné
dary týmto najlepńím ņiakov :
- Základná ńkola Trenčín, Východná ulica – Dominika
Vlasáková, Monika Slezáková, Paulína Baránková,
Rastislav Kováč, Dominika Petrová;
- Základná ńkola Trenčín, Novomeského ulica – Silvia
Bloudková, Monika Mináriková, Patrik Kováč, martin
Konečný;
- Základná ńkola Trenčín, Saratovská ulica – Alņbeta
Černeková, Monika Decká, Alica Hehejíková, Rudolf
Vychovalý.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 429/2/04
Dňa 25. júna 2004 usporiadala Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne tlačovú besedu na záver
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ńkolského roka 2003/2004, na ktorej sa prezentovali jej
akademickí funkcionári rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
a prorektori doc. Ing. Ivan Baránek, CSc., doc. RNDr. Juraj
Slabeycius, CSc. a PaedDr. Ernest Broska. O tom aký bol a čo
priniesol akademický rok 2003/2004 na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka informoval rektor doc. Ing.
Juraj Wagner, PhD. Tento akademický rok bol veľmi náročný,
pretoņe sa museli pripraviť akredičné spisy pre nové
koncipované ńtudijné odbory, ktoré sa budú na univerzite
rozvíjať. Ďalej sa musela univerzita vysporiadať z aplikáciou
novely zákona o vysokých ńkolách
v oblasti
financovania
sociálnych
programov (ubytovanie ńtudentov,
ńtipendiá a podobne), s nejasnosťou
návrhu
zákona
o ńtudentských
pôņičkách. Okrem týchto negatív boli
aj pozitívne stránky činnosti univerzity.
Predovńetkým treba spomenúť, ņe
Doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
učebné programy pre akreditačnú
komisiu boli kvalitne pripravené, čoho výsledkom bola
schválená
akreditácia novo koncipovaných učebných
programov na
Fakulte mechatroniky, Fakulte
ńpeciálnej
techniky, Fakulte priemyselných tech- zľava – prorektor PaedDr. Ernest Broska, prorektor doc. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., rektor doc.
Ing. Juraj Wagner, PhD. a prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.
nológií a Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Dobudoval sa internát
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o ďalńích 50 miest pre ńtudentov v Záblatí a mimoriadne dôleņité je univerzita dostala pre svoj rozvoj v novom ńkolskom
roku 2004/2005 ďalńie dva nové priestory pre svoju činnosť,
čo je výsledkom dobrej spolupráce s mestom Trenčín po
podpísaní vzájomnej zmluvy. Prvým objektom je zruńená
Základná ńkola Trenčín, Ńtudentská ulica, ktorá bezprostredne
susedí s budovami univerzity a druhým objektom je pavilón
„E“ zruńenej Základnej ńkoly Trenčín, Saratovská ulica, ktorý
bol doteraz vyuņívaný pre ńkolskú druņinu, resp. ńkolský klub.
Ďalńím pozitívnym prvkom sa stala skutočnosť, ņe niektorí
mladí pracovníci univerzity končia alebo skončili
doktorandské ńtúdium, podali kandidátske dizertačné práce,
podali habilitačné práce a po ich
obhájení
sa
omladí
kategória
asistentov a docentov učiteľského
zboru univerzity. Je veľmi radostné, ņe
v tomto
ńkolskom
roku
počet
absolventov dosiahne prvú tisícku.
O situácii
v prihlasovaní
nových
prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.
ńtudentov na jednotlivé fakulty
univerzity informoval prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka doteraz eviduje celkom
1738 ņiadostí, z toho na :
- Fakultu ńpeciálnej techniky 213
ńtudentov;
- Fakultu mechatroniky 554 ńtudentov;
- Fakultu sociálno-ekonomických
vzťahov 579 ńtudentov;
prorektor PaedDr. Ernest Broska
- Fakultu priemyselných technológií 392 ńtudentov.
Keďņe nie je známe koľko ńtudentov skutočne nastúpi, pretoņe
si mohli podať ņiadosti na viacero iných vysokých ńkôl,
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pravdepodobne budú eńte dodatočné prijímacie pohovory.
I v tomto novom ńkolskom roku 2004/2005 sa bude otvárať
tretí ročník Akadémie tretieho veku a jej prvý ročník bude
končiť ńtúdium. O výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka informoval
prorektor doc. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc. Univerzita rieńila
dvanásť programov ńtátnych zákazok a päť edukačných
programov cez agentúru VEGA. Na podporu mladých
výskumníkov vyčlenila univerzita z vlastného rozpočtu 200
tisíc Sk. Výskumné programy boli rieńené v rámci 5. rámcového plánu Európskej únie. Pre tento ńkolský rok by radi
získali granty v rámci 6. rámcového plánu Európskej únie.
Univerzita vytvárala podmienky pre aktivity ńtudentov
ńtudovať v zahraničí cez „Leonardo“ a „Erazmus“, k čomu
boli uzatvorené dohody so zahraničnými univerzitami
v Savojsku, Bologni, Prahe, Iņevsku, univerzitami v Spolkovej
republike Nemecko a rozpracované sú zmluvy s univerzitami
vo Vilniuse, Lugansku, Minsku a Warńave. Prorektor PaedDr.
Ernest Broska sa vo svojej informácii dotkol vytvárania priestorových podmienok pre činnosť Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka. Potvrdil konńtatovanie rektora
doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., ņe nové vedenie mesta
Trenčín s primátorom Ing. Branislavom Cellerom zlepńilo
komunikáciu s univerzitou, čoho výsledkom bola podpísaná
vzájomná dohoda dňa 8. apríla 2004. Na základe tejto dohody
poskytlo mesto Trenčín do dlhodobého prenájmu ďalńie, uņ
dnes spomínané objekty pre nové ńtudijné odbory –
ońetrovanie, balneoterapia a fyzioterapia. Pre takmer 400
vysokońkolákov by sa mal v najbliņńej budúcnosti vytvoriť
podmienky pre činnosť vysokońkolského klubu v priestoroch
kina Hviezda, ale aņ po rekonńtrukcii, ktorá by sa mala
realizovať z európskych fondov. Potvrdil dobrú činnosť
univerzity v telesnej výchove a ńporte. Pre jej akceleráciu
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spracováva katedra telesnej výchovy a ńportu univerzity
koncepciu je rozvoja tak, aby zahrňovala náväznosť vńetkých
vekových kategórií od základnej ńkoly po vysokú ńkolu.
Záverom svojho vystúpenia sa dotkol aj dislokácie fakúlt
v Trenčíne. Fakulta mechatroniky prakticky uņ od ńkolského
roka 2003/2004 bola trvalo umiestnená v Záblatí, fakulta
sociálno-ekonomických vzťahov bude od
nového ńkolského roka 2004/2005
v zruńenom objekte po Základnej ńkole
Trenčín, Ńtudentská ulica, fakulta
ńpeciálnej techniky zostane v budove,
kde je doteraz. Pre nové zavádzané
učebné odbory humánneho typu –
ońetrovateľská technika, balneoterapia
a fyzioterapia je určená budova pavilónu doc. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
„E“ zruńenej Základnej ńkoly Trenčín, Saratovská ulica.
Vlastné poznámky
Dňa 26. júna 2004 prijal riaditeľ Krajského úradu
v Trenčíne Mgr. Divinský v Kongregačnej sále Trenčianskeho
múzea 28 najlepńích ńtudentov stredných ńkôl, základných
ńkôl a základných umeleckých ńkôl Trenčianskeho kraja, aby
sa im poďakoval za vynikajúce výsledky vo vzdelávaní ako aj
za mimotriednu a mimońkolskú činnosť. Z trenčianskych ńkôl
boli odmenení títo ńtudenti a ņiaci :
- Romana Matoušková z Gymnázia Ľ. Ńtúra v Trenčíne,
ktorá dosiahla vynikajúce výsledky v olympiáde francúzskeho jazyka, kategória 2E;
- Natália Kučírková z Gymnázia Ľ. Ńtúra v Trenčíne, ktorá
dosiahla vynikajúce výsledky vo fyzikálnej olympiáde,
kategória 2C;
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- Miroslava Rabulová zo Strednej priemyselnej ńkoly
odevnej v Trenčíne za popredné umiestnenie v súťaņi
„Prostějovská zlatá jehla“;
- Magdaléna Slemenská z Obchodnej akadémie Dr. Milana
Hodņu v Trenčíne za popredné umiestnenie v súťaņi „Mladý
účtovník“;
- Ingrid Suchánková zo Základnej ńkoly Trenčín,
Novomeského ulica, ktorá získala titul majsterky Slovenskej
republiky v karate;
- Peter Sáska zo Základnej umeleckej ńkoly v Trenčíne za
popredné umiestnenie v súťaņi „Malé grafické formy.
- Vlastné poznámky
Dňa 29. júna 2004 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Anton Boc, dlhodobo uvoľnený poslanec Branislav
Zubričaňák a vedúci Útvaru ńkolstva a sociálnych vecí
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláņ najlepńích
ņiakov
z trenčianskych
základných
ńkôl. Vo svojom
príhovore viceprimátor Ing. Anton
Boc, ņe dneńnou
akciou sa zakladá
nová tradícia, v ktorej by chceli aj
v budúcnosti pokračovať. Poďakoval sa
zľava – Mgr. Jozef Baláņ, Branislav Zubričaňák, Ing. Anton Boc
vńetkým ņiakom za
vzornú reprezentáciu, či v ńporte, literatúre a olympiádach.
Súčasne sa poďakoval aj pedagógom za ich aktivity pri
vzdelávaní trenčianskych ņiakov. Po príhovore potom ņiakom
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funkcionári mesta Trenčín ņiakom blahoņelali a odovzdali
vecné odmeny. Na prijatí sa zúčastnili títo ņiaci :
- Ingrid Suchánková zo Základnej ńkoly Trenčín,
Novomeského ulica, ktorá získala dvojnásobný titul
majsterky Slovenska v karate 2004, zvíťazila na európskom
pohári karate za účasti 8 krajín, získala 3.miesto na
svetovom pohári v karate. Mala výborný prospech v ńkole
a bola vyhodnotená takisto prednostom Krajského ńkolského
úradu v Trenčíne.
- Roman Mrázik zo Základnej ńkoly Trenčín, Saratovská
ulica, ktorý ńkolu reprezentoval v basketbale, v ktorej
druņstvo skončilo na 2.mieste v okresnom kole a Roman
Mrázik bol vyhlásený za najlepńieho hráča.
- Druņstvo ņiačok 3. a 4. ročníka
v gymnastickom ńtvorboji Základnej ńkoly Trenčín,
Východná ulica, keď získali prvé
miesto v krajskom kole o čo
zaslúņili ņiačky : Vavrová Katarína, Kvasnicová Daniela,
Ingrid Suchánková prijíma gratuláciu
Balajová Barbora, Konjarová
Simona, Vlasaková Dominika, Bulková Dominika.
- Druņstvo ņiačok 8. a 9. ročníka v hádzanej zo Základnej
ńkoly Trenčín, Východná ulica, ktoré získalo prvé miesto
v Trenčianskom okrese. O úspech sa zaslúņili tri ņiačky
Filipová Michaela, Surovčiková Katarína, Medřiková
Simona.
- Dagmar Kubinská zo Základnej ńkoly Trenčín, Bezručova
ulica, ktorá získala 1. miesto karate na „Krokoyama Cup“,
1.miesto na Slovenskom pohári karate.
- Jaroslav Strnad zo Základnej ńkoly Trenčín, Bezručova
ulica, ktorý získal na majstrovstvách Slovenska v kanoistike
C1 – 1.miesto, C2 3.miesto a C 4 3.miesto.
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- Marek Ševčík zo Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica
ako člen reprezentačného výberu vo futbale.
- Ivan Múdry zo Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica
je vynikajúcim futbalistom.
- Radoslav Straka zo Základnej ńkoly
Trenčín, Ńtudentská ulica bol vynikajúcim futbalistom.
- Kristína Ludiková zo Základnej
ńkoly Trenčín, Hodņova ulica sa
stala majsterkou Slovenska v badmintone do 17 rokov a majsterkou
Českej republiky dospelých za rok
2004.
- Stanislav Jantula zo Základnej
Kristína Ludíková prijíma gratuláciu
ńkoly Trenčín, Hodņova ulica, ktorý sa umiestnil na
majstrovstvách Slovenska na 3.mieste v kategórii C-2
a 3.miesto získal v kategórii C-4 starńích ņiakov v kanoistike
za rok 2003.
- Športová hokejová trieda 9. E trieda Základnej ńkoly
Trenčín, Hodņova ulica, ktorá získala 2.miesto na majstrovstvách Slovenska v hokeji a 2.miesto na majstrovstvách
Slovenska v streetballe.
- Alžbeta Černeková zo Základnej ńkoly Trenčín,
Novomeského ulica získala 1.miesto v krajskom kole
astronomickej súťaņe „Čo vień o hviezdach“, 2.miesto
v okresnom kole geografickej olympiády a 3. miesto na
okresnom kole fyzikálnej olympiády.
- Miloš Jurák zo Základnej ńkoly
Trenčín, Novomeského ulica získal
1. miesto v okresnom kole fyzikálnej
olympiády a úspeńné umiestnenie
v krajskom kole.
- Andrea Justová zo Základnej ńkoly
Trenčín, Saratovská ulica získala prvé
Andrea Justová prijíma gratuláciu
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a tretie miesto na obvodných a krajských speváckych
súťaņiach – „Trenčianske hodiny“, súťaņ sestier Royových,
„Slávik Slovenska“. Ńkolu ďalej reprezentuje ďalej v súbore
Detskom folklórnom súbore „Brezinka.“
Paulína Baránková zo Základnej ńkoly Trenčín, Východná
ulica, ktorá získala 1.miesto v okresnej súťaņi prednese
prózy, ocenenie v okresnom kole literárnej súťaņe „Európa
v ńkole“.
Rastislav Kováč zo Základnej ńkoly Trenčín, Východná
ulica, ktorý získal 1.miesto v okresnej súťaņi v prednese
prózy, ocenenie v okresnom kole literárnej súťaņi „Európa
v ńkole“, v septembri reprezentoval Trenčiansky kraj na
celoslovenskej prehliadke recitátorov „Hviezdoslavov
Kubín“ ako vlaňajńí víťaz.
Paulína
Ovádková
zo
Základnej ńkoly Trenčín, Bezručova ulica, ktorá získala
na okresnom kole „Trenčianske hodiny“ 2. miesto.
Marek Pleva zo Základnej
ńkoly Trenčín, Ulica Dlhé
Paulínka Ovádková prijíma gratuláciu
Hony získal 1. miesto chemickej olympiády a ÚR – krajského kola chemickej olympiády, 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády
a ÚR – krajského kola matematickej olympiády a 6.miesto
v okresnom kole fyzikálnej olympiády.
Eva Kubincová zo Základnej ńkoly Trenčín, Ulica Dlhé
Hony získala 1. miesto v geografickej olympiáde, 1.miesto
v krajskom kole geografickej olympiády, 4. miesto celońtátnej geografickej olympiády a 1. miesto okresnom kole v
prednese poézie a prózy.
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- Zuzana Grigarová zo Základnej ńkoly Trenčín,
Veľkomoravská ulica bola víťazkou viacerých vedomostných olympiád – geografických, matematických.
- Gabriel Bohuš zo Základnej ńkoly Trenčín, Veľkomoravská
ulica získal 2. miesto v krajskom kolo jazykovej olympiády
v nemeckom jazyku.
- Jozef Šimún zo Základnej ńkoly Trenčín, Ulica Na dolinách
získal 9. miesto na okresnom kole matematickej olympiáde,
3.miesto na obvodnom kole „Hviezdoslavov Kubín“ a
úspeńne reprezentoval ńkolu a mestu v „Biblickej
olympiáde“.
- Ivona Papierniková zo Základnej ńkoly Trenčín, Ulica Na
dolinách je spoluzakladateľkou ņiackeho parlamentu
a ņiackeho časopisu, aktívne sa zapojila do organizovania
akcie „Hodina deťom „
- Barbora Hricková zo Základnej ńkoly Trenčín, Potočná
ulica, ktorá získala 1. miesto v okresnej literárnej súťaņe
určenej ņiakom základných ńkôl „Píńem, píńeń, píńeme“
v kategórii mladńích ņiakov.
- Lenka Líšková zo Základnej ńkoly Trenčín, Potočná ulica,
ktorá
úspeńne
reprezentovala
v okresnej
speváckej
súťaņi
“Trenčianske hodiny“.
- Patrik Horňák zo Základnej
umeleckej ńkoly Trenčín, ktorí
získal 1. miesto v speváckej súťaņi
„Stančekova Prievidza“, 2. miesto
Patrik Horňák prijíma gratuláciu
v celoslovenskej speváckej súťaņi
Pieseň I. Godina vo Vrábloch.
Trenčianske noviny 460/1/04
Pomocná evidencia 411/1/04, 412/1/04
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Po prvej promočnej slávnosti dňa 2. júla 2004 na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Púchove sa promočné oslavy
preniesli dňa 6. júla 2004 preniesli do
Trenčína. Ako prví promovali absolventi
Fakulty
ńpeciálnych
technológií
Ing. Jozef Eliáń
Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka v divadelnej sále Kultúrneho a metodického centra
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po slávnostnom
nástupe absolventov a akademických funkcionárov univerzity
na pódium zaznela ńtátna hymna Slovenskej republiky.
Funkciu promótora promócie sa ujal Ing. Jozef Eliáń, ktorí
privítal rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., dekana Fakulty ńpeciálnej
techniky prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. a ostatných
akademických funkcionárov univerzity a fakulty. Po privítaní
poņiadal dekana fakulty prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc.
o zahájenie promočného aktu. Dekan fakulty Ing. Bohumil
Bátora, CSc. oznámil rektorovi Trenčianskej uni-verzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD., ņe
prítomní absolventi po splnení vńetkých podmienok sú
pripravení prevziať vysokońkolský diplom. Súčasne
ho poņiadal, aby absolventi
mohli byť dnes prehlásení za
inņinierov. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka vyjadril radosť nad
skutočnosťou, ņe prítomné
dámy a prítomní páni úspeńne
zloņili vńetky predpísané
skúńky a pretoņe splnili aj
za absolventov zloņila sľub Ing. Miroslava Revalová
ostatné podmienky pred352

písané zákonmi Slovenskej republiky súhlasím, aby im bol
priznaný akademický titul inņinier. Prv neņ začalo
odovzdávanie akademického titulu absolventom, promótor
Ing. Jozef Eliáń zhodnotil výsledky ńtátnej skúńky. Na ńtátnu
skúńku sa prihlásilo 49 absolventov a z nich ju 48 úspeńne
ukončilo. Po zloņení sľubu absolventov Ing. Miroslavou
Revalovou sa pristúpilo k odovzdávaniu akademických
diplomov. Ako prvý prevzal akademický diplom z rúk dekana
fakulty prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. absolvent Ing.
Jaroslav Antala zo Ńale. Medzi absolventami, ktorí prijali
akademický diplom bol aj Ing. Anton
Kuzma z Trenčína, ktorý za vynikajúce
ńtudijné
výsledky
a za
najlepńiu
diplomovú prácu na Fakulte ńpeciálnej
techniky získal „Cenu rektora“, odovzdanú
osobne rektorom doc. Ing. Jurajom
Wagnerom, PhD. Na záver odovzdávania
akademických
diplomov
poďakoval
absolvent Ing. Jozef Huňa vyslovuje
poďakovanie
rodičom i učiteľom za starostlivosť počas
celého obdobia ńtúdia za vńetkých absolventov Ing. Jozef
Huňa. Nových absolventov oslovil svojím príhovorom dekan
fakulty prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. Ako uviedol bolo to
päť rokov tvrdého ńtúdia, na ktoré sa tak ľahko nezabúda.
V mysli kaņdého absolventa ako film sa premietajú vńetky
kroky, vńetky úspechy a neúspechy, teda vńetko to, čo musel
prekonať, aby dosiahol titul inņiniera. Ako čas beņal, postupne
ste dospievali, aņ ste sa ocitli v piatom ročníku, kedy sa čas
neuveriteľne zrýchlil. Zadanie diplomovej práce, zhánka po
experimentoch a počítačoch urýchlovala beh váńho ńtudentského ņivota. Koniec ńtúdia sa niesol v znamení ńprintu do
zdarného konca ńtúdia. Obhajoby diplomových prác ako aj
vedomosti zo ńtátnicových predmetov na ńtátnych záverečných skúńkach potvrdili, ņe ste vńetci schopní inņinierskej
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činnosti, ņe diplomy inņinierov si naozaj zaslúņite, preto sme
vám ich dnes s poteńením odovzdali. Pripomenul, ņe úspeńné
ukončenie ńtúdia bolo i zásluhou ich rodičov, starých rodičov
a ostatných rodinných prísluńníkov, ktorí si často odriekali,
aby im vytvoril optimálne podmienky pre ńtúdium. Na záver
svojho vystúpenia poņiadal
absolventov, aby nezabúdali na
svoju „alma mater“, ale aby ste
sa k nej neustále vracali, keď
budete mať problémy. Na
príhovor dekana fakulty prof.
Ing. Bohumila Bátoru, CSc.
nadviazal svojím vystúpením
rektor Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Juraj Wagner, PhD. Vyslovil príhovor rektora T U AD doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD.
radosť nad skutočnosťou, ņe dneńných 48 absolventov –
inņinierov Fakulty ńpeciálnej techniky je súčasťou veľkej
rodiny 433 absolventov – inņinierov ńtyroch fakúlt, ktorí
v tomto akademickom roku opustili brány univerzity. Okrem
toho s radosťou konńtatoval, ņe za osemročnej existencie
univerzity bude tento týņdeň udelený titul inņiniera prvému
tisícemu absolventovi a celkový počet absolventov dosiahne
počet 1147 inņinierov a 147 bakalárov. V ďalńej časti svojho
prejavu upriamil pozornosť
na záujem priemyselného
odvetvia o Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka,
ako aj na prehlbujúcu sa
medzinárodnú
spoluprácu
s ostatnými európskymi univerzitami, čo je výsledok
dobrých teoretických aj
príhovor dekana FŃT TUAD prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc.
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praktických výsledkov absolventov univerzity, ktorí sa
úspeńne zapojili do výrobného procesu. Treba si uvedomiť, ņe
získanie akademického titulu bolo prvou etapou, ktorým sa
naplnil sen vás dneńných
absolventov ako aj vańich
blízkych. Avńak úspeńné
ukončenie ńtúdia, to nie je
koniec, ba naopak začiatok
úspeńnej profesionálnej, ale aj
osobnej
cesty
ņivotom.
Sústavné ńtúdium, celoņivotné
vzdelávanie nie je planým
rektor doc. Ing. J. Wagnera gratuluje PhD Ing. P. Langerovej
heslom, ale nevyhnutným
krédom kaņdého úspeńného
inņiniera a manaņéra. Na
záver zaņelal vńetkým do
ďalńieho
ņivota
veľa
ńťastia. Slávnosť promócií
bola ukončená ńtudentskou
hymnou „Gaudeamus Igitur“. Posledný deň promócií na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka Ing. P. Langerová preberá plaketu Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
dňa 9. júla 2004 sa niesol v znamení promócie prvého tisíceho
absolventa
–
inņiniera
univerzity. Preplnené auditórium privítalo potleskom
nových absolventov Fakulty
sociálno-ekonomických
vzťahov
a akademických
funkcionárov vedených rektorom doc. Ing. Jurajom
Wagnerom, PhD. Slávnosť
zľava prorektor PaedDr. Ernest Broska, rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
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promócií otvoril promótor doc. Ing. Ján Gútik, CSc. Po
vyhlásení dekana Fakulty
sociálno-ekonomických
vzťahov akademika prof.
Ing. Dr.h.c. Antona
Blaņeja, DrSc., ņe prítomní absolventi úspeńne
ukončili vysokońkolské
ńtúdium v ńtudijnom odbore ľudské zdroje a personálny manaņment. Po
jeho ņiadosti vykonať akt
odovzdania vysokońkol- rektor TUAD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. s Ing. Petrou Langerovou
ského diplomu rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. konńtatoval, ņe s poteńením si vypočul jeho správu, ņe prítomné dámy a páni
splnili predpísané skúńky, splnili tieņ vńetky ostatné podmienky predpísané zákonmi Slovenskej republiky, preto
súhlasím, aby im priznaný titul inņinier. Promótor doc. Ing.
Ján Gútik, CSc. informoval, ņe k ńtátnej skúńke uskutočnenej
v dňoch 24. aņ 28. mája 2004 pristúpilo 223 absolventov (179
v dennej a 44 externej forme ńtúdia), z ktorých vykonalo
ńtátnu skúńku 218 absolventov (175 v dennej a 43 externej
forme ńtúdia). Zloņením slávnostného sľubu jedným
z absolventov, potom postupne jednotliví absolventi potvrdením sľubu prichádzali k dekanovi fakulty, aby si z jeho rúk
prevzali vysokońkolský diplom. V priebehu preberania vysokońkolských diplomov zaujali účastníkov slávnostného aktu
promócií dve absolventky, ktoré prospeli s vyznamenaním a to
Ing. Barbora Hrnčárová z Trenčína a Ing. Petra Langerová z
Dobrej. Navyńe Ing. Petra Langerová získala „Cenu rektora“
za výborný ńtudijný prospech, za najlepńie vypracovanú
a obhájenú diplomovú prácu. Okrem toho jej ako tisícej
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absolventke inņinierskeho ńtúdia Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka bola udelená medaila Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka. Ocenenie jej odovzdal osobne
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Juraj Wagner, PhD.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 12.07.2004
TU Trendy č. 3/2004
Pomocná evidencia 416/1/04, 443/1/04, 461/1/04, 549/1/04
Záver ńkolského roku 2003/2004 nepreņili v očakávaní
hodnotenia výsledkov práce len ņiaci, ale aj kandidáti na
riaditeľov ńiestich z ôsmich základných ńkôl, ktoré boli
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Podľa platného
zákona o ńtátnej správe v ńkolstve a ńkolskej samospráve sa
k 30. júnu 2004 skončilo funkčné obdobie riaditeľov, ktorí sú
vo funkcii dlhńie ako päť rokov. Okrem riaditeľov na
základných ńkolách Trenčín, Ulica Dlhé Hony, Východná
ulica, Novomeského ulica, Hodņova ulica, Veľkomoravská
ulica a Ulica Na Dolinách skončilo funkčné obdobie aj
riaditeľke Základnej umeleckej ńkoly v Trenčíne. V funkciách
pokračujú riaditelia na základných ńkolách Trenčín Bezručova
ulica (zameranie – cudzie jazyky, projekt „Sokrates“)
a Kubranská cesta (zameranie - triedy pre mimoriadne nadané
a sluchovo postihnuté deti, matematické triedy). Výberové
komisie, do ktorých boli okrem iného aj delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa – mesta Trenčín a ńtátnej správy –
Krajského ńkolského úradu v Trenčíne, kládli pri výberových
konaniach dôraz najmä na obhajobu kandidátmi predloņených
koncepcií danej ńkoly. Uchádzači prezentovali svoje
predstavy, kde bude ńkola smerovať, ako zabezpečia ďalńie
finančné prostriedky, ako bude organizovaná mimońkolská
činnosť a podobne. Na základe celkového dojmu, prejavených
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schopností, odborných vedomostí i znalostí pracovnoprávnych záleņitostí výberové komisie rozhodli o zmene
riaditeľov na dvoch základných ńkolách. Do funkcie riaditeľa
na Základnej ńkole Trenčín, Východná ulica bola schválená
RNDr. Darina Lochmanová. Táto ńkola sa vo výchove
zameriava na rozńírené vyučovanie hudobnej výchovy
a cudzích jazykov povedie. Do funkcie riaditeľa na Základnej
ńkole Trenčín, Dlhé Hony bol schválený Mgr. Michal Galko.
Táto ńkola je zameraná na výuku cudzích jazykov. Ostatní
riaditelia obhájili pozície, t.j. :
- Mgr. Marián Lopatka na Základnej ńkole Trenčín, Hodņova
ulica so ńportovými hokejovými triedami;
- Mgr. Jozef Spińák na Základnej ńkole Novomeského ulica
so zameraním na cudzie jazyky a ńportové triedy karate;
- Mgr. Alena Schifferová na Základnej ńkole pre 1.-4. ročník
na Potočnej ulica;
- Veronika Soukupová riaditeľka Základnej umeleckej ńkoly
v Trenčíne.
Kandidáti pre základné ńkola na Veľkomoravskej ulici
a Ulici Na dolinách v prvom kole nebol vybraný za riaditeľa
ņiadny kandidát. Podľa vyjadrenia vedúceho odboru ńkolstva
a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozefa
Baláņa, ani jeden z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov
na menovanie do funkcie. Vedúceho odboru v tomto ńkolskom
roku poteńilo aj to, ņe na vńetkých ńkolách sa rozvíja projekt
„Infovek“, ktorý podporuje Ministerstvo ńkolstva Slovenskej
republiky zriadením počítačovej učebne so ńiestimi počítačovými zostavami. Na manaņmente ńkoly teraz závisí, ako si
ju doplní o ďalńie počítače. Aby trieda mohla plniť úlohy,
potrebuje 12 aņ 15 počítačov. Posledný júnový deň si
v trenčianskych základných ńkolách prevzalo vysvedčenia
5.644 ņiakov, z toho naposledy 766 deviatakov. Do prvého
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ročníka v ńkolskom roku 2004-2005 bolo prihlásených 490
ņiakov.
Pomocná evidencia 417/1/04
O zásadných reformách v oblasti ńkolstva priniesla
informácia riaditeľa prednostu Krajského ńkolského úradu v
Trenčíne Ing. Ondreja Divinského. V poslednom období
neprechádza zmenami len rezort zdravotníctva, ale vo
viacerých etapách aj oblasť ńkolstva. Najväčńí rozruch
priniesli normatívy, ktoré sa stali nosným pilierom zmien
v ńkolstve a teoreticky by mali vniesť jasnosť, transparentnosť
a spravodlivosť do prideľovania financií v jednotlivých
regiónoch. Mnoho problémov priam za pochodu rieńili
samosprávy miest a obcí v súvislosti so zmenou kompetencií a
zastreńením základných ńkôl, materských ńkôl a vńetkých
ńkolských zariadení. Aj mestá a obce Trenčianskeho kraja
v súčasnom období pristúpili k rozhodnutiam, ktoré by mali
prispieť k efektívnejńiemu hospodáreniu. Ku vńetkým
rozhodnutiam a ņiadostiam zriaďovateľov v nańom regióne,
ktoré smerujú na ministerstvo ńkolstva sa zo zákona musí
vyjadriť krajský ńkolský úrad. Na základe tejto skutočnosti
Krajský ńkolský úrad v Trenčíne zaznamenal 55 ņiadostí
o vyradenie zo siete ńkôl k začiatku nového ńkolského roka,
t.j. 1. september 2004. Z tohto počtu vzniklo 27 nových
subjektov, a ostatné ńkoly a zariadenia sme odporučili vyradiť
úplne. K uvedenému dátumu neboli zaznamenané ņiadne
ņiadosti týkajúce sa zruńenia stredných ńkôl. Krajský ńkolský
úrad v Trenčíne sa vyjadroval v poslednom období aj k
rieńeniu problémov technického charakteru, pretoņe ńtát
v minulosti nerieńil dôsledne havarijné situácie ńkolských
objektov. rovnako ako aj k ņiadostiam o prístavby či nové
stavby. Minister ńkolstva vyčlenil na rieńenie havarijných
stavov 160 miliónov korún. Vzhľadom na rokmi zanedbávanú
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starostlivosť o budovy ńkôl táto suma po zrátaní ņiadostí od
vńetkých zriaďovateľov prevýńila 700 miliónov korún.
Minister ńkolstva poņiadal vládu Slovenskej republiky, aby
zvyńok dofinancovala zo svojej rezervy. Mnohé samosprávy
vyuņili moņnosť poņiadať o čerpanie financií z eurofondov. Po
schválení projektu tri ńtvrtiny prostriedkov uhradí Európska
únia, časť ńtát a len päť percent ņiadateľ. Formálne
posudzovanie projektov v tomto období práve vrcholí.
Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 466/1/04
S cieľom priblíņiť sa ku svetovej ńpičke v informačných
technológiach pripravila Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka 1. ročník
„Letnej ńkoly programovania“, ktorú
dňa 27. júla 2004
otvorila
a prítomných účastníkov privítala vedúca oddelenia medzinárodnej
zľava – Ing. Dagmar Galúsková, prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD., prof. V. Tarasov
spolupráce Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Dagmar Galúsková.
Potom vystúpil prorektor
Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka prof.
RNDr. Juraj Slabeycius,
PhD., ktorý vo svojom
príhovore spomenul, ņe táto
akcia sa uskutočňuje od 27.
účastníci „Letnej ńkoly programovania“ z T U AD
júla do 8. augusta 2004
v spolupráci s Ńtátnou technickou univerzitou v Iņevsku,
s ktorou má Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
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podpísanú zmluvu o spolupráci. Kým v predchádzajúcom
období spolupráca s touto univerzitou sa uskutočňovala len
v humanitnej oblasti touto akciou sa spolupráca rozńiruje i na
oblasť technickú. Inńpiráciou pre poriadanie „Letnej ńkoly
programovania“ v Trenčíne bolo vynikajúce
umiestnenie
(2.miesto) druņstva ńtudentov
Ńtátnej technickej univerzity z Iņevska v marci
2004 v Prahe
na svetovom
finále
univerzít
Ing. Dagmar Galúsková
v programovaní pod
vedením
profesora
Vladimíra
Tarasova.
prof. V. Tarasov
Toto vynika- prof. RNDr. J. Slabeycius, PhD.
júce
umiestnenie potvrdzuje mimoriadnu kvalitu prípravy ńtúdia
programovania na tejto univerzite, keď berieme do úvahy
skutočnosť, ņe v súťaņi druņstiev v ńkolskom roku 2003/2004
sa zúčastnilo vyńe 4000 druņstiev z tisíc univerzít
najvyspelejńích ńtátov sveta z USA, Japonska a Európy.
Samotného finále sa zúčastnilo 72 druņstiev. V snahe priblíņiť
sa svetovej ńpičke, vyuņila Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka kontakty so Ńtátnou technickou univerzitou
v Iņevsku na poriadanie uņ spomenutej „Letnej ńkoly
programovania“ pod vedením svetového odborníka prof.
Vladimíra Tarasova. Do ńkoly sa prihlásilo celkom desať ńtudentov a to päť ńtudentov je z Bolognskej univerzity, jeden
ńtudent zo Ńtátnej technickej univerzity v Iņevsku a zbytok
ńtudenti Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity
Alexandra
Dubčeka. Prvý
ročník „Letnej
ńkoly
programovania“ sa uskutočnil na základe prihláńky, resp.
pozvania s tým, ņe ńtudenti i prednáńajúci mali zdarma
ubytovanie i stravovanie. Predpokladá sa vńak, ņe budúce
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ročníky uņ budú poriadané formou výberu a za
úplatu. Programovanie prebiehalo v jazyku
anglickom denne 5 hodín v dopoludňajńích
a popoludňajńích hodinách. Pre účastníkov
ńkoly pripravili organizátori návńtevu Trenčianskeho hradu, Trenčianskych Teplíc a iné
drobné aktivity. Na záver slávnostného otvorenia sa prítomným ńtudentom prihovoril prof.
Vladimír Tarasov.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 02.08.2004
Pomocná evidencia 500/4/04
Ńiesti mladí slovenskí matematici, ņiaci stredných a
základných ńkôl sa prezentovali na medzinárodnej
matematickej olympiáde, ktorá sa konala od 4. do 18. júla
2004 v Aténach. Olympiády sa zúčastnil aj osemnásťročný
Peter Černo, od septembra 2004 ńtudent ńtvrtého ročníka
Gymnázia Ľudovíta Ńtúra v Trenčíne, ktorému v konkurencii
486 ņiakov z 85 ńtátov unikla bronzová medaila len o chlp. K
jej zisku mu chýbal len jediný bod. Za svoje rieńenie vńak
dostal diplom „Honorary Mention“. Bol udelený tým, ktorí
zrátali na plný počet bodov aspoň jeden príklad. I keď Peter
zrátal aņ dva príklady, na medailu to napokon nestačilo.
Sklamaný vńak nie je. Naopak, uņ samotná účasť na
olympiáde ďaleko presiahla vńetky jeho očakávania, popritom
si uņil aj slnečnej dovolenky. Na cestu kaņdý slovenský
ńtudent dostal „vreckové“ 100 eur a v Grécku dostali ďalńích
40 eur. Raritou na súťaņi bola účasť eńte len 14-ročného
Japonca – volali ho „zázračným dieťaťom“, ktorý z Grécka
odińiel so striebornou medailou. V budúcom roku 2005 sa
matematická olympiáda prenesie do Mexika, kde by sa chcel
Peter opäť prebojovať. Cez leto chce Peter oddychovať s
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kamarátmi pri futbale a od septembra 2004 sa bude poctivo
pripravovať na maturitné skúńky. Medzi jeho záľuby patrí
ńport, programovanie na počítači. V budúcnosti by rád
ńtudoval na Karlovej univerzite v Prahe.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 486/3/04
Nastupujúci model financovania ńkolstva, v ktorom peniaze
od ńtátu uņ nebudú chodiť na triedu, ale na ņiaka, vyvolal vo
vńetkých ńkolských zariadeniach veľký rozruch a obavy. Jeho
výsledkom vńak zatiaľ nebolo hromadné zatváranie ńkôl a
ńkolských zariadení. Skôr sa racionalizácia odrazila v ich
zlučovaní tak, aby sa predtým často poloprázdne budovy stali
minulosťou. V Trenčíne sa od nového ńkolského roka zruńili
dve základné ńkoly a to Základná ńkola Trenčín, Ńtudentská
ulica Základná ńkola Trenčín, Saratovská ulica. Písomné
súhlasné stanoviská k vyradeniu týchto ńkôl zo siete
Ministerstvo ńkolstva Slovenskej republiky vydalo. Zruńená
k novému ńkolskému roku bola aj materská ńkola Trenčín,
Hanzlíkovská ulica, zatiaľ bez potvrdenia Ministerstvom
ńkolstva Slovenskej republiky. V Trenčíne vńak bol
zaznamenaný vznik súkromného gymnázia v Trenčíne na
Neńporovej ulici zatiaľ bez záväzného verdiktu ministerských
úradníkov.
Trenčianske noviny 23.08.2004
Pomocná evidencia 511/1/04
Ńkolské lavice Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica,
ktorá bola ku dňu 30. júnu 2004 zruńená nezostali na dlho
osirelé. Dňa 25. augusta 2004 Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne svojím uznesením č. 348 schválilo odpredaj
nehnuteľného majetku, ktorým bol objekt zruńenej základnej
ńkoly Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka za
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symbolickú 1,- Sk. A tak po ńiestich rokoch existencie
univerzity prińlo k naplneniu cieľa, ktorý bol načrtnutý na
začiatku cesty vznikajúcej vysokej ńkoly v Trenčíne, aby jej
súčasťou boli objekty bývalého Stredného odborného učilińťa
stavebného v Trenčíne, Generálneho riaditeľstva CEVA
Trenčín a Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica. Objekt
základnej ńkoly bol určený pre Fakultu sociálnoekonomických vzťahov a bude vyuņívaný hneď od nového
ńkolského roka 2004/2005. V kanceláriách bude nasťahovaný
dekanát a a učitelia fakulty a z bývalých dielní sa stanú
laboratória Fakulty ńpeciálnej techniky. Rekonńtrukčné práce
budú prebiehať postupne, najmä v zimnom skúńkovom období
a cez letné prázdniny, keď sa neučí.
Trenčianske noviny 30.08.2004
Pomocná evidencia 530/1/04
Po dni ńtátneho sviatku Dňa ústavy ņiaci základných a
stredných ńkôl dňa 2.
septembra 2004 vstúpili
do nového ńkolského roka 2004/2005. Vari najslávnostnejńieho otvorenie nového ńkolského
roka mali na Základnej
ńkole Trenčín, Novomeského ulica, kde zavítali
významné osobnosti a to
zľava – druhý viceprimátor Branislav Zábričaňák, prorektor TU AD PaedDr.
Ernest Broska, primátor Ing. Branislav Celler a riaditeľ ńkoly Mgr. Jozef Spińák primátor
mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler, druhý viceprimátor Branislav Zubričaňák a prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr. Ernest Broska. Slávnostné otvorenie nového
ńkolského roka sa uskutočnilo v priestoroch átria, čo umoņnilo
aj prekrásne slnečné počasie bez jediného mráčika. Slávnostný
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program otvorili deti recitáciou, ukáņkami z kicboxu,
tanečnými kreáciami ľudových tancov a ukáņkami cvičenia
z dņuda. Po privítaní hostí, ņiakov, rodičov a učiteľov
zástupkyňou riaditeľa ńkoly Mgr. Máriou Holou sa
k prítomným prihovoril riaditeľ ńkoly Mgr. Jozef Spińák
a primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler. Po slávnostnom otvorení odovzdali
deviataci ņiakom prvých tried maľované
kniņky pod názvom „Čomu sme sa smiali“,
ktoré im darovalo mesto Trenčín. Hostia si
potom prezreli budovu ńkoly a prisľúbili
pomoc pri rekonńtrukcii telovýchovného riaditeľ ńkoly Mgr. J. Spińák
areálu, najmä v súvislosti, ņe jeden z pavilónov bude mať
prenajatá Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Pri tejto
príleņitosti som nazrel do jednej triedy prvákov – 1.C, kde
práve prichádzali prváci so svojimi rodičmi a ktorých
s úsmevom vítala ich triedna učiteľka Mgr. Alena
Suchomelová. Kaņdý prváčik si sadol do lavice a zoznamoval
sa s pomôckami, ktoré boli pre kaņdého pripravené na lavici.
Medzitým triedna učiteľka sa rozprávala s rodičmi o svojich
zámeroch a poņiadavkách. Krásny začiatok z prvého dňa
ńkolského roka sa skončil a druhý deň je uņ o niečom inom.
Vlastné poznámky
Dňa 9. septembra
2004 uskutočnila Stredná priemyselná ńkola
odevná v Trenčíne so
Ńkolou úņitkového výtvarníctva v Ruņomberku
spoločnú
prezentačnú
výstavu v Slovenskom
národnom múzeu v Marmódna prehliadka ńtudentiek Strednej priemyselnej ńkoly odevnej v Trenčíne
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tine. Riaditeľka Strednej priemyselnej ńkoly odevnej
v Trenčíne Mgr. Mária Vilkovská ocenila vedenie múzea, ņe
umoņnila obom stredným ńkolám sa verejne prezentovať so
svojimi prácami v centre Turca. Eńte pred vernisáņou
a prehliadkou výstavy ńtudentky z Trenčíne predviedli vo
vlastnej choreografii módnu prehliadku.
Vlastné poznámky
Dňa 14. septembra 2004 uskutočnilo vedenie Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka tlačovú besedu so zástupcami
regionálnej tlače, ktorej sa zúčastnili rektor doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD., prorektor pre sociálne veci PaedDr. Ernest
Broska, prorektor doc. Ing. Ignác Prno, CSc., prorektor doc.
RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. a kvestor Ing. Vladimír Ragula.
Po úvodnom
slove
rektor doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD., keď
predstavil svojich spolupracovníkov informoval
novinárov
o tom, ņe v priebehu
minulého ńkolského
roka sa podarila akreditácia novokoncipovaných učebných programov bakalárskeho a inņinierskeho
ńtúdia na Fakulte mechatroniky, Fakulte ńpeciálnej techniky,
Fakulte priemyselných technológií a Fakulte sociálnoekonomických vzťahov. Bola postúpená ņiadosť na akreditáciu učebného programu „ońetrovateľstvo“ a od 1. septembra 2004 bol po dohode s Ministerstvom ńkolstva Slovenskej
republiky a akreditačnou komisiou zriadený Ústav zdravotníctva a ońetrovateľstva“ na čele s riaditeľom doc. MUDr.
Jánom Bielikom, CSc. Univerzita v novom ńkolskom roku
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zaznamenala niekoľko zaujímavých údajov, ktoré sú oproti
predchádzajúcim rokom prekračované. Ińlo o :
- prekročenie hranice celkového počtu ńtudentov na 4200
osôb;
- prekročenie hranice počet zapísaných ńtudentov prvého
ročníka na 1270 osôb
- na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov 550 ńtudentov
- na Fakulte mechatroniky 459 ńtudentov
- na Fakulte priemyselných technológií 375 ńtudentov
- na Fakulte ńpeciálnej techniky 203 ńtudentov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako sa zdá uņ má
svoj kredit vo svete. Túto skutočnosť potvrdzuje aj záujem
o ńtúdium zahraničných ńtudentov z Ruska, Senegalu a Srbska
a Čiernej Hory. Pre nový ńkolský rok sa podarilo ukončiť
rekonńtrukčné práce ńtudentského kempusu s internátom pre 90 ńtudentov
Záblatí, ktorý bude sídlom Fakulty
mechatroniky. Rektor doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD. osobitnú časť svojej informácie venoval vzťahu medzi
univerzitou a orgánmi mesta Trenčín.
Po podpísaní zmluvy o vzájomnej spolupráci v apríli 2004 sa doposiaľ
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
latentný vzťah premenil do aktívnej spolupráce, najmä pri
zabezpečovaní nových priestorov. Jeho výsledkom bolo
pridelenie objektu Základnej ńkoly Trenčín na Ńtudentskej
ulici pre potreby Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a
pavilónu na Základnej ńkoly Trenčín, Novomeského ulica pre
potreby Ústavu zdravotníctva a ońetrovateľstva a učebného
odboru ońetrovateľstva. Nepochybne na kvalitu vzdelávacieho
procesu bude mať spolupráca s univerzitami v Nemecku,
Rusku a Bielorusku, s ktorými boli začiatkom septembra 2004
podpísané dohody o spolupráci. I napriek kladom v práci
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univerzity, má univerzita aj problémy, z ktorých najväčńím
problémom je nedostatok
financií na zabezpečovanie
prevádzky, na budovanie laboratórií, učebných pomôcok
a podobne. 80 % dotácie zo ńtátu je nedostatočných a musí sa
racionalizovať činnosť univerzity. Ďalńím veľkým problémom
zostala doprava ńtudentov a zamestnancov do Záblatia.
Vyslovil vńak presvedčenie, ņe tento problém sa zabezpečí
k spokojnosti ńtudentov.
Trenčianske noviny 20.09.2004
Pomocná evidencia 559/1/04
Dňa 16. septembra 2004 sa začala v Trenčíne dvojdňová,
v poradí uņ ńiesta, medzinárodná vedecká konferencia
„Transfér 2004“, ktorú pod záńtitou primátora mesta Trenčín
Ing. Branislava Cellera usporiadala Fakulta ńpeciálnej
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Na
úspeńnej realizácii konferencii sa podieľali :
odborní garanti prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. a prof. Ing.
Igor Barysz, PhD.;
prípravný výbor v zloņení – doc. Ing. Oto Barborák, CSc.,
doc. Ing. Peter Liták, CSc., Ing. Duńan Lahučký, CSc., Ing.
Zuzana Jamrichová, PhD.Ing. Ján Tvaroņek, Ing. Zdenko
Gardian a Elena Podmaková;
vedecké grémium v tomto zloņení :
- prof. Ing. Vladimir Blagodarny, DrSc. – Fakulta
výrobných technológií Technickej univerzity Preńov,
- prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. – Strojná fakulta
Technickej univerzity Liberec,
- prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. – Fakulta ńpeciálnej
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,
- prof. Ing. Vladimír Práńil, DrSc. - Strojná fakulta
Technickej univerzity Liberec,
- prof. Zdeněk Vintr, CSc. – Vojenská akadémia Brno,
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- prof. Ing. Jíří Stodola, DrSc. - Vojenská akadémia Brno,
- prof. Ing. Miroslav Vala, CSc. - Vojenská akadémia
Brno,
- prof. dr. hab. Ing. Antoni W. Orlowicz – Politechnika
Rzeszóv,
- prof. Ing. Rudolf Tolnai, CSc. – Mechanizačná fakulta
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra,
- prof. Ing. Martin Petruf, PhD. – AOS Liptovský Mikuláń,
- doc. Ing. Imrich Lukovics, CSc. – Univerzita Tomáńe
Bati Zlín,
- doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. (mimoriadny profesor) –
prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,
- doc. Ing. Július Balogh, CSc. - Mechanizačná fakulta
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra,
- doc. Ing. Oto Barborák, CSc. - Fakulta ńpeciálnej
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,
- doc. Ing. Peter Lipták, CSc. - Fakulta ńpeciálnej
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,
- Ing. Stanislav Konček – riaditeľ
Vojenského
opravárskeho podniky 027 Trenčín,
- Ing. Ján Horňák, generálny riaditeľ „Trens, a.s.“
Trenčín.

doc. Ing. Oto Barborák, CSc

zľava – prorektor PaedDr. Ernest Broska, zást upca pobočky Slovenskej prie-myselnej a obchodnej
komory v Trenčíne Ing. Kolínek, prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc., ria-diteľ VOP 027 Trenčín
Ing. Stanislav Konček, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Ing. Milan Cagala, CSc., prodekan
FŃT TU AD doc. Ing. Andrej Híreń, CSc. a doc. Ing. Oto Barborák, CSc.

V úvode konferencie
vystúpil
predseda Akademického
senátu
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Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Oto Barborák, CSc., ktorý po privítaní
účastníkov konferencie konńtatoval, ņe :
- do konferencie bolo prihlásených 100 príspevkov od 151
autorov z Českej republiky, Poľska, Bieloruska, Maďarska,
Slovenska, čo je oproti predchádzajúcej konferencii
kvantitatívny nárast;
- konferencie sa zúčastňujú vedeckí pracovníci slovenských
a zahraničných univerzít, vedeckých ústavov a zástupcovia
z podnikov a organizácií;
Po tomto otvorení sa k prítomným prihovoril prorektor pre
vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.
Ing. Ivan Baránek, CSc. Vo svojom príhovore odovzdal
pozdrav účastníkom konferencie od rektora univerzity doc.
Ing. Juraja Wagnera, PhD., ktorý
nemohol prísť pre jeho účasť v talianskej
Bologni na slávnostnom podpísaní
dokumentu
európskych
univerzít
„Magna Charta Universitatum“. Vyslovil
presvedčenie, ņe účasť vedeckých
pracovníkov a pracovníkov z praxe na
prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.
konferencie bude akcelerovať vzájomnú
spoluprácu, čím konferencia splní svoj cieľ, ktorý si stanovili
jeho organizátori. Na jeho vystúpenie nadviazal prodekan
Fakulty ńpeciálnej techniky doc. Ing. Ondrej Híreń, CSc.,
ktorý ospravedlnil neúčasť na otvorení
konferencie dekana Fakulty ńpeciálnej
techniky prof. Ing. Bohumila Bátoru,
CSc., ktorý sa dnes v dopoludňajńích
hodinách zúčastňoval habilitačného
konania
doktorandských prác
na
Technickej
univerzite
v Ņiline,
ale druhého dňa konania konferencie uņ
doc. Ing. Andrej Híreń, CSc.
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bude prítomný. Vyslovil presvedčenie, ņe konferencia prinesie
vńetkým účastníkom úņitok. Po tomto privítaní s úvodnými
prednáńkami vystúpili prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Ing. Milan Cagala, CSc. na tému
„Súčasnosť a perspektívy strojárstva
a strojárskej praxe na Slovensku“ riaditeľ
Vojenského opravárskeho podniku 027
Trenčín Ing. Stanislav Konček na tému
„Prevádzkovanie ńpeciálnej techniky
v zahraničných misiách“. Vedecká konferencia pokračovala v týchto piatich
Ing. Stanislav Konček
sekciách :
- Vývojové konńtrukcie strojov a nové metódy konńtruovania
- Nové materiály a ich efektívne spracovanie,
- Progresívne technológie, inovácie a renovácie,
- Kvalita a metódy jej zabezpečenia v procese výroby,
- Spoľahlivosť, diagnostika, opravárenstvo.
Druhý deň vedeckej konferencie
vyvrcholil po prednáńkach exkurziou
v ńtátnom
podniku
Vojenský
opravárenský podnik 027 Trenčín, kde si
účastníci konferencie prezreli výrobné
priestory
a zoznámili
s výrobným
prezident ZSP SR Ing. Milan Cagala, CSc.
programom podniku.
Pomocná evidencia 547/1/04
Od podpísania „Magny Charty Universitatum“, ktorá je
základným dokumentom – ústavou európskych univerzít
uplynulo 15 rokov. V tejto súvislosti usporiadala najstarńia
európska univerzita – Bolognská univerzita v Bologni dňa
17. septembra 2004 medzinárodnú konferenciu o vńeobecných
univerzitných hodnotách dôleņitých pre rozvoj ľudskej
spoločnosti. Pri tejto príleņitosti slávnostne podpísal rektor
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD. 18. septembra 2004 v aule Maxima Bolonskej
univerzity „Magnu Chartu Universitatum“. V jej preambule sa
hovorí, ņe podpísaní rektori európskych
univerzít sú presvedčení, ņe národy
i vlády si majú viac ako kedykoľvek
predtým uvedomovať úlohu, ktorú budú
univerzity zohrávať v meniacej sa
a stále viac sa internacionalizujúcej
spoločnosti. Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka sa tak stala v poradí
tretím signatárom tohto významného
dokumentu spomedzi
slovenských
rektor T uN AD doc. Ing. J. Wagner, PhD.
univerzít.
Pomocná evidencia 542/1/04, 569/1/04
Dňa 20. septembra 2004 sa uskutočnilo slávnostné
otvorenie nového ńkolského roka 2004/2005 Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Kultúrnom a metodickom
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po ńtátnej hymne

slávnostný začiatok otvorenia nového akademického roka 2005/2006
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Slovenskej republiky interpretovanej Mestským speváckym
zborom za dirigovania zbormajstra PaedDr. Jozefa Vakońa
slávnosť otvoril prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. Vo svojom vystúpení
privítal prítomných hostí, osobitne podpredsedu Národnej rady
Slovenskej republiky JUDr. Viliama Veteńku a konzula
Senegalskej republiky v Slovenskej republike Ing. Seka
a v neposlednom rade vńetkých ńtudentov. Slávnostný prejav
predniesol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. V úvode uviedol, ņe Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka sa stala súčasťou európskych
univerzít podpísaním „Magny Carty Universitatum“ dňa 18.
septembra 2004 v Bologni. V tomto ńkolskom roku prekročila
univerzita hranicu 4000 ńtudentov, keď vo vńetkých formách
ńtúdia začalo ńtudovať 4200 ńtudentov.
Prípravu pre nový ńkolský rok 2004/2005
ovplyvnilo viacero významných udalostí.
Z nich osobitne vyzdvihol podpis dohody
o spolupráci
Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka s mestom Trenčín,
ktorej výsledok sa prejavil vo výhodnom
prorektor doc.Ing. Ivan Baránek, CSc.
odpredaji objektu Základnej ńkoly Trenčín,
Ńtudentská ulica za 1,- Sk a v prenájme pavilónu „E“
Základnej ńkoly Trenčín, Novomeského ulica pre potreby
univerzity. Spomínaný prvý objekt bude slúņiť pre potreby
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a druhý objekt pre
potreby novozriadeného Ústavu zdravotníctva a ońetrovateľstva. Predpokladá sa, ņe Ústav zdravotníctva a ońetrovateľstva bude akreditovaný začiatkom októbra tohto roka
a hneď začne v ňom aj vyučovanie. Dobrou správou pre
ńtudentov je, ņe sa ukončila v Trenčín – Záblatí rekonńtrukcia
objektu internátu s počtom 96 lôņok a kde sú pripravené
priestory aj pre klubovú činnosť. V ostatných objektoch je
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vyčlenený priestor pre činnosť Fakulty mechatroniky. Tým, ņe
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka rekonńtrukciou
vlastných objektov v Trenčíne – Záblatí, odkúpením objektu
Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica a prenájmom
pavilóne „E“ Základnej ńkoly Trenčín, Novomeského ulica
získala nové priestory, vytvorili sa optimálne podmienky pre
činnosť univerzity nielen fakúlt, ale aj ńpeciálnych laboratórií
a rektorátu univerzity. I napriek
tomu, vńak treba najmä získané
objekty postupne rekonńtrukciou
prispôsobovať činnostiam fakúlt.
Značnú časť svojho prejavu
venoval rektor doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD. medzinárodnej
spolupráci univerzity. Po prvýkrát
v krátkej
histórii
univerzity
pristúpilo na ńtúdium desať
zahraničných poslucháčov z Česrektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
kej republiky, Ruskej federácie,
Senegalu, Srbska a Čiernej Hory. V rámci programu „Sokrates
– Erazmus“ univerzita získala grant vo výńke 35.000 euro a na
program „Leonardo“ 25.000 euro. Tieto finančné prostriedky
budú vyuņité na mobility ńtudentov a učiteľov v spolupráci
s univerzitami v talianskej Bologni, ńpanielskej Valencii
a Savojskou univerzitou vo Francúzsku. Na moņnosti
kooperácie
a spolupráce
s partnerskými
univerzitami
v Nemecku, Poľsku, Litve a Bielorusku. Je predovńetkým na
fakultách, aby rozvinuli vńetky moņnosti spolupráce. Univerzita nezabudla v tomto ńkolskom roku aj na ńtudentov
v zrelom veku, pre ktorých bude opäť otvorený prvý ročník
„Univerzity tretieho veku“ a na konci ńkolského roku budú
promovať uņ jej prví absolventi. V tomto akademickom roku
popri plnení základného poslania vo vede a vzdelávaní sú pred
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univerzitou ďalńie úlohy. Predovńetkým treba spomenúť akreditáciu ńtudijných programov v rámci novej sústavy učebných
odborov. Podľa programu Ministerstva ńkolstva Slovenskej
republiky a a akreditačnej komisie čaká univerzitu komplexná
akreditácia a jej devalvácia nezávislou medzinárodnou
komisiou. Pôjde o dôleņité procesy v ņivote univerzity, ktoré
rozhodnú o jej ďalńom osude, a preto sa bude nutné na ne
dobre pripraviť. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
podobne ako ostatné
vysoké
ńkoly na Slovensku zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré chýbajú najmä vo
výchove, vzdelávaní, na vedu,
predsednícky stôl
prevádzku a rozvoj. Rozvoj univerzity neustále ovplyvňuje rast ceny energií,
prenájmov priestorov. Napriek výrazným racionalizačným
opatreniam v spotrebe energií, personálnej sfére, zruńením
prenájmov v ubytovacej sfére dotácie ńtátu pokrývajú náklady
len vo výńke 80 % výdavkovej časti rozpočtu univerzity.
Zostávajúcich 20 % sa musí získať z vlastných zdrojov. Preto
s mimoriadnou pozornosťou je treba sa sústrediť na
podnikateľské aktivity univerzity a na úspeńnosť pri získavaní
vedeckých a medzinárodných projektov ako aj z fondov
Európskej únie. Je poteńujúce, ņe práve z týchto fondov
získala univerzita prvé prostriedky na vypracovanie projektu
technologického parku. Určité prostriedky boli získavané
sponzorstvom a darmi, za čo treba vńetkým firmám
poďakovať. Záverom svojho vystúpenia poďakoval
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Akademickému senátu Trenčianskej univerzity za pochopenie,
výdatnú pomoc a spoluprácu pri rieńení závaņných problémov
univerzity a za efektívny podiel na jej riadení. Vyslovil
presvedčenie, ņe do konca roka
spoločne uzatvoríme inováciu
vńetkých vnútorných predpisov
univerzity. Poďakoval vńetkým
pracovníkom univerzity, ktorí
napriek problémom si plnili svoje
úlohy. Zaņelal ńtudentom a svojim
spolupracovníkom dobré zdravie,
pohodu pri ńtúdiu a pri práci, aby
ďalńí akademický, v poradí uņ
ôsmy ńkolský rok bol úspeńným,
podpredseda NR SR JUDr. Viliam Veteńka
aby sa zaznamenal ďalńí pokrok
univerzity. Svoje vystúpenie ukončil slovami učiteľa národov
Jána Ámosa Komenského - „Vzťah k národu, ktorý ovplýva
dobrými ńkolami, dobrými knihami a dobrými predpismi
a zvykmi vo výchove mládeņe. Verím, ņe prispejeme vńetci
k tomu, aby sme boli ńťastným národom. Na vystúpenie
rektora Trenčianskej univerzity nadviazal s pozdravným
príhovorom
podpredseda Národnej
rady Slovenskej republiky JUDr. Viliam Veteńka. Vyzdvihol aktivity
univerzity doma a v zahraničí, čím si získala
potrebnú autoritu. VysPaedDr. Jozef Vakoń a Trenčiansky spevácky zbor
lovil prísľub za poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky, ņe sa budú hľadať kompromisné rieńenie, aby bolo
zabezpečené financovanie vysokých ńkôl. Zaņelal vńetkým,
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aby v novom akademickom roku dosiahli najlepńie výsledky,
aby ńtudenti končiaci univerzitu sa dostali do reálnej praxe a
priniesli získané nároky v normálnom ņivote, aby sa im darilo.
Eńte pred slávnostným ukončením slávnostného otvorenia
nového akademického oznámil prorektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.
výsledky publikačnú činnosti univerzity, v ktorej
sa najlepńie umiestnil doc.
Ing. Marek Turan, PhD.
z Fakulty priemyselných
technológií Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka za publikáciu
„Úvod do sociosynergetiky“. Na otvorenej scéne Ing. Marek T uran preberá blahoņelanie za výsledky v publikačnej činnosti
javiska mu rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. odovzdal vyznamenanie. Záver
slávnostného otvorenia nového akademického roka patril
ńtudentskej hymne „Gaudeamus Igitus“ v interpretácii Trenčianskeho speváckeho zboru.
Pomocná evidencia 569/1/04
V dňoch 20. a 21. septembra 2004 sa po slávnostnom
otvorení nového akademického roka na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka uskutočnili imatrikulácie ńtudentov prvého ročníka. Maratón
imatrikulácií 550 ńtudentov prvých ročnízľava prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc., rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
dekan FŃT prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc.
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kov začala Fakulta ńpeciálnej techniky v aule Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka. Za znenia slávnostných fanfár
vstúpili do auly najvyńńí akademickí funkcionári na čele
s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.
Ing. Jurajom Wagnerom. Slávnosť imatrikulácie otvorila
dekanka Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.
a predstavila ńtudentov rektorovi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD.
a dekanovi Fakulty ńpeciálnej techniky
prof. Ing. Bohumilovi Bátorovi, CSc.
Po predstavovaní
ńtudentov vystúpil
s príhovorom rektor
Trenčianskej
dekanka Ing. Zuzana Jamrichová , PhD.
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Juraj Wagner, PhD., ktorí zaņelal novým
ńtudentom veľa chuti a elánu ńtúdiu na
rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
univerzite. Po jeho príhovore vykonal
slávnostný sľub za vńetkých ńtudentov Martin Klatý
z Trenčína. Záver slávnostnej imatrikulácie ńtudentov prvého ročníka
patril vystúpeniu dekana Fakulty
ńpeciálnej
techniky prof.
Ing. Bohumila
Bátoru.
Ten
v úvode svojho
vystúpenia
zhodnotil pri- dekan FŃT prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc.
jímacie konanie v číslach a potom takmer s otcovskou rečou hovoril ńtuńtudent Martin Klatý pri slávnostnom sľube
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dentom do duńe. Predovńetkým ich upozornil na to, ņe ńtúdium
na vysokej ńkole má iný systém ako stredná ńkola, a preto
i keď sa neskúńa, treba sa denne učiť. Preto zvýraznil
sústavnosť, pravidelnosť v ńtúdiu, pretoņe zameńkané ńtúdium
sa nedá nahradiť piatimi prebdenými nocami pri učebnici.
Upozornil i na to, aby nepodliehali uņívaniu drog a alkoholu,
pretoņe tie negatívne vplývajú na ńtúdium. Vyjadril
presvedčenie, ņe ńtudenti si nájdu cestu k svojím pedagógom,
aby tak prekonali prvotné ťaņkosti, ktoré sa im do cesty
postavili. Ńtudentskou hymnou „Gaudeamus Igitur“
imatrikulácie Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej
univerzity boli ukončené.
Vlastné poznámky
Dňa 23. septembra 2004 sa uskutočnil v Trenčíne krajský
vlastivedný seminár k dejinám ńkolstva. Pri
privítaní
účastníkov
a
prednáńateľov
pracovníčkou Metodicko-poradenského centra
v Trenčíne Mgr. Zorou Zaťkovou predniesli
jednotliví prednáńatelia svoje prednáńky :
- PhDr. Dagmar Vaněková, CSc. – „Pôsobenie
Múzea ńkolstva a pedagogiky na Slovensku a v zahraničí“;
- PhDr. Vladimír Michalička, CSc. –
„Sociálne pomery učiteľov na Slovensku
v období 18. aņ 20. storočia“;
- Univ. prof. PhDr. Vieta Ņbirková,
CSc. – „Vyučovanie slovenčiny
na
stredných ńkolách v rokoch 1878
aņ 1938
na
Slovensku“;
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- PhDr. Libor Bernáth, CSc. –
„Protestantské ńkolstvo na
v minulosti“;
- Mgr.
Mária
Račková
–
„Piaristické
ńkolstvo
na
v minulosti“.
K predneseným témam prebehla diskusia.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 554

Povaņí
Slovensku

Dňa 5. októbra 2004 sa uskutočnili promócie 125
absolventov denného bakalárskeho ńtúdia odboru Verejná
správa Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v
Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Nástup absolventov
a akademických funkcionárov
fakulty a univerzity
na javisko za zvuku slávnostných fanfár privítalo preplnené
auditórium povstaním. Promócie otvorila
ńtátna hymna Slovenskej republiky
a potom prítomných privítala predsedníčka
akademického senátu Fakulty sociálnoekonomických vzťahov RNDr. Eva
Grmanová, PhD. Po slávnostnom sľube
jednej z absolventiek prichádzali absolventi pred dekana fakulty prof. Ing. Dr.h.c.
RNDr. Eva Grmanová, PhD.
Anton Blaņeja, DrSc., aby si z jeho rúk
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prevzali doklad o ukončení bakalárskeho ńtúdia. Záver
slávnostnej promócie absolventov denného bakalárskeho
ńtúdia patril príhovoru dekanovi fakulty prof. Ing. Dr.h.c.
Antonovi Blaņejovi, DrSc. a rektorovi Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD.
Okrem ńtudentov denného bakalárskeho ńtúdia v odbore
Verejná
správa
promovalo
v Trenčíne v dňoch 6. a 7. októbra
2004 aj 339 absolventov externého ńtúdia, ktorí ńtudovali
v Trenčíne, Nových Zámkoch,
Lučenci a Novej Bani. Absolventi
externého
ńtúdia
z Prievidze
prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej,DrSc.
promovali
v budove
Fakulty
riadenia a informatiky Ņilinskej univerzity v Prievidzi.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 577/1/04
Dňa 15. októbra 2004 si učitelia Základnej ńkoly Trenčín,
Bezručova ulica na slávnostnej pedagogickej rade pripomenuli
40. výročie ńkoly za
prítomnosti početnej
skupiny
učiteľov,
ktorí na ńkole učili
a predstaviteľov
mesta Trenčín vedených
uvoľneným
funkcionárom
pre
výkon funkcie Mesta
Trenčín Branislavom
Zubričaňákom. Po
uņ 40 rokov poskytuje vzdelanie ņiakom základná ńkola na Bezručovej
krátkom kultúrnom
programe ņiakov ńkoly sa k prítomným prihovorila súčasná
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riaditeľka ńkoly Mgr. Jarmila Mahríková. V úvode svojho
príhovoru spomenula začiatky písania histórie ńkoly, teda na
deň 7. septembra 1964, kedy sa prvýkrát otvorili brány ńkoly
a do jej lavíc zasadli prví ņiaci. Jej prvým riaditeľom bol
RNDr. Milan Martinkom, ktorý bol v tejto funkcii viac ako
tridsať rokov. Vo funkcii ho načas vystriedala Mgr. Anna
Plánková a od jej odchodu na dôchodok riadi ńkolu Mgr.
Jarmila Mahríková. Odvtedy preńlo ńtyridsať rokov a viacerí
jej absolventi dosiahli v ņivote významné úspechy, stali sa
verejne známymi osobnosťami ako napríklad hokejisti
Ľubomír Sekeráń, Zdeno Chára, majster sveta v pretekoch
motocyklov na krátke trate Vladimír Částka, generálny
riaditeľ Televízie Markízy Vladimír Repčík, hovorca
Národnej banky Slovenska Igor Barát, herečky Kristína
Turianová, Vanda Tureková, spisovateľka Monika Kardońová,
klavírista Marián Lapńanský a ďalńí. Ńkola bola vņdy
v popredí diania. Treba spomenúť, ņe ako prvá v meste
Trenčín začala v roku 1967 s vyučovaním jazyka nemeckého
a v deväťdesiatich rokoch jazyka anglického. V tých časoch sa
úspeńne rozvíjali partnerské vzťahy učiteľov a ņiakov
výmennými pobytmi v bývalej Nemeckej demokratickej
republike a nórskou ńkolou vo Flise. Od roku 2000 začala
ńkola pracovať v medzinárodnom jazykovom programe
„Sokrates – Comenius“. Od ńkolského roka 2003/2004 bolo
zavedené vyučovanie francúzskeho jazyka a nadviazanie
partnerské vzťahy s francúzskymi ńkolami v Lono le Saunier.
Na jej vystúpenie nadviazal zástupca primátora mesta Trenčín
Branislav Zubričaňák, ktorý poďakoval vńetkým učiteľom za
ńtyridsaťročnú úspeńnú výchovno-vzdelávaciu prácu a zaņelal
učiteľom a ņiakom ńkoly veľa úspechov v budúcom období.
Trenčianske noviny 11.10.2004
Pomocná evidencia 592/1/04
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Výlučne prírodné odpadové materiály pouņili ņiaci
ńpeciálnych základných ńkôl a odborných učilíńť
Trenčianskeho kraja na zhotovenie prác, ktoré Krajský
ńkolský úrad v Trenčíne prezentoval na výstave konanej v
rámci medzinárodného podujatia „Fórum pedagogiky 2004“
v dňoch 13. aņ 15. októbra 2004 v priestoroch Parku a kultúry
v Bratislave. Expozícia sa nezávislej porote a divákom páčila
a spolu s prácami púchovského centra voľného času si
odniesla diplom ministra ńkolstva Slovenskej republiky za
najlepńiu expozíciu výstavy. „Chceli sme ukázať, ņe aj z mála
sa dá urobiť veľa,“ vyjadrila zámer zostavovateľka ocenenej
expozície, metodička Krajského ńkolského úradu v Trenčíne
Iveta Kováčiková. Expozíciu tvorili hradby z recyklovaného
papiera, pod ktorými vyrástla starodávna slovenská dedina.
Jednotlivé práce vychádzali z tradičných slovenských
remesiel. Vrecovina, drevo, kôstky zo sliviek, kukuricové
klásky, ńúpolie, najrôznejńie plody – to vńetko boli materiály,
prostredníctvom, ktorých prezentovali deti svoju ńikovnosť.
Súčasťou tohtoročného podujatia „Fórum pedagogiky 2004“
bola aj konferencia o vplyve ńkolskej výchovy na rozvoj
osobnosti ņiaka a v neposlednom rade workshopy, kde
Trenčiansky kraj zastupovala okrem iných ńkôl aj Ńpeciálna
základná ńkoly internátne v Trenčíne.
Trenčianske noviny 25.10.2004
Pomocná evidencia 626/1/04
Dňa 18. októbra 2004 ponúkali mladí ľudia v uliciach
mesta Trenčín unikátnu bielu pastelku výmenou za 20korunový príspevok do celonárodnej verejnej zbierky na
podporu nevidiacich a slabozrakých. Tretí ročník „Deň bielej
pastelky“ v Trenčianskom kraji horńie, ako ten minuloročný,
lebo celkovo vyzbieralo 112.000,- Sk, čo je pribliņne
o 40.000,- Sk menej ako v roku 2003. Zbieralo sa v Prievidzi,
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Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou, Novom Meste nad
Váhom, Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Ilave, Povaņskej
Bystrici, Púchove a najńtedrejńí boli ľudia v Trenčíne, kde do
verejnej zbierky prispeli sumou takmer 26.000,- Sk.
Dobrovoľníci s pastelkami a pokladničkou v rukách boli
výlučne ńtudenti stredných ńkôl, iba v Trenčíne a Novom
Meste nad Váhom pomáhali v popoludňajńích hodinách aj
skauti. Predstavitelia Únie nevidiacich a slabozrakých ocenili
ústretovosť riaditeľov ńkôl, ktorí ńtudentov uvoľnili z
vyučovania. Uznanie si zaslúņi 102 mladých ľudí, ktorí sa do
akcie zapojili bez nároku na akúkoľvek odmenu. Z výťaņku
verejnej zbierky únia financuje aktivity pre nevidiacich a
slabozrakých občanov na priblíņenie sa k normálnemu ņivotu.
Ide o celoslovenské akcie. Únia organizuje aj grantový
program, do ktorého sa môņe zapojiť ktorákoľvek jej zloņka.
Zbierka sa pondelkom iba začala, trvať bude aņ do polovice
novembra a príspevky sa môņu posielať na konto zbierky.
Trenčianske noviny 25.10.2004
Pomocná evidencia 626/2/04
Dňa 4. novembra 2004 sa uskutočnilo na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka slávnostné otvorenie
v poradí uņ tretieho akademického
roku „Univerzity
tretieho veku“ za
účasti
rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra
zľava Ing. Jozef Miklóń, rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Dubčeka doc. Ing.
Juraja Wagnera, PhD., prorektorov Trenčianskej univerzity
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Alexandra Dubčeka doc. Ing. Ivana Baránka, CSc. a doc. Ing.
Ignáca Prnu, CSc., zástupcu riaditeľa Ústavu zdravotníctva
a ońetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
MUDr. Mariána Kańčáka a predsedu Krajského výboru
Jednota dôchodcov na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozefa
Miklóńa. Po nástupe akademických funkcionárov, hostí
a hymne Slovenskej republiky imatrikuláciu prvého ročníka
ńtudentov „Univerzity tretieho veku“ otvoril prorektor doc.
Ing. Ivan Baránek, CSc. Po súhlase s vykonaním slávnostnej
imatrikulácie rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. zloņila ńtudentka
Ing. Anna Gajdońechová z Dubnice nad Váhom slávnostný
imatrikulačný sľub a 42 ńtudentov sa predstavilo rektorovi
Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka. Slávnostný prejav predniesol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Juraj Wagner, PhD. Vyzdvihol
v ňom radosť nad tým, ņe :
- zrelí ľudia po rokoch opäť zasadli
do ńkolských ľavíc, aby drņali
Sľub Ing. Anny Gajdońekovej
krok s dobou, bohatou na
mnoņstve informácií a poznatkov;
- predsavzali sa vzdelávať a zmúdrieť a tým si zachovať mladosť
mysle, aby mohli byť partnermi svojich vnúčat napríklad pri
počítačoch;
- pre dosiahnutie tohto cieľa práve
vybrali Trenčiansku univerzitu
Alexandra Dubčeka.
V ďalńej časti prejavu venoval
rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
informácii o Trenčianskej univerzite
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Alexandra Dubčeka, ktorá novým ńkolským rokom 2004/2005
vstúpila uņ do svojho ôsmeho akademického roka s počtom
4500 ńtudentov. Do tretieho roka vstúpila aj Univerzita
tretieho veku, v rámci systému celoņivotného vzdelávania
s počtom 130 ńtudentov. Tento ńkolský rok je významný eńte
aj tým, ņe v jeho závere budú promovaní prví absolventi
Univerzity tretieho veku.
Za
uplynulé
obdobie
opustilo brány univerzity
1047 absolventov inņinierskeho ńtúdia a 700 absolventov bakalárskeho ńtúdia. Do nového ńkolského
roka 2004/2005 vstúpila
Trenčianska
univerzita
Alexandra Dubčeka s podnoví poslucháči
pisom viacerých významných dokumentov, z ktorých osobitne
zvýraznil „Magnu Chartu Univerzitatum“ ako aj celú radu
dohôd o spolupráci s univerzitami z celej Európy. Záver
vystúpenia patril ņelaniu, aby sa na univerzite dobre cítili, radi
do nej chodili a ńtúdium na nej bolo radosťou a príjemným
osvieņením. Slávnostné zhromaņdenie pozdravil predseda Krajského výboru Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozef
Miklóń. Vyslovil presvedčenie, ņe
svojou iniciatívou a zodpovedným
prístupom ńtúdiu dokáņete prekonať niektoré prekáņky. Zaņelal
ńtudentom veľa úspechov, vzájomného porozumenia s učiteľmi,
Ing. Jozef Miklóń
aby sa oboch stranách vytvorili
dobré medziľudské vzťahy. Slávnostné zhromaņdenie ima386

trikulácie prvého ročníka Univerzity tretieho veku bolo
ukončené ńtudentskou hymnou „Gaudeamus Igitur“.
Trenčianske noviny 08.11.2004
Pomocná evidencia 664/1/04
Dňa 5. novembra 2004 sa uskutočnila na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka tlačová beseda, na ktorej jej
prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy prof.
RNDr. Juraj Slabeycius,
PhD. informoval novinárov
o podujatí pod názvom
„Týņdeň vedy Európskej
únie“. Podujatie, organizované Európskou komisiou,
sa uskutoční po prvýkrát na
Trenčianskej
univerzite
Alexandra Dubčeka v týņdni
zľava Ing. Ruņena Wagnerová, prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD.
od 8. do 12.novembra 2004.
Ako povedal prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD., podujatie
má za cieľ podujatím odstrániť nezáujem o najnovńie výsledky
vedy v spoločnosti, pretoņe v celosvetovom meradle je badať
citeľný pokles a narastanie rozdielu medzi
dosahovanými vedeckými výsledkami a pochopením ich významu v spoločnosti. Na
realizáciu cieľa pripravila Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka celú radu
podujatí a prednáńok pre trenčianskych
stredońkolákov a verejnosť vo vlastných
priestoroch v Trenčíne a v Púchove. Osobitne prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD.
boli zvýraznené prednáńky od týchto prednáńateľov :
- Mgr. Peter Kluvánek „Nobelove ceny za fyziku v roku
2004“,
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- RNDr. Duńan Čaplovič, DrSc. „Ńkolstvo, veda, kultúra
a globalizácia“,
- prof. Július Krompaský „Moderné trendy v súčasnej fyzike“.
Info Trenčín
Trenčianske noviny 08.11.2004
Pomocná evidencia 646/1/04, 665/2/04
Dňa 9. novembra 2004 zavítal v rámci
podujatí „Týņdeň vedy Európskej únie“ na
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka
poslanec Národnej
rady
Slovenskej
republiky RNDr.
prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. Duńan
Čaplovič,
Dr.Sc., ktorý predniesol vo veľkej
aule univerzity prednáńku pod
názvom „Ńkolstvo, veda, kultúra
RNDr. Duńan Čaplovič, Dr.Sc.,
a globalizácia. Vzácneho hosťa
predstavil ńtudentom stredných ńkôl a univerzity prorektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. RNDr. Juraj
Slabeycius, PhD. Mimoriadne dobre disponovaný prednáńateľ
upútal svojím vystúpením vńetkých prítomných, čo vyústilo
v diskusii, ktorá obsahovo bolo zameraná
predovńetkým na kritiku na nový spôsob
maturovania stredońkolákom v ńkolskom
roku 2004/2005. Na záver pozval prednáńateľ ńtudentov na návńtevu rokovania
Národnej rady Slovenskej republiky. Po
rozpačitom začiatku pred vystúpením
druhého prednáńateľa prof. Júliusa Krompańského sa najprv zdalo, ņe bude málo
prof. Július Krempańský
účastníkov sa za miesto určila malá
zasadačka univerzity. Ale ako sa blíņila hodina začiatku
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prednáńky, účastníci z radov ńtudentov rástli, tak sa prednáńka
vrátila do auly univerzity. Zrejme sa rozńíril chýr
o mimoriadnych kvalitách prednáńajúceho medzi ńtudentami
a tak doslova plná aula si mohla vypočuť zaujímavú
prednáńku na tému „Moderné trendy v súčasnej fyzike“. To
nebolo vńak vńetko, pretoņe poslucháči zahrnuli prednáńateľa
vńakovými otázkami a takņe bol problém prednáńku ukončiť.
Vlastné poznámky
Dňa 12. novembra 2004 bol pre Trenčiansku univerzitu
Alexandra Dubčeka

zľava – poverený riaditeľ ústavu doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., rektor TUAD doc.
Ing. Juraj Wagner, PhD., zást. riad. ústavu PhDr. Eva Červeňanová

veľký deň, v ktorom vyvrcholilo rektor doc. Ing. Juraj Wagner , PhD.
dvojročné úsilie vńetkých zainteresovaných a to slávnostným
zhromaņdením pri príleņitosti otvorenia prvého akademického
roka 2004/2005 novozriadeného Ústavu
zdravotníctva a ońetrovateľstva. Eńte pred
slávnostným otvorením
usporiadal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.
PhDr. Eva Červeňanová
Ing. Juraj Wagner, PhD.
tlačovú
besedu,
v ktorej
predstavil
povereného riaditeľa Ústavu zdravotníctva
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
a ońetrovateľstva doc. MUDr. Jána Bielika,
CSc. a priblíņil dvojročnú cestu manaņmentu univerzity za
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realizáciu tohto smelého cieľa. Slávnostného zhromaņdenia
okrem ńtudentov sa zúčastnili vzácni hostia, z ktorých
osobitne treba spomenúť – predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Ńtefan Ńtefanec, primátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler, akademickí funkcionári
slovenských univerzít a primári oddelení Nemocnice

zľava – zástupkyňa riaditeľa ústavu MUDr. Jana Slobodníková, CSc., ńtatutárny zástupca riaditeľa ústavu MUDr. Marián Kańčák,
predseda Akademického senátu TU AD doc. Ing. Borńč, CSc., rektor TU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., riaditeľ ústavu doc. MUD r.
Ján Bielik, CSc., prorektor T U AD PaedDr. Ernest Broska, zástupkyňa riaditeľa ústavu PhDr. Eva Červeňanová

s poliklinikou v Trenčíne. Po nástupe akademických funkcionárov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, osobitne funkcionárov Ústavu zdravotníctva a ońetrovateľstva zaznela ńtátna hymna Slovenskej republiky.
Prítomných hostí a ńtudentov privítal prorektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr.
Ernest Broska. Slávnostný prejav
predniesol rektor univerzity doc. Ing.
Juraj Wagner, PhD., v ktorom okrem
iného uviedol, ņe :
- dneńný deň je sviatkom, pretoņe
k existujúcim
ńtyrom
fakultám
univerzity
a Ústavu
prírodných
a humanitných vied pribudol Ústav
prorektor PaedDr. Ernest Broska
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-

-

-

-
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zdravotníctva a ońetrovateľstva, ktorý má dnes premiéru;
ústav bude vedecko-výskumným humanisticky orientovaným pracoviskom;
ústav nadviazal na dlhoročnú tradíciu Ústavu pre
dońkoľovanie lekárov, v ktorom pôsobili významné
osobnosti medicínskej vedy;
treba poďakovať osobitne tým, ktorý odviedli sizyfovskú
prácu pri zriadení ústavu, predovńetkým prorektorovi
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr.
Ernestovi Broskovi, doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc.
a PhDr. Eve Červeňanovej;
treba poďakovať primátorovi
mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi a poslancom
Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne za pridelenie priestorov na vyučovanie v Základnej ńkole Trenčín, Novomeského ulica;
treba poďakovať riaditeľovi
Nemocnice
s poliklinikou
v Trenčíne MUDr. Pavlovi
Sedláčkovi za vytvorenie
rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.,
podmienok pre činnosť medicínskych ńpecialistov, ktorí
budú v rámci pedagogického procesu odovzdávať odborné
vedomosti ńtudentom v externej forme vzdelávania;
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka chce prispieť
k tomu, aby trenčianska nemocnica dostala prívlastok
„univerzitná“, ktorej vysoko profesionálne sluņby budú
vyuņívať občania mesta Trenčín a jeho ńirokého okolia;
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka nebude
konkurenciou pre Strednú zdravotnícku ńkolu v Trenčíne, ba
naopak teńí sa na spoluprácu s ňou pri zabezpečovaní
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nadstavbového
vzdelania
stredným
zdravotníckym
pracovníkom, ktoré zodpovedá smernici európskej únie
v oblasti
verejného
zdravotníctva,
ońetrovateľstva,
rehabilitácie, pôrodníctva, laboratórnych vyńetrovacích
metód pre vńetky druhy zdravotníckych zariadení;
- ústav bude zabezpečovať vzdelávanie, vedeckú výchovu
a výskum a praktické skúsenosti na prvom stupni
vysokońkolského vzdelávania, t.j. bakalárskeho vzdelania;
- ústav bude vyuņívať potenciál regiónu, ktorý ponúka
v oblasti balneoterapie, kúpeľníctva a jeho meneņovania,
medzi odborové ńtúdia napríklad v oblasti lekárskych
prístrojov a zariadení a ich prevádzkovania za spolupráce
s Fakultou mechatroniky
Trenčianskej
univerzity Alexandra
Dubčeka;
- ústav by sa mal
v priebehu dvoch rokov transformovať na
humanitnú
fakultu
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubrektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. odovzdáva poverenie riaditeľovi Ústavu
čeka, ktorú by malo
zdravotníctva a ońetrovateľstva doc. MUDr. Jánovi Bielikovi
navńtevovať 500 aņ 600 ńtudentov externého a denného
ńtúdia;
- so vznikom fakulty zdravotníctva a ońetrovateľstva sa črtá
perspektíva vzniku univerzitnej nemocnice v Trenčíne, čo
by znamenalo zriadenie klinických výskumných pracovísk s
lepńím technickým vybavením;
Na záver svojho príhovoru zaņelal ńtudentom veľa zdravia,
trpezlivosti a síl, aby sa im smelé plány splnili. Podobne sa
obrátil aj k učiteľom so ņelaním, aby sa na univerzitnej pôde
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cítili, čo najlepńie, aby mali veľa trpezlivosti so ńtudentami,
ktorí túņia po vedomostiach.
Po svojom príhovore rektor Trenčianskej univerzity doc.
Ing. Juraj Wagner, PhD. odovzdal poverenie riaditeľa Ústavu
zdravotníctva a ońetrovateľstva Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc. a za
vńetkých ńtudentov prvého ročníka externého ńtúdia predniesla
imatrikulačný sľub ńtudentka Mária Hońtáková. Následne
potom
predstavil
poverenému
riaditeľovi
Ústavu
zdravotníctva a ońetrovateľstva Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc.
vńetkých 120 ńtudentov prvého ročníka externého ńtúdia
ústavu prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
PaedDr. Ernest Broska.
Po predstavení ńtudentov sa ujal
slova poverený riaditeľ Ústavu
zdravotníctva
a ońetrovateľstva
Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka doc. MUDr. Ján Bielik,
CSc. V úvode svojho príhovoru sa
vrátil
do
hisńtudentka M. Hońtáková skladá sľub za vńetkých ńtudentov
tórie
budovania základov zdravotníctva v Trenčíne. Najprv spomenul rok 1848, v ktorom poloņil základy dneńnej nemocnice
v Trenčíne
katolícky
kňaz
Ľudovít Bonaventúra Stárek.
Ďalej to bol rok 1953, kedy
vzniklo Ńkolské stredisko Povereníctva zdravotníctva pre dońdoc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
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koľovanie lekárov. V roku 1957 vznikol Slovenský ústav pre
dońkoľovanie lekárov, neskôr premiestnený do Bratislavy.
V roku 1947 vznikla Zdravotná ńkola sestier kresťanskej
lásky, ktorá sa po roku 1948 zmenila na Strednú zdravotnícku
ńkolu. Jej dlhoročná riaditeľka Celestína Ńimurková bola
autorkou prvej učebnice ońetrovateľstva pre detské sestry na
Slovensku. Pred desiatimi rokmi sa začal ńtudovať na
Slovensku odbor ońetrovateľstvo na úrovni vysokońkolského
ńtúdia a dneńným dňom dochádza k obohateniu o ďalńie
ńtudijné odbory ako napríklad verejného zdravotníctva,
ońetrovateľstva, rehabilitácie, laboratórnych vyńetrovacích metód a ďalńie.
V roku 1997 prijala
Vláda
Slovenskej
republiky národný
plán
ońetrovateľstva, ktorý svojím
obsahom nadviazal
na Rezolúciu 4555
Svetovej zdravotníckej organizácie k zlepńeniu ońetrovateľských a pôrodníckych sluņieb pri podpore stratégie zdravia pre vńetkých.
V mesiaci október roku 2004 Vyhláńka Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky určila zoznam činností
a úkonov, v ktorých vystupuje stredný zdravotnícky personál
samostatne, čím sa zvýraznila poņiadavka na jeho kvalitu.
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. sa v ďalńej časti príhovoru vrátil
do roku 2002, kedy sa začala rodiť myńlienka fakulta
zdravotníctva ońetrovateľstva na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka. Dnes po mnohých hodinách práce,
desiatkach stretnutí a stovkách strán napísaných materiálov sa
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táto myńlienka stala skutočnosťou. Na tomto výsledku majú
svoj podiel vzácni ľudia, ktorí boli ochotní venovať tejto
myńlienke svoj čas, um i prácu. Preto im je treba vńetkým
poďakovať. Osobitne poďakoval dvom osobnostiam rektorovi
Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD.
a prorektorovi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
PaedDr. Ernestovi Broskovi. Obaja stáli za začiatku aņ do
konca realizácie projektu ústavu. Na záver svojho vystúpenia
vyjadril presvedčenie, ņe nová vzdelávacia inńtitúcia nadviaņe
na odkaz známych osobností trenčianskeho zdravotníctva
niesť zástavu vzdelávania. Slávnostné zhromaņdenie imatrikulácie ńtudentov prvého ročníka externého ńtúdia Ústavu
zdravotníctva a ońetrovateľstva Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka sa skončilo ńtudentskou hymnou
„Gaudeamus Igitur“.
Trenčianske noviny 15.11.2004
Pomocná evidencia 647/1/04, 679/2,3/04
Ústav zdravotníctva a ońetrovateľstva Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v ten istý deň po imatrikulácii,
teda dňa 12. novembra 2004 začal vo svojich
priestoroch na Základnej ńkole Trenčín,
Novomeského ulica v poobedňajńích hodinách aj prvé vyučovacie hodiny. Začiatok síce patril
organizačným
MUDr. M. Kańčák
PhDr. E. Červeňanová

otázkam
v ktorých
funkcionári doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. –
ústavu doc. MUDr. Ján Bielik,
tárny zástupca riaditeľa ústavu
rián
Kańčák
predstavil

doc. J. Slobodníková, CSc.

ústavu,
vystúpili jeho
riaditeľ
CSc., ńtatuMUDr. Mazamestnancov
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ústavu, zástupkyňa riaditeľa ústavu doc. MUDr. Jana
Slobodníková, CSc. podala základné informácie o ńtúdiu,
zástupkyňa riaditeľa ústavu PhDr. Eva Červeňanová podala
základné informácie o praxi, ale potom uņ vńetko ińlo na ostro.
Začali sa prvé hodiny ońetrovateľstva s riaditeľom ústavu doc.
MUDr. Jánom Bielikom, CSc., a MUDr. Mariánom
Kańčákom.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 649/1/04
Vedenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka s hlbokým
zármutkom
oznámilo trenčianskej
verejnosti, ņe dňa
13. novembra 2004
náhle zomrel vo veku
70 rokov prof. PhDr.
Július Boroń, DrSc.
Odińiel uprostred tvorivej práce a s mnohými plánmi do budúcna. Bol významnou
vedecko-pedagogickou osobnosťou v oblasti psychológie.
Jeho rozsiahly profesionálny záber bol popri pútavom
pedagogickom pôsobení zachytený v dvanástich kniņných
publikáciach, desiatkach vedeckých ńtúdií a stovkách náučnopopulárnych článkov zo sféry pedagogických vied
a výchovných problémov. V rokoch 2001 aņ 2004 zastával
funkciu prorektora pre sociálne veci Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka. V trenčianskom Dome smútku sa s touto
významnou osobnosťou v mene spolupracovníkov a ńtudentov
rozlúčil rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj Wagner,
PhD.
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Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 668/1/04
Ńiesti ńtudenti Gymnázia Ľudovíta Ńtúra majú za sebou
neopakovateľnú skúsenosť. V polovici novembra 2004 sa v
holandskom meste Hertogenbosch spolu s ďalńími ńtudentmi z
desiatich nových členských krajín Európskej únie zúčastnili
projektu “Youropa”, ktorý je ńtudentskou obdobou európskeho
parlamentu. Trenčania v ňom po májovom ņrebovaní krajín
zastupovali Slovinsko. Kaņdý z členov slovenskej delegácie
bol zároveň aj členom jednej z dvanástich komisií. „Zaoberali
sme sa rôznymi aktuálnymi témami. Napríklad problematikou
darovania orgánov, rómskou problematikou, otázkou vytvorenia spoločnej európskej armády a podobne. Nańou úlohou
bolo vytvoriť rezolúciu, čiņe akési spoločné uznesenie celej
komisie. Nebolo to jednoduché, pretoņe rokovania boli v
angličtine, ale zvládli sme to,“ zhodnotili účasť v Holandsku
tretiačka Mária Plńková a septimán Juraj Rubaninský. Pre
kaņdého z nás, bola účasť na tomto projekte veľmi dobrou
skúsenosťou, na ktorú tak ľahko nezabudneme. Stretli sme
nových ľudí, spoznali sme kúsok Holandska a najmä
zdokonalili sa v angličtine.“
Trenčianske noviny 17.01.2005
Dňa 19. novembra 2004 sa uskutočnilo na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka za účasti vedúceho Úradu
Ministerstva ńkolstva Slovenskej republiky a povereného
generálneho riaditeľa sekcie vysokých ńkôl Petra Mederlyho
po prvýkrát rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie. Pod
vedením jej prezidenta Juraja Sinaya sa rektorská konferencia
zaoberala :
- návrhom metodiky rozpisu dotácie ńtátneho rozpočtu na rok
2005;
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- koncepciou financovania novoakreditovaných ńtudijných
programov v roku 2005;
- a kvalitou a kvantitou poskytovaného vysokońkolského
vzdelávania v Slovenskej republike.
O výsledku rokovania rektorskej konferencie informovali
novinárov vedúci Úradu Ministerstva ńkolstva Slovenskej
republiky Peter Mederly a prezident Slovenskej rektorskej
konferencie Juraj Sinay.
Vlastné poznámky
Dňa 23. novembra
2004 sa uskutočnila
v aule
Trenčianskej
univerzity Alexandra
Dubčeka beseda ńtudentov
s ministrom
ńkolstva
Slovenskej
republiky doc. Ing.
Mgr. Martinom Froncom, CSc. Spolu s ním
zľava – Ing. P. Giraltoń, rektor doc. Ing. J. Wagner, PhD., doc. Ing. Mgr. M. Fornc, CSc.
sa zúčastnil besedy aj
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Juraj Wagner, PhD. Besedu moderoval Ing. Peter Giraltoń.
V úvode besedy minister ńkolstva Slovenskej republiky doc. Ing. Mgr. Martin
Fronc, CSc. zoznámil ńtudentov s návrhom Ministerstva ńkolstva Slovenskej
republiky, ktoré sa dotýkajú reforiem
vysokého ńkolstva najmä v priamej účasti
ńtudentov na jeho financovaní, avńak
s akcentom dodrņania určitých sociálnych
podmienok ako napríklad sociálnych doc. Ing. Mgr. Martin Fronc, CSc.
ńtipendií, prospechových ńtipendií. Spôsob financovania
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vysokých ńkôl je navrhovaný tak, aby bol pod dohľadom
ńtudentských rád a aby 25 % z celkom takto získaných
prostriedkov bolo poskytované na posilnenie aktivity ńtudentov. V ďalńom sa minister ńkolstva dotkol zdruņovania sa
vysokých ńkôl, ktoré
majú pribliņne rovnaké učebné odbory.

zľava – Ing. R.Wagnerová, rektor doc. Ing. J. Wagner, PhD., doc. Ing. Mgr. M. Fronc, CSc.

Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj doc. Ing. Mgr. Martin Fronc, CSc.
Wagner, PhD. doplnil ministra ńkolstva v tom, ņe v prípade,
ak ńtudenti by ročne prispeli 5.000,- Sk, tak univerzita by
získala 22 miliónov Sk. Bolo zaujímavé, ņe k vzneseným
návrhom predloņených ministrom ńkolstva sa viac kriticky
stavali pedagógovia ako ńtudenti. Po skončenej besede sa
uskutočnila krátka tlačová beseda s regionálnymi novinármi.
Vlastné poznámky
Dňa 25. novembra 2004 bola aula
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
miestom slávnostnej inaugurácie novozvoleného dekana Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Po slávnostnom
nástupe akademických funkcionárov uniRNDr. Eva Grmanová, PhD.
verzity a ńtátnej hymny Slovenskej republiky slávnosť otvorila a vzácnych hostí privítala predsedníčka
Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťa399

hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka RNDr. Eva
Grmanová, PhD. Osobitne privítala vedenie Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka pod vedením rektora doc. Ing.
Juraja Wagnera, PhD., doc. PhDr. Milana Vinklárika, CSc.
z Európskeho polytechnického inńtitútu v Kunoviaciach, doc.

RNDr. Jaroslava Holomeka, CSc. z Akadémie Policajného
zboru v Bratislave, dekanku Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ľudmilu
Lipkovú, CSc., poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky Ing. Milana Cagalu,
CSc., podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozefa Fabiána,
viceprimátora mesta Trenčín Ing. Antona
Boca. Po ukončení oficiálnej časti privítania oznámila prítomnému auditóriu, ņe
Akademický senát Fakulty sociálnodoc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v tajných voľbách dňa 28.
októbra 2004 právoplatne zvolil do funkcie dekana fakulty
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doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., čo ocenili prítomní hostia
potleskom. V úvode slávnostného prejavu rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
blahoņelal novozvolenému dekanovi Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc. k zvoleniu do
tejto významnej akademickej funkcie. Súčasne poďakoval
doterajńiemu dekanovi fakulty akademikovi prof. Ing. Dr.h.c.
Antonovi Blaņejovi, DrSc. za jeho vysoko profesionálnu
a obetavú prácu, ktorú odviedol pri riadení najväčńej fakulty

slávnostný sľub dekana doc. Ing. Miroslava Mečára

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Ďalńia časť
prejavu bola venovaná profesionálnemu vývoju doc. Ing.
Miroslava Mečára, CSc. Na univerzite pôsobí ako
vysokońkolský pedagóg tri roky. Jeho prednáńky
sú
orientované na osobitne aktuálne témy modernej ekonomiky tretieho tisícročia, na manaņment a personálny
manaņment. Jeho prednáńky majú počúvať aj ńtudenti na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde je členom vedeckej
rady na Fakulte medzinárodných vzťahov. Od roku 1972 do
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roku 1991 prednáńal na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
ńkoly technickej v Bratislave. Na tejto fakulte získal v roku
1972 inņiniersky diplom, tu absolvoval ańpirantúru
a habilitoval na docenta. V rokoch 1991 aņ 1996 bol na
riadiacich postoch viacerých firmách. V Brezovej pod
Bradlom
bol
riaditeľom firmy
„Inņiniering, PSB
a.s.“, obchodným
riaditeľom „GB
Tranding
a.s.“
a generálnym riaditeľom „Vodohospodárske stavby - Ekomont
a.s.“ v Bratislave.
doc. Ing. M. Mečár, CSc. preberá menovací dekrét od rektora doc. Ing. J. Wagnera, PhD.
Je autorom 16
skrýpt, 60 odborných článkov uverejnených v odborných
časopisoch vychádzajúcich na Slovensku i v zahraničí. Do
1. novembra 2004 pracoval na Ministerstve hospodárstva
Slovenskej republiky ako koordinátor pre krajiny
Spoločenstva nezávislých ńtátov. Má skúsenosti z práce
v zahraničí, keď pracoval v Tańkente ako vedúci obchodného
ekonomického oddelenia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve. Vyjadril radosť nad tým, ņe senátori fakulty
si zvolili do čela fakulty človeka známeho v hospodárskych
kruhoch nielen doma, ale i za hranice nańej republiky,
človeka, ktorý má bohaté teoretické vedomosti z oblasti
manaņovania, ale čo v súčasnosti je osobitne cenné, ņe má aj
praktické znalosti z riadenia. Vyslovil presvedčenie, ņe fakulta
pod jeho vedením bude pokračovať, zaznamenávať čo
najlepńie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese
a vedecko-výskumnej činnosti, aby fakulta bola schopná
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uchádzať sa o aj akreditáciu doktorandského ńtúdia, oprávnene
uskutočňovať habilitačné
konania
na
docentov
a inauguračné konania na
profesorov tých odborov,
v ktorých rozvíja výskum,
výchovu a vzdelávanie. Na
záver svojho vystúpenia
zaņelal rektor Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Juraj doc. Ing. M. Mečár, CSc. prijíma kyticu ruņí do RNDr. E. Grmanovej
Wagner, PhD. novému dekanovi dobré zdravie, veľa tvorivej
energie a úspechov, aby pod jeho vedením fakulta ďalej
mocnela, bola modernou a silnou súčasťou Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka. Po súhlase rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera,
PhD. zloņil novozvolený dekan
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka slávnostný sľub doc. Ing.
Miroslav Mečár, CSc. dotykom ľavej
ruky na rektorské ņezlo, potom
predsedníčka Akademického senátu
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
slávnostný príhovor doc. Ing. M. Mečára, CSc.
Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD.
ho dekorovala dekanskou reťazou a napokon z rúk rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraja
Wagnera, PhD. prevzal menovací dekrét. Po tomto vrchole
slávnostnej inagurácie sa ujal slova novozvolený dekan doc.
Ing. Miroslav Mečár, CSc. V úvode svojho vystúpenia uistil
prítomných, ņe pri riadení fakulty bude vychádzať z poslania
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vysokej ńkoly pre 21. storočie, z jej zodpovednosti pred
súčasnosťou a budúcou generáciou, rozvíjať harmonickú
osobnosť, múdrosť a dobro v človeku, prispievať k trvalo
udrņateľnému rozvoju, budovaniu poznatkovej spoločnosti
a zdokonaľovaniu spoločnosti ako celku. Tieto myńlienky boli
vyjadrené v koncepcii rozvoja Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka na roky 2001 aņ 2004 s výhľadom do
roku 2011. Túto koncepciu prijala aj vedecká rada univerzity
a má v nej svoje postavenie aj Fakulta sociálno-ekonomických
vzťahov. Proces vzdelávania a výchovy je spojený s procesom
novej akreditácie, ktorá v súčasnosti prebieha. Zvýraznil
potrebu omladenia pedagogického zboru z vlastných radov
ako i za pomoci priateľských univerzít doma i v zahraničí
v časovom horizonte do troch rokov, aby sa zlepńila veková
a kvalifikačná úroveň učiteľov. Za hlavný cieľ ďalńieho
napredovania fakulty povaņuje v súčasnosti premeniť tradičné
encyklopedické megalomanské prístupy na tvorivo humanitnú
výchovu a vzdelávanie. Na záver svojho príhovoru prisľúbil
ďalńie napredovanie fakulty. Slávnostná inaugurácia bola
ukončená ńtudentskou hymnou „Gaudeamus Igitur“.
Vlastné poznámky
Deň otvorených dverí v Cirkevnej základnej ńkole sv.
Andreja-Svorada a Benedikta mal v piatok 26. novembra 2004
milú atmosféru. Učitelia a ņiaci pripravili na túto príleņitosť
„Ondrejský jarmok“ plný fantázie a dobrých nápadov.
Najväčńí záujem mali deti o stredisko cenných papierov, kde
si mohli kúpiť ospravedlnenie na jednu hodinu do konca
ńkolského roka, okrem hodín na ktorých budú písomky. Ruńno
bolo aj v internetovej kaviarni, rovnako na centrálnom
trhovisku, kde sa dali za dobré ceny kúpiť veci od výmyslu
sveta. Fotoateliér ponúkal moņnosť zvečniť sa s pekným
pozadím. Kto si potreboval odpočinúť, navńtívil cukráreň
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„Srdiečko“, prípadne čajovňu „Benedikt“. Tu sa dalo posedieť
pri koláčoch, čaji, malinovke, či káve. V predajni „Vianočná
múza“ na návńtevníkov dýchalo čaro Vianoc cez ozdoby,
medovníky, betlehemy, vianočné pozdravy a sviečky. Tanečná
sála a dve divadelné scény lákali návńtevníkov na kultúru a
jarmok vyvrcholil popoludňajńou diskotékou. Časť výťaņku z
jarmoku bola pouņitá na nákup potrebných vecí pre ńkolu a
časť na charitatívne účely.
Trenčianske noviny 27.11.2004
Pomocná evidencia 692/2/04
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.
Ing. Juraj Wagner, PhD. navńtívil pri príleņitosti nadchádzajúceho sviatku svätého Mikuláńa dňa 2. decembra 2004
deti patronátneho Detského domova v meste Handlová.
Vlastné poznámky
Dňa 9. decembra
2004 pred budovou
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa uskutočnilo
slávnostné odovzdanie vozidla „Mercedes Smart“ výhercovi súťaņe organizovanej Slovenskou sporiteľňou
s vypoņičaním na 22 dní. Táto
súťaņ bola určená pre ńtudentov
denného ńtúdia vysokých ńkôl,
ktorá v Trenčianskom regióne
J. Ńrouba preberá kľúč od auta od doc. Ing. J. Wagnera, PhD.
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prebiehala v čase od 9. novem-bra do 5. decembra 2004.
Ńtudenti sa do súťaņe zapájali prostredníctvom internetovej
stránky www.studenstkyklub.sk, ktorých úlohou bolo po
zaregistrovaní čo najrýchlejńie poskladať obrázok do pôvodnej
polohy. Riaditeľ Regionálneho riaditeľstva Slovenskej
sporiteľne v Trenčíne Ing. Gabriel Szekeres vyhlásil za víťaza
súťaņe ńtudenta Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Jozef Ńrouba.
Keďņe víťaz súťaņe sa pre pracovné zaneprázdnenie nemohol
prísť do Trenčína, tak kľúčik od vozidla „Mercedes Smart“ z
rúk rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. prevzal priateľ
víťaza Michal Faih.
Pomocná evidencia 719/1/04
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka bola dňa 13.
decembra 2004 miestom slávnostného zhromaņdenia, na
ktorom v premiére boli odovzdané diplomy
osemmesačného

vedenie TUAD, FŃT TUAD a Ministerstva obrany SR

postdiplomového ńtúdia 13 prísluńníkov
Ozbrojených síl armády Slovenskej repudoc. Ing. Oto Barborák, CSc.
bliky, ktorí si zvyńovali profesionálnu kvalifikáciu v ńtudijnom odbore „Konńtrukcia a výroba ńpeciálnej techniky“ na Fakulte ńpeciálnej techniky Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka. Slávnostné zhromaņdenie
otvoril predseda Akademického senátu Fakulty ńpeciálnej
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v

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Oto Barborák, CSc., ktorý osobitne privítal rektora Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., zástupcu
veliteľa Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl
Slovenskej republiky brigádneho generála Ing. Jána Kačmara
a riaditeľa
odboru
vojenského
vzdelávania a koordinácie programových prvkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky doc. PhDr. Gustava
Uńiaka, PhD. a ńtudentov z radov
Ozbrojených síl Slovenskej republiky
a potom odovzdal slovo dekanovi
Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dekan FŃT prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc.
prof. Ing. Bohumilovi Bátorovi. Vo svojom príhovore
priblíņil históriu vzniku postdiplomového ńtúdia a zhodnotil
priebeh ńtúdia. Začiatkom roka 2004 prebehli rozhovory
medzi dekanom Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka a veliteľom Veliteľstva síl
výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky
brigádnym generálom Ing. Otom Nečasom o moņnostiach
vzájomnej spolupráce. Výsledkom rozhovorov bola ponuka
zvyńovania si profesionálnej kvalifikácie,
ktorá nańla odozvu
u 15 prísluńníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Fakulta ńpeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubabsolventi postdiplomového ńtúdia
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čeka vypracovala v súlade so svojou akreditáciou návrh
programu postdiplomového ńtúdia, ktorý bol spresnený funkcionármi Ozbrojených síl Slovenskej republiky v ńtudijných
odboroch – Konńtrukcia a výroba ńpeciálnej techniky,
inņinierstvo strojov a zariadení, strojárstvo a výrobná technika. V prvej fáze od mesiaca marca do mesiaca decembra
2004 sa pristúpilo k osemmesačnému postdiplomovému ńtúdiu
v ńtudijnom odbore „Konńtrukcia a výroba ńpeciálnej
techniky“. Z 15 prijatých ńtudentov po úspeńne zloņených
skúńkach a zápočtoch, pristúpilo dňa 6. decembra 2004
k záverečnej skúńke a obhajobe záverečných prác
13 poslucháčov, ktorí aj
úspeńne ńtúdium ukončili.
Pri záverečnej skúńke
a obhajobe záverečnej dosiahli najlepńie výsledky :
 Ing. Duńan Gavlas so
záverečnou prácou pod
diplom a vecný dar preberá absolvent Ing. Rastislav Bohunický
názvom „Bezpečnosť
zdravia a ochrana pri práci, ekologické opatrenia
a protipoņiarna ochrana ako súčasť experimentálnych metód
odboru v ńpeciálnej technike“,
 Ing. Róbert Mituník so záverečnou
prácou pod názvom „Renovačné
technológie vo vojskových a mimovojskových opravách“,
 Ing. Rastislav Bohunický so záverečnou prácou pod názvom „Munícia“
Dvaja absolventi postdiplomového
ńtúdia – Ing. Martin Rņonc a Ing. Jozef príhovor rektora doc. Ing. J. Wagnera, PhD.
Dudáń budú pokračovať v doktorandskom ńtúdiu.
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Po odovzdaní diplomov sa k absolventom postdiplomového
ńtúdia prihovoril rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Vyjadril radosť nad
tým, ņe sa mohol zúčastniť na tomto prvom akte, ktorým sa
začala Fakulta ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka napĺňať to poslanie, ktoré dostala do
vienka pri svojom zrode v roku 1997,
aby svojimi odbornými učebnými
programami
napĺňala
úlohu
vychovávať a dońkoľovať ńpecialistov pre potreby Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, najmä v čase,
keď
dochádza
k jej zásadnej
rekonńtrukcii a keď dońlo k zásadným zmenám i vo vojenskom
vysokom ńkolstve. Vyjadril nádej
absolvent major Ing. Peter Banáń
a presvedčenie, ņe Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci so zástupcami
Ozbrojených síl Slovenskej republiky vytvoria zaujímavé
ńtudijné programy nielen pre postgraduálne formy ńtúdia,
bakalárskeho a inņinierskeho ńtúdia, ale aby na základe
poņiadaviek armády a dostupných poznatkov vedy a techniky
pripravovali kvalifikovaných technikov pre Ozbrojené sily
Slovenskej republiky. V závere sa obrátil
k absolventom postdiplomového ńtúdia,
aby získané vedomosti boli uņitočné pre
ich vojensko-technickú prax. Absolvent
Ing. Peter Banáń vo svojom príhovore
poďakoval vedeniu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Veliteľstvu síl
výcviku a podpory Ozbrojených síl brigádny generál Ing. Ján Kačmar
Slovenskej republiky, ņe umoņnilo jemu a ďalńím kolegom
postdiplomové ńtúdium. Na záver slávnostného zhromaņdenia
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vystúpil s príhovorom brigádny generál Ján Kačmar, v ktorom
blahoņelal absolventom postdiplomového ńtúdia a vyjadril
presvedčenie, ņe získané vedomosti budú uplatňovať na
svojich pracoviskách. Zároveň poďakoval vedeniu
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a vedeniu Fakulty
ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka za vynaloņené úsilie pri ďalńom vzdelávaní
prísluńníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Vlastné poznámky
Dňa 14. decembra 2004 Kultúrne a metodické centrum
Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v Trenčíne bolo
miestom osláv 120. výročia
Zdruņenej strednej ńkoly
hotelových sluņieb a obchodu v Trenčíne. Oslavy prebehli v dvoch samostatných
blokoch. V prvom bloku sa
RNDr. Anna Olńáková otvára praktické skúńky maturantov
uskutočnili praktické maturitné skúńky barmanov, kuchárov a cukrárov, ńtudentov maturitných 5.A a 5.B triedy v univerzálnej sále. Súťaņ ńtudentov
hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zloņení
predsedníčka ńkolskej maturitnej komisie RNDr. Anna
Olńáková a predsedníčka praktickej časti odbornej maturitnej
skúńky Ing. Kováčová. Okrem toho sa prezentovali, ale
nesúťaņne aj ďalńie učebné odbory ako napríklad kaderníčky,
kozmetičky, elektrikári a podobne. Bola radosť sa pozerať na
zručnosť, ktorú napríklad preukazovali barmani pri mieńaní
rôznych koktailov, kuchári pri mieńaní ńalátov a spracovaní
rôznych druhov jedál a cukrárok pri zdobení vianočného
pečiva. Druhý blok bol prezentovaný slávnostnou akadémiou.
Uņ úvodná tanečná kreácia predznačila mimoriadne zaujímavý
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program. Bol koncipovaný ako prierez 19. a 20. storočím, teda
obdobím, v ktorom sa ńkola vyvíjala. Program svojím
obsahom zvýraznil vńetky významné udalosti, ktoré ovplyvnili
celú spoločnosť. A tak diváci si pripomenuli búrlivý rozvoj
vedy techniky začiatkom 20. storočia, charakterizovaný vývojom leteckého a automobilového priemyslu, objavmi
elementárnych častíc hmoty, výskumom vesmíru, rozvojom
informatiky a podobne. Autori programu
mali ńťastie aj pri výbere moderátorov, ktorí
sa zhostili svojej
úlohy veľmi dobre.

Pri tom vńetkom nechýbala perfektná
choreografia, nápadité kostýmy, radosť
z pohybu, no skrátka treba hovoriť o ňom v superlatívoch. Po
tomto úvode vystúpil riaditeľ ńkoly Ing. Milan Nápoky so
slávnostným
prejavom,
v ktorom priblíņil genézu
vývoja ńkoly. Základný
kameň
vzdelávacej
ustanovizne, Učňovskej
ńkoly v Trenčíne, poloņil
v roku 1884, teda pred
120 rokmi Juraj Boček.
Na dneńné pomery sa
začínalo veľmi skromne.
z bohatého kultúrneho programu
Ńkola trvala tri roky a učilo sa v nej týņdenne 9 hodín po
večeroch a v nedeľu predpoludním. Juraj Boček bol kráľom
remesla takmer 50 rokov. I keď na začiatku vzdelávania na
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učňovskej ńkoly boli veľmi skromné, charakterizované tým, ņe
podmienky na vyučovanie neboli práve najvyhovujúcejńie,
učilo sa po celom Trenčín, teda ńkola nemala svoje trvalé
sídlo. I napriek tomu pribúdali ņiaci a s nimi i vyńńie nároky
na vzdelanie, prax a rozhľad. A to bol hlavný hnací motor pre
vedenie ńkoly, aby vytváral nové a lepńie podmienky pre
teóriu a prax. Výsledok
sa prejavil vznikom
nových stredísk praktického
vyučovania
a v roku 1966 vybudovaním vlastnej budovy
na Jilemnického ulici.
Kaņdý z bývalých riaditeľov Juraj Boček, Karol Kresánek, Ladislav
Ńimko, Ladislav Wirdzek, Frantińek Majerník, Eduard Ńedo, Duńan Černický a Ján
Hańko zanechali po sebe kus dobre odvedenej práce a to
nielen hmotnej a viditeľnej forme, keď boli postavené
učebňové pavilóny a telocvičňa. Keď odińiel do dôchodku
dlhoročný riaditeľ, legenda ńkoly Ing. Ján Hańko nastúpil do
funkcie riaditeľ Ing. Milan Nápoky. Sám
povedal, ņe entuziasmus predchodcov
bol pre neho hnacím motorom, aby
nielen udrņiaval dosiahnuté, ale aby
napredoval, budoval, rozńiroval a skvalitňoval. Od 1. septembra 2000 sa vńetky
ńkolské zariadenia, ktoré vzdelávali pod
jednou strechou integrovali pod jedno
prejav Ing. Milana Nápokyho
riaditeľstvo Zdruņená stredná ńkola
hotelových sluņieb a obchodu v Trenčíne. Za účinnej pomoci
vedenia mesta Trenčín sa podarilo ńkole vyčleniť pre
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praktický výcvik ņiakov ńkolský závod Gastrocentrum
v centre mesta Trenčín, vybudovať vlastný kadernícky
a kozmetický salón a ńpeciálnu cukrárenskú dielňu. Práve
vďaka týmto materiálnym predpokladom môņu ńtudenti
rozvíjať svoj talent v modernom kuchynskom laboratóriu,
v ńpeciálnych učebniach jazykov, techniky administratívy
a informatiky. Správny smer v napredovaní ńtudentom ukazuje
dnes viac ako 10-členný pedagogický zbor. Ńiroko spektrálna
aktivita ńtudentov dodáva silu na
realizáciu nových odváņnejńích
plánov a predsavzatí. Snaņiť sa o to,
aby ńtudenti získavali skúsenosti
ocenenie pre T SK preberá PaedDr. Milan Polák
a prax aj v zahraničí. Výsledkom sú
úspeńné ńtudijné pobyty v Ńkótsku, poznávacie a jazykové
pobyty v Nórsku, Anglicku a Francúzsku, vykonávanie praxe
v tirolských Alpách v Rakúsku, Taliansku a podobne. Dnes,
hodnotiac uplynulé obdobie ńkoly moņno konńtatovať, ņe keď
pred 120 rokmi sa nesmelo rodila táto ńkolská ustanovizeň, tak
po 120 rokoch sa z nej stala drzo príťaņlivá, sebavedomá
a pevná inńtitúcia pre
celý mladých ľudí
z celého
trenčianskeho regiónu. Na
záver svojho príhovoru zaņelal celému
kolektívu veľa pozitívnej energie, chuti
do
novej
práce
a odvahy v hľadaní
Ing. Ján Hańko pri preberaní plakety
správnych ciest. Vyvrcholením slávnostnej akadémie bolo vyznamenávanie
pedagógov a majstrov odborného výcviku, teda tých ktorí sa
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najviac zaslúņili o napredovanie ńkoly. Z rúk riaditeľa ńkoly
Ing. Milana Nápokyho si prevzali vyznamenanie bývalý
riaditeľ ńkoly Ing. Ján Hańko, zástupca riaditeľa ńkoly Ing. P.
Palman, zástupca riaditeľa ńkoly Ing. Vendelín Záhranka
a ďalńí. Jubilujúcu ńkolu ocenil terajńí zriaďovateľ
Trenčiansky samosprávny kraj pamätným listom, ktorý
riaditeľovi ńkoly Ing. Milanovi Nápokymu odovzdal vedúci
odboru ńkolstva PaedDr. Milan Polák. Záver slávnostnej
akadémie patril kultúrnemu programu, v ktorom učinkovali
ņiaci ńkoly.
Pomocná evidencia 730/1/04
Dňa 15. decembra 2004 usporiadala Fakulta sociálno ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka „Deň
otvorených dverí“, ktorý bol určený
ńtudentom maturitných ročníkov a ich
pedagógom,
s cieľom
prezentovať
budúcim vysokońkolákom moņnosti
a obsah vysokońkolského ńtúdia na
Fakulte sociálno - ekonomických
prof. Ing. Helena Stráņovská, PhD.
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Okrem
toho súčasne aj predstaviť obsahové zameranie jej
jednotlivých fakúlt i perspektívy univerzity. Podujatia sa
zúčastnil
rektor
Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka
doc. Ing.
Juraj Wag414

ner, PhD. a akademickí funkcionári Fakulty sociálno –
ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v čele
s dekanom doc. Ing. Miroslavom
Mečárom, CSc. Akademických
funkcionárov,
ńtudentov
a ich
učiteľov
privítala
prodekanka
fakulty prof. Ing. Helena Stráņovská,
PhD. Úvodné slov patrilo rektorovi
Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka
doc.
Ing.
Jurajovi
rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Wagnerovi, PhD., ktorý vo svojom
vystúpení uviedol, ņe Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka vznikla v roku 1997 a tvorili ju ńtyri fakulty. Tri
fakulty majú technický charakter a ńtvrtá fakulta, ktorá je
predmetom váńho záujmu, charakterizujú sociálnoekonomické vedy. Keďņe Fakulta sociálno-ekonomických
vzťahov má svoje zastúpenie na dneńnom podujatí, tak bliņńie
rozviedol zameranie Fakulty ńpeciálnej techniky, Fakulty
priemyselných technológií a Fakulty mechatroniky. Okrem
toho spomenul, ņe univerzita má dva ústavy a to Ústav
prírodných a humanitných vied a v ńkolskom roku 2004/2005
bol otvorený Ústav zdravotníctva a ońetrovateľstva. K ním tieņ
rozviedol ich zameranie a poslanie v rámci univerzity.
Vzdelávanie ńtudentov na univerzite zabezpečuje vyńe dvesto
vedecko-pedagogickými pracovníkmi, z ktorých je 40
profesorov a 40 docentov. Zo zostávajúcich pracovníkov je 20
% kandidátov vied. Na univerzite vo vńetkých formách ńtúdia
ńtuduje 4500 ńtudentov. Univerzita poskytuje moņnosti
rozvíjať schopnosti aj v mimońkolskej činnosti napríklad
v ńporte, kultúre, internete a podobne. Na záver svojho
príhovoru vyslovil nádej, ņe sa s prítomnými ńtudentami
stredných ńkôl stretne v septembri 2005, pri otvorení nového
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akademického roka. O poslaní
a ńtruktúre Fakulty sociálnoekonomických vzťahov hovoril
jej dekan doc. Ing. Miroslav
Mečár. Mimoriadny dôraz kládol
na jazykovú prípravu budúcich
ńtudentov, kde sa očakáva znalosť
najmenej dvoch cudzích jazykov
a zručnosti z informatiky, čo
samo o sebe hovorí o významnom
dekan doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
poslaní fakulty. Ďalńie informácie
o ńtúdiu na fakulte poskytli - vedúci katedry mikro a makroekonómie Ing. Peter Sika, PhD., vedúci katedry rozvoja
ľudských zdrojov a personálneho manaņmentu doc. Dr. Otto
Csámpai, CSc., vedúci katedry verejnej správy prof. PhDr.
Peter Barták, DrSc., vedúci katedry manaņmentu doc. Ing.
Miroslav Mečár, CSc. a prodekan Ing. Jozef Habánik.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 728/1/04
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Kultúrno – spoločenský život
Niekoľko rokov po tom, ako mesto Trenčín prestal byť
sídlom Slovenskej armády, prejde jeho profesionálny
umelecký súbor - Vojenská hudba v Trenčíne reorganizáciou,
ktorá ho prakticky vymaţe zo svetovej hudobnej mapy.
Redukcia limitu príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky bude pre toto, v súčasnosti uţ iba 45-členné
hudobné teleso znamenať stratu ďalších 14 muzikantov. A tí,
čo ostanú, budú preradení väčšinou z dôstojníckych funkcií do
funkcií poddôstojníckych, prípadne do muţstva. Podobne
bude reorganizovaná aj vojenská hudba v Banskej Bystrici.
Zmeny sa nedotknú iba Ústrednej vojenskej hudby v
Bratislave, ktorá slúţi najmä prezidentovi a reprezentačným
účelom Slovenskej republiky. To je pre tento špičkový
európsky súbor katastrofa, komentuje situáciu jej dlhoročný
šéfdirigent Ludvík Soukup, ktorý ešte prednedávnom dirigoval
v Trenčíne a stal sa dirigentom Ústrednej vojenskej hudby v
Bratislave. Všetko, čo sa tu dlhé roky budovalo, sa takto
neguje. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky tvrdí, ţe
reformné opatrenia nemoţno nazývať degradáciou armády.
Ako uviedla zástupkyňa riaditeľa komunikačného odboru
ministerstva Katarína Heimschildová, organizačné zmeny boli
dlhodobo plánované a vychádzajú z potrieb a moţností
ozbrojených síl. Boli prerokované a odsúhlasené odbornými a
veliteľskými zloţkami. Zainteresovaní však v tejto súvislosti
poukazujú na v armáde uţ niekoľko rokov neobsadenú
funkciu inšpektora vojenských dychových hudieb. Pod
rozhodnutie ministerstva sa určite podpísala aj absencia
odborníka na tomto poste, konštatoval súčasný vedúci
trenčianskej vojenskej hudby Peter Apolen. S reorganizáciou
vojenských hudieb majú v Trenčíne skúsenosti uţ aj z
minulosti. V roku 1997 bolo toto 60-členné teleso rozdelené a
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z polovice jeho členov bola vytvorená vojenská hudba v
Topoľčanoch. Po čase zistilo, ţe to bol omyl a muzikanti sa
vrátili naspäť do Trenčína. Tentoraz však nejde o presun
hudobníkov, ale o ich prepustenie z ozbrojených síl. Pred
dirigentom Petrom Apolenom stojí neľahká úloha, aby sa
zmestil do počtov, ktoré dostal a pritom zabezpečil funkčnosť
hudby. Len pre úplnosť treba uviesť, ţe v susednom Rakúsku
dnes funguje deväť veľkých vojenských hudieb, v Maďarsku
osem a v Českej republike päť. Z našich troch orchestrov bude
od októbra 2004 na reprezentáciu slúţiť teda uţ iba jeden a to
Ústredná vojenská hudba v Bratislave. Zvyšné dva
redukované dychové hudby nebudú môcť v prípade potreby
zastúpiť a odpadne aj akákoľvek ich iná koncertná a
reprezentačná činnosť. Dôvodom, pre ktorý si armáda
ponecháva dve okyptené hudobné telesá, je prostý. Kaţdý
profesionálny vojak má zo zákona nárok na vojenský pohreb a
posledné pocty. Hudba musí znieť aj pri nástupoch,
vojenských prísahách a iných vojenských udalostiach. Vojsko
proste potrebuje mať nejaké hudobné telesá. Dychová hudba
má v Trenčíne svoju hlbokú tradíciu. V štátnom archíve
v Trenčíne sú zachované dokumenty o tom, ţe vojenská hudba
tu existovala uţ v roku 1882. Jej priaznivci tvrdia, ţe Trenčín
a dychová hudba ako ţáner proste patria k sebe. Reorganizácia
Vojenskej hudby v Trenčíne je prejavom neúcty k ľudskej
práci, ale pre ministerstvo obrany je to iba dôsledok ich
limitovaných moţností. Pre Trenčín a Trenčanov je to škoda.
Trenčianske noviny 12.01.2004
Pomocná evidencia 8/1/2004
Dňa 13. januára 2004 sa uskutočnila v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
vernisáţ výstavy člena Fotoskupiny „Méta“ Ing. Vojtecha
Tichého. Symbolických šesťdesiatjeden fotografií (mal 61
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rokov), zachytilo prierez jeho vyše dvadsaťročnou
fotografickou činnosťou. Vystavené fotografie boli tematicky
rôznorodé. Najviac však rezonoval jeho vzťah ku kráse zákutí
rodného Trenčína, alebo kopaníc na Kysuciach.
Trenčianske noviny 19.01.2004
Pomocná evidencia 21/2/04, 128/1/04
Dňa 20 januára 2004 sa uskutočnila na pracovisku
oddelenia pre deti a mládeţ Verejnej kniţnice Michala
Rešetku v Trenčíne prezentácia humorne ladenej knihy
Trenčana Petra Haláka pod názvom „Stručný sprievodca
ţivotom slameného vdovca“. O novej kniţke sa vyjadril jej
krstný otec PhDr. Marián Kvasnička, ţe je bedekerom
slastných moţností, fantázií a predstáv.
Info Trenčín 29.01.2004
Pomocná evidencia 41/1/04
Dňa 31. januára 2004 prednášala Mgr. Katarína Tisoňová
zo Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne zaujímavú
prednášku na tému „Z dejín stredného školstva po druhej
svetovej vojne“.
Vlastné poznámky

Zľava – Mgr. Ľudmila Strohnerová, Ing. Štefan Šte fanec , Milan Mikuš.

Dňa 5. februára 2004
bolo pracovisko oddelenia
pre deti a mládeţ Verejnej
kniţnice M. Rešetku na
Hasičskej ulici v Trenčíne
miestom slávnostnej pre–
zentácie
bibliografického
slovníka
pod
názvom
„Osobnosti vedy Trenčian419

skeho regiónu“ za účasti predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefana Štefanca, riaditeľa Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavla Krištofa
a hlavných aktérov autora slovníka
Milana Mikuša a zostavovateľky slovníka
Mgr. Ľudmily Strohnerovej. Po privítaní
hostí moderátorkou Janou Polákovou sa
ujala slova riaditeľka Verejnej kniţnice
M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia
Brezová, ktorá poďakovala všetkým
sponzorom, najmä
firme
„Digital
Graphic“ Trenčín, ako aj lektorom RNDr.
Ivanovi Hrabovcovi, CSc., RNDr. Iľjovi
Milan Mikuš
Okálimu, CSc. a Ing. Jozefovi Vontorčíkovi, CSc. za to, ţe
toto dielo mohlo uzrieť svetlo sveta. Prv, neţ sa prezentoval
nový bibliografický slovník, Mgr. Mária Mitterová vo svojej
prednáške priblíţila históriu Trenčianskeho prírodovedného
spolku a potom zostavovateľka slovníka
Mgr. Ľudmila Strohnerová s autorom
slovníka Milanom Mikušom priblíţili
cestu realizácie biobliografického slovníka od zrodu myšlienky aţ po jeho
vydanie. Autori sami konštatovali, ţe si
stanovili pomerne náročný cieľ, keď
chceli priblíţiť odbornej a laickej
verejnosti osudy a významné činy
Mgr. Ľudmila Ströhnerová
lekárov, prírodovedcov, poľnohospodárov a banských odborníkov z trenčianskeho regiónu od
16. storočia po súčasnosť. Hranice trenčianskeho regiónu
v biobliografickom slovníku vymedzili podľa zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z., t.j.
v rozsahu Trenčianskeho kraja s nad Váhom, Partizánske,
Povaţská Bystrica, Púchov a Trenčín. Do slovníka zaradili
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vyše 500 regionálnych osobností, ktoré sa v danom regióne
narodili, pôsobili, umreli, prípadne ţivot regiónu výrazne
ovplyvnili svojou odbornou činnosťou. Jednotlivé osobnosti
boli zaradené podľa svojej profésie zaradené do piatich oblastí :
- oblasť prírodných vied – astronóm, biológ, botanik,
entomológ, fenológ, fyzik, geodet, geológ, chemik,
matematik, mikrobiológ, mykológ, ochranca prírody,
ornitológ, paleontológ, prírodovedec, zoológ;
- oblasť poľnohospodárstva – agronóm, bryndziarsky
odborník, hippológ, hydinársky odborník, kynológ, lesník,
ovocinár, poľnohospodársky odborník, poľovník, potravinársky odborník, priekopník moderného hospodárstva,
priekopník druţstevníctva, rybársky odborník, syrársky
odborník, šľachtiteľ, včelár, vinársky odborník, záhradník,
zootechnik;
- oblasť medicíny – homeopat, lekár, lekárnik, ľudový
liečiteľ, veterinár;
- oblasť techniky – banský odborník, jadrový energetik,
hutnícky odborník, hydrotechnik, meliorátor, mraziarenský
odborník, vodohospodár;
- iné príbuzné oblasti – balneohistorik, priekopník turistiky
a ďalší...;
Kaţdá publikovaná osobnosť bola spracovaná vo forme
hesla, v ktorej sú uvedené tieto údaje :
- dátum a miesto narodenia,
- dátum a miesto úmrtia,
- miesto pochovania,
- ţivotopis,
- súpis prameňov, kde sa nachádzajú údaje o osobnosti,
- údaje o pamiatkach, pomníkoch, názvoch ulíc, škôl,
inštitúcií, ktoré vznikli na počesť osobnosti.
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Pri
excerpcii
autori
vychádzali
z primárnych
a sekundárnych prameňov ako napríklad zo Slovenskej
národnej bibliografie, z fondov Lekárskej kniţnice v Trenčíne,
Slovenského poľnohospodárskeho múzea,
Štátneho okresného archívu v Trenčíne,
Trenčianskeho múzea, Verejnej kniţnice M.
Rešetku v Trenčíne, archívov Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne a Nemocnice v
Trenčianskych Tepliciach, kroník obcí,
priateľov a známych a z archívu
prof. Ing. Dr.h.c. A. Blaţej, DrSc. výpovedí
Milana Mikuša. Ešte pred
uvedením slávnostného aktu
prezentácie biobliografického
slovníka ocenil autorov pri
získavaní zdrojov informácií
a relevantných údajov z rôznych publikovaných a nepublikovaných materiálov prakticky
od 16. storočia aţ po rok 2002 Ing. Štefan Štefanec pri prezentácii biobliografického slovníka
dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov prof. Ing.
Dr.h.c. Anton Blaţej, DrSc. Slávnostného aktu prezentácie
biobliografického slovníka „Osobnosti vedy trenčianskeho
regiónu“ sa úspešne zhostil predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, ktorý ho pokropil
sušeným lipovým čajom. Prezentáciu biobliografického
slovníka spestrili svojím vystúpením ţiaci Základnej
umeleckej školy v Trenčíne za doprovodu učiteľky Milice
Ilčíkovej. Záver podujatia patril blahoţelaniu prítomných
zostavovateľke slovníka Mgr. Ľudmile Ströhnerovej
a autorovi slovníka Milanovi Mikušovi.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 09.01.2004
Pomocná evidencia 47/2/04, 52/1/04
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Dňa 20. februára 2004 bolo pracovisko oddelenia pre deti
a mládeţ Verejnej kniţnice M. Rešetku na Hasičskej ulici v
Trenčíne miestom slávnostnej prezentácie knihy spisovateľky
Ing. Margity Ivaničkovej pod názvom „Pyţamkači“, určenej
deťom vo veku od 6 do 10 rokov. Slávnosť otvorila vedúca
oddelenia pre deti a mládeţ Verejnej kniţnice M. Rešetku
v Trenčíne Darina Ďurkechová privítaním spisovateľky Ing.
Margity Ivaničkovej a detí zo
Základnej školy Trenčín,
Hodţova ulica. Po tomto
úvode predniesli dievčatá
z tejto školy úryvky z novej
prezentovanej knihy a potom
chlapci pokrstili netradičným
médiom – farebným perím
prezentácia novej knihy Ing. Margity Ivaničkovej
novú knihu „Pyţamkáči“.
V kultúrnom programe vystúpil člen zdruţenia pre súčasné
umenie „Kolomaţ“ Richard Nemec recitáciou prózy. Záver
prezentácie novej knihy „Pyţamkáči“ patril dialógu spisovateľky Mgr. Margity Ivaničkovej s prítomnými deťmi.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 54/1/04, 86/2/04
Fotoalbum č. 5/2004
Dňa 24. februára 2004 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţnici
Michala Rešetku spomienkové stretnutie na umelecký a
myšlienkový odkaz MUDr. Ladislava Kvasničku pod názvom
„Posielam pozdravy všetkým deťom, ktoré som mal tak rád“,
venované ţiakom základných škôl v Trenčíne s prezentovaním
sa jeho knihy „Pohrajme sa s básničkami“. Spomienkové
stretnutie otvorila vedúca oddelenia pre deti a mládeţ Verejnej
kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Darina Ďurkechová
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privítaním MUDr. Ladislava Kvasničku juniora, spisovateľa
Rudolfa Dobiáša, Miloslava Jurečku z vydavateľstva
„Advent“ a riaditeľky Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne Mgr. Lýdie Brezovej. Program pokračoval
vystúpením štvrtákov zo Základnej školy sv. Svorada
a Benedikta v Trenčíne, ktorí recitovali básničky z vydaných
a dnes prezentovanej knihy MUDr. Ladislava Kvasničku.
O všestrannosti osobnosti MUDr. Ladislava Kvasničku
hovoril jeho syn MUDr. Ladislav Kasnička junior a jeho
umeleckej tvorbe spisovateľ Rudolf Dobiaš. Záver
predpoludnia patril prezentácii novej knihy MUDr. Ladislava
Kvasničku „Pohrajme sa s básničkami“, ktorú pokrstili deti
sušenými kvietkami.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 55/1/04, 69/1/04, 79/2/04
Dňa 24. februára 2004 sa uskutočnila v priestoroch
Trenčianskeho múzea vernisáţ výstavy Cites pod názvom
„Nekupujte si ich ţivoty“.
Pomocná evidencia 68/1/04
Tridsaťdva neprofesionálnych spevákov sa prihlásilo do
súťaţe „Pamätnica Jozefa Strečanského“, ktorej šiesty ročník
sa konal v druhej polovici februára 2004 v Poluvsí. Do
večerného finálového programu sa v kaţdej zo štyroch
kategórií dostali len tí najlepší. Medzi najmladšími deťmi
dominovala Frederika Šnircová z Prievidze, v kategórii od 10
do 14 rokov bola najlepšia Zuzana Mezsárošová z Trenčína.
Druhú priečku obsadil Filip Rebroš, tieţ z Trenčína. Mesto
Trenčín malo zastúpenie aj v tretej skupine spevákov od 15 do
18 rokov, keď tretie miesto si vyspievala Barbora
Mezsárošová, zvíťazila domáca Dominika Kuluviaková.
Medzi dospelými triumfovala Eliška Hrbíková ml. z Prievidze.
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Hosťami podujatia boli muţská spevácka skupina „Večernica“
z Trenčianskej Turnej a ţenská spevácka skupina „Dolinka“
zo Soblahova. Divákov svojím vystúpením zaujala aj
speváčka Jaroslava Kohútová, ktorá je zároveň vedúcou
detského folklórneho súboru „Kornička“ z Trenčína. V
Poluvsí sa predstavila aj v úlohe porotkyne. Jozef Strečanský
bol spevák, huslista a zanietený folklorista, ktorý pred
dvadsiatimi rokmi zaloţil v Poluvsí folklórny súbor „Lubená“
a dlhé roky bol jeho umeleckým vedúcim. Jeho snaţenie na
poli folklóru prerušila tragická smrť v roku 1996, keď mal len
38 rokov. Od roku 1999 organizujú členovia folklórneho
súboru „Lubená“ na jeho počesť súťaţ, ktorá v nepárnom roku
patrí huslistom a v párnom roku spevákom ľudových piesní.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 140/2/04
Dňa 26. februára 2004 Mierové námestie v Trenčíne bolo
miestom slávnostného odhalenia sochy osobnosti mimoriadnej
veľkosti z oblasti duchovného, kultúrneho a spoločenského ţivota v Trenčíne
pátra Jozefa Braneckého za
početnej účasti občanov.
Ceremóniu odhalenia sochy
pátra Jozefa Braneckého
otvoril spevácky zbor Gymnázia Jozefa Braneckého
príhovor primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera
v Trenčíne hymnickou piesňou „Aká si mi krásna“ a potom k mikrofónu pristúpil viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, aby otvoril
slávnosť na otvorenej scéne Mierového námestia. Vo svojom
vystúpení konštatoval, ţe dnešným dňom vyvrcholila vzájomná snaha mesta Trenčín a riaditeľstva Gymnázia Jozefa
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Braneckého v Trenčíne odhaliť sochu pátrovi Jozefovi
Braneckému na mieste, na ktorom sa pravidelne denne
prechádzal. Osobnosť pátra Jozefa Braneckého priblíţil
poslanec Mestského zastupiteľstva PhDr. Marián Kvasnička.
Ako povedal, bola to osobnosť so širokým spektrom záujmov.
Jeho znalosť cudzích jazykov mu napríklad umoţnila hlboké
štúdium archívnych dokumentov z histórie mesta Trenčín.
Získané informácie literárne
pretavil do kniţnej podoby,
určenej najmä mládeţi.
Okrem
toho
vynikal
veľkosťou ducha, ktorým
vţdy
našiel
priateľský
vzťah tak k prostému
človeku, ako i k popredným
osobnostiam v meste. Po
Ing. Branislav Celler a Ján Kováč pri odhaľovaní sochy J. Braneckého
tomto vystúpení odhalili viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler a provinciál rehole piaristov
Ján Kováč sochu pátra Jozefa Braneckého. Záver patril príhovoru rektora Gymnázia Jozefa Braneckého
v Trenčíne Ing. Jánovi Ţákovicovi,
ktorý priblíţil jeho ţivot a vystúpeniu
speváckeho zboru Gymnázia Jozefa
Braneckého v Trenčíne s dirigentom
Martinom Holúbkom.
Trenčianske noviny 08.03.2004
socha Jozefa Braneckého po odhalení
Pomocná evidencia 140/1/04
Dňa 27. februára 2004 bola Galéria M. A. Bazovského
miestom vernisáţe výstavy „Slovenské výtvarné umenie prvej
polovice 20. storočia“ zo zbierok Galérie M. A. Bazovského.
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Po privítaní hostí riaditeľkou galérie PhDr. Danicou
Lovíškovou o vystavených exponátoch, ktoré sa podarilo
získať akvizičnou činnosťou hovorila odborná pracovníčka
galérie PhDr. Alena Hejlová.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 75/1/04, 152/1/04
Dňa 5. marca 2004 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu
vernisáţ výstavy maliara Jakuba Venényho. Po úvodnom
slove a privítaní hostí
riaditeľkou
Trenčianskeho múzea v Trenčíne
Katarínou
Babičovou
k umeleckej tvorbe Jakuba Venényho hovoril
člen Zdruţenia Karpatzľava – PhDr. Vlastimil Hábl, Katarína Babičová a Rastislav Filo
ských Nemcov na Slovensku Rastislav Filo a odborný pracovník Trenčianskeho
múzea v Trenčín PhDr. Vlastimil Hábl. Ako sám povedal,
tvorba Jakuba Venényho ho zaujala najmä preto, ţe jeho
obrazy majú svoju hodnotu nielen umeleckú, ale aj historickú.
Svojím pozorným okom
pretavil svojím štetcom
zmeny v meste Trenčín
a jeho blízkom okolí, ktoré
nastali v prírode, v zástavbe
mesta, či rôznych objektov
v meste v priebehu jeho
pôsobenia v Trenčíne. Mňa
osobne
zaujala
maľba
drevený most v T renčíne z roku 1950
starého dreveného mosta
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z roku 1950, ktorý spájal oba brehy rieky Váh v Trenčíne.
Doposiaľ som ešte túto tému nevidel u ţiadneho autora
namaľovanú.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 76/1/04
V piatok 12. marca 2004 sa mesto Trenčín aspoň na jeden
večer stalo hlavným mestom jazzovej Európy. V rámci
európskeho turné hosťovalo v Trenčíne súhvezdie jazzových
stálic zo Spojených štátov amerických, ktoré tvorili muzikanti
– saxofonista maďarského pôvodu Tony Lakatos, legenda
jazzového kontrabasu praţský rodák George Mraz a jeden z
najţiadanejších hráčov na bicie nástroje Adam Nussbaum. Sú
to mená, ktoré vyvolávajú aj u tých menej zasvätených
znalcov hudobnej scény absolútny rešpekt. Jazzový večer sa
začal vystúpením špičkovej slovenskej jazzovej formácie
„Quarteta“ Vladimíra Vizára.
Trenčianske noviny 08.03.2004, 22.03.2004
Pomocná evidencia 137/2/04, 169/1/04
V dňoch 22. aţ 28. marca 2004 uţ po piaty raz
organizovala Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne
podujatie Týţdeň slovenských kniţníc s mottom „Kniţnica –
okno do sveta“. Kniţnica na toto obdobie pripravila mnoţstvo
kultúrno-spoločenských podujatí a tieţ vyhlásila „Týţdeň
otvorených dverí“. Záujemcovia sa mohli dozvedieť nielen
všetko o činnosti kniţnice a navštíviť pracoviská beţne
neprístupné čitateľom, ale majú moţnosť i vrátiť upomínané
dokumenty bez poplatkov z omeškania a vyuţívať sluţby
internetu v multimediálnej študovni za polovičnú cenu.
Bezplatne boli zaregistrovaní noví čitatelia do 15 rokov. Z
kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť by sme chceli
upriamiť pozornosť na literárno-výtvarný kvíz pre ţiakov
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základných škôl pod názvom „Prišla jar na chotár“, ktorý sa
uskutočnil v pobočke kniţnice na Dlhých Honoch. V uvedenej
pobočke sa uskutočnil aj ďalšie podujatie – Básnik DAV-u,
venované 100. výročiu narodenia Ladislava Novomeského.
Ďalšie podujatie patrilo slovenskému jazykovedcovi Ivorovi
Ripkovi a jeho dielu „Dolnotrenčianske nárečia“. Čitatelia
z materských škôl sa zúčastnili súťaţe v prednese poézie
„Malý recitátor“ a o niekoľko rokov starší kamaráti sa
zúčastnili vyhodnotenia literárnej súťaţe ţiakov základných
škôl „Píšeš, píšem, píšeme“ za účasťou spisovateľa
Milana Húţevku. Pre deti bolo určené spoločné večerné
čítanie rozprávok Hansa Christiana Andersena s členmi
divadla „Kolomaţ“. Vyvrcholením bolo stretnutie bývalých i
súčasných amatérskych divadelníkov s verejnosťou na
podujatí s názvom „Trenčianske divadlo poézie“.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 154/3/04, 172/1/04, 179/1/04
Prichádzajúce veľkonočné sviatky sa stali pre niektoré
kultúrne strediská v Trenčíne inšpirujúcou činnosťou na
usporiadanie výstav s jarnou a veľkonočnou tématikou. Dňa
24. marca 2004 sa uskutočnila vernisáţ výstavy v Kultúrnom
stredisku Trenčín – Opatová, dňa 29. marca 2004 v Kultúrnom
stredisku Trenčín – Kubra a v ten istý deň aj Kultúrnom
stredisku Trenčín – Juh. Súčasťou výstav boli aj pripravené
praktické ukáţky pletenia korbáčov, maľovania vajíčok.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 178/1/04
Súčasťou „Mesiaca knihy“ bolo vyhodnotenie 2. ročníka
okresnej literárnej súťaţe určenej pre ţiakov základných škôl
pod názvom „Píšem, píšeš, píšeme“, ktoré sa uskutočnilo vo
Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne. Do súťaţe sa
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prihlásilo viac ako sto ţiakov, ktorí sa prezentovali so sto
štyridsiatimi literárnymi prácami. Päťčlenná odborná porota
s predsedom prozaikom a publicistom Milanom Húţevkom
mala veľmi ťaţké rozhodovanie, no ale predsa rozhodla takto :
- poézia – kategória mladších ţiakov :
1. Barbora Hricková za „Ročné obdobia“ zo Základnej školy
Trenčín, Potočná ulica;
2. Filip Jalakša za báseň „Slovenskí športovci“ zo Základnej
školy Trenčianske Jastrabie;
3. Hlávková za báseň „Jar“ zo Základnej školy Trenčín,
Saratovská ulica;
- próza – kategória mladších ţiakov :
1. Jozef Hlávka za rozprávku „Huhle, huhle“ zo Základnej
školy Trenčín Kristíny Royovej;
2. Terézia Barčáková za rozprávku „Veselé sestry“ zo
Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ulica;
3. Simona Bašová za rozprávku „Jesenný park“ zo Základnej
školy Trenčín, Kubranská cesta;
- poézia – kategória starších ţiakov :
1. Lenka Kyseľová za báseň „Šťastie, láska“ zo Základnej
školy Trenčianske Stankovce;
2. Mária Krajčovičová za báseň „Nádej pre úsmev“ zo
Základnej školy Svinná;
3. Veronika Salicová za báseň „Noc“ zo Základnej školy
Horná Súča;
- próza – kategória starších ţiakov :
1. Zuzana Ondračková za rozprávku „Vo svetle Luny
o 22,45 hod. zo Základnej školy Horná Súča;
2. Lenka Jasnická za rozprávku „Príbeh s cudzími slovami“
Základnej školy Trenčianske Jastrabie;
3. Lucia Šimková za rozprávku „Osudné stretnutie“ zo
Základnej školy Drietoma;
Trenčianske noviny 12.04.2004
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Pomocná evidencia 217/1/04
Dňa 26. marca 2004 pripravila Verejná kniţnica Michala
Rešetku v Trenčíne pre deti predškolského veku z materských
škôl v Trenčíne na Ulici Nešporovej, Povaţskej a Meďňanského podujatie „Mladí recitátor“, v ktorej si deti zarecitovali
verše Ľudmily Podjavorinskej, Márie Ďuríčkovej a Jozefa
Pavloviča a spoločne si zaspievali ľudové pesničky.
Trenčianske noviny 12.04.2004
Pomocná evidencia 217/1/04
Dňa 26. marca 2004 pripravila Verejná kniţnica Michala
Rešetku v Trenčíne k medzinárodnému dňu knihy pre deti
z Detského domova „Lastovičky“ a svojich mladých čitateľov
podujatie pod názvom „Snívaj svoj sen, je tu Andersen“.
Podujatie sa uskutočnilo na počesť najznámejšieho dánskeho
rozprávkára Hansa Christiana Andersena. Večerné čítanie
známych Andersenových rozprávok, ktoré upútali nielen deti,
ale i dospelých v réţii mladých členov divadla „Kolomaţ“.
Trenčianske noviny 12.04.2004
Pomocná evidencia 220/2/04
V Mestskom kultúrnom stredisku na sídlisku Trenčín Juh
pripravili koncom marca 2004 uţ po druhýkrát zaujímavú
výstavu ručných prác s veľkonočnou tematikou. Na výstave
bolo moţné obdivovať nielen veľkonočné vajíčka slepačie,
morčacie,
husacie
oblepené
farebnými
bavlnkami,
mašličkami, zdobené batikovaním, obháčkovaním, maľované
voskom, drôtikované, obaľované slamou, ale aj vŕtané, ktoré
vyzerali ako vyrobené z wamberskej čipky, vajíčka na
zavesenie. Nechýbali veľkonočné aranţmá z najrôznejších
materiálov, venčeky, košíčky zo sušených kvetov, trávy a
slamy, misky s naaranţovanými veľkonočnými vajíčkami,
431

výrobky detí z keramickej dielne, ktorá pôsobí v miestnom
kultúrnom stredisku, či postavičky z kukuričného šúpolia.
Výstavu oţivili aj rôzne ukáţky Danky Matejákovej,
predvádzajúcej umenie, ktorému sa priučila od mamy Hildy
Matejákovej. Na výstave sa prezentoval aj jej syn Pavel, ktorý
chlapcom ukazoval ako si majú upliesť veľkonočný korbáč na
šibačku. Michal Lukáč z Domova dôchodcov na neďalekej
Lavičkovej ulici v Trenčíne predvádzal drôtikovanie fľaše zo
skla a Lýdia Švecová drôtikovanie vajíčok. Výstava bola pre
návštevníkov príjemným prekvapením, čo prezentovali aj
zápismi do knihy návštev. Okrem obdivných slov sme tu našli
i poďakovanie návštevníka z Trnavy a hosťa spoza Moravy.
Vlastné poznámky
Kultúrne stredisko v Kubre usporiadalo dňa 17. marca 2004
besedu s nepočujúcou poetkou Magdou Pilarovou o jej knihe
pod názvom „Farebný svet ticha“. Jej zaujímavé rozprávanie
o jej ţivote a začiatkoch písania nadchlo 50 ţiakov zo
Základnej školy v Trenčín, Kubranská ulica. Zvláštnosťou
besedy bolo to, ţe sa na nej zúčastnili aj nepočujúce deti
integrované v normálnych triedach. Milé prekvapenie čakalo
autorku uţ na začiatku besedy, keď nepočujúca ţiačka
Simonka Zvaničková predniesla báseň z autorkinej zbierky.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Pomocná evidencia 230/1/04
Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne pracuje uţ sedem
rokov ako jedno z nemnohých občianskych zdruţení tohto
typu na Slovensku. Vyvíja mnohé aktivity napríklad aj
organizovanie zájazdov na koncerty do iných miest a to nielen
pre svojich členov, ale aj pre širokú trenčiansku verejnosť.
Zájazdy boli však kapacitne obmedzené, a preto Klub
priateľov váţnej hudby v Trenčíne organizoval pravidelne
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cykly koncertov. Zdruţenie udrţiava nezvyčajne vysoký
štandard koncertov, čo je aj zásluha veľmi blízkych kontaktov
na Hudobnú a tanečnú fakultu Vysokej školy muzických
umení v Bratislave najmä s jej dekanom prof. J. V.
Michalkom, ale aj s prof. Idou Černeckou, ktorá je čestnou
predsedníčkou trenčianskeho klubu. Klub má bohaté
skúsenosti s organizovaním podujatí. V minulom roku 2003 sa
podieľal
na
mimoriadnych
úspešných
festivaloch
„Trenčianska hudobná jar“ a „Trenčianska hudobná jeseň“.
Vďaka týmto aktivitám sa Trenčín stal pojmom v slovenskom
hudobnom ţivote a umelci prejavili ţivý záujem o
účinkovanie v meste Trenčín. A tak festival „Trenčianska
hudobná jar“ sa bude konať aj v tomto roku v priebehu
mesiacov apríl - máj 2004 s podtitulom „Hudba bez hraníc“.
Pri príleţitosti vstupu Slovenska do Európskej únie by na ňom
prvýkrát mali vystúpiť aj zahraniční koncertní umelci z krajín
Višegrádskej štvorky a tak sa festival stane určitým
vyvrcholením doterajšej činnosti klubu. Cieľom je predstaviť
verejnosti odlišné typy koncertov v rôznych nástrojových
obsadeniach. Dramaturgiu festivalu vytvoril významný
slovenský hudobný virtuóz a pedagóg Mgr. František Pergler,
D.art, čo bola záruka kvalitného výberu autorov aj repertoáru
celého festivalu a predpokladom pokračujúcej vysokej
návštevnosti koncertov. Koncerty sa uskutočnili v rôznych
koncertných sálach mesta Trenčín - v Galérii M.A.
Bazovského, v Trenčianskom múzeu, v refektári Kolégia
piaristov a v Evanjelickom kostole s takýmto programom :
dňa 18. apríla 2004 – koncert Petra Michalicu (husle), Idy
Černeckej (klavír), Marty Beňačkovej (spev) v refektári
Kolégia piaristov;
dňa 25. apríla 2004 – koncert Mikolaja Moroza (tenor),
Malgorzata Kuras-Tkacz (klavír), Katarzyny Kurpiewskej
(soprán) v Galérii M.A. Bazovského;
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dňa 2. mája 2004 koncert Gábora Eckharda (klavírny
recitál) v Galérii M.A. Bazovského;
dňa 9. mája 2004 koncert „Suchoňovho kvinteta“
Trenčianske múzeum;
dňa 16. mája 2004koncert „Kociánovho kvarteto“ v
Evanjelickom kostole; Info Trenčín 08.04.2004
Pomocná evidencia 216/1/04
Dňa 21. apríla 2004 bolo pracovisko oddelenia pre deti
a mládeţ Verejnej kniţnice M. Rešetku na Hasičskej ulici v
Trenčíne miestom slávnostnej prezentácie biografického
slovníka pod názvom
„Lexikón slovenských
ţien“, ktorý prezentovali jeho tri autorky,
pracovníčky Národného
biografického
ústavu
Slovenskej
národnej
kniţnice v Martine
RNDr. Ľudmila Ďurazľava – Mgr. Alena T áborecká, RNDr. Ľudmila Ďuranová, Mgr. Ľudmila Šourková nová, Mgr. Alena Táborecká a Mgr. Anna Šourková. Slávnosť otvorila pracovníčka
Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Ľudmila
Strönerová privítaním autoriek biografického slovníka
„Lexikón slovenských ţien“ a všetkých prítomných hostí. Prv,
neţ udelila slovo autorkám biografického slovníka, príjemnú
atmosféru navodil so svojím speváckym umením Patrik
Horňák. No a potom uţ autorka Mgr. Alena Táborecká
predstavila všetkým prítomným biografickú tvorbu Národného
biografického ústavu Slovenskej národnej kniţnice v Martine
od roku 1991. Konštatoval, ţe dnes prezentovaný biografický
slovník „Lexikón slovenských ţien“ sa začal tvoriť od roku
2000 a bol dokončený v koncom roka 2003. Na jej vystúpenie
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nadviazala RNDr. Ľudmila Ďuranová, ktorá zoznámila
s jedinečným dielom – biografickým slovníkom „Lexikón
slovenských ţien“, vydaným Slovenskou národnou kniţnicou
v Martine, zachytávajúcej ţivot pribliţne 800 ţien. Informácie
o ţenách čerpali autorky z viacerých zdrojov, najmä z doteraz
existujúcich encyklopédií, časopisov, publikácií, často krát
získaných informácií od kolegov alebo od príbuzných. Ako
sama povedala, týmto lexikónom chceli dať autorky hold
všetkým ţenám, ktoré popri svojom výnosnom materskom
a ţenskom poslaní dokázali dať svojmu ţivotu ďalší tvorivý
rozmer, čím sa výrazne zapísali do kultúrno-spoločenského
diania. Preto naše uznanie patrí ţenám, ktoré tvorili, ale na
ktoré však spoločnosť v minulosti vedome alebo nevedome
zabúdala. Bliţšie o novom biografickom slovníku sa
rozhovorila Mgr. Anna Šourková. Ako povedala, je to dielo,
ktoré pribliţuje čitateľovi tvorivú aktivitu
ţien, ktoré prispeli
k rozvoju
spoločenPocit spokojnosti po prezentácii „Lexikóna slovenských ţien“.
ského ţivota, slovenskej vedy, kultúry, umenia, športu a politiky v časovom
období od 13. storočia aţ po dnešok. Podujatie vyvrcholilo
krstom biografického slovníka pod názvom „Lexikón
slovenských ţien“ lupienkami ruţí známou trenčianskou
poetkou PhDr. Janou Máriou Jablonskou.
Trenčianske noviny 26.04.2004
Pomocná evidencia 221/1/04
Fotoalbum č. 18/2004
Dňa 28. apríla 2004 sa uskutočnila vo Verejnej kniţnici
Michala Rešetku prednáška vedeckého pracovníka Ústavu
435

slovenskej literatúry v Bratislave PhDr. Michala Gáfrika,
DrSc. pod názvom „Martin Rázus a jeho vzťah k strednému
Povaţiu, slovenskej literatúre a kultúre“. Organizátorov
podujatia prekvapil mimoriadny záujem občanov o toto
podujatie. A tak sa museli neustále dokladať stoličky, aby
všetkým poslucháčom bol poskytnutý aký
taký komfort pri počúvaní prednášky. Úvod
podujatia patril Mgr. Viere Varínskej, ktorá
predniesla myšlienky Martina Rázusa
uverejnené v jeho „Argumentoch“. Jej
prednes zaujal najmä preto, ţe obsah
myšlienok Martina Rázusa bol na tú dobu,
v ktorej bol písaný, mimoriadne poučný
i pre dnešnú dobu. Prítomných účastníkov
Mária Špániková
prednášky a prednášajúceho PhDr. Michala
Gáfrika, DrSc. privítala vedúca informačných sluţieb Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mária Špániková.
No a potom uţ pozornosť poslucháčov sa sústredila na
vystúpenie PhDr. Michala Gáfrika, DrSc., aby z jeho úst si
vypočula ţivotnú cestu literáta, evanjelického farára Martina
Rázusa, ktorého osobnosť bola v nemilosti vrchnosti počas
jeho ţivot, ale i po smrti. Kde hľadať tvrdosť predstaviteľov
spoločnosti voči nemu ? No predovšetkým v tom, ţe :
- uţ v roku 1923 mal premyslenú
koncepciu slovenskej politiky, aby sa
ťaţivá situácia viac nedramatizovala;
- búril sa proti znevaţovaniu najslávnejších úsekov slovenskej histórie ako
napríklad štúrovské obdobie;
Mgr. Viera Varínska
- i keď nechcel byť politikom, ale
nemohol sa nevyjadrovať k politickým otázkam, uţ len
preto, lebo mal pred sebou príklad cudzincov Björnsona
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a Watsona, ktorí ešte uţ pred prvou svetovou vojnou
povaţovali si za povinnosť rešpektovať ľudskosť a podľa
ich vzoru sa zastával ubiedeného slovenského národa.
Táto tvrdosť sa prejavila aj v tom, ţe ho chceli izolovať.
Preto ako evanjelický kňaz pre výkon pastorácie bol
umiestňovaný do zapadnutých častí Slovenska, kde fary boli
na spadnutie, kde nebol telefón,
telegraf, kde noviny boli sporadicky
doručované. Tak to bolo v podtatranskej
Pribiline a neskôr v Moravskom Lieskovom. Na prvý pohľad nehostinné prostredie v Moravskom Lieskovom
malo priaznivý vplyv tak na jeho
literárnu tvorbu, z ktorej moţno spomenúť vznik dvoch básnických zbierok
PhDr. Michal Gáfrik, DrSc.
„Kameň na medzi“, a štvorzväzkový
román „Svety“ ako aj na vyjadrenie svojich politických
názorov na autonómiu Slovenska po vzniku Československej
republiky, keď prosto hovorí, ţe národ na jej existenciu nebol
pripravený. Martin Rázus bol presvedčený demokrat. Za
základ našej národnej politiky povaţoval hospodárske otázky
Slovenska. Zaujímavý je aj jeho ďalší výrok zverejnený v eseji
o krvi, ţe „cez rodinu vytesať krst kvetu, cez kvet k národu
a cez národ k celému ľudstvu. Kto rád nemá svoj národ,
nemôţe mať rád ani ľudstvo, pretoţe cez národ vedie cesta
k spoločenstvu“. V roku 1932 sa zamýšľal aj nad univerzálnou
internacionálnou víziou, v ktorého centre bola myšlienka
odstránenia hraníc štátov a vznik „Zväzu národov“, čo
v dnešnej podobe je existencie Európskej únie. Takýto bol
Martin Rázus.
Trenčianske noviny 03.05.2004
Pomocná evidencia 222/1/04, 278/2/04
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Trenčiansky región sa dlhé roky pýšil a dodnes hrdí silnou
skupinou neprofesionálnych výtvarníkov. Práve títo ľudia s
paletou, štetcom, resp. dlátom a iným výtvarným „riadom“ sa
dňa 1. mája 2004 prezentovali so svojimi ţánrovo i tematicky
atraktívnymi hodnotnými umeleckými dielami v Delovej bašte
Trenčianskeho hradu na svojom 8. ročníku tvorby pod názvom
„Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“. Do Výtvarného
spektra sa prihlásilo takmer sedemdesiat autorov s vyše tristo
výtvarnými prácami. Zaujímavo riešené práce i umelecké
diela vyberala štvorčlenná odborná porota – traja Jozefovia Vydrnák, Švikruha a Jelenák a Igor Meško, všetko
renomovaní trenčianski výtvarníci. Hodnotiaca odborná
komisia vybrala takmer 160 olejomalieb, grafík, plastík,
kombinovanej techniky, rezbárskych diel, klasických
výtvarných prác a podobne od 63 autorov. Najstaršími
prezentujúcimi výtvarníkmi boli 85-ročný Peter Zúbek z
Dubničky pri Bánovciach nad Bebravou a o sedem rokov
mladší Zdeno Malík z Partizánskeho. V štruktúre kolekcie diel
odborná i laická verejnosť našla netradičné, vlastné vyjadrovacie prostriedky prezentovaných prác. Vychádzali z
tvorivej dielne ľudí v sebe nosiacich zázračné teleso
výtvarného talentu, z ktorých moţno spomenúť – Petra Šoltóa
z Prievidze, Tatianu Tóthovú z Košarísk, ako aj známeho
rezbára s autentickými prácami Jaroslava Velčického z
Uhrovca, ktorý napriek svojmu handicapu dokazuje s dlátom
majstrovský fortieľ. Z mladších talentovaných amatérskych
umelcov moţno spomenúť Markétu Gregorovú z Dubnice nad
Váhom, Trenčanku Veroniku Markovičovú, ale aj amatérskeho sklárskeho výtvarníka Ľubomíra Košiana z Červeňan a
domáceho neprofesionálneho umelca Jána Nedorosta.
Trenčianske noviny 03.05.2004
Pomocná evidencia 275/1/04, 279/1/04
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Dňa 3. mája 2004 sa uskutočnila vo vestibule Kultúrneho
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom „Naša cesta do
NATO“. Začiatok výstavy
patril štvorici hudobníkov
dychových
nástrojov
z Vojenskej
hudby
Pozemných síl
Ozbrojených
slávnostné fanfáry vojenských hudobníkov otvorila výstavu
síl Slovenskej republiky, ktorí fanfárami
otvorili začiatok vernisáţe výstavy. PrítomMikuláš Horváth
ných hostí privítal moderátor podujatia plukovník v.v. pracovník Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne Mikuláš Horváth a predstavil organizátorov výstavy. K prítomným sa potom postupne prihovorili náčelník Kultúrneho
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne podplukovník
Rastislav Frkáň, ktorý poďakoval všetkým tým,
ktorí výstavu pripravovali pod vedením
kurátora výstavy a predsedu Klubu filatelistov
v Trenčíne Jozefa Koreného,
podplukovník Rastislav Frkáň
aby táto výstava bola pre
návštevníkov príťaţlivou. Poďakoval aj vojenským veteránom, ktorí poskytli pre túto
výstavu vlastné exponáty (fotografie, vyznamenania, poštové známky, pohľadnice a podobne), čím táto výstava dostala nádych
autentičnosti a pravdivosti. V závere vyslovil
presvedčenie, ţe výstavu si prídu pozrieť aj
návštevníci nastávajúcej výstavy „Idee
Ing. Rudolf Tvaroţka
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2004“. Potom sa k prítomným prihovoril predseda Klubu
vojenských veteránov v Trenčíne generál v.v. Ing. Rudolf
Tvaroţka, ktorý zdôraznil, ţe bolo mimoriadne dôleţité
spomenúť si pri našom vstupe do NATO na zmeny, ktoré
nastali v Slovenskej republike od roku 1992 aţ po dnešné dni,
kedy sa celý proces zavŕšil. Upozornil predovšetkým na to, ţe
museli nastať zmeny v myslení a názorov na
poslanie NATO, pretoţe spoločnosť bola
zaťaţená iným smerom. V závere konštatoval, ţe výstava poslúţi na zvýšenie informovanosti občanov z celého procesu prípravy
a vstupu Slovenskej republiky do NATO.
Ako posledný s k prítomným prihovoril
Jozef Korený
kurátor výstavy a predseda Klubu filatelistov
v Trenčíne Jozef Korený. V úvode pripomenul, ţe výstava
pribliţuje obdobie zmien v ozbrojených silách Slovenskej
republiky od 1. januára 1993, teda od jej vzniku po dnešok.
Pre tak široký rozsah problematiky, ktorú predstavovala
štruktúra jednotlivých riadiacich
a organizátorských štruktúr velenia, boli pouţité publikované materiály v médiach. Veľa pomohli
s fotografiami terajší a bývalí
príslušníci Armády Slovenskej
republiky. Jednotlivé expozície
boli doplnené poštovým historickým materiálom, ktorý vznikal pri
sluţobnom a osobnom kontakte.
Ďalej sa podarilo vystaviť vyznamenania a plakety, ktoré obdrţali
prestrihnutie stuhy D. Slezákom a R. Frkáňom
príslušníci Armády Slovenskej republiky pri rôznych
príleţitostiach. Značná časť expozícií bola venovaná činnosti
najvyšších vojenských predstaviteľov, ktorí sa zhostili zmien
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v Ozbrojených silách Slovenskej republiky počnúc od
ministrov obrany, náčelníkov generálneho štábu a ďalších
veliteľov na veliteľstve pozemných síl, veliteľstve výcviku
a podpory, veliteľstve logistiky, veliteľstve vzdušných síl a ich
podriadených útvarov. Podobne časť expozícií bola venovaná
účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky na spoločných
misiách OSN a cvičeniach NATO. V závere svojho vystúpenia
poďakoval všetkým tým, ktorí pomohli k úspešnosti výstavy.
Vernisáţ výstavy vyvrcholila prestrihnutím symbolickej stuhy
otvorenia náčelníkom Kultúrneho a metodického centra
Ozbrojených síl v Trenčíne podplukovníkom Rastislavom
Frkáňom a predsedom Klubu filatelistov pri Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
a plukovníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej
republiky Dominikom Slezákom.
Pomocná evidencia 224/1/04, 291/2/04, 299/1/04
Fotoalbum č. 20/04
Hotel Tatra v Trenčíne sa stal dňa
4. mája 2004 na chvíľu oázou milovníkov
výtvarného umenia, ktorá očami vnímania
akademického maliara Jozefa Chrena
priblíţila
účastníkom
slávnostnej
vernisáţe autorskej výstavy výsledky jeho
umeleckej tvorby z dvojmesačného
študijného
pobytu
Moderátorka Mgr. Andrea Stokcmanová
v Indonézii
na
prelome rokov 2000 aţ 2001 pod názvom
„Indonesia in Trenčin“. Po slávnostnom
uvítaní moderátorkou vernisáţe výstavy
Mgr. Andreou Stockmannovou sa k prítomným účastníkom vernisáţe prihovoril
veľvyslanec Indonézskej republiky v SloJ.E. veľvyslanec Indonézskej republiky
v SR J.E. Bintang P. Simoranghir
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venskej republike Jeho Excelencia Bintang P. Simoranghir.
Vo svojom prejave, ktorý čítal v slovenskom jazyku, ocenil
mimoriadne dobré dlhoročné vzťahy, ktoré existujú s Mestom
Trenčín, najmä s hotelom Tatra v Trenčíne. Ako povedal, bolo
ich snahou i touto cestou priblíţiť občanom Slovenska
vzdialenú priateľskú krajinu prostredníctvom výtvarného
umenia. Poďakoval organizátorom výstavy za milé
a priateľské privítanie a pozval všetkých
prítomných po skončení vernisáţe na
ochutnávku indonézskej kuchyne. Vystavené umelecké diela akademického maliara Jozefa Chrena zhodnotil kurátor výstavy Marián Bachar. Vyvrcholením vernisáţe výstavy bolo vystúpenie indonézskej
Marián Bachar
tanečnice Mira Dicky, inak pracovníčky
Veľvyslanectva
Indonézskej
republiky
vo Viedni, ktorá v prekrásnom ľudovom
kroji, pretkávaného zlatými niťami a perlami,
predviedla tanečnú kreáciu pod názvom
„Trunajaya“ z ostrova Bali v choreografii uţ
nebohého choreografa I Gede Manik. Po
oficiálnom programe účastníci vernisáţe
výstavy ochutnali špeciality indonézskej
Mira Dicky
kuchyne, ktoré pripravili podľa originálnych
receptúr zamestnanci hotela Tatra v Trenčíne. Treba len
konštatovať, ţe ochutnávka jedál
bola dobre pripravená. Jedlá chutili
a veľmi dobre sa kombinovali
s červeným a bielym slovenským
vinným mokom. Vernisáţ výstavy
vyuţila tieţ prítomná delegácia
rakúskeho mestečka DeutschWagram vedená viceprimátorom viceprimátor rakúskeho mesta Deutch-Wagran Viktor
Jirků odovzdáva Jozefovi Chrenovi rytinu územia mesta
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Viktorom Jirků, aby ocenila akademického maliara Jozefa
Chrena dlhoročnú umeleckú tvorbu v prospech mesta
Deutsch-Wagram darovaním monografie a rytiny historického
územia svojho mesta Deutsch-Wagram.
Trenčianske noviny 10.05.2004
Pomocná evidencia 236/1/04, 290/1/04
Fotoalbum č. 21/2004
Pri príleţitosti ţivotného jubilea ocenil minister kultúry
Slovenskej republiky Rudolf Chmel významného religionistu
svetového formátu a trenčianskeho rodáka prof. PhDr. Jána
Komorovského „Cenou ministra kultúry“ za jeho celoţivotný
prínos k rozvoju slovenskej kultúry a religionistiky. V hlave
trenčianskeho rodáka sa zrodil projekt novej vednej disciplíny,
religionistiky, vedy o náboţenstvách sveta, postavenej na
porovnávacom základe. Zakladal ju ako profesor Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, keď neskôr
vypracoval projekty na akademické štúdium religionistiky.
Tento vedný odbor sa viedol ako štúdium po roku 1990. Od 6.
októbra 2003 bola zriadená samostatná katedra porovnávacej
religionistiky, ktorá má dobré kontakty so svetom. Slovenskú
vedu obohatil o nezávislé a kritické štúdium svetových
náboţenských a mytologických tradícií, ako aj mnoţstvom
kniţných titulov. Z nich moţno spomenúť napríklad „Kráľ
Matej Korvín v ľudovej prozaickej slovesnosti“, Povesti
z Kaukazu a ďalšie.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 355/1/04
Dňa 7. mája 2004 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského vernisáţ autorskej výstavy bratislavského maliara
Štefana Poláka. Umeleckú tvorbu umelca priblíţila vo svojom
príhovore kurátorka výstavy PhDr. Alena Hejlová. Jeho
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obrazy nekompromisne útočia na naše zmysly, lebo na prvý
pohľad ťaţko nachádzame rozpoznateľné objekty. Zblízka
obdivujeme mnohoraké štruktúry, ktoré svojím prelínaním
a vzájomným pôsobením na ploche vytvárajú. Kombinácie
pouţitých farieb a spôsob ich nanášania, kde dynamické
pastózne ťahy kontrastujú s kazúrnymi plochami, sú koncertom pre oči.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 357/2/04
V priestoroch galérie Miloša Alexandra Bazovského sa dňa
7. mája 2004 súčasne uskutočnili vernisáţe výstav „Prelet nad
záhradou vlastných snov“ a „Dvaja o jednom“. Autorom prvej
výstavy bol Štefan Polák. Základom jeho maliarskej práce je
nikdy nekončiaci ľudský príbeh, tajomstvo ţivota. V ňom
zachytáva tému človeka, jeho zrodu, ţitia, zániku. Pohľad do
budúcnosti citoval slovami Jána Melkoviča : „Od budúcnosti
čakám ďalšie úspechy, pretoţe si myslím, ţe budúcnosť je
jediná, ktorá mi môţe ešte niečo dať.“ Podľa autorky
koncepcie PhDr. Aleny Hejlovej Štefan Polák si vytvoril
vlastné vnímanie sveta na tému človeka. Druhá výstava
„Dvaja o jednom“ ponúkla štyridsať prác dvoch autorov.
Prvým z nich bol Oliver Leššo, ktorý zvýrazňuje pocity a
najmä poetické podvedomie. Sklo berie ako médium, cez
ktoré sa snaţí pretlmočiť svoj pohľad na ţivot, svet a pocity.
Chce sa tešiť zo ţivota. Na rozdiel od neho druhý autor Milan
Opalka vie, ţe po vzletoch prídu pády, po radosti ţiaľ, po
nádeji beznádej. Do svojej práce vkladá všetko čím ţije,
radosť, trápenie ... je to jeho spovedník. Umenie definoval ako
radosť, odraz skutočnosti. V súčasnosti je pedagógom na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. PaedDr. Elena
Porubänová autorka druhej koncepcie výstav si o týchto
mladých umelcoch myslí, ţe sa vyznačujú výraznou kvalitnou
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tvorbou. Patrí im preto popredné miesto medzi slovenskými
sklármi.
Info Trenčín 03.06.2004
Pomocná evidencia 365/1/04
V stredu 12. mája si slovenské múzeá pripomenuli svoj
medzinárodný deň, ktorý sa oslavuje od roku 1978. V tento
deň pri tejto príleţitosti sa v Trenčianskom múzeu stretli
riaditelia múzeí v Trenčianskom samosprávnom kraji, aby sa
venovali problematike stavu múzeí na Slovensku. V
súčasnosti je na Slovensku viac ako sedemdesiat múzeí, v
ktorých si návštevníci môţu prezrieť takmer 400 expozícií. Aj
keď sieť týchto zariadení na Slovensku rastie, príspevok na ich
činnosť je veľmi slabý. V minulom roku od svojich
zriaďovateľov dostali o dvadsať miliónov korún menej, ako v
predošlom roku, presne 439 miliónov korún. Príspevok
pokrýva len beţné prevádzkové náklady a mzdy, preto sa
múzeá snaţia kompenzovať rast nákladov zvyšovaním
vlastných príjmov. Najvyššie príjmy má Bojnické múzeum,
uviedla Gabriela Podušelová z Muzeologického kabinetu
Slovenského národného múzea v Bratislave. Múzeá musia
šetriť skoro na všetkom. V minulom roku sa nakúpilo menej
zbierkových predmetov, absentovalo financovanie vlastného
archeologického výskumu, stagnoval aj počet výstav
z vlastných zdrojov. Máloktoré z nich pristúpili ku generálnej
rekonštrukcii svojich expozícií. Zredukoval sa aj počet
vydaných titulov v múzeách. Ako povedala predsedníčka
Zväzu múzeí na Slovensku PhDr. Iveta Zuskinová, múzeá
vykryjú mzdy a čiastočne prevádzkové náklady. Upozornila,
ţe pracovníci múzeí síce mzdy dostavajú, ale pracujú vo
veľmi sťaţených podmienkach, keďţe nemajú ani prostriedky
na starostlivosť o zbierky, či opravu zlého technického stavu
priestorov, v ktorých sa zbierky nachádzajú. Podľa riaditeľky
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Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej, ktoré má v troch
okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja jedenásť
objektov expozície, na pokrytie všetkých nákladov si musia
z 99 % zarobiť. Väčšina peňazí je z vybraného vstupného na
hrade, z rôznych aktivít, prenájmov priestorov a podobne.
Peniaze, ktoré sa zarobia, nemoţno pouţiť na tie najnutnejšie
veci, ako je reštaurovanie a ochrana zbierok dodala.
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 313/1/04
Dňa 18. mája 2004 v dome mestského kata na Matúšovej
ulici v Trenčíne bola otvorená verejnosti expozícia pod
názvom „Právo a poriadok v starom Trenčíne“, ktorá svojím
spôsobom pribliţuje návštevníkovi ako sa v starom Trenčíne
udrţiaval poriadok. Ide najmä o súvislosti s výkonom
hrdelného práva nazývaného aj právo meča, ktorého
vykonávateľom bol práve kat. Ako sa vykonával takýto akt
popravy pripravila skupina historického šermu „Wagus“
v pripravenej krátkej scénke. Pri slávnostnej vernisáţi
expozície sa ospravedlnila návštevníkom, ţe inštalovanie
expozície trvalo dlhšiu dobu, čo ovplyvnili minuloročné
udalosti spadnutého opevnenia Trenčianskeho hradu. Okrem
tejto expozície bola odovzdaná verejnosti aj ďalšia expozícia
pod názvom „Zo starého Trenčína“, ktorá pribliţuje zašlú
slávu mesta Trenčín a dobovú atmosféru druhej polovice 19.
storočia a začiatku 20. storočia. Je tvorená kolekciou
olejomalieb vývoja Trenčianskeho hradu ako aj trojrozmerné
exponáty so vzťahom k Trenčínu alebo k Trenčianskej ţupe.
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 302/1/04, 324/1/04
Od 18. do 23. mája prebiehal pri príleţitosti
medzinárodného dňa galérií a múzeí „Týţdeň Galérie M. A.
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Bazovského“, počas ktorej si návštevníci mohli prezrieť
výstavy Štefana Poláka, Olivera Lešša a Milana Opálka, ďalej
stálu expozíciu M. A. Bazovského, či kolekciu ocenených
ilustrácií BIB 2003 a ocenených ilustrátorov z ročníkov BIB
1967 aţ 2001. Okrem toho najväčšia pozornosť bola venovaná
deťom, škôlkárom, ktorí vystavovali svoje výtvarné práce,
alebo sa pozerali na rozprávku o Medovníkovom domčeku,
ktoré im zahrali Gašparkovo divadlo. Pre starších ţiakov bola
organizovaná súťaţ pod názvom „Snívam o Európe“, do ktorej
sa zapojilo 18 detí. Základnou filozofiou podujatia bolo
otvoriť svoje priestory návštevníkom a ukázať im na svoje
dôleţité miesto v kultúrno-spoločenskom dianí, prezentovať
nové umelecké trendy a výtvarné štýly nielen na Slovensku,
ale aj v medzinárodnom meradle. Počas podujatia navštívilo
galériu 1229 návštevníkov.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 357/1/04
Dňa 18. mája 2004 odovzdal riaditeľ Regionálneho
riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Trenčíne Ing. Gabriel
Szekeres spolu s marketingovým koordinátorom Ing. Karlom
Bleyom riaditeľke Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne Mgr. Lýdii Brezovej v mene tohto bankového
ústavu kniţný dar v hodnote 120.000,- Sk. Vo svojom
príhovore riaditeľ Regionálneho riaditeľstva Slovenskej
sporiteľne v Trenčíne Ing. Gabriel Szekeres povedal, ţe
Slovenská sporiteľňa poskytla viac ako jeden milión Sk na
projekty zamerané na sprostredkovanie kvalitnej literatúry
čitateľom verejných kniţníc na Slovensku. Počas mesiaca
mája a júna 2004 deväť mestských verejných kniţníc z ôsmich
regiónov Slovenska bolo obohatených o kniţný fond
vybraných titulov vydavateľstva „Kalligram“.
Trenčianske noviny 24.05.2004
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Pomocná evidencia 325/3/04
V dňoch 25. aţ 28. mája 2004 hostil na futbalovom
štadióne v Trenčíne – Orechovom známy cirkus „Humberto“,
ktorý v Trenčíne naposledy vystupoval pred dvadsiatimi
rokmi. Vynikajúce výkony artistov, cvičiteľov koní a ostatnej
zveri zanechalo najmä pre deti nezabudnuteľný záţitok.
Vlastné poznámky
V dňoch 27. aţ 29. mája 2004 sa uskutočnil v Trenčíne 10.
ročník divadelného festivalu „Sám na javisku“. Hneď v prvý
deň vystúpila známa česká speváčka Marta Kubišová. V druhý
deň vystúpil Ľubomír Piktor s monológom „Keď mama nie je
doma“, ďalej Beáta Hilková s predstavením „Janko Polienko“,
Vladimír Kulíšek s predstavením „Škola hrou“, Ivan Martinka
„Šolem Alejchem“ a Rasťo Piško „Sám na javisku“. V tretí
festivalový deň vystúpili na Trenčianskom hrade Juraj
Hrdlička s „Kontrabas – P. Suskin“, Kejklíř Vojtano a Víťa
Marčík s „Robinson Crusoe“. Sprievodnými podujatiami festivalu boli divadelný workschop, divadelný jarmok a výstava
divadelného festivalu „Sám na javisku“ vo výtvarnej tvorbe
Jozefa Vydrnáka a objektívom Vladimíra Bystrického.
Vlastné poznámky
Trenčianskeho noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 328/1/04
Dňa 29. mája 2004 usporiadalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Spolok Poliakov a ich
priateľov v Slovenskej republike, Trenčianske múzeum a Kultúrne centrum
Prijatie poľskej delegácie viceprimátorom Mesta Trenčín Ing. A. Bocom
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Trenčín – Sihoť podujatie pod názvom „Priateľstvo bez
hraníc“ pri príleţitosti Svetového dňa Poliakov. Ešte pred
otvorením tohto podujatia prijal viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Anton Boc konzula Veľvyslanectva Poľskej republiky
v Slovenskej republike Dr. Vojciecha Bilinského a poslankyňu
poľského Sejmu Danutu Grabowskú. Podujatie bolo
umiestnené do prostredia Trenčianskeho hradu, v ktorom sa
najprv v Barborinom paláci uskutočnila vernisáţ výstavy
obrazov z workschopu „Jahodná Art 2003“ a potom kultúrny
program. Na vernisáţi, ktorú otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea a správkyňa Trenčianskeho hradu
Katarína Babičová sa zúčastnili konzul Veľvyslanectva Poľskej republiky v Slovenskej republike Dr. Vojciech Bilinvystúpenie súboru starej hudby „Estampida“
ski, poslankyňa poľského
Sejmu Danuta Grabowská, predsedníčka klubov Poliakov
v Slovenskej republike Jolanta
Grala – Bednarczik a predsedníčka
Klubu Poliakov stredného Povaţia
Renáta Straková. Svojich rodákov
pozdravil v rodnej reči malý
Karolko Šnapko, za čo si získal
silný potlesk všetkých prítomných.
vystúpenie súboru „Musica poetica“
Autori vystavených výtvarných
diel sú Poliaci, Slováci ako aj umelci iných národností, ktorí
trvale ţijú v Poľsku a v Slovenskej republike. Ich tvorbu
priblíţil vo svojom vystúpení kurátor výstavy Tadeusz Z.
B³oński. Po otvorení výstavy nasledoval kultúrny program,
ktorý moderoval Miroslav Kasprzyk. Jeho začiatok patril
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tanečným kreáciam poľských národných tancov krakoviaka
a polonézy v interpretácii študentov polonistiky Filozofickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré
prebehli na nádvorí Trenčianskeho hradu. Ale vzhľadom na
chlad a silný vietor ďalší program pokračoval v Delovej bašte
Trenčianskeho hradu. Tam zaujal svojím vystúpením súbor
starej hudby „Estampida“ z Krakowa, súbor „Musica Poetica“
a „Fiskulatoris Consort“ z Trenčína. Oţivením kultúrneho
programu boli vystúpenia skupiny historického šermu
„Wagus“ z Trenčína a krátke scénky študentov polonistiky
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. V podvečer sa uskutočnila vo výstavnej sieni na
Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne
vernisáţ výstavy poľskej fotografky Anity
Andrzejewskej pod názvom „Svetlo, tieň
a gesto“. Po úvodnom hudobnom vstupe
členov súboru „Musica Poetica“, prítomných privítala predsedníčka Klubu
riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave
Poliakov stredného Povaţia Renáta
Jerzy Kronhold
Straková. Konštatovala, ţe toto milé podujatie sa uskutočňuje
vďaka Poľskému inštitútu v Bratislave, ktorý tak umoţnil
zoznámiť sa dielom mladej mimoriadne nadanej tridsaťštyri
očnej autorky Anity Andrzejewskej.
Bliţšie o aktivitách Poľského inštitútu
v Bratislave informoval jeho riaditeľ
Jerzy Kronhold. V tomto roku pripravila táto inštitúcia v rámci „Poľských
dní na Slovensku“ bohatý program
tridsiatich kultúrnych podujatí rôzneho
zamerania v rôznych miestach Slovenska s cieľom umoţniť bliţší kontakt
s poľskou realitou a poľskou kultúrou.
Na záver svojho príhovoru priblíţil
sermiarska skupina „Wagus“
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vzácnu myšlienku, s ktorou zhodne prišli konzul
Veľvyslanectva Poľskej republiky v Slovenskej republike Dr.
Vojciech Bilinski a predsedníčka Klubu Poliakov stredného
Povaţia Renáta Straková, ktorej impulz dala pred pár dňami
zomrelá a včera pochovaná obyvateľka Trenčína, slávna
poľská rodáčka, 106. ročná
fotografka Mária Holoubková –
Urbasiovna. Na jej pamiatku by
sa mala na budúci rok uskutočniť
súťaţ mladých fotografov z krajín
Višegradskej štvorky, ktorá by
mala v následných rokoch pokravýstavu otvorila Renáta Straková
čovanie. Záver vernisáţe patril
súrodencom Adrianovi a Ivanke Dudáškovým z Povaţskej
Bystrice, ktorí predniesli básne v poľskom jazyku.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 326/2/04, 331/1/04, 332/1/04,
333/1/04, 334/1/04
Fotoalbum č. 29/2004
V sobotu 29. mája 2004 patrilo trenčianske Mierove
námestie dopoludnia všetkým deťom, kde pre nich
pripravili organizátori všelijaké prekvapenia k medzinárodnému dňu detí. Na
Farskej ulici svoje bicykle
testovali
cyklokrosári
a kynológovia predvádzali
výcvik psov. Na pódiu amnajodváţnejšou disciplínou bolo cvičenie na trampolíne
fiteátra Mierového námestia predvádzali svoje umenie tanečné skupiny „Aura“,
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„Goonies Girls“, „Maryland“ a ďalšie súbory. Veľkou
atrakciou pre deti bola moţnosť si zaskákať na trampolíne,
k čomu sa odhodlali len tie najodváţnejšie deti. Na Štúrovom
námestí sa snaţili získať záujem detí
„Gašparkovo divadlo“ a ešte ďalšie
tri divadielka. Celé toto podujatie
bolo
podfarbené
mimoriadne
krásnym slnečným počasím, čo
určite vytvorilo nezabudnuteľné
záţitky malých návštevníkov.
Gašparkovo divadlo sa tešilo záujmu detí
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 325/2/04
Festival starej hudby s podtitulom „K prameňom hudby“
mal svoje ďalšie pokračovanie v dňoch 4. a 5. júna 2004.
Účinkovali v ňom komorné telesá z Českej republiky
a Slovenskej republiky. Festival čerpal z významných zbierok
notového materiálu, ktorý sa zachoval v kolégiu jezuitov v
Trenčíne. Tieto unikátne archívne hudobné diela interpretovali
kvalitní interpreti. Dňa 4. júna 2004 v Trenčianskom múzeu
vystúpil súbor „CornaMusica“ z Bratislavy a dňa 5. júna 2004
na Trenčianskom hrade vystúpili za moderovania Miroslava
Kasprzyka súbory „Fistulatoris Consort“ z Trenčína, zo
Základnej školy Kristíny Royovej z Trenčína, vokálny súbor
„Missio“ zo Strečna, vokálny súbor „SKLO“ z Bratislavy,
šermiarska skupina „Wagus“ Trenčína, gajdoš Rasťo Trnovec
zo Skalice, a „Musica Poetica“ z Trenčín. Okrem toho
prebiehali aj detské hradné hry.
Vlastné poznámky
Dňa 4. júna 2004 sa uskutočnila v priestoroch Katovho
domu na Matúšovej ulici v Trenčíne vernisáţ výstavy pod
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názvom „Môj Trenčín – môj hrad“. Na výstave sa prezentovali
so svojimi originálnymi dielami trenčianski výtvarníci
a okrem toho bolo vystavených 200 originálov výtvarných
prác detí z trenčianskych škôl. Spoločným motívom bolo
mesto Trenčín. Dvanásť najlepších výtvarných diel detí bude
vydané ako séria pohľadníc.
Vlastné poznámky
V nedeľu dňa 6. júna od 16,00 hod. do
18,00 hod. oţilo Mierove námestie v Trenčíne podujatím pod názvom „Korzo“, ktoré
uţ po tretíkrát nadviazalo na prechádzajúce
ročníky. I keď
predchádzajúce
dni boli sprevádzané nepriazFerdinand Rybníček
ňou
počasia,
predsa to organizátorom vyšlo, lebo poobede vyšlo spoza oblakov
hrejivé jarné slniečko a vytvorili sa
klaun Karel
tie najlepšie predpoklady na zdarný úspech podujatia. Svojej
úlohy sa veľmi dobre zhostil moderátor Ferdinand Rybíček,
ktorý sa snaţil navodiť príjemnú atmosféru. Na začiatok
vystúpil komik pán Karel z Ostravy, ktorý sa snaţil svojím
vystúpením nadviazať ţivý
kontakt predovšetkým s deťmi ţonglovaním s lietajúcimi
taniermi, loptičkami a podobne. Podujatie oţivilo vystúpenie troch generačných
skupín tanečnej skupiny
„Goonies Girls“, ktoré za
svoje vystúpenie dostali od
skupina „Goonis Girls“ pri vystúpení
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prítomných divákov veľký potlesk. Potom na trávniku sa
predstavilo Trenčianske hradné divadlo s ukáţkami hry „O
malom princovi“. Tak trocha od hlučného davu Ing. arch.
Július Brúna kreslil svoje karikatúry, kde mu ako modely
sedeli deti. Napriek tomu, ţe
moderátor chcel silou mocou
navodiť situáciu korzovania po
námestí, no aj tak sa mu to
nedarilo. Starší uţ boli starí a tým
sa uţ nechcelo. Mladí zas
nevedeli, čo to vlastne chce od
Ing. arch. Július Brúna pri svojich aktivitách
nich.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia
Od 7. júna 2004 začala pracovať v priestoroch Kultúrneho
strediska Trenčín –Juh pobočka Verejnej kniţnice Michala
Rešetku v Trenčíne. Do týchto priestorov sa tam presťahovala
z Obchodného domu Juţanka.
Trenčianske noviny 07.06.2004
Pomocná evidencia 376/1/04
Dňa 8. júna 2004 spoločenská miestnosť
Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne na Hasičskej ulici sa stala
miestom stretnutia predovšetkým ţenskej časti našej populácie so
známou speváčkou poJanka Poláková
pulárnej piesne MUDr.
Marcelovou Laiferovou, aby sa spolu
porozprávali o jej knihe pod názvom „Ţiť
svoj sen“. Podujatie otvorila pracovníčka
MUDr. Marcela Laiferová
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Verejnej kniţnice Michala Rešetku Janka Poláková a privítala
všetkých prítomných na tomto podujatí, predovšetkým
hlavného aktéra MUDr. Marcelu Laiferovú. Vo svojou
vystúpení ďalej uviedla, ţe autorka v tomto svojom diele sa
snaţila poradiť, čo všetko má ţena vykonať, aby bola
príťaţlivá, šťastná citujem „Nehľadám obrovské šťastie, viem
sa tešiť z maličkostí“. Potom uţ sa k prítomným účastníčkam
a dvom muţom prihovorila autorka knihy MUDr. Marcela
Laiferová. Ako sama potvrdila, nikdy nemala záujem napísať
knihu. Aţ oslovenie generálnou riaditeľkou vydavateľstva
„Ikar“, ţe jej vydavateľstvo má záujem vydať jej knihu, brala
skôr za ţart ako o váţnosť
ponuky. Trvalo to skoro rok,
kým sa rozhodla. Svojím
voľným rozprávaním o jednotlivých kapitolách knihy zaujala
všetkých prítomných. Zaujímavým vstupom v programe
podujatia bolo udelenie titulu
„Ţena roka“ v rámci TrenčianMgr. Daniela Kriţanová preberá titul „Ţena roka“
skeho kraja, ktorý z rúk MUDr.
Marcely Laiferovej prevzala dôchodkyňa Mgr. Daniela
Kriţanová, ktorá tridsať rokov pracovala ako vychovávateľka
v Detskom mestečku v Trenčíne - Zlatovciach. I dnes sa tejto
činnosti venuje v rodinnej bunke spolu s manţelom. Záver
stretnutia patril autogramiáde predajom uţ spomínanej knihy
spolu s nahrávkami piesní na CD.
Trenčianske noviny 14.06.2004
Pomocná evidencia 394/1/04
V dňoch 9. aţ 11. júna 2004 sa uskutočnil 8. ročník
archívnych dní Slovenskej republiky v Trenčíne, ktorý sa
niesol v znamení vzácneho jubilea a to 50. výročia od prijatia
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prvého zákona o archívnictve. Hostiteľom
pozvaných archivárov
a ďalších hostí bola
trenčianska
pobočka
Štátneho archívu Bratislava. V úvodný deň
rokovania podujatia sa
jeho otvorenia zúčastnili vzácni
hostia,
z ktorých treba osobitne spomenúť generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ing. Jozefa Liška, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana
Štefanca, viceprimátora mesta Trenčín
Ing. Antona Boca, riaditeľa odboru
archívov a registratúr sekcie verejnej
správy Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky PhDr. Petra Kartousa, CSc. a
PhDr. Veronika Nováková
riaditeľa odboru archívnej správy
Ministerstva vnútra Českej republiky PhDr. Václava Babičku.
Podujatie otvorila a všetkých privítala
predsedníčka Spoločnosti slovenských
archivárov PhDr. Veronika Nováková a po
jej vystúpení s pozdravnými príhovormi
vystúpili Ing. Jozef Liška, Ing. Štefan
Štefanec a Ing. Anton Boc. Pracovnú časť
rokovania otvoril svojou prednáškou pod
PhDr. Peter Kartous, CSc.
názvom „Slovenské archívy v kontexte
50. výročia prvého archívneho zákona“ riaditeľ odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky PhDr. Peter Kartous, CSc. Obsahovo
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priblíţil vývoj archívnictva na Slovensku pribliţne od roku
1700 aţ do dnešných dôb. Najvýznamnejším obdobím pri
budovaní archívnictva povaţuje obdobie po druhej svetovej
vojne, kedy vznikol poľnohospodársky
a banský archív a v roku 1954 bolo archívnictvo upravené legislatívou. Pre činnosť
archívnictva sa vytvorili priestorové a materiálové podmienky. Na túto prednášku
nadviazal riaditeľ odboru archívnej správy
Ministerstva vnútra Českej republiky PhDr.
Vácslav Babička svojou prednáškou pod prof. PhDr. Vácslav Babička
názvom „Kontinuita a diskontinuita českej archívnej
legislatívy“ upozornil na niektoré nedostatky, ktoré sa
v činnosti archívnictva v Českej republike vyskytujú. Na ich
odstránenie bola pripravená novela zákona, ktorá je práve
v súčasnom období predmetom rokovania senátu Českej
republiky. V posledných dvoch prednáškach prvého dňa sa
venovali predsedníčka Spoločnosti slovenských archivárov
PhDr. Veronika Nováková a predseda Českej archívnej
spoločnosti Daniel Doleţal hodnoteniu
činnosti svojich stavovských organizácií
a načrtli ďalšie perspektívy samostatného
rozvoja v kontexe vstupu Slovenskej
a Českej republiky do Európskej únie. Na
druhý deň 10. júna 2004 úvod patril predsedovi Spoločnosti archivárov Maďarskej
Mgr. Marek Ďurčo
republiky prof. Dr. Lázslo Szögimu, ktorý
pozdravil rokovanie slovenských archivárov. Vyjadril presvedčenie, ţe v spoločnej Európe sa zlepší komunikácia aj
medzi archivármi, k čomu by mohlo slúţiť aj avizované
stretnutie vo Viedni. Pracovnú časť rokovania otvoril svojou
prednáškou Bohumír Brom s prednáškou pod názvom “České
archívnictvo medzi rozpadom spoločného štátu a spoločným
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vstupom Českej a Slovenskej republiky do Európskej únie“.
O skúsenostiach z delimitácie archívnych materiálov Federálneho zhromaţdenia Československej federatívnej republiky
hovorila veľmi pútavo Mgr. Jana Kubíková a podobne o
skúsenostiach z delimitácie archiválií z českých archívov,
archívu prezidenta Českej republiky a archívu Českej národnej
banky po rozdelení republiky hovorila aj Mgr. Mária
Kačkovičová. Mgr. Anna Dunajská svojou prednáškou pod
názvom „Štátne archívy v Mikulove a Trnave a ich vzájomné
kontakty v minulosti a dnes“ potvrdila
skutočnosť, ţe rozdelenie štátu na dva
samostatné
štátne
útvary
vôbec
neprerušilo vzájomné kontakty a trvajú
nepretrţite. Prednáškou pod názvom „Stav
a vývoj cirkevného archívnictva“ Mgr.
Marek Ďurčo zvýraznil postavenie
cirkevného
archívnictva
v minulosti
prof. Dr. Lázslo Szögi
a súčasne analyzoval jeho súčasný stav po
roku 1989. Pavol Šalamon v prednáške pod názvom
„Slovaciká v Archíve otvorenej spoločnosti Sörösovej nadácie
a moţnosti výskumu“ priblíţil činnosti tejto spoločnosti.
Dopoludnie a tým aj záver druhého pracovného dňa podujatia
patril dvom prednáškam a to prednáške Rút
Macurovej pod názvom „Minulosť a prítomnosť českého podnikového archívnictva ako
zdroja hospodárskych prameňov“ a prednáške
Jána Šulavíka pod názvom „Outsourcing –
správa a riadenie registratúrnych záznamov“.
Odpoludnie patrilo návšteve účastníkov
Mgr. Mária Kačkovičová
podujatia Trenčianskeho hradu. V záverečný
tretí deň sa hovorilo o aktuálnych otázkach Slovenského
archívnictva.
Vlastné poznámky
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Pomocná evidencia 366/1/04
Fotoalbum č. 31/2004
V dňoch 11. aţ 12. júna 2004 bolo mesto Trenčín hostilo
účastníkov 1. ročníka Európskeho festivalu umeleckého školstva a 5. ročníka festivalu základných umeleckých škôl a konzervatórií Slovenskej republiky. S potešením treba konštatovať, ţe v širokom spektre jeho účastníkov sa úspešne
prezentovali aj mladí umelci zo Základnej umeleckej školy
v Trenčíne – klavíristka Zuzka Brlejová a huslista Janko
Vindiš. Súčasťou podujatia bola výstava výtvarných prác
ţiakov základných umeleckých škôl v priestoroch Kultúrneho
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 446/1/04
Dňa 12. júna 2004 sa uskutočnil na Trenčianskom hrade
v Trenčíne snem Matúšovho kráľovstva, na ktorom slovami „v
mene svätého Juraja a svätého Michala prijmite tieto rany,
prijmite ich s pokorou, avšak nech sú posledné, ktoré
prijmete“, pasoval mečom pán Váhu a Tatier Matúš Čák
Trenčiansky popri iných aj kľačiaceho primátora mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera čestným šľachtickým titulom
„Richtár Matúšovho kráľovstva“. Matúšovo kráľovstvo je
projekt aktívneho cestovného ruchu, ktorí sa uţ tri roky snaţí
o propagáciu kultúrnych pamiatok západnej časti Slovenska.
Práve snemy sú príleţitosťou na zhodnotenie celoročných
aktivít. I tento snem vyhlásil, ţe v roku 2003 :
- najnavštevovanejším miestom Matúšovho kráľovstva bol
Bojnický zámok, ktorý navštívilo 291.600 návštevníkov;
- Trenčiansky hrad a Trenčianske múzeum získali titul
najlepšieho trhového miesta v kráľovstve;
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- aktivity v Trenčíne boli zvýraznením prepoţičania titulu
čestný šľachtický titul barónka riaditeľke Trenčianskeho
múzea Kataríne Babičovej.
Snem ďalej konštatoval, ţe medzi aktivitami,
propagujúcimi náš kraj a jeho krásy v minulom roku 2003
dominovala účasť predstaviteľov kráľovstva na troch
výstavách cestovného ruchu v Bratislave, Brne a poľskom
Krakove, ako aj pracovný výjazd správcu kráľovstva Juraja
Hlatkého do USA, kde sa na základe pozvania americkej
vlády oboznamovali slovenskí zástupcovia s fungovaním
cestovného ruchu v USA a zároveň mali moţnosť prezentovať
svoje výsledky. V obci Podolie bola tieţ započatá výstavba
areálu Matúšovho kráľovstva v miniatúrach, odhalením
modelu dobovej rekonštrukcie hradu Branč v mierke 1:50. V
súčasnosti sú hotové a čakajú na osadenie modely Krupinskej
vartovky, dobovej rekonštrukcie Ţivánskej veţe, model
kostolíka v Klíţskom Hradišti, rozpracované sú modely
bansko-štiavnického nového zámku, Tomášikovského
vodného mlyna a začalo sa tieţ pracovať na veľkom modeli
Holíckeho zámku z doby Márie Terézie, ktorý bude mať
úctyhodný rozmer 6x6 metrov.
Trenčianske noviny 21.06.2003
Pomocná evidencia 403/1/04
Dňa 19. júna 2004 v sobotu
predpoludním, teda v dosť neobvyklom čase, bola výstavná sieň
Trenčianskeho múzea miestom
vernisáţe výstavy pod názvom
„Trenčianska fajansa“. Pre mňa
neznámy pojem „fajansa“ vo mne
Katarína Babičová s PhDr. Milanom Chlebanom
skrslo záujem o jeho vysvetlenie.
Pri vstupe do výstavnej miestnosti, v ktorej boli nainštalované
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predmety zhotovené z keramiky mi čiastočne vyplnili moju
zvedavosť. Preto som čakal aţ vystúpenia kurátora výstavy
PhDr. Milana Chlebanu, ktorý predstavil vystavené predmety
po otváracom príhovore riaditeľky Trenčianskeho múzea
Kataríny Babičovej. Ako sám povedal, je to keramika, ktorú
vyrábali habáni – hrnčiari na území Trenčína a jeho blízkeho
okolia. Jej základom bola vypálená
keramika, ktorá bola zdobená základným motívom ruţou a tulipánom
v modrej farbe. Výrobkami boli taniere
a krčahy rôznej veľkosti. Jej výroba sa
začiatkom dvadsiateho storočia zastavila a jej pokračovateľom bol po dlhej
vystavené exponáty
dobe od roku 1980 do roku 1990
Vladimír Juriš. Súčasťou tejto výstavy bol aj dobový nábytok.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 389/1/04
Dňa 22. júna 2004 sa uskutočnila prezentácia novej knihy
spisovateľa Rudolfa Dobiáša pod názvom „Triedni
nepriatelia“, vydanej Vydavateľstvom Michala Vaška z Košíc.
Kniha je charakterizovaná ako prvá kniha, ktorá prináša
svedectvo o brutalite komunistického reţimu bývalých
politických väzňov alebo inak postihnutých komunistickým
reţimom. Novú kniha pokrstil a uviedol do ţivota, tieţ
v minulosti prenasledovaný katolícky kňaz Anton Srnholec.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 427/1/04
Dňa 23. júna 2004 v kine Hviezda
v Trenčína sa uskutočnila Verejná kniţnica
Michala Rešetku v Trenčíne vyhodnotenie
40. ročníka čitateľskej súťaţe ţiakov
Mária Špániková
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základných škôl v Trenčíne pod názvom „Čítajme všetci –
čítanie je super“ za účasti spisovateľa Jozefa Pavloviča. Súťaţ
zhodnotila vo svojom príhovore vedúca oddelenia kniţnice
Mária Špániková. Okrem iného uviedla, ţe i keď sa dosť
polemizuje v dnešnej dobe počítačov a internetu o budúcnosti
knihy, preplnená kinosála potvrdzuje, ţe záujem o čítanie kníh medzi
mládeţou pretrváva. Do
súťaţe, ktorej úlohou
i v tomto roku bolo podporiť čítanie a vypestovať čitateľské návyky sa
Zľava Mgr. Lýdia Brezová, spisovateľ Jozef Pavlovič, Janka Poláková
do súťaţe prihlásilo desať základných škôl v Trenčín, čo predstavuje 780 ţiakov zo
40 tried. Pri príhovore odovzdala riaditeľka Verejnej kniţnice
Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová zástupcom
víťazných tried diplomy a sladké odmeny týchto základných
škôl :
- Základná škola Trenčín, Hodţova ulica, 5. B trieda
- Základná škola Trenčín, Hodţova
ulica,
5. C trieda
- Základná škola Trenčín, Potočná
ulica,
3. trieda
- Základná škola Trenčín, Kubranská
cesta, 3. A trieda
- Základná škola Trenčín, Kubranská Mgr. Lýdia Brezová odovzdáva diplom
zástupkyni víťaznej triedy
cesta, 4. A trieda
- Základná škola Trenčín, Kubranská
cesta, 4. B. trieda
- Základná škola Trenčín, Kubranská
cesta, 5. B trieda
- Základná škola Trenčín, NovomesJozef Pavlovič vyznamenáva riaditeľku ZŠ
Trenčín, Potočná Mgr. Schifferovú
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kého ulica, 5. C trieda
- Základná škola Trenčín, Novomeského ulica, 6. A trieda
- Základná škola Trenčín, Novomeského ulica, 6. C trieda
- Základná škola Trenčín, sv. Ondreja- Svorada a Benedikta,
4. A trieda
- Základná škola Trenčín, sv. Ondreja- Svorada a Benedikta,
4. B trieda
- Základná škola Trenčín, Kristíny
Royovej,
2. A trieda
- Základná škola Trenčín, Kristíny
Royovej, 3. A trieda.
Pedagógovia, ktorí viedli tieto víťazné
triedy dostali kniţné dary. Na záver
podujatia
sa
k prítomným
deťom
príhovor Jozefa Pavloviča
prihovoril spisovateľ Jozef Pavlovič.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 437/1/04, 447/1/04, 448/1/04
Dňa 24. júna 2004 si
skupina leteckých veteránov, historikov a delegácia
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vedená jej
rektorom doc. Ing. Jurajom
Wagnerom, PhD. Pripomenula 90. výročie uskutočnenia prvého
vzletu lietadla v Trenčíne dolnozemským
Slovákom, rodákom z Békéšskej Csaby
Andreja Kvazsa pri pamätnej tabuli na
budove Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka. Bliţšie o tejto významnej
udalosti zo začiatku minulého storočia
pplk. v zálohe Jozef Šimon
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hovoril predseda pobočky Slovenskej leteckej spoločnosti
v Trenčíne Ján Bogár. Potom na znak úcty tomuto aviatikovi
podplukovník v zálohe Jozef Šimon dekoroval vencom
pamätnú tabuľu a uskutočnil sa prelet športového lietadla.
Spomienkové oslavy pokračovali v budove Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka, kde jej účastníkov privítal
rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Prednášku o ţivote a práci
priekopníka letectva v Uhorsku Andreja Kvazsa prednášal
letecký historik Ing. arch. Štefan Androvič.
Vlastné poznámky
Dňa 28.06.2004 známy slovenský hokejový reprezentant a
hráč NHL Pavol Demitra sa rozhodol pomôcť mentálne
postihnutým deťom a mládeţi. Zo svojho vrecka vytiahol
100-tisíc Sk, ktoré odovzdal riaditeľovi Sociálneho zariadenia
pre deti a mládeţ DEMY v Trenčíne Mgr. Tiborovi
Gavendovi. Riaditeľ za dar poďakoval a povedal, ţe peniaze
budú pouţité na dobudovanie dreveného altánku vo dvore,
ktorý bude slúţiť deťom počas horúcich slnečných dní.
Hokejista, ktorý má malého syna Lukasa, si uvedomuje, ţe v
dnešnej dobe mať zdravé dieťa, je veľkým šťastím nielen pre
neho. Rozhodol sa preto pomôcť tým, ktorí to šťastie nemali a
majú či uţ mentálne alebo fyzicky postihnuté dieťa. „Odkedy
sa mi narodil syn, úplne inak vnímam ţivot a najmä deti, ktoré
trpia určitou zdravotnou poruchou. Chcem im pomôcť, aby sa
im ţivot uľahčil a aby z neho mali oveľa väčšiu zábavu,“
povedal známy hokejista. Prezradil, ţe väčšinu svojich peňazí
dáva do detských domovov a sociálnych ústavov, deťom,
ktoré nemajú normálnu rodinu.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 438/2/04
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Dňa 1. júla 2004 sa uskutočnila
v Galérii M. A. Bazovského vernisáţ
autorskej výstavy Vladimíra Kudlíka
pod názvom „Kaleidoskop“ pri príleţitosti jeho 65. ročného ţivotného
jubilea. Zhodnotenie umeleckej činnosti
obrazy vpravo „Vicemiss“, vľavo „Pantáta“
vystavujúceho predniesla vo svojom príhovore kurátorka
výstavy PhDr. Alena Hejlová.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 391/1/04, 430/1/04
Dňa 2.júla 2004 sa uskutočnila vo výstavnej sieni na
Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ výstavy
Trenčianskeho amatérskeho výtvarníka Jozefa Syrového pod
názvom „Výber z tvorby“ s úmyslom si pripomenúť šesťdesiat
rokov svojho ţivota. Na výstave bolo predstavených do
päťdesiat výtvarných diel, v ktorej prevaţovali diela z
tepaného bronzu alebo medi.
Info Trenčín 15.07.2004
Pomocná evidencia 491/1/04
Dňa 4. júla 2004 sa uskutočnila v Katovom dome na
Matúšovej ulici v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom
„Môj Trenčín, môj hrad“, na ktorej sa prezentovali
renomovaní trenčianski výtvarníci (Ing. arch. Július Brúna,
Igor Meško, MUDr. Július Činčár, Ilja Holešovský, Ladislav
Moško, Ján Hubinský, Mgr. Viera Mešková, Eva Olexíková,
Ladislav Kobza, Juraj Oravec,Stanislav Lubina a Jozef
Vydrnák) a 300 deti z dvanástich trenčianskych škôl. Hlavným
motívom umeleckej tvorby bol Trenčiansky hrad.
Z prihlásených 281 detských prác odborná komisia vybrala 12
diel, ktoré spolu s originálmi autorov budú tvoriť súbor
pohľadníc.
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Info Trenčín 01.07.2004
Pomocná evidencia 431/1/04
Dňa 8. júla 2004 sa uskutočnila v Mestskej galérii na
Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne vernisáţ výstavy Jána
Vitka z Trenčína, ktorý neodmysliteľne patrí ku koloritu
centra mesta, pretoţe skoro kaţdý deň vystavuje svoje práce
neďalekej mestskej veţe. Dominantou jeho výtvarných prác sú
Trenčiansky hrad a jeho historická časť poznačené
charakteristickým rukopisom. Vo väčšine svojej kresliarskej
činnosti začína nafotením si objektu v rôznych pohľadoch
a potom po výbere ho detailne spracováva doma v ateliéri. Na
záver sa poďakoval učiteľom výtvarnej výchovy na Základnej
umeleckej škole v Trenčíne manţelom Meškovým, ktorí mu
pomohli splniť jeho umelecký sen.
Info 15.07.2004
Pomocná evidencia 491/1/04
Najväčší hudobný festival na Slovensku „Baţant Pohoda“,
ktorý prebiehal v dňoch 14. aţ 16. júla 2004, sa tento rok po
prvýkrát konal v nových
rozľahlých priestoroch trenčianskeho letiska. Navštívil ho
pravdepodobne rekordný počet
ľudí. Podľa hlavného organizátora festivalu Michala Kaščáka ich bolo denne viac ako
20-tisíc. K vysokej návštevnosti
prispelo aj počasie, keď denné
aj nočné teploty prekračovali
svoje tropické minimá. Pre návštevníkov museli organizátori
dokonca o tretinu zvýšiť kapacitu stanového mestečka.
Najväčšími hitmi tohtoročnej Pohody boli britské skupiny
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„Chumbawamba“ a „Moloko“ a fínski „Leningrad Cowboys“
a „Värttinä“. Staršiu generáciu, ktorá sa na festivale tento rok
viditeľne ukázala prvýkrát, zas potešili legendárne české
kapely “Praţský výběr” a “The Plastic People of the
Universe”. Festival
“Baţant Pohoda” má za sebou
najúspešnejší ročník. Nové priestory na letisku vzbudili pre jej
účastníkov veľmi silný pocit slobody. Toho roku sa nedalo nič
na náhodu. Dobre
pripravený festivalový
kolektív technika a
interpreti
uspokojili
všetkých. Ako najväčší
problém sa návštevníkom javili enormné
vzdialenosti medzi jednotlivými
scénami.
Veľkým
prínosom
8. ročníka Pohody bola podľa organizátorov aj scéna s
menšinovými ţánrami, ktorá praskala vo švíkoch. Diváci sa na
nej mohli zúčastniť divadelných predstavení praţského
divadla “Sklep” a slovenských “Radošincov”. Veľký záujem
pútali aj diskusné fóra moderované Štefanom Hríbom. Všetci
si pochvaľovali, ţe na festivale sa nepredával tvrdý alkohol
ani cigarety a moţno aj vďaka tomu preţili návštevníci
festival bez väčších úrazov. Išlo o klasické festivalové
ošetrenia ako úpaly a odreniny, ba boli aj dve zlomeniny.
Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 467/2/04
Dňa 22. júla 2004 výstavné priestory Galérie M. A.
Bazovského v Trenčíne boli miestom vernisáţe výstavy pod
názvom „Muzeálne stretnutia s fotografiou“ v autorskej
koncepcii pracovníka múzea v Koszaline – Poľsko Dioniza
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Rypniewskeho. Po privítaní návštevníkov kurátorkou výstavy
PhDr. Aleny Hejlovej vystúpili v kultúrnom programe
súrodenci Janko a Janko Vindišoví a o výstave hovoril Dioniz
Ripniewski. Vystavené fotografie sú výsledky tvorivého
sympózia detí a mládeţe do 20 rokov. Cieľom súťaţe bolo
zaradenie do vzdelávania škôl a prezentovanie kultúrneho
dedičstva minulosti a jednotlivých regiónov a zároveň ukázať
činnosť múzea v inej, zaujímavejšej polohe,
ako je obyčajná návšteva zbierok
a exponátov. Deti a mládeţ navštevuje
poľské múzeá a fotografujú
Dioniz Ripniewski
nielen vystavené zbierky, ale ja zákulisie, reštaurátorské práce,
exponáty,
pamiatky,
či
samotnú architektúru stavieb
múzeí. V minulom roku sa
súrodenci Vindišovi
tvorivého vzdelávacieho seminára zúčastnilo okrem 10
Poliakov aj traja Slováci
z Bratislavy. Dioniz Ripniewski vyslovil presvedčenie, ţe táto výstava povzbudí
trenčiansku mládeţ, aby
fotografovala všetko, čo ju
v múzeách zaujme a pošle
svoje práce do súťaţe. Na
záver svojho vystúpenia
Dioniz Rypniewski odovzdáva kniţné vydanie fotografií z roka
2003 PhDr. Alene Hejlovej
odovzdal kurátorke výstavy
PhDr. Alene Hejlovej jeden exemplár kniţného vydania
fotografií sympózia z roka 2003.
Trenčianske noviny 26.07.2004
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Pomocná evidencia 463/1/04
Letné horúčavy, ktoré
prišli trocha oneskorene,
teda v posledný júlový
týţdeň, ale o to razantnejšie zaútočili milovníci
slnka a vodných športov
na plavárne a ostatné vodné plochy. v Meste Trenčín pre takýto účel slúţia
dve kúpaliská. Kúpalisko
najväčšiu radosť z vody mali deti
na Zlatoveckej ulici má
kapacitu asi 500 ľudí. Toto kúpalisko s obľubou vyhľadávajú
najmä rodiny s deťmi, pretoţe menší plavecký a detský bazén
poskytuje ratolestiam bezpečné šantenie. Druhým kúpaliskom
je trenčianska mestská letná plaváreň o kapacite 2000
návštevníkov, ktorá bola pre verejnosť otvorená uţ 6. júna
2004, ale pre chladné počasie denne ju navštevovalo len zopár
desiatok jedincov. Pre návštevníkov tejto plavárne boli
pripravené rôzne akcie, ktoré pripravili slovenské televízne
spoločnosti. Je potešiteľné, ţe kúpaliská začali vyuţívať aj
zahraniční hostia z Čiech a Holandska.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 478/1,2/04
Štýlový
retroautobus
„Baţant kinematograf“ sa v
našom
krajskom
meste
Trenčín po prvý raz objavil
premiérovo v minulom roku
2003. Premietanie pod holým
nebom si však okamţite
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našlo svojich priaznivcov a v týţdni od 23. do 28. júla 2004
uskutočnil svoju reprízu v priestore pred Kultúrnym
a metodickým centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Kinematograf bratov Čadíkovcov vo večerných predstaveniach premietol Trenčanom české a slovenské tituly „Nuda
v Brne“, „Knoflíkáři“, „Díky za kaţdé nové ráno“, „Záhrada“
a „Divoké včely“. Nevšednú atmosféru večerného premietania, ktorá pripomenula kedysi tak obľúbené trenčianske letné
kino, umocnilo príjemné letné počasie a pohodový filmový
ţáner, ktorý diváci vţdy na koniec ocenili spontánnym
potleskom.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 486/1/04
V dňoch 25. aţ 30. júla 2004 sa Trenčiansky hrad stal
miestom stretnutia záujemcov o astronómie bez ohľadu na
vek, aby sa prostredníctvom špeciálneho ďalekohľadu mohli
pozrieť cez deň na slnko a večer na mesiac. Toto zaujímavé
stretnutie s astronómiou realizovala hvezdáreň z Partizánskeho. Odborný výklad sprostredkoval astronóm Ján Horňák.
Táto jednorázová akcia mala však svoje pokračovanie aj
v ďalších dňoch prázdnin pozorovaním nočnej oblohy v kaţdú
stredu, štvrtok a piatok v čase od 21,00 do 23,00 hod.
Trenčianske noviny 02.08.2004
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 497/1/04, 504/1/04
Počas letných prázdnin detské oddelenie Verejnej kniţnice
Michala Rešetku v Trenčíne ţilo svojím neutíchajúcim
ţivotom tých detí, ktoré neišli mimo svojho trvalého domova.
V kaţdú stredu bolo poriadaný „Prázdninový superklub“,
ktorého obsahová náplň bola rôznorodá. Je pravdou, ţe peknú
účasť ovplyvnila aj nepriazeň počasia. Záver prázdnin
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spestrila večerná akcia pod názvom „papučová noc alebo
koniec prázdnin“.
Trenčianske noviny 02.08.2004
Pomocná evidencia 500/1/04
Trenčiansky hrad počas letných prázdnin je miestom
stretnutia aktivistov „Strom ţivota“, študentov stredných
a vysokých škôl z celého Slovenska, aby svojou pomocnou
rukou prispeli na skrášlení hradu. Preto aj činnosť bola
sústredená na úpravu nádvoria, čistenia skalných výčnelkov,
natieraní ţelezných mreţí a lavičiek. Niektorí sa podieľali aj
na revízii zbierkového fondu. Tento rok sa uskutočnili tri
turnusy „stromákov“ pribliţne po dvadsiatich osobách na
desať dní. Ich miestom táborenia bolo táborisko pod juţným
opevnením hradu.
Trenčianske noviny 02.08.2004
Pomocná evidencia 500/3/04
Dňa 30. júna 2004 sa uskutočnila vo výstavnej sieni na
Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ výstavy pod
názvom „Z hôr a dolín slovenských“
Jána Šípku pri
príleţitosti jeho nedoţitých 75. narodenín. Obdivovatelia
výtvarného umenia si zároveň pripomenuli piate výročia jeho
úmrtia. Autorskú výstavu pripravila manţelka výtvarníka
Mária Šípková.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
V dňoch 7. aţ 8. augusta 2004 sa uskutočnili na
Trenčianskom hrade „Trenčianske hradné slávnosti“ s cieľom
prilákať turistov i Trenčanov na Trenčiansky hrad.
Návštevníkov zabávali historické skupiny „Wagus“ z Trenčína, „Memento Mori“ z Uherského Hradišťa, „Cassanova“
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z Banskej bystrice, „Corvus Arma z Bratislavy, Cech „Terra
de Seliman“ zo Ţiliny, „Taurus Ater“ z Turian, „Memento
Mori“ z Uherského Ostrohu, „Arcus“ z Levíc,
„Valmont“
z Valašského kráľovstva a
„Bludní rytieri z Beckova. Okrem toho si
návštevníci i mohli prezrieť ţonglérov, dobovú hudbu, spôsoby mučenia a popráv v stredoveku, umenie sokoliarov, lukostrelcov, hudobníkov,
remeselníkov, bábkových divadelníkov. Atrakciou boli brušné
tance, ohňová show a svetelné efekty. Počas druhého dňa sa
zapálil suchý porast na
hradnej skale
nad
hotelom Tatra, ktorý sa
však podarilo hasičom
uhasiť. Oheň pravdepodobne vznikol od
ohorku cigarety nedisciplinovaného návštevníka slávností. Podujatie však moţno hodnotiť ako vydarené, ktorému sa stanovený cieľ i vďaka
prekrásnemu slnečnému počasiu sa vydaril po všetkých
stránkach.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
Dňa 9. augusta 2004 sa uskutočnila v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
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Štefan Dorďaj

v Trenčíne vernisáţ výstavy pod názvom
„60.
výročie
Slovenského
národného
povstania“.
Scenár
bol
koncipovaný
kurátorom
Jozefom
Koreným podľa historických
reálií. Expozície na začiatku

pribliţujú
vylodenie
spojencov na
Tomáš Švec
západnom
Jozef Korený
fronte, nemecko – sovietsky
front, vytváranie politických a vojenských
orgánov Slovenského národného povstania,
Ivo Veliký
činnosť partizánskych skupín a ich veliteľov
zo Sovietskeho zväzu, letecká pomoc zo Sovietskeho zväzu
a USA, potlačenie Slovenského národného povstania
a aktivity jednotiek nemeckých SS. Nechýbali ani pechotné
zbrane, ktoré pouţívali partizáni i nemeckí vojaci. Ako
doplnenie výstavy boli exponáty filatelistov zachytávajúcich
obdobie Slovenského národného povstania a súčasné aktivity Ozbrojených síl
Slovenskej republiky v misiách Organizácie spojených národov. Program
vernisáţ výstavy otvoril Ivo
Veliký prednesením spomienky bývalého účastníka
Slovenského
národného
časť vystavenej expozície
povstania Michala Kováča.
Výstavu otvoril zástupca náčelníka Kultúrneho a metodického
centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne pod473

plukovník Štefan Ďorďaj. Po
príhovore predsedu Oblastného
výboru Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
v Trenčíne Tomáša Šveca bola
výstava otvorená.
Trenčianske noviny 16.08.
2004
Pomocná evidencia 462/1/04,
509/2/04, 520/1/04

zľava - Š. Ďorďaj, J. Korený, T . Švec

Dňa 14. augusta 2004 sa uskutočnil v Trenčín uţ po siedmy
raz rockový festival „Runway“. I napriek tomu, ţe festival mal
dvojhodinové meškanie z tituly zmeny miesta podujatia pre
nečas z Trenčianskeho hradu do kina Hviezda. Zúčastnené
skupiny svojím umením prítomným návštevníkom rozprúdili
krv.
Info Trenčín 26.08.2004
Pomocná evidencia 258/1/04
Dňa 20. augusta 2004 sa uskutočnila vernisáţ autorskej
výstavy Jany Rehákovej – Lálovej v Galérii M. A.
Bazovského v autorskej koncepcii kurátora PhDr. Milana
Jankovského. Autorka sa v Trenčíne predstavila po prvýkrát,
ale bola to v poradí uţ jej desiata samostatná výstava. Ako
sama povedala nemaľuje pre komerciu, ale podľa srdca. Jej
tvorbou je preváţne pastel, ale z času na čas sa venuje aj
drobnej grafike a maľbe na sklo.
Trenčianske noviny 30.08.2004
Pomocná evidencia 519/1/04
Od 3. do 5. septembra 2004 zneli v Trenčíne tóny
dychových hudieb pri príleţitosti Celoslovenského festivalu
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mládeţníckych dychových orchestrov. Podujatie sa začalo
v piatok dňa 3. septembra 2004 koncertami dychového
orchestra „“Baštovanka“ z Prešova a „Dychového orchestra
mladých“ z Košíc. Súťaţná prehliadka sa uskutočnila
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených Slovenskej
republiky
v Trenčíne.
Porota, ktorej predsedal
hudobný
skladateľ
Adam Hudec, vyhlásila
za najlepšiu detskú
dychovú hudbu Spojený
dychový orchester pri
Základnej škole v Bojniciach, ktorý viedol Jozef
Baláţ. Z mládeţníckych
súborov si najvyššie ocenenie odniesol „Dychový orchester
mladých“ z mesta Košice s dirigentom Jirkom Novotným.
Podujatie vyvrcholilo monstrekoncertom zúčastnených hudieb
na Mierovom námestí. Celkom vystúpilo 260 mladých
hudobníkov.
Vlastné poznámky
Dňa 9. septembra 2004 sa uskutočnila v priestoroch
Delovej bašty Trenčianskeho hradu vernisáţ výstavy mladých
maďarských
dizajnérov
pod názvom „Oh! “. Výstava bola súčasťou medzinárodného festivalu „Design Days 2004“ organizovaného
zdruţením
„Design Slovakia“. Výstavu otvorila vedúca Rady
maďarského dizajnu Judit
otvorenie výstavy Judit Várhelyi
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Várhelyi. Návštevníci si mohli pozrieť prvky pouličného
nábytku v tvare zväčšených dunajských kameňov, v zime
vyhrievané tak, ţe je príjemné postávanie a vyčkávanie v ich
blízkosti. Vychádzkové topánky zachovávajúce prirodzený
pocit z bosej chôdze, skladajúce sa z viacerých samostatných
jednotiek, ktoré sa dajú v prípade obnosenia vymeniť. Prvý,
plne zatvorený skúter na svete, lacný mestský dopravný
prostriedok 21. storočia, priateľský k ţivotnému prostrediu, so
spotrebou iba 20 % oproti beţnému automobilu. Exkluzívny
horský bicykel skonštruovaný v štýle športových
automobilov Audi triedy
2. Drevené okuliare s výmennými sklami, ale i
oveľa beţnejšie, kaţdého
z nás denno-denne obklopujúce veci, ako kreslá,
odpadkové koše na papier, osobné váhy, pánske
hodinky, šachy či napríklad kávovar. Produkty, prototypy a
koncepty 27 mladých maďarských dizajnérov, vďaka ktorým
maďarská škola získala svoje miesto na medzinárodnej scéne
inovatívneho dizajnu 21. storočia. Veci, ktoré kvalitou svojho
vzhľadu a silou myšlienky presvedčia, ţe naše prostredie –
byt, ulica, svet - môţu byť krajšie a zaujímavejšie. No skratka
bolo to zaujímavé.
Trenčianske noviny 13.09.2004
Pomocná evidencia 537/1/04
V dňoch 10. aţ 12. septembra 2004 sa v Trenčíne
uskutočnil v poradí uţ osemnásty ročník festivalu ľudovej
kultúry a zábavy „Pri Trenčianskej bráne“, známy ako
Trenčiansky jarmok. Usporiadateľom podujatia bolo
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občianske zdruţenie kultúrne centrum „Kulčento“, ktoré sa
okrem iného podieľalo v minulosti aj na organizácii
prestíţneho divadelného festivalu „Sám na javisku“. Na
programe sa podieľalo vyše tisícdvesto účinkujúcich z celého
Slovenska, ktorí počas troch dní sprevádzali jarmok vystúpeniami pre takmer štyritisíc zúčastnených divákov.
Podujatie začalo v piatok športovo - behom detí a mládeţe „O
Matúšov groš“. Program na námestí pokračoval po športovom
zápolení hudbou. Tá znela aj počas druhého dňa jarmočných
slávností. Pouličnú
zmes zábavy, uvoľnenia a hry odštartoval v sobotu tradičný
sprievod.
Nechýbali ani stánky s keramikou a
drevenými výrobkami, s dielami
z fúkaného skla, či
pouličné ukáţky paličkovania, šiatre remeselníkov, burčiak a
grilované pochúťky. Sprievodnými akciami pod Brezinou v
areáli bývalého
letného kina sa
predstavili
„Majsterko
Galérko“
a
zdruţenie „Kolomaţ“, ktorí
prilákali
na
svoje výtvarno-dramatické
dielne veľký
počet
detí.
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Vrcholom sobotňajšieho programu bolo vystúpenie
folklórnych súborov pod názvom „Susedia“, kde sa po dlhšom
čase predstavili na
jednom pódiu obaja
trenčianski
jubilanti,
päťdesiatročný
Folklórny súbor Druţba
a o päť rokov starší
Folklórny
súbor
Trenčan. S podtitulom
o dobrých susedských
Lýdia Fajtová krstí novú knihu Jozefa Lehockého
vzťahoch
predviedli
výnimočné ukáţky zo svojej tvorby aj Folklórny súbor
Povaţan z Povaţskej Bystrice a Folklórny súbor Vtáčnik
z Prievidze. Príjemným spestrením
vrcholu festivalového programu bol
krst knihy autora Jozefa Lehockého,
„Ľudové piesne z Veľkého Trenčína
a okolia“, kde krstnou mamou bola
známa speváčka ľudových piesní
Lýdia Fajtová. Dianie na hlavnom
pódiu ukončil v neskorých večerných
hodinách hudobný koncert formácie
„Captain Slice“, v ktorom sa
predstavil aj generálny riaditeľ
Slovenskej televízie, nekonformný
vrchný obal novej knihy Jozefa Lehockého
Mgr. Richard Rybníček. Nedeľa
popoludní bola venovaná vystúpeniam detských folklórnych
súborov v programe „Čo nás naučili, to vieme“. Vo večerných
hodinách sa predstavilo zdruţenie „Kolomaţ“ premiérou
pôvodnej slovenskej ľudovej opery zo 16. storočia
„O dvúch uherských pánoch a tureckého cisáre“ divadla
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Finestrina, ktoré si za svoj výkon vyslúţilo „standing
ovations“.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 23.09.2004
Dňa 16. septembra 2004 sa uskutočnila vo výstavnej sieni
Mestskej galérie v Trenčíne autorská výstava moravského
neprofesionálneho fotografa Josefa Strnada z Uherského
Hradišťa. Témou jeho prvej zahraničnej samostatnej výstavy,
inak opravára áut, boli hovory s drevom. Beţným pohľadom
nepovšimnuté abstraktné detaily objavené trpezlivým okom
Strnadovho objektívu odrazu odkryli nové významy dreva.
Fotografie rozprávajú príbehy ukryté v dreve stromov, ktoré tu
boli dlho pred nami a budú tu ešte dlho po nás. „Strom je
obrovská sila. Prísť k nemu a pokúsiť sa v ňom nájsť niečo
zaujímavé mi pripadalo, ako rozprávať sa s ním,“ vyznal sa na
vernisáţi autor. V niektorých z jeho fotografií sú napríklad
ukryté ľudské tváre, ktoré moţno hneď nepostrehnete, stačí
však máličko „rozostriť optiku“, aby sa pred vami začali
vynárať. V iných fotografiách sú potom zakliate celé osudy
nielen týchto nemých velikánov, ale i ľudstva alebo vesmíru.
Záleţí len na význame, ktorý fantázia konkrétneho
pozorovateľa priradí danej výtvarnej kompozícii, farebnému
ladeniu či hre svetla a tieňa. Preto aj pod fotografiami chýbajú
názvy, ktoré by iba zbytočne zvádzali na cestu jedným
smerom. Proste, aj keď Jaroslav Strnad fotografuje
predovšetkým pre seba, jeho tvorba má čo ponúknuť
i ostatným.
Pomocná evidencia 556/1/04, 560/1/04
Dňa 17. septembra 2004 bol Galéria M. A. Bazovského
v Trenčíne miestom vernisáţe dvoch výstav. Prvou bola
autorská výstava trenčianskeho umelca umeleckého sochára
Petra Lehockého v autorskej koncepcii PhDr. Danici
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Lovíškovej a akademického maliara Petra Pollága pod názvom
„Fragmenty súvislostí“ v autorskej koncepcií PhDr. Aleny
Hejlovej.
Pomocná evidencia 538/1/04, 539/1/04
Dňa 18. septembra 2004 Kultúrne a metodické centrum
Ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo organizátorom
festivalu country, folkových a trampských skupín pod názvom
„Laugo 2004“, ktoré sa uskutočnilo pri príleţitosti „Dní
kultúry Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ na Štúrovom
námestí. V súťaţnom programe vystúpili :
- skupina „Fernet“ z Bratislavy,
- skupina „Mrzkári“ z Liptovského Mikuláša,
- skupina „Totem“ z Topolčian,
- skupina „Tenessee z Bratislavy,
- skupina „Set Back“
z Bratislavy,
- skupina „Mince vo
fontáne“ z Liptovského Mikuláša,
- skupina
„Niva“
z Prešova,
- skupina
„Ploštín
punk“ z Liptovského Mikuláša.
Vystúpenia skupín moderovala Mgr. Zuzanma Moravčíková.
Pomocná evidencia 535/1/04
Dňa 21. septembra 2004 Kultúrne a metodické centrum
Ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo organizátorom
ďalšieho podujatia pri príleţitosti „Dní kultúry Armády
Slovenskej republiky“, ktorom sa predpoludním predstavil
v amfiteátri Mierového námestia „Umelecký súbor
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Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ a popoludní vo veľmi
atraktívnom pribliţne v hodinovom programe vystúpila Čestná
stráţ prezidenta Slovenskej republiky. Ešte pred jej
vystúpením prijal hlásenie veliteľa jednotky zástupca veliteľa
Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej
republiky brigádny generál Ing. Ján Kačmar a potom sa uţ
rozbehol umelecký program chlapcov vo vojenských rovnošatách, pri
ktorom
asistovala
Vojenská
hudba
Veliteľstva
vzdušných
síl Ozbrojených síl
nástup vojakov Čestnej stráţe prezidenta SR na Mierovom námestí
armády
Slovenskej republiky. Častý potlesk Trenčanov, ktorých sa na
Mierovom námestí zišlo neúrekom, odmenilo perfektný výkon
vojakov
z Čestnej
stráţe prezidenta Slovenskej
republiky,
v ktorom dominoval
okrem dobrej choreografie aj umelecké
narábanie
s pechotnými zbraňami. Záver
dňa patril slávnostnému večeru ku Dňu
radosť bolo pozerať sa na cvičiacich vojakov
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, v ktorom vystúpila
skupina „Drišľak“.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 23.09.2004
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Pomocná evidencia 535/1/04, 572/1/04
Takmer dvesto návštevníkov sa v trenčianskej synagóge
zúčastnilo výstavy výtvarníkov Trenčianskeho kraja pod
názvom „Výtvarný salón“. Celkove 206 umeleckých diel
vystavovalo 58 výtvarníkov z radov študentov stredných
i vysokých škôl, dospelých i dôchodcov. Najmladším
účastníkom výstavy bol sedemnásťročný Marek Pleško z
Trenčína, ktorý navštevuje Základnú umeleckú školu v
Trenčíne a je študentom trenčianskeho Piaristického
gymnázia. Na výstave predstavil s troma olejomaľbami, ktoré
stvoril v minulom školskom roku. Zaujímavé je, ţe ako
štrnásťročný celý jeden mesiac strávil na detskom oddelení
trenčianskej nemocnice, kde kreslil deťom po stenách izieb
rôzne zvieratká. „Syn Janko a Írske more,“ znel názov jedného
z dvoch obrazov, ktoré vystavovala najstaršia účastníčka
výstavy, 81-ročná Kvetoslava Geöreöghová z Holíča. Na
ďalších olejomaľbách zachytila krajinu v okolí Trenčína.
Maľbe, ktorú berie ako záľubu a vypĺňanie času na dôchodku,
sa začala venovať pred piatimi rokmi, keď váţne ochorela. Uţ
od malička ju však bavilo kresliť najmä ornamenty a
zvieratká. „Objatie“ je názov drevorezby z lipového dreva, s
ktorou sa predviedol 55-ročný Jaroslav Velčický z Uhrovca.
Obdivuhodné! Hrubé rysy svojho diela spracoval elektrickou
motorovou pílou, a to iba jednou rukou. „O tú druhú som
prišiel pred dvadsiatimi rokmi pri úraze v bani,“ hovorí
Jaroslav Velčický, ktorý vyrezáva uţ sedem rokov. Stvorenie
„Objatia“ mu zabralo tri týţdne, pričom kaţdý deň strávil pri
dreve desať hodín.
Trenčianske noviny 13.09.2004
Pomocná evidencia 552/1/04
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Návštevnosť trenčianskej mestskej veţe počas tohtoročnej
letnej sezóny celkom nenaplnila očakávania organizátorov.
Podľa informácie vedúcej oddelenia kultúry Mestského úradu
Trenčín Ing. Márie Pauschovej ju za dva a pol mesiaca
navštívilo 1971 osôb. Veţa, známa z histórie pod názvom
Dolná brána, ktorá bola súčasťou bývalého mestského
opevnenia, bola sprístupnená verejnosti od začiatku prázdnin
do polovice septembra 2004. Mesto Trenčín malo záujem
sprístupniť ju uţ pred niekoľkými rokmi, ale myšlienku sa
podarilo realizovať aţ počas tohtoročnej turistickej sezóny.
Mesto Trenčín počíta so sprístupnením veţe aj v budúcnosti.
Plánuje vybudovať výťah zo Sládkovičovej ulice na prvé
a druhé podlaţie. Výťah bude zároveň slúţiť aj ako
bezbariérový vstup pre občanov so zníţenou telesnou
pohyblivosťou do budovy mestského úradu.
Trenčianske noviny 20.09.2004
Pomocná evidencia 559/2/04
Dňa 4. októbra 2004 priviedla do vestibulu Kultúrneho
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne vernisáţ výstavy
fotografií z Olympijských hier v Aténach,
ktorých
autorom
bol známy mladý
trenčiansky fotoIng. arch. Július Brúna
graf
Radovan
Stoklasa. Na vernisáţi sa zúčastnili
takmer všetci účastníci Olympijských hier v Aténach z Trenčína na
čele
s olympijským
víťazom
Radovan Stoklasa
v paraolympiáde Rastislavom Turečkom. Výstavu pod
názvom „ Atény 2004 – Slovensko na hrách 28. olympiády“
otvoril predseda Klubu JUDr. Vojtecha Zamarovského
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Ing. arch. Július Brúna. Po privítaní účastníkov vernisáţe
spomenul, ţe výstava otvára rad podujatí venovaných oslavám
85. výročia narodenia trenčianskeho rodáka a spisovateľa
JUDr. Vojtecha Zamarovského. I táto výstava nepriamo súvisí
so spisovateľom, pretoţe i jedno z jeho diel sa dotýka
Olympie a olympiád v staroveku. Potom výstavu fotografií
Radovana Stoklasu, priblíţil pracovník Tlačovej agentúry
Slovenskej republiky. Okrem iného povedal, ţe Radovan na
olympiáde nafotografoval viac ako 25 tisíc fotografií a časť
z nich bola vystavená. Vystavené fotografie zaujali
takmer kaţdého, pretoţe
zachytávali nezabudnuteľné chvíle slovenských
športovcov, ktorí dosiahli
olympijské medaily, ale aj
tých, ktorí o ne urputne
bojovali. Kaţdá jedna vysvystavené fotografie
tavená fotografia svojím
spôsobom predstavovala umelecké dielo. Ich autor vyjadril
svoj mimoriadny cit zachytiť športovca v jeho vrcholnom
výkone, ale pritom nezabudnúť aj na zvýraznenie prostredia,
v ktorom športovec preteká. Napríklad moţno osobitne
vyzdvihnúť fotografie strieborného Michala Martikána, zlatú Elenu Kaliskú ako
sa vynárajú z vĺn olympijského kanála, alebo zápolenie Martinu Moravcovú
v plaveckom bazéne. Podobne radosť zo zisku
olympijských medailí bratov Petra a Pavla Rozvystavené fotografie
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sdoferovcov Okrem toho kaţdého určite zaujala farebnosť
a ostrosť fotografií, čo potvrdzuje majstrovstvo Radovana
Stoklasu.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 04.10.2004, 11.10.2004
Pomocná evidencia 561/3/04, 576/1/04, 591/1/04
Dňa 8. októbra
2004 boli výstavné
miestnosti
Trenčianskeho
múzea
miestom
autorskej
vernisáţe
amatérskeho
výtvarníka
MUDr. Júliusa Činčára. Po otvorení
zľava Katarína Babičová, MUDr. Július Činčár, komisár výstavy Ing. Ján T luka
a privítaní účastníkov
výstavy, osobitne primátora mesta Trenčín
Ing.
Branislava
Cellera,
riaditeľkou
Trenčianskeho múzea Katarínou Babičovou
sa ujal slova komisár výstavy Ing. Ján Tluka,
ktorý priblíţil svoj pohľad na dielo autora.
V kultúrnom programe vystúpili sláčikové
MUDr. Július Činčár
kvarteto zo Základnej umeleckej školy
v Trenčíne.
Trenčianske noviny 11.10.2004
Pomocná evidencia 560/1/04, 595/1/04
Zaujímavú konfrontáciu ponúkla v týchto dňoch Galéria M.
A. Bazovského v Trenčíne. Popri prezentácii diel významných
slovenských grafikov je tu od 29. septembra 2004 otvorená aj
výstava grafických prác našej najmladšej výtvarnej generácie
– ţiakov základných a stredných umeleckých škôl.
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Návštevníci tak mali moţnosť porovnávať zdanlivo
neporovnateľné a cez toto porovnanie spoznať úroveň práce
pedagógov umeleckých škôl, ako i mieru talentu a šikovnosti
našich detí a mládeţe. Výstava „Malé grafické formy“ boli
výberom prác celoslovenskej súťaţnej prehliadky, ktorú kaţdé
dva roky organizuje Základná umelecká škola Frica Kafendu
vo Vrútkach. Piateho ročníka sa zúčastnilo 80 základných a
stredných umeleckých škôl a na prehliadku poslali viac ako
2500 grafických diel, z ktorých do samotnej súťaţe ich
postúpilo 1719 diel. Hlavnú cenu Ministerstva školstva
Slovenskej republiky si odniesli ţiaci Základnej umeleckej
školy v Trenčíne a jedna z desiatich hlavných cien medzi
jednotlivcami bola udelená aj ţiakovi tejto školy
pätnásťročnému Petrovi Sáskovi. Úspešní boli však aj ďalší
ţiaci tejto školy, keď v kategórii 5 aţ 6 ročných ţiakov si
prvenstvo odniesla Terezka Baţíková a v kategórii 8 aţ 11
ročných získal Juraj Hatlas druhé miesto. Mladí umelci sa
prezentovali rôznymi druhmi techník, ktoré vyuţívajú veľkí
majstri a to od základného linorytu cez suchú ihlu, lept,
kolorovaný lept aţ po počítačovú grafiku, čo je najnovšia vo
svete sa presadzujúca technika. Rodiace sa majstrovstvo
mladej umeleckej generácie svedčí o tom, ţe vo veľkej galérii
nevisia jej diela náhodou.
Trenčianske noviny 04.10.2004
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 583/1/04
Carcassone, juhofrancúzske mesto leţiace v oblasti
Languedocu sa stalo i počas tohoročného leta centrom
historického šermu a stredovekých bitiek. Od júla aţ do konca
augusta 2004 totiţ dobýjali pevnosť svojimi mečmi aj
trenčianski Normani – skupina organizujúca rytierske turnaje.
Rytieri z Matúšovho hradu, pracujúci pod hlavičkou
486

občianskeho zdruţenia „Juţné opevnenie“, uţ druhým rokom
spolupracujú na šermiarskych turnajoch v spolupráci s
asociáciou konských vystúpení v Carcassone. Turisticky druhé
najnavštevovanejšie mesto krajiny galského kohúta upútali
Normani svojím večerným programom „Rytieri vĺn“, v
ktorom sa predstavili ako mýtické postavy a vlčí jazdci z čias
dávno minulých. Nadšeným divákom zinscenovali aj pravú
stredoveká bitu či gladiátorskú arénu. Štyridsaťminútový
program vytvorili spoločne s českými a francúzskymi
šermiarmi a kaskadérmi. Rytiersky turnaj čerpal svoj príbeh z
miestnej histórie, kde sa priateľský šermiarsky zápas premenil
na krvavú bitku kriţiakov s domorodým obyvateľstvom.
Vystúpenia Normanov počas ich celého pobytu vo Francúzsku
zhliadlo aţ 100 000 návštevníkov. „Hrali sme bez prestávky,
dva aţ trikrát za deň. Atmosféra bola vynikajúca, diváci boli
veľmi spokojní ,“ konštatoval vedúci skupiny Dušan
Tadlánek. Normani z Trenčína prepravili na podujatie materiál
váţiaci 5 ton pomocou dvoch kamiónov a prívesných vozíkov.
Trenčianske noviny 04.10.2004
Pomocná evidencia 583/2/04
Dňa 14. októbra 2004sa začala séria podujatí pri príleţitosti
85. výročia slávnostného
trenčianskeho
rodáka
JUDr. Vojtecha Zamarovského vedomostným kvízom k jeho dielu. Na
kvíze sa zúčastnilo sedem
trojčlenných študentských
druţstiev zo stredných
škôl z Trenčína a Nového
Mesta nad Váhom. Pona javisku kina Hviezda súťaţilo v kvíze o V. Zamarovskom sedem
dujatie moderoval Ivo
stredoškolských druţstiev
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Veliký a odpovede študentov hodnotila
trojčlenná odborná porota v zloţení PhDr.
Katarína Martinková, Jana Poláková
a Mgr. Hana Gallová. Súťaţiaci sa stretli
vo troch kolách, v ktorých najúspešnejšie
bez straty jediného bodu, teda najlepšie
moderátor Ivo Veliký
skončilo druţstvo Obchodnej akadémie M.
Hodţu v Trenčíne, ktoré tvorili študentky Petra Surovská,
Simona Záhumenská a Petra Kňazeková. Na druhom mieste
skončilo druţstvo Strednej priemyselnej školy odevnej
v Trenčíne a na treťom mieste druţstvo Strednej priemyselnej
školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. Trom najlepším
druţstvám odovzdal vecné dary predseda Spoločnosti
priateľov Vojtecha Zamarovského Ing. arch. Július Brúna.
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04,601/1/04
Dňa 10. októbra 2004 sa uskutočnil úvodný koncert
tradičného festivalu váţnej hudby „Trenčianska hudobná
jeseň“ v refektári Kolégia Piaristov vystúpením sólistov opery
Slovenského národného divadla – tenoristu J. Kundláka a sopranistky A. Kohútkovej, v ktorých podaní odzneli talianske
a neapolské piesne. Ďalší koncert sa uskutočnil 17. októbra
2004 v Trenčianskom múzeu, kde predstavilo sláčikové
kvinteto „Quinta Nova“, ktorého členovia hrávali v orchestri
Bohdana Warchala. Dňa 24. októbra 2004 sa v Evanjelickom
kostole predstavil Bratislavský chlapčenský spevácky zbor.
I ďalšie
koncerty
štyroch
najlepších
slovenských
violončelistov dňa 31. októbra 2004 v Trenčianskom múzeu,
klavírny recitál D. Buranovského dňa 7. novembra 2004
v Galérii M. A. Bazovského a posledný koncert dňa 14. novembra 2004 Komorného orchestra Vysokej školy muzických
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umení v Bratislave v Evanjelickom
mimoriadnu odozvu medzi divákmi.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04

kostole

zanechal

Dňa 15. októbra 2004 trenčiansky hotel Tatra bol miestom
významnej udalosti, keď si mesto
Trenčín a celá kultúrna verejnosť pripomenula 152 výročie objavenia rímskeho
nápisu trenčianskym katolíckym kňazom
Ľudovítom Bonaventúrom Stárekom po
veľkej búrke v roku 1852 odhalením
pamätnej tabule od autora akademického
Ivo Veliký

sochára Igora Mosného.
O činnosti tejto všestrannej osobnosti počas jeho
pôsobenia v meste Trenčíne sa zmienil vo svojom
vystúpení moderátor podujatia Ivo Veliký. Vyzdvihol osobitne jeho prízľava Ing. Branislav Celler a Ing. Pavol Kašuba
nos ako človeka, ktorý
mal všestranné záujmy predovšetkým v starostlivosti o prírodu
a históriu. Práve jeho zásluhou bola
zalesnená Brezina a štúdiom archívnych
dokumentov sprístupnil veľa dovtedy
neznámych dokumentov z histórie mesta
Trenčín. Osobitne sa dostal do histórie
objavením rímskeho nápisu a čiastočným
objasnením jeho obsahu. Práve rímskym
nápisom sa dostalo mesto Trenčín do
povedomia celej Európy. Po jeho
vystúpení primátor mesta Trenčín Ing.
odhalená pamätná tabuľa Ľ. B. Stárekovi
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Branislav Celler a riaditeľ trenčianskeho hotela Tatra Ing. Pavol
Kašuba odhalili pamätnú tabuľu,
na ktorej je napísaný nasledovný
text : „Cirkevný hodnostár
a historik Ľudovíta B. Stárek
(1803 – 1863) v roku 1852 znovu
objavil na hradnej skale rímsky
nápis a zaslúţil sa o jeho
príhovor primátora Ing. Branislava Cellera
propagáciu“. Po odhalení pamätnej
tabule, v príhovore primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler zvýraznil jedinečnosť historickej pamiatky - rímskeho
nápisu, od ktorej existencie uplynulo 1825 rokov. Konštatoval,
ţe veľa občanov mesta Trenčín zrejme nevie, ţe jeho znovu
objaviteľom bol katolícky kňaz Ľudovít Bonaventúra Stárek.
To je dôvod k tomu, prečo si tento človek zasluhuje našu
pozornosť a jeho zväčšenie pre budúce generácie. Súčasne
vyjadril radosť nad tým, ţe dnes, keď sa odhalila táto pamätná
tabuľa, môţe ju odovzdať pracovníkom hotela Tatra so
ţelaním, aby i ona bola ďalšou atrakciou, ktorá bude lákať do
Trenčína čoraz viac návštevníkov.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 11.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04, 595/2/04

Ivo Veliký

Dňa 15. októbra 2004 sa v Kongregačnej
sále bývalého Ţupného domu v Trenčíne, dnes
sídla Trenčianskeho múzea, uskutočnila sa
inaugurácia novej poštovej známky, ktorá sa
viaţe k mestu Trenčín. Ešte touto slávnosťou
si vypočuli účastníci v prednese Iva Velikého
a Viery Vidovej výber diela Marca Aurélia
„Myšlienky sebe samému“, ktoré svojím
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nadčasovým obsahom oslovili všetkých prítomných. Pred
slávnostným aktom inaugurácie novej poštovej známky Ivo
Veliký priblíţil vývoj tvorby
poštových známok, ktoré sa
bezprostredne dotýkajú mesta
Trenčín. Spomenul, ţe :
- v roku 1960 to bola vydaná
poštová známka s Trenčianskym hradom,
- v roku 1973 to bola vydaná
poštová známka s leteckým
pohľadom na Trenčiansky hrad, výber z diela Marca Aurélia – Ivo Veliký a Viera Vidová
- v roku 1982 a 1995 bola vydaná emisia známok so
zobrazením slovenských miest,
- v roku 1992 vydaná poštová známka „Kragujevac 1918“,
- v roku 1999 vydaná poštová známka o M.A. Bazovskom
v emisii „Umenie“.
Dnes sa na svetlo sveta dostáva ôsma
známka v poradí vo vzťahu v mestu
Trenčín, ktorej autorom akademický
maliar a grafik Marián Čapka zo Ţiliny.
Ešte prv neţ sa uskutočnila inaugurácia
novej poštovej známky sa k prítomným
prihovoril doc. PhDr. Pavol Valachovič,
CSc.,
PhDr. Pavol Valachovič, CSc.
ktorý
priblíţil bliţšie pobyt Rimanov na Slovensku a ich
vzťahu k domácemu obyvateľstvu. Osobitne sa venoval odkrytiu rímskeho nápisu
na hradnej skale v roku 1852
trenčianskym farárom Ľudokrstenie novej poštovej známky primátorom Ing. B. Cellerom
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vítom B. Stárekom a jeho strastiplná cesta k uznaniu
v odborných kruhoch historikov. Po tejto prednáške hostia –
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, vedúca
Ústrednej správy POFIS-u Ing. Mária Kadufová, pracovníčka
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Zlatica
Magálová a predseda Klubu filatelistov v Trenčíne Jozef
Korený pokrstili novú poštovú známku s nominálnou
hodnotou 26,- Sk kvapkami medoviny.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 21.010.2004
Trenčianske noviny 11.10.2004, 18.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04, 595/2/04, 604/1/04
Dňa 16. októbra 2004 sa uskutočnila vernisáţ výstavy pod
názvom „Trenčín v zrkadle pošty a filatélie“ v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Výstavu otvoril predseda Klubu
filatelistov v Trenčíne Jozef
Korený. Vo svojom príhovore
uviedol, ţe výstava sa uskutočňuje pri príleţitosti 1825. výročia rímskeho nápisu na
trenčianskej
hradnej
skale
Jozef Korený
a zvýraznenia osobnosti jeho znovu objaviteľa trenčianskeho
farára Ľudovíta Bonaventúra
Stáreka. Expozícia bola zloţená od dvoch vystavovateľov – Jozefa Koreného
a Ladislava Hanzena a zachytávajúca obdobie z čias
Rakúsko – Uhorska aţ po
dnešok. Vystavené exponáty
prehliadka vystavených známok
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potvrdzujú, ţe prostredníctvom listovej korešpodencie
opatrenej poštovou známkou sa o Slovensku a meste Trenčín
dozvedal celý svet. Po svojom príhovore pozval prítomných
na prehliadku vystavených exponátov. Počas oboch dní sa
pouţívala pečiatka, ktorú na túto príleţitosť navrhla Jana
Masárová. Predávala sa aj nová poštová známka, obálka
prvého dňa vydania, pamätné listy Slovenskej pošty a
organizátorov podujatia a korešpondenčné lístky poľnej pošty
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 21.10.2004
Trenčianske noviny 11.10.2004, 18.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04, 595/2/04, 597/1/04,
600/1/04, 604/1/04
Vyvrcholením osláv 1825. výročia rímskeho nápisu na
trenčianskej hradnej skale a pripomenutia si jeho znovu
objaviteľa trenčianskeho farára Ľudovíta Bonaventúra Stáreka
bolo odhalenie pamätnej tabule tejto osobnosti dňa 16. októbra
2004 spojenej so slávnostnou svätou omšou vo farskom
kostole Narodenia Panny Márie celebrovanou
dekanom Bohosloveckej fakulty v Nitre
Mons. ThDr. Viliamom Judákom. V slávnostnej homílii svätej
omše celebrant vyzdvihol osobnosť farára
odhalenie pamätnej tabule
Ľudovíta Bonaventúra
Stáreka nielen ako duchovného pastiera, ale i ako človeka
z nezvyčajným akčným záberom veľkého spektra záujmov,
ktoré vedel s nesmiernou húţevnatosťou a dôslednosťou
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pretaviť v konkrétnych činnostiach. Výsledkom sa stalo
napríklad zaloţenie trenčianskej nemocnice, zalesnenie
Breziny, výskum archívnych materiálov a ich publikovanie,
rekonštrukcia kláštora na Skalke, napokon i znovu objavenie
rímskeho nápisu. Po svätej omši za veľmi nepriaznivého
daţdivého počasia za početnej
účasti
veriacich
a ostatných
občanov bola odhalená dekanom
bohosloveckej fakulty v Nitre
Mons. ThDr. Viliamom Judákom,
primátorom mesta Trenčín Ing.
Branislavom Cellerom, dekanom
Trenčianskej farnosti Mgr. Milanom Kupčíkom a predsedom
Klubu
filatelistov
v Trenčíne
Jozefom Koreným pamätná tabuľa
dekorovanie pamätnej tabule vencom
trenčianskemu farárovi Ľudovítovi
Bonaventúrovi Stárekovi. Moderátor podujatia Ivo Veliký
pripomenul, ţe autorom pamätnej tabule je akademický sochár
Igor Mosný. Odhalenú pamätnú tabuľu posvätil Mons. ThDr.
Viliam Judák, pričom vyjadril prosbu, aby pamätná tabuľa
pripomínala a pomáhala poznávať, ţe to slúţi nášmu
prospechu, ţe nám pripomína dobrotu Pána a jeho svätosť.
Potom vystúpil primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler. Vo svojom príhovore
zvýraznil osobnosť človeka, ktorému bola
dnes odhalená pamätná tabuľa a ktorá sa
nezmazateľne zapísala do histórie mesta
Trenčín ako cirkevný hodnostár, pedagóg,
historik i ako občan. Práve jeho zásluhou
bol objavený rímsky nápis, čím sa mesto
príhovor dekana Mgr. M. Kupčíka
Trenčín zviditeľnilo. Vyjadril radosť nad
tým, ţe pamätnou tabuľou sa na svetlo sveta vyniesli činy
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a zásluhy človeka, ktorý si zaslúţi našu úctu
a vďaku. V závere svojho príhovoru
poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou zaslúţili o realizáciu pamätnej
tabule. Slávnosť odhalenia pamätnej tabule
uzavrel dekan Mgr. Milan Kupčík
poďakovaním primátorovi mesta Trenčín,
ţe sa svojím záujmom pričinil o
zvýraznenie osobnosti katolíckeho kňaza. príhovor primátora Ing. B. Cellera
Vyjadril presvedčenie do budúcna, aby to dobro, ktoré nás
všetkých dnes spojilo, aby nás sprevádzalo po všetkých dňoch
nášho ţivota.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 21.10.2004
Info Trenčín 11.10.2004
Pomocná evidencia 573/1/04, 595/2/04
Ročná spolupráca Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky so sídlom v Banskej Bystrici bola v utorok 12. októbra 2004 korunovaná ďalším konkrétnym prejavom podpory
úradu. Riaditeľ odboru patentových fondov a informácií Ing.
Rastislav
Marčok
spolu
s pracovníčkou
odboru
Mgr. Gabrielou
Píšovou
zľava – Ing. Marta Šajbidorová, Ing. Rastislav Marčok a Mgr. Lýdia Brezová
odovzdali kniţnici nový počítač. Získali ho z prostriedkov
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Európskeho patentového úradu, vyčlenených na projekty
Národného patentového úradu, konkrétne pre kniţnice,
v ktorých takýmto spôsobom vytvárajú svoje kontaktné
informačné miesta. Trenčianska kniţnica tak ako desiata na
Slovensku zdarma poskytne informácie, ktoré získava
a produkuje spomínaný úrad, čím sa zvýši priemyslovo-právne
povedomie našich občanov. Mnoţstvo zaujímavých informácií
však bude určených aj na ďalšie účely. Úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky rozhoduje o poskytovaní
práv na predmety tvorivej duševnej činnosti (patenty, úţitkové
či priemyselné vzory, topografie polovodičových výrobkov)
a práv na označenie (ochranné známky a označenia pôvodu
výrobkov), je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu
priemyselného vlastníctva, vedie ústredný fond patentovej
a známkovej dokumentácie a pôsobí ako jediné špecializované
centrum patentových a známkových informácií v Slovenskej
republike. Voľný prístup do databáz úradu a informačné
zdroje okrem podnikateľov, technikov a ďalších záujemcov
určite uvítajú aj naši stredoškoláci a študenti Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Nový počítač
prevzala riaditeľka kniţnice Mgr. Lýdia Brezová spolu
s vedúcou oddelenia kultúry Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Martou Šajbidorovou. Nielen regionálna
samospráva, ale i inštitúcie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti sú
v stave vďaka spolupráci a uplatňovaniu partnerstiev zvyšovať
kvalitu svojich sluţieb.
Vlastné poznámky
Do posledného miesta zaplnená spoločenská miestnosť
Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne na Hasičskej
ulici dňa 19. októbra 2004 bola miestnom slávnostnej
prezentácie novej knihy spisovateľa Pavla Dvořáka pod
názvom „Stopy dávnej minulosti 3“ (zrod národa – etnognéza
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Slovákov)“, rozprávajúcej o najstarších dejinách Slovákov,
o príchode prvých Slovanov, avarskej nadvláde, víťazstvách
franského kupca Sama, ale aj o tom, ako sa Slováci podieľali
na vzniku Uhorského kráľovstva. Slávnostný program sa začal
odvíjať vystúpením klavírneho dueta ţiačok Základnej
umeleckej školy v Trenčíne Evy Gugovej a Aleny
Zemanovičovej, prednesením
úryvku
z novej
knihy
spisovateľa PhDr. Martou Halečkovou
a privítaním
všetkých
prítomných
riaditeľkou Verejnej kniţnice Michala
Rešetku
v Trenčíne
Mgr.
Lýdiou
Brezovou. Novú knihu spisovateľa Pavla
Dvořáka uviedla do ţivota čokoládovými
dukátmi vedúca oddelenia kultúry, tradícií
Mgr. Lýdia Brezová
a histórie Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Marta Šajbidorová a zaţelala
novému dielu veľa spokojných čitateľov.
Dlhotrvajúci potlesk privítal na svet novú
knihu Pavla Dvořáka, za čo autor osobne
poďakoval. Vo svojom vystúpení povedal,
ţe mesto Trenčín si zámerne vybral za prvé
miesto prezentácie svojej novej knihy,
pretoţe k mestu Trenčín ho viaţu roky
spisovateľ Pavol Dvořák
viaceré spomienky, lebo
tu slúţil napríklad základnú vojenskú sluţbu
a potom v meste Trenčín ho vţdy pekne
privítali. Záver podujaia
patril autogramiáde autora.
Vlastné poznámky
krstenie novej knihy Ing. Martou Šajbidorovou
Trenčianske noviny 25.10.2004
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Pomocná evidencia 608/1/04, 628/1/04
Vyvrcholením
podujatí
uskutočnených pri príleţitosti
ţivotného
jubilea
70. rokov spisovateľa Rudolfa Dobiaša
bola prezentácia jeho personálnej bizľava Ing. Štefan Štefanec, Ing. Anton Boc, Anton Srnholec, Rudolf Dobiaš
bliografie a básnickej zbierky „Medzi trávou a vetrom“ v spoločenskej miestnosti Verejnej kniţnici Michala Rešetku na Hasičskej ulici
v Trenčíne dňa 21.októbra 2004. Za účasti popredných
osobností spoločenského a kultúrneho ţivota – predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana Štefanca
a viceprimátora mesta
Trenčín Ing. Antona
Boca a ďalších osôb sa
podujatie začalo vystúpením sláčikového
kvarteta ţiakov zo Základnej
umeleckej
školy v Trenčíne, ktokrst novej knihy Ing. Štefanom Štefancom
ré
sa
predstavilo
skladbou Eugena Suchoňa „Hlboký jarček“. Prítomných hostí
na podujatí privítala riaditeľka Verejnej kniţnice Michala
Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová, ktorú následne
vystriedal Ivo Veliký prednesom veršov z básnickej tvorby
Rudolfa Dobiaša. Novú básnickú zbierku „Medzi trávou
a vetrom“ zhodnotil básnik, prekladateľ a vysokoškolský
pedagóg doc. PhDr. Ján Zambor a personálnu bibliografiu
diela spisovateľa Rudolfa Dobiaša zhodnotila jeho autorka
Mgr. Ľudmila Štröhnerová. Ešte pred slávnostnou
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prezentáciou nových kníh vystriedala ţivé slovo svojím
spevom známa trenčianska interpretka ľudových piesní Lýdia
Fajtová. Vyvrcholením podujatia bolo uvedenie do ţivota
nových kníh lupienkami kvetov predsedom Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Štefanom
Štefancom a viceprimátorom
mesta
Trenčín Ing. Antonom Bocom, ktorým
asistovali spisovakrst novej knihy Ing. Antonom Bocom
telia Rudolf Dobiaš a Anton Srnholec. Záver podujatia patril
vďačným čitateľom, ktorí kyticami kvetov a plodmi matky
prírody vyjadrili svoj obdiv a vďaku spisovateľovi Rudolfovi
Dobiašovi k jeho ţivotnému jubileu a k jeho úspešnej
literárnej činnosti.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 25.10.2004, 08.11.2004
Pomocná evidencia 607/1/04, 627/1/04, 663/2/04
Dňa 22. októbra 2004 pod záštitou
Krajskej organizácie Únie
ţien Slovenska v Trenčíne sa uskutočnil v Galérii
M.
A.
Bazovského
v Trenčíne koncert mladých umelcov spojený
PhDr. Marta Halečková
recitáciou výberu poézie
Bc. Viera Štefulová
Rudolfa Dobiaša a PhDr. Márie Jany Jablonskej v podaní Bc. Viery Štefulovej a PhDr. Marty Halečkovej. Účastníkov koncertu prekvapila mimoriadna vysoká
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interpretačná technika mladých umelcov – v hre na akordeón
študenta druhého ročníka Vysokej školy muzických umení
v Bratislave Michala Matejčíka, v hre na trúbku študenta
prvého ročníka Akadémie umenia v Banskej Bystrici Juraja
Kvasnicu, v hre na klavír študentky šiesteho ročníka
Konzervatória v Topolčanoch Ivany Trangošovej. Podobne aj
u
speváčok
perfektné
zvládnutie
hlasového prejavu – študentky prvého
ročníka oddelenia operného spevu
Konzervatória v Ţiline
Evy Sýkorovej a študentky druhého ročníka
oddelenia operného speAndrea Čajová
vu
Vysokej
školy
muzických
umení
v Bratislave
Andrei
Eva Sýkorová
Čajovej, ktorá
si svojím speváckym
výkonom získala
publikum.
V závere
Michal Matejčík
poďakovala
účinkujúcim za ich vystúpenie predsedníčka Krajskej organizácie Únie ţien
Slovenska v Trenčíne PhDr. Jana Jablonská.
Vlastné poznámky
Juraj Kvasnica

Počas mesiaca septembra a októbra 2004 vystavoval
v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne trenčiansky umelec
akademický sochár Peter Lehocký. Kurátorka výstavy PhDr.
Danica Lovíšková vo svojom vystúpení priblíţila jeho súčasnú
tvorbu – dizajn atypických sklenených svietidiel. V rokoch
1981-1988 Peter Lehocký realizoval také významné práce,
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ako je osvetlenie kolonády v Mariánskych Lázňach, osvetlenie
Františkánskej záhrady a zámku Trója v Prahe a Medickej
záhrady v Bratislave. V akomsi spolu znení s daným
priestorom vytvoril jedinečné osvetlenie, ktoré svojím tvarom
korešponduje s daným prostredím, vytvára v ňom
neopakovateľnú náladu a atmosféru. Druhou najdôleţitejšou
oblasťou jeho tvorby je holografia. Peter Lehocký ako prvý na
Slovensku začal od roku 1986 experimentovať a vytvárať prvé
hologramy. Zdanlivo neţivú sklenenú dosku oţivuje
svetelnými lúčmi, ktoré odklínajú plochu a vytvárajú priestorový trojdimenzionálny
obraz, ktorý sa jedinečne mení s uhlom nášho
pohľadu a s naším pohybom. Tento nový
druh umenia, ktorý
interdisciplinárne spája
vedu,
techniku
a
umenie, má dnes uţ
akademický sochár Peter Lehocký
svoje pevné miesto v
oblasti svetelného umenia, ale v čase svojho vzniku to bol
veľmi odváţny projekt. Popri dizajne atypických svietidiel sa
Peter Lehocký od roku 1990 venuje aj dizajnu obalovej
techniky (bytová chémia, vlasová a telová kozmetika,
autokozmetika). Tá na jednej strane autora obmedzuje – musí
dodrţiavať ekonomické, ergonomické, ekologické, funkčné a
materiálové parametre, no na druhej strane ho provokuje
k tomu, aby tieto limitujúce prvky vyváţil optimálnym
výtvarným a estetickým výrazom. Rozsah jeho tvorivého
zamerania pribliţujú aj kresby. Neobyčajne poetické, krehké
vo svojich mäkkých, dynamických linkách a farebných
plochách, vzdialene evokujúce rytmus a harmóniu vládnucu
vo svete prírody. Sú prvotným záznamom myšlienok, ale aj
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prvotným predobrazom jeho voľných sochárskych diel, ktoré
tvoria záverečný okruh jeho neobyčajne všestrannej tvorby.
Výstava sa stala nesporne zaujímavým a inšpiratívnym
prienikom do autorovej mnohovrstvovej tvorby, ktorej
základnými atribútmi sú čistota, ušľachtilosť, harmónia a
invenčnosť foriem a myšlienok.
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 602/1/04
Dňa 15. októbra 2004 otvoril predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec výstavu výtvarných
prác zo súťaţe „Civilná ochrana očami detí“, v ktorej mladí
umelci sa tématicky sa zamerali na ţivelné pohromy –
povodne a záplavy. Svoje práce na súťaţ poslali ţiaci zo
základných škôl z okresov Trenčín, Ilava a Púchov.
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 603/3/04
Dňa 20. októbra 2004 sa pri príleţitosti „Mesiaca úcty
k starším“ uskutočnil v Kultúrnom a metodickom centre
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne umelecký
program
pod názvom „Vďaka Vám“. V programe
s Modlitbou k starobe o sv. Františka z Assisi vystúpila
seniorka Ľudmila Šuvadová. O dobrú náladu sa postarala
spevácka skupiny „Kolovrátok“ z Melčíc – Lieskového
a Folklórny súbor „Trenčan“, ktorému odovzdal predseda
Krajského výboru Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Trenčíne Ing. Jozef Miklóš. Slávnostný prejav predniesol
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý vo svojom
príhovore vyjadril radosť nad tým, ţe skôr narodení občania
sami organizujú rôzne aktivity podľa vlastných záujmov
napríklad štúdiom na Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka, Akadémie tretieho veku a podobne.
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Info Trenčín 04.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04
Dňa 25. októbra 2004 sa uskutočnil seminár prof. PhDr.
Jána Komorovského, CSc.,
zakladateľa religionistiky na
Slovensku pri príleţitosti jeho
ţivotného jubilea 80. rokov.
Seminár otvorila a prítomných
účastníkov
seminára
privítala
zľava Mgr. Ľ. Strohnerová, prof. PhDr. J. Komorovský
riaditeľka
Verejnej kniţnice Michala Rešetku Mgr.
Lýdia Brezová. Pripomenula, ţe keďţe
nebolo príleţitosti mu k významnému
ţivotnému jubileu zavinšovať, tak sa chce
blahoţelanie Mgr. H. Gallovou
vykonať dnes. Za mesto Trenčín jubilantovi s kyticou kvetov
zablahoţelali vedúca oddelenia odboru kultúry Mestského
úradu v Trenčíne Mgr. Hana Gallová a tajomníčka Zboru pre
občianske záleţitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne Bc.
Elena Gabajová. Potom sa jubilant zapísal do pamätnej knihy
mesta Trenčín. Za Verejnú kniţnicu Michala Rešetku
v Trenčíne blahoţelala jej riaditeľka Mgr. Lýdia Bre-zová.
Ţivot významného vedca priblíţila vo svojom príhovore
vedúca oddelenia Verejnej kniţnice Michala Rešetku
v Trenčíne Mgr. Ľudmila Štrohnerová. Za blahoţelania
úprimne poďakoval prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc.
a potom sa prešlo na pracovnú časť podujatia, v rámci ktorej
odprednášal na tému „Význam religionistiky ako vedného
odboru“.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 606/1/04
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V meste Trenčín sa uţ stalo tradíciou v jesenných
mesiacoch organizovať festival v tanečnom športe pod
názvom „Povaţský pohár“. Jeho jedenásty ročník sa
uskutočnil v dňoch 30. – 31. októbra 2004 v Kultúrnom a
metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Počas dvoch dní mali diváci moţnosť vidieť od najmenších aţ
po medzinárodne uznávaných tanečníkov. Celkove
prebehlo 17 súťaţí amatérskych i profesionálnych párov. Na pohárovej súťaţi v
štandardných a latinskoamerických tancoch sa zúčastnilo celkove 28 párov z
21 klubov z Maďarska, Poľska, Česka a samozrejme Slovenska. Detské páry boli iba zo
Slovenska. V pohárovej súťaţi v štandardných tancoch
zvíťazili Róbert Pavlík – Eva Prnová z Tanečného klubu
Dukla Trenčín. V latinsko-amerických tancoch si prvenstvo
odniesol pár z Maďarska, Gyorgy Kacse –Veronika Vaszily,
na treťom mieste skončil pár z Tanečného klubu Dukla
Trenčín Marián Sivák – Patrícia Prnová. Tanečné páry boli
odmenené kryštálovými pohármi, ako aj vecnými cenami od
sponzorov. Spestrením „Povaţského pohára“ bol slávnostný
galavečer, počas ktorého členovia Tanečného klubu Dukla
Trenčín predviedli choreografie v mixe štandardných tancov,
ako aj novú choreografiu na motívy muzikálu Chicago.
Trenčianske noviny 02.11.2004
Pomocná evidencia 637/1/04
Na tlačovej besede trenčianskych pamiatkárov dňa
3. novembra 2004 bola podaná mimoriadne závaţná
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informácia o opevnení Trenčianskeho hradu. Statik Ing. Jozef
Závacký, ktorý od známych udalostí pádu západnej časti
opevnenia Trenčianskeho hradu v marci 2003 vykonáva
merania, konštatoval, ţe tu ide o havarijný stav. Podľa jeho
názoru opevnenie by mohlo ešte vydrţať moţno tak dva aţ tri
roky, ale môţe sa stať, ţe pre opevnenie hradu môţe byť táto
zima
posledná.
Najhoršie na tom je
to, ţe zrúteniu
opevnenia sa zabrániť nedá, preto
navrhuje, ţe najlepšie by bolo
opevnenie rýchlo
rozobrať.
Tento
svoj výrok doloţil
výsledkami meraní. Predná časť
opevnenia hradu sa vydúva a vo vnútri hradieb vzniká dutina.
Od marca 2003 do súčasnosti sa opevnenie vydulo a posunulo
aţ o 18 cm. Cez dutinu, ktorá je v niektorých miestach aţ
30 cm, sa postupne zosunulo aţ 4 m3 sypkého muriva.
Ohrozená časť opevnenia je dlhá 35 metrov a vysoká od 11 do
17 metrov. V prípade pádu opevnenia by mali vybudované
zábrany chrániť majetok a ţivoty občanov. Statické merania
na Trenčianskom hrade však poukázali aj na to, ţe okrem
spomínaného opevnenia sú ohrozené aj iné hradné objekty –
Mlynská veţa, Delová bašta a ďalšie objekty. Rozsah
ohrozenia jednej z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok
bude známy po vyhodnotení stavebno-technického stavu
v jarných mesiacoch roka 2005.
Trenčianske noviny 08.11.2004
Pomocná evidencia 667/1/04
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Dňa 9. novembra 2004 sa uskutočnilo prvé finálové kolo
tradičnej speváckej súťaţe ţiakov základných škôl pod
názvom „Trenčianske hodiny“. Zúčastnilo sa v ňom 103
ţiakov zo základných škôl Trenčianskeho
okresu. Súťaţ otvorila inšpektorka odboru
školstva a sociálnych vecí Mestského úradu
v Trenčíne Mgr. Ľubica Kršáková privítaním
súťaţiacich a odbornej poroty pod vedením
Ing. Jozefa Lehockého. Na otvorenej scéne
spoločenskej miestnosti ţiaci s mimoriadnym
Mgr. Ľubica Kršáková
zanietením interpretovali ľudové piesne aj
predseda odbornej poroty a známy zberateľ ľudových piesní
Ing. Jozef Lehocký. Okrem toho poďakoval učiteľom, ţe
pripravili deti na túto súťaţ. Na záver boli oznámené výsledky
súťaţe v jednotlivých kategóriach :
- kategória najmenších ţiakov (1. aţ 3. ročník) :
1. Pavlínka Ovádková, Základná škola Trenčín,
Bezručová ulica
3. Andrea Kokešová, Základná škola Drietoma
3. Ondrej Oleš, Základná škola Ivanovce
Pavlínka Ovádková

- kategória mladších ţiakov (4. aţ 6.
ročník) :
1. Karla Kostelníková, Základná škola,
Trenčín, Hodţova ulica
1. Taňa Janišová, Základná škola
Karla Kostelníková
Táňa Janišová
Trenčín, Novomeského ulica
2. Michal Fárik, Základná škola Drietoma
3. Marek Pruţinec, Základná škola Trenčianska Teplá
- kategória starších ţiakov 7. aţ 9. ročník) :
1. Alexandra Michálechová, Základná škola Trenčín,
Novomeského ulica
2. Lucia Králiková, Základná škola Trenčín, Bezručova
ulica,
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3. Lucia Komorovská, Základná škola Motešice
- kategória dvojíc mladších ţiakov :
2. Barbora Sásková – Viera Ševčíková
Základná škola Horná Súča
- kategória dvojíc starších ţiakov :
2. Barbora Drozdová – Andrea Justová,
Základná škola Trenčín, Novomeského ulica Alexandra Michálechová
3. Ľubica Krovinová – Ľudmila Chupáčová, Základná škola
Horná Súča
- kategória trojíc starších ţiakov :
1. Ľubica Krovinová – Ľudmila Chupáčová – Mária
Ranková, Základná škola Horná Súča
2. Zuzana Michalcová – Danka Vasková – Miroslava
Janegová, Základná škola Drietoma
Dňa 10. novembra 2004
sa uskutočnilo v Galérii
M.
A.
Bazovského
v Trenčíne literárno –
hudobné
pásmo
pod
názvom „Čaro jesene“
venované
spomienke
na
národno - kultúrnu pracovníčku Annu
Halašovú. V úvode podujatia vystúpil v sóle
na trúbku Slavomír Jeţko a potom všetkým
prítomných privítala PhDr. Janka Jablonská.
PhDr. Eva Berková
Curicculum vitae Anny Halašovej priblíţila riaditeľka
Mestskej kniţnice Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom
PhDr. Eva Berková. Recitátori PhDr. Marta Halečková, Mgr.
Ján Kincel, Ing. Jozefína Hrkotová, Oľga Napokyová a Miloš
Ondrušek predniesli výber poézie starších slovenských
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básnikov ako napríklad Jána Kostru, Jána Smreka, Vojtecha
Mihálika, ale aj súčasných poetov Rudolfa Dobiáša, Kataríny
Hudecovej, PhDr. Janky Jablonskej a Ing. Rudolfa Rumánka.
Recitáciu ţivého slova vyplnili čelistka Eva Dvořáková
a klavíristka Viera Struháriková. V závere podujatia mal
vystúpiť vnuk PhMr. Jána Halašu, operný spevák Ján Ďurčo.
Avšak pre pracovnú zaneprázdnenosť ho zastúpila
dvanásťročná ţiačka Základnej umeleckej školy v Trenčíne
Dominika Palachová, ktorá svojím prekrásnym
hlasom bez doprovodu hudobného nástroja
zaspievala slovenské ľudové
piesne a získala si svojím výkoIng. J. Hrkotová

nom
celé
obecenstvo,
keď jej silno

Miloš Ondrušek

zatlieskalo.
Dominika
Oľga Nápokyová
PhDr. M. Halečková
Palachová po
svojom vystúpení odovzdala kyticu kvetov pani
Jele Halašovej, manţelke známeho umeleckého
fotografa a lekárnika PhMr. Jána Halašu.
Pomocná evidencia 632/1/04
Mgr. Ján Kincel

Folklórny súbor „Trenčan“ si dňa 24. septembra 2004
pripomenul svojím vystúpením pre verejnosť v Kultúrnom a
metodickom centre ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne 55. výročie svojho vzniku. Prítomných privítal
riaditeľ Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne Mgr. Štefan Marcinek.
Po prvýkrát mali diváci moţnosť vidieť niekoľko úplne
nových choreografií, spevov a orchestrálnych skladieb. Azda
kaţdého v sále prekvapilo predvedenie „Pozdišovského
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čardáša“ a „Višňovského verbunk“, pretoţe folklórny súbor
Trenčan sa zameriava v prvom rade na trenčiansky folklórny
región. Prítomní diváci boli veľmi vďační za výkon a ocenili
súčasných Trenčanistov búrlivým potleskom. Preto na záver
museli niekoľkokrát pridať niekoľko svojich čísel.
Zablahoţelať prišli folklórne súbory „Radosť“, „Druţba“,
„Štvorlístok“ a ďalšie. Na druhý deň Trenčanistov čakalo
ďalšie vystúpenie, tentoraz pre bývalých členov. Tí si
spoločne zaspomínali a svoju bývalú vedúcu súboru Eleonóru
Kubalovú zasypali kyticami kvetov. So slzami v očiach
vyjadrila svoje dojatie slovami: „Postoj chvíľa, si krásna....“
Jedna z diváčok, Evka z Trenčína skonštatovala: „To, čo
predviedli členovia na pódiu bolo úţasné. Sú mladí, krásni
a prajem im veľa, veľa tanca, radosti a spokojnosti. Je krásne,
ţe sa táto dlhá tradícia udrţiava a dúfam, ţe bude naďalej
v budúcnosti pokračovať.“ Predstavenie si nenechala ujsť ani
nemecká lektorka na gymnáziu Katarina Mischock, ktorej sa
vystúpenie mladých Trenčanistov tieţ veľmi páčilo.
Info Trenčín 04.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04
Pozoruhodný polstoročný výtvarný oblúk Ing. Čestmíra
Harníčka zachytila jeho najnovšia autorská prezentácia od
11. novembra 2004, sprístupnená v mestských výstavných
priestoroch na Mierovom námestí č. 16. Výber z čiernobielych
fotografií, ktoré stáli na začiatku jeho pôsobenia v Trenčíne a
drevené plastiky, ktoré rámujú jeho výtvarnú činnosť z
hľadiska prítomnosti sú na výstave doplnené autorovou
farebnou africkou reportáţnou fotografiou. Neobyčajnú
všestrannosť Harníčkovej osobnosti si najlepšie uvedomíme
poznaním, ţe výtvarná stránka nie je vonkoncom jeho jedinou.
Pri tejto príleţitosti treba spomenúť nebývalé aktivity tohto
skromného človeka, ktorý napríklad stál pri zrode úspešnej
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trenčianskej foto skupiny „Méta“, v roku 1951 obnovil
činnosť trenčianskeho horolezeckého oddielu, v roku 1966
zaloţil Telovýchovnú jednotu Ostrov a v neposlednej rade sa v
civilnom ţivote stal úspešným konštruktérom a vedúcim
pracovníkom. Ako fotograf dosiahol na fotografický Olymp,
keď v roku 1970 získal prestíţny titul „AFIAP“. Ako
horolezec sa stal členom republikového reprezentačného
druţstva. Ako konštruktér a pilot rýchlostných motorových
člnov 6-krát získal titul majstra republiky a bol mu udelený aj
titul „Majstra športu“. No a v poslednej dobe sa stal členom
zdruţenia trenčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a
popri rezbárstve sa opäť vrátil k výtvarnej fotografii. O
vystavených čiernobielych Harničkových fotografiách
komisár výstavy Ing. Jan Tluka povedal, ţe väčšina z nich by
mohla byť učebnicou fotografie, učebnicou toho, ako
komponovať obraz, vyuţívať detail, metaforu, kontrast
motívov a línií tak, aby bol výsledný obraz pôsobivý,
provokoval a podnecoval fantáziu. O vystavených drevených
plastikách ţien, hosť vernisáţe, spisovateľ Rudolf Dobiáš zase
vyhlásil, ţe Harníček si nanosil drevo domov, aby splnil si sen
všetkých starých chlapov byť obklopený peknými mladými
ţenami. Zatiaľ, čo z vystavených fotografií na Rudolfa
Dobiáša najmocnejšie zapôsobili Harníčkove portréty, Ján
Tluka na jeho plastikách vyzdvihol, ţe aj keď je jeho ruka
neškolená a jeho cesta k artefaktu je spontánna, vyúsťuje do
veľmi kultivovaného prejavu.
Trenčianske noviny 15.11.2004
Pomocná evidencia 678/1/04
Dňa 16. novembra sa uskutočnila
vo vestibule Úradu Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
vernisáţ
výstavy pod názvom „Príroda, ţivotné
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prostredie a deti“. Na jej otvorení sa zúčastnili ţiaci
trenčianskych základných škôl. Slávnostný príhovor
predniesol riaditeľ Trenčianskeho kultúrneho strediska
v Trenčíne Mgr. Vladimír Zvalený.
Vlastné poznámky
Dňa 18. novembra 2004 sa uskutočnilo prvé podujatie
v rámci „Festivalu francúzskych filmov“
vernisáţ obrazov vietnamského
umelca
Minh Trana, ktorý po niekoľkých rokoch
cestovania natrvalo zostal ţiť na pobreţí
riečky Thiou na východe Francúzska
v priestoroch Trenčianskeho múzea. VerMinh Tran
nisáţ výstavy otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová a privítala
všetkých hostí. Milého
hosťa privítal na pôde
mesta Trenčín akademický
maliar
Jozef
Vydrnák. Keďţe komisár
výstavy PhDr. Marián
Kvasnička sa nemohol
zo sluţobných dôvodov
Minh Tran so svojimi slovenskými priateľmi
zúčastniť na vernisáţi,
tak jeho príhovor v zastúpení predniesla Katarína Babičová.
Po príhovoroch si hostia prezreli vystavené obrazy Minh
Trana. Záverom je nutné k vernisáţi výstavy dodať, ţe sila
ducha priateľstva prekonala bariéru vzájomnej neznalosti
jazyka. Radosť zo stretnutia starých priateľov nepoznala
hranice, upevnených mokom vína, ktorá pokračovala do
neskorých nočných hodín.
Info Trenčín 18.11.2004
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Pomocná evidencia 699/1/04
Dňa 18. novembra 2004 sa uskutočnilo vo večerných
hodinách v kaviarni „Sisi“ hotela Tatra v Trenčíne druhé
podujatie v rámci „Festivalu francúzskych filmov“, ktorým
bola ochutnávka mladého francúzskeho vína, uskutočňovaná
vţdy v treťom novembrovom štvrtku. Na podujatí učinkoval
Jean-Marc Brouze, hudobník z Cran Gevrier.
Info Trenčín 18.11.2004
Pomocná evidencia 699/1/04
Dňa 19.
novembra
2004
pribliţne 200
študentov
trenčianskych stredných v Trenčíne sa zúvystúpenie v aule Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne
častnilo
v spoločenskej miestnosti Strednej priemyselnej školy odevnej
v Trenčíne pásma poézie pod názvom „Génius orlom je“,
v ktorom s recitáciou básní francúzskeho básnika Viktora
Huga vo francúzskom a slovenskom jazyku so speváckymi
predelmi sa predstavili Michel Vericel, Jean-Marc Brouze,
Bruno George a Ivo Veliký. Hosťujúcich interprétov
z Francúzska predstavil Ivo Veliký a zároveň priblíţil
študentom partnerské vzťahy mesta Trenčín a Cran Gevrier.
Mimoriadne sa páčil študentom so svojím speváckym
výkonom Jean-Marc Brouze. Študentom sa najlepšie páčil
Záver patril módnej prehliadke študentiek Strednej
priemyselnej školy odevnej v Trenčíne.
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Vlastné poznámky
Dňa 19. novembra 2004 sa uskutočnila
v Galérii Mikuláša Alexandra Bazovského vernisáţ autorskej výstavy Jána
Zoričáka
pod názvom „Vesmírne
posolstvá“ v autorskej koncepcii PhDr.
Karola Maliňáka a Roba Kočana pod
názvom „Siločiary svetla“ v autorskej
Ján Zoričák
koncepcii PhDr. Aleny Hejlovej. Výstava
sa konala za mimoriadnej pozornosti francúzskej ambasády
v Bratislavy nielen priamou materiálnou
podporou, ale aj osobnou účasťou Jeho
Exelencia, veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike Jacquesa
Faura. Výstavu otvorila riaditeľka
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
PhDr. Danica Lovíšková. K vystaveným
dielam oboch umelcov sa vyjadrili obaja
Robo Kočan
kurátori PhDr. Karol Maliňák a PhDr.
Alena Hejlová. O kultúrny program sa postaral francúzsky
hosť Jean-Marc Brouze v hre na saxafón. Na záver oficiálnej
časti vernisáţe výstavy blahoţelal Jeho Excelencia, veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike
Jacques Faur vystavujúcemu Jánovi Zoričákovi k jeho výraznému úspechu. Robo Kočan, ktorý ţije a tvorí v Poprade,
patrí k významným predstaviteľom druhej novej vlny slovenských fotografov, ktorí v 90. rokoch minulého storočia
zasiahli nielen do slovenského, ale aj stredoeurópskeho
umeleckého priestoru, predovšetkým multimediálnym
prístupom k fotografii. Stredobodom jeho tvorby sa stal portrét
a autoportrét presahujúci hranice jednotlivých vizuálnych
médií a zároveň reálne zobrazujúc krajinárske scenérie, do
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ktorých kreslením svetlom, koláţou a montáţou inscenuje
fiktívnu faunu a flóru. Ján Zoričák,
rodák z podtatranskej obce Ţdiar, sa po
štúdiach v Bratislave a v Prahe sa
postupne začal realizovať v umeleckej
tvorbe, ktorá bola v rokoch šesťdesiatich ovplyvnená objavmi vo
vesmíre – druţice, let prvého človeka do
vesmíru, prvý človek na mesiaci
a podobne. Začiatkom sedemdesiatich
rokov sa usadil vo Francúzsku, na brehu
dielo Jána Zoričáka
jazera Anecy, neďaleko Cran Gevrier.
Ján Zoričák, ako prvý slovenský občan vôbec získal od
Francúzskej republiky titul Rytier rádu umenia a literatúry a
svoje sklené plastiky vystavoval v Trenčíne uţ v roku 1995. Je
známy svojou tvorbou plastík z umeleckého skla, ktorý našiel
inšpiráciu svojej tvorby v nebeských telesách. Jeho dielo sa
vyvíjalo štyridsať rokov. V tomto roku prišiel do Trenčína s
troma cyklami prezentovanými pod spoločným názvom
„Vesmírne posolstvá“. Pozoruhodná Zoričáková tvorba je
nerozlučne spätá s vesmírnou tématikou. Časť tohtoročnej
expozície - vesmírne kvety prezentoval v Trenčíne uţ pred
deviatimi rokmi. Diela, v
ktorých poukazuje na
spojitosť zeme s vesmírom Zoričák zámerne
rozmiestňuje po celom
svete tak, aby boli
zastúpené všade a svojou
osou smerovali do jadra
zeme a predĺţenou osou
zase do vesmíru. Jeden z
Ján Zoričák prijíma blahoţelanie od Jacquesa Faura
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kvetov ostane po skončení výstavy v Trenčíne – umelec ho
podaroval tomuto mestu a jeho galérii.
Trenčianske noviny 08.11.2004, 22.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04, 664/1/04, 684/1,2/04
Vo večerných hodinách 19. novembra 2004 sa uskutočnilo
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej
republiky slávnostné
otvorenie 5. ročníka
„Festivalu francúzskych filmov“. Je
potešiteľné, ţe sa na
ňom zúčastnilo silné
zastúpenie
hostí,
z ktorých moţno spomenúť Jeho Exelenciu,
veľvyslanca
Francúzskej republiky v Slovenskej republike Jacquesa Faura, zástupcu primátora
mesta Cran Gevrier pre kultúru Daniela Consiniho, riaditeľa
Francúzskeho inštitútu v Bratislave Jean Piere Meulleneta,
reţiséra úvodného filmu festivalu „Motýľ“ Philipe Muyla,
primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a riaditeľa
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Pavla Krištofa. Organizátori podujatia nezabudli
pozvať na otvorenie festivalu aj zakladateľov partnerských vzťahov, exprimátorov z Trenčíne Štefana
Reháka a z Cran Gevrier
Jacques Pouletta. Modekoncert Jean-Marca Brouzu
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rátormi podujatia boli študenti Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne,
na ktorom viac ako 50 % študentov
študuje francúzsky jazyk. Po ich
privítaní hostí a všetkých návštevníkov pozvali na otvorenú scénu
francúzskeho hudobníka a speváka
Jean-Marca Brouzu, ktorého doprevádzal na klavíri Bruno George,
aby sa predstavil v sólo hre na
saxafón. Po ich vystúpení sa na
Jacques Faur
otvorenej scéne predstavili primátor
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý v úvode svojho
prejavu privítal všetkých vzácnych hostí. Filmový festival je
podujatie, ktoré sa zrodilo ako produkt partnerských vzťahov
francúzskeho mesta Cran Gevrier a mesta Trenčín, ktoré
svojím významom prekročilo lokálny rámec a zaradilo sa
medzi významné medzinárodné projekty nadregionálneho
významu. Protipólom podujatia v Trenčíne je festival
slovenských filmov v Cran Gevrier.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na ich úspešnej realizácii.
Francúzski diváci videli doposiaľ 36
slovenských filmov a v Trenčíne bolo
premietnutých
54
francúzskych
filmov. História partnerských vzťahov sa odvíja od roku 1992, o ktorých
moţno jednoznačne povedať, ţe sú
mimoriadne plodné. Napríklad recipročné výstavy výtvarných umelcov, primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
filmové festivaly francúzskych a slovenských filmov,
spoznávanie ľudovej kultúry, tvorivé dielne so zameraním na
problémy urbanizmu, výmena skúseností z oblasti kultúry,
sociálnych vecí a mládeţe. Toto všetko a ďalšie iné aktivity
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diktujú obsah a hĺbku tém vzájomných kontaktov. Vyslovil
presvedčenie, ţe i francúzski priatelia majú podobné pocity pri
hodnotení spoločných podujatí. Na záver zaţelal francúzskej
delegácii príjemný pobyt v Trenčíne. Na otvorenej scéne
vystriedal primátora mesta Trenčín Jeho Excelencia,
veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike
Jacques Faur, ktorý poďakoval za milé prijatie v Trenčíne
u primátora mesta Trenčín, na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne
a Galérii M. A. Bazovského. Konštatoval, ţe pracovníci
veľvyslanectva v Bratislave sú tu na to, aby boli nápomocní
rozvíjajúcim sa vzťahom, ktoré sú medzi mestami Cran
Gevrier a Trenčín, ţe mesto Trenčín je ostrovom, kde sa môţu
vţdy oprieť. Na javisku vystriedal predchádzajúceho rečníka
zástupca primátora mesta Cran Gevrier pre kultúru Daniel
Consini, ktorí predniesol osobný list adresovaný slávnostnému
otvoreniu filmové festivalu od nového primátora mesta Cran
Gevrier Piera Boutryho. V liste zhodnotil dvanásťročné
trvanie partnerských vzťahov medzi mestami Trenčín a Cran
Gevrier a osobitne vyzdvihol zakladateľov týchto prekrásnych vzťahov,
bývalých primátorov oboch miest
Štefana Reháka a Jacques Poulleta. Na
toto konštatovanie obecenstvo reagovalo potleskom. Festival francúzskych
filmov v Trenčíne je pre francúzsku
stranu dôleţitý z troch dôvodov. Je tu
spoločná snaha oboch miest pokračovať
Daniel Consini
v upevňovaní vzájomných vzťahov, je
tu dôkaz na ďalšiu spoluprácu medzi obidvomi mestami a je tu
príklad pre európsku kinematografiu ako vzdorovať nátlaku
lacných amerických filmov. Zvýraznil, ţe občania oboch miest
prispeli touto svojou aktivitou na tvorbu základného kameňa
európskych vzťahov vo vzdelávaní, kultúre a demokracie.
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A toto stalo ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie,
čo treba osobitne zvýrazniť. V závere zaţelal filmovému
festivalu v Trenčíne úspešný priebeh. Ako
posledný vystúpil Philipe Muyl, reţisér
prvého premietaného filmu „Motýľ“ na
filmovom festivale francúzskych filmov,
ktorý hovoril o svojej doterajšej tvorbe.
Po príhovoroch divadelná sála stíchla a na
premietacom plátne sa začal odvíjať dej
zaloţený na generačnom vzťahu osemPhilipe Muyl
ročného dievčaťa a starca, ktorý sa venuje
svojej záľube zbierkam motýľov. Zobrazenie francúzskej
prírody s jemnocitom pre krásu, jednoduchosť dialógov
postavených často na prostých otázkach malého dievčaťa a odpovediach starca,
boli tým správnym korením,
ktoré zaujali kaţdého, kto si
pozrel tento zaujímavý film.
Keď sa rozsvietili svetlá po
premietnutí filmu, bolo
vidieť na kaţdom filmovom
divákovi ľahký úsmev,
zľava Štefan Rehák a Jaques Poulet
vyjadrujúci vnútornú spokojnosť z preţitého umeleckého
záţitku. Záver slávnostného večera patril recepcii, na ktorej sa
stretli priatelia zo slovenskej aj francúzskej strany. Veď toto
priateľstvo trvá uţ dvanásť rokov.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 02.12.2004
Pomocná evidencia 697/1/04
Súčasťou festivalu boli aj viaceré sprievodné podujatia.
Jedným z nich bolo piatkové vystúpenie francúzskeho
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pouličného divadla „AL FONCE - Trpaslíci na snehu“,
v ktorom učinkovali Stéphanie Doche, Isabelle Lhote, Loic
Bardiot
v réţii
Loica
Bardiota. V centre Trenčína
sa pohybovala pätica červených trpaslíkov, ktorí zapájali do svojich krátkych
pantomimických vystúpení aj
okoloidúcich
Trenčanov.
Bolo to veľmi zábavné
a u náhodných divákov zákonite inšpirovali k úsmevu. Išiel som práve okolo
mestského domu, kde táto
pätica trpaslíkov sa drţala
rukami za kovové tyče
ochranných častí spodných okien domu a tam, kde neboli okná
sa trpaslíci drţali za ruky. Ich vystúpenie znázorňovalo
obťaţnosť vysokohorského výstupu pomocou reťazí, ktoré
bolo sprevádzané bedákaním, zvonením zvoncov a ukončené
radostným výskokom a výskaním, ţe dosiahli vrchol.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 02.12.2004
Pomocná evidencia 697/1/04
Dňa 26. októbra 2004 sa uskutočnila v ruskej metropole
Moskva vernisáţ výstavy trenčianskeho umelca akademického
maliara Rudolfa Mošku v priestoroch Veľvyslanectva
Slovenskej republiky v Moskve za prítomnosti Jeho
Excelencie veľvyslanca Slovenskej republiky v Rusku
Augustína Čisára, riaditeľa Slovenského inštitútu v Moskve
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Juraja Kalnického, riaditeľky Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr.
Danici Lovíškovej a Rudolfa
Mošku. Komisárka výstavy
PhDr. Alena Hejlová vo
svojom príhovore konštatovala, ţe Moškove olejozľava – ak. maliar Rudolf Moško, veľvyslanec SR v Moskve Augustín
maľby sú v roku 2004 uţ
Čísar, tlmočníčka, kurátorka výstavy PhDr. Alena Hejlová a riaditeľ
Slovenského inštitútu v Moskve Juraj Kalnický
treťou výstavou dovezenou
Galériou M. A. Bazovského do Moskvy po výstave výberu
diel M. A. Bazovského a novomestského výtvarníka Pavla
Mihálika.
Trenčianske noviny 29.11.2004
Pomocná evidencia 693/1/04
V Malej galérii pod hradom v Trenčíne sa dňa 26. novembra 2004 predstavila so svojou umeleckou tvorbou rodáčka
z Trenčíne, akademická maliarka Marta Baláţiková, rodená
Kukučková na vernisáţi výstavy pod názvom Môj vlnený svet
(a veselé drevo). Umelecká tvorba bola prezentovaná asi
tridsiatimi vlastnoručne vyrobenými predmetmi z dreva,
väčšinou pohyblivými figúrkami a textilnými obrazmi.
V preslove vystúpila akademická maliarka Eva Mišáková,
Ábelová.
Trenčianske noviny 29.11.2004
Pomocná evidencia 693/3/04
Dňa 30. novembra 2004 uskutočnila Základná umelecká škola v Trenčíne pri príleţitosti svojho 55. výročia zaloţenia koncert
a výstavu prác učiteľov a ţiakov školy.
V krátkom príhovore riaditeľka školy Vero-

Veronika Soukupová
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nika Soukupová priblíţila
hlavné etapy vývoja školy
a závere povedala, ţe dnes sa
bude len hrať a spievať. Áno,
v prvom rade to bol koncert,
ktorý svojím sviţným a dobre
koncipovaným
programom
zabral na divákov. Nestáva sa
často, ţe učitelia koncertujú
spolu so svojimi ţiakmi, ale dnes to bola pre nich dobre
opečiatkovaná vizitka, pretoţe ţiaci boli svojím učiteľom
rovnocenným partnerom. Kaţdé programové číslo bolo
odmenené dlhotrvajúcim potleskom. Program postupne
gradoval a mal svoje tri vrcholy a to vystúpením :
- gitarového tria – Jany Kamarašovej, Michala Orechovského
a Michala Šinka;
- a tria (husle, kontrabas, elektronická gitara) – E. Brindzák, J.
zboru učiteľov Základnej umeleckej školy
v Trenčíne za dirigovania Martina Holúbka.
Po koncerte jubilujúcej
škole blahoţelal vedúci
útvaru školstva a sociálneho zabezpečenia Mestoduševnelé spievanie členiek speváckeho zboru
ského úradu v Trenčíne
Mgr. Jozef Baláţ, podpredsedníčka Zdruţenia rodičov
a priateľov školy pri Základnej umeleckej škole v Trenčíne
Mária Špániková a umelecká vedúca folklórneho súboru
„Trenčan“ pani Kubalová.
Trenčianske noviny 06.12.2004
Pomocná evidencia 696/1/04, 699/1/04, 710/1/04
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Kultúrne a metodické centrum ozbrojených síl Slovenskej
republiky, Tanečný klub Dukla Trenčín a Tanečná škola
Paškovcov usporiadali dňa 30. - 31. októbra 2004
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej
republiky 11. ročník Festivalu Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v tanečnom športe „Povaţský pohár“. V rámci neho
sa konali súťaţe najmladších detí, bodovacie súťaţe, ale aj
medzinárodná súťaţ najvyššej triedy. Otvorenie súťaţe pre civilné páry
umoţnilo konfrontáciu civilných a vojenských párov, podporilo tanečné aktivity príslušníkov Ozbrojených síl. Vedúcim súťaţe
bol Ladislav Mrva z BraMichal Bystrický so Simonou Brecíkovou
tislavy, riaditeľom súťaţe
bol Rastislav Frkáň a jeho zástupcom Dušan Paška. Tohto
roku videli diváci choreografie aj v podaní Tanečného klubu
Dukla Trenčín, mix štandartných tancov na začiatku
Galavečera a novú choreografiu na motívy muzikálu
„Chicago“. Podujatia sa zúčastnili aj veľmi kvalitné páry z
Maďarska, Poľska, Česka. Z Trenčína sa tradične predstavili nové páry, ale aj staršie ako Róbert Pavlík s Evou
Prnovou, ktorí uţ majú za sebou veľké medzinárodné súťaţe.
Aj teraz presvedčili, ţe patria do špičky na Slovensku
a odniesli si v kategórii B, A, S v štandartných tancoch prvé
miesto, ktoré získali aj Michal Bystrický so Simonou
Brecíkovou v bodovacej súťaţi Juniori 2.C v štandartných
tancoch. Novo zloţený pár Marián Sivák s Patríciou Prnovou
dosiahli vo veľmi silnej konkurencii v kategórii B, A, S
v latinsko-amerických tancoch tretie miesto. Po súťaţi Marián
Sivák povedal „So svojím umiestnením som si pri takejto
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konkurencii spokojný. Navyše s Petrou tancujem len niekoľko
mesiacov a chcel by som dosiahnuť titul majstra sveta.“ Dušan
Paška - tréner a vedúci tanečnej školy povedal : „Myslím, ţe
naše páry prezentovali Trenčín veľmi dobre a sú super
reprezentantmi na Slovensku, či to zoberieme od tých nízkych
tried alebo aţ vrcholové páry, ktoré mali slávnostný večer.
Najviac nás potešili neregistrované malé detičky. Najmä na
nich si zakladáme budúcnosť.
Info Trenčín 02.12.2004
Pomocná evidencia 697/1/04
Dňa 1. decembra 2004 bolo Kultúrne stredisko Dlhé Hony v Trenčíne
miestom galakoncertu víťazov okresného kola v speve ľudových piesní

PaedDr. Jozef Vakoš

trenčianskeho regiónu v kategórii ţiakov
základných škôl 36.
ročníka „Trenčianske
hodiny 2004“. Organizátori i v tomto roku pozvali Ľudovú
Ing. Marián Járek so svojím orchestrom
hudbu z Nitry s jej
primášom Ing. Mariánom Járekom z Nitry, aby mladí
interpreti, ako povedal moderátor PaedDr. Jozef Vakoš, sa
prezentovali tým, čím ich Pán Boh obdaril a čo učitelia zveľadili. No a potom uţ prišli na pódium mladí speváci. Začiatok
maratónu vystúpení patril Tomášovi Švajdovi, ktorý zaspieval
pieseň „Čoţe je to za prekrásne vtáča“ a potom sa to uţ
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rozbehlo. V polovici programu sa predstavil zberateľ
ľudových piesní Ing. Jozef Lehocký
a priblíţil svoju, v tomto roku vydanú
zbierkou ľudových piesní pod názvom
„Ľudové piesne z veľkého Trenčína a okolia“
a pritom si aj sám zaspieval. V druhej
polovici
vystúpili
Paulínka Ovádková
najlepší speváci –
Pavlínka
Ovádková,
Karla
Kostelníková,
Nina
Jamborová,
Alexandra Michalechová, duo Diana
Jakošová – Katka Ďuračiová, trio Diana
Jakošová – Katka Ďuračiová –
Veronika
Mišíková
a vystúpenia
Katka Ďuračiová - Diana Jakošová
spevákov uzavrel Filip Adamči piesňou
„Hrajte muzikanti“. V závere poďakoval PaedDr. Jozef Vakoš
všetkým tým, ktorí prišli povzbudiť malých spevákov
a vyjadril presvedčenie, ţe dnešné kultúrne podujatie
zanechalo v kaţdom, či v spevákoch alebo poslucháčoch,
v dobrom vzťahu k ľudovej piesni.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 696/1/04
Počas konania 5. ročníka Festivalu francúzskych filmov v dňoch 18. – 26. novembra 2004
sa uskutočnila divácka anketa festivalu, ktorej
víťazom sa stal film reţiséra Philippa Muyla
„Motýľ“, keď získal 475 diváckych hlasov. Hneď
za ním sa umiestnil film „Spomínať si na krásne
veci“ (409 hlasov) a na pomyselnú bronzovú priečku vynieslo
287 hlasov film „Byť a mať“. Celkom videli diváci desať
filmov v 18-tich projekciách, ktoré vzhliadlo 1.727 divákov,
čo je priemer 96 divákov na jedno predstavenie.
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Pomocná evidencia 902/1/04, 711/2/04
Dňa 1. decembra 2004 Verejná kniţnica
Michala Rešetku pri príleţitosti Európskeho dňa
jazykov, ktorý pripadol na deň 26. septembra,
usporiadala prednášku deti a
mládeţ Mgr. Martiny Pazderovej
pod
názvom
„Mnoho jazykov – mnoho
Mgr. Martina Pazderová
pohľadov na svet“. Cieľom
testovanie vedomostí
prednášky bolo priblíţiť deťom hravou
formou informácie, ktoré súvisia s jazykom ako prostriedku
kultúry a poznávania sveta. Bolo veľmi zaujímavé sledovať
reakcie detí, keď sa dozvedeli, koľko je jazykov v Európe a vo
svete i to aké sú zaujímavosti zo sveta jazykov. Na záver
podujatia sa testom zisťovali vedomosti, do akej miery si deti
zapamätali podané informácie.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 673/1/04
Dňa 20. novembra 2004 sa uskutočnilo v priestoroch
Cirkevnej základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta
v Trenčíne krajské kolo v prednese kresťanskej poézie
a prózy pod názvom „...a Slovo bolo u Boha“ za účasti 76
súťaţiacich. Trenčanom sa v niţších kategóriách veľmi
nedarilo, no vynahradili si vo vyšších vekových kategóriách.
Medzi stredoškolákmi sa stala víťazkou Zuzana Paššová
z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a
v kategórii poézie dospelých Ľudmila Šuvadová.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04
Dňa 1. decembra 2004 mala premiéru inscenácia hry
Miroslava Ďuriša pod názvom „Z času na čas“ v podaní
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„Divadla Normálka“ pod reţisérskym vedením jej autora
v kine Hviezda v Trenčíne. Autor vyuţil pri písaní scenára hry
trpkú skúsenosť svojho starého otca, ktorý vlastnil dom na
ulici v Trenčíne a po jeho asanácie dostal trojizbový byt na
sídlisku. Dej sa začína v roku 1952. Príbeh sa nekončí
asanáciou domu, ale naopak pokračuje aţ do súčasnosti. Starý
dom symbolizuje len starý klavír, ktorý bol premiestnený
z domu do nového kultúrneho stánku, čo vyrástol v jeho
blízkosti. Dejovú líniu vyplňujú osudy postáv, ale tie slúţia na
vykreslenie príbehu domu. Autor v hre vyuţil piesne ako
kabaretného prvku, čím oţivuje smutno-smiešny príbeh.
Trenčianske noviny 15.11.2004
Pomocná evidencia 679/1/04
Mierové námestie v Trenčíne plné detí v nedeľu 5. decembra 2004 o 16,00 hod. očakávalo príchod Mikuláša.
Rodičia s ratolesťami stojaci vzadu, ďaleko od pódia, zdieľali
spoločné rozčarovanie. Takmer nič z toho, čo sa dialo na
pódiu amfiteátra nevideli, slabo počuli, bolo im zima, všade
bola tma a Mikuláša nie a nie sa dočkať. Tí, ktorí stáli vpredu,
tvoriaci s deťmi na pleciach neprekonateľnú hradbu okolo
pódia i keď videli a počuli, odchádzali tieţ sklamaní
z nezáţivného programu, ktorý iba zbytočne odďaľoval
túţobne očakávaný príchod Mikuláša. Toto mestské podujatie
moţno zhodnotiť ako absolútne nevydarené, preto sa Mestský
úrad v Trenčíne v mene všetkých organizátorov, všetkým tým,
ktorí od tohtoročného Mikuláša na námestí očakávali viac,
ospravedlnil. Ak píšeme o organizátoroch, máme na mysli
v prvom rade odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Mestského úradu v Trenčíne, ktorý mal zohrať úlohu
odborného garanta i koordinátora organizácie programu,
agentúru „Izart“, ktorá vypracovala scenár programu na
objednávku, útvar marketingu a komunikácie mestského
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úradu, ktorý zabezpečoval propagáciu podujatia, ako aj ďalšie
zloţky mesta, ktoré mali na starosť napríklad občerstvenie
a obsadenie predajných stánkov, ich osvetlenie a pod. Je to
moţno paradox, ale aj v tejto situácii platí heslo „všetko zlé je
na niečo dobré“. Tohtoročný Mikuláš bol ďalšou nepríjemnou
skúsenosťou, ktorá opäť potvrdila potrebu reformy celkovej
organizácie práce mestského úradu, o ktorej sa dlho diskutuje,
ktorú bola aj úspešne začatá, no ktorú treba dotiahnuť
dôsledne aţ do konca, vrátane jasného rozdelenia kompetencií
a zodpovednosti, a to nielen v otázkach organizácie mestských
podujatí. V tejto chvíli nás môţe iba mrzieť, ţe dôsledky
zatiaľ nedotiahnutých vnútorných vzťahov nás dokázali
premôcť a preniknúť na verejnosť v tej najnevhodnejšej chvíli.
V prípade čakania na Mikuláša na to doplatili tí, ktorých sa to
má týkať najmenej – naši najmenší... Na druhej strane však
treba konštatovať výborný priebeh príchodu Mikuláša na
Sihoti a na Juhu, kde sa do organizácie podujatia
zainteresovali občianske výbory, poslanci mestského
zastupiteľstva,
spoločenské
organizácie
a pracovníci
kultúrnych stredísk.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 724/1/04, 735/1/04
Na deň svätého Mikuláša sa ţiaci trenčianskych základných
škôl zapojili do organizácie detského vianočného jarmoku. Na
tento účel boli na Mierovom námestí rozmiestnené vkusné
drevené stánky aj s osvetlením. Deti v nich ponúkali svoje
výrobky, ktoré boli veľmi originálne. Ba po námestí
prechádzal aj skutočný Mikuláš z Centra voľného času, ktorý
rozdával deťom sladkosti, ba aj uhlie. Na pódiu amfiteátra
vystupovali skupinky detí s koledami a zimnými hrami detí.
V ďalších dňoch aţ do zlatej nedele patrili tieto stánky uţ
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jarmočníkom, v ktorých ponúkali tradičné diela slovenských
výrobkov.
Dňa 10. decembra 2004 sa uskutočnila v Trenčianskom
múzeu vernisáţ
výstavy
pod
názvom
„Poľské ľudové umenie“ zo
zbierok Štát-

Katarína Babičová

neho etnografického múzea vo Varšave, ktorú pripravila kurátorka Alţbeta
Braneková. Vernisáţ výstavy ešte pred jeho oficiálnym
otvorením spestrilo vystúpenie Detského folklórneho súboru
„Radosť“ z Trenčína s programom tematicky zameranom na
vianočné obdobie. Po otvorení a privítaní hostí výstavy
riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou Babičovou sa
k prítomným návštevníkom výstavy prihovorila konzervátorka
a etnografka Jolanta Waţna zo Štátneho etnografického múzea
vo Varšave. Vo svojom príhovore spomenula, ţe v súčasnosti
muzeálna zbierka Štátneho etnografického múzea vo Varšave
obsahuje okolo 70 tisíc muzeálnych predmetov, z ktorých
najpočetnejšie a naj-cennejšie sú kolekcie starého a súčasného
ľudového umenia. Vďaka Slovenskému národnému múzeu
v Martine, sa podarilo v jeho priestoroch časť z týchto
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muzeálnych predmetov predstaviť na samostatnej výstave
a dnes vďaka dobrým kontaktom v Trenčianskym múzeom sa
predstavila výstava aj v Trenčíne. Pani
Jolanta Waţna priblíţila vývoj ľudového
umenia v Poľsku. Výtvarné umenie má
v dejinách poľského ľudového umenia
dôleţité postavenie, pretoţe svojím spôsobom
vytváralo umelecké hodnoty a zároveň
poukazovalo na vzťah poľského ľudu v svetu.
Jolanta Waţna
Na výstave je najviac zastúpené ľudové
sochárstvo, ktoré vyrástlo z náboţenskej ľudovej tradície a jej
tvorcami boli sedliacki umelci, ktorí pouţívali najrozšírenejšiu
surovinu drevo. Na výstave sú prezentované malými soškami
ako napríklad Matka Boţia, Jeţiš Kristus a podobne, určenými
pre domáce kultové obrady, ktoré mali za úlohu pribliţovať
Boha človeku. Okrem sôch bola zastúpená aj ľudová maľba,
ktorú vytvárali špecializované dielne,
umelecky sa rozvíjajúce v pútnických
miestach.
Najvýznamnejšie
bolo
čenstochovské maliarske stredisko,
ktoré sa prezentuje i na dnešnej
výstave
obrazmi Panny Márie
Čenstochovskej. Na výstave sa návštevníci
mohli
stretnúť aj
s obrazmi na skle maľovaných, na ktorých okrem
obrazov s náboţenskou tematikou, prevládajúcich v interiéroch gorálskych domácností, boli aj námety so svetskou
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tematikou predstavujúce zbojnícke scény alebo muţské
portréty. Časť vystavených exponátov priblíţila vývoj poľskej
ľudovej grafiky, ktoré reprezentovali drevoryty. Ich tvorcami
boli remeselníci sústredení okolo tlačiarní. Na záver
poďakovala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína
Babičová Slovenskému národnému múzeu v Martinu, ţe
umoţnilo v predvianočnom čase inštalovať výstavu
v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 714/1/04, 734/1/04, 736/1/04
Dňa 10. decembra
2004 sa uskutočnila
v priestoroch Galérie
M. A. Bazovského
v Trenčíne vernisáţ
výstavy
pod názvom „České maliarstvo
na
Trenčiansky komorný orchester so sólistom Ľ. Adamkom

prelome 19. a 20. storočia“ zo
zbierok Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne. Začiatok vernisáţe výstavy patril
vystúpeniu Trenčianskeho komorného orchestra so sólistom
Ľubomírom Adamkom. Prítomných návštevníkov privítala
zľava – PhDr. Danica Lovíšková a PhDr. Ludvík Ševeček
riaditeľka galérie PhDr. Danica
Lovíšková, osobitne vedúcu oddelenia kultúry Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Martu Šajbidorovú a riaditeľa
Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne PhDr. Ludvíka
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Ševečka. PhDr. Danica Lovíšková potom pokračovala vo
svojom vystúpení v priblíţení vývoja vzájomných vzťahov
medzi galériami, odvíjaných od podpísaných partnerských
vzťahov medzi Trenčianskym samosprávnym krajom
a Zlínskym krajom. Konštatovala, ţe výstava, ktorá má dnes
svoju premiéru je výsledkom vzájomnej spolupráce. Na záver
svojho vystúpenia poţiadala kurátora PhDr. Ludvíka
Ševečeka, aby predstavil výstavu. Prv však predstavil činnosť
Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne. Z jeho úst sa
prítomní návštevníci dozvedeli, ţe galérie sa sústreďuje na
maliarstvo a v súčasnosti má súbor pribliţne 1200 obrazov
z 20. storočia. Tieto uţ boli vystavované v popredných
svetových galériách. Kolekcia obrazov
z prelomu 19. a 20. storočia je počtom
menšia, ale je najcennejšia. Do nej patrí
pribliţne 120 významných diel, z ktorých
bolo v Trenčíne vystavovaných 50 diel.
Z autorov treba spomenúť Václava
Broţíka,
Joţka
Úprku,
Alojs Mucha - Sibyla
Josefa
Adolfa
Chválu,
Vojtecha
Hynaisa, Antonína Slavíčka,
Alojza Muchu, teda, čo meno,
to pojem vo výtvarnom umení.
No a skutočne, tí, ktorí prišli na
Joţka Úprka – Púť k sv. Antoníčkovi
dnešnú vernisáţ neľutovali,
pretoţe toľko krásy a umenia sa nedá vţdy tak kaţdý deň
vidieť naraz. Záver vernisáţe výstavy patril vystúpeniu
Trenčianskeho komorného orchestra.
Pomocná evidencia 715/1/04, 739/1/04
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Druhý rok po sebe sa v adventnom čase rozozvučali
trenčianske kostoly zborovým spevom v dňoch 10. aţ 12. decembra 2004. Adventný festival speváckych zborov s názvom
„Daj boh šťastia tejto zemi“ priniesol milovníkom tohto druhu
umenia tri koncerty, ktoré
odzneli
v Evanjelickom
kostole, kostole Notre Dame a kostole Piaristov –
sv. F. Xaverského. Predstavilo sa v nich jedenásť
slovenských a dva moravské hudobné telesá. Popri
miestnom Trenčianskom
Galakoncert zúčastnených zborov v kostole Notre Dame
speváckom zbore, Evanjelickom zbore „Zvon“ a Cirkevnom speváckom zbore z
Trenčína
–
Orechového
vystúpili i zbory z bliţšieho
okolia – Spevácky zbor
„Hornosúčan“, „Beckovský
spevácky zbor“, Miešaný
spevácky zbor mesta Nová
dirigenti zúčastnených speváckych zborov
Dubnica, Ţenský spevácky
zbor „Srňan“ z Horného Srnia a Miešaný spevácky zbor
„Cantabile“ z Nového mesta nad Váhom. Okrem toho
v Trenčíne koncertovali spevácke zbory z Topoľčian, Martina
„Dvořák“ z Uherského Brodu a „Cantare“ zo Slavičína.
Pomocná evidencia 729/1/04
Dňa 14. decembra 2004 sa stretlo v
priestoroch Verejnej kniţnice na Hasičskej
ulici v Trenčíne veľa hostí pri príleţitosti
osláv ţivotného jubilea 90. narodenín,
Mgr. Lýdia Brezová
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známeho činiteľa trenčianskeho kultúrneho ţivota Juraja
Gönciho. V slávnostnej atmosfére slávnosť otvorila Mária
Špániková, ktorá v mene oslávenca privítala všetkých
prítomných hostí. Ţivot jubilanta vo svojom príhovore
zhodnotila riaditeľka Verejnej kniţnice v Trenčíne Mgr. Lýdia
Brezová. Hoci študoval právo, priťahovala ho predovšetkým
kultúra, literatúra a publicistika. Stal sa známym ako
knihovník, novinár
publicista,
literát,
básnik, reţisér a scenárista. Prejavil sa
ako lokálpatriot, čo
našlo odozvu v jeho
prijatom umeleckom
mene – Juro Trenčiansky. Do poveMária Špániková, Lýdia Brezová, Juraj Gönczi, dcéra. J. Göncziho
domia
umeleckej
verejnosti sa dostal ako básnik zbierkami „Hluché ozveny“ a
„Zradná zem“. I napriek vysokému veku i v súčasnosti vydal
zbierku básní „Veterný kohút“ a tri knihy
epigramov
a aforizmov
„Kontraband“,
„Letopisy“ a „Glosy“. Pôsobil aj ako
šéfredaktor a redaktor regionálnych periodík
„Hlas Nitrianskeho kraja“, „Povaţský hlas“ a
„Trenčianske noviny“. No najvýraznejší
prínos jeho osoby bola zazIvo Veliký
namenaná v oblasti knihovníctva, keď v Trenčíne pôsobil ako riaditeľ
okresnej a neskôr krajskej kniţnice takmer 25
rokov. Pod jeho vedením sa kniţnica
v Trenčíne sa stala jednou z najpoprednejších
kniţníc na Slovensku. I dnes na dôchodku,
štúdiom archívnych dokumentov, prináša na
Lýdia Fajtová
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stránkach novín často veľa zaujímavých nepoznaných
udalostí. Po tomto príhovore spestrili slávnostné chvíle Ivo
Veliký recitáciou úryvkov veršov oslávenca, Lýdia Fajtová
trenčianskymi ľudovými pesničkami a Dušan Jacko
klavírnymi skladbami. No a potom uţ dostali slovo tí, ktorí
prišli oslávencovi zavinšovať. Na čele maratónu vinšovníkov
stála vedúca oddelenia kultúry Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Marta Šajbidorová, pracovníčka Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky Mgr.
Marta Ševčíková, predsedníčka
Spolku knihovníkov Slovenska
Mgr. Sylvia Stasselová, vedúci
odboru kultúry Mestského úradu
v Trenčíne Mgr. Peter Kocnár
a ďalší. Na záver pracovníčka
Zboru pre občianske záleţitosti
zápis Juraja Gönciho do pamätnej knihy
Mestského úradu v Trenčíne Bc.
Elena Gabajová poţiadala jubilanta Juraja Gönciho o zápis do
pamätnej knihy mesta Trenčín.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 13.12.2004
Pomocná evidencia 717/1/04, 738/1/04
Dňa 14. decembra 2004 sa uskutočnila v priestoroch
Poštovej banky v Trenčíne vernisáţ autorskej výstavy obrazov
Branislava Kristína z Nemšovej, pohotového grafika, kresliara
a tvorcu pastelov, ktorý sa na nej prezentoval 56 obrazmi.
Kurátorom výstavy bol PhDr. Marián Kvasnička. Kresby sú
dojmami, pocitmi, záţitkami kaţdodenného ţivota autora.
Podľa kurátora výstavy sú autorove práce filozofickým
diskurzom o svete a o tom, čo je za ním.
Trenčianske noviny 20.12.2004
Pomocná evidencia 744/1/04
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Nadchádzajúce vianočné obdobie akcelerovalo aktivitu
všetkých kultúrnych stredísk v Trenčíne v spolupráci
s občianskymi zdruţeniami, poslancami mesta Trenčín.
Takýmto podujatím bola výstavka „Čaro Vianoc“
v Kultúrnom stredisku Trenčín, Kyjevská ulica pod
gestorstvom jeho vedúcej
Světluši Rajnincovej, do
ktorej
prispelo
dvadsať
autorov svojimi vianočnými
námetmi, v ktorej nechýbali
medovníky, drôtené ozdoby,
adventné vence, svietniky
a podobne. Veľkému záujmu
vianočná výstava sa tešila pozornosti najmä starších občanov
sa tešil najmä mechanický
betlehem od Ivana Ševčíka z Trenčín – Kubrej. Podobne to
bolo aj v mestskej časti Trenčín – Opatová n/v., kde vedúca
kultúrneho strediska tejto mestskej časti Margita Dobiášová
tieţ pripravila vianočnú výstavu, v ktorej medzi exponátmi
nechýbali ozdoby na stromček, zdobené medovníky, ručne
zhotovené betlehemy, či ukáţky vianočného stolovania
starých materí. Dominantou výstavy bol betlehem umiestnený
na javisku kultúrneho domu, na ktorého realizácii sa podieľali
deti, ktoré priniesli viac ako jednosto vlastne zhotovených
figuriek zvierat k Jezuliatku, vraj, aby ho ochra-ňovali
a ohrievali svojím dychom.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04
Adventný čas bol priestorom pre aktivitu Trenčianskeho
hradného divadla, keď odohrali sériu siedmich predstavení
v kultúrnych zariadeniach v mestských častiach Trenčín –
Zlatovce, Trenčín – Záblatie, Trenčín – Juh a v kine Hviezda.
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Repertoárom predstavení boli úspešné uvedené hry
„Jááánošííík“, „Ţandári v štáte plešatom“ a Všetko o ţenách.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04
Dňa 17. decembra 2004 sa uskutočnila v spoločenskej
miestnosti Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne
prezentácia 4. zborníka literárnych prác členov Literárneho
klubu „Omega“.
Pomocná evidencia 716/1/04
V dňoch 17. aţ 19. decembra 2004 sa uskutočnil v Trenčíne
2. ročník multiţánrového festivalu „Alternatívne Vianoce“.
Okrem hudby, divadla a filmu bola pre návštevníkov
pripravená v priestoroch zrkadlovej sály kina „Hviezda“
čajovňa a výstavy fotografií. Publiku sa predstavilo Divadlo
PAT s neoromantickou koláţou pozliepanou z motívov
prevzatých od Fausta, Čapka, Nietzeho z Frankesteina, ďalej
vystúpil gitarista Vladimír Václavek. S hudobným projektom
sa predstavil Peter Ančic. Bonbónikom festivalu bol koncert
skupiny „Para“ a avantgardného hudobníka Pavla Fajta.
Zaujímavé bolo aj premietanie filmov, na ktorom návštevníci
vzhliadli najlepšie filmy z medzinárodnej prehliadky
študentského filmu „Áčko 2004“.
Info Trenčín 30.12.2004
Pomocná evidencia 749/1/04
V mesiaci december 2004 sa dostala na pulty kníhkupectiev
zaujímavá kniha pod názvom „Trenčín na pohľadniciach“,
ktorá bola výsledkom štyridsaťročnej zberateľskej RNDr. Jána
Hanušina, CSc., rodáka z Trenčína, dnes pracovníka
Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
V publikácii bola uprednostnená dokumentárna hodnota
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záberov na pohľadniciach pred výtvarne a graficky
spracovanými pohľadnicami, ktoré mali v podstate všedný
a menej zaujímavý záber. Autor sa v publikácii vyhol beţným
faktom, ktoré sú dostupné v turistických
sprievodcoch. Svoju knihu určil Trenčanom
a vôbec všetkým tým, ktorí sa v tomto meste
narodili, vyrástli i zostárli. Kaţdého čitateľa,
ktorému sa dostane nová kniha do rúk,
prekvapia zaujímavé texty pod kaţdou
jednou fotografiou, ktoré ju doplňujú
o doposiaľ nepoznané poznatky a údaje
RNDr. Ján Hanušin, CSc.
o objektoch, či priestore. Publikácia bola
vydaná s finančnou pomocou mesta Trenčín a ďalších
sponzorov vydavateľstvom „Dajama“ z Bratislavy.
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04
Dňa 18. decembra 2004 vyvrcholila televízna súťaţ
súkromnej televízie „Joj“ pod názvom „Dievča za milión“,
ktorá sa stala zaujímavou tým, ţe jej víťazkou sa stala 28
ročná Trenčanka Karin Olasová, keď jej diváci prisúdili 50,9
%. Vo finále sa stretla s Michaelou Suríniovou z Pezinku.
Karin Olasová týmto víťazstvom získala jeden miliónový
kontrakt s televíziou „Joj“.
Trenčianske noviny 20.12.2004
Pomocná evidencia 741/1/04
Dňa 19. decembra 2004 bol kostol Piaristov v Trenčíne
miestom koncertu dievčenského katedrálneho zboru „Puellae
Orantes“ z poľského mesta Tarnow, ktorý v tomto roku získal
v prestíţnej súťaţi prvú cenu v oblasti zborovej hudby
Consorco Polifonico Guido d´Arezzo v Taliansku. Dievčatá
a slečny vo veku od 10 do 18 rokov pod vedením zbormajstra,
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katolíckeho kňaza W. Pachota sa predviedli v plnom lesku,
pretoţe popri sakrálnom románskom repertoári z diel
Brahmsa, Mendelsona a Gounoda zaujali tradičné ľudové
koledy v moderných úpravách známych súčasných poľských
skladateľov. Mimoriadne silný dojem zanechali u poslucháčov
v predvianočnej atmosfére aj gregoriánske piesne, čo vďační
diváci odmenili spontánnym potleskom a slovami uznania po
skončení koncertu.
Info Trenčín 30.12.2004
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 749/1/04, 752/1/04
Dňa 19. decembra 2004 sa uskutočnil v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne benefičný koncert organizovaný pre záchranu
Tatier. V bohatom, ţánrovo rozmanito programe nechýbal
folklór, komorný orchester, tanečné súbory, historická skupina
a ďalšie. Vstupné bolo dobrovoľné a celý výťaţok bol
odoslaný na „Fond pre pomoc Tatrám“.
Info Trenčín 30.12.2004
Pomocná evidencia 749/1/04
Na Trenčianskom hrade medzi vianočnými sviatkami
a novým rokom pribudol nový exponát – socha rímskeho
jazdca na koni, ktorý bude súčasťou novej expozície na
Trenčianskom hrade. Vybudovanie novej expozície, ktorá
bude otvorená v roku 2005, bolo vyvolané informačným
vákuom o pobyte Rimanov v Trenčíne. Expozícia bude
mapovať pobyt rímskej légie na území Laugarícia v druhom
storočí nášho letopočtu a jej súčasťou okrem uţ spomínanej
sochy budú dobové archeologické nálezy, rôzne nádoby,
zbrane, či dobové mince. Neodmysliteľnou súčasťou
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expozície bude aj autentický odtlačok rímskeho nápisu z roku
179.
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 754/1/04
Perinbaba nebola v predvianočná čase veľmi štedrá na
sneh, ale bola bohatá na kultúrne podujatia určená ţiakom
trenčianskych základných škôl. Jednou z nich bola tradičná
akcia dňa 22. decembra 2005, v ktorej
deti zabávali svojich
kamarátov. Prv neţ sa
spustil bohatý program, účastníkov podujatia pozdravili vedúci útvaru školstva
a sociálnych
vecí
Mestského
úradu
medzi deti zavítal zlatý paraolympionik Rastislav T ureček
v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ a dlhodobo uvoľnený funkcionár
na výkon funkciu Branislav Zubričaňák. V bohatom programe
deti vzhliadli bohaté tanečné kreácie tanečných skupín
„Goonies“, „Koral“ a „Korzo“ v bohatej choreografii, športové ukáţky karatistov, spievanie kolied. Na záver podujatia
organizátori pripravili pre deti autogramiádu slávnych
športovcov – futbalistov Ondreja Šmelka a Róberta Hanka
z AS Trenčín, horolezca Jozefa Opatovského, olympionikov
Petra Páleša a Tomáša Martineka z Armádneho športového
klubu Dukla Trenčín a zlatého paraolympionika Rastislava
Turečka.
Info Trenčín 13.01.2005
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Starostlivosť o životné prostredie
Počas štyroch jarných dní v čase od 31. marca do 3. apríla
2004 bol areál Výstaviska Trenčín mesto módy miestom troch
špecializovaných výstav „Záhradkár“, „Včelár“ a „Zdravý
ţivotný štýl“, ktoré kaţdému ich návštevníkovi mala priniesť
nové poznania, na čo by nemal zabudnúť pri svojich pestovateľských aktivitách v záhradke i to
ako má zdravo ţiť. Ťaţiskom výstavných dní bol veľtrh záhradkárskych
potrieb „Záhradkár“, ktorý v tomto roku
mal uţ svoj desiaty ročník. Od skorého
rána aţ do neskorého večera sa organizátori výstavy tešili
nevšedného záujmu návštevníkov. Na
ploche
2
4.350 m ponúklo 180 vystavovateľov
široký
sortiment osív, sadív, okrasných a úţitkových
rastlín, záhradkárskych potrieb a malej
poľnohospodárskej techniky. V symbióze so
záhradkárskym veľtrhom sa konal uţ ôsmy ročník veľtrh včelárskych
potrieb
a včelích
produktov „Včelár“,
na ktorom sa prestavilo
15 vystavo2
vateľov na ploche 100 m . Šiesty ročník výstavy „Zdravý
ţivotný štýl“ sa niesol pod heslom „Zdravie, relax a celková
vyváţenosť osobnosti“, na ktorom sa predstavilo 51 vystavovateľov na celkove ploche 856 m2. Vystavovatelia sa
prezentovali výrobkami zdravej výţivy, prírodnými liečivami
a kozmetikou, športovými a relaxačnými potrebami, ponuku
rekondičných,
relaxačných a ozdravovacích
pobytov.
K atraktívnosti výstavy prispeli stretnutia s osobnosťami
z oblasti kulturistiky a fittnesu – vicemajstrom sveta v kulturistike Jurajom Vrábelom, majstrom sveta v kulturistike za
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rok 2003 Štefanom Havlíkom a majsterkami sveta vo fittnes
za rok 2003 Barbarou Bunčákovou a Natáliou Lenártovou.
Neposledne treba spomenúť aj konferenciu s medzinárodnou
účasťou pod názvom „Pohyb a zdravie“, ktorej organizátorom
katedra telesnej výchovy a športu Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Pomocná evidencia 187/1/04, 188/1/04, 189/1/04,
190/1/04, 203/1/04
Od 23. marca do 26. apríla 2004 sa uskutočnilo v meste
Trenčín jarné upratovanie, aby sa po dlhotrvajúcej zime
odstránil inertný posypový materiál z chodníkov a ostatných verejných komunikácií, pozbierali sa roztrúsené papiere, pohrabali sa trávniky a orezávali sa subrigádnici vo chvíľach oddychu
ché konáre stromov.
Treba pochváliť spoluprácu mesta Trenčín s Povaţskou odpadovou spoločnosťou, ţe pre jednotlivé etapy v určených
oblastiach mesta boli v oveľa väčšom mnoţstve poskytnuté
veľkobjemové kontajnery na zber smetí a boli aj pravidelne
pri ich naplnení odváţané. Do jarných brigád sa zapojili nielen
starší, ale aj mladí občania mesta, čo predchádzajúcich rokoch
nebolo zvykom. A tak mesto Trenčín sa dôstojne pripravilo na
veľkonočné sviatky.
Vlastné poznámky
V 13. týţdni roka 2004 na sídlisku Juh v Trenčíne vzbudilo
pozornosť verejnosti rozsiahle vyrubovanie stromov pred
panelákmi na Šmidkeho ulici. Pracovníci Mestského hospodárstva Trenčín tu rad radom zrezávali takmer všetky stromy a
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nechávali iba zopár rastúcich popri chodníku. Ako sa však
ukázalo, tento radikálny zásah mal racionálny dôvod, pretoţe
na tejto strane takmer vôbec nie je slnečné svetlo a na múroch
sa začala usádzať pleseň. Na príčine boli práve tieto husto
rastúce stromy blízko domov. O výrub poţiadali občania kvôli
plesni, ktorá sa tvorila po stenách obytných domov a drţí na
nich vlhkosť. Spočiatku na Mestskom úrade v Trenčíne aj
váhalo s výrubom stromov, ale napokon súdny znalec a
odborníci zo štátneho orgánu Ochrany prírody a krajiny Biele
Karpaty z Nemšovej si všetko dôkladne prehliadli a sami
určili, ako a ktoré stromy sa majú vyrúbať. Takţe všetko sa
vykonávalo za asistencie odborníkov.
Trenčianske noviny 29.03.2004
Pomocná evidencia 197/1/04
Dňa 16. apríla 2004 predpoludním oţilo detské ihrisko pri
hoteli Brezina dţavotom ţiakov z trenčianskych základných škôl na Novomeského
a Hodţovej ulici, ktorí sa
zúčastnili podujatia organizovaného Mestskou správou
lesov v Trenčíne pod názvom
„Zobudenie Breziny smiechom detí“. Ešte
pred jeho oficiálnym otvorením deti preverili
funkčnosť svojou hravosťou všetky technické zariadenia nachádzajúce sa na detskom
ihrisku, včítane novej veľkej kĺzačky, ktorá
ešte voňala novotou. No a potom uţ všetky
prítomné deti stíchli a pozorne sa započúvali
do recitácie Bc. Viery Štefulovej, ktorá básňou vyjadrila slovami básnika radosť a
šťastie, ţe sa môţe prechádzať po šikmých
Ing. Vravková
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stráňach z vôňou bazy, ktoré skrývajú najchutnejší prameň
čistej vody. Po tomto poetickom úvode voľným slovom
upriamila pozornosť na činnosť človeka, ktorý často svojou
bezohľadnosťou ničí prírodu a jej krásu. No predsa sú tú
ľudia, ktorí svojou prácou a svojou láskou k hodnotám snaţia
sa prírodu chrániť a zveľaďovať. Potom riaditeľka Mestskej
správy lesov v Trenčíne Ing. Erika Vrávková privítala ţiakov
trenčianskych základných škôl aj s ich vyučujúcimi a viceprimátora mesta Trenčín Ing. Antona Boca. Vo svojom krátkom príhovore pripomenula, ţe i keď sa mesiacu apríl pre jeho
vrtohy v počasí hovorí všelijako, predsa nik mu neuprie, ţe je
mesiacom prebúdzajúcej sa prírody po zimnom období,
v ktorom sa opakuje zázračná jej premena odievania sa do
zeleného šatu. Ţiakov pozdravil aj viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Anton Boc, ktorý vo svojom krátkom príhovore povedal,
ţe trenčianska Brezina bola pre neho od mladosti miestom
regenerácie telesných a duševných síl
a k tejto láske učil aj svoje deti. Vyzval deti,
aby si prírodu váţili a ochraňovali ju. Po jeho
slovách prítomné deti básničkami a spevom
pozdravili prebúdzajúcu sa Brezinu, čo všetci
prítomní ocenili potleskom.
Na záver podujatia dostala
slovo lesný pedagóg Mest- viceprimátor Mesta Trenčín
Ing. Anton Boc.
skej správy lesov v Trenčíne
Ing. Jaroslava Ványová, ktorá s prítomnými
deťmi nadviazala kontakt formou jej otázok
a ich odpovedí. Deti mali moţnosť sa vyjadriť
na otázky vo svojich odpovediach ako
napríklad :
Ing. Jaroslava Ványová
- čo všetko si pri prechádzke v prírode zaţil,
- ako sa treba správať pri prechádzke lesom,
- ako sa treba obliecť pri vychádzke do prírody a podobne.
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Vtipné pri odpovediach detí bolo to, ţe hovorili
do improvizovaného mikrofónu zo smrekovej
šišky. No nezostalo sa len pri takejto statickej
činnosti. Deti sa rozbehli po lese s pracovníkmi
Mestskej správy lesov v Trenčíne spoznávali
prebúdzajúcu sa Brezinu.
Vlastné poznámky
Jakub Vančo hovorí o svojich dojmoch z prePomocná evidencia 223/1/04
chádzok po prírode.
Fotoalbum č. 15/2004
Od začiatku apríla čakala veľká, vzorne uloţená hromada
odpadu pred nájomným domom na Ţelezničnej ulici na svoje
odvezenie. Rómski nájomníci obývajúci tento trochu
strašidelný mestský „činţiak“ teda svoje slovo dodrţali, ktoré
prikázala kontrola z odboru sociálnych vecí Mestského úradu
v Trenčíne a Úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne,
snaţiac sa zlepšiť ťaţivé ţivotné prostredie v tejto lokalite,
bezprostredne susediacej s trenčianskou ţelezničnou a
autobusovou stanicou. Ten, kto termín nedodrţal, bolo Mesto
Trenčín. K posunutiu harmonogramu došlo podľa neho kvôli
nepriazni počasia, ale aj kvôli záhradkárom. Náprava nastala
v čase od 19. do 23. apríla 2004. S problémom zdevastovaného a rozpadajúceho sa domu, ktorý kazí dojem
prichádzajúcich návštevníkov do Trenčína autobusom či
vlakom, však budú musieť predstavitelia Mesta Trenčín
zápasiť aj naďalej.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Niektorí milovníci unikátneho lesoparku Brezina v centre
mesta Trenčín, ktorý býva často nazývaný aj zeleným
klenotom mesta, bijú v poslednej dobe na poplach.
Borovicové porasty, ktoré tvoria takmer tri štvrtiny celého
lesa, pomaly vysychajú. Na tejto skutočnosti sa podpísali
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poţiare, minuloročné sucho, hmyz, ale aj hubové ochorenia.
Borovice pôvodne na Brezine nerástli. Keďţe lesopark tvoril v
minulosti jedinú prístupovú cestu na hrad, vypaľovali hradní
páni kvôli rozhľadu stromy uţ od stredoveku. Opätovné snahy
o zalesnenie Breziny sa objavovali od 18. storočia. Pôda bola
však natoľko vyčerpaná, ţe na nej všetko hynulo. Zalesniť
pustatinu sa podarilo aţ na prelome 19. a 20. storočia, kedy
boli na Brezine vysadené borovice pochádzajúce zo
Stredomoria. Húţevnaté balkánske stromy sa ujali a v
dnešných dňoch lesu dominujú. Veľká časť z nich má však
hrdzavé vrcholce a je napadnutá príţivníckou hubou. Podľa
vyjadrenia vedúceho strediska Brezina Ivana Jančičku
borovice usýchajú uţ dlhé roky. Tie, čo zhynú, sú pravidelne
odstraňované. Nemyslím si, ţe je to tento rok aţ také zlé, aby
to vzbudzovalo obavy z kalamity. Podľa bývalého riaditeľa
Správy mestských lesov v Trenčíne Ing. Jaroslava Baláţa
postihnutá je najmä juhozápadná časť lesoparku od základnej
školy na sídlisku Juh ponad Partizánsku ulicu. Presne pred
rokom, počas veľkonočných sviatkov, tam bol poţiar na
ploche šiestich hektárov. Aby sa borovice mohli spamätať,
potrebovali priaznivé klimatické podmienky. Namiesto nich
prišli však extrémne suchá. Borovica je na Brezine nepôvodná
a uţ prestarnutá. Postupne by ju mal nahrádzať pôvodný
listnatý porast. Obnovná doba je asi päťdesiat rokov. Aj Jozef
Májsky z chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty si myslí, ţe
pre Brezinu je nevyhnutný návrat pôvodného porastu.
Opadávka z borovíc je veľmi kyslá, takţe pod nimi takmer nič
nerastie. Nepasuje to k nám a bráni to rastu pôvodnej cennej
flóry. Niektorí obyvatelia Trenčína si však Brezinu bez
borovíc nevedia predstaviť. Ak úplne vyhynie, bude to
znamenať zmenu panorámy mesta. V zime budú listnaté
stromy opadané a lesopark úplne pustý myslí si Ing. arch.
Július Brúna.
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Trenčianske noviny 26.04.2004
Uţ po jedenástykrát sa od 15. do 17. júna 2004 na celkovej
ploche 5 850 m2 predstavilo 130 vystavovateľov z oblasti
vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany
ţivotného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja
miest a obcí na medzinárodnej špecializovanej výstavy „Aqua
2004“.Jej stúpajúcu úroveň dokazuje nárast obsadenej
výstavnej plochy ako aj aktívna účasť zahraničných
vystavovateľov. Vďaka podpore odborných garantov, ktorými
boli Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky,
Slovenský národný komitét IWA, Asociácia čistiarenských
expertov Slovenskej republiky, Štúdio Regis, Cech
podnikateľov v energetike Slovenska, Zdruţenie miest a obcí
Slovenska a Trenčianska regionálna komora Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory má výstava aj vysokú
odbornú úroveň, tvorenú sprievodným programom. Jeho
súčasťou boli dve odborné konferencie „Aqua 2004“ a
„Hydroslovakia 2004“. Odbornú konferenciu „Aqua 2004“
pod záštitou Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej
republiky poriadal Slovenský národný komitét IWA v
spolupráci s katedrou zdravotného inţinierstva Stavebnej
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom
konferencie s podtitulom "Vodné zdroje" bolo oboznámiť
široký okruh odbornej vodohospodárskej verejnosti s
najnovšími poznatkami a skúsenosťami z oblasti vodného
hospodárstva a zároveň vytvoriť priestor na diskusiu.
Konferencia „Hydroslovakia 2004“ bola organizovaná
Štúdiom Regis, Slovenskými elektrárňami, a.s. a Vodnými
elektrárňami, o.z.. Tento rok bola venovaná malým vodným
elektrárňam, ich postaveniu a funkcii v Elektrizačnej sústave
Slovenska, moţnostiam ich výstavby, starostlivosti o ich
technologické zariadenia, legislatíve a vplyvu hydroenergetiky
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na ţivotné prostredie. V súvislosti so vstupom Slovenskej
republiky do Európskej únie a novými moţnosťami
spolufinancovania rekonštrukcie, dobudovania alebo výstavby
nových diel environmentálnej infraštruktúry pripravila
Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky spolu
s katedrou environmentálneho inţinierstva Fakulty chemickopriemyselných technológií Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave v rámci výstavy „Aqua 2004“ odborný seminár s
názvom „Legislatíva a fondy Európskej únie v oblasti vôd pôvodné predstavy a realita“. Organizátori seminára
upozornili na problémy a špecifiká pri uplatňovaní novej
legislatívy v oblasti ochrany vôd a poukázali na jej klady a
nedostatky. Zároveň cieľom seminára bolo informovať o
moţnostiach čerpania zdrojov financií z fondov Európskej
únie, potrebných pre realizáciu opatrení nutných pre
zosúladenie našej legislatívy s legislatívou Európskej únie. V
sektore vody išlo najmä o budovanie, rekonštrukciu alebo
intenzifikáciu vodovodov a kanalizácií. Pre vystavovateľov
organizátori opäť pripravili súťaţ „Zlatá Aqua“ o najlepšie
vystavované výrobky a technológie. S cieľom podporiť
estetickú úroveň výstavných expozícii bola vyhlásená súťaţ o
najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý akvadukt“. Po
prvýkrát bola udelená aj „Cena Milana Topoliho“. Výsledky :
A) súťaž o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy A Q U A
„Modrý viadukt“
1 . miesto expozícia firmy „Proxima 76“, spol. s r.o. –
Bratislava
2. miesto expozícia firmy Alfa Laval Slovakia, spol. s r.o.
– Bratislava
3. miesto expozícia firmy Hobas Sk, spol. s r.o. –
Bratislava
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B) súťaž o najlepší exponát „Zlatá Aqua“
- kategória výrobkov :
1. miesto : Spectro::Lyser - Multikomponentný ponorný
UV-Vis spektrometrický analyzátor znečistenia vody
od firmy „EcmEco“
2. miesto : Odsírovacie zariadenie od firmy „Desulphair
U03 K+H Kinetic“, a.s. Slovenská Ľupča
3. miesto : Ponorné axiálne miešacie a prevzdušňovacie
zariadenie „PAMP „ 7,5 Prox T.E.C., s.r.o. Trenčín
- kategória technológií :
1. miesto : Mike Urban – softvér od firmy „DHI
Slovakia“, s.r.o. Bratislava
2. miesto : Analytické metódy pre hodnotenie kvality
pitných vôd od Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Bratislava
3. miesto : Riadiaci a informačný systém RIS 300 od
firmy „Protelcont“, s.r.o. Veľký Biel
Vlastné poznámky
V dňoch 14. aţ 15. júla 2004 na Mierovom námestí
v Trenčíne rozloţili svoj stánok členovia „Spoločnosti
priateľov Zeme“, aby informovali občanov o variante
nulového odpadu. Členovia tejto košickej mimovládnej
neziskovej organizácie sa počas informačného turné
„Smerujme k nulovému odpadu“ snaţili okoloidúcich
informovať, ako môţu jednoducho predchádzať vzniku
odpadu, čo môţu a nemôţu separovať, či napríklad aj o tom,
ako si vytvoriť vlastnú kompostáreň. Nejde o nulový odpad, to
je nereálne vysvetľoval člen spoločnosti Radoslav Plánička. Je
snahou, aby sa zníţilo mnoţstvo odpadov putujúcich na
skládky a do spaľovní. Podľa tohto ekoaktivistu mesto Trenčín
v otázkach nakladania s odpadom nie je pozadu. Ako
pozitívum treba hodnotiť, ţe sa v niektorých častiach mesta
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Trenčín zbiera biologický odpad a kompostuje sa aj biologický odpad z mestskej zelene. To radí mesto Trenčín medzi
jedno z mála miest na Slovensku, kde sa toto robí. Mesto
Trenčín má dve kompostárne, či zberný dvor, čo
sú veci, ktoré mnohým
mestám chýbajú. Chýba
však celoplošný separovaný zber, ani kontajnerov nie je toľko, koľko
by malo byť. Zaujímavé
sú niektoré čísla, keď
kaţdý občan vyprodukuje
ročne pribliţne 290 kg
členovia spoločnosti veľmi radi komunikovali zo všetkými záujemcami
komunálneho
odpadu.
Spoločne teda na Slovensku vytvoríme 1,6 milióna ton
komunálnych odpadov. Hmotnostné zloţenie našej odpadovej
nádoby tvorí :
- 45% biologický odpad vyuţiteľný kompostovaním,
- 20% papier dobre recyklovateľný,
- 12% sklo dobre recyklovateľné,
- 7% plasty recyklovateľné v obmedzenej miere,
- 4% textil recyklovateľný v obmedzenej miere,
- 4 % kovy dobre recyklovateľné,
- 4% anorganický odpad dobre recyklovateľný,
- 3% drevo, guma, koţa, recyklovateľné v obmedzenej miere,
- 1% nebezpečný odpad recyklovateľný v obmedzenej miere.
Členovia Spoločnosti priateľov Zeme sa v jednotlivých
mestách nestretávajú iba s občanmi, ale snaţia sa poskytovať
informácie aj miestnym samosprávam. Presviedčajú aj
predstaviteľov miest a obcí, ţe v rámci zavedenia separovaného zberu nestačí iba nakúpenie zberných nádob a ich
rozmiestnenie po meste. Súčasne s tým musí prebiehať
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intenzívna informačná kampaň. Ľudia majú totiţ veľa iných
problémov, odpad je často pre nich na poslednom mieste.
Chýbajú im informácie, čo do kontajnerov dať. Mnohí
častokrát ani nevedia, ţe separovaný zber v meste funguje.
Nestačí preto uverejňovať v mestských novinách v kaţdom
čísle ten istý článok. Treba pracovať v školách, robiť osvetu
priamo medzi ľuďmi, aj od domu k domu, organizovať
diskusie a podobne.
Info Trenčín 29.07.2004
Pomocná evidencia 492/1/04
Firma „Kovohute“ v Trenčíne začala pred ôsmimi rokmi
podnikať v oblasti spracovania druhotných surovín. Bolo
umiestnená do areálu firmy „Trens“ Trenčín, ktorá si postavila
pec na tavenie kovového, najmä hliníkového šrotu. Jej
predstavitelia presvedčili funkcionárov mesta Trenčín, ţe
neide o výrobu hliníka, ale len o jeho likvidáciu tavením
hliníkových zliatin v peciach pri teplotách nad 1.000 stupňov
C. Mesto Trenčín vydalo povolenie. Problémy sa začali šíriť
po niekoľkých rokoch, keď sa obyvatelia okolitých bytoviek
začali sťaţovať na šírenie nepríjemného zápachu. Keď si
v tomto roku 2004 firma podala ţiadosť o územné rozhodnutie
na výstavbu novej pece, zaktivizovali sa občania a oslovili
poslancov mestského zastupiteľstva. Tí odporučili mestskému
zastupiteľstvu preveriť schválenie zavedenia novej technológie a zastaviť konanie vo veci územného rozhodnutia na
novú vec taviacu pec. Kvalitu novej technológie nespochybňuje ani Mesto Trenčín ani občania, avšak stále je tu
zdvihnutý prst podozrenia, keď „Kovohute“ k jednej taviacej
peci bez povolenia postavili ďalšiu. Mesto Trenčín vo svojom
stanovisku bezpodmienečne ţiada utlmiť starú technológiu.
Preto „Kovohute“ dostali odporučenie stiahnuť ţiadosť
o územné rozhodnutie, prepracovať dokumentáciu a dekla550

rovať v nej, ţe dňom spustenia novej technológie zlikviduje
starú technológiu.
Pomocná evidencia 475/1/04
Začiatkom augusta 2004 sa začali stavebné práce na
výstavbe splaškovej kanalizácie v mestskej časti Trenčín –
Záblatie. O tejto skutočnosti informovala riaditeľka Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti Ing. Ţelmíra Harvánková primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera.
Stavebné práce sú financované z prostriedkov Trenčianskych
vodární a kanalizácií, z grantu Európskej únie a občania. Práce
by mali byť ukončené do 13. októbra 2004.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
V dňoch 19. a 20. októbra 2004 zavítali do lesoparku
Brezina študenti 5. ročníka Lesníckej fakulty Vysokej školy
lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V rámci hlavného cvičenia
z predmetu „Funkčne integrované lesné hospodárstvo“ sa im
ich pedagógovia, prof. Ing. Milan Hladík, CSc. a Ing. Ladislav
Brezina, CSc. rozhodli ukázať, ako sa dajú v praxi skĺbiť
viaceré funkcie lesa
(rekreačná,
ochranná
a hospodárska). Uţ po
deviatykrát sa im venovali zamestnanci Správy mestských lesov,
m. p. o., Trenčín riaditeľka Ing. Erika Vravková, Ing. Jaroslava
Vanyová a Ivan Jančička, ktorí prizvali na
pochôdzku po Brezine aj bývalého riaditeľa Správy mestských
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lesov, m. p. o., Trenčín a súčasného odborného lesného hospodára Ing. Jaroslava Baláţa a zhotoviteľa lesného hospodárskeho plánu aj generálneho plánu lesoparku Brezina Ing.
Jozefa Hašuľa. Študentov zaujímali tak lesohospodárske
postupy v súvislosti s nadradenou rekreačnou funkciou
lesoparku, napr. tvorba riedkolesa, vzťah medzi generálnym
plánom a lesohospodárskymi postupmi, zmena pôvodných
poľnohospodárskych kultúr (sadov) na porastové plochy,
a tým aj rozšírenie plochy lesoparku, ako aj budovanie jeho
infraštruktúry, ako sú náučné chodníky, cesty, ihriská,
informačné tabule, ohniská... Študenti mali moţnosť na tvári
miesta vidieť aktuálne problémy trenčianskych lesníkov s
udrţiavaním hranice lesoparku v pôvodnej línii pri výstavbe v
okrajových častiach Trenčína, napr. na sídlisku Horný Šianec.
Trochu nesmelo si tieţ vyskúšali ukáţky lesnej pedagogiky.
Za dva dni sa na Brezine spolu vystriedalo stodvadsať
študentov, ktorí sa rozhodli prísť k nám napriek tomu, ţe cestu
si hradili sami. To znamená, ţe na Brezine je stále, čo vidieť
a čomu sa priučiť. Táto skutočnosť potvrdzuje zároveň
mimoriadne dobrý vzťah Správy mestských lesov, m. p. o.,
Trenčín v starostlivosti o lesopark Brezina.
Info Trenčín 02.12.2004
Pomocná evidencia 697/1/04
Dňa 9. decembra 2004 bol pre mesto Trenčín a obce leţiace
na pravom brehu rieky Váh významný deň, pretoţe bola
odovzdaná nová čistiareň odpadových vôd pre mesto Trenčín
a obce po pravej strane rieky Váh i za pomoci finančných
prostriedkov Európskej únie. Na tejto významnej udalosti sa
stretli predstavitelia verejnej správy, štátnej správy,
zástupcovia dodávateľských organizácií, aby boli svedkami
tejto mimoriadnej udalosti. Slávnosť otvoril a prítomných
hostí privítal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler,
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osobitne ministra ţivotného prostredia Slovenskej republiky
prof. RNDr. Lázsló Miklósa, DrSc., predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefana Štefanca a riaditeľa
hlavného dodávateľa stavebných prác Doprastav Bratislava,
závod Ţilina Ing. Róberta Turanského. Okrem iného vo
svojom príhovore povedal, ţe je to prvá stavba takéhoto
rozsahu, ktorú Trenčianske vodárne
a kanalizácie realizovali, ale pri ktorej
sa nezaobišli bez dobrej spolupráce
s ostatnými firmami a organizáciami.
Poďakoval sa Európskej komisii, ktorá
poskytla finančné prostriedky na toto
dielo, Ministerstvu ţivotného prostredia
Slovenskej republiky, ktoré tieţ
poskytlo na túto
stavbu
finančné
Ing. Branislav Celler
prostriedky. Vyjadril presvedčenie,
ţe dielo bude dobre fungovať. Na
vystúpenie
primátora
mesta
Trenčín nadviazal
príhovorom
minister ţivotného
prostredia Slovenskej
republiky
prof. RNDr. Lázsló Miklós, DrSc.
prof. RNDr. Lázsló Miklós, DrSc. Vyjadril potešenie nad tým, ţe projekt
realizácie čističky bol pilotným projektom, ktorý sa spúšťal v rámci SloIng. Štefan Štefanec
venskej republiky a dnes sme stali
svedkami jeho odovzdania do uţívania. O potrebe čistiarne
odpadových vôd vie ako nastúpil do funkcie ministra
ţivotného prostredia, teda od roku 1998. I keď od začiatku
prípravných prác do začiatku realizácie tohto významného
diela prebehlo veľa času, ale uţ samotná realizácia prebehla
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veľmi rýchlo. Preto aj on sa pripája k poďakovaniu všetkým
tým, ktorí sa podieľali na úspešnosti pri budovaní stavby.
Povedal, ţe verí, ţe táto stavba prinesie úţitok ţivotnému
prostrediu, regionálnemu a hospodárskemu rozvoju celému
regiónu. Predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Štefan Štefanec vyzdvihol osobnosť
bývalého primátora mesta
Trenčín a bývalého predsedu
Regionálneho
slávnostné prestrihnutie stuhy ministrom ţivotného prostredia prof. RNDr. Lázslóm Miklósom za
asistencie primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, predsedu T SK Ing. Štefana Štefanca
a riaditeľa ţilinského závodu Doprastavu Bratislava Ing. Róberta T uranského
zdruţenia
stredného Povaţia Ing. Jozefa Ţišku, ktorý v priebehu dvoch
volebných období intenzívne pracoval na úspešnosti tejto
akcie. Konštatoval, ţe moţno dnes si neuvedomujeme dosah
tohto diela. Jeho výstavbou mesto Trenčín uţ
nebude hlavným znečisťovateľom rieky Váh na
jeho strednom toku a čo
je dôleţité, ním sa pripravili podmienky pri
činnosť priemyselného
parku v Trenčíne. Riaditeľ Doprastavu Bratisprehliadka areálu ČOV všetkými hosťami
lava, závod Ţilina Ing. Róbert Turanský potom vyzval
ministra ţivotného prostredia Slovenskej republiky prof.
RNDr. Lázsló Miklósa, DrSc., primátora mesta Trenčín Ing.
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Branislava Cellera a predsedu
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja Ing. Štefana Štefanca
k prestrihnutiu symbolickej stuhy
otvorenia, čo menovaní za
potlesku
prítomných
hostí
Ing. Juraj Bíly

s radosťou vykonali. Keďţe
v priestore
slávnostného
otvorenia bolo pomerne
chladno, hostia s radosťou
uvítali moţnosť zohriať sa
v miestnosti dispečingu čishostia sledujú výklad Ing. Bíleho o činnosti dispečingu
tiarne odpadových vôd
a vypočuť si z úst Ing. Juraja Bíleho informáciu o organizácii
činnosti čistiarne odpadových vôd. No, a ako v skutočnosti
prebieha čistenie vody v areáli čistiarne odpadových vôd, sa
mohli presvedčiť hostia priamo v teréne, keď nazreli do
všetkých objektov, v ktorých bezproblémovo fungovalo nové
strojno-technologické zariadenie. Všetci s uznaním chválili
vykonané dielo.
Trenčianske noviny 13.12.2004
Pomocná evidencia 722/1/04, 740/1/04
V dňoch
9.
a
10.
decembra 2004 Správa Mestských lesov Trenčíne sa prezentovala spolu s Občianskym
zdruţením „Alea“ – Agentúra
pre podporu lesníckych a ekologických aktivít na interaktívnej výstave o lesnej pedagoo praktické činnosti mali deti najväčší záujem
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gike v Kultúrnom stredisku Trenčín – Juh. Podujatie bolo
určené pre učiteľov a ţiakov základných škôl, pracovníkov
samosprávy, štátnej správy v oblasti školstva, lesného hospodárstva a ţivotného prostredia, lesný personál a podnikateľský sektor v oblasti cestovného ruchu. Jeho cieľom bolo
nadviazať dlhodobú spoluprácu medzi učiteľmi základných
škôl a akreditovanými lesnými pedagógmi z daného regiónu,
ktorí formou záţitkového učenia v lese sprostredkúvajú
stretnutie detí s prírodou. Ako povedala riaditeľka Správy
Mestských lesov v Trenčíne Ing. Erika Vravková, pojem
„lesná pedagogika“ pozná verejnosť v krajinách Európskej
únie uţ dávnejšie a je čoraz známejší aj v našej modernej
lesníckej praxi. Práve les ako
spoločenstvo ţivých organizmov je
vhodný na bezprostredné záţitky
z prírody a tým aj ideálnym miestom
na vzdelávanie o ţivotnom prostredí.
Z toho dôvodu práve lesníci s prehľadom vo viacerých prírodovedných
disciplínách a praktickými skúsenosťami s pozorovaním prírody majú
dobré predpoklady priblíţiť prírodu
verejnosti. Cieľom lesnej pedagogiky
Drevo ako hudobný nástroj
je vzbudiť a prehĺbiť vo verejnosti
záujem a porozumenie pre les
a prírodu, dostať les do povedomia
ľudí ako trvalo udrţiavaný ekosystém, no najmä pomocou záţitkového učenia v lese a nezabudnuteľného pozorovania ţivota v lese
vybudovať trvalý vzťah k lesu u detí.
zisťovanie vône dreva
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Bolo veľkým záţitkom sledovať mimoriadny záujem
prítomných detí, ktoré prostredníctvom skúsených lesných
pedagógov získavali svoje prvé poznatky o lese.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 720/1/04, 721/1/04
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Telesná výchova a šport
Kaţdý, kto sa zaujíma o futbal v Trenčíne dobré vie, ţe
počas celého roka 2004 budú prebiehať rôznymi formami
oslavy storočnice trenčianskeho futbalu. Jej začiatok sa
uskutočnil dňa 10. januára 2004 5. ročníkom futbalového
halového turnaja „Memoriál Karola Borhyho“, významnej to
osobnosti československého a trenčianskeho futbalu. Ešte pred
otvorením turnaja sa uskutočnilo odovzdávanie cien
zaslúţilým hráčom a funkcionárom trenčianskeho futbalu,
medzi ktorými bol prítomný najstarší ţijúci hráč vyše 80ročný Karol Kreibich. Podujatie slávnostne otvoril predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Štefan Štefanec. Medzi
prítomnými hosťami boli viceprimátor Ing. Ján Krátky
a uvoľnený funkcionár Ing. Branislav Celler. Málokedy sa
naskytne človeku vidieť toľko futbalových osobností, nielen
trenčianskeho futbalu, pohromade. Treba ich spomenúť Karol
Kreibich, Jankech, Šimončič, Masný, Bencz, Koiš, Hojsík,
Čemez, Pokorný, Lintner, Jambor, Koronczi, Albrecht, Ančic,
Jurkovič, Hollý a mnohí ďalší. No a potom prišlo športové
zápolenie turnaja, na ktorom štartovalo osem muţstiev. Tieto
boli rozdelené do
dvoch skupín. Víťazmi
skupín sa stali futbalisti AS Trenčín a
Myjavy Turá – Lúka,
ktorí zároveň odohrali
medzi sebou finálový
duel. Finálový duel
reţírovali prvoligisti
z AS Trenčín, ktorí
víťazné druţstvo AS T renčín
nastúpili aj s niektorými posilami a po dobrom a nadšenom, výkone porazili
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futbalistov z Myjavy Turej Lúky výsledkom 6:2. Najlepším
strelcom turnaja s 5 gólmi bol vyhodnotený
M. Bubenko, najlepším hráčom sa stal I. Lietava z AS Trenčín
a brankárom M. Volešák z AS Trenčín. Ceny muţstvám a
jednotlivcom odovzdali významne osobnosti trenčianskeho
futbalu. Spestrením prestávky bolo vystúpenie 11-ročného
futbalistu TTS Trenčín Frederika Bílovského, ktorý sa
divákom predstavil úţasným ţonglovaním.
Trenčianske noviny 12.01.2004
Pomocná evidencia 9/1/04
Dňa 17. januára 2004 sa uskutočnila v priestoroch
Stredného odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne
volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne. Na jej rokovaní sa zúčastnili delegáti z futbalových
klubov okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjavy.
Konferenciu otvoril a viedol člen výkonného výboru
Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. František
Masár. Okrem za predsedníckym stolom sedeli športový
riaditeľ Slovenského futbalového zväzu V. Wänke, člen Rady
Slovenského futbalového zväzu Jaroslav Jambor, podpredseda
Západoslovenského futbalového zväzu Ing. Ján Lipták,
sekretár Západoslovenského futbalového zväzu M. Sladkovič,
predseda Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. Štefan
Kolárik. Predseda mandátovej komisie P. Jeţík oznámil, ţe
konferencie sa zúčastňuje 87 delegátov s hlasom rozhodujúcim, t.j. 80 %. Správu o činnosti Oblastného futbalového
zväzu v Trenčíne predniesol jej predseda Ing. Štefan Kolárik,
ktorý v závere poţiadal o vyjadrenie dôvery, keďţe na
predchádzajúcom rokovaní Rady Oblastného futbalového
zväzu v Trenčíne na Zelenej vode pri Novom Meste nad
Váhom poţiadal delegátov o abdikáciu pod silným
psychickým tlakom. Túto jeho ţiadosť podporilo prítomných
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80 delegátov a tak dokončí svoj štvorročný mandát volebného
obdobia. Súčasťou rokovania konferencie boli doplňovacie
voľby do výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu
v Trenčíne. Novými členmi sa stali Ing. J. Trstenský z Nového
Mesta nad Váhom, Pavol Halabrín z Myjavy a D. Bublavý
z Částkoviec. Okrem toho sa uskutočnili tieţ voľby celej
revíznej komisie Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne.
Predsedom sa stal Pavol Horejš z Myjavy a členmi D.
Šimovec a M. Krejčík. Na záver rokovania konferencie boli
zvolení delegáti na konferenciu Západoslovenského
futbalového zväzu – Ing. Š. Kolárik, Ing. J. Lipták, V. Solovič,
J. Danač a R. Markech.
Trenčianske noviny 19.01.2004
Pomocná evidencia 20/1/04
Dňa 24 januára 2004 sa uskutočnil na zimnom štadióne
Ondreja Nepelu v Bratislave hokejový zápas výberu
slovenskej extraligy proti výberu českej extraligy. V zápase
mali najväčšie zastúpenie hráči trenčianskej Dukly, keď
v pôvodnej nominácii bolo aţ šesť hráčov – Hála, Heš,
Kukumberg, Fabuš, Hanzal a Starosta. Zápas sa tešil
nevídanému záujmu a skončil sa víťazstvom slovenského
výberu 11:9.
Vlastné poznámky
„Stretko liga“ – športové podujatie sa v tomto roku
uskutočnilo uţ po siedmy – krát pod duchovným patronátom
správcu kostola Svätej rodiny v miestnej časti Trenčín – Juh
vdp. Ing. Juraja Kriţana za účasti ôsmich druţstiev
v telocvični Stredného odborného učilišťa ţelezničného
v Trenčíne. Jeho účastníkmi boli mladí ľudia, ktorí navštevujú
kresťanské spoločenstvá. Tento rok sa víťazom stalo druţstvo
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„Manţeláci“ pred druţstvom „Orechové“ a druţstvom „Kapry
Trenčín“.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Pomocná evidencia 33/2/04
Základná škola v Trenčíne, Ulica Na dolinách sa stala
medzi trenčianskymi základnými školami priekopníkom
v rozvoji a propagácii nového športového odvetvia –
„Florbal“. Ide o jeden z mnoţstva netradičných športov, ktorý
sa hrá na palubovke telocviční so špeciálnymi florbalovými
hokejkami a dierkovanou loptičkou na florbalové brány.
Hokejka a loptička sú vyrobené zo špeciálnych umelohmotných materiálov nepoškodzujúcich povrch paluboviek.
Tento šport si nevyţaduje špeciálnu obuv a oblečenie, a preto
je finančne dostupný širokej verejnosti.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Pomocná evidencia 35/3/04
Mladší ţiaci AS Trenčín obsadili na majstrovstvách
Slovenska tretie miesto. Samotné podujatie bolo rozloţené na
tri fázy. Po prvom a druhom základnom kole postúpilo AS
Trenčín spoločne s Matadorom Púchov do druhej fázy, ktoré
sa uskutočnilo na Myjave. Mladí Trenčania postúpili do
celoštátneho finále, ktoré bolo v Prešove. Aj napriek neúčasti
najlepšieho strelca Jakuba Holúbka dokázali hráči AS Trenčín
podať veľmi kvalitné výkony a prakticky iba jeden
nevydarený zápas rozhodol o tom, ţe sa nestali majstri
Slovenskej republiky, aj keď dvakrát porazili víťazné druţstvo
Košíc. Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhodnotený
Trenčan Ľuboš Draškovec a najlepším strelcom bol taktieţ
Trenčan Filip Bretschneider. Konečné poradie : 1. FC Košice.
2. FC Nitra, 3. AS Trenčín, 4. BŠK Bardejov
Trenčianske noviny 09.02.2004
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Pomocná evidencia 46/3/04
V športovej hale na Sihoti v Trenčíne sa dňa 7. februára
2004 odohral hádzanársky turnaj starších dorasteniek. Na
podujatí štartovali druţstvá Interu Bratislava, Gábora Bánovce n/Berbravou, Osemročného športového gymnázia Trenčín a
Štartu Trenčín. Konečné poradie :
1. Inter Bratislava,
2. Osemročné športové gymnázium Trenčín,
3. Štart Trenčín,
4. Bánovce nad Bebravou.
Za najlepšiu brankárku bola vyhodnotená Renáta Babicová z
Osemročného športového gymnázia Trenčín, za najlepšiu
strelkyňu s 28 gólmi Lenka Filipovičová z Osemročného
športového gymnázia Trenčín a najlepšiu hráčku Barbora
Chebeňová zo Štartu Trenčín.
Trenčianske noviny 09.02.2004
Pomocná evidencia 46/2/04
Mestská športová hala v Trenčíne na Sihoti bola v sobotu
dňa 14. februára 2004 dejiskom 5. ročníka halového futbalového turnaja mladšieho dorastu, ktorý niesol podtext –
„Futbalom proti drogám“. Na podujatí v dvoch skupinách
štartovalo osem kolektívov. Vo finále sa stretli ZŤS Dubnica s
AS Trenčín, ktoré skončilo v riadnom hracom čase remízou
2:2. O víťazovi sa rozhodlo v pokutových kopoch 1:0
v prospech ZŤS Dubnica. Na treťom mieste skončilo druţstvo
z Brumova. Organizátori vyhodnotili aj najlepších jednotlivcov turnaja. Za najlepšieho brankára vyhlásili Košnára
z AS Trenčín, za najlepšieho hráča Matejova a za najlepšieho
strelca Jánošíka. Ceny odovzdali kapitánom muţstiev a
úspešným jednotlivcom - viceprimátor Ing. Branislav Celler,
prezidentka TTS Mária Supeková a funkcionári František
562

Koronczi, Miroslav Čemez, Tibor Rihošek, Vojtech Masný,
Ľudovít Koiš a ďalší.
Trenčianske noviny 16.02.2004
Pomocná evidencia 64/1/04
Jedno z najmladších japonských bojových umení „Aikidó“
sa usídlilo aj v Trenčíne. Občianske zdruţenie vysokoškolských športov „Akademik“ pri Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka sa stalo mekkou tohto športu. Hlavným
organizátorom tohto športu v Trenčíne sa stal prezident
Slovenskej spoločnosti priateľov aikidó Martin Mlynár. Slovo
aikidó znamená v preklade „cesta harmónie“. Súčasťou
tréningov v tomto druhu športu je aj práca so zbraňami ako sú
boken – drevený meč, tanto – nôţ, jo – palica, ktoré napomáhajú k rozvoju a stabilite tela. Toto bojové umenie sa
nezameriava na údery a kopy, ale sa snaţí vyuţívať silu
oponenta na jeho neutralizáciu. Z toho vyplýva aj obranný
charakter umenia.
Trenčianske noviny 16.02.2004
Pomocná evidencia 65/1/04
Krásnu históriu pamätajúci futbalový štadión Za mostami
v Trenčíne uţ pravdepodobne od júla 2004 nebude slúţiť
mladým futbalistom AS Trenčín, nakoľko tento sa prednedávnom stal majetkom jednej súkromnej spoločnosti na Slovensku. Celý objekt mal v súčasnosti Futbalový klub AS
Trenčín v prenájme do 30. júna 2004. Je teda otázne, čo bude
ďalej, kde budú od leta trenčianski mladí futbalisti hrávať
zápasy a vôbec kde trénovať. Viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler s novými majiteľmi uţ niekoľkokrát
rokoval a vysvetľovali si celkovú situáciu. Lokalita štadióna je
z hľadiska územného plánu Mesta Trenčín určená len ako
športovisko, a preto by na iné účely ako športové nemal byť
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tento areál bez súhlasu Mesta Trenčín vyuţívaný. Nuţ,
uvidíme, ako to všetko dopadne. Mesto Trenčín uţ hľadá aj
nové lokality v oblasti Ostrova, kde by sa mali v dostatočnom
počte vybudovať nové hracie a tréningové plochy. V tejto
oblasti uţ prebehli aj rokovania so starostom obce Zamarovce
Jánom Plškom, ktorej patria niektoré plochy na Ostrove. Speje
sa k určitej dohode, aby na území boli vyčlenené priestory na
vybudovanie trávnatých plôch, alebo aj umelej trávy, ktorú uţ
dnes majú beţné iné kluby a mestá na Slovensku. Mesto
Trenčín by malo byť garantom vytvorenia optimálnych
podmienok pre futbal. V roku 2004 je v schválenom rozpočte
plánovaná čiastka na vypracovanie štúdie rekonštrukcie
futbalového štadióna na Sihoti. Uskutočnilo sa aj rokovanie
s architektami. Zhodou okolností sú to tí istí, ktorí vypracovali
a zároveň aj zrealizovali nový futbalový štadión v Synote v
Uherskom Hradišti. Mesto Trenčín má vo svojich predstavách
vybudovať v rámci športového areálu na Sihoti a priľahlej
časti Ostrova aj športovo-rekreačnú zónu, ktorej súčasťou by
mal byť aj dostatočný počet tréningových plôch pre mládeţ a
ostatné zloţky Futbalového klubu AS Trenčín. Netreba
predbiehať chod udalostí, ale osud futbalového štadióna Za
mostami pravdepodobne čaká rovnaký osud ako futbalový
areál Pod Sokolicami.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 86/1/04
Na hádzanárskom turnaji v Topolčanoch kategórie
mladších ţiačok získalo druţstvo Hádzanárskeho klubu Štart
Trenčín prvé miesto a kapitánka druţstva Petra Koláriková
bola vyhodnotená ako najlepšia hráčka turnaja.
Trenčianske noviny 23.02.2004
Pomocná evidencia 83/2/04
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V hoteli Tatra v Trenčíne dňa 17. februára 2004 sa
uskutočnila tlačová beseda Futbalového klubu AS Trenčín
pred začiatkom jarnej časti futbalovej sezóny. O tom, ţe to
myslia s futbalom váţne, potvrdzuje aj účasť všetkých
najvyšších funkcionárov futbalového klubu - Ivo Valenta –
väčšinový vlastník klubu, Ing. Jaroslav Závodský –
spoluvlastník klubu, Igor Štefanko – generálny manaţér,
Róbert Rybníček – manaţér, Anton Jánoš – šéftréner, Milan
Mičenec - kapitán muţstva a člen dozornej rady
a
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Po otvorení
tlačovej besedy Tiborom Hlobeňom zimnú prípravu priblíţil
šéftréner Anton Jánoš. Podľa jeho slov zimná príprava bola
rozdelená do štyroch blokov. Začala sa v Liptovskom Jáne
a bola zameraná na zvýšenie fyzickej kondície. Príprava
potom pokračovala ladením taktických a herných situácií
v Uherskom Hradišti a v Zlatých Moravciach. Počas zimnej
prípravy futbalové druţstvo odohralo desať futbalových
zápasov, z ktorých osem vyhralo a dva prehralo. Najlepším
strelcom bol Marek Seman. K personálnym otázkam
hráčskeho kolektívu hovoril generálny manaţér Igor Štefanko.
Počas zimnej ligovej prestávky odišli z druţstva títo hráči –
Marcel Svrček na hosťovanie do Prievidze, Dušan Miklas na
hosťovanie do Dunajskej Stredy, Miloš Jakúbek na hosťovanie
do Nemšovej, Miroslav Kozák odišiel do Petrţalky a Milan
Ivana odišiel do 1. FC. Synot Uherské Hradište. Káder
druţstva naopak doplnili títo hráči – Pavol Šuhaj, Marek
Seman, Roman Chomistek, Daniel Rýgel, Milan Santai,
Jaroslav Kamenistý, Vladimír Majsniar, Ondrej Šmelko, Gejza
Baranyai, Blaţej Vaščák, Michal Kubala a Alexander Homér.
Výkonom v prípravných zápasoch prekvapil svojimi
hráčskymi kvalitami Gejza Baranyai. Kapitán druţstva Milan
Mičenec konštatoval, ţe zimná príprava bola dobrá a kvalitná.
Súčasne verí, ţe i keď ešte stále prebieha stmeľovanie
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kolektívu, pre jarnú časť ligy budú futbalisti dobre pripravení
na odvetné zápasy so svojimi súpermi. O konštituovaní
klubovej rady informoval manaţér druţstva Róbert Rybníček,
o ustanovení klubovej rady dňa 5. februára 2004, ktorá by
mala zohrať významnú úlohu pri ovplyvňovaní záujmu obyvateľstva mesta Trenčín a jeho širšieho okolia o futbal. Súčasne
predstavil za asistencie kapitána druţstva Milana Mičinca
predstavil nové dresy pre futbalové druţstvo, ktoré vyrobila
sponzorská firma „Umbro“, s ktorou bola uzavretá zmluva na
tri a pol roka. Po týchto príhovoroch sa dostal k slovu väčšinový vlastník klubu Ivo Valenta, ktorý vyjadril prekvapenie
nad mimoriadnym záujmom novinárov z trenčianskeho
regiónu o športové dianie vo Futbalovom klube AS Trenčín.
Poďakoval hráčom ako aj vedeniu futbalového druţstva za
odvedenú drinu v jesennej časti futbalovej Corgoň ligy.
Aj napriek tomu, ţe druţstvo išlo do nového ročníka v úlohe
outseidra, preto jeho umiestnenie na šiestom mieste treba
kladne hodnotiť. Športové výsledky teda sú, ale netreba
v tomto roku pozerať sa príliš hore, ale predovšetkým
sústrediť pozornosť na :
- stabilizáciu pomerov v klube po stránke organizačnej
(podporovať činnosť správnej rady, vznik Fanklubu
a podobne);
- zlepšovanie technickému stavu futbalového štadióne a jeho
najbliţšieho okolia;
- mládeţnícky futbal.
Vyjadril sklamanie nad malým záujmom podnikateľskej
verejnosti podpore futbalu v Trenčíne a jeho okolí. Moţno
majú veľa starostí, ale očakával väčšiu podporu. Poďakoval
všetkým tým podnikateľským subjektom, ktoré pomohli
prekonať počiatočné ťaţkosti. Ďalší program tlačovej besedy
patril milej udalosti, pri ktorej odovzdal kapitán futbalistov AS
Trenčín Milan Mičenec za celý realizačný kolektív klubu
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riaditeľovi sociálnemu zariadeniu detí a mládeţe „Demy“
Trenčín Mgr. Tibor Gavenda symbolický šek v hodnote
5.000,- Sk, za čo bolo z jeho strany vyslovené poďakovanie.
Celkom otvorene o finančných náleţitostiach v klube hovoril
generálny manaţér klubu Igor Štefanko. Konštatoval, ţe celú
jeseň sa pracovalo vo finančnom provizóriu. Po skončení prvej
polovice sezóny sa spočítali náklady a vyšlo, ţe sa
preinvestovalo v klube 20 miliónov Sk. Z týchto finančných
prostriedkov išlo 5,3 milióna Sk na vykrytie dlhu zaniknutého
FC Laugarício a 3milióny Sk zhltli prestupy, pretoţe sme sa
potrebovali posilniť, lebo nebolo moţné hrať s kádrom, ktorý
v Trenčíne zostal. Okrem toho sa minulo na prestupy 2,9
milióna Sk. Rozpočet na jarnú časť sezóny bol stanovený vo
výške 12.326.950,- Sk, z čoho ide 1,9 milióna Sk na
mládeţnícky futbal. Zverejnené boli aj ďalšie informácie ako
napríklad to, ţe :
- futbalové druţstvo dostane za vyhratý zápas 150.000 Sk,
ktoré rozdelí tréner;
- platy hráčov sú v rozpätí od 15.000,- Sk do 30.000,- Sk
a môţu sa im priznať viaceré bónusy;
- pri prestupoch hráčov sa nedalo viac ako 700.000,- Sk;
- pripravuje sa internetová stránka klubu, ktorá bude zverejnená na adrese – www.astn.sk a bude fungovať najneskôr
pred prvým jarným kolom;
- pripravuje sa prestavba futbalového štadióna.
Vlastné poznámky
Dňa 20. februára 2004 Osemročné športové gymnázium
v Trenčíne bilancovalo športové výsledky uplynulého
kalendárneho roka 2003. V desiatke najlepších získal zaslúţené prvenstvo karatista - Milan Vašek, ktorý na majstrovstvách sveta juniorov vo Francúzsku získal bronz, na
majstrovstvách Európy juniorov v Poľsku získal striebro a
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zvíťazil na Európskom pohári v Českej republike.
Reprezentuje Ekonóm Trenčín pod vedením trénera Miroslav
Ďuďáka. Druhá priečka patrila vzpieračovi - Jiřímu
Ţejdlíkovi, ktorý na majstrovstvách Európy juniorov v
Španielsku získal v trhu druhé miesto a v dvojboji siedme
miesto. Okrem toho na majstrovstvách Európy juniorov v
Mexiku bol v trhu desiaty, v dvojboji dvanásty a v nadhode
päťnásty. Štartuje za Armádny športový klub Dukla Trenčín
pod vedením trénera Mgr. Milan Kováča. Na treťom mieste sa
umiestnila kanoistka - Martina Kohlová, ktorá na majstrovstvách sveta seniorov v USA skončila v K2 na 1000 metrov
ôsma, vo svetovom pohári seniorov Chorvátsku v K2 na 500
metrov skončila šiesta a na majstrovstvách Slovenskej
republiky obsadila dvakrát prvé miesto. Štartuje za Sláviu
Športová škola Trenčín pod vedením trénerky Mgr. Daniely
Mrvovej. Na ďalších miestach bez určenia poradia sa
umiestnili: Dušan Divinec - triatlonista, ktorý získal druhé
miesto majstrovstvách sveta kvadriatlone v Nemecku, 9.
miesto EYOF v Senci. Jeho trénerom je Mgr. Karol Moravčík
a reprezentuje Sláviu Športová škola Trenčín. Tomáš Kalina,
ľahký atlét, ktorý získal 17. miesto vo viacboji na majstrovstvách sveta do sedemnásť rokov v Kanade, ôsme miesto na
110 metrov prekáţky na EYOF v Paríţi. Trénuje pod vedením
PaedDr. Milana Suletyho. Štartuje za Slávia Športová škola
Trenčín. Veronika Lišková - badmintonistka, ktorá získala
desiate miesto na majstrovstvách Európy juniorov do 17 rokov
v Írsku. Trénuje vedením Ing. Petra Ludíka - MI Trenčín.
Jozef Repčík – ľahký atlét, ktorý získal trináste miesto v behu
na 800 metrov na majstrovstvách sveta do 17 rokov v Kanade.
Ďalej získal prvé miesto v behu na 800 metrov EYOF v Paríţi,
piate miesto v behu na 400 metrov EYOF v Paríţi. Trénuje ho
Mgr. Ivan Peťovský. Štartuje za Slávia Športová škola
Trenčín. Marek Roţník - hokejista, ktorí získal druhé miesto
568

na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Rusku. Trénuje
ho Mgr. Branislav Šajban z Dukly Trenčín. Jakub Slotta cyklista, ktorý sa zúčastnil na majstrovstvách sveta juniorov v
Kanade a svetovom pohári juniorov v Nemecku,
Luxembursku, Francúzsku, Chorvátsku. Trénuje ho Stanislav
Ďurikovič zo Slávia Športová škola Trenčín. Volejbalový
oddiel, ktorý získal na majstrovstvách sveta do 21 rokov v
Iráne deviate miesto (Vlk, T. Filo, Piovarči, Tomášik) siedme
miesto na majstrovstvách Európy do 19 rokov v Záhrebe,
trináste miesto na majstrovstvách sveta do 19 rokov v Thajsku
(P. Filo, Seifert, Szoke, Šomko, Emmel). Trénerom je Mgr.
Michal Bella, Ivan Hiadlovský a Mgr. Jozef Socha. Najlepší
športovci boli ocenení vecnými darmi, ktoré im odovzdali
riaditeľ Osemročného športového gymnázia v Trenčíne Mgr.
Jozef Pšenka zástupca pre šport Osemročného športového
gymnázia v Trenčíne PaedDr. Peter Kravec, predsedníčka
Slávie Športová škola Trenčín PhDr. Eva Stupková a
predsedníčka rodičovského zdruţenia Ing. Erika Vravková.
Trenčianske noviny 23.02.2004, 01.03.2004
Pomocná evidencia 85/3/04, 114/1/04
Na poslednom tohoročnom prvoligovom hokejovom zápase
v Trenčíne dňa 24. februára 2004 sa skončila jej základná časť
zápasom Dukly Trenčín s Mestským hokejovým klubom
Ţilina víťazstvom Trenčanov v pomere 8:2. Po zápase prevzal
kapitán druţstva Dukly Trenčín Marek Hanzal pohár víťazov
za celkové prvenstvo v základnej časti hokejovej ligy. Šek
určený pre víťaza základnej časti prvej ligy na sumu 500 tisíc
Sk z rúk riaditeľa „Pro – hokej“ Vladimíra Paštinského prevzal predseda predstavenstva Dukly Trenčín, a.s. Jozef
Mitocha. Dukla Trenčín v základnej časti prvej ligy si viedla
veľmi úspešne, čo dokazuje aj jej 16 bodový odstup od
druhého v poradí Hokejového klubu mesta Zvolen.
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Trenčianske noviny 01.03.2004
Pomocná evidencia 111/2/04
Na základe umiestnenia hokejových druţstiev v základnej
časti prvej hokejovej ligy sa vo štvrťfinálovom boji Dukla
Trenčín stretla ŠKP Poprad. Vypredaný štadión 27. a 28. februára 2004 a prítomnosť reprezentačného trénera Františka
Hossu bola perfektná kulisa zápasu. Kým prvý zápas vyhrala
Dukla Trenčín presvedčivým spôsobom 8:2, v druhom zápase
bol výsledok dlho na váţkach, ale skončil sa víťazstvom
Dukly Trenčín 2:1.
Vlastné poznámky
Dňa 28. februára 2004 bola športová hala na Sihoti
v Trenčíne miestom 7. ročníka futbalového halového turnaja
„Noba – Smoker Cup“. Futbalová konfrontácia rôznych
kolektívov priniesla zaujímavé situácie, dramatické okamihy,
vydarené akcie a krásne góly. Víťazom turnaja sa stali
internacionály z Dubnice pred druţstvom Smoker Trenčín
internacionálmi z Trenčína. Turnaj mal ešte príťaţlivú
dimenziu v podobe futbalového zápasu bývalých hviezd v
hádzanej a futbalu, v ktorom sa predstavili Mária Opačitá. V.
Hradská, Vojtech Masný, Miroslav Čemez, Jozef Berec
a ďalší.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 154/2/04
Vo Zvolene sa uskutočnil Slovenský pohár v karate
seniorov a dorastencov za účasti pretekárov Ekonómu
Trenčín. Pohár bol pre trenčianskych pretekárov úspešný,
pretoţe prvenstvá si odniesli :
- v kategórii kumite ţien do 60 kg – Milica Ilčíková,
- kategória kata dorastenci – Miroslav Detko,
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- v kategórii kumite dorasteniek do 53 kg – Zuzana Kollárová.
Trenčianske noviny 01.03.2004
Pomocná evidencia 111/3/04
Dňa 2. marca 2004 pokračovalo tretie štvrťfinálové
stretnutie play-off medzi HK ŠKP Poprad - Dukla Trenčín.
Trenčania cestovali pod tatranské končiare so sľubným
dvojzápasovým vedením a s jasným predsavzatím nepredať
lacno svoju koţu. Tento smelý cieľ sa im nakoniec aj podarilo
realizovať, keď o víťazstve Dukly sa rozhodlo necelé štyri
minúty pred koncom poslednej tretiny. Stretnutie skončilo
víťazstvom Dukly Trenčín 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), keď góly dali za
víťazov v 12. minúte M. Kováčik, a v 56. minúte V. Král.
Hoci diváci v v tomto zápase nevideli veľa gólov, predsa mali
o zábavu postarané vďaka boxerskej vloţke Slanináka
s Hanzalom, za čo obaja odišli predčasne pod sprchy. Po
odchode kapitána Hanzala bola Dukla oslabená aj o zraneného
obrancu Šmidriaka. Dňa 3. marca 2004 sa hralo štvrté
štvrťfinálové stretnutie play-off medzi HK ŠKP Poprad Dukla Trenčín. Pre domácich to bol viac-menej posledný
pokus ako zvrátiť nepriaznivý stav vzájomnej série. Na strane
druhej však Trenčania túţili sériu štvrtým víťazstvom
definitívne ukončiť a začať sa pripravovať na semifinálového
súpera. Oproti predchádzajúcim zápasom dostal príleţitosť
ukázať svoje kvality brankár Hála, ktorý vychytal ďalšiu nulu
v tejto sezóne. Uţ v 4. min mohol otvoriť gólový účet kapitán
Marcel Hanzal, ale spálil vyloţenú tutovku. Na strane druhej
mohol dostať domácich do vedenia R. Tomas, ale ani on
nedokázal prekonať pozorného brankára Dukly Trenčín. Tesne
pred prvou prestávkou sa podarilo obrancovi Meszárošovi
vsietiť vedúci úspech Dukly Trenčín. V strednej časti, v
rozpätí necelých troch minút, zaznamenali Trenčania veľmi
dôleţité tri góly a tento moment definitívne poloţil hokejistov
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z Popradu na kolená. Za stavu 0:4, na začiatku tretej tretiny
opustil bránu Popradu Koţuch a nechal sa vystriedať
Hurajtom. Ani jemu sa však nepodarilo pribrzdiť rozbehnutý
gólostroj súpera a inkasoval ďalšie dva góly. Aj napriek tomu,
ţe Dukla výrazne vyhrávala, predsa len jej hráči príliš
nepovolili v nasadení, boli iniciatívnejší, ako uţ rezignujúci
domáci a pridali ďalšie dva úspechy. Poltuctové víťazstvo pod
tatranskými končiarmi je cenným úspechom celého kolektívu
Dukly, ktorý sa prezentoval v plnej paráde. 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Góly vo štvrtom zápase dali : 19. minúta Meszároš, 23.
minúta V. Král, 25. minúta Zlocha, 26. minúta Lezo, 49.
minúta Hanzal, 56. minúta
Fabuš. Duel vzájomných
štvrťfinálových zápasov sa skončil 4:0 v prospech Dukly
Trenčín.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Dňa 6. marca 2004 patrila trenčianska športová hala
zápoleniam futbalových talentov - ročník narodenia 1994 a
mladší. Na medzinárodnom turnaji pod názvom „Stavokov
Projekt Cup“ štartovalo sedem druţstiev, vrátane jedného
účastníka zo zahraničia, ktorým bolo druţstvo - 1. FC Brno
z Českej republiky. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým a
jeden zápas trval 1x18 minút. Mladých hráčov AS Trenčín
A pod vedením trénera Milana Jurkoviča treba pochváliť za to,
ţe celý turnaj absolvovali bez bodovej straty, keď všetky
stretnutia vyhrali. Konečné poradie turnaja : 1. AS Trenčín A,
2. Slovan Bratislava, 3. Martin, 4. Brno, 5. Ţilina, 6. Dubnica,
7. AS Trenčín B. Organizátori za najlepšieho strelca turnaja
vyhodnotili autora ôsmich turnajových gólov Jakuba Kováčika
z AS Trenčín A hráča Matúša Bera. Najlepším brankárom sa
stal Dominik Holec zo Ţiliny. Všetci účastníci turnaja obdrţali
poháre a diplomy, vrátane sladkých odmien. Chlapci z prvých
troch miest dostali aj zlaté, strieborné a bronzové medaile.
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Ocenení boli aj najlepší jednotlivci. Ceny odovzdával riaditeľ
firmy Stavokov Projekt - Jaroslav Repka. Obdobný úspech
zaznamenali mladí hráči AS Trenčín aj na halovom turnaji v
Martine, kde taktieţ získali cenné prvenstvo pred Martinom
a Ţilinou.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 143/2/04
Počas jarných prázdnin sa v tenisovom klube PRO-TEN
Skalka nad Váhom odohrali majstrovstvá Trenčianskeho kraja
v tenise vo všetkých vekových kategóriách za účasti viac ako
60 hráčok a hráčov. V semifinálových dvojiciach sa objavili aj
študentky Športového gymnázia v Trenčíne Klaudia Mansfeldová, ktorá zvíťazila v kategórii starších ţiačok a Lenka
Dzygovská skončila v kategórii dorasteniek a ţien na druhom
mieste.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 154/1/04
Uţ niekoľko kôl pred koncom základnej časti prvoligovej
súťaţe ţien bolo jasné, ţe reprezentantky Štartu Trenčín s
výrazným bodovým náskokom sa stanú víťazom základnej
časti. To sa nakoniec aj v plnej miere naplnilo, keď
z osemnástich majstrovských stretnutí ţeny Štartu Trenčín
šestnásť vyhrali a iba dva zápasy prehrali. Je pozoruhodné, ţe
ani raz si nedelili body so súpermi a pred druhým druţstvom
Zlatná mali v tabuľke osembodový náskok. Za zmienku stojí
aj skutočnosť, ţe na svojom konte mali v tabuľke aj najviac
nastrieľaných 485 gólov.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 155/2/04
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Okrem seniorského hokejového druţstva Dukly Trenčín si
účasť v play-off vybojovali aj hokejové mládeţnícke kolektívy
- juniori a dorastenci Trenčína. Juniori Dukly sa stali víťazom
základnej časti extraligy, keď z 48 kôl zaznamenali 33
víťazstiev, 11 nerozhodných výsledkov a štyri prehry so
ziskom 77 bodov pred druhým Slovanom Bratislava a treťou
Spišskou Novou Vsou. Do play-off ešte postúpili druţstvá z
Košíc, Popradu, Zvolena, Nitry a Liptovského Mikuláša.
Víťazi základnej časti - mladí Trenčania získali Putovný
pohár. Podobný úspech dosiahli aj dorastenci Dukly, ktorí síce
základnú časť nevyhrali, ale obsadili piatu priečku, čo im však
zabezpečilo účasť vo štvrťfinále play-off. Tabuľkové
prvenstvo získali hokejové nádeje zo Skalice zo ziskom 68
bodov pred druhým Popradom a tretím Slovanom Bratislava.
Druţstvo Dukly Trenčín postúpilo do play-off po víťazných
štvrťfinálových zápasoch s druţstvom Košíc.
Trenčianske noviny 15.03.2004
Pomocná evidencia 155/1/04
Dňa 5. marca 2004 odovzdal tajomník Oblastného výboru
Slovenského zväzu telesnej kultúry v Trenčíne Mgr. Ján
Ţitňan Strieborná plaketa Slovenského zväzu telesnej kultúry
PhDr. Rudolfovi Samuelovi, CSc. pri príleţitosti významného
ţivotného jubilea 70 rokov. Menovaný bol dlhoročným
aktívnym telovýchovným a kultúrnym pracovníkom. V
mladosti hrával aktívne futbal na poste brankára a od roku
1960 aţ do roku 1966 pracoval ako tajomník Okresného
výboru telovýchovy a športu v Trenčíne. Neskôr sa stal pracovníkom okresného archívu v Trenčíne, neskôr riaditeľom
Trenčianskeho múzea a naposledy riaditeľom Krajskej
kniţnice v Trenčíne. Popri týchto funkciách pracoval ako
dobrovoľný pracovník v rôznych komisiách Okresného
výboru Československého zväzu telesnej výchovy. V rokoch
1979 aţ 1982 zastával funkciu predsedu Okresného výboru
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Československého zväzu telesnej výchovy v Trenčíne a
členom pléna Slovenskej ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy. Napísal viacero kníh
i vývoji telesnej výchovy v Trenčín a jeho okolí. V súčasnosti
je členom Telovýchovnej jednoty Slovan Zamarovce a
poslancom obce Zamarovce. Za svoju plodnú celoţivotnú
činnosť obdrţal viacero verejných, spoločenských a
telovýchovných vyznamenaní.
Trenčianske noviny 08.03.2004
Pomocná evidencia 144/1/04
Dňa 14. marca 2004 sa v Mestskej športovej hale na Sihoti
v Trenčíne uskutočnil medzinárodný halový futbalový turnaj
vo vekovej kategórii chlapcov narodených po 1. januári 1993.
Organizátorom turnaja bolo Občianske zdruţenie LA-CIO
Trenčín na podporu mladých futbalistov. Uţ od ôsmej hodiny
ráno to v športovej hale ţilo a mladé talenty mali moţnosť
počas celého dňa porovnávať si svoje doposiaľ získané
hráčske znalosti so svojimi rovesníkmi. Kvalitu turnaja zvýšila
aj prítomná zahraničná účasť troch muţstiev z Českej
republiky. Po súbojoch v skupinách, kde hral kaţdý s kaţdým,
víťazili bojovali o konečné umiestnenie. Trenčín mal na
turnaji dvojité zastúpenie: AS Trenčín „A“ a AS Trenčín „B“.
Obe druţstvá sa prebojovali aţ do semifinále, do finále sa
dostalo uţ len trenčianske „béčko“. Vo finále sa stretlo so
silným druţstvom FC Sparta Brno, ktoré sa v riadnom čase
skončilo remízou a tak o víťazovi turnaja rozhodli pokutové
kopy. Viac šťastia v nich mali chlapci zo susednej republiky,
keď na pokutové kopy vyhrali 2:0, čím sa stali víťazmi
turnaja. Počas zápasov prevládala v športovej hale skvelá
atmosféra, zo všetkých najviac to však asi preţívali mamičky,
ktoré vzorne povzbudzovali svoje ratolesti. Po finálovom
zápase odovzdali zástupcovia sponzorov Stanislav Malec a
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Bohuslav Pribiš ceny a diplomy zúčastneným muţstvám, ako
aj ceny pre najlepších hráčov jednotlivých kategórii. Za
najlepšieho brankára bol vyhlásený Michal Súdny z AS
Trenčín „A“ a za najlepšieho strelca vyhlásili Filipa Tomoviča
z Trnavy. Za najlepších hráčov turnaja boli vyhlásení Ján
Hruška z Brna, Matúš Hamaňa z AS Trenčín “B“ a Filip
Behan z Dubnice n/V.
Trenčianske noviny 22.03.2004
Pomocná evidencia 168/1/04
Hokejisti trenčianskej Dukly mali pred začiatkom
semifinálovej série jedenásť dní zápasového voľna a tréner
Dušan Gregor pripravoval svojich zverencov iba v domácich
podmienkach. V rámci prípravy odohrali Trenčania priateľský
zápas na domácom ľade druţstvo z Nitry, ktoré bez problémov
porazili výsledkom 8:1. Do muţstva sa prinavrátil uzdravený
Kukumberg, čiţe tréneri mali pohromade kompletný káder a
mohli si vyberať podľa chuti. Samotný Trenčín ţil v týchto
dňoch jednoznačne v znamení hokeja a neprezradíme ţiadne
tajomstvo, ţe hokejisti Dukly Trenčín si predsavzali získať
tretí extraligový titul. Prvý semifinálový zápas v nedeľu
14. marca 2004 Dukla Trenčín zvíťazila nad HC Košice 3:1
(2:1, 0:0, 1:0). Druhý semifinálový zápas sa uskutočnil 15.
marca 2004 a Dukla Trenčín opäť zvíťazila nad HC Košice
7:0. Ďalšie dva zápasy sa hrali v dňoch 20 a 21. marca
v Košiciach a Dukla Trenčín bola opäť úspešná. V treťom
zápase na zimnom štadióne v Košiciach zvíťazila Dukla
Trenčín 6:2 a vo štvrtom zápase zvíťazila Dukla Trenčín 1:0
a stala sa prvým finalistom.
Trenčianske noviny 15.03.2004, 22.03.2004
Pomocná evidencia 155/1/04, 171/1/04, 167/1/04
Piataci hokejovej triedy Dukly Trenčín sa v marcových
dňoch predstavili na mládeţníckom trojdňovom me576

dzinárodnom turnaji nádejí v nemeckom meste Bad
Reichenhall. Mladé trenčianske hokejové nádeje sa prezentovali naozaj skvelým výkonom, keď turnaj vyhrali. Piataci
Dukly, ako víťaz celého podujatia získali medaile a pohár. Za
najlepšieho strelca a najproduktívnejšeho hráča turnaja bol
vyhodnotený Trenčan Juraj Roţník - autor 19 gólov a 13
asistencií. Za najlepšieho brankára bol vyhodnotený Michal
Dovina.
Trenčianske noviny 22.03.2004
Pomocná evidencia 169/2/04
Okrem seniorov vrcholili v marcových dňoch aj
mládeţnícke hokejové súťaţe. V extralige juniorov reprezentanti Dukly Trenčín vypadli uţ vo štvrťfinále s Liptovským
Mikulášom, hoci základnú časť súťaţe vyhrali... Pravým
opakom boli dorastenci, ktorí skončili po základnej časti aţ na
piatom mieste tabuľky, ale v play-off sa im podaril naozaj
husársky kúsok. Prebojovali sa totiţ aţ do finále, ktoré
nakoniec dotiahli aţ do víťazného úspechu. Vo finále play-off,
ktoré sa hralo na dva víťazné zápasy, najskôr nastúpili
Trenčania na ľade druhého druţstva Popradu. Moţno práve
zápasom u tohto súpera poloţili základný kameň k zisku
majstrovského titulu šokujúcim výsledkom - 0:8 (0:2, 0:4,
0:2). Autormi gólov Dukly boli T. Záborský 2, V. Záborský,
Hinďoš, Kubrický, Sojčík, Lobotka a A. Sekera. Trenčania
zaskočili svojho súpera po všetkých hokejových stránkach a
nedovolili mu zaznamenať ani čestný úspech. Na popradskom
ľade sa jednoznačne predstavil kompletný trenčiansky
kolektív vo vynikajúcom svetle a pred vyše tisíc divákmi
získal veľmi dôleţité víťazstvo, s ktorým kalkuloval skutočne
iba málokto. Odvetný zápas sa odohral v piatok 26. marca
2004 v Trenčíne. Dalo očakávať, ţe podtatranci nepricestovali
s úmyslom lacno predať svoju koţu, ba práve naopak,
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víťazstvom si chceli vynútiť tretí rozhodujúci zápas. Lenţe ich
predsavzatie zostalo iba na papieri. I keď druhý zápas bol
veľmi dramatický, lebo skončil po dramatickom vyvrcholení,
v ktorom nechýbalo predĺţenie a samostatné nájazdy
výsledkom 4:3. Nechýbalo veľa a mohlo to byť výsledok
zápasu aj naopak. Bolo, ţe to radosti a skvelej eufórie
mladých Trenčanov a ich priaznivcov, keď kapitán muţstva Ivan Škultéty zdvihol nad hlavu pohár víťaza slovenských
dorasteneckých majstrov za sezónu 2003/2004. Majstrovský
kolektív dorastencov tvorili hráči : Vladimír Kováč, Radovan
Korytár, Vlastimil Košík, Tomáš Hiadlovský (brankári) - Ivan
Škultéty, Tomáš Záborský, Tibor Radulay, Vladimír
Záborský, Lukáš Ruţička, Jozef Kubrický, Peter Sojčík, Lukáš
Bustin, Dušan Hinďoš, Martin Chlepko, Jakub Bundil,
Richard Lelkeš, Marián Ondráček, Vlastimil Kalafut,
Branislav Lobotka, Tomáš Kollár, Stanislav Gavač, Ján Babic,
Ondrej Otčenáš, Jakub Brídik, Petruňa Radovan, Peter
Hubinský, Milan Horník, Oliver Ďuriš, Andrej Sekera, Matej
Tvrdoň, Boris Lintner, Peter Tomášek, Lukáš Martinka,
Tomáš Beňovič, Marek Jankovič, Marek Lapin. Tréneri :
Eduard Hartmann a Pavol Bratranec.
Trenčianske noviny 29.03.2004
Pomocná evidencia 195/1/04
Nesporne skvelý úspech dosiahli v práve skončenej sezóne
trenčianski šachisti, ktorí v poslednom dvojkole v domácom
prostredí zvíťazili nad Veľkým Kýrom 5:3 a vzápätí rozdrvili
aj Topoľčany výsledkom 7,5:0,5. Po týchto dvoch záverečných zápoleniach si definitívne vybojovali prvenstvo v tabuľke a tým postup do prvej ligy. Pri rovnosti bodov s
druhými Tlmačmi o tom rozhodli vzájomné zápasy, ktoré
vyzneli v prospech Trenčanov. Na tomto cennom a pozoruhodnom úspechu mali zásluhu všetci hráči, ktorí príkladne
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bojovali, v ktorom prevládal kolektívny prístup. Osobitne
treba vyzdvihnúť hráča na prvej šachovnici - Miroslava Gruca.
Patričnú zásluhu na postupe do vyššej súťaţe majú
samozrejme aj ostatní hráči : Igor Srvátka, Miroslav Blahuš,
Miroslav Kijac, Peter Jurica, Miloš Blaţek, Miroslav Velčko,
Kvetoslav Rákay, Ivan Balluch, Drahoslav Masarik a
Vladislav Mrázik. Na úspechu výmena funkcionára na
predsedníckom poste, čím sa markantne zlepšila organizácia
klubu a potom prístup hráčov k zápasom. Nepochybne nám
pomohla aj nová zmluva o prenájme priestorov, na základe
ktorej sme sa presťahovali z nevľúdnych priestorov kina
Hviezda do príjemného a atraktívneho prostredia Kultúrno metodického centra Ozbrojených Slovenskej republiky a
taktieţ aj finančná dotácia mesta.
Trenčianske noviny 29.03.2004
Pomocná evidencia 197/1/04
Na medzinárodných pretekoch v krasokorčuľovaní
mentálne postihnutých vo Viedni úspešne reprezentovali
mesto Trenčín a Slovensko členovia oddielu „Kraso-Special
Olympics“ Trenčín Katarína Polášková, Monika Plšková,
Andrej Bešše a Marcela Jančová pod vedením trénerky Anny
Vrankovej. V jednotlivých kategóriách získal jednu prvú,
jednu druhú a jednu tretiu cenu v sólových pretekoch a druhú
cenu v párovej jazde.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 208/1/04
Tretiaci hokejovej prípravky Dukly Trenčín sa zúčastnili na
dvojdňovom turnaji „Zvolenský uragán“. Po skvelých výkonoch podľahli jedine domácemu Zvolenu podľahli v pomere
14:15, keď ich v hektickej atmosfére obrali domáci rozhodcovia o jeden gól, ktorý by im bol stačil na víťazstvo na tomto
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turnaji. Za najlepšieho strelca podujatia s 23 gólmi bol
vyhlásený Adam Veliký, za hráča Ján Blaško a za najlepšieho
brankára bol vyhodnotený aj Erik Kompas, všetci z druţstva
Dukly Trenčín.
Štvrtáci hokejovej prípravky Dukly Trenčín sa ako jediný
slovenský účastník predstavil na turnaji ţiakov štvrtých tried v
Hradci Králove. Na medzinárodnom turnaji štartovali druţstvá
- Slávia Praha, Třinec, Hradec Králove, Frýdek-Místek, Nový
Jičín a Dukla Trenčín. Mladí Trenčania získali v konečnom
hodnotení cenné 2. miesto za prvým druţstvom z Nového
Jičína. Za najrýchlejší gól turnaja obdrţal cenu Barták, za
najlepšieho útočníka v samostatných nájazdoch bol vyhlásený
Daňo, za najrýchlejšieho korčuliara Šabík a za najlepšieho
útočníka Horňák všetci z trenčianskej Dukly.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 210/2/04
V športovej hale Elán v Bratislave sa uskutočnili dňa
13. marca 2004 otvorené majstrovstvá Slovenska v atletike
zdravotne postihnutých – „Istropolitana Indoor 2004“. Na
podujatí sa celkovo zúčastnilo 64 športovcov z Českej
republiky, Rakúska a Slovenska. Medzi pretekármi nechýbali
ani športovci Špeciálnej základnej školy internátnej Vladimíra
Predmerského z Trenčína, ktorí v silnej konkurencii - v
juniorskej kategórii dosiahli pozoruhodné výsledky. Zlatú
medailu za prvé miesto v skoku do výšky získal Marek
Blaško. V tej istej disciplíne skončil Ján Oláh na treťom
mieste. Vo vrhu guľou získal striebro Marek Ruţička a
napodobnila ho aj Nataša Kollerová ziskom druhého miesta.
Je to nepochybne pekný úspech zdravotne postihnutých
športovcov Špeciálnej základnej školy internátnej Vladimíra
Predmerského z Trenčína.
Trenčianske noviny 05.04.2004
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Pomocná evidencia 211/3/04
Prvý zápas finálovej série sa uskutočnil na zimnom
štadióne v Trenčíne v utorok 30. marca 2004 medzi Duklou
Trenčín a HKM Zvolen 2:3 po predĺţení (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1),
keď góly za Duklu Trenčín dali v 12. min. Bombic, 17. min.
Fabuš,
za HKM Zvolen v 19.
min.
Harabín, 21. min. Bartek, 75.
min. A. Rajčák. Pred
6150
divákmi (vypredané)
rozhodovali Marušin Gajan, M. Halecký. Druhý zápas finálovej série sa uskutočnil
na zimnom štadióne v Trenčíne v stredu 31. marca 2004 medzi
Duklou Trenčín a HKM Zvolen 4:3 (2:1, 1:1, 1:1), keď góly
za Duklu Trenčín dali 13. min. Zlocha, 15. min. P. Janík, 24.
min. Hanzal, 60. min. Fabuš a HKM Zvolen 20. min. Klepáč,
30. min. Cibuľa, 59. min. Cibuľa. Pred 6150 divákmi
(vypredané) rozhodovali Čaprnka - M. Novák, Tvrdoň. Tretí
zápas finálovej série sa uskutočnil na zimnom štadióne vo
Zvolene v sobotu 3. apríla 2004 medzi HKM Zvolen Duklou
Trenčín, ktorý na prekvapenie skončil víťazstvom Dukly
Trenčín 2:5 (1:1, 1:4, 0:0), keď góly dali za HKM Zvolen v
1. min. Bartek, 40. min. Krátky za Duklu Trenčín v 7. min.
Opatovský, 23. min. Opatovský, 24. min. Fabuš, 25. min.
Melichárek, 40. min. Lezo. Pred 7.050 divákmi rozhodovali
Marušin - P. Grečko, M. Grečko. Štvrtý zápas finálovej série
sa uskutočnil na zimnom štadióne vo Zvolene v nedeľu
4. apríla 2004 medzi HKM Zvolen Duklou Trenčín, ktorý sa
skončil víťazstvom domácich 2:1. Piaty zápas finálovej série
medzi Duklou Trenčín HKM Zvolen sa presťahoval
v pondelok 6. apríla 2004 na zimný štadión do Trenčína.
Trenčianski diváci predpokladali, ţe tento zápas uţ stanoví
víťaza hokejovej extra ligy, preto bolo veľa takých, ktorí vzali
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zo sebou aj fľašu sektu na oslavu víťazstva. Začiatok zápasu
sa niesol v znamení ofenzívy Dukly
Trenčín, čoho výsledkom bol aj vedúci
gól z hokejky Miroslava Kováčika. No
tretia tretina sa niesla v znamení
mohutného náporu HKM Zvolen, ktorý
nielen vyrovnal, ale dokonca aj viedol
2:1. Vyrovnávajúci gól Kukumberga
vlial akúsi nádej, ţe Dukla otočí priebeh
zápasu vo svoj prospech. Keď padol tretí gól do brány Dukly
Trenčín z hokejky Majeského 58. sekúnd pred koncom
zápasu, v snahe vyrovnať tento nepriaznivý stav zápasu pre
Duklu Trenčín sa tréner Dušan Gregor odhodlal k power-play
pri ktorom dostala Dukla Trenčín štvrtý gól a bolo po zápase.
Touto výhrou si HKM Zvolen vynútil ďalší zápas finálovej
série vo Zvolene. A tak šiesty finálový zápas sa na zelený
štvrtok 8. apríla 2004 znova presťahoval na zimný štadión do
Zvolena. Zápas bol obojstranne korektný. Tréner Dukly
Trenčín Dušan Gregor dal v tomto zápase prednosť brankárovi
Miroslavovi Hálovi pred Petrom Přikrylom. Ako sa ukázalo
v ďalšom priebehu zápasu, ţe tento ťah bol správny. Kaţdé
muţstvo sa snaţilo hrať so zabezpečenou obranou
s atakovaním najlepších strelcov. No zdá sa Dukla Trenčín
mala v tomto zápase predsa viac šťastia, keď jej obranca Ján
Homér otvoril skóre na 1:0. Tento nepriaznivý stav pre HKM
Zvolen trval aţ do posledných štyroch minút zápasu, kedy
tréner Jaško si vyţiadal prerušenie hry a odvolal z hry brankár
Karola Kriţana a začal sa hrať power-play. V tlaku HKM
Zvolen na bránu Dukly Trenčín pri nepozornosti obrany
domáceho druţstva ušiel útočník Miroslav Kováčik, ktorý
vsietil druhý gól a štyri sekundy pred ukončením zápasu
vsietil Andrej Kmeč tretí gól. Záverečnou sirénou vytryskla
nečakaná radosť trenčianskych hráčov a na strane druhej
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u hráčov HKM Zvolen smútok. Ale tak to uţ býva, ţe kým na
jednej strane je radosť, tak na strane druhej smútok. Po
skončení zápasu okolo polnoci, privítal trenčianskych
hokejistov dav fanúšikov, ktorí im ďakovali za získanie titul
majstra Slovenska.
Trenčianske noviny 05.04.2004, 12.04.2004
Pomocná evidencia 215/1/04, 218/1/04, 229/1/04
Deň po veľkonočnom pondelku, t.j. utorok 13. apríla 2004
sa podarilo zabezpečiť šiestich hráčov Dukly Trenčín na
autogramiádu na Mierovom námestí. Hoci bol ešte posledný
deň jarných prázdnin, boli aké - také obavy, ţe to nemusí
dobre skončiť. Ale pohľad na dav priaznivcov pol hodinu pred
14,00 hodinou potvrdil, ţe akcia bude mať úspech.
Medzičasom uţ organizátori a účastníci autogramiády
netrpezlivo očakávali šesticu avizovaných hráčov. Minúty
ubiehali ako voda, nervozita narastala, ale po menšom
akademickom meškaní, predsa len prišli všetci, ktorí sa sľúbili
na čele s kapitánom hokejistov Dukly - Marcelom Hanzalom.
Okrem neho vystúpili na pódium aj ďalší známi hráči Miroslav Hála, Martin Opatovský, Peter Janík, Ján Homér a
Anton Lezo. Povedľa tribúny ešte postávali generálny
manaţér Dukly Trenčín Ivan Piovarči a asistent trénera Július
Pénzeš. Prítomných hráčov nestačila moderátorka podujatia
ešte ani poriadne privítať a predstaviť a vykrikujúci dav
priaznivcov hokeja ich obklopil zo všetkých moţných aj
nemoţných strán. Z ich hrdiel postupne znelo Dušan Gregor...
Marcel Hanzal... atď. Hráči si v teplom a slnečnom počasí
poriadne vysúkali rukávy, lebo tušili, ţe ich očakáva poriadna
fuška. Záujemcovia si priniesli na podpis všetko, čo mali k
dispozícii - pamätníčky, písanky, Trenčianske noviny, papiere,
fotografie, dresy, šále, šiltovky a rôzné iné rekvizity. Po
takmer vyše hodinovej podpisovačke sa námestím ozval hlas
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organizátora, ktorý dal všetkým na známosť, ţe čoskoro sa
všetko skončí. To samozrejme ešte viac v dobrom slova
zmysle vyprovokalo najmä tých, ktorí stáli na okraji davu a
mali oprávnene obavy, ţe nakoniec odídu úplne naprázdno.
Jedna pani aj s detvákmi dokonca poprosila všetkých, ţe prišla
aţ z Bánoviec nad Bebravou a nechce sa domov vrátiť bez
podpisov. Zvýšila svoju aktivitu a podpisy nakoniec získala,
čomu sa samozrejme nesmierne potešila. Počas podujatia sa
prítomným ponúkali aj Trenčianske noviny, kde na titulke
bola fotografia nových hokejových majstrov z Trenčína. Tí,
ktorí prejavili záujem o naše noviny, tak svojvoľnú finančnú
čiastku vhodili do krabice. Výťaţok zo zbierky bol poukázaný
onkologickému oddeleniu Nemocnice v Trenčíne.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Pomocná evidencia 233/1/04, 234/1/04
Kronika Mesta Trenčín zaznamenala ešte jeden úspech
tohoročnej hokejovej sezóny 2003/2004, ktorý tak trochu
zanikol vo virvare majstrovského titulu seniorského druţstva.
Bol to zisk majstrovského titulu druţstvom mladších ţiakov,
siedmej hokejovej triedy, ktoré pod vedením svojho trénera
Jozefa Tanoczkého výbornou hrou obhájili titul majstra
z minulého roka.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Pomocná evidencia 232/2/04
Športová hala Armádneho športového klubu Dukla
Trenčín bola v dňoch 15. – 18. apríla 2004 miestom vrcholného svetového športového zápolenia – 4. majstrovstiev sveta
veteránov v tlaku na lavičke - “Masters“. Na podujatí sa
predstavilo v jednotlivých vekových a váhových kategóriach
325 pretekárov z 30 štátov. Slovenskú republiku reprezentovalo 18 borcov, medzi nimi aj jedna ţena Eva Oreničová
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z Bardejova. Z mesta Trenčín reprezentovali Peter Klímo
a Ladislav Tehlár. Najlepší výkon zo slovenských reprezentantov dosiahol Štefan Kolšovský vo váhovej kategórii do
56 kg., v ktorej zvíťazil.
Trenčianske noviny 12.04.2004, 19.04.2004
Pomocná evidencia 220/3/04, 231/2/04
Dňa 25. apríla 2004 sa uskutočnil za nepriaznivého počasia
„Beh oslobodenia obce Chocholná“ za účasti 84 pretekárov
z celého trenčianskeho regiónu, teda i z mesta Trenčín. Ján
Kucharík zo Slávie športová škola Trenčín vlaňajšie víťazstvo
neobhájil. Skončil v kategórii muţov 18 aţ 39 ročných na
druhom mieste. Podobne aj v kategórii veteránov od 40 do 49
rokov Ervín Páleník z Lokomotívy Trenčín skončil na druhom
mieste. Víťazstvo si odniesol v kategórii veteránov od 50 do
59 rokov Miroslav Kováč a v kategórii veteránov nad 60
rokov Ferdinand Husár zo Slovenského orla Trenčín.
Trenčianske noviny 03.05.2004
Pomocná evidencia 278/1/04
Po roku sa opäť ohlásil k slovu veľmi kvalitne obsadený
turnaj európskej futbalovej mlade „14. ročník medzinárodného
futbalového turnaja reprezentačných muţstiev do - 18 rokov“,
ktorý sa uskutočnil na vidieckych a mestských ihriskách západného regiónu Slovenskej republiky v dňoch 26. - 30. apríla
2004 za účasti osem druţstiev. Zápolilo v dvoch skupinách.
V skupine A) si zmerali sily: Slovensko, Maďarsko, Škótsko,
Poľsko; v skupine B) si zmerali sily Francúzsko, Belgicko,
Ukrajina, Česká republika. V Trenčíne hralo dňa 27. apríla
2004 Škótsko so Slovenskom, ktoré sa skončilo nerozhodne
2:2. Je potešiteľné, ţe v nominácii hráčov Slovenska boli aj
hráči AS Trenčín M. Igaz a J. Lintner. Medzi náhradníkmi boli
ďalší hráči AS Trenčín M. Urban, J. Halaška.
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Trenčianske noviny 03.05.2004
Pomocná evidencia 288/1/04
V Trenčíne dňa 29. apríla 2004 sa uskutočnilo
ustanovujúce zasadnutie novej krajskej telovýchovnej
organizácie „Krajské športové centrum“. Jeho zakladateľmi sa
stali podľa zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov
krajské telovýchovné a športovo-technické organizácie
pôsobiace v regióne Trenčianskeho kraja. Konkrétne to boli
tieto organizácie :
- Trenčiansky zväz ľadového hokeja,
- Krajský zväz basketbalu, dţuda, kolkov, stolného tenisu,
- Oblastný útvar Slovenského zdruţenia telesnej kultúry
v Trenčíne, Povaţskej Bystrici a Prievidzi,
- Olympijský klub regiónu Trenčín, Prievidza,
- Slovenský orol,
- Povaţská ţupa Sokolská,
- Krajská rada Asociácie športu na školách,
- Krajské centrum voľného času,
- Slovenský strelecký zväz,
- Zväz modelárov Slovenskej republiky,
- Slovenský zväz technických športov, biatlonu, športovej
kynológie, národný aeroklub,
- Asociácia praktickej streľby,
- Zväz vodáctva – raftingu,
- Zálesák – slovenský kmeň,
- Osemročné športové gymnázium,
- Krajské zdruţenie technických a športových činností.
Toto zdruţenie je dobrovoľným právne, majetkovo
a organizačne samostatných a nezávislých právnických osôb
so sídlom na území regiónu Trenčíne a vyššieho územného
celku. Jej cieľom, poslaním a predmetom činnosti je
organizovanie a vytváranie podmienok pre šport, telesnú
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výchovu a turistiku pre vlastných členov, ale pre
neorganizovanú verejnosť. S ustanovením novej organizácie
boli schválené aj stanovy zdruţenia a deväťčlenný výkonný
výbor v tomto zloţení :
- Ing. P. Jurčík, z Okresného zväzu telesnej kultúry Povaţská
Bystrica,
- R. Juris, predseda Zväzu ľadového hokeja v Trenčíne;
- Mgr. B. Škára, podpredseda Krajského zdruţenia
technických a športových činností v Trenčíne,
- M. Skúpy, predseda Slovenského orla v Trenčíne,
- M. Kuhloffölová, Povaţská ţupa Sokolská,
- Ing. J. Kakoš, Zväz modelárov Slovenska,
- PaedDr. D. Beníček, Krajská rada Asociácie športu na
školách,
- J. Poruban, predseda Zväzu dţuda,
- E. Prelovský, predseda Slovenského Zväzu vodného póla.
Za predsedu Trenčianskeho krajského zdruţenia bol zvolený
Ing. Pavol Jurčík, prvého podpredsedu Rudolf Juris a druhého
podpredsedu Mgr. Branislav Škára. Za predsedu kontrólnej
komisie Trenčianskeho krajského zdruţenia bol zvolený
V. Urgóczy a tajomníka M. Ondruška.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 354/1/04
Nie je ţiadnym tajomstvom, ţe Základná škola Trenčín,
Hodţova ulica je doslova liahňou vynikajúcich hokejových
talentov. Práve tam vyrástli za tie roky mnohí skvelí hokejisti,
ktorí aj v súčasnosti šíria dobre meno tejto školy a mesta v
šírom svete. Popri hokeji však dosiahli prednedávnom jej
reprezentanti aj pozoruhodný úspech na celoslovenskom
hokejbalovom turnaji v Bratislave, kde sa kvalifikovali ako
víťazi regionálneho kola. Mladí Trenčania, pod vedením
trénera Pavla Bratranca mali skvelú víťaznú turnajovú sériu,
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keď prehrali aţ v dramatickom finále s Topoľčanmi o jeden
gól. Po víťazstvách nad druţstvom z Humenného 2:1 (góly
Baron, Magut), Spišskej Novej Vsi 1:0 (Lipták), Topoľčian
1:0 (Filo) postúpili do semifinále, v ktorom rozdrvili druţstvo
Ţiliny 8:1 (Lipták 3, Baron 2, Bokroš 2, Filo). Vo finálovom
meraní síl prehrali Trenčania s Topoľčanmi 1:2 (Balga) a na
tomto turnaji získali skvelú druhú priečku.
Trenčianske noviny 03.05.2004
Majstrovský ročník v hádzanej ţien Slovenskej republiky
bol pre hádzanárky druţstva Štart Trenčín mimoriadne
úspešným, keď skončili na druhom mieste za druţstvom
Zlatná na Ostrove. Jej útočníčky mali veľmi dobré strieľali,
keď obsadili v tejto súťaţi prvé tri miesta – Katarína
Uhliarová so 176 gólmi, Zdena Rajnohová so 141 gólmi
a Zuzana Dúcka so 101 gólmi.
Trenčianske noviny 10.05.2004
Pomocná evidencia 289/1/04
Dňa 2. mája 2004 sa vo Zvolene uskutočnil medzinárodný
pohár mládeţe v karate za účasti 280 pretekárov z tridsiatich
domácich a zahraničných klubov. Pretekári Ekonómu Trenčín
mali na tomto podujatí svoje zastúpenie a získali niekoľko
pekných umiestnení. Prvenstvo si na svoje konto zaknihoval
v kategórii starších dorastencov Miroslav Detko, ktorý si
odniesol zlato aj v kategórii kumite mladších dorastencov do
60 kg. Prvú priečku v kategórii kumite starších ţiačok do 50
kg získala Marta Strapková a v kumite starších dorastencov do
65 kg Peter Nosáľ, ktorý bol aj strieborný v kategórii kumite
mladších dorastencov do 60 kg. Druhú priečku v kumite
starších dorastencov do 65 kg obsadil Pavol Kováčik, rovnako
aj v kategórii kumite mladších dorasteniek do 55 kg Dagmar
Kubinská, ktorá získala aj bronzovú medailu v kategórii
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kumite starších dorasteniek do 60 kg. Tretie miesto v kategórii
kumite starších dorasteniek nad 60 kg získala Linda
Filipovičová.
Vlastné poznámky
Úradujúci majster Slovenskej republiky v ľadovom hokeji
druţstvo trenčianskej Dukly vstúpil dňa 3. mája 2004 do
prípravy na nový ročník extraligy uţ s novým kormidelníkom
Róbertom Spišákom. Príprava pokračovala v domácich podmienkach aţ do 25. júna 2004. Dovolenky hráčov trvali do
19. júla 2004, kedy vykorčuľoval novovytvorený kolektív
hokejistov na nový ľad. Zo zlatého druţstva Dukly Trenčín
medzičasom uţ odišli Přikryl, Bombic, Kováčik, Kukumberg,
Kmeč. Situácia okolo zotrvania alebo odchodu kapitána
Marcela Hanzala nebola ešte dotiahnutá do konca. Samozrejme, ţe v kádri sa postupne objavili aj niektoré nové tváre.
Doteraz pribudol Chatrnúch a dvaja českí hokejisti Stavenský a Kuchler. Očakáva sa príchod ešte niektorých
ďalších hráčov.
Vlastné poznámky
Na Štrkovci v Nemšovej sa dňa 8. mája 2004 stretlo
81 mladých rybárov, aby zmerali vlastný um a svoju
šikovnosť. Moţno povedať, ţe sa im darilo veľmi dobre. lebo
ulovili 612 rýb. Boli medzi nimi kapry, liene, pstruhy dúhové,
karasy, červenice a beličky. Medzi chlapcami bol najúspešnejší so 1446 bodmi Roman Repa z Trenčína.
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 318/1/04
V sobotu 14. mája 2004 sa v Košiciach uskutočnili
majstrovstvá Slovenska v karate, kde naše mesto Trenčín
reprezentovali členovia karate klubu „Interkan“ pod vedením
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Branislava Zubričaňáka 4. dan. Na súťaţi sa zúčastnila celá
špička slovenských karatistov, celkove aţ 350 pretekárov.
V súborných cvičeniach kata nás úspešne reprezentoval 11ročný Jakub Králik, ktorý sa stal uţ po piatykrát majster
Slovenska v kategórii kata kategórie mladších ţiakov. Ďalšiu
zlatú medailu do zbierky priniesla 11-ročná Ingrid Suchánková, ktorá bez konkurencie vyhrala kategóriu kata kategórie
mladších ţiačok. Do tretice dal bodku za medailovou ţatvou v
súborných cvičeniach kata Alexander Matečný, ktorý v
kategórii kata mladších dorastencov získal bronzovú medailu.
V kategóriách kumite si odniesla zlatú medailu opäť Ingrid
Suchánková, ktorá bez problémov vyhrala kategóriu kumite
mladších ţiačok do 40 kg.
Info Trenčín 03.06.2004
Pomocná evidencia 365/1/04
V dňoch 15. a 16. mája 2004 sa uskutočnilo v Trenčianskych Biskupiciach posledné kvalifikačné kolo leteckých
modelárov seriálovej súťaţe F3J rádiom riadených modelov
vetroňov. Po šiestich kolách sa do finále kvalifikovali spomedzi 31 súťaţiacich aj dvaja trenčianski modelári bratia Peter
a Tibor Duchovný. V silnom vetre vo finále si najlepšie
počínal Tibor Duchovný, keď zvíťazil a vybojoval si tak
letenku na majstrovstvá sveta juniorov v Kanade.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 360/1/04
V Národnom tréningovom centre v Senci sa uskutočnil dňa
22. mája 2004 futbalový turnaj druţstiev z finančných
inštitúcií. Druţstvá boli rozdelené do dvoch skupín a prvé dve
druţstvá hrali o víťaza. V prvej skupine sa jasným víťazom
stalo druţstvo VÚB Trenčín a v druhej skupine druţstvo
Alianz-poisťovňa. Po semifinálových zápasoch sa obaja víťazi
sa stretli vo finále, v ktorom Trenčania zvíťazili 2:0 gólmi M.
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Kovaľa a T. Husára. T. Husár získal aj pohár najlepšieho
strelca za deväť strelených gólov. Pozoruhodného úspechu
dosiahol brankár Ing. Milan Galiovský, ktorý za celý turnaj
nedostal gól.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 360/2/04
Dňa 21. mája 2004 sa uskutočnila tlačová beseda na
zimnom štadióne, na ktorej dnes známy hokejista Minessoty
Wild a bývalý hráč Dukly
Trenčín Marián Gaborík
predstavil so svojím otcom
Ing. Pavlom Gaboríkom
projekt nového zimného
štadióna v Trenčíne v tesnej
blízkosti Základnej školy
Trenčín na Hodţovej ulici.
predstava architekta - športový areál školy
Autorom projektu je Ing.
arch. Miloslav Varga. Do dvojpodlaţnej murovanej budovy
naprojektoval okrem ľadovej plochy aj hráčske šatne so
sociálnym zariadením, fitnescentrum, predajňu športových potrieb, klubovňu
a kaviareň s výhľadom na
ľadovú plochu pre takmer
100 sediacich návštevníkov. Celkové náklady predstavujú náklad cca 40 miliónov Sk a povinnosti in- Vstup do nového zimného štadióna podľa návrhu projektanta Ing. arch.
Miroslava Vargu
vestora akcie prevzal na
svoj chrbát otec Ing. Pavol Gaborík. Marián Gaborík
pripomenul, ţe tento športový stánok zlepší tréningové
podmienky pre hokejové triedy a bude slúţiť na organizovanie
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mládeţníckych hokejových kempov. Priestor dostanú aj
charitatívne podujatia a malé turnaje. Na svoje si príde aj
verejnosť pri verejnom korčuľovaní. Kľúčovú pozitívnu pri
rozhodovaní o výstavbe zimného štadióna zohrali predstavitelia mesta Trenčín. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na
svojom zasadnutí o odpredaji pozemku o veľkosti 4.923 m2 za
symbolickú 1,- Sk. Ing. Pavol Gaborík vyhlásil, ţe pri tak
veľkorysom geste mesta Trenčín investor nepredpokladá
ďalšie finančné vstupy zo strany
mesta Trenčín pri výstavbe
zimného štadióna. Primátor
mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler ďalej doplnil, ţe zimný
štadión bude oddelený zeleňou
a priestor za ním bude do konca
roka 2005 zrekonštruovaný tak,
Ing. Branislav Celler a Marián Gáborík pri podpise zmluvy
ţe budú k dispozícii basketbalové ihrisko, atletická dráha a ďalšie športoviská. Na záver
tlačovej besedy podpísal primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler a Marián Gaborík zmluvu o odpredaji
pozemku.
Pardon 29.05.2004
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 321/1/04, 327/1/04
Na majstrovstvách Slovenskej republiky mládeţe v karate
reprezentovali mesto Trenčín šiesti členovia klubu Karate
Ekonóm Trenčín. Ich výsledky zo súťaţe hovoria o veľmi
dobrej pripravenosti na toto vrcholné podujatie, keď získali
šesť medailí, z toho štyri zlaté, jednu striebornú a ajednu
bronzovú. Najúspešnejší karatistom bol M. Detko, ktorí získal
hneď dve zlaté medaily a to kumite mladších dorastencov do
60 kg a v cvičení kata mladších dorastencov. Okrem toho si
592

zlatú medailu odviezli P. Nosáľ v kategórii mladších
dorastencov do 65 kg a D. Kubínska v kumite v kategórii
mladších dorasteniek do 55 kg. Striebornú medailu získala N.
Bľahová v kumite v kategórii mladších dorasteniek do 50 kg
a bronzovú medailu v kumite v kategórii mladších dorasteniek
do 60 kg.
Trenčianske noviny 24.05.2004
Pomocná evidencia 329/2/04

pred nástupom futbalistov vystúpila tanečná skupina „Goonies Girls“

Mestský futbalový
štadión
na
Sihoti
v Trenčíne patril dňa
27. mája 2004 vzájomného meraniu síl futbalových muţstiev Obchodnej akadémie Dr.
Milana Hodţu v Trenčíne a Gymnázia Ľudo-

víta Štúra v Trenčíne pri príleţitosti
85. výročia zaloţenia oboch škôl
a 100. výročia prvého futbalového
zápasu v Trenčíne. Podujatie prilákalo na štadión obdivuhodnú návštevu mladých návštevníkov. Ešte
pred úvodným otvorením zápasu na
zelenom
trávniku
pozdravili
študentov a pedagógov jubilujúcich
škôl svojím vystúpením členky
tanečnej skupiny „Goonies Girls“
z Trenčína. Po nástupe hráčov na zľava Mgr. Štefan Marcinek, Mgr. Ľubomír Jandík
trávnatú plochu sa prihovorili k študentom a pedagógom
riaditelia oboch škôl Mgr. Ľubomír Jandík a Mgr. Štefan
Marcinek a vzájomne si vymenili pamätné listiny zápasu. Od
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úvodného hvizdu rozhodcu pána Gajdúška sa hral zápas vo
skvelej diváckej kulise, sprevádzanú hlasným povzbudzovaním, bubnovaním na bubnoch, prebehovaním vlajkonosičov
oboch škôl popred hlavnú tribúnu, mexickými vlnami, ktorú
určite museli závidieť aj prvoligoví hráči AS Trenčín, ktorí sa
prišli na zápas pozrieť po tréningu. Priebeh zápas mali
v prvom polčase pevne v rukách futbalisti obchodnej
akadémie, ktorých motivoval riaditeľ Mgr. Ľubomír Jandík
tým, ţe verejne vyhlásil, ţe ak vyhrajú zajtra sa neskúša.
Svoju aktivitu zúročili v 10. minúte zápasu gólom, ktorý dal
Tomáš Mašán. Gymnazisti sa snaţili hru vyrovnať, ale hrali
akosi v útlme. Nepodarilo sa im vyrovnať hru ani po
viacnásobných výmenách hráčov. No, keď prišla posledná 90.
minúta riadne hracieho
času uderili opäť hráči
obchodnej akadémie a M.
Kováčik dal druhý gól.
Zdalo sa, ţe obchodná akadémia má výhru v rukách,
ale opak bol pravdou. V tej
istej minúte zápasu gymnahráči oboch škôl hrali oduševnelo o kaţdú loptu
zista M. Videczký vsietil
prvý gól za svoje druţstvo a v predĺţení gymnazisti gólom P.
Mičeka vyrovnali na 2:2. Za najlepších hráčov vyhlásili T.
Zuba z Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu v Trenčíne a
M. Hilčíka z Gymnázia Ľ. Štúra.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 359/1/04
Dňa 29. mája 2004 dosiahli významného športového
úspechu mladšie dorastenky hádzanárskeho druţstva Štart
Trenčín, keď na finálovom turnaji v Bratislave získali titul
majstra Slovenskej republiky na rok 2004. Zásluhu na tomto
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mimoriadnom úspechu mal celý hráčsky kolektív v čele
s trénerkou Zuzanou Mikušovou.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 355/1/04
Na mestskej krytej plavárni v Trenčíne sa dňa 2. júna 2004
uskutočnili stredoškolské plavecké preteky za účasti 100
plavcov zo 7 škôl. V kategórii chlapcov zvíťazilo druţstvo
Stredného odborného učilišťa leteckého Trenčín pred
druţstvom Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a druţstvom
Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín. V kategórii
dievčat zvíťazilo druţstvo Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín
pred druţstvom Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín
a druţstvom Zdruţenej strednej školy hotelovej a obchodu
Trenčín.
Pomocná evidencia 408/1/04
Dňa 3. júna 2004 boli v rámci
projektu „Game over“ otvorené
pri Základnej škole Trenčín,
Východná ulica nové street-

cvičenie mladých gymnastiek

ballové ihriská. Keďţe slávnostnému
otvoreniu
na
otvorenej scéne neprialo
vystúpenie súboru „Maryland“
počasie, tak sprievodný program sa uskutočnil v telocvični školy, v ktorom vystúpili
gymnasti zo športovej triedy školy, súbor „Maryland“ a známa
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skupina „Horkýţe slíţe“. Svoje športové šťastie skúšal v hode
na basketbalový kôš primátor mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler.
Vlastné poznámky
V dňoch 5. aţ 6. júna 2004 sa uskutočnil 48. ročník
pretekov v rýchlostnej kanoistike „Trenčianska regata“
v starom koryte Váhu. V silnej konkurencii vodáckej špičky
klubov zo Slovenska a Moravy videli priaznivci tohto športu
kvalitné športové výkony na krátkej trati na 500 metrov a na
dlhých tratiach 2000 metrov, 4000 metrov a 6000 metrov.
Z trenčianskych pretekárov zvíťazil Martin Chorvát z Dukly
Trenčín, ktorý bude reprezentovať Slovensko na
Olympijských hrách v Aténach 2004. Cenu mesta Trenčín,
určenú pre najúspešnejší vodácky klub získala Telovýchovná
jednota Sĺňava Piešťany. „Cenu mesta Trenčín“, pohár
primátora mesta Trenčín odovzdal sám primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler.
Vlastné poznámky
Dňa 7. júna 2004 sa uskutočnili na tenisových dvorcoch na
Novinách v Trenčíne stredoškolské športové hry chlapcov
malom futbale za účasti 130 hráčov z 12 škôl. Víťazstvo si
odnieslo druţstvo Stredného odborného učilišťa ţelezničného
Trenčín. Na druhom mieste sa umiestnilo druţstvo Stredného
odborného učilišťa strojárskeho Trenčín a na treťom mieste
Stredné odborné učilište stavebné Trenčín.
Pomocná evidencia 408/1/04
Dňa 8. júna 2004 sa uskutočnili stredoškolské športové hry
chlapcov v hokejbale za účasti 130 hráčov z 11 stredných škôl.
Víťazstvo si odnieslo druţstvo Gymnázia Ľudovíta Štúra
Trenčín. Na druhom mieste sa umiestnilo druţstvo Stredné
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odborné učilište strojárske Trenčín a na treťom mieste sa
umiestnilo druţstvo Stredného odborného učilišťa ţelezničného Trenčín.
Pomocná evidencia 408/1/04
Dňa 10. júna 2004 sa uskutočnili stredoškolské športové
hry chlapcov a dievčat v tenise na kurtoch Martišku.
V kategórii dievčat si odnieslo víťazstvo druţstvo Gymnázia
Ľudovíta Štúra Trenčín. Na druhom mieste sa umiestnilo
druţstvo Stredného odborného učilišťa textilného a odevného
Trenčín a na treťom mieste sa umiestnilo druţstvo
Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín. V kategórii
chlapcov zvíťazilo druţstvo Obchodnej akadémie Dr. M.
Hodţu. Na druhom mieste sa umiestnilo druţstvo Gymnázia
Ľudovíta Štúra Trenčín a na treťom mieste sa umiestnilo
druţstvo Stredného odborného učilišťa strojárskeho Trenčín.
Pomocná evidencia 408/1/04
Dňa 19. júna 2004 v bratislavskom Národnom tenisovom
centre vyhlásili výsledky 7. ročníka obľúbenej ankety „Zlatý
puk“ za sezónu 2003/2004. Medzi ocenenými nechýbali ani
traja hráči a tréner úradujúceho majstra Slovenskej republiky
Dukly Trenčín – obranca Andrej Meszároš, útočníci Peter
Fabuš a Roman Kukumberg, tréner Dušan Gregor.
Trenčianske noviny 21.06.2004
Pomocná evidencia 401/4/04
Dňa 21. júna 2004 prvoligoví futbalisti odštartovali letnú
prípravu na novú majstrovskú sezónu 2004/2005. V hráčskom
kádri došlo zatiaľ k minimálnym zmenám, keď odišli hráči
santai, Vaščák a Rygel. Po odchode trénera Karola Kisela
prevzal trénersku funkciu Anton Jánoš a jeho asistentom sa
stal Jaroslav Jurkovič.
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Trenčianske noviny 21.06.2004
Pomocná evidencia 405/2/04
Dňa 28. júna 2004 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Anton Boc, trvalo uvoľnených poslancom pre výkon funkcie
Branislavom Zubričaňákom a členom športovej komisie
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne doc. Ing. Otom
Barborákom, CSc., zástupcov stredných škôl a stredných
odborných učilíšť, aby spolu vyhodnotili priebeh stredoškolských športových hier za školský rok 2003/2004. Vo
svojom príhovore viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc
radostne konštatoval rastúci trend zapájanie študentov
stredných škôl a stredných odborných učilíšť do športovania,
keď tento rok bolo zapojených do jednotlivých súťaţí 1300
študentov. Nebodovali sa výkony Osemročného športového
gymnázia v Trenčíne, pre jeho vyloţene športové zameranie.
Je samozrejme, ţe preto aj vo svojich kmeňových športoch sa
jej študenti umiestňovali na prvých miestach. Zdravotné
zabezpečenie počas poriadania jednotlivých súťaţí stredoškolských hier zabezpečovala Stredná zdravotnícka škola
v Trenčíne. Konečné poradie škôl po sčítaní bodov bolo
nasledovné :
1. Gymnázium Ľudovíta
Štúra Trenčín – 101
bodov,
2. Piaristické gymnázium
J. Braneckého - 59
bodov,
2. Obchodná
akadémia
Dr. M. Hodţu – 59
zástupkyňa z Gymnázia Ľ. Štúra preberá blahoţelanie a vecný dar
bodov,
4. Zdruţená stredná škola hotelová a obchodu v Trenčíne –
50 bodov
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5. Stredné odborné učilište ţelezničné Trenčín – 33 bodov,
6. Stredné odborné učilište textilné a odevné Trenčín – 29
bodov,
7. Stredná priemyselná škola odevná Trenčín – 28 bodov,
8. Stredné odborné učilište strojárske Trenčín – 22 bodov,
9. Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín – 19,5 boda,
10. Stredné odborné učilište letecké Trenčín – 18,5 boda,
11. Stredná zdravotnícka škola Trenčín – 9 bodov,
12. Stredné odborné učilište stavebné Trenčín – 6 bodov.
Po tomto vyhodnotení priebehu stredoškolských hier
v Trenčíne boli funkcionármi mesta Trenčín odovzdané vecné
dary všetkým zúčastneným školám.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 407/1/04
Dňa 26. júna 2004 odohrali starí páni – futbaloví
internacionály Druţstevníka Záblatie priateľský futbalový
zápas s veteránmi Novogomenti club Tondach Bedekovčina
z Chorvátska. Súper z Chorvátska sa predstavil so silnými
zbraňami, hlavne pohotovou streľbou, domáci zas svojou
húţevnatosťou. Nakoniec zápas skončil remízou 3:3. Autormi
gólov za hostí boli Gregurič a Jakuš, za domácich Jozef
Kucharík a Viliam Poruban.
Trenčianske noviny 21.06.2004, 05.07.2004
Pomocná evidencia 401/3/04, 438/4/04
Dňa 26. júna 2004 sa uskutočnil na futbalovom štadióne na
Sihoti 5. ročník siláckej súťaţe o „Meč Matúša Čáka“. Na
štart nastúpilo dvadsať borcov z viacerých krajín Európy,
medzi ktorými nechýbala aj elita slovenských reprezentantov,
včítane trenčianskych pretekárov. Na súťaţi absentoval
posledný víťaz Pavol Jambor, ktorý sa doliečoval zo zranenia.
Zúčastnení pretekári absolvovali šesť náročných disciplín ako
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napríklad dvíhanie 130 kg.
váţiacej klady, dvíhanie
betónových gúľ o rôznej
hmotnosti na stojan, prevracanie automobilu, prenášanie ţelezného koňa,
nosenie ţelezných kufrov
na vzdialenosť. Najviac
radosti po absolvovaní
poslednej disciplíny mal
Tomáš Kollár
víťaz Ervín Katona zo
Srbska, ktorý získal najviac bodov. Ako druhý v poradí
skončil Tomáš Kollár z Trenčína a tretí skončil Jíří Ţaloudek
z Českej republiky. Vlaňajší víťaz Branislav Golier z Bánoviec nad Bebravou skončil na štvrtom mieste.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 422/1/04
V poslednú júnovú sobotu sa uskutočnil v obci Selec
12. ročník kopania pokutových kopov, ktorý bol venovaný
pamiatke športového hlásateľa Slovenského rozhlasu a rodáka
z Trenčína Gaba Zelenaya. Celkove sa zapojilo do tejto
atraktívnej súťaţe 806 súťaţiacich, medzi nimi aj 65 ţien.
Úspešne bojovali aj trenčianski futbalisti, keď v kategórii
ţiakov do 10 rokov zvíťazil Jakub Kováčik, ktorý za víťazstvo
11 premenených pokutových kopov získal horský bicykel.
V kategórii muţov získal Martin Meravý tretie miesto zo 486
štartujúcich.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 421/1/04
Mesto Trenčín sa stalo
miestom 18. majstrovstiev

v dňoch 2. aţ 4. júla 2004
sveta v cestnej cyklistike
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CISM (armádnych cyklistov). Organizáciou
týchto pretekov bol poverený Armádny športový klub Dukla Tren-

Privítanie účastníkov pretekov a hostí primátorom Ing. B. Cellerom

čín v čele s jeho náčelníkom podplukovníkom Ľubomírom Vacekom. Na začiatku pretekov sa prezentovali cyklisti z 13
štátov a to z Belgicka, Bieloruska, Českej
Generál Milan Cerovský
republiky, Nemecka, Talianska, Luxemburska, Holandska, Poľska, Ruska,
Slovinska, USA, Ukrajiny a usporiadajúcej Slovenskej republiky. V prvý
deň, vo večerných hodinách sa uskutočnila časovka jednotlivcov, z ktorej
ako víťazný vyšiel Espavo Alexander
z Ruska. Na druhom mieste sa umiestnil
Ďuďa Vladimír z Ukrajiny a ako tretí
Kolonel de Keus
Michal Hrazdíra z Českej republiky,
syn bývalého známeho
českého pretekára Miloša Hrazdíru. Druhý
deň majstrovstiev sveta
CISM, ktorý vstúpil za
prekrásneho slnečného
počasia, mal spoločensko-kultúrny charakter.
V jeho úvode prijal
primátor mesta Trenčín
primátor Ing. Branislav Celler preberá ocenenie od plukovníka Kolonela de Keusa
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Ing.
Branislav
Celler vedúcich národných druţstiev,
funkcionárov armádnej
cyklistiky
zúčastnených štátov
na čele s delegátom
CISM a člena meminister obrany SR Ing. Juraj Liška prijíma hlásenie od plukovníka Petroviča
dzinárodnej rady vojenského športu plukovníkom Kolonelom de Keusom
a najvyšších predstaviteľov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
vedených náčelníkom Generálneho
štábu generálplukovníkom Milanom
Cerovským. Vo svojom príhovore
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vyjadril svoje potešenie,
ţe mesto Trenčín sa stalo usporiadateľom tohto významného podujatia. Vyslovil presvedčenie, ţe sa
príhovor Kolonela de Keusa
všetkým v Trenčíne bude veľmi
páčiť, a preto sa do Trenčína ešte v budúcnosti vrátite. Buďte
u nás vítaní. Po jeho vystúpení sa k prítomným prihovoril
náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej
republiky generálplukovník Milan Cerovský. Poďakoval za
prejavenú dôveru, ţe preteky mohli byť uskutočnené
v Slovenskej republike a prostredníctvom organizačného
výboru splnia svoje poslanie. Zaţelal všetkým športovcom,
aby dosiahli najvyššie méty v pretekoch a vo voľných
chvíľach spoznávali krásy hostiteľského mesta Trenčín. Ako
tretí vystúpil delegát CISM a člen medzinárodnej rady
vojenského športu plukovník Kolonel de Keus z Holandska,
ktorý vo svojom vystúpení poďakoval za dnešné prijatie.
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Vyjadril presvedčenie, ţe Slovensko bolo aj v minulosti
organizátorom armádnych súťaţí a vţdy tieto preteky mali
perfektný športový a spoločenský priebeh. Toto ocenil
odovzdaním ocenenia mestu Trenčín, ktoré prevzal jeho
primátor Ing. Branislav Celler. Medzitým, čo primátor mesta
Trenčín prijal predstaviteľov armád zúčastnených na
cyklistických majstrovstvách sveta, v amfiteátri na Mierovom
námestí vystupovali folklórne súbory mesta Trenčín. Pribliţne
15 minút pred 10,00 hodinou za doprovodu Ústrednej
vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky
začali nastupovať zúčastnené
armádne
druţstvá
pred
slávnostnú tribúnu. Nástup
pretekárov ukončilo hlásenie
plukovníka Petroviča ministrovi obrany Slovenskej republiky
Ing. JuraÚspešný zoskok prvého parašutistu
jovi Liškovi. Ďalší program pokračoval
vztýčením vlajky CISM za znenia hymny
CISM a vytýčením vlajky Slovenskej
republiky za znenia hymny Slovenskej
republiky. Zoskok štyroch parašutistov
Dukly Trenčín do priestoru Mierového prejav ministra Ing. J. Lišku
námestia bol mimoriadnym záţitkom pre
všetkých, ktorí tam boli v tomto čase. Najmä
odváţnosť prvého parašutistu, ktorý ako vták
preletel pomedzi veţe kostola piaristov a
vyvolal potlesk všetkých prítomných. Tento
športový výkon parašutistov posunul priebeh
programu k slávnostnému otvoreniu majstrovstiev sveta CISM v cestnej cyklistike.
prejav primátora Ing. B. Cellera
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Účastníkov a hostí majstrovstiev sveta privítali moderátori
Pavol Balucha a Martina Pačesová a potom sa postupne
k účastníkom pretekov prihovorili minister obrany Slovenskej
republiky Ing. Juraj Liška, primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler a delegovaný zástupca CISM a člen
medzinárodnej rady vojenského športu plukovník Colonel de
Keus. Posledne menovaný otvoril majstrovstvá CISM
v cestnej cyklistike. Záver slávnostného otvorenia pretekov majstrovstiev
sveta patril vyhláseniu preteku
v časovke jednotlivcov, ktorý sa
uskutočnil deň pred slávnostným
otvorením dňa 2. júla 2004. Víťazov
dekorovali minister obrany Slovenskej
minister Ing. J. Liška blahoţelá M. Hrazdírovi
republiky Ing. Juraj Liška, náčelník
Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálplukovník Milan Cerovský a delegovaný zástupca
CISM a člen medzinárodnej rady vojenského športu plukovník
Colonel de
Keus. Po oficiálnej časti programu
javisko
amfiteátra
bolo
centrom mimoriadnych
športových
výkonov,
ktoré orgaJosef Zimovčák
nizoval jeden zo sponzorov pretekov firma „Topvar
a.s.“ z Topolčian. „Tieţ športovci“ si
Ivan Křivánek
zmerali silu v drţaní pohára s pivom
o váhe 2,5 kg a pitie piva slamkou na rýchlosť. Najlepší boli
firmou odmenení vecnými cenami. Okrem toho na Mierovom
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námestí ukazovali dvaja cyklisti svoje majstrovstvo na svojich
nezvyčajných bicykloch, ktoré majú rodný list z 19. storočia.
Prvým bol Ivan Křivánek zo Slavkova u Brna, ktorý sa
predstavil s dreveným bicyklom na noţný pohon z roku 1813
a druhý Josef Zimovčák z Brna, ktorý sa predstavil s vysokým
kolom, s ktorým prešiel naprieč Spojenými štátmi
americkými. Pre úplnosť treba uviesť najlepších pretekárov :
- časovka jednotlivcov : 1) Alexander Bespalov
2) Volodimyr Diudia
3) Michal Hrazdíra
- cestné preteky : 1) Geert Vermoot
2) Vladimír Efimkine
3) Michal Hrazdíra
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 06.07.2004, 12.07.2004
Info Trenčín 15.09.2004
Pomocná evidencia 409/1/04, 491/1/04
V závere mesiaca
júna 2004 sa uskutočnili
záverečné
stretnutia sezóny v inline hokeji. Doslova
husársky kúsok sa
jednoznačne podaril
hráčom Hermes Trenčín, ktorí sa prebojoMajster Slovenska v in-line hokeji Hermes Trenčín
vali aţ do finále ligy,
kde v dvoch play-off stretnutiach porazili dovtedy úradujúceho majstra Slovenska Slovmatic Mad Dogs Bratislava.
Víťazstvom zaslúţene získali titul majstra Slovenska pre rok
2004. V prvom finálovom zápase dňa 22. júna 2004 vyhral
Hermes Trenčín nad Slovmatic Mad Dogs Bratislava 10:7.
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Prvá polovica zápasu bola vzácne vyrovnaná a oba kolektívy
hrali s patričným nasadením a elánom. Trenčania v druhej
časti duelu zvýšili dôraz, zlepšili herný prejav a čo je
najpodstatnejšie - gólovo zuţitkovali aj niektoré presilovky, čo
bolo dosť rozhodujúcim momentom. Hostia sa snaţili
zdramatizovať záver stretnutia, ale umne hrajúci reprezentanti
Hermesu uţ nedovolili zdatnému súperovi skorigovať
výsledok a zaknihovali si prvé finálové víťazstvo. Góly dali
Šimko 3, P. Bartek 2, Matejička 1, Homer 1, M. Bartek 1,
Kopecký 1, Štábel 1 - Višňovský 2, Kraus 1, Ďuriš 1, Petho 1,
Šimunek 1, Podhradský 1. V odvetnom finálovom zápase dňa
24. júna 2004 zvíťazil Hermes Trenčín nad Slovmatic Mad
Dogs Bratislava 6:7 po predĺţení. V nervy drásajúcom druhom
vzájomnom finálovom meraní síl boli diváci svedkami veľmi
hodnotného a kvalitného merania síl dvoch hokejovo
vyspelých muţstiev. V dramatickom stretnutí sa pomyselné
misky váh priklonili na stranu Trenčanov aţ v nadstavenom
čase - hoci v priebehu zápasu viedli 0:2 a 3:6. Domácim sa
však 43. sek pred záverečným hvizdom podarilo vyrovnať na
6:6 a muselo sa predlţovať. V čase 2:31 však hokejový ligista
Ján Homer prudkou umiestnenou strelou definitívne rozhodol,
ţe majstrovský titul poputoval do Trenčína. Góly v tomto
zápase dali Podhradský 4, Petho 1, Višňovský 1 - Kopecký 3,
Jelínek 2, Mravík 1, Homer 1.Týmto víťazstvom (hralo sa na
dva víťazné zápasy) zosadili hráči Hermesu Bratislavčanov z
kráľovského trónu a stali sa novými majstrami Slovenska. Je
to bezosporu skvelý a historický úspech tohto ambiciózneho
tímu trenčianskych hráčov. Hneď po stretnutí prevzali
Trenčania z rúk predstaviteľa in-line hokeja - J. Vrábela ml.
pohár a zlaté medaily. O majstrovský titul sa zaslúţili títo
hráči Hermesu Trenčín: Marián Tomík, Peter Strapatý, Jozef
Latkóczy, Stano Jelínek, Michal Mravík, Ľuboš Bobík, Ján
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Homer, Peter Bartek, Ján Šimko, Tomáš Kopecký, Marián
Bartek, Marián Štábel, Peter Matejička, Jozef Mitocha.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 420/1/04
V bratislavskej športovej hale na Pasienkoch sa uskutočnil
Európsky pohár mládeţe v karate, na ktorom štartovali aj
pretekári Ekonómu Trenčín. Ako inak, aj tentoraz zaznamenali
vynikajúce umiestnenia. Prvé miesta obsadili v kategórie
kumite mladších dorasteniek do 55 kg D. Kubinská, v
kategórii kumite dorasteniek do 50 kg R. Harasníková a v
kategórii kumite dorastencov do 65 kg M. Detko. Druhé
priečky si vybojovali v kumite mladších dorasteniek do 45 kg
N. Bľachová a v kumite dorastencov do 65 kg R. Kollár.
Bronzové miesta získali v kumite dorasteniek L. Filipovičová,
v kumite mladších dorastencov do 60 kg P. Nosál, v kumite
dorasteniek do 60 kg P. Kubinská a v kata dorastencov M.
Detko. Členov druţstva pripravoval tréner Miroslav Ďuďák.
Trenčianske noviny 28.06.2004
Pomocná evidencia 426/2/04
Futbalisti AS Trenčín a hokejisti Dukly Trenčín zorganizovali v júni 2004 ďalšiu charitatívnu aktivitu, v rámci ktorej
navštívili Detský domov „Lastovička“ na Jilemnického ulici
v Trenčíne. Vzácnych hostí veľmi srdečne privítali deti so
svojou riaditeľkou Irenou Oravcovou. Kapitán futbalového
druţstva S. Velický odovzdal riaditeľke domova peňaţný dar
6.000,- Sk, ktoré sa pouţijú na letné aktivity detí z domova
„Lastovička“. Samozrejme, ţe medzi deťmi domova a hosťami sa rozprúdila ţivá diskusia. Na záver deti z domova
obdarovali svojich hostí vlastnoručne vyrobenými suvenírmi.
Info Trenčín 01.07.2004
Pomocná evidencia 431/1/04
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Vrcholom ďalšieho polročného tréningového úsilia plavcov
osemročného športového gymnázia bola ich účasť na letných
majstrovstvách Slovenskej republiky všetkých kategórií - od
mladších ţiakov aţ po dorast a seniorov. Ako prví bojovali o
medaily mladší ţiaci (roč. nar. 1991 – 1992) v dňoch 18. – 20.
júna 2004 v Šali. Najúspešnejšou bola podľa očakávania
zverenkyňa trénerky Mgr. Jany Korbašovej Michaela Rečková, ktorá si vyplávala vo výborných časoch tri tituly majsterky
Slovenskej republiky, a to v disciplínach 50 metrov voľný
spôsob, 100 metrov voľný spôsob a 200 metrov voľný spôsob.
Striebornú medailu na 200 metrov znak a bronzovú medailu
na 100 metrov znak vybojovala ďalšia nádejná plavkyňa
Marcela Bulková, ktorá i napriek predchádzajúcim zdravotným problémom podala výborné výkony. Neobľúbená zemiaková medaila na 100 metrov prsia a 5. miesto na 200 metrov
prsia, no v osobných rekordoch sa ušli nováčikovi majstrovstiev Danielovi Vácvalovi, ktorý trénuje pod vedením
trénerky Mgr. Janky Gulišovej. Treba pochváliť i výkony N.
Kriţanovej, F. Síleša, K. Matejkovej, M. Šepeľu, M. Janča, D.
Ptáčka, M. Kajnara a najmladších plavcov J. Kebískovú a S.
Pijaka. Svoj vrchol sezóny mali i plavci kategórie A), čo sú
ročníky 1989 a 1990. Táto kategória nie je u plavcov
populárna, nakoľko vyhodnotenie je spojené, čo u plavcov
jeden rok trénovania znamená dosť. Plavci si zmerali sily v
ţilinskej plavárni v dňoch 25. aţ 27. júna 2004. Hneď v
úvodnom dni sa postavil na najvyšší stupeň víťazov Múčka
Martin v disciplíne 100 metrov motýlik, v ktorej svojím
osobným rekordom s prehľadom zvíťazil. Štafete dievčat 4 x
100 m voľný spôsob v zloţení Valová, Polláková, Parízková a
Benková sa ušla tretia priečka o 28 stotín. Druhý deň sme
pokračovali peknými úspechmi. Peter Kohút zaostal len o 2
stotiny za prvým, čo ho veľmi mrzelo, lebo prehral zlým
dohmatom. Avšak jeho osobák 57,69 sekúnd by bol slušný aj
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v dorasteneckej kategórii. Simona Benková v disciplíne 200
metrov znak tieţ prišla o prvenstvo zlým dohmatom. Obidvaja
pretekári si to vynahradili v nedeľu, keď najprv Peter Kohút
zvíťazil na 50 metrov voľný spôsob časom 26,08 sek. a
Simona Benková v disciplíne 100 metrov znak časom 1:09,70
min. V tejto disciplíne sa k nej na stupeň víťazov pridala aj
Petra Valová, ktorá časom 1:12,76 min. získala 3. miesto.
Najkrajšou disciplínou bola štafeta dievčat na 4 x 100m
polohové preteky v zloţení Benková, Michalíková, Valová a
Parízková. Táto štafeta neplánovane s prehľadom zvíťazila a
ostatným štafetám nadelila poráţku skoro 25 metrov. Bol to
krásny záţitok na záver majstrovstiev. Pochvalu si zaslúţili za
svije výkony Klára Michalíková svojim 5. miestom v
obidvoch prsiarskych disciplínach plavci Jakub Kysel a Boris
Kováčik.
Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 471/1/04
Dňa 27. júna 2004 sa odohral na zimnom štadióne v Trenčíne zaujímavý exhibičný hokejový zápas na kolieskových
korčuliach, v ktorom sa stretli druţstvo Slovákov hrajúcich
v NHL z bronzovým druţstvom slovenskej extra ligy v in-line
hokeji Programom Dubnica Wild Kings. Zostava hráčov NHL
bola skutočne hviezdna, veď v nej nastúpili Pavol Demitra,
Marián Hossa, Branko Radivojevič, Rastislav Pavlikovský.
Vzájomný duel sa nakoniec skončil deľbou bodov 17:17, ale
najdôleţitejšie bolo to, ţe výťaţok stretnutia bolo odovzdaný
na konto ťaţko chorého chlapca.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 432/1/04
V zasadačke Slovenského zväzu telesnej kultúry v Trenčíne
sa v utorok 29. júna 2004 uskutočnilo zasadnutie Rady
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oblastného futbalového zväzu v Trenčíne. Po privítaní všetkých prítomných predsedom výkonného výboru Ing. Štefanom
Kolárikom dostali slovo predsedovia jednotlivých komisií,
ktorí referovali o uplynulej sezóne, resp. jej jarnej časti.
Predseda športovo-technickej komisie Pavol Jeţík zhodnotil
vo svojej písomnej správe komplexne celú sezónu. Zmienil sa
aj o muţstvách, ktoré sa postupne odhlásili z jednotlivých
súťaţí - AS Trenčín C (dorast), Záblatie (ml. ţiaci), Beckov
(st. ţiaci po 1. kole), Motešice (st. ţiaci po 4. kole) a pred
začiatkom jarnej časti sa z 2. triedy sever odhlásili muţi
Leteckých opravovní Trenčín. V jesennej časti bolo pre
neoprávnený štart hráčov skontumovaných 8 stretnutí,
rovnako aj za nenastúpenie na majstrovský zápas. Opakoval sa
duel Drietoma – Veľké Bierovce a komisia obdrţala tri
sťaţnosti. V jarnej časti museli dokonca z rôznych príčin
skontumovať aţ 31 majstrovských zápasov! Zároveň riešili aj
sťaţnosť Hornej Stredy (dorast), Soblahov - Nová Ves
(dospelí), Kočoviec a námietku Hornej Súče voči hráčovi
Skalky starších ţiakov. Predseda disciplinárnej komisie
Miroslav Jeţík, ktorý ju vedie po odvolaní predchádzajúceho
predsedu Grófa, spracoval precíznu štatistiku v jarnej časti
súťaţe, podľa ktorej bolo celkovo udelených 1069 ţltých
kariet, z toho 32 u ţiakov, 315 u dorastu a v kat. dospelých
722. Oproti jeseni je to u ţiakov pokles o 19, u dospelých
dokonca aţ o 294 a jedine u dorastu zaznamenali nárast o päť.
Červenú kartu vo všetkých kategóriach videlo počas jesene
157 a počas jari 142 futbalistov. Najmenej ţltých kariet 23
dostali futbalisti Trenčianskych Stankoviec, najviac 53 hráči
Novej Vsi. Komisiu rozhodcov viedol predseda Viliam
Gajdúšek, ktorý predloţil dobre spracovanú a výstiţnú správu
o činnosti tejto komisie. Ešte počas zimnej prestávky sa
podarilo získať dvanásť nových arbitrov a pred začiatkom jari
ich mal predseda komisie k dispozícii 62. Medzičasom
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absolvovali rozhodcovské skúšky ďalší piati noví záujemcovia, a tak rozhodcovský zbor sa rozrástol na 67. Predseda
komisie delegátov Mgr. Jozef Pecho vyhodnotil súťaţ
slušnosti, ktorú vyhrali Trenčianske Stankovce (víťaz MO), 2.
Soblahov, 3. Dol. Poruba.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 434/1/04
Dňa 29. júna 2004 sa na štadióne ZŤS Dubnica nad Váhom
uskutočnil 8. ročník krajskej súťaţe v hasičskom športe. Išlo
nielen o zaujímavú atrakciu pre divákov, ale predovšetkým o
previerku technickej vyspelosti členov profesionálnych
hasičských jednotiek. Krajskej súťaţe sa zúčastnili druţstvá
z Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru z
Trenčína, Povaţskej Bystrice, Prievidze, Nového Mesta nad
Váhom, Bánoviec nad Bebravou a Hasičského zboru z Myjavy
a Dubnice nad Váhom. Kaţdoročný a víťaziaci účastník
Závodný hasičská útvar Matador – dnes Závodná hasičský
útvar Seprot – Servis z Púchova sa z krajskej súťaţe odhlásil.
Z tohto hasičského útvaru sa však do súťaţe prihlásili
jednotlivci Rudolf Adamička a Ladislav Kadlec a
reprezentovali samých seba. V súťaţi jednotlivcov v dvojboji
1. miesto získal Rudolf Adamička z Púchova a dve
nasledujúce miesta obhájili Milan Trška a Marián Beránek,
obaja z Trenčína. V súťaţi druţstiev sa na 1. mieste umiestnilo
druţstvo z Trenčína. To kaţdoročne dýchalo na chrbát
bývalému Hasičskému a záchranného zboru Matador z
Púchova, ktorého nový vlastník, ako sme uţ spomenuli, sa zo
súťaţe odhlásil. Vari je to aj na škodu, pretoţe Trenčania prišli
o rovnocenného súpera. Druhé miesto získalo druţstvo z
Povaţskej Bystrice a tretie druţstvo z Nového Mesta nad
Váhom. Víťaz 8. ročníka krajskej súťaţe z Trenčianskeho
kraja postúpil na majstrovská Slovenska v hasičskom športe,
ktoré sa v auguste 2004 uskutočnia v Košiciach.
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Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 435/2/04
Futbalová tipovacia súťaţ (jarná časť okresnej súťaţe)
Trenčianskych novín uţ patrí minulosti, ale práve dňa 1. júla
2004 športový redaktor Trenčianskych novín Karol Ďurina
odovzdal ceny tým najúspeš-nejším jednotlivcom. Elektrickú
kosačku na trávu od spoločnosti
„Centrum Suchánek“ z Dubnice
nad Váhom získal konečný víťaz
tipovačky Jozef Šesták z Trenčína. Druhé miesto získal
Stanislav Mikolášek z Opatovej
nad Váhom, ktorý od spoločnosti
„Porcela Plus“ Trenčín získal
vľavo Karol Ďurina, vpravo Jozef Šepták
čajovú súpravu. Na treťom mieste
sa po vyţrebovaní z troch rovnako bodovo úspešných tipérov
umiestnil Dušan Jančo z Nového Mesta nad Váhom, ktorý
obdrţí knihy a suveníry.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 433/2/04
Rekreačné stredisko “Odevák“ v Kubrici bolo od 27. júna
do 3. júla 2004 miestom letného športového tábora
futbalových talentov (ţiakov ročníkov 1991 - 1992, ktorí
nepôsobia v športových triedach) z klubov a oddielov zo
západného Slovenska. Celkove sa tohto letného tábora
zúčastnilo 38 nádejných futbalistov + dve dievčatá, ktorí pod
vedením trénerov Dušana Bartoviča a L. Mokráša, Strečku a
Greguša sa nielenţe zaúčali do tajov futbalovej hry a ďalšieho
spoznávania abecedy tohto najpopulárnejšieho športu, ale
odohrali aj priateľské zápasy, zúčastnili sa zaujímavej besedy
a po večeroch sa učili spievať slovenskú hymnu. Tento letný
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tábor financovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Vedúcim
tábora bol predseda Západoslovenského futbalového zväzu
Jaroslav Jambor a lekárom MUDr. Martin Chren. Všetci
účastníci si vedno pochvaľovali skvelú úroveň podujatia,
dobrú starostlivosť a veľmi priaznivé podmienky. Ţiaci
ročníka 1991 prehrali s rovesníkmi ZŤS Dubnica 1:2 a
zvíťazili v Trenčianskej Turnej nad AS Trenčín 3:2. Obdobne
si počínali aj futbalisti ročník 1992, ktorí taktieţ prehrali s
Dubnicou 1:2 a porazili AS Trenčín 2:0. Počas vydareného
športového týţdňa sa mládeţníci zúčastnili aj besedy so
známymi ligovými futbalistami ZŤS Dubnica, keď medzi nich
zavítali - Perniš, Zimen, Poštrk, Iţvolt a Sokol. Chlapci
prítomným ligistom dali veru poriadne zabrať. Títo im takmer
2,5 hodiny im odpovedali na ich zvedavé otázky. Po ukončení
tábora vyhlásili aj najlepších jednotlivcov v oboch vekových
kategóriach. V ročníku 1991 bol vyhlásení za najlepších hráči
: brankár L. Druksa (Nové Mesto n/V.), obranca M. Bučko
(Bánovce n/B.) stredopoliar J. Greguš (Nitra), útočník M.
Vrábel (Pov. Bystrica) a strelec P. Poláček (Vráble). V
ročníku 1992 túto poctu získali : brankár J. Jánoš (V.
Brodzany), obranca L. Lackovič (Vrbové), stredopoliar R.
Velický (Senica), útočník A. Jakúbek (Skalica), strelec E.
Daniel (Holíč). Na záver pobytu v Kubrici sa mladé futbalové
talenty z regiónu západného Slovenska naučili perfektne
spievať slovenskú hymnu a v plnej paráde ju spontánne
zaspievali aj svojím rodičom, ktorí si ich prišli prevziať. Je to
určite pozoruhodné a chvályhodné, ţe organizátori takto
rozumne spojili príjemné s uţitočným a chlapci odchádzali z
Kubrice s veľmi dobrými pocitmi, keď sa nejednému z nich
tlačili do oči slzičky dojatia a vďaky. Nečudo, ţe o ich
futbalové sluţby prejavili eminentný záujem aj niektorí tréneri
športových tried.
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Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 472/1/04
Vo švédskom meste Eslov sa konal 13.ročník Svetového
pohára v karate mládeţe a seniorov. Vo veľmi silnej
konkurencii pretekárov, hlavne zo škandinávskych štátov a
britských ostrovov, na ňom štartoval aj trenčiansky klub karate
Laugaricio Trenčín. V kategórii kata dievčatá 10-ročné
bronzové medaily vybojovali : Alica Bretschneiderová (tak
isto aj v športovom zápase kumite do 35 kg), v kategórii
kumite chlapci 11-roční nad 40 kg Juraj Jurčák, chlapci 14roční do 48 kg Marek Kulík, juniori 18-21 roční do 75 kg
Michal Hanulík. Vicemajstrami sa v kumite 13-roční chlapci
do 50 kg stal Brian Males. Zlaté priečky a víťazmi Svetového
pohára sa v kumite 14-roční chlapci nad 55 kg stal Viliam
Kriţan, v junioroch 18-21 ročných do 65 kg Peter Kumičík a
Alena Murková v kategórii junioriek do 50 kg.
Trenčianske noviny 12.07.2004
Pomocná evidencia 451/1/04
Príjemnú priateľskú atmosféru, ale aj zaujímavé a
dramatické súboje na antuke priniesol tenisový turnaj vo
štvorhre „KRT CUP 2004“ v tenisovom a golfovom areáli na
trenčianskom Ostrove. Spolu 28 párov – časť z nich aj
zmiešaných sa usilovalo dostať medzi najlepších. Tenisové
dvojice tvorili najmä tí, ktorí sa v príťaţlivom areáli na
Ostrove stretávajú aj počas celej sezóny. Turnaj
zorganizovaný Klubom rekreačných tenistov Ostrov Trenčín
vyvrcholil záverečnými zápasmi aţ v nočných hodinách pri
umelom osvetlení. V prvom semifinálovom zápase sa stretli
pár Adamovičová st., Šimurková s párom Štefánik, Galan,
ktorý sa skončil 4:6. V druhom semifinálovom zápase sa
stretol pár Petruš, Janáč s párom Antala, Malíček, ktorý sa
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skončil 6:2. Vo finálovom zápase pár Štefánik, Galan zvíťazil
nad párom Petruš, Janáč 6:1.
Trenčianske noviny 12.07.2004
Pomocná evidencia 460/2/04
Mesto Trenčín rozhodlo o dotácii na
činnosť
telovýchovných jednôt a športových klubov pre rok 2004.
Najviac bolo dopriate Futbalovému klubu SOS Trenčín, keď
vrátane príspevku pre výnimočne akcie a reprezentáciu dostal
vyše 400 tisíc korún, Hádzanársky klub Štart Trenčín vyše
300 000,- Sk, AS Trenčín a.s. 188 000.- Sk, Telovýchovná
jednota Dukla Trenčín 257 000.- Sk, Tanečný klub Dukla
Trenčín 125 000.- Sk, Armádny športový klub Dukla Trenčín
100 000.- Sk, Fitnescentrum Gabrhel s.r.o. vyše 152 000.- Sk,
Badminton klub MI Trenčín 117 000.- Sk. Financie sa ušli aj
Mestskej únii malého futbalu, karatistickým klubom, Bridge
klubu a podobne.
Trenčianske noviny 12.07.2004
Pomocná evidencia 459/1/04
Ani sme sa nenazdali a na dvere uţ intenzívne klope nový
ročník prvej futbalovej ligy 2004/2005. Všetci Trenčania boli
právom zvedaví, čo je nového v kuchyni prvoligového AS
Trenčín a to povedali jeho funkcionári na tlačovej besede.
Úvodné kolo novej majstrovskej sezóny sa uskutoční v sobotu
24. júla 2004, v ktorom sa stretne na ihrisku súpera Dukla
Banská Bystrica. Novým trénerom sa stal Anton Jánoš, ktorý
povedal bliţšie o svojom muţstve, ţe káder bol doplnený o
jedného hráča do obrannej formácie (Lukáč prišiel z Blšian),
na hrot do útoku pribudol Hricov (ide o brejkového hráča). V
Synote Staré Město sa rozhodli, ţe Homera si nechajú tam a
odtiaľ prišiel Horváth. Čo sa týka našich ambícii, tak to
nemáme ešte definitívne ujasnené s vedením klubu. Záleţí na
tom, aké bude ich stanovisko a potom môţeme o tom
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diskutovať a nájsť spoločné východisko. Čo sa týka prípravy,
tak prvá fáza bola všeobecná, a to nebolo podľa mojich
predstáv. Počas letnej prestávky sa zreparovali hracie plochy
na Sihoti a taktieţ Za mostami. Oba trávniky boli v rámci
časových moţností zrekonštruované a v súčasnosti sú vo
veľmi dobrom stave. Na štadióne Za mostami budú hrávať
zápasy mládeţníci a se-niori na Sihoti. V sep-tembri 2005
v Základnej škole Na dolinách sa otvoria futbalové triedy 5.,6.,7. ročník, teda
presne tak, ako to
bolo určené mestom
Trenčín. Malo by to
fungovať veľmi dobre, nakoľko pani
riaditeľka je veľmi
ústretová a rodičia
AS Trenčín
sa presvedčili, ţe
infraštruktúra školy je na celkom slušnej úrovni a ďalej
budovateľná. Deti tam viacmenej preţijú svoju školskú a
futbalovú mladosť a všetko bude na dlhšie obdobie, nie tak
ako doteraz, keď sa to menilo takmer kaţdý rok. Do Trenčína
prišli Lietava z Trnavy, S. Lukáč z Českých Budějoví, Mar.
Seman predĺţenie hosťovania z I. FC Slovácko, Hricov z
Prešova, C. Horváth z 1.FC Slovácko. Z Trenčína odišli
Hrabač do Sparty Praha, Vaščák ukončil hosťovanie z
Petrţalky, Santai do Svätého Jura, Homer do 1.FC Slovácko,
Vavrúš (?).
Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 473/1/04
Víťazkou celoslovenského tenisového turnaja „Smoker
Cup“ v Trenčíne sa stala Jana Macková z Novej Dubnice pred
Danielou Krejsovou z Bratislavy.
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Trenčianske noviny 19.07.2004
Pomocná evidencia 471/2/04
V delegácii slovenských olympionikov, ktorí budú
reprezentovať Slovenskú republiku na Olympijských hrách v
Aténach, boli zaradení aj členovia Armádneho športového
klubu Dukla Trenčín, menovite :
Martin Tešovič – vzpieranie do 105 kg,
Attila Bátky – zápasenie gréckorímsky štýl do 84 kg,
Martin Chorváth – rýchlostná kanoistika K 500 m,
Marián Ostrčil – rýchlostná kanoistika C1 500 a 1000 m,
Daniel Biksadský – rýchlostná kanoistika C2 500 a 1000 m,
Peter Páleš – rýchlostná kanoistika C2 500 a 1000 m,
Peter Bazálik – dráhová cyklistika tímový šprint,
Ján Lepka – dráhová cyklistika tímový šprint,
Jaroslav Jeřábek – dráhová cyklistika tímový šprint,
Martin Liška – dráhová cyklistika madison,
Jozef Žabka – dráhová cyklistika madison,
a z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín Rastislav Tureček
– paralympionik. Súčasťou olympijskej výpravy boli aj tréneri
Zděnek Chára st. – zápasenie gréckorímske a Slavomír
Kňazovický – rýchlostná kanoistika.
Trenčianske noviny 02.08.2004
V dňoch 23. aţ 25. júla 2004 bola Telovýchovná jednota
Slávia športová škola Trenčín - cyklistický oddiel v spolupráci
so Slovenským zväzom cyklistiky a Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky organizátorom uţ tradičných medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Slovenska“. Na
podujatí štartovalo vyše 90 pretekárov z Česka, Ruska,
Poľska, Slovinska, Slovenska – druţstvo A, Slovenska –
druţstvo B a z jednotlivých domácich klubov. Počas troch dní
absolvovali pretekári náročné kopcovité terény - osemkrát
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okruh Trenčín - Hrabovka - Skalka - Zamarovce, časovku do
vrchu Uhrovec – Jankov vŕšok, kritérium ulicami obce
Uhrovec a v posledný súťaţný deň (nedeľu) etapu Trenčín Súča - Drietoma - Nové Mesto n/V - Trenčín. Víťazom tejto
92 km etapy sa stal Branislav Zachar z druţstva Slovenska A
pred Róbertom Gavendom z druţstva Slovenska B a tretím
Jakubom Kasidlom z druţstva Slovenska A. Ozdobou tohto
ročníka boli etapové úspechy ruských cyklistov, ktorí sa
prezentovali veľmi húţevnatými výkonmi a v konečnom
hodnotení obsadili najvyššie priečky. Zvíťazil Alexej Kunshin
z Ruska pred Patrikom Tyborom z druţstva ŠKC Dubnica
n/V., tretím Timofejevom Kritskiyom z Ruska a štvrtým
Igorom Chalyshevom z Ruska.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 479/1/04
Areál zimného štadióna v Trenčíne bol v minulosti
dejiskom uţ viacerých zaujímavých podujatí. Dňa 31. júla
2004 išlo o premiéru nezvyčajnej exhibície spojenej s
pokusom o zápis do Guinnesovej knihy rekordov. Išlo vôbec o
prvú rodinkársku hokejovú akciu u nás, na ktorej sa stretli dve
muţstvá zloţené z dvoch generácií rodinných príslušníkov v
jednom zápase. O zloţení jednotlivých rodinných tímov
rozhodol ţrebovaním známy hokejista Ţigmund Pálffy. V
„Bielom tíme“ sa predstavili Fakovci (starý otec a vnuk vekový rozdiel medzi nimi je 52 rokov), Libovci, Švehlovci,
Haščákovci,
Jaškovci,
Pukalovičovci,
Hartmannovci,
Boţíkovci, Bartánusovci, Stašovci, Karafiátovci, Marcinkovci,
Rusnákovci. V „Modrom tíme“ sa predstavili Ruţičkovci,
Gregorovci, Chárovci, Bokrošovci, Hossovci, Draganovci,
Svitekovci, Dorničovci, Frühaufovci, Ulehlovci. Ako inak, aj
rozhodcovská trojica bude zloţená z rodinných príslušníkov hlavný Karol Konc, bývalý rozhodca z Nitry, na čiarach mu
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budú pomáhať jeho synovia Daniel a Juraj, ktorí pískajú aj v
súčasnosti. Organizáciu na zápis rekordov na Slovensku
zastupoval Igor Svitok. Ako vidno z jednotlivých rodinných
formácii, svoje pomerné bohaté zastúpenie mali aj bývalí hráči
Dukly Trenčín, v súčasnosti uţ široko-ďaleko známi tréneri.
Trenčianske noviny 26.047.2004
Pomocná evidencia 480/2/04
Mladší ţiaci z Futbalového klubu SOS TTS Trenčín (ročník
1992) sa zúčastnili sa zúčastnili medzinárodného futbalového
turnaja v dánskom meste Vildbjerg pod názvom „Vidbjerg
Cup“, ktorého sa zúčastnilo 530 ţiackych druţstiev z 13 štátov
Európy. Vo svojej skupine skončili na treťom mieste.
Trenčianski mladí futbalisti zaţili štyri nádherné dni plné
futbalových záţitkov.
Trenčianske noviny 02.08.2004
Pomocná evidencia 496/1/04
V dňoch 26. aţ 29. júla 2004 sa uskutočnil na tenisových
kurtoch Tenisového klubu „Tenkur“ tenisový turnaj
dorastencov a dorasteniek kategórie „C“ za účasti 70 hráčov.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
Vedenie „Holding Synot“ 60 % akcionár AS Trenčín sa po
úplatkárskej afére v závere českej futbalovej ligy rozhodlo
odstúpiť od svojich aktivít v tejto oblasti a napodobnil ho aj
druhý 30 % akcionár „Araver“. Jediným akcionárom tak
zostalo mesto Trenčín s svojim balíkom 10 % akcií. Dňa 29.
júla 2004 sa vlastníkom 90 % akcií sa stala „Trenčianska
mediálna spoločnosť“, s.r.o., ktorej konateľom sa stal Mgr.
Róbert Rybníček. Športovým manaţérom a sekretárom sa stal
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Ján Moravčík, hlavným trénerom Anton Jánoš, trénerom
brankárov Jaroslav Machač a vedúcim druţstva Jozef Hollý.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
Krajské športové centrá na Slovensku vznikli za spolupráce
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. V Trenčíne
odštartovalo Krajské športové centrum svoju činnosť 1.
augusta 2004. Oblastné centrá v Povaţskej Bystrici, Prievidzi
a v Trenčíne budú hlavnými organizátormi a koordinátormi
telovýchovných, turistických a iných športových podujatí v
danom regióne, vrátane medzinárodných. Krajské športové
centrá a oblastné centrá budú úzko spolupracovať s ďalšími
subjektami pôsobiacimi v oblasti športu, turistiky ako
napríklad občianskymi zdruţeniami, klubmi, oddielmi,
základnými školami, strednými odbornými školami
a učilišťami a vysokými školami pri zabezpečovaní športu pre
všetkých. Cieľom bude i naďalej podporovať a udrţiavať
druţobný styk medzi telovýchovnými jednotami, oblasťami,
krajmi, ktoré majú svoju tradíciu a pomáhajú zvyšovať kvalitu
telovýchovného procesu a napredovania v jednotlivých
športových odvetviach. V rámci hlavných zámerov sa budú
krajské športové centrá podieľať aj pri zabezpečovaní
výstavby, údrţby, prevádzky a starostlivosti o telovýchovné,
športové a turistické zariadenia vo vlastníctve, nájme a
výpoţičke členom Krajského športového centra Trenčín.
Jedným s cieľov je aj obhajovať spoločné práva, záujmy a
potreby svojich členov voči štátnym orgánom, samosprávnym
orgánom miest a obcí, vyšším územným celkom a voči ďalším
subjektom. Na začiatku činnosti sa podarila uzatvoriť dohoda
o spolupráci k organizovaniu športových podujatí pre mládeţ
a dospelých Trenčianskeho kraja s Trenčianskym
samosprávnym krajom, ktorú podpísal predseda Ing. Štefan
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Štefanec a za Krajské športové centrum v Trenčíne jeho
predseda Ing. Pavlom Jurčík. Členovia výkonného výboru
Krajského športového centra v Trenčíne postupne navštívia
vybraných starostov a primátorov miest Trenčianskeho kraja
za účelom oboznámenia zámerov činnosti Krajského
športového centra v Trenčíne a príslušného oblastného centra
pri zabezpečovaní telovýchovy, športu, výstavby a údrţby
objektov v danom regióne. Prostredníctvom ponuky z
Kalendára športových podujatí na rok 2005 organizovať
telovýchovné, športové, turistické a iné aktivity nielen pre
svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť v oblasti športu pre
všetkých. Činnosť výkonného výboru Krajského športového
centra v Trenčíne tvorí deväť členov. Na čele výkonného
výboru Krajského športového centra v Trenčíne je predseda
Ing. Pavol Jurčík, prvým podpredsedom je Bc. Rudolf Juris,
druhým podpredsedom Mgr. Branislav Škára a členmi sú –
Martin Skúpy, Ján Poruban, Ing. Július Kákoš, PaeDr. Daniel
Beníček, Mariana Kuhloffelová a Eduard Prelovský.
Výkonným tajomníkom sa stal Marián Ondruška. Predsedom
kontrolnej komisie je Viliam Ugróczi.
Trenčianske noviny 02.11.2004
Pomocná evidencia 640/1/04
V dňoch 12. aţ 14. augusta 2004 bol trenčiansky zimný
štadión dejiskom 11. ročníka medzinárodného hokejového
turnaja „Rona Cup 2004“ za účasti šiestich druţstiev – HC
Oceláři Třinec, HC Hamé Zlín, HC Vsetín, HKm Zvolen,
Slovan Slovnaft Bratislava a Dukla Trenčín. Trenčianskym
hokejistom sa tentoraz nedarilo a skončilo na poslednom
mieste. Víťazstvo si odnieslo druţstvo HC Oceláři Třinec pred
druţstvami HC Vsetín a HC Hamé Zlín.
Trenčianske noviny 16.08.2004
Pomocná evidencia 507/1/04
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V dňoch 14. aţ 15. augusta 2004 automodelárska dráha na
Soblahovskej ulici v Trenčíne opäť oţila pretekmi malých áut
26. ročníkom „Grand Prix Laugarício“ za účasti pretekárov
z Nemecka, Poľska, Ukrajiny a Čiech a domáceho Slovenska.
Príjemným osvieţením podujatia bolo, ţe na špeciálne
upravenom 195 metrov dlhom autodrome Zdruţenia
technických športov a činnosti Domu mladých technikov
predvádzali majstrovstvo v súhre vysielač - automodel spojený
s koncertom spaľovacích motorov pretekári s malými
monopostami dosahujúcimi rýchlosť na rovinke aţ 90 km/hod.
V kategórii automodelov do 2,5 cm3 dominovali pretekári z
Poľska. Víťazstvo si odniesol Artur Dzierzecki, ktorý
absolvoval 107 kôl. Ako druhý sa umiestnil A. Trell 105 kôl a
tretí skončil W. Czerniawskiu 100 kôl. Magnetom pre veľkých
i malých obdivovateľov formúl počas peknej augustovej
nedele boli spaľovacie monoposty. Bola ňou hlavná kategória
formúl, ktorá vlastne vstúpila do druhej štvrťstoročnice. Teší,
ţe polhodinová finálová jazda bola v réţii trojice domácich
slovenských automodelárov. Podľa prognóz sa vydarila
trojnásobnému víťazovi 23-ročnému Michalovi Husárikovi,
ktorý dva roky pauzoval a na tomto ročníku Veľkej ceny
Laugarícia zvíťazil pri najazdených 132 kolách. Druhú priečku
získal Peter Ptáček so 122 kolami a tretí Tomáš Lipták
absolvoval 119 kôl. Na podujatí boli prítomní i bývalí
dlhoroční organizátori Grand Prix Laugaricio - Ladislav
Rehák so synom Mirom, Jozef Kvasnica, Ľuboš Kučera a
ďalší, ktorí sa vlastne pričinili o to, ţe preteky sa doposiaľ
vôbec konajú. Tesne po víťaznej jazde Michal Husárik
povedal, ţe mal dva roky pauzu. Na týchto pretekoch som
štartoval päťkrát, z toho som trikrát zvíťazil. Prirodzene, ţe z
tohtoročného víťazstva má veľkú radosť.
Trenčianske noviny 23.08.2004
Pomocná evidencia 510/1/04
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Šach je duševný šport, ktorý rozvíja tvorivé myslenie,
pamäť, fantáziu, presnosť, pevnú vôľu, učí logickému
mysleniu a prispieva k všestrannému duševnému rozvoju.
Šachy sa stali súčasťou našej kultúry a ľudstvo ešte
nevymyslelo ţiadnú inú hru, ktorá by čo len pribliţne dosiahla
taký stupeň dokonalosti ako tento šport. Raz darmo, šachy aj v
súčasnosti fascinujú nielen ich znalcov a sú úţasnou hrou na
všetkých úrovniach. Moţno iba málokto vie, ţe v Trenčíne je
agilný šachový klub, ktorý pôsobí v celoslovenskej súťaţi a uţ
iba málo priaznivcov tuší, ţe práve v tomto klube je naozaj
niekoľko skvelých šachistov, ktorí často zviditeľňujú nielen
sami seba, ale aj Trenčín na významných medzinárodných
podujatiach. Jedným z nich je bezosporu Kvetoslav Rákay,
reprezentant a majster Slovenskej republiky, medzinárodný
veľmajster v e-mailovom šachu a šachový tréner. V roku 1998
zvíťazil na majstrovstvách
Slovenskej republiky a získal
VT - Majster šachu. O rok neskoršie si vybojoval postup do
semifinále majstrovstiev sveta a
získal titul medzinárodného
majstra šachovej federácie
ICCF a subfederácie FIDE. Vo
svojej spanilej šachovej jazde
naplno pokračoval aj v roku
2002, keď po prvýkrát splnil
Kvetoslav Rákay
normu šachového veľmajstra víťazstvom v polofinálovom
turnaji majstrovstiev sveta a zabezpečil si postup do
trištvrtefinále majstrovstiev sveta v e-mailovom šachu. O
postup vtedy bojovali šachisti zo 14 krajín - Nemecka,
Dánska, Veľkej Británie, Ruska, Brazílie, Belgicka, Austrálie,
Izraela, USA, Švédska, Francúzska, Holandska, Argentíny a
Talianska. Do tohtoročného finále majstrovstiev sveta postúpil
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Kvetoslav Rákay spolu s veľmajstrami Akessonom zo
Švédska, Pankratovom z Ruska a Nickelom z Nemecka. O
titul majstra sveta bude bojovať vo finálovom turnaji spolu s
najlepšími 14 šachistami - víťazmi kvalifikačných skupín v
októbri 2004. Emailový a korešpodenčný šach je pri dnešnej
záplave informácií vo svete nielen bojom so súperom, ale
predovšetkým je to schopnosť analyzovať a vybrať si z
ohromného mnoţstva variantov a mnoho stotisícových
databáz šachových partií to najpotrebnejšie. Na kaţdého
súpera sa treba špeciálne pripraviť, vyhľadať si v zbierkach
partií jeho obľúbené systémy a snaţiť sa nájsť v jeho hre
„slabé miesta“. Okrem e-mailových turnajov, kde je
vyuţívanie pomoci počítačov samozrejmosťou, existujú aj tzv.
advanced chess tournamets, kde hrajú napríklad Kasparov s
Anadom a kaţdý z nich má k dispozícii priamo pri partii
počítač. Pri emailovom šachu si súperi vymieňajú ťahy
prostredníctvom emailovej pošty a samozrejme, pri analýzach
vyuţívajú počítače so šachovými programami. V najbliţšom
období bude ešte Kvetoslav Rákay reprezentovať Slovensko v
súťaţiach ICCF - šachovej olympiáde, majstrovstvách Európy
druţstiev, finále Ligy majstrov (svetová klubová súťaţ
štvorčlenných druţstiev). Samozrejme, ţe jeho prioritou bude
dosiahnuť, čo najlepší výsledok vo finálovom turnaji
majstrovstiev sveta v e-mailovom šachu.
Trenčianske noviny 23.08.2004
Pomocná evidencia 513/1/04
V dňoch 17. aţ 20. augusta 2004 sa na tenisových kurtoch
Tenkur uskutočnil tenisový turnaj mladšieho ţiactva, ktorého
sa zúčastnilo 37 dievčat a 30 chlapcov. V kategórii dievčat
zvíťazila 11-ročná Veronika Záteková z Banskej bystrice
a v kategórii chlapcov trenčiansky odchovanec Filip Cerulík.
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Ceny víťazom odovzdal generálny manaţér Slovenského
tenisového zväzu Igor Moško.
Info Trenčín 09.09.2004
Pomocná evidencia 540/1/04
V dňoch 21. aţ 24. augusta 2004 sa uskutočnil na
antukových dvorcoch na Ostrove medzinárodný tenisový
turnaj veteránov za účasti 102 tenistov.
Vlastné poznámky
Aţ pätnásť minút po polnoci 29. augusta 2004 pod umelým
osvetlením vrcholil finálovým zápasom 4. ročník tenisového
turnaja vo štvorhre „Smoker Cup 2004“. Na ôsmich
antukových dvorcoch Tenisového a golfového areálu na
Ostrove v Trenčíne bojovalo o víťazné fiftíny vyše sedemdesiat účastníkov. Na začiatku turnaja v piatok 27. augusta
2004 popoludní síce strašil dáţď, ale počasie sa v pravý čas
umúdrilo. Pravidelných návštevníkov areálu na Ostrove,
obchodných partnerov a ďalších športových nadšencov okrem
tenisových výmien potešil aj spoločenský rozmer podujatia,
mnoţstvo osobných stretnutí a priateľských debát spríjemnených občerstvením. Cenu pre víťazov si odniesli turnajoví
nováčikovia, ktorí predviedli skutočne vynikajúce výkony. Vo
finále sa stretli dvojice Gregor, Krasňan – Galán, Feit,
z ktorého víťazstvo si odniesol pár Gregor, Krasňan v pomere
6:2.
Trenčianske noviny 06.09.2004
Pomocná evidencia 532/1/04
V talianskych Alpách, nedaľeko lyţiarskeho strediska
Sestrieres, sa uskutočnili majstrovstvá sveta v behu do vrchu.
Právo účasti na tomto vrcholnom šampionáte si vybojovali aj
dvaja skúsení veteráni z Trenčína a to v kategórii nad 40 rokov
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Ervín Páleník a nad 50 rokov Miroslav Kováč. Organizátori
pripravili pre účastníkov veľmi náročnú trať s dĺţkou 8,4 km,
výškovým prevýšením 862 m a cieľom v nadmorskej výške
2137 m. V cieľovej rovinke obsadil Ervín Páleník vo svojej
kategórii 41. miesto. Podstatne lepšie sa darilo Miroslavovi
Kováčovi, ktorý skončil v kategórii nad 50 rokov na skvelom
10. mieste spomedzi 120 pretekárov. Miroslav Kováč pre
Trenčianske noviny povedal, ţe v jeho vekovej kategórii bolo
na štartovnej listine 120 pretekárov z rôznych kútov sveta.
Preteky odštartovali behom cez mesto, kde nás čakali prvé
stúpania. Potom sme sa dostali do terénu, kde nás očakávalo
3,5 km stúpanie po lyţiarskej zjazdovke. Práve tu som sa
prebojoval postupne dopredu a na vrchu som bol na peknom
šiestom mieste. Vzápätí nasledovalo kilometrové klesanie
smerom k ďalšej zjazdovke, z ktorého som mal určité obavy,
ktoré sa nakoniec naplnili a klesol som o štyri miesta.
Nasledujúca zjazdovka bola veľmi strmá a síl uţ pomerne
málo, a preto som veľmi spokojný so ziskom desiateho miesta.
Priznám sa, ţe takú extrémnu trať som vo svojej dlhoročnej
kariére ešte nebeţal. V mojej kategórii zvíťazil reprezentant
Nemecka a na druhom a treťom mieste skončili domáci
Taliani. Tréningy na majstrovstvá sveta som absolvoval ako
obyčajne - na Brezine. Trénoval som ráno absolvovaním 1012 km, potom som išiel do práce a večer som si vybehol trikrát
na Kozí vrch.
Trenčianske noviny 06.09.2004
Pomocná evidencia 532/2/04
Priaznivci športu v Trenčíne pozorne sledovali kaţdodenné
športové dianie na Olympijských hrách v Aténach, na ktorých
v jednotlivých športových disciplínach štartovali aj viacerí
pretekári z Armádneho športového klubu Dukla Trenčín.
Slovenskí olympionici na tomto vrcholnom podujatí obsadili v
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rámci medailovej bilancie krajín vcelku lichotivé 29. miesto,
keď v konečnej medailovej ţatve získali zhodne po dva zlaté,
strieborné a bronzové kovy, ale na ich zisku sa trenčianski
športovci nepodieľali. Najúspešnejším pretekárom bol
kanoista Mário Ostrčil, ktorý vo finále v C-1 získal siedme
miesto, za ktoré získal body pre celkové hodnotenie
slovenskej reprezentácie na olympijských hrách.
Trenčianske noviny 06.09.2004
Pomocná evidencia 534/1/04
V dňoch 11. aţ 12. septembra 2004 sa uskutočnil na
tenisových kurtoch na Karpatskej ulici v Trenčíne 6. ročník
otvorených majstrovstiev detí a mládeţe základných a
stredných škôl v tenise.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
Dňa 14. septembra 2004 sa uskutočnilo v hoteli Brezina
v Trenčíne stretnutie predstaviteľov Futbalového klubu AS
Trenčín, predstaviteľov mesta Trenčín a zástupcov stredných
a základných škôl mesta Trenčín. Všetci zúčastnení sa dohodli
na odštartovaní pilotného projektu pod názvom „Školy
povzbudzujú AS“. Hlavným zámerom projektu je rozšíriť
spoluprácu škôl, mesta a Futbalového klubu AS Trenčín. Jeho
praktické fungovanie je veľmi jednoduché. Ţiaci a študenti
pred zápasom zhotovia rôzne plagáty, transparenty, s ktorými
vyjadria svoj vzťah k futbalu a Futbalovému klubu AS
Trenčín, keď pôjdu na štadión.
Info Trenčín 23.09.2004
Pomocná evidencia 572/1/04
Významného úspechu dosiahol na majstrovstvách
Slovenskej republiky v desaťboji reprezentant Slávie Športová
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škola Trenčín Jaroslav Kuric, uskutočnené v dňoch 22. a
23. septembra v Dubnici n/Váhom, keď získal majstrovský
titul v kategórii juniorov počtom 5803 bodov.
Trenčianske noviny 04.10.2004
Pomocná evidencia 581/1/04
Významného úspechu dosiahol na paraolympiáde
v Aténach trenčiansky pretekár Rastislav Tureček na svojom
závodnom vozíku (handbike) dve olympijské medaily, z ktorých bola jedna zlatá a druhá strieborná medaila. Zlatú medailu získal v cestných pretekoch na 28 km trati a striebornú
medailu získal v časovke.
Trenčianske noviny 27.09.2004
Pomocná evidencia 570/1/04, 582/1/04
Na zasadnutí Klubu fair play Slovenského olympijského
výboru dňa 1. októbra 2004 v Nových Zámkoch vyhlásili
Ceny fair play za rok 2003. Je potešujúce, ţe dve hlavné ceny
putovali do Trenčína. Jednu cenu z nich získal za záchranu
ţivota futbalista Jaroslav Fiala z Trenčína, t. č. hráč Telovýchovnej jednoty Futbalového oddielu vo Svinnej. Druhú
cenu získali mladí volejbalisti Osemročného športového
gymnázia v Trenčíne, ktorí na ceste zo zápasu pomáhali pri
záchrane ţivotov poľského havarovaného mikrobusu.
Trenčianske noviny 04.10.2004
Pomocná evidencia 584/1/04
Dňa 25. septembra 2004 sa
uskutočnil 7. ročník turistickej CR Rallye na trase
Kubra – Opatová – Trenčín.
Oproti predchádzajúcim rokom prialo nadšeným turituristi mali východzí bod na zástavke MHD v Kubre
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stom i neturistom, veľkým i malým počasie, čo sa však na ich
počte neodrazilo. Najpočetnejšou skupinou spomedzi 72 osôb
boli ţiaci a učitelia z Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé
Hony. Najmladším účastníkom pochodu bol 4-ročný Martin
Rakús a najstarším Herman Strcula. Tento rok bol pochod so
zahraničnou účasťou, keď turistov z USA priviedli ţiaci zo
Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony.
Info Trenčín 07.10.2004
Pomocná evidencia 589/1/04
Telovýchovná jednota Mladosť Trenčín usporiadala dňa
5. októbra 2004 v spolupráci s Mestom Trenčín a Krajským
športovým centrom v Trenčíne „Beh Terryho Foxa“ v areáli
Ostrova. Tradičného športového podujatia všetkých škôl mesta
Trenčín sa zúčastnilo 520 ţiakov z Materskej školy Trenčín,
Švermova ulica, Špeciálnej základnej školy internátnej
Trenčín, Strednej zdravotníckej školy Trenčín, Obchodnej
akadémie M. Hodţu Trenčín, Piaristického gymnázia J.
Braneckého Trenčín a ďalších škôl. Všetci účastníci boli
odmenení, no a víťazi získali navyše cenu a diplom.
V jednotlivých kategóriách sa na prvých miestach umiestnili :
- Obchodná akadémia M. Hodţu Trenčín - Aďa Kazíková,
Paľo Harar, Vlaďka Ilavská, Tomáš Surovčík, Miška
Malinová, Peťo Kúdela, Jana Vaneková, Tomáš Medvedík,
Oliver Ďuriš, Emil Smolka, Edo Hartman;
- Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín - Peťa
Holúbková, Katka Berová, Veronika Krivá, Maťa
Ondrušeková, Simča Bohušová;
- Stredná zdravotnícka škola Trenčín - Ľuba Holá, Paľo Juhás,
Veronika Kudlová, Maťo Dračko, Katka Malíková;
- Špeciálna základná škola internátna Trenčín – Maťa
Kollerová, Marek Blaţko;
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- materské školy – Riško Beďatš, Sofia Tisová, Samko
Pelech.
Info Trenčín 21.10.2004
Pomocná evidencia 618/1/04
Dňa 10. októbra 2004 sa uskutočnilo na Mierovom námestí
v Trenčíne podujatie pod názvom
„Korzo
futbalových generácií“.
I napriek chladnému počasiu a spoza mračien predierajúce sa slniečko umoţnilo
pribliţne 500 obbolo sa radosť pozerať na ţonglovanie prípravkárov s loptou
čanom
mesta
Trenčín, vo väčšine fanúšikom trenčianskeho futbalu, stretnúť
sa futbalistami, ktorí priniesli do
Trenčína prvú futbalovú ligu ako
napríklad s Ľudovítom Koyšom, J. Šimončičom, J. Dedičom a ďalšími, ale
aj terajšími futbalistami a najmladšou
generáciou futbalistov. Pod Svätou
Trojicou moderátori podujatia vyspokrst vlajky AS Trenčín jeho hráčmi
vedali svojimi otázkami futbalistov
i trénerov. Na záver podujatia súčasní futbalisti AS Trenčín
pokrstili klubovú zástavu svojimi podpismi.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 11.10.2004
Info Trenčín 21.10.2004
Pomocná evidencia 587/1/04, 618/1/04
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Po ukončení letnej turistickej sezóny zhodnotil návštevnosť
letného kúpaliska v Trenčíne jeho vedúci Jozef Berec. Ako
povedal, toto leto nebol ničím výnimočným, zvlášť keď
tropických dní bolo málo. Letná plaváreň sa otvárala v dvoch
etapách a to detský a rekreačný bazén 14. mája 2004, ale
kúpať sa nedalo, lebo bolo chladno. Pre verejnosť boli tieto
kúpaliská sprístupnené 7. júna 2004 a plavecký bazén 22. júna
2004. Najlepším mesiacom pre návštevnosť bol mesiac
august, v ktorom bolo zaznamenaných 32 114 návštevníkov.
Celkom bolo 64 kúpacích dní a za toto obdobie prišlo na letnú
plaváreň 61.930 návštevníkov. Pre spokojnosť návštevníkov
kúpaliska sa od minulej sezóny rozšírili detské ihriská,
pribudli nové húpačky a šmýkačky. Okrem toho moţno
vyjadriť spokojnosť s udrţiavaním čistoty, čo si pochvaľovali
najmä zahraniční návštevníci.
Trenčianske noviny 11.10.2004
Pomocná evidencia 593/1/04
Dňa 16. októbra 2004 sa uskutočnil v Banskej Bystrici
medzinárodný turnaj v karate o pohár Slovenského národného
povstania, na ktorom sa zúčastnili aj karatisti trenčianskeho
Ekonómu. V kategórii kumite dorasteniek do 55 kg si
vybojovala zlatú medailu Dagmar Kubinská, rovnako aj v
kategórii dorasteniek nad 55 kg bola zlatá Petra Kubinská. V
kategórii kumite dorastencov do 55 kg získal zlatý kov Róbert
Kollár, v kategórii kumite dorastencov do 65 kg získal striebro
Peter Nosáľ. V kategórii kumite dorasteniek do 55 kg bola
bronzová Zuzana Kollárová, v kumite ţien do 60 kg bola tretia
Petra Kubinská a v kumite ţien bez rozdielu hmotnosti si
vybojovala bronz Linda Filipovičová.
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 602/3/04
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Regionálna organizácia Českého spolku na Slovensku
v Trenčíne s podporou Ministerstva zahraničných vecí Českej
republiky a sponzorov usporiadala dňa 23. októbra 2004 štvrtý
ročník „Behu vzájomnosti“, ktorý sa uskutočnil uţ tradične v
lokalite na Ostrove. Otvorenie pretekov sa začalo o 13. hodine
poloţením kytice kvetov k pomníku generála Dr. Milana
Rastislava Štefánika v mestskom parku. A potom sa uţ
rozbehli preteky v štrnástich vekových kategóriách - od
materských škôl aţ po kategóriu veteránov, celkom 120
pretekárov. Najstarším účastníkom bol 79-ročný Tibor Vaňo z
Topoľčian. Výsledky :
mladšie ţiačky (1000 m) :
1. Adriana Janíčková - čas 4,55,0 (Lysá pod Makytou),
2. Lucia Rafajová (Sp. Dubnica),
3. Zuzana Mitanová (Nové Mesto n/V.),
mladší ţiaci (1000 m) :
1. Tibor Fulop - 4:23,0 (Nové Mesto n/V.),
2. Juraj Jánošík,
3. Matej Kvasnica (obaja Sp. Dubnica).
staršie ţiačky (1500 m) :
1. Denisa Bučková - 5:36,0 (AK Dubnica),
2. Soňa Magulová (Sp. Dubnica,
3. Michaela Bučková (Nové Mesto n/V.).
starší ţiaci (1500 m) :
1. Marek Ranuša - 4:48,0 (AK Dubnica),
2. Filip Chrenko (Trenčín),
3. Jakub Bulejko (Horná Súča).
dorastenky (1500 m) :
1. Silvia Ďurišová - 5:52,0 (Nové Mesto n/V.),
2. Michaela Hírešová (Sp. Dubnica),
3. Andrea Kršková (Sp. Dubnica).
dorastenci (3000 m) :
1. Lukáš Oprchal - 11:02,0 (Nové Mesto n/V.),
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2. Miroslav Ilavský (Obchodná akadémia Trenčín),
3. Marián Haviernik (Nové Mesto n/V).
ţeny „A“ (3000 m) :
1. Vanda Mesiariková - 11:23,0 (Lysá pod Makytou),
2. Dorota Ziburová (Slávia UK Bratislava),
3. Ľubomíra Klobučníková (AK Dubnica).
ţeny „B“ (3000 m) :
1. Alena Kadlecová - 13:05,0 (Lysá),
2. Eva Budínska (OU Poluvsie),
3. Alena Bučková (AK Dubnica).
muţi „A“ (6000 m) :
1. Slavomír Košík - 18:17,0 (Povaţan Pruské),
2. Pavol Michalčík (AFK Nové Mesto n/V.)),
3. Braňo Arbet (Lysá).
muţi „B“ (6000 m) :
1. Vladimír Vlasatý - 19:30,0 (Led. Rovne),
2. Róbert Berky (Nové Zámky),
3. Peter Klobučník (Joging Dubnica),
4. Ervín Páleník (DMT Trenčín).
muţi „C“ (6000 m) :
1. Miroslav Kováč - 20:29,0 (Slov. Orol Trenčín),
2. Pavol Rajec (Joging Dubnica),
3. Ján Hudec (Lok. Trenčín).
muţi „D“ (6000 m) :
1. Vincent Bašista - 21:54,0 (Dubnica),
2. Dušan Kašička (LO Trenčín),
3. Jozef Sedláček (Trnava).
muţi „E“ (6000 m) :
1. Július Ţilinský - 30:03,0.
2. Imrich Ţilinský (obaja Lokomotíva Trenčín),
3. Tibor Vaňo (Topoľčany).
Trenčianske noviny 18.10.2004
Pomocná evidencia 602/2/04
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Hráči trenčianskej Dukly sa rozhodli oprášiť históriu a na
zápas s Popradom dňa 23. októbra 2004 nastúpili v tmavoordových retrodresoch ešte z
federálnych čias. Okrem
toho rozbehli na trenčiankom štadióne aj ďalšiu
novinku, ktorou bolo vyvesovanie dresov a portrétov
svojich bývalých slávnych
hokejových osobnosti. Ako
prvému sa dostalo tejto pocty súčasnému reprezentačnému
trénerovi Františkovi Hossovi, ktorého dres s číslom 21 uţ visí
pod strechou zimného štadióna v Trenčíne spolu s titulmi
Dukly Trenčín. Symbolicky to funkcionári spravili v zápase s
Popradom, nakoľko František Hossa prišiel hrať pod Matúšov
hrad práve spod Tatier.
Vlastné poznámky
6. ročník halového futbalového turnaja televízií pod
názvom „Markíza Poštová banka Cup 2004“ sa uskutočnil
23. októbra 2004 v mestskej športovej hale v Trenčíne. Riaditeľ turnaja Daniel Krajcer pripomenul, ţe prvý ročník
Markíza Cupu sa uskutočnil v roku 1999. Uţ zo samého
začiatku bolo cieľom spojiť sedem televízií, ktoré by sa za
iných okolností nestretli. A tak diváci mali moţnosť vidieť
známe tváre z televíznej obrazovky v netradičných úlohách.
Turnaja sa zúčastnili druţstvá Televízia Markíza, Nadácia
Markíza, Česká televízia, Poštová banka, Televízia TA3,
Maďarská televízia, Slovenská televízia, Televízia JOJ,
Poľská televízia TVN. Po systéme hry „kaţdý s kaţdým“
sa do semifinále prebojovali prvé štyri menované. „Hoci sme
mali najváţnejšie zranenie zo všetkých televízii - roztrhnutý
kríţny väz Petra Ďurčeka, hrali sme dobre. Pri našom zápase
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s Nadáciou Markíza sme dokázali, ţe sme dobrí a máme aj na
víťazstvo, keď sme vyhrali 5:0. To nám ale na víťazstvo
nestačilo,“ dodal Branislav Ondruš z TV Joj. Nadácia Markíza
získala postup peknou prihrávkou Ibrahima Maigu Dušanovi
Tittelovi, ktorý gólom vyradil Televíziu Markíza. Ibrahim
Maiga pred semifinále ešte netušil, ţe zdolajú Televíziu
Markíza: “Poliaci boli podľa mňa najsilnejším súperom.
Očakával som, ţe budú slabší, ale opak bol pravdou.
Prekvapili ma. Na prvé miesto víťaza by som tipoval
Televíziu Markíza.“ Profesionál Erik Bogdanovský „Nadácie Markíza“ nerád prehráva. Od úvodného hvizdu veril, ţe
vyhrajú. Najťaţší súper by mal byť vo finále. Keď objektívne
hodnotím výkony jednotlivých druţstiev, myslím si, ţe veľmi
dobré muţstvo mali Poštová banka a Televízia Markíza. Zápas
s Televíziou Markíza bol ťaţký najmä z psychického hľadiska.
Keďţe v zápase Česká televízia a Poštová banka nepadol
počas riadneho hracieho času ţiaden gól,
rozhodli penalty. Po
nich zvíťazili Česi 3:1
a spolu s Nadáciou
Markíza postúpili do
finále. Zástupcom kapitána Jaromíra Bosáka
bol Jiří Rejma, ktorý
mal na zápas vyhraIbrahim Maiga prijíma pohár víťaza od gen. riaditeľa Televízie Markíza V. Repčíka dený názor: „Najhoršie
je, ţe pred zápasom všetci na teba pozerajú kamarátsky a radi
ťa vidia, ale počas neho sa všetko zmení a zistíš, ţe to bola iba
pretvárka. To zraňuje. Nie, ţe my by sme boli iní. Myslím si,
ţe to neplní ten účel, aký by malo.“ Hoci favoritom bolo
druţstvo Televízie Markíza, nakoniec skončilo na štvrtom
mieste po prehre s Poštovou bankou 1:2. Po dvoch rokoch
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mohol dať generálny riaditeľ Vladimír Repčík pohár opäť do
domáceho prostredia. Víťazstvo si odniesla Nadácia Markíza,
ktorá zdolala 0:1 druţstvo Českej televízie po strele Jána
Ďurovčíka. Program zakončila gigantická „Mega Dance
televízna párty“, ktorá trvala do skorých ranných hodín.
Info Trenčín 04.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04
Uţ tradične patrí jeden jesenný deň mesto Trenčín
skautom, na ktorom sa prezentujú svojou šikovnosťou. Tento
rok si vybrali trenčianski skauti sobotu 23. októbra 2004 a
obsadili Mierové námestie na 10. ročníku súťaţe „Zvedavka
mestská“. Podujatie
ocenilo
pribliţne
130 návštevníkov.
Uţ od siedmej hodiny ránnej organizátori z 87. skautského zboru pripravovali pódium, ozvučenie, registračné
miesta, nechýbali
ani typické skautské podsadové stany. Hneď pri vstupe
privítala návštevníkov viazaná stavba brány postavená
s pomocou bratov 32. skautského zboru, informačné plagáty a
fotografie celoročnej činnosti, táborov, medzinárodných akcií.
Podľa jedného z organizátorov „Zvedavka mestská“ je
skautská súťaţ, ktorú sme sa tento rok rozhodli prezentovať i
verejnosti, preto sme poţiadali mesto Trenčín práve o jej
uvedenie na Mierovom námestí. Otázky pre súťaţiacich sa
týkali Trenčína a jeho histórie, zaujímavostí i tajomstiev.
Nemálo Trenčanov muselo hlboko zaloviť v pamäti, keď ich
mladí skauti zasypali otázkami o významných i zabudnutých
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miestach krajského mesta. Pre všetkých, ktorí nesúťaţili, boli
pripravené tvorivé dielne, stena podpisov, pílenie dreva,
zabíjanie klincov, výtvarka – odtláčanie zemiakov, či hod na
presnosť. Sychravé počasie spríjemňovala skautská atmosféra,
teplý čaj a lákavé výhry pripravené pre najlepších. Niekoľko
okoloidúcich sa zastavilo, aby sa čo - to dozvedeli o
skautingu, iní si vyskúšali workshopy. Popoludní nasledovalo
vyhodnotenie skupín spojené s odovzdávaním cien, ktoré
súťaţiacim pripomenú, ţe sa o rok sa oplatí prísť znova.
Info Trenčín 18.11.2004
Pomocná evidencia 669/1/04
Pred začiatkom ligového stretnutia Dukla Trenčín - Slovan
Bratislava bol takmer vypredaný štadión dejiskom pekného a
šľachetného gesta zo strany predstaviteľov hokejového klubu
Dukly Trenčín. Títo odovzdali úspešnému trenčianskemu
paralympionikovi, nositeľovi zlatej a striebornej medaily z
aténskej olympiády - vozíčkarovi Rastislavovi Turečkovi
z Trenčína šek na sumu 30.000,- Sk a kvety pre jeho manţelku
Eugéniu. Takýto počin treba jednoznačne iba kvitovať.
Namieste boli aj osobné gratulácie a potlesk športových
fanúšikov, ktorí takto ocenili jeho skvelé výkony na
vrcholnom svetovom podujatí.
Trenčianske noviny 25.10.2004
Pomocná evidencia 628/3/04
V športovej hale Armádneho športového klubu Dukla
Trenčín sa uskutočnil Slovenský pohár dorastencov a juniorov
v karate. Na podujatí sa pomerne úspešne darilo karatistom
trenčianskeho Ekonómu, ktorí si vybojovali päť zlatých, päť
strieborných a štyri bronzové medaile. V kategórii kumite
dorasteniek do 50 kg zvíťazila R. Harasníková, v kategórie
kumite junioriek do 60 kg zvíťazila L. Filipovičová, v
637

kategórii kumite juniorov do 80 kg zvíťazil M. Vašek, štvrtú
zlatú vybojovalo druţstvo dorasteniek v zloţení R. Harasníková, Z. Kollárová, P. Kubinská a piatu medailu z najcennejšieho kovu získalo druţstvo dorastencov v zloţení R.
Kollár, P. Nosáľ a M. Vašek. Druhé miesta v kategórii dorastu
získali D. Kubinská do 56 kg, P. Vavrík do 70 kg, P. Nosáľ do
65 kg, R. Kollár do 60 kg a v kategórii kumite juniorov do 70
kg B. Ďuďák. Bronzové priečky si vybojovali v kategórii
kumite dorasteniek Z. Ludvigová nad 60 kg, Z. Kollárová do
50 kg, J. Vidan do 75 kg a P. Kováčik do 60 kg.
Trenčianske noviny 25.10.2004
Pomocná evidencia 628/4/04
Na 32. ročníku tradičného lesného behu - „Memoriálu
Ľ. Košeckého v Trenčianskych Tepliciach sa zapísali do
listiny víťazov zapísali aj trenčianski beţci :
- v kategórii muţov nad 40 rokov (beţali 9,3 km) Ervín
Páleník;
- v kategórii muţov 50 – 59 ročných (beţali 4,6 km) Miroslav
Kováč;
- v kategórii muţov nad 60 rokov (beţali 4,6 km) Dušan
kašička;
- v kategórii dorastencov 16 – 17 ročných (beţali 3,4 km)
Radoslav baňar;
- v kategórii dorasteniek 16 – 17 ročných (beţali 1,7 km)
Simona Hromadíková;
- v kategórii ţiakov 9 – 11 ročných (beţali 1 km) Matúš
Hamaňa.
Trenčianske noviny 25.10.2004
Pomocná evidencia 631/1/04
Slovenská hokejová reprezentácia sa predstavila v dňoch
9. - 14. novembra 2004 na „Nemeckom pohári 2004“ v
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Hannoveri. Hlavný tréner František Hossa nominoval na tento
turnaj 25 hráčov, keď nováčikmi sú brankár I. Petrík (Košice)
a útočníci Marcel Hossa (Mora - Švédsko), M. Zálešák
(Skalica) a I. Čierny (Wolfsburg). V slovenskom výbere boli
aj dvaja hráči z tímu úradujúceho majstra Dukly Trenčín obranca Tomáš Starosta a útočník Peter Fabuš. Naša
reprezentácia sa v Hannoveri postupne stretla so Švajčiarmi,
Kanadou, Nemeckom a USA. Po prvom zápase so Švajčiarmi,
ktorý prehrali slovenskí reprezentanti, sa v ďalších dvoch
zápasoch vytiahli víťazstvami, čo im mohlo umoţniť stať sa
víťazom pohára. Ale posledný zápas s USA prehrali 4:0 a tak
sa museli uspokojiť s tretím miestom.
Vlastné poznámky
Dňa 21. novembra 2004 vyvrcholili oslavy stého výročia
futbalu v Trenčíne v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených
síl
Slovenskej republiky v Trenčíne vernisáţou
výstavy a spolo-

otvorenie výstavy k 100. výročiu futbalu v Trenčíne

čenským galavečerom. Vernisáţ výstavy
z bohatej futbalovej histórie v Trenčíne
Jozef Korený
otvoril viceprezident Telovýchovnej jednoty TTS Trenčín Jozef Koronci privítaním vzácnych hostí,
medzi ktorými nechýbali viceprimátor mesta Trenčín Ing.
Anton Boc, legenda slovenského futbalu doc. Jozef Vengloš,
bývalí a súčasní trenčianski futbalisti a ďalšie osobnosti.
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V slávnostnom príhovore viceprimátor
mesta Trenčín Ing. Anton Boc vyjadril
svoju radosť, ţe futbal za uplynulé obdobie sa v Trenčíne udomácnil a i napriek
mnohým ťaţkostiam poskytoval potešenie
nielen hráčom, ale najmä divákom.
Kurátor výstavy Jozef Korený priblíţil vo
svojom príhovore vystavené exponáty,
viceprimátor Ing. Anton Boc strihá
stuhu otvorenia výstavy
ktoré siahajú do konca 19. storočia aţ po
dnešok. Exponátmi boli dobové fotografie, výstriţky z novín,
diplomy, poháre, dobová výstroj futbalistu. Výstavu doplňovali zaujímavé exponáty poštových známok z niektorých
majstrovstiev sveta vo futbale, ktorú poskytla rodina
neţijúceho filatelistu Pavla
Maţára. Po jeho vystúpení
viceprimátor mesta Trenčín
Ing. Anton Boc prestrihol
symbolickú stuhu otvorenia
výstavy. Bolo zaujímavé,
aké boli reakcie futbalistov,
legenda slovenského futbalu dr. Jozef Vengloš v popredí pri
najmä tých starších, pri jedprehliadke výstavy s legendou trenčianskeho futbalu Lajkom
Koyšom
notlivých vystavených paneloch, pretoţe si nimi pripomenuli zaujímavé chvíle
z futbalových stretnutí, alebo zo
zájazdoch do exotických krajín. Po
otvorení výstavy histórie trenčianskeho futbalu začal trojhodinový
kultúrno-športový
program
za
moderovania Antona Šeptáka. Po
privítaní hostí potom viceprezident
Telovýchovnej jednoty Jozef Koronci
vo svojom príhovore priblíţil bohatú
storočnú
históriu
trenčianskeho
slávnostný prejav Jozefa Koronciho
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futbalu. Osobitne zvýraznil tie slávne časti histórie, keď
v Trenčíne sa hrala prvá futbalová liga. Na javisku sa v
kultúrnom programe vystriedali – trenčiansky rodák a herec
Štefan Skrúcaný so skečmi a spevom populárnych piesní,
Trenčiansky komorný orchester pod vedením Jozefa
Polomského a Senior Klub Folklórneho súboru „Druţba“,
ktorí vystupovali počas vyhlasovania výsledkov jednotlivých
ankiet – športová osobnosť, najlepší tréner a jedenástka
storočia. Na odovzdávaní plakiet a vecných darov sa podieľali
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, riaditeľ Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof,
prezident Slovenského futbalového zväzu František Laurinec,
bývalý reprezentačný obranca Ján Popluhár. Za osobnosti boli
vyhlásení :

zľava – Ing. Rudolf Tvaroţka, Mária Supeková, in memoriam Ján Daubner (zastupovala manţelka), Ing. Pavol Hozlár, Jozef Koronczi,
MUDr. Jozef Piaček, in memoriam Ondrej Jurkovič (zastupoval syn), in memoriam Ján Kvasnica (zastupovala dcéra), Ing. Ján Lipták,
MUDr. Ivan Javorský

za najlepších trénerov boli vyhlásení : Karol Borhy a Jozef
Jankech;
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zľava – Karol Borhy ml., Jozef Jankech

vyhlásená najlepšia jedenástka storočia :

zľava – Tibor Rihošek, Anton Pokorný, Štefan Hojsík, Miroslav Čemez, Ľudovít Koyš, Vladimír Mojţiš, Milan Navrátil, Milan Albrecht,
Pavol Bencz, Vojtech Masný. Chýba Milan Bartovič.

Trenčianske noviny 22.11.2004, 29.11.2004
Pomocná evidencia 674/1/04, 680/1/04, 690/1/04
Dňa 20. novembra 2004 bola mestská plaváreň v Trenčíne
miestom 8. ročníka medzinárodných plaveckých pretekov
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o Cenu primátora Mesta Trenčín. V jednotlivých kategóriach
zvíťazili :
kategória muţov :
- 50 metrov voľný spôsob – Lukáč z Púchova,
- 200 metrov voľný spôsob – Lukáč z Púchova,
- 100 metrov voľný spôsob – Kohút z Trenčína,
- 100 metrov znak – Tomaník z Trenčína,
- 200 metrov znak – Šinský z Trnavy,
- 50 metrov prsia – Meliš z Púchova,
- 50 metrov znak – Rochovanský z Bratislavy,
- 100 metrov prsia – Rácz z Bratislavy,
- 200 metrov prsia – Rácz z Bratislavy,
- 50 metrov motýlik – Mikula z Trenčína,
- 100 metrov motýlik – Putala z Bratislavy,
- 100 metrov polohové preteky – Kaláb z Českej republiky
kategória ţien :
- 50 metrov voľný spôsob – Bizupová z Trenčína,
- 200 metrov voľný spôsob – Bizupová z Trenčína,
- 100 metrov voľný spôsob – Smolenová,
- 50 metrov znak – Benková z Trenčína,
- 100 metrov znak – Totkovičová z Bratislavy,
- 200 metrov znak – Totkovičová z Bratislavy,
- 50 metrov prsia – Murínová z Trnavy,
- 200 metrov prsia - Totkovičová z Bratislavy,
- 50 metrov motýlik – Smolenová,
- 100 metrov motýlik – Smolenová,
- 200 metrov motýlik – Maliková z Košíc,
- 100 metrov polohové preteky – Bizupová z Trenčína,
- 200 metrov polohové preteky – Smolenová.
Najúspešnejšou pretekárkou bola slovenská juniorská
reprezentantka Denisa Smolenová, ktorá vytvorila v pretekoch
50 metrov motýlik slovenský dorastenecký rekord časom
27,55 sek.
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Trenčianske noviny 22.11.2004
Pomocná evidencia 682/3/04
Významného úspechu dosiahol šachista Miroslav Kijac,
ktorý sa prebojoval do finále e-mailového turnaja majstrovstiev Slovenska v šachu. Medzinárodného turnaja, ktorého sa
zúčastnilo 70 hráčov z Českej republiky a Slovenskej republiky sa Miroslav Kijac prebojoval aţ do záverečného štvorčlenného finále. Postupne odohral 14 šachových partií, z ktorých jedenásť vyhral, tri remizoval a ani raz neokúsil trpkosť
prehry.
Trenčianske noviny 22.11.2004
Pomocná evidencia 685/2/04
Počasie teda posunulo sprístupnenie mobilného klziska pre
verejnosť na piatok 3. decembra 2004. Na jeho otvorení o
17.00 hod. vystúpila tanečná skupina „Goonies Girls“, mladí
trenčianski hokejisti a krasokorčuliari. Mobilná ľadová plocha
bude verejnosti bezplatne k dispozícii od 3. decembra 2004
denne od 10.00 hod. do 21.00 hod. O ukončení sezóny opäť
rozhodne počasie. Moderná mobilná ľadová plocha s rozmerom 320 m2 je netradičného, elipsovitého tvaru a denne
môţe uspokojiť aţ
1080 ľadu chtivých
záujemcov.
Jeho
prevádzka vyjde pribliţne na 300 tisíc
Sk. Prípravné práce
na osadení mobilnej
ľadovej plochy na
Štúrovom námestí v
Trenčíne sa začali uţ
v októbri 2004 zas644

laním ţiadosti na odbor ţivotného prostredia a investícií Mestského úradu v Trenčíne o vydanie povolenia na zvláštne
uţívanie verejného priestranstva a ohlásenie stavebných úprav
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Z.z. Zároveň putovala na Krajský
pamiatkový úrad v Trenčíne poţiadavka o vydanie súhlasu na
umiestnenie ľadovej plochy na Štúrovom námestí. Po
odsúhlasení ţiadostí prevádzkovateľ mobilnej ľadovej plochy
Mestské hospodárstvo Trenčín m.p.o. dňa 8.11.2004 začalo
s jej montáţou, ktorá bola ukončená dňa 24. novembra 2004.
Následne sa začalo s postupným napúšťaním vody a
vytváraním ľadu, ktorý musí mať hrúbku minimálne 5 cm, aby
dosiahla poţadovaná kvalita.
Pomocná evidencia 701/1/04
Dňa 4. decembra 2004 na pódiu Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa
uskutočnilo exhibičné vystúpenie veľmi úspešných
a medzinárodne uznávaných športových osobností, ktoré sa
nieslo pod názvom „Večer hviezd“. V rámci programu sa
postupne predstavili absolútny majster sveta v kulturistike
Pavol Jablonický, majster Európy v kulturistike Adam Cibula,
najlepšia fitneska Slovenskej republiky Klaudia Kinská,
fitneska Iveta Malachovská, majster
sveta v kick-boxe Roman Volák.
V rámci programu sa uskutočnili aj
pokusy o zápisy do Guinessovej knihy
Braňom Golierom v otáčaní 100 kg
betónovej gule okolo krku, Danielou
Matejkovou vytláčaním 100 kg na
lavičke, Tomášom Kollárom zdvíhaním nápojom Kamikadze a Jozefom
Fraňom otváraním pivových fliaš
v priebehu jednej minúty. Pokusy sa
Branislav Golier pri svojom pokuse
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podarili Braňovi Golierovi, Daniele Matejkovej a Tomášovi
Kollárovi. Spevom podujatie doprevádzala dvojica spevákov
Beáta Dubasová a Alan Mikušek. Finančný výťaţok podujatia
bol venovaný Zdruţeniu zdravotne postihnutých detí
v Trenčíne.
Trenčianske noviny 06.12.2004
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 708/1/04, 735/1/04
Dňa 4. decembra 2004 bola športová hala v Trenčíne na
Sihoti miestom 1. ročníka „Vianočného turnaja ţien
v hádzanej“ za účasti štyroch druţstiev – HK Štart Trenčín,
HK Slávia Partizánske, HC Zlín a SK HC Ţelezárny Veselí na
Moravě. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo HK Slávia
Partizánske pred HC Ţelezárny Veselí na Moravě , HC Zlín
HK Štart Trenčín. Za najlepšiu brankárku vyhodnotili
organizátori turnaja M. Halmovú z Partizánskeho a najlepšou
strelkyňou sa stala J. Solčáková zo Zlína. Vecné ceny a
diplomy úspešným druţstvám odovzdal HK Štart Trenčín
prezident HK Štart J. Bakoš.
Trenčianske noviny 29.11.2004
Pomocná evidencia 691/2/04
Dňa 12. decembra 2004 pri umelej
ľadovej ploche na Štúrovom námestí
sa uskutočnilo vystavenie svetovej
hokejovej trofeje „Stanley Cupu“,
ktorá sa dostala na Slovensko pri
príleţitosti 75. výročia vzniku
ľadového hokeja na Slovensku. Tešila
sa pozornosti divákov v Ţiline,
Bratislave a Trenčíne. So vzácnou
trofejou zavítala do Trenčína aj
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hokejová
legenda,
bývalý
slovenský hokejový reprezentant
Jozef Golonka. Táto svetová
hokejová trofej uţ od roku 1892
láka milióny priaznivcov hokeja
na svete, ktorá je 90 cm vysoká
a váţi 16,5 kg. Keďţe sa jednalo
o mimoriadnu vzácnu trofej,
podľa toho jej boli venované aj
bezpečnostné opatrenia. Jednak
Jozef Golonka
bola trofej poistená na dva
milióny USD a bola jej venovaná aj mimoriadna pozornosť zo
strany ochrankárov a mestských policajtov.
Trenčianske noviny 13.12.2004
Info Trenčín 16.12.2004
Pomocná evidencia 735/1/04, 742/1/04
Športová hala v Trenčíne v polovici mesiaca decembra
2004 bola dejiskom majstrovstiev Slovenska v karate
v kategórii kadetov a juniorov. Vynikajúceho úspechu dosiahli
borci oddielu karate „Ekonóm“ Trenčín, keď pod vedením
trénera Miroslava Ďuďáka získali sedem zlatých, tri strieborné
a dve bronzové medaily. Zlaté medaily získali :
D. Kubínska v kumite, v kategórii kadetiek do 57 kg,
R. Harasníková v kumite, v kategórii kadetiek do 51 kg,
P. Nosáľ v kumite, v kategórii kadetov do 65 kg,
M. Detko v súbornom cvičení kata v kategórii kadetov,
M. Vašek v kumite, v kategórii juniorov do 75 kg,
L. Filipovičová v kumite, v kategórii junioriek do 60 kg,
Druţstvo kadetiek druţstva Ekonómu Trenčín v zloţení –
P. Kubinská, R. Harasníková a Z. Kollárová.
Trenčianske noviny 13.12.2004
Pomocná evidencia 742/3/04
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Dňa 18. decembra 2004 sa uskutočnil v športovej hale
v Trenčíne medzinárodný turnaj ţiakov narodených v roku
1994 v halovom futbale za účasti sedem druţstiev. Po sérii
náročných stretnutí si víťazstvo vybojovali hráči AS Trenčín
pod vedením trénera Milana Jurkoviča a jeho asistenta Jozefa
Orságha, ktorí ani raz neokúsili trpkosť prehry. Za najlepšieho
brankára bol vyhodnotený Lukáš Kováčik z druţstva
Ruţomberka a za najlepšieho strelca Jakub Trenčič z druţstva
Brna.
Trenčianske noviny 20.12.2004
Pomocná evidencia 746/2/04
Koncom roka 2004 prevzal bývalý hráč AS Trenčín Milan
Ivana, toho času hrajúci za 1. FC Slovácko, „Cenu Petra
Dubovského“, ako víťaz ankety o najlepšieho futbalistu
Slovenska do 21 rokov. Na druhom a treťom mieste skončili
s rovnakým počtom bodov Marek Čech, hrajúci za Spartu
Praha a ďalší extrenčan Martin Škrtel, hrajúci za Zenit
Petrohrad.
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 752/2/04
V závere roka 2004 sa uskutočnil v Břeclavi medzinárodný
hokejový turnaj ţiakov tretích hokejových tried z Českej
a Slovenskej republiky. Víťazom turnaja sa stali hokejové
nádeje z Trenčína, keď neprehrali ani jeden zápas a jeho hráč
Adam Haščič bol vyhodnotený za najrýchlejšieho korčuliara.
V streľbe na presnosť získal Trenčan Lukáš Kasala tretie
miesto.
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 752/4/04
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V závere kalendárneho roka sa uskutočnil v Trenčíne uţ
tradičný medzinárodný hokejový turnaj piatakov hokejových
tried – Memoriálu Jozefa Hantáka a účasti 8 druţstiev. Vo
finále sa stretli hokejové nádeje Dukly Trenčín s rovesníkmi
zo Spišskej Novej Vsi, nad ktorými zvíťazili 6:4. Na záver
turnaja vyhlásili organizátori :
najlepšieho strelca za Daniela Horňáka z Dukly Trenčín,
najlepšieho brankára Michala Dovinu z Dukly Trenčín,
najlepšieho obrancu P. Holko z Martina,
a najlepšieho útočníka J. Kucinko zo Spišskej Novej Vsi.
Trenčianske noviny 10.01.2005
Pomocná evidencia 753/1/04
Atletická sezóna atlétov a iných športových odvetví
Osemročného športového gymnázia v Trenčíne sa skladala z
niekoľkých častí. Začiatok sa začal pretekmi v hale, potom
pokračoval sériou cezpoľných behov a od začiatku mája
začala hlavná sezóna na dráhe. Vrcholom sezóny bývajú
majstrovstvá Slovenska všetkých kategórií, ktoré sa konajú na
prelome júna a júla. Tieto preteky boli hlavným nominačným
kritériom na medzinárodné podujatia (medzištátne stretnutia,
majstrovstvá sveta a podobne) Po letnej prázdninovej
prestávke pokračovala sezóna na dráhe aţ do začiatku októbra.
Podľa tohto scenára začali atléti Slávie Športová škola Trenčín
aj hodnotenú sezónu 2004. Napriek tomu, ţe na halové
preteky nemali doma dobré podmienky, dosahovali aj na
týchto pretekoch vţdy dobré výsledky. Na majstrovstvách
Slovenskej republiky všetkých kategórií v hale získali
pretekári Slávie Športová škola Trenčín vo všetkých vekových
kategóriách (ţiaci, dorastenci, juniori a dospelí) spolu 28
medailí - z toho 7 zlatých, 13 strieborných a 8 bronzových.
Akýmsi prepojením medzi zimnou a letnou sezónou boli
majstrovstvá Slovenskej republiky v cezpoľných behoch, kde
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získali 3 medaile. Preteky počas letnej sezóny prebiehali po
dvoch líniách - ako súťaţe jednotlivcov a súťaţe druţstiev.
Vrcholom boli letné majstrovstvá Slovenskej republiky
jednotlivcov všetkých vekových kategórií, na ktorých získali
24 medailí - 7 zlatých, 12 strieborných a 5 bronzových.
Všetky tieto akcie smerovali k tomu, aby sa objektívne vybrali
najlepší pretekári, ktorí budú reprezentovať Slovenskú
republiku na medzinárodných podujatiach. Medzi týchto
najlepších patrili aj naši pretekári. Veľmi úspešný vstup do
sezóny zaznamenal náš momentálne najlepší pretekár - junior
Jozef Repčík. Na začiatku sezóny reprezentoval Slovenskú
republiku na Európskom pohári dospelých v reprezentačnej
štafete muţov 4x400 m. Neskôr sa výbornými výkonmi
nominoval na majstrovstvá sveta juniorov do 19 rokov, ktoré
sa konali v talianskom Grossete. Tu obsadil vynikajúce 12.
miesto v behu na 800 m. Reprezentačný dres Slovenskej
republiky obliekli aj ďalší naši pretekári a to na medzištátnom
stretnutí dorastu Česká republika – Slovenská republika –
Maďarsko, na ktorom Slovenskú republiku reprezentovalo 8
pretekárov (Baňár, Mentel, Mezei, Svička, Bridová, Detková,
Fortunová, Tileschová). Prvýkrát si slovenský reprezentačný
dres obliekli aj ţiaci v medzinárodnom stretnutí Česká
republika – Slovenská republika v Uherskom Hradišti, keď za
Slovenskú republiku nastúpili Hrnčárová, Vravková,
Zimerman a Ţilka. Vo viacbojoch na medzinárodnom viac
stretnutí v Maďarsku nastúpili viacbojári Kalina a Kuric.
Okrem týchto akcií naši pretekári reprezentovali aj na
športových hrách v Miláne, kde sa predstavili Bridová a
Svička. Celkovo sa pretekári Slávie Športová škola Trenčín
predstavili na takmer 60 podujatiach väčšieho, či menšieho
významu. Oddiel, ktorý mal v roku 2004 registrovaných viac
ako 150 členov, patril svojimi výsledkami stabilne medzi šesť
najlepších oddielov v Slovenskej republike. A to aj napriek
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tomu, ţe do výsledkov sa započítavajú všetky vekové
kategórie a Trenčania majú iba mládeţníkov od ţiackeho do
juniorského veku. Ďalší vynikajúci športový rok malo za
sebou stále viac a viac sa rozvíjajúce športové odvetvie
karate. Zverenec trénera Miroslava Ďuďáka dosiahol aj v
tomto roku na medzinárodných podujatiach vynikajúce
výsledky. Milan Vašek na majstrovstvách Európy juniorov v
Rijeke v Chorvátsku 13. - 15. februára 2004, kde získal 3.
miesto v kumite do 65 kg. Okrem toho triumfoval aj v
nemeckom Koblenzi na Európskom pohári, na Grand Prix
Croatia a samozrejme na majstrovstvách Slovenskej republiky.
Nádejný pretekár trénera Branislava Zubričaňaka Jozef
Hrušovský bol tieţ účastníkom majstrovstvách Európy
juniorov v Rijeke. Na silne obsadenom turnaji v Holandsku Budo Den Haag - vybojoval v kata 1. miesto. Výborné
výsledky na domácich podujatiach ho zaradili spolu s
Milanom Vašekom a Romanou Harasníkovou do reprezentačného druţstva. Romana Harasníková získala na Európskom
pohári v Koblenzi a v Bratislave 2., resp. 1. miesto. Stala sa
stabilnou „zberateľkou“ medailí na majstrovstvách Slovenskej
republiky. Výrazný výkonnostný skok bolo badať u Lindy
Filipovičovej, Nikolety Bľachovej, Zuzany Kollárovej, Petra
Vavríka, Branislava Ďuďáka, Lukáša Zeliesku, Evy Vrankovej
a Kollára, ktorí vybojovali cenné medaile z Európského
pohára a na domácich súťaţiach. Všetci pretekári boli zverenci
Miroslava Ďuďáka a Mária Bíra. Štefan Vazovan a Michal
Hanulík, trénujúci u trénera Dušana Hajmacha, získali na
Svetovom pohári v maďarskej Tatabányi a vo Švedsku 3.,
resp. 4. miesto. Také isté umiestnenie dosiahli aj na
Európskom pohári v Ústí nad Labem. Uţ neodmysliteľne k
výborným výsledkom vo vzpieraní patrí meno trénera Milana
Kováča. Spolu so svojím kolegom Petrom Hodulákom dokáţu
kaţdý rok nájsť a pripraviť talentovaných borcov na najvyššie
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medzinárodné súťaţe. V tomto roku to bol Michal Pokusa,
ktorý na majstrovstvách Európy do 17 rokov v Stavangeri v
Nórsku obsadil v trhu 6. miesto, v nadhode 7. miesto a v
dvojboji 6. miesto (265 kg) v kategórií 94+. Michal Kavecký
na majstrovstvách Európy juniorov v Burgase v Bulharsku
obsadil v trhu 9. miesto, v nadhode 10. miesto a v dvojboji 10.
miesto (287,5 kg) v kategórií do 94 kg. Na majstrovstvách
Slovenskej republiky získali medaile aj ďalší perspektívni
pretekári Michal Beláň, Matúš Pokusa, Miroslav Plesník,
Jaroslav Pavlovič a sestry Zuzana a Anna Horné. V zápasení
Tomáš Chabada, Peter Ďuriš a Boris Švančara postupne
získavavali postavenie medzi kadetskými a juniorskými
pretekármi. V tenise execelovali dve najlepšie tenisky Klaudia
Mansfeldová a Lenka Dzygovská - členky Tenisového klubu
PRO-TEN, zverenkyne trénera Vintera, tieţ robili radosť, keď
sa zúčastňovali turnajov v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku a
Chorvátsku. Claudia momentálne figuruje na 268. mieste v
európskom rebríčku a Lenka na 228. mieste. V badmintone
najlepších výsledkov dosiahla Veronika Lišková na
majstrovstvách Európy do 19 rokov v druţstvách v Rakúsku,
kde skončila na 10. mieste. Zároveň sa stala víťazkou
medzinárodného turnaja vo Waghausele, vo Friedrichshafene
obsadila 2. miesto. Na majstrovstvách Slovenskej republiky vo
vekových kategóriách od 15 aţ do 19 rokov skončila na
medailových miestach. V športovom tanci vynikla Patrícia
Prnová, ktorá reprezentovala na medzinárodných súťaţiach v
Poľsku na „Zawiercie Open“, kde skončila na 12. mieste a v
Holandsku na „Dutch Open v Assene medzi seniormi na 56.
mieste zo 130 párov a na 27. mieste medzi juniormi. Veľkým
organizačným a športovým úspechom sa skončil medzinárodný festival o „Povaţský pohár“, na ktorom zvíťazili Michal
Bystrický, Gabriela Sokolová a Eva Prnová, druhí boli
súrodenci Babicovci a Júlia Šumichrastová.
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Novorodencom sa na prahu nového roka 2004 akosi
nechcelo na svet. Tí, pesimistickejšie naladení konštatovali, že
to azda preto, lebo sa nemajú v tomto roku na čo tešiť. Ako
prvý sa v trenčianskej pôrodnici rozhodol uzrieť Róbert
Viliam Adamec o 03,34 hod. z Trenčína. Jeho mamička Mária
Adamcová prezradila, že synček sa mal narodiť na prvý deň
vianočný, teda 25. decembra 2003. Zrejme si to rozmyslel
a rozhodol sa, že bude milým novoročným prekvapením už
i preto, že lekári na základe vyšetrení prognózovali dievčatko.
Po príchode domov z nemocnice bude mamička novorodeniatka kupovať nové oblečenie, pretože všetko bolo pripravené
v rúžovom. O priebehu pôrodu prvého narodeného občana
mesta Trenčín v roku 2004 doplnil primár gynekologickopôrodníckeho oddelenia Nemocnice v Trenčíne MUDr.
Miroslav Chovanec, že pôrod bol spontánny, chlapček vážil
3800 gramov a meral 52 cm. Pri pôrode bol MUDr. Martin
Hlaváčik a pôrodné asistentky Soňa Michaleková a Ľubica
Oravcová. Dňa 2. januára 2004 navštívil mamičku s dieťatkom
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a novorodeného
Róberta Viliama Adamca obdaroval zlatou retiazkou so
znamením kozorožca.
Vlastné poznámky
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zo
dňa 3. decembra 2003 schválila novelu zákona č. 272/1994
Z.z. o ochrane zdravia pod číslom 587/2003 Z.z. splatnosťou
od 1. januára 2004. V dôsledku prijatia novely zákona zanikli
orgány na ochranu zdravia na okresných úradoch – štátny
okresný hygienik a na krajských úradoch – štátny krajský
hygienik. Súčasne zanikli Štátne zdravotné ústavy a miesto
nich boli zriadené Regionálne úrady verejného zdravotníctva
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na čele s regionálnym hygienikom. Tieto úrady budú
zabezpečovať výkon štátnej správy v oblasti ochrany zdravia,
t.j. vydávanie rozhodnutí, posudkov a záväzných odborných
stanovísk pre fyzické a právnické osoby. Výkon štátnej správy
v oblasti ochrany zdravia zastrešuje Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
a na jeho čele je Hlavný hygienik Slovenskej republiky ako
riadiace, organizačné a metodické centrum a súčasne odvolací
orgán. V Trenčianskom kraji boli zriadené tri Regionálne
úrady verejného zdravotníctva v :
- Trenčíne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom,
Bánovce nad Bebravou a Myjava;
- Považskej Bystrici pre okresy Považská Bystrica, Púchov
a Ilava;
- Prievidzi pre okresy Prievidza a Partizánske.
Pardón 24.01.2004
Pomocná evidencia 37/2/04
Aj keď dramatický nárast chrípkových ochorení nebol
zatiaľ v meste Trenčín zaznamenaný, predsa chrípka začína
pomaly útočiť. Toto konštatovanie podporujú údaje z
Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva Trenčín, pretože
dvojtisícová hranica chorobnosti na stotisíc obyvateľov bola
prekročená v okresoch Trenčín a Ilava. V rámci Trenčianskeho kraja počet ochorení sa v porovnaní s tretím januárovým
týždňom zvýšil o takmer 28 %. Hoci to ešte nie je dramatický
nárast, ale v Ilavskom a Púchovskom okrese už boli uzatvorené niektoré školské zariadenia.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Január 2004 nás prekvapil bohatou nádielkou snehu. No
nielen on, ale aj skrytý ľad sa podpísali na viacerých úrazoch.
Na chirurgickom oddelení trenčianskej nemocnice sa v tomto
období počet úrazov jednoznačne zvýšil. „Zo sto päťdesiatich
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prípadov denne je polovica úrazov a štvrtina ako napríklad
zlomené bedrové kĺby, členky, ramená súvisí práve s terajším
počasím,” konštatoval MUDr. Marcel Mišák.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Pomocná evidencia 36/1/04
Letný semester Akadémie tretieho veku sa začal dňa
11. februára 2004 v Kultúrnom stredisku na Dlhých Honoch
v Trenčíne. V programe si prítomní vypočuli prednášku
o archeologickom výskume Trenčianskeho hradu a jeho okolia
v podaní PhDr. Tamary Nešporovej. S aktivitami v priebehu
Akadémie tretieho veku informovali Věra Jadrná, Gertrúda
Jakušová, Anežka Nováková a Ing. Jozef Mikloš.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 02.02.2004
Pomocná evidencia 42/2/02
Začiatkom tohto roka bola otvorená v Trenčíne Poradňa
občianskeho združenia „Pomoc obetiam násilia“. Koordinátorka poradne JUDr. Alena Ondráčková začala spolupracovať zatiaľ s poradcami psychológom Mgr. Róbertom
Oravcom a sociálnou pracovníčkou Bc. Máriou Pleškovou.
Poradňa bude zatiaľ otvorená jedenkrát týždenne, t.j. každý
utorok od 14. do 18. hod. aj pre neohlásených klientov. Jej
cieľom je pomôcť obetiam trestných činov, domáceho násilia,
obetiam dopravných nehôd a rôznych nešťastných udalostí.
Podľa doterajšej skúsenosti najväčšou klientelou sú týrané
ženy. V niektorých krajských mestách fungujú poradne už tretí
rok, pričom obete domáceho násilia tvoria tridsať percent
klientov. Tieto zariadenia poskytujú služby aj obetiam
obchodovania s ľuďmi, resp. zabezpečujú predchádzaniu
tomuto mimoriadne nebezpečnému trestnému činu.
Trenčianske noviny 02.02.2004
655

Pomocná evidencia 45/2/04
Valentín – sviatok všetkých zaľúbených nie je len o láske
medzi dvomi mladými ľuďmi, ale sa stala inšpiráciou aj na
oslavu života darovaním najcennejšej tekutiny človeka krvi.
Potvrdila to aj zaplnená čakáreň na hematologickotransfúznom oddelení trenčianskej nemocnice. V čakárni bolo
plno ľudí a na odberových lôžkach sa darcovia krvi neustále
menili. Odbery sa robili každý deň, okrem piatku, od pol
siedmej do desiatej. Prichádzalo aj veľa študentov. Na
niektorých prvodarcoch boli viditeľné obavy, ale zvládali to,
vykreslila situáciu zdravotná sestra Alena Gračková. Spokojná
bola aj primárka oddelenia MUDr. Nataša Chovancová.
Potešil ju najmä zvýšený záujem študentov stredných a
vysokých škôl. „Stalo sa už tradíciou, že počas „Valentínskej
kvapky krvi“ pribúda najmä prvodarcov,” skonštatovala. Ako
dodala zdravotná laborantka Milada Magulová, tento rok bol
na nich skutočne bohatý. Medzi viac ako dvesto darcami
v tomto období bolo štyridsať prvodarcov.
Trenčianske noviny 16.02.2004
Pomocná evidencia 64/2/04
Stretnúť v piatok 2. apríla 2004 človeka, ktorý by nemal na
hrudi pripnutý žltý narcis, bolo skôr výnimkou ako pravidlom.
V meste Trenčín ich rozdávali študenti stredných škôl a skauti,
ktorí sa zapojili do celoslovenskej akcie „Deň narcisov“ organizovanej „Ligou
proti rakovine“. Medzi nimi
boli aj študentky Strednej
zdravotníckej školy v Trenčíne,
ku ktorým sa pridali aj spolužiačky z Obchodnej akadémie
aj primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler prijal skautky
s narcisom a obohatil ich pokladničku.
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Milana Hodžu v Trenčíne. Ich činnosť koordinovala Zuzana
Vargová. Dievčatá boli oboznámené, ako majú informovať o
podujatí, pričom dôraz je kladený na dobrovoľnosť. Každý
oslovený sa sám rozhodol, či za kvietok venoval peniaze alebo
nie. Môžem však povedať, že len málokde sa hliadky stretli s
negatívnym prístupom. Jej slová potvrdili aj tri študentky.
Michaela, Helena a Zuzana boli členkami hliadky, ktoré
rozdávali narcisy v Základnej škole Trenčín, Novomeského
ulica. Deti boli veľmi zlaté, lebo ako sme vošli do triedy, hneď
sa nás vypytovali, koľko majú dať korún. Vždy sme im
vysvetlili, že je to dobrovoľná akcia a taktiež informovali, na
čo je zameraná. Mali sme päťsto kvietkov. Vôbec sme
nepredpokladali, že ich tak rýchlo rozdáme. Narcisy sa rýchlo
míňali aj ostatným hliadkam. Aj vďaka dievčatám, ktorú túto
úlohu nebrali na ľahkú váhu, mohla škola poslať na účet „Ligy
proti rakovine“ stopäťdesiattisíc korún. Gymnázium Ľ. Štúra
v Trenčíne sa do akcie zapojilo druhý raz. Päťdesiat študentov
vyzbieralo za predpoludnie viac ako päťdesiattisíc korún.
Študenti mali z tejto činnosti veľmi dobrý pocit, lebo vykonali
záslužnú vec. Okrem spomínaných dvoch škôl sa v uliciach
mesta, obchodných centrách, školských zariadeniach pohybovali tiež hliadky z ďalších škôl. Aj ich pričinením pribudlo
ľudí, ktorí žltým narcisom vyjadrili, že im nie je ľahostajný
osud tých, ktorí sa stali obeťou zákernej choroby.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 206/1/04, 210/1/04
Počas plnej prevádzky sa v uplynulých mesiacoch rokov
2003 až 2004 realizovali na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení trenčianskej nemocnice rekonštrukčné práce
niektorých jeho častí. V súčasnej dobe už môžu lekári konečne
operovať v úplne novej, priestorovo a prístrojovo veľmi slušne
vybavenej endoskopickej operačnej sále, aká doteraz
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oddeleniu akútne chýbala. V priestoroch pôrodnice boli
zrekonštruované priestory jednej kúpeľne a priamo na oddelení pribudla novovybudovaná gynekologická ambulancia aj s
čakárňou. V najbližšom čase budú rekonštrukčné práce pokračovať. Prebudovaná by mala byť aj druhá kúpelňa na
pôrodnici. Pre pacientky by malo pribudnúť niekoľko izieb s
nadštandardným vybavením a ku veľkým zmenám by malo
dôjsť aj v pôrodnej sále. V priebehu dvoch až troch mesiacov
by malo mať delenie k dispozícii taktiež kompletný nový
operačný histeroskop, čím sa ďalej zvýšia jeho diagnostické a
terapeutické možnosti. Primár Miroslav Chovanec je presvedčený, že v spolupráci s vedením nemocnice sa im ich plány
podarí realizovať tak, aby ich oddelenie spĺňalo kritériá krajskej nemocnice. Zlepšujúca sa situácia trenčianskej pôrodnice
však vôbec nie je samozrejmosťou. Kritická situácia v zdravotníctve sa naplno prejavuje aj v Trenčíne a jedinou
možnosťou, ako pohnúť s neutešenou situáciou, je získanie
sponzorskej podpory trenčianskych podnikateľov. Lekári na
oddelení sa tak popri svojom poslaní musia snažiť ešte aj o to,
aby ho mohli vykonávať za dôstojných podmienok a v
dôstojnom prostredí.
Trenčianske noviny 12.04.2004
Pomocná evidencia 219/2/04
Dňa 30. marca 2004 odovzdal riaditeľ pobočky Poštovej
banky v Trenčíne Ing. Jaroslav Veber riaditeľovi Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavlovi Sedláčkovi v rámci
projektu „Poštová banka – Tradícia ľudskosti“ šek v hodnote
100 tisíc Sk určenej oddeleniam pre malých pacientov.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 207/1/04
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V októbri 2002 vytvorila firma „Hoek Slovakia“, s.r.o.
Trenčín pod správou Trenčianskej nadácie nadačný fond s
názvom „Doktor Klaun“. Vtedy, pri príležitosti otvorenia
pobočky firmy „Hoek“ na Slovensku v Trenčíne, poskytla
firma aj prvý finančný príspevok vo výške 100 tisíc Sk.
Projekt „Doktor Klaun“ v novembri 2004 podporila firma aj
ďalším, tentoraz nefinančným darom, keď Trenčianskej
nadácii darovala 15 invalidných vozíkov, z ktorých bolo 10
mechanických a 5 elektrických. Projekt prevzal ideu z Holandska, kde funguje už viac ako desať rokov pod názvom „Clini
Clowns“. Okrem zakladateľa fondu doteraz projekt „Doktor
Klaun“ podporilo takmer 2000 ďalších darcov z celého
Slovenska. Zámerom projektu bolo spríjemniť pobyt deťom,
dlhodobo chorým v nemocniciach, na onkologických
oddeleniach, odlúčeným od rodín, v ústavoch, liečebniach,
sanatóriách, domovoch sociálnych služieb a podobne. Umeleckú realizáciu projektu a organizáciu vystúpení zabezpečovala umelecká agentúra „Kvart“. O dobrú náladu sa
starali, v duchu názvu projektu, klauni, bábkari, mímovia,
ktorí počas prvého roka od spustenia projektu, vystupovali vo
viac ako 23 zariadeniach. Trenčianska nadácia odovzdala
desať mechanických vozíkov trenčianskej nemocnici a
Domovu sociálnych služieb „Demy“. Od 15. apríla 2004 majú
svojich užívateľov aj štyri z piatich elektrických vozíkov.
Užívateľmi elektrických vozíkov sa stali klienti Všeobecnej
zdravotnej poisťovne, ktorá vedie evidenciu žiadateľov o
vozíky. Darca firma „Hoek Slovakia“ s.r.o. a sprostredkovateľ
daru „Trenčianska nadácia“ sa s obdarovanými pri tejto
príležitosti stretli reštaurácii „Maritim“. Podľa slov správcu
Trenčianskej nadácia PhDr. Aleny Karasovej budú aj naďalej
pomáhať novým užívateľom vozíkov v prípade, ak by sa
vyskytli technické či prevádzkové problémy. Posledný vozík
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získajú pravdepodobne klienti domova sociálnych služieb
„Demy“.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Trenčiansky denný infoservis 20.04.2004
Pomocná evidencia 239/1/04
Liečba pacientov s onkologickými ochoreniami je veľmi
nákladná. Oddelenie potrebuje drahé lieky, náročné je aj na
prístrojové vybavenie. Preto teší, že hoci len symbolickou, o
niečo vyššou ako trojtisícovou sumou, mu pomohla aj
redakcia Trenčianskych novín, čo bol výťažok z charitatívnej
akcie, ktorá bola súčasťou autogramiády majstrov Slovenska
13. apríla 2004 na Mierovom námestí. Finančný obnos bol
odovzdaný primárovi onkologického oddelenia trenčianskej
Nemocnice MUDr. Františkovi Cimmermannovi. O dare
povedal, že peniaze sa určite použijú pre potreby pacientov.
Potrebujeme napríklad viac kresiel pre tých, ktorí dostávajú
chemoterapiu, aby tak mali väčšie pohodlie. Na spríjemnenie
prostredia by bol potrebný ďalší televízor. Ak sa nám podarí
dať dokopy viac peňazí, zakúpili by sme napríklad ešte viac
automatických púmp na aplikáciu chemoterapie, aby pacienti
nemuseli byť viazaní na lôžko. Aj keď 3.020,- Sk nie je veľká
suma, ale už len to, že ľudia boli ochotní siahnuť do vrecka a
pomôcť, veľa znamená. Ako ďalej dodal, na modernizáciu
potrebujú oveľa viac. Teraz napríklad zakúpili nový urýchľovač za 45 miliónov Sk. Potrebujú však ešte ďalších šesť
miliónov na modernizáciu plánovacieho systému, ktorý už má
viac rokov. Treba len veriť, že takých, ktorí im ochotne
pomôžu bude viac. Ľudia trpiaci onkologickými ochoreniami
potrebujú pomoc.
Trenčianske noviny 26.04.2004
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Liga za duševné zdravie, občianske združenie „Betlehem“,
psychiatrické oddelenie, stacionár a ambulancia Nemocnice v
Trenčíne pripravili na 28. apríla 2004 „Deň otvorených dverí
na psychiatrii“. Jeho súčasťou boli prednášky v klubovni
psychiatrického oddelenia Nemocnie v Trenčíne. Prvá prednáška bola na tému „Metódy diagnostiky a liečby v modernej
psychiatrii“, druhá prednáška o schizofrenických ochoreniach,
poruchách nálady a spánku.
Trenčianske noviny 26.04.2004
Pomocná evidencia
Univerzálna sála Kultúrneho a metodického centra
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne bola
miestom slávnostného seminára pri príležitosti medzinárodného dňa sestier.
Slávnostný program otvorilo vystúpenie folklórneho
súboru „Vena“ pri Strednej
zdravotníckej škole v Trenčíne. Prítomných hostí
a účastníkov seminára privítala Ľubica Dolejšia. PripoSlávnostný program folklórneho súboru „Vena“
menula, že profesia sestry znamená veľa
pracovať, veľa vedieť, byť človekom
v najkrízovejších situáciách. Práve tieto
situácie približujú význam a úskalia tohto
povolania. Imidž sestier sa začal meniť
vďaka zvýšenému počtu vzdelávacích
inštitúcií a pochopeniu spoločnosti poslania sestry vo verejnosti. Pri dnešných
oslavách treba si osobitne pripomenúť Moderátor podujatia Ľ. Dolejšia
zakladateľku ošetrovateľstva Claranc Neutingelovú, ktorá bola
661

nielen milosrdným anjelom, ale aj priekopníčkou ochrany
chorých, ktorá stala vzorom pre nás všetkých. I v dnešnom
svete treba mať neustále na pamäti láska, pomoc a múdrosť.
Potom pozdravili slávnostnú konferenciu vedúca odboru
zdravotníctva a farmácie Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Štefíková, ktorá pripomenula, že aj Slovensko
svoj vzor v sestre Jane Hrebendovej, ktorá počas národnooslobodzovacích bojov v rokoch meruôsmych ošetrovala ranených a organizovala
ošetrovateľskú službu medzi vidieckymi
ženami v myjavskom kraji. V závere svojho
vystúpenia zaželala všetkým sestrám, aby im
práca, ktorú si vyvolili prinášala radosť
Mgr. Štefíková
a spokojnosť,
že
pomáhajú
človeku
v najťažších chvíľach života. Riaditeľ
Nemocnice
s poliklinikou
v Trenčíne
MUDr. Pavol Sedláček zaželal všetkým
sestrám k sviatku medzinárodného dňa
sestier. Úprimne poďakoval všetkým
sestrám za to, že i napriek tomu, čo sa
okolo nás deje cez všetky transformácie
a vstupy v súvislosti so vstupom do
MUDr. Pavol Sedláček
Európskej únie, zmeny legislatívy cez
ťažké skúšky vo vašom povolaní, táto činnosť v minulosti
charakterizovaná ako dobrovoľná a dnes s
vysoko profesionálnym prístupom, čo
potvrdzujú ďakovné listy pacientov, alebo
ich rodinných príslušníkov. V závere svojho
príhovoru vyjadril presvedčenie, že všetky si
sestry ponechajú vo svojom šľachetnom
povolaní to najcennejšie, ktoré sa nedá
Mária Hoštáková
zaplatiť peniazmi, ale vyrieši problém
pacienta a tými atribútmi sú úsmev, láskavé slovo a ľudský
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prístup. Vrchná sestra Nemocnice s poliklinikou Mária
Hoštáková vo svojom príhovore parafrázovala cestu sestry ako
cestu, ktorá je plná kameňov, zložitých prekážok a veľkých
búrok, ale na strane druhej aj cestou slnečných dní, ktoré
napĺňajú všetky každodenné maličkosti. Každá
sestra si musí uvedomiť, že každá jej činnosť
je mimoriadne dôležitá, ktorá sa neznesie
zastavenie. Každé dobro, ktoré môže vykonať,
každú láskavosť, ktorú môže inému človeku
preukázať musí urobiť teraz a nie ju odkladať
na neskoršie. V programe konferencie odzneli
Ľubica Reiterová
tieto prednášky :
- „Sestry pracujú s chudobnými a proti chudobe“, predniesla
Ľubica Reiterová zo Sociálnych služieb mesta Trenčín;
- „Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení“, predniesla
riaditeľka
Sociálnych
služieb mesta
Trenčín
JUDr.
Alena
Fischerová;
- „Sociálna
problematika
hospitalizovaných
pacientov“
predniesla
vrchná sestra
oddelenia
sociálnych
JUDr. Alena Fischerová
služieb
v Nemocnici
Trenčín Marta Majeríková;
Vyvrcholením slávnostnej konferencie bolo
Marta Majeríková
odovzdanie ocenenia „Biele srdce“ sestrám,
ktoré splnili kritériá v nasledovných činnostiach :
- metodická činnosť a vedenie sestier pri zavádzaní ošetrovateľského procesu na interných oddeleniach;
- pozitívny prístup pri odovzdávaní vedomostí a skúseností
a trpezlivé usmerňovanie nových a mladých sestier
- posilňovanie postavenia odboru ošetrovateľstva;
- spoľahlivý morálny kredit;
- aktívna edukačná činnosť prekračujúca pracovné povinnosti;
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- aktívne poriadanie odborných seminárov pre sestry na
úrovni oddelenia a v pravidelných intervaloch na
celoústavnej úrovni.
Riaditeľ Nemocnice v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček
s vedúcou odboru zdravotníctva
a farmácie Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja
odovzdal
ocenenia „Biele srdce“ týmto sestrám – Darine Bajdíkovej z Nového
Mesta nad Váhom, Michaele
Galkovej z Trenčína, Márii Gavalblahoželanie Zdenke Šamšulovej
covej z Nového Mesta nad Váhom,
Slávke Grambličkovej z Trenčína, Eve Petrovej z Trenčína,
Alexandre Ričkovej z Nového Mesta nad Váhom a Zdenke
Šamšulovej z Trenčína.
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 298/1/04, 330/1/04
Fotoalbum č. 27/2004
Dňa 19. mája 2004 usporiadal Spolok lekárov Slovenskej
lekárskej spoločnosti v Trenčíne v spolupráci so Spolkom
lekárov Českej
lekárskej spoločnosti J. E. Purkně
v Zlíně, Kroměříži a Uherskom
Hradišti, subregionálnou
lekárskou komorou v Trenčíne
a Nemocnicou
Predsedníctvo medzioblastného seminára zľava – MUDr. Ján Sokolík, MUDr. Terézia Drobná,
MUDr. Jaroslav Rypka, MUDr. Pavol Sedláček
s poliklinikou
v Trenčíne 39. ročník medzioblastného seminára lekárov.
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Seminár otvorila predsedníčka Spolku lekárov Slovenskej
lekárskej spoločnosti v Trenčíne a primárka geriatrického
oddelenia Nemocnice v Trenčíne MUDr. Terézia Drobná.
Účastníkov seminára pozdravili predseda Spolku lekárov
Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně v Zlíne prof.
MUDr. Jaroslav Rypka, DrSc. a riaditeľ Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček. Po tomto
úvode sa prešlo k pracovnej časti seminára, v ktorom
s odbornými prednáškami vystúpili :
- primár interného oddelenia Baťovej krajskej nemocnice
v Zlíne MUDr. I. Oral s prednáškou
„Úskalia užitia spirálneho CT pri
diagnostike pľúcnej embolizácie“;
- MUDr. M. Hlísta z interného oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne
s prednáškou „Kolorektálny karcinóm –
klinický pohľad a stav skríningu v Trenčíne“;
MUDr. Milan Hlísta
- MUDr. Zdeněk Coufal z interného
oddelenia Baťovej krajskej nemocnice v Zlíne s prednáškou
„ Nekróza myokardu a negatívny koronarografický nález“;
- MUDr. Peter Loviška z interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne s prednáškou „Accupro – ako ho
nepoznáte“;
- MUDr. Eva
Šípková
z detského
oddelenia
Nemocnice
Uherské
MUDr. Peter Loviška
Hradište
s prednáškou
„Celiakie“;
- MUDr. L. Koníčková z oddelenia lekárskej
genetiky Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne s prednáškou „Význam cytogenetického MUDr. Helena Fukalová
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-

-

vyšetrenia manželských párov s opakovanými reprodukčnými stratami“;
MUDr. Helena Fukalová z infekčného oddelenia Nemocnice
Vsetín s prednáškou „Hantavirozy na Vsetínsku“;
MUDr. Andrea Radosová z kožného oddelenia Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne s prednáškou „Acna vulgaris –
trendy v liečbe“;
MUDr. Vojtěch Škrabal z ortopedického oddelenia
Nemocnice v Kroměříži s prednáškou „Totálna endoprotéza
kotníkového kĺbu“;
MUDr. Roman Sokol z urologického oddelenia Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne s prednáškou „Aging male –
starnúci muž“.
Záverom k semináru treba dodať niekoľko
poznámok, že :
- seminára sa zúčastnilo asi okolo 50
lekárov, ktorí od začiatku až do konca si
pozorne
vypočuli
všetky
odborné
MUDr. Roman Sokol
prednášky;
prednášatelia boli odborne pripravení a na všetky otázky
zodpovedali k spokojnosti;
prednášatelia pri svojich prednáškach využívali dostupnú
výpočtovú techniku, čím tieto boli veľmi zaujímavé i pre
takých poslucháčov, ktorí nepoznajú prednášanú
problematiku v celom jej rozsahu a obsahu;
seminár potvrdil správnosť zriadenia Kongresovej haly
hotela Tatra so všetkými najnovšími technickými
vymoženosťami a jej využitia v prospech poriadaného
podujatia.
Pomocná evidencia 309/1/04

Dňa 21. mája 2004 sa opäť po roku stretli ľudia trpiaci na
ochorenie sclerosis multiplex na Mierovom námestí, aby
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verejnosti pripomenuli, že tu popri zdravých ľuďoch tu žije aj
skupinu chorých ľudí
na toto vážne ochorenie. Po predstavení
aktivít
jednotlivých
klubov sa ľudia v tričkách s názvom podujatia „Krok so sclerosou multiplex“ opierajúc sa o palice a tlačiac
nemobilných
priateľov vydali na
symbolický pochod
okolo Mórového stĺpa. Po pochode si pacienti vypočuli
viacero dobrých rád a milých povzbudivých slov od MUDr.
Branislav Brežného z Považskej Bystrice. Organizátori pri
tejto príležitosti pripravili športové súťaže pre deti a ich
víťazov obdarovali skromnými pripravenými darčekmi.
Popoludní vystúpili pre potešenie všetkých hudobné skupiny
„Kubra sound systém“, „Pergamen“, Thous over Dous“
a ďalšie.
Trenčianske noviny 24.05.2004
Info Trenčín 03.06.2004
Pomocná evidencia 322/1/04, 36/1/04
Dňa 31. mája 2003 prevzala primárka novorodeneckého
oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr.
Veronika Vicianová z rúk predstaviteľov Slovenského výboru
UNICEF plaketu BHF – „Nemocnica priateľská k deťom“,
pretože ako jedno z mála oddelení na Slovensku splnilo
podmienky formulované v desiatich bodoch medzinárodného
protokolu. Vo svojom príhovore podpredsedníčka Slovenského výboru UNICEF MUDr. Viera Haľamová konštatovala,
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že pracovníci trenčianskej nemocnice preukázali v uplynulom
období, že čestne pokračujú v tradíciách svojich predchodcov,
vďaka ktorým si získala mimoriadne postavenie na Slovensku.
V tomto smere spomenula priekopníka budovania detského
oddelenia v Trenčíne prof. MUDr. Alojza Chúru, ktoré na
svoju dobu predstihlo svoju dobu.
Trenčianske noviny 07.06.2004
Pomocná evidencia 372/1/04
V dňoch 16. až 18. júna 2004 sa uskutočnil v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa
uskutočnil 5. kongres internistickej spoločnosti, v ktorom sa
analyzovala téma „bolesť“. Na kongrese prednášali poprední
odborníci z mnohých oblastí medicíny – patofyziológovia,
neurológovia, chirurgovia, gynekológovia a internisti.
Rokovanie otvoril predseda organizačného výboru kongresu
a primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou
v Trenčíne MUDr. Marián Kaščák. Po pozdravení rokovania
prezidentom Slovenskej internistickej spoločnosti prof.
MUDr. Jánom Murínom a predsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefanom Štefancom sa začal
trojdňový maratón prednášok.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia
Eva Michalcová z Trenčína sa stala prvou rodičkou, ktorá
si na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice s
poliklinikou v Trenčíne vyskúšala novú pôrodnú posteľ
„AVE“. Nové zariadenie s automatickým ovládaním polôh sa
na oddelení objavilo v pondelok 21. júna 2004. Jeho hodnota
je 600-tisíc Sk. Podľa primára gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia MUDr. Miroslava Chovanca, nové pôrodné lôžko
zvýši komfort pri pôrode a ďalej pokračoval - „Každej
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rodičke, ktorá požiada o možnosť rodenia na novom lôžku,
vyhovieme.“ Je to ďalší krok k zlepšeniu starostlivosti o
tehotné a rodiace ženy.“ V tejto súvislosti je zaujímavé
podotknúť, že Trenčiansky kraj na nedávnej celoslovenskej
konferencii v Bratislave dosiahol za minulý rok najnižšiu
úmrtnosť (4,3) na tisíc narodených detí. Ide o deti, ktoré
zomreli do siedmich dní. Vo väčšine prípadov išlo o
mŕtvonarodené deti, alebo živonarodené deti s vrodenými
vývojovými chybami, nezlučiteľnými so životom. Na okraj
treba doplniť, že celoslovenský priemer je pritom dvojnásobne
vyšší.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 438/1/04
Deň 7. júl 2004 bol v trenčianskej pôrodnici nevšedným
dňom, lebo sa očakávalo dieťatko pani Jany Hlávkovej, ktoré
bolo lekármi ultrazvukom dopredu indikované s odhadom
pôrodnej hmotnosti 4530 gramov plus-mínus 600 gramov.
Malá Vanesa prekročila predpokladaný limit ešte o celý
kilogram, čím sa pôrodnému tímu postarala o životný zážitok.
Ako potvrdil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Miroslav
Chovanec, toto je niečo absolútne výnimočné. Sám si
zaspomínal, že niekedy
pred 20 až 25 rokmi sa
v Trenčíne narodilo jedno
šesťkilové dieťa. Samotný
pôrod prebehol plánovane,
cisárskym rezom, pričom
Jana Hlávková bola sledovaná dlhodobo v poradni
pre rizikové tehotenstvo.
Bol to v poradí jej tretí
Malá Vanesa v milovanom náručí svojej mamičky Jany
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pôrod, Vanesa je však jej štvrtým dieťaťom. Ako prvé mala
totiž dvojvaječné dvojičky Dušana a Daniela. „Chlapci sa mi
narodili v 34. týždni a mali pôrodnú váhu 2910 gramov a 2650
gramov. Vôbec nemuseli byť v inkubátore. Teraz majú
dvanásť rokov a sú naozaj vysokí, merajú 170 cm a veľkosť
ich nôh je číslo 47. „Mám problém kupovať pre nich také
veľké topánky,“ konštatuje pani Hlávková. Aj jej tretí syn
Roman pokračoval v šľapajach svojich bratov. Už keď sa
narodil, vážil 4900 gramov a meral 57 cm, čo je ešte o
centimeter viac, ako meria Vanesa. Manželia Hlávkovci
bývajú na trenčianskom sídlisku Juh. Pani Hlávková meria
172 cm, jej manžel Dušan je iba o 5 centimetrov vyšší. Ľudia
však o nich hovoria, že keď sú so svojimi synmi vonku, je ich
plná ulica. Po desiatich rokoch sa nám poštastila dcérka,
hovorí šťastná mama, ktorá prezradila, že počas celého
tehotenstva pribrala iba štyri kilogramy. Malá Vanesa si z
rozruchu okolo seba zatiaľ veľa nerobí. Do perinky sa už
nevmestí, a tak je už v nemocnici v dupačkách.
Najzaujímavejšia pre ňu momentálne je mama a jej materské
mlieko.
Trenčianske noviny 12.07.2004
Pomocná evidencia 450/1/04
V stredu 21. júla 2204 prišli do trenčianskej nemocnice
darovať krv hokejisti Dukly Trenčín. Táto humanitná akcia sa
zrodila na základe dohovoru medzi primárkou hematologickotransfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne
MUDr. Natašou Chovancovou a asistentkou generálneho
manažéra Dukly Trenčín Janou Jankechovou. Šestnástim
hokejistom odobrali zhodne po 450 mililitrov krvi. Po odbere
nasledovala regenerácia na Zimnom štadióne a zvyšok dňa
mali voľno. „Krv darujem po prvý raz v živote, dúfam, že
bude v poriadku a všetko prebehne tak, ako má. Každá jedna
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kvapka krvi môže pomôcť človeku“ povedal Peter Fabuš,
najlepší strelec Dukly počas uplynulej sezóny. Nemožno obísť
ani skutočnosť, že hematologicko – transfúzne oddelenie
Nemocnice
s poliklinikou
v Trenčíne
úspešne prešlo
certifikačným auditom na
systém manažérstva kvality
podľa normy 9001:2000 nórskou spoločnosťou Det Norske
Veritas. Stalo sa tak prvým
útočník Dukly Trenčín Peter Fabuš pri odbere krvi
hematologicko-transfúznym
oddelením na Slovensku, ktoré získalo takéto ocenenie.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 484/1/04
Dňa 2. augusta 2004 liečili na oddelení onkológie
trenčianskej nemocnice po prvýkrát pacienta pomocou nového
lineárneho urýchľovača. Prístroj na liečbu nádorových
ochorení rádioterapiou s hodnotou 45 miliónov Sk a
Nemocnica s poliklinikou v Trenčíne okrem vlastných
prostriedkov získala financie aj z Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky. Takéto zariadenie majú zatiaľ k dispozícii len na jedinom pracovisku na Slovensku a to v Ústave
svätej Alžbety v Bratislave. Primár onkologického oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. František Cimmermann je hrdý na to, že práve v Trenčíne môžeme prostredníctvom lineárneho urýchľovača účinnejšie bojovať s
rôznymi formami nádorových ochorení.
Trenčianske noviny 16.08.2004
Pomocná evidencia 505/2/04
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Dňa 3. septembra 2004 sa uskutočnil „Deň otvorených
dverí“ Klubu abstinentov v Trenčíne pri príležitosti Národného dňa abstinencie v Sociálnom dome Krištof. I keď žijeme
v 21. storočí, závislosť na alkohole a ostatných drogách
zostalo i naďalej medzi najzákernejšie choroby vôbec,
samozrejme v iných špecifických podmienkach. Človek
postihnutý touto civilizačnou chorobou vždy negatívne
ovplyvňuje svoje najbližšie okolie – rodinu, čím sa stáva
neprijateľným elementom, ktorý treba riešiť. Ukázalo sa, že
najefektívnejšia je prevencia.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 523/1/04
Dňa 8. septembra 2004 bol v Kultúrnom stredisku Dlhé
Hony v Trenčíne slávnostne otvorený zimný
semester 18. ročníka Akadémie tretieho
veku za účasti hostí, z ktorých osobitne treba
menovať druhého viceprimátora mesta
Trenčín Branislava Zubričaňáka a prednostku Obvodného úradu v Trenčíne Ing.
Ing. Jozef Miklóš
Annu Kováčovú. Po otvorení akadémie
predsedom Krajskej jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing.
Jozefom Miklóšom, v krátkom kultúrnom programe vystúpili
učiteľky zo Základnej umeleckej
školy
v Trenčíne. Po
príhovoroch
hostí prvú prednášku na tému
„Význam podpory
zdravia
zľava – Ing. Nebusová, MUDr. Terézia Drobná, Ing. Anna Kováčová, Ing. Jozef Miklóš,
v prevencii
Branislav Zubričaňák, MUDr. Věra Dobiašová, PhDr. Mária Jablonská
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ochorení“ predniesla riaditeľka Regionálneho ústavu
verejného zdravotníctva v Trenčíne MUDr. Věra Dobiašová
a v druhú prednášku na tému „Výsledky vyše trení
poradenského centra Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Trenčíne“ predniesol MUDr. Oliver Kupka.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 541/1/04
V sobotu dňa 25. septembra 2004 predpoludním sa pred
Centrom voľného času v Trenčíne sa stretli mladé rodiny so
svojimi ratolesťami, aby sa zúčastnili slávnostného otvorenia
„Materského centra – Srdiečko“.
Začiatok slávnostného otvorenia
patril pani Kataríne Griffin, ktorá
vo svojom príhovore povedala, že
„Doposiaľ sa mladé mamičky so
svojimi deťmi stretávali po celom
mesta Trenčín, ale zásluhou
primátora mesta Trenčín Ing.
Katarína Griffin
Branislava Cellera a poslancov
Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne sme dostali tento
nový stánok. Zariadenie bude
fungovať denne od pondelka do
piatku. V ňom si budú môcť
rodičia svoje deti prenechať
na otvorenie prišiel aj mím Vladimír Kulíšek
dozoru a ísť si nakúpiť nevyhnutné veci v meste. Okrem toho to bude miesto :
- stretávania mladých mamičiek v období pred pôrodom ako
aj po ňom, kde si budú môcť konzultovať problémové
otázky so zdravotným stavom a výchovou svojich detí;
- prednáškovej činnosti na rôzne témy týkajúce sa tehotenstva, materstva, zdravia a rodičovstva;
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- detské tvorivé dielne, výlety do prírody;
- a burzy odevov.“
Potom vyzvala primátora mesta Trenčín Ing. Branislava
Cellera o príhovor. Ten vyjadril svoju
spokojnosť nad uvedením zariadenia do
prevádzky, čím sa mesto Trenčín zaradilo
medzi popredné mestá na Slovensku a
v Európe, ktoré podobné zariadenia majú
vybudované. Na začiatku cesty činnosti
Materského centra - Srdiečko zaželal
primátor Ing. Branislav Celler
tomuto zariadeniu, aby sa mu darilo, aby
boli vždy naplnené, čím
by sa naplnili predsavzatia jeho organizátoriek. Ešte prv vystúpili
prví mladí návštevníci so
svojimi
rodičmi
do
priestoru
Materského
centra – Srdiečko primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler presStrihanie symbolickej stuhy otvorenia Ing. B. Cellerom
trihol symbolickú stuhu otvorenia za asistencie míma
Vladimíra Kulíška. Záverom treba podotknúť, že objekt
Centra voľného času dostal nový šat výtvarným riešením Mgr.
Moniky Drocárovej, v ktorom dominujú detské postavičky z
rozprávok.
Info Trenčín 23.09.2004
Trenčianske noviny
Pomocná evidencia 558/1/04
Pri príležitosti „Svetového dňa zdravého srdca“ usporiadala
organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu „Deň zdravého srdca“ dňa 29. septembra
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2004 vo foyeri Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených
síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Jeho obsahom boli pre
náhodných záujemcov a návštevníkov prednášky na tému
zdravého srdca a bezplatné merania tlaku, tuku a choresterolu.
Okrem toho bolo poskytované bezplatné sociálne poradenstvo.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 561/1/04
Dňa 8. októbra 2004 sa
takmer vo všetkých okresných
mestách
na
Slovensku
aktivizovala „Liga za duševné
zdravie“ pri príležitosti „Dňa
duševného
zdravia“.
Túto
aktivitu
v meste
Trenčín
zabezpečovali prevážne mladí
pripnutie nezabúdky na klop vetrovky
ľudia – študenti stredných škôl, predovšetkým v centre mesta
a potom v blízkosti obchodných stredísk, teda tam, kde sa
sústreďovala najväčšia koncentrácia
obyvateľstva. Ten občan, ktorý sa
pri nich zastavil, dostal letáčik
s informáciou
napríklad
o schizofrénii určenej nielen pre
pacientov, ale aj pre ich rodinných
príslušníkov. Tí občania, ktorí
poskytli aj finančný dar, dostali
pripnutie nezabúdky na klop vetrovky
kvietok – nezabúdku.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 591/1/04
Dňa 8. októbra 2004 sa uskutočnila v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne celoslovenská konferencia sociálnych sestier. Po
675

slávnostnom otvorení konferencie vedúcou
sociálnou sestrou Nemocnice s poliklinikou
v Trenčíne
Martou
Majeríkovou
sa
k účastníkom konferencie prihovorili hostia
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Ing. Milan Rehák, predseda Trenčianskeho
Marta Majeríková
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec
a riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavol
Sedláček. Do programu konferencie bolo prihlásených
dvanásť prednášateľov :
- poslanec Národnej rady Slovenskej republiky PaedDr.
Anton Blajsko s prednáškou „Sociálne služby versus
zdravotná staroslivosť“;
- verejný obhajca práv doc. JUDr. Pavol
Kandráč, CSc. s prednáškou „Verejný
obhajca práv, občan a legislatívny proces“;
- pracovníčka
sociálneho
oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne Eva
Bučková s prednáškou „Riešenie sociálnej
JUDr. Pavol Kandráč, CSc.
problematiky v praxi“;
- zástupca Untraco Ing. Peter Prívracký s prednáškou „Zmeny
v systéme predpisovania pomôcok pre inkontitentných.
Nové
možnosti
zlepšenia
pre
inkontitentných“;
- riaditeľ Centra pre liečbu drogových
závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica,
CSc. s prednáškou „Aktuálne medicínske
a sociálne problémy užívateľov drog“;
- riaditeľ
Nemocnice
s poliklinikou
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček s prednáškou „Súčasné
problémy nemocníc“;
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- primárka
oddelenia
paliatívnej
starostlivosti Národného onkologického
ústavu v Bratislave MUDr. Kristína
Križanová
s prednáškou
„Paliatívna
starostlivosť“;
- hovorkyňa Prezídia Policajného zboru
PhDr. Magda Krasuľová
Slovenskej republiky PhDr. Magda
Krasulová s prednáškou „Drogová kriminalita, násilná
trestná činnosť a práce polície“;
- hlavný lekár Veliteľstva síl, výcviku a podpory Ozbrojených
síl Slovenskej republiky v Trenčíne MUDr. Michal Škorec
s prednáškou „Poslanie a základné úlohy vojenského
zdravotníctva v reformujúcich sa Ozbrojených silách
Slovenskej republiky“;
- riaditeľka Domova sociálnych služieb vo Veľkom Bieli Ing.
Viera Tomanová s prednáškou „Systém sociálneho
zabezpečenia v praxi“;
- riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne
v Trenčíne JUDr. Ivan Králik s prednáškou „Dôchodková reforma a jej
uplatňovanie v praxi“;
- vedúca oddelenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Ing.
Ing. Zdenka Tvrdá
Zdenka Tvrdá s prednáškou „Zmeny na
úseku služieb zamestnanosti a sociálnych vecí“.
K predneseným bodom programu potom odznela diskusia.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 624/1/04
Dňa 11. októbra 2004 v rámci svojho pravidelného týždenného programu absolvoval Klub kresťanských dôchodcov
v Kultúrnom dome Dlhé Hony v Trenčíne informatívnu prednášku kronikára mesta Trenčín Mgr. Jozefa Čeryho o tvorbe
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kroniky mesta Trenčín. Na záver svojej prednášky požiadal
prítomných dôchodcov, aby s ním spolupracovali pri
objavovaní zaujímavostí zo života občanov mesta Trenčín
z minulosti, pretože
veľa
významných
podujatí sa z viacero
možných príčin často
nedostalo do novín,
alebo ak sa dostalo,
tak sa nesmelo publikovať. Za príklad
uviedol posvätenie
zvonov kostola Notre
Dame z roku 1928, kde dobové fotografie z tejto slávnosti
podnietili kronikára hľadať prameň, v ktorom by sa o tejto
udalosti písalo. Ako tip si dal archív Trenčianskeho múzea.
A tip veľmi správny, lebo v časopise „Trenčan“ v ročníku
1928, bola táto slávnosť tak verne a vecne popísaná. Človeku
ani nechce veriť, ako pár zverejnených viet v článku poteší.
Vlastné poznámky
Chodci vo všeobecnosti patria medzi najviac ohrozených
účastníkov cestnej premávky. Ak sa k tomu pridruží ešte aj
zrakové postihnutie, ich život je v oveľa väčšom
nebezpečenstve. Napovedajú tomu i skúsenosti členov Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Preto únia pripravila na
15. októbra 2004 celoslovenskú dopravno-výchovnú akciu,
ktorá upozornila vodičov na handicapovaných chodcov s
bielou palicou. Podujatie sa bude konalo pri príležitosti Dňa
bielej palice v troch mestách Trenčianskeho kraja – Trenčíne,
Partizánskom a Považskej Bystrici v čase od 13. do 15.
hodiny.
Trenčianske noviny 18.10.2004
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Dňa
22.
októbra 2004
si slávnostné
zasadnutie členov Centra pre
rodinu v Trenčíne pripomenulo štvrté výročie jeho úsOľga Löbbová prednáša výročnú správu
pešnej činnosti. V správe o činnosti za uplynulý rok 2004 uviedla jeho
predsedníčka Oľga Löbbová, že bol rokom mimoriadne
úspešným a najbohatším na skúsenosti. V období prvých troch
mesiacov sa sústredila pozornosť na rekonštrukciu domu na
Pribinovej ulici v Trenčíne, ktorý Centrum pre rodinu
v Trenčíne vďaka ochote poslancom mesta Trenčíne odkúpilo
za symbolickú 1,- Sk. Vďaka nezištnej pomoci členov združenia, menovite Ing. Jozefa Liptáka, dekana Trenčianskej
farnosti Mons. Petra Paliatku, rektora kostola Notre Dame
Mgr. Petra Masarika, poslankyne Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Gabriely
Hubínskej a ďalších priateľov dňa 6.
marca 2004 bol rekonštruovaný objekt
pod názvom „Sociálny dom Krištof“
odovzdaný do užívania. Prvé dni jeho
účinkovania ukázali, že práca s tulákmi
JUDr. Iveta Orgoníková
a bezdomovcami je mimoriadne ťažká.
I napriek zložitostiam prvých krokov, potvrdila sa správnosť
existencie sociálneho zariadenia, ktorá umožnila do dnešnej
doby poskytnúť služby 84 sociálne odkázaným občanom.
V priebehu ďalšieho obdobia roka 2004 sa Centrum pre rodinu
v Trenčíne zapojilo do akcie „Deň bielej stužky“,
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organizovalo celoslovenskú konferenciu pod názvom „Deň
rodiny“, poradenskú činnosť a podobne. Záverom poďakovala
za aktivitu v uplynulom období. Výročné rokovanie Centra pre
rodinu v Trenčíne pozdravila prednostka Mestského úradu
v Trenčíne JUDr. Iveta Orgoníková a vyjadrila podporu v jeho
aktivitách.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 609/1/04
Nezávislá komisia pri Ministerstve práce a sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2004
rozhodla o umiestňovaní utečeneckého tábora pre mladistvých
v Hornom Orechovom v bývalej horárni „Na Chríbe“. Proti
tomuto rozhodnutiu sa dvihla vlna odporu miestnych
obyvateľov, ktorú vyjadrili v petícii odovzdanú primátorovi
mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi. V mesiaci október
2004 rokovali s občanmi riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne Ing. Branislav Horník a viceprimátor
mesta Trenčín Ing. Anton Boc, aby znížili napätie, ktoré
z tohto titulu vzniklo. Ing. Branislav Horník konštatoval, že sa
nejedná o utečenecký tábor, ale o detský domov, ktorý bude
vzdialený od posledného domu v Hornom Orechovom
vzdialený 1,8 km. Ďalej prisľúbil, že obslužný personál,
pokiaľ bude spĺňať kvalifikačné predpoklady, môže byť
zostavený aj z miestnych obyvateľov. Zaručil sa to, že deti
a mladiství pred príchodom prejdú karanténou a prispôsobia sa
bežnému režimu v domovoch. Oplotený areál bude strážený
strážnou službou. Viceprimátor Mesta Trenčín Ing. Anton Boc
konštatoval, že petícia občanov je právoplatná a primátor sa
k nej v zákone stanovenej lehote vyjadrí. Vyslovil svoje
stanovisko, že by bol rád, keby projekt zriadenia domova pre
mladistvých v Trenčín ujal, pretože naše členstvo v Európskej
únii nie je len prijímanie finančných prostriedkov z jeho
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fondov, ale treba aj niečo obetovať. Vrátil sa však ešte do roku
1974, kedy sa rozhodovalo o zriadení Detského mestečka
v Zlatovciach. Vtedy panovala obdobná situácia, ale dnes ako
by na to každý zabudoval, lebo táto miestna časť Trenčína na
tom profitovala.
Info Trenčín 04.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04
Jedným z hlavných cieľov Svojpomocného klubu stomikov
„Ilko“ v Trenčíne je pomáhať zdravotne postihnutým
a sociálne znevýhodneným občanom – stomikom, prekonávať
zdravotné a psychické ťažkosti po operácii hrubého čreva
a pripraviť ich na integráciu do rodinného, pracovného a
spoločenského života, učiť ich žiť plnohodnotným životom.
Členskú základňu tvoria kolostomoci, ileostomici, urostomici
a ich rodinní príslušníci. Mnohí sa vyhýbajú spoločenskému
životu, chcú byť v anonymite, iní naopak aktívne pracujú
a žijú životom ako pred vypuknutím choroby. Venujú sa aj
nečlenom Klubu prostredníctvom poradne pre stomikov, ktorá
pôsobí v trenčianskej nemocnici. Výbor klubu pripravil v
mesiaci október 2004 na chate „Odevák“ na Kubrici rekondičný pobyt. Účastníci využili pobyt v tomto rekreačnom
zariadení počas troch dní prechádzkami do prírody, vypočutím
si zdravotných prednášok spojených s prezentáciou zdravotníckych pomôcok a hygienických potrieb nevyhnutných
pre život stomikov a vzájomným si informovaním o zdravotných a životných problémoch, vyplývajúcich z tohto
ochorenia. Počas celého pobytu bol zabezpečený masér,
ktorého služby takmer všetci využili. Nechýbalo ani spoločenské posedenie spojené so zábavou, tancom, tombolou...
Z rekondície odchádzali účastníci s presvedčením, že získané
informácie, poznatky a nadviazané priateľstvá im pomôžu pri
prekonávaní každodenných problémov súvisiacich s týmto
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ťažkým zdravotným postihnutím. Vydarený rekondičný pobyt
sa mohol uskutočniť aj vďaka pomoci sponzorov, získania
finančných prostriedkov z 2 % z dane fyzických a právnických
osôb a za podpory mesta Trenčín.
Info Trenčín 18.11.2004
Pomocná evidencia 669/1/04
Dňa 19. novembra 2004 privítala obradná sieň Mestského
úradu v Trenčíne bezodplatných darcov krvi, aby z rúk
povolaných prevzali diamantové a zlaté

Jánského plakety. Po privítaní darcov krvi
tajomníčkou Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne Bc.
Elenou Gabajovou sa k vyznamenaným prihovorila prezidentka Územného spolku
Červeného kríža v Trenčíne PhDr. Elena
Kobzová. Vo svojom príhovore zvýraznila
prínos ľudskosti nových držiteľov 6 diamantových a 56 zlatých Jánského plakety.
No a potom z jej rúk prevzali noví držitelia Jánského plaketu
a vecné dary. Ako prvý prevzal diamantovú plaketu Ladislav
Bureš a ako šiesty Ján Šišovský z Trenčína. Na záver
poďakovala darcom krvi MUDr. Silvia Hajdíková
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z transfúzneho oddelenia trenčianskej nemocnice. V kultúrnom programe vystúpila malá speváčka Paulínka Ovádková.
Vlastné poznámky
V stredisku sociálnej pomoci „Slovena“ v obci Slávnica pri
meste Ilava sa v stredu 24. novembra 2004 pod záštitou
Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnila celodenná
prehliadka kultúrnych programov klientov domovov
sociálnych služieb s mentálnym postihnutím v pôsobnosti
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
pod
názvom
„Trenčiansky Omar“. Veľmi peknými vstupmi sa v nej
predstavili deti predškolského veku, mládež, ale aj dospelí
klienti napríklad z domácej Slávnice, ktorá je najväčším
zariadením svojho druhu na Slovensku a žije v ňom 240 ľudí
od 18 rokov až po vysoký dôchodkový vek. Každému, kto
pracuje alebo pozná ľudí s takýmto postihnutím bolo jasné, že
nacvičiť verejné vystúpenie vyžaduje nekonečnú trpezlivosť,
cit a úžasný vzťah ku klientom. Ako nám prezradili
zástupkyne viacerých zariadení, program nacvičovali aj
niekoľko týždňov. Práca to vôbec nebola jednoduchá, no
konečný pocit stál za to. Výsledkom boli skutočne dojímavé
čísla s tancom, hudbou, básničkami, pantomímou, či baletom.
Nechýbal originálny cirkus z Domova sociálnych služieb
„Demy“ v Trenčíne, havajské tanečnice z Bojnického Domina,
Zlatá brána najmenších detí z Nosíc, hraná rozprávka v podaní
detí z Adamovských Kochanoviec, či Cesta okolo sveta v réžii
dievčat zo Slávnice. Celkove sa predstavilo deväť domovov
sociálnych služieb a porota stála pred neľahkou úlohou vybrať
jediného účastníka, ktorý bude Trenčiansky kraj reprezentovať
na celoslovenskej prehliadke vo Veľkom Bieli. Napokon sa
rozhodla pre klientov z Domova sociálnych služieb Lieskov.
Prítomní však zhodne konštatovali, že víťazmi sú všetci, lebo
spoločne vytvorili atmosféru plnú lásky, priateľstva a
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úprimnej radosti. Podujatie svojou prítomnosťou podporil aj
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan
Štefanec.
Vlastné poznámky
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Počasie
Silvestrovský deň bol poznačený celodenným dažďom
a studeným vetrom. Poobede sa začalo schladzovať a pred
polnocou sa začal mixovať dážď so snehom. A tak do nového
roka 2004 sme vstúpili s novou snehovou perinou.
Vlastné poznámky
Dňa 7. januára 2004, keď nastupovali všetky deti do školy
po takmer troch týždňoch do školy, prišlo dlho očakávané
sneženie s trocha väčšou nádielkou ako na Silvestra. Snežilo
od 03.00 hod. až do večerných hodín. Napadlo tak asi 10 až 15
cm. Samozrejme, že najväčšiu radosť mali deti.
Vlastné poznámky
V priebehu týždňa, medzi 7. až 10. januárom 2004 bolo na
cestách oveľa rušnejšie ako inokedy. Spôsobila to náhla
zmena počasia, na ktorú neboli mnohí vodiči dostatočne
pripravení. Husté sneženie ochromilo premávku na viacerých
úsekoch ciest nielen v Trenčianskom, ale aj v iných krajoch.
Na cestách Trenčianskeho kraja sa stalo v tomto období 95
dopravných nehôd, pri ktorých sa zranilo deväť ľudí. Hmotná
škoda bola vyčíslená na 5.401.000,- Sk. Výdatné sneženie dňa
7. januára 2004 spôsobilo na cestách v okrese Trenčín osem
dopravných nehôd, pri ktorých sa ľahko zranilo päť ľudí.
Celková škoda bola odhadnutá na 860.000,- Sk. Vo štvrtok 8.
januára 2004 v okrese Trenčín riešili dve nehody. V meste
Trenčín sa stala dopravná nehoda na úseku medzi Ulicou Pred
poľom a Ulicou Jána Derku v Trenčíne, keď vodička auta
značky „Audi A4“ neprispôsobila rýchlosť jazdy stavu a
povahe vozovky, zišla mimo cesty a narazila do stromu.
Našťastie, ona a jej spolujazdkyňa z nehody vyviazli s
ľahkými zraneniami. Opatrnosti preto v tomto zimnom období
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nikdy nie je dosť. Dopravní policajti preto varovali účastníkov
cestnej premávky pred nástrahami, ktoré vytvorilo zimné
počasie a ktoré majú za následok klzký povrch vozovky so
zúženou prejazdnosťou.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 19.01.2004
Pomocná evidencia 24/2/04
Situácia na cestách nebola o nič lepšia, ak nie horšia dňa
20. januára 2004. Ešte večer deň predtým začalo husto snežiť
a snežilo nepretržite celú noc až dopoludnia. Tí, ktorí sa
ponáhľali do zamestnania mali smolu. Autobusy meškali
s ľuďmi do práce, pretože sa muselo ísť veľmi opatrne či na
pešo, alebo motorizovane, keďže cesty neboli riadne odhrnuté
od nánosov snehu. Tí, ktorí sa vybrali pešo do práce sa brodili
25 centimetrovou vrstvou snehu, preto radšej vyšli na cesty,
ale tam zavadzali vodičom motorových vozidiel. O tom, že
situácia bola mimoriadna, potvrdzujem i vlastnou skúsenosťou, keďže som v tento deň cestoval vlastným autom do
Ružomberka. Ledva som auto vytiahol z garáže, na ceste to
veľmi kĺzalo. Na križovatke pred Dubnicou smerom na
diaľnicu pri 20 km/hod. ma šmyklo v ľavotočivej zatáčke na
odstavnú plochu trojuholníka. No ani na diaľnici to nebolo
ružové. Aj keď bol sneh odhrnutý, tak sa mohlo ísť
maximálnou rýchlosťou okolo 60 km/hod. Ešte, že vodiči boli
dosť disciplinovaní a v rýchlosti to nepreháňali predbiehaním.
Už keď som išiel späť domov, bola situácia podstatne lepšia.
Zo snehovej nádielky mali najväčšiu radosť deti.
S napadnutím bohatej nádielky snehu začalo aj mrznúť. Nočné
teploty sa pohybovali v našom regióne okolo -17 0C a denné
teploty sa pohybovali okolo -5 0C.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 20.01.2004, 26.01.2004
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Pomocná evidencia 29/1/04, 34/1/04
Táto ideálna zima trvala do konca mesiaca januára 2004.
So začiatkom mesiaca februára 2004 začal prúdiť teplý
vzduch, ktorý pomaly, ale celkom iste rozpustil všetok sneh
nielen v meste, ale aj v okolitých horách. Len v náveterných
stranách lesov a na Inovci sa sneh udržal, ale bol veľmi
mokrý. Denne teploty dosahovali v našich podmienkach 12 až
15 0C. Poveternostné zmeny v podmienkach strednej Európy
spôsobili zvýšenie hladín riek Morava a Dunaj, ale bez toho,
aby spôsobili veľké škody. Zmena počasia prišla 9. februára
2004, keď začal prúdiť studený vzduch od severu. Cez noc
prituhlo na -5 0C. a cez deň +3 0C. Prišli aj zrážky vo forme
snehu. V priebehu mesiaca februára až do jeho záveru prišli aj
nejaké menšie oteplenia na dva dni a potom zasa prituhlo. So
snehom a mrazmi sme prešli do prvého jarného mesiaca
marca.
Vlastné poznámky
Mesiac marec 2004 začal so snehom a mrazmi, čo bolo
prijateľné najmä pre deti, lebo sa
začali jarné prázdniny a tým sa
vyjašiť do sýtosti. Okolité blízke
zimné strediská na Inovci,
Kálnici, Homôlke boli zasypané
snehovou nádielkou, čím sa
vytvorili vynikajúce lyžiarske
podmienky pre všetkých milovníkov zimných športov. Keď po iné roky sa chodilo 8. marca
na snežienky, tento rok bolo všetko pod snehom. Dokonca
9. marca 2004 celý deň husto snežilo.
Vlastné poznámky
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Dňa 8. júna 2004 mali možnosť viacerí občania nášho
mesta Trenčíne sledovať planétu Venuša, ktorá v priebehu dňa
prechádzala ako drobná tmavá bodka planétou Slnko v pravej
dolnej časti. Keďže bolo slnečné a bezoblačné počasie bolo
veľa nadšencov, ktoré pozorovali tento nezvyčajný prírodný
úkaz.
Info Trenčín 01.07.2004
Pomocná evidencia 431/1/04
Dňa 19. júna 2004 bolo cez deň veľmi krásne počasie
a nikoho nenapadlo, že by sa mohlo zmeniť. Večerné hodiny
však zmenili túto idylku na tvrdú realitu nepriaznivého
počasia sprevádzaného silným vetrom a mimoriadnymi
zrážkami v podobe dažďa. Odnieslo to len niekoľko starších
stromov. Omnoho horšie boli na tom okolité obce Mníchova
Lehota, Trenčianska Turná aj mestská časť Trenčín-Belá, kde
mohutný lejak dvihol potok do výšky niekoľkých metrov
a voda zaplavila cesty, obytné miestnosti a pivnice rodinných
domov, odniesla lávky cez potok a zničila úrodu v záhradách.
Nedeľné ráno zavládol u občanov smútok, lebo na vlastné oči
mohli vidieť, čo im prírodný živel narobil. Podľa záznamov,
obec Trenčianska Turná zažila za posledných päťdesiat rokov
už tretiu veľkú povodeň.
Trenčianske noviny 21.06.2004, 28.06.2004
Pomocná evidencia 402/1/04, 423/1/04
Aby toho ešte nebolo málo,
dňa 5. júla 2004 vo večerných
hodinách prišla opäť veterná
smršť a prívalové dažde, čo si
odniesol 150 ročný strom
pagaštan konský na Legionárskej
ulici pri lekárni „Ave Mária“,
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ktorý bol v roku 2003 vyhodnotený v rámci Slovenskej
republiky ako „Strom roka“. Na strome sa zlomil jeden hrubý
konár, našťastie bez následkov. Na druhý deň pracovníci
Mestského hospodárstva Trenčín odstraňovali drevnú hmotu
z tohto stromu. Pri orezávaní stromu sa zistilo, že strom je vo
svojom kmeni poškodený chorobou, a tak z hľadiska
prevencie, aby nedošlo újme na zdraví a majetku obča-nov,
bola nariadená jeho asanácia. Z balkóna domu na
Soblahovskej ulici v spomínaný deň, keď došlo k tejto
udalosti, smerom na obec
Mníchova Lehota a Trenčianska Turná bolo vidieť
valenie
sa
mohutného
oblačného
pásma,
čo
vyvolávalo hrôzu. A hrôza to
bola. To sme sa dozvedeli na
druh deň, lebo Trenčiansku
Turnú opäť vytápalo. Silný
pás zrážok zachytil aj obce
južne od Trenčína – Melčice
– Lieskové a Adamovské
Kochanovce.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 12.06.2004
Leto v tomto roku v našom meste Trenčín bolo
charakterizované striedaním pekných slnečných dní
s chladnejšími daždivými dňami v kratších intervaloch.
Najlepšie sa vydarili dni posledných dekád mesiaca júla
a augusta 2004, ktoré umožnili viacerým občanom vychutnať
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si dovolenky v domácom prostredí na horách, alebo pri
voľných vodných plochách.
Vlastné poznámky
Babie leto prišlo v poslednej dekáde mesiaca septembra
a prvej dekáde mesiaca októbra 2004 v podobe pekných
slnečných dní, ktoré umožnilo záhradkárom vykonať zber
úrody a pripraviť pôdu jej zrýľovaním. Treba však dodať, že
začiatok októbra 2004 zaznamenal aj značné ochladenie,
v ktorom nočné teploty priniesli hodnoty blížiace sa k nule.
Vlastné poznámky
Prvý mráz tohoročnej zimy sme zaznamenali dňa 8. novembra 2004 a priniesol ho vpád studeného arktického
vzduchu od severu. Priniesol so sebou síce chlad, ale aj zubaté
slniečko.
Vlastné poznámky
Dňa 18. novembra 2004 upozorňovali masovokomunikačné prostriedky občanov, že na druhý deň, t.j. dňa 19.
novembra 2004 v dôsledku
atmosferických porúch sa
predpokladá zmena počasia
smerujúca zo západnej Európy, ktorá môže priniesť silný
vietor až v sile víchrice,
v sprievode dažďa a sneženia
elektrický stožiar a aj smrek neodolali poryvom vetra
na celom území Slovenska. V
priebehu dopoludnia dňa 19. novembra 2004 sa nestalo nič
mimoriadne. Prehnalo sa niekoľko mrakov, z ktorých spadlo
niekoľko kvapiek, dokonca aj vietor bol trocha silnejší ako
inokedy, ale nič v podstate neobvyklé. Poobede vietor nabral
na sile a pohrával sa s korunami stromov, ale opäť to bolo len
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také pohrozenie. K večeru vietor utíchol a začalo mrznúť.
Všetci tí občania, ktorí sa vracali domov z práce alebo
z nákupov si mysleli, že nás meteorológovia zbytočne strašili.
V Trenčíne poryvy vetra nespôsobili žiadne materiálne škody.
No inak to bolo v podtatranskej oblasti, čo sa všetci občania
dozvedeli z rozhlasového a televízneho spravodajstva. V tejto
oblasti poobede
sa vietor rozbehol
rýchlosťou
do
200
km/hod.
a všetok
smrekový porast polámal ako zápalky
od Troch studničiek až po Tatranskú Lomnicu
vo Vysokých Tatrách a komunikačný prechod cez Čertovicu v Nízkych Tatrách. Popadané
stromy zahatali priechod komunikáciami až do výšky 6 metrov a popretrhali vedenie elektrickej železničnej trate, čím
zamedzili akýkoľvek vstup do Starého Smokovca, Štrbského
plesa a Vyšných Hágov od Štrby aj Popradu. Celý svet na
vlastné oči uvidel
prostredníctvom televízneho obrazu veľkú
skazu slovenskej prírody. Hneď na druhý
deň
20. novembra
2004 zvolal minister
poľnohospodárstva
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Slovenskej republiky Zsolt Simon pracovnú poradu, na ktorej
prijal mimoriadne opatrenia pre celú postihnutú oblasť
Slovenska veternou smršťou, o ktorej informoval na tlačovej
besede. Na tlačovej besede konštatoval, že :
- touto ekologickou katastrofou v priebehu jednej hodiny bolo
zničené
také
množstvo ihličnatej drevnej hmoty,
ktorá sa rovná
ročnej produkcii
v rámci
celého
Slovenska;
- prijal nasledovné
opatrenia s okamžitou platnosťou :
1. zákaz
výrubu
ihličnatých lesov,
2. zákaz vstupu ľudí do oblastí postihnutých ekologickou
katastrofou;
3. zabezpečiť profesionálov a dostupnú techniku na
odstránenie zvalených stromov z verejných komunikácií;
4. vyčísliť vzniknuté
škody do 14 dní;
5. požiadať
vládu
o mimoriadne
prostriedky na odstraňovanie
vzniknutých škôd;
6. požiadať o finančnú pomoc z Európskej únie na
odstránenie nás692

ledkov ekologickej katastrofy až po tom, keď presne
vyčíslia škody,
vzniknuté
v dôsledku
piatkovej víchrice;
- prostriedky
získané zo spracovania kalamitného dreva vykryjú asi 50 %
vzniknutých
škôd. Drevo treba zhodnotiť čo najlepšie, aby sa vyprodukoval zisk;
- všetky takto získané peniaze by mali byť použité na
revitalizáciu daného územia;
- na odstránenie následkov kalamity a spracovanie
kalamitného
dreva
bude
Slovensko
potrebovať
prinajmenšom 1 a pol roka a až potom sa pristúpi k
revitalizácii, ktorá by mala trvať 5 až 10 rokov.
Vlastné poznámky
Ďalšie dni cez víkend v dňoch 20. a 21. novembra 2004 aj
v pondelok 22. novembra
2004 bolo poznačené aj
prvým tohoročným masívnejším snežením. Táto skutočnosť však nezastihla nepripravených pracovníkov
mestskej príspevkovej organizácie Mestské hospodárstvo Trenčín. Pohotovosť vykonávali zamest693

nanci v týchto dňoch od 5.30 hod. do 18.00 hod. a ďalšia smena
od 18.00 hod. do 6.00 hod. ráno. V pohotovosti boli spolu štyri
mechanizmy na posyp chodníkov a dve sýpacie súpravy.
Špeciálnu pozornosť pracovníci venovali sídlisku Juh, kde
boli najhoršie podmienky, pretože sa vytváralo náľadie.
Vozovky aj chodníky boli posypané a tým dobre pripravené.
Ďalšia činnosť bola zhodnotená podľa vývoja počasia. Až
bude zima plná snehu, spustí sa režim podľa zimného
operačného plánu. Samozrejme, že so snehovej nádielky mali
najväčšiu radosť deti, ktoré hneď povyťahovali sánky, boby
a využívali malé briežky k zimným radovánkam. Ich nadšenie
z nového snehu však netrvalo dlho, lebo sneh sa prílivom
teplej vlny roztopil. Mestské hospodárstvo Trenčín použije
počas zimnej údržby tieto mechanizmy :
- 4 ks VSV 6 (viacúčelový sypač vozoviek s pluhom)
- 6 ks Traktory s radlicou a rozmetadlom
- 3 ks Univerzálny kolový nakladač UN 050
- 2 ks Multicar Fumo - univerzálny sypač chodníkov
- 1 ks Unicom – univerzálny sypač chodníkov
- 1 ks Bobcat - univerzálny nakladač
Vlastné poznámky
Štátnym lesom, odštepný závod Trenčín, spravujúci
národné lesné hospodárstvo v našom regióne, víchrica dňa 19.
novembra 2004 väčšie škody nenarobila, konštatoval riaditeľ
Lesného závodu v Trenčíne Ing. Ján Beňa. V tomto čase bola
zaznamenaná len malá lokálna kalamita v Súčanskej doline,
ktorú možno charakterizovať ako miestne roztrúsené rozvraty
so škodou malého rozsahu. Zloženie lesov v našom regióne sú
prevážne listnaté, niekde aj zmiešané. Veľkoplošné kultúry sa
na území nenachádzajú.
Trenčianske noviny 29.11.2004
Pomocná evidencia 691/1/04
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Dňa 17. decembra 2004 sa mesto Trenčín sa po nočnom
daždi zmenili komunikácie v meste na klzisko v dôsledku
zníženia dennej teploty pod bod mrazu. Keďže táto situácia
bola mediálne ohlásená, aby hlavne vodiči nevychádzali
s autami na cesty a i ľudia na pešo. Preto si všetci dávali
pozor. V dôsledku silného ochladenia, tak úrazov i autonehôd
bolo menej. Celkovej bezpečnosti však napomohol aj zásah
mechanizmov z Mestského hospodárstva Trenčín a Okresnej
správy ciest v Trenčíne, ktoré poposýpali najohrozenejšie
cesty a chodníky.
Vlastné poznámky
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Mesto Trenčín
v štatistických údajoch, tabuľkách a číslach
A) Symboly mesta Trenčín
- Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný
doľava otočený, späť hľadiaci baránok so
zlatými kopýtkami, drţiaci na zlatej,
kríţom zakončenej ţrdi štvrtenú červenobielu zástavu so zástrihmi. Nad hlavou
má umiestnenú šesťcípu hviezdičku na
zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku.
Striebornú a zlatú moţno nahradiť farbou
bielou a ţltou. Dĺţka erbu k jeho šírke sú
v pomere 8:7.
- Mestskú vlajku tvorí štvrtené červeno-biele pole,
pričom v hornom rohu vlajky od ţrde je
umiestnené
červené
pole.
Má
obdĺţnikový tvar ukončený zástrihom
siahajúcim do 1/3 dĺţky vlajky. Dĺţka
a šírka vlajky sú v pomere 3:2.
- Štandarda primátora predstavuje modrý štvorec, na
ktorom je umiestnený erb bez štítu
a červeno-biely lem, ktorý vychádza
červenou
farbou
z horného
rohu
štandardy od ţrde.
- Mestská pečať je tvorená mestským erbom
s kruhopisom Mesto Trenčín.

- Mestská znelka – jej autorom je Gejza Príbela
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B) Údaje o mesta Trenčín
Nadmorská výška : 204 – 210 metrov nad morom
Rozloha : 8.199,70 ha
Poloha : 180 03´východnej zemepisnej šírky
480 55´severnej zemepisnej šírky
Poveternostné podmienky v meste Trenčín v roku 2001
podľa mesiacov
mesiac
priemerná
teplota
v stupňoch C
priemerná
vlhkosť
v%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
0,4 1,6 6,0 8,9 17, 16, 21, 13, 13, 12, 3,6 0
3 2
4
4
8
3,5
84, 86, 75, 74, 90, 78, 82, 77, 89, 78, 77, 96,
6 6
6
4
0
8 1
3
4
4
5 5

Územie mesta sa skladá z desiatich katastrálnych území :
Hanzlíková ............................ 511,90 ha
Istebník
............................ 484,50 ha
Kubra
............................ 764,30 ha
Kubrica
............................ 670,00 ha
Orechové ............................ 387,70 ha
Opatová
........................... 1.422,20 ha
Trenčianske Biskupice ......... 750,10 ha
Záblatie
........................... 883,60 ha
Zlatovce ........................... 807,30 ha
Trenčín
........................... 1.518,10 ha
S p o l u ........................... 8.199,70 ha
Hustota osídlenia na 1 km2 .............. 720,05 osôb
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Kategorizácia rozlohy :
komunikácie spolu ..................... 141 km
z toho :
- mestské komunikácie ................. 114 km
- štátne cesty ................................ 27 km
chodníky
..................... 156 km
platené parkoviská .....................
6
počet ulíc
..................... 236
počet námestí
.....................
7
verejná zeleň
...................... 100,00 ha
Lesopark Brezina
...................... 212,68 ha
Platené parkoviská
Umiestnenie
Rozmarínova ul.
Palackého ul.
Ul. Knieţaťa Pribinu
Legionárska ul.
Nám. sv. Anny
Ul. 28. októbra

Počet parkovacích
Poplatok
miest
82
10,- Sk/0,5 hod.
150
10,- Sk/0,5 hod
50
15,- Sk/ hod.
28
15,- Sk/ hod.
36
15,- Sk/ hod.
70
5,- Sk/hod.

Zásobovanie s vodou
Dĺţka vodovodnej siete .................... 193.891 km
Dĺţka vodovodných prípojok ................ 32.974 km
Odkanalizovanie a čističky odpadových vôd
Dĺţka kanalizačnej siete ........................
94.631 m
Dĺţka kanalizačných prípojok ................
19.626 m
Mnoţstvo čistených odpadových vôd ..... 6.108.200 m3
Plynofikácia mesta Trenčín
Počet odberateľov – obyvateľov
............. 17.773
maloodber
................................
802
veľkoodber
................................
211
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Obyvateľstvo mesta Trenčín
Počet obyvateľov mesta Trenčín celkom .......
z toho :
- muţi
................... 28.103
- ţeny
................... 30.407

58.510

Prírastky, úbytky obyvateľstva
- narodených ................... 410 osôb
- zomrelých
................... 420 osôb
- prisťahovaných
........... 527 osôb
- odsťahovaných
........... 761 osôb
Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa národnosti
- slovenská ...................... 95,3 %
- maďarská ......................
0,3 %
- rómska
......................
0,1 %
- česká
......................
2,4 %
- iná
......................
1,9 %
Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa vierovyznania
- rímsko-katolícka cirkev .............. 65,76 %
- evanjelická cirkev a. v. .............. 6,94 %
- grécko-katolícka cirkev .............. 0,32 %
- reformovaná cirkev
.............. 0,03 %
- pravoslávna cirkev
.............. 0,17 %
- náboţ. spoločnosť Jehova ........ 0,12 %
- evanjelická cirkev metod. ........ 0,12 %
- bratská jednota baptistov ........ 0,01 %
-
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C) Kultúrne zariadenia
1.559

počet
podujatí
907

počet
návštevníkov
129.091

193
612

574
79

47.955
6.020

druh zariadenia

počet

počet miest

Mestské kultúrne stredisko
a jeho zariadenia
Kiná :
- Metro
- Dom armády

12
1
1

D) Vzdelávacie zariadenia v meste Trenčín
typ školy
Detské jasle
Materské školy
Základné školy :
- štátne
- cirkevné
Špeciálna základná škola internátna
Gymnázia :
- štátne
- cirkevné
- súkromné
Zdruţené stredné školy
Stredné odborné školy
Stredné odborné učilištia
Súkromné stredné učilištia
Vysoké školy :
Trenčianska univerzita
- fakulta mechatroniky
- fakulta špeciálnej techniky
- fakulta sociálnoekonomických vzťahov
- fakulta priemyselných technológií
Vysoká škola manaţmentu
- jazykový program
- bakalársky program
- MBA program
Základné umelecké školy :
- štátne
- cirkevné
Centrum voľného času

počet škôl
1
21

počet ţiakov
55
1.526

počet učiteľov
15
145

12
2
1

6.285
529
169

448
49
26

2
1
1
1
4
4
1

1.405
403
37
929
1.491
1.785
810

155
36
19
103
154
188
63

1

205
439
438
1.372
572

1

1
1
1

170
312
39

34
13
13
8

905
144
420

41
0
18
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E) Múzeá a galérie v meste Trenčín
názov zariadenia

počet zariadení

počet výstav

Trenčianske múzeum

1

Trenčiansky hrad
Galéria M. A. Bazovského
Výstavná sieň Mierove nám.
Galéria naivného umenia
Iné výstavné priestory

1
1
1
1
1

stála expozícia +
7
17
2
12
9
7

počet
návštevníkov
3.833
143.827
643
5.000
15.900
13.600

F) Kniţnice v meste Trenčín
druh zariadenia
Verejná kniţnica M.
Rešetku :
- Nám. SNP
- pobočka Dlhé Hony
- pobočka Juh
- pobočka Kubra
- pobočka Opatová
S pol u
Kniţnica
Vysokej
školy manaţmentu
Kniţnica Trenčianskej univerzity

počet
výpoţičiek

počet
pracovníkov

233.938

651.548
53.800
75.865
12.873
8.795
802.881

34
2
4
1
1
42

1.194

23.365

9.166

5

563

4.411

4.868

2

počet
zariadení

počet
čitateľov

1
1
1
1
1
5

13.004
1.085
2.130
412
233
16.864

1
1

počet kniţ.
fondov

233.938

Návštevnosť kniţníc v roku 2001 :
- Kniţnicu Trenčianskej univerzity navštívilo 1.524 čitateľov,
- Kniţnicu Vysokej školy manaţmentu navštívilo 28.249 čitateľov,
- Štátnu krajskú kniţnicu M. Rešetku navštívilo 202.779 čitateľov.
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G) Športové zariadenia v meste Trenčíne
športové zariadenie
Telocvične
Ihriská : asfaltové
škvárové
antukové
antukové
tenisové kurty
plavecké bazény :
- kryté bazény
- letné kúpaliská
štadióny :
- futbalové
- zimný
športové haly
lodenice
kyslíkové dráhy
náučný chodník
detské dopravné ihrisko
fitness centrá
sauny
asfaltová dráha pre riadené modely
trávnatá jazdecká dráha
strelnica
kolkáreň
ihriská squash
skatepark

počet
11
62
16
4
7+ 2 beţecké dráhy
4
4
4
4
1
2
2
1
1
1
6
5
1
1
1
1
4
1

H) Zdravotníctvo v meste Trenčín
Nemocnica :
- oddelenia
- lekári
- stredný zdravotnícky personál
- postelí
- hospitalizovaní pacienti
- prepustení pacienti
- zomrelí pacienti
- dni strávené v nemocnici
Počet lekárov celkom :
z tohto : - stomatológovia
- lôţkoví
- odborní

Lekárne

počet
1
20
221
888
1.130
26.420
25.924
547
256.335
221
1
133
87

15
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Výdajne zdravotníckych potrieb
Neštátni lekári :
- praktický lekár pre dospelých
- praktický lekár pre deti a dorast
- gynekológ
- stomatológ

2
29
18
8
38

- sekundárni celkom
z toho :
- neurológia
- ORL
- psychiatria
- logopédia
- chirurgia
- rehabilitácia
- koţné
- diabetológia
- interné lek.
- ortopédia
- očné
- klinická psychológia
- klinická imunológia
- urológia
- endokrinológia
- gastroentrológia

50
3
4
4
2
3
5
4
2
6
1
6
4
3
1
1
1

K) Sociálna starostlivosť v meste Trenčín
Sociálne zariadenia pre občanov
typ zariadenia
Penzión
Dom osobitného určenia
Stanica
opatrovateľskej
sluţby
Dom humanity
Dom dôchodcov
Kluby dôchodcov

počet
zariadení
1
1
1

počet postelí
70
86
40

počet
obyvateľov
69
74
34

počet
pracovníkov
12
1
21

1
1
8

32
124
0

28
83
280

11
59
0
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Sociálne zariadenia pre deti a mládeţ
typ zariadenia
Detské mestečko
Špeciálna základná škola
internátna
Detský domov
Demy – domov sociálnych
sluţieb

počet
zariadení
1
1

počet miest

počet detí

170
75

169
52

počet
pracovníkov
91
62

1
1

20
50

23
48

12
35

L) Štatistika poistencov mesta Trenčín v Sociálnej
poisťovni v Trenčíne
Veľké závody – nad 20 zamestnancov
skupina
štátny sektor
súkromný sektor
druţstvá
S po l u

počet poistencov
14.401
16.104
1.238
31.743

počet závodov
75
164
8
247

Malé závody – do 20 zamestnancov
skupina
štátny sektor
súkromný sektor
druţstvá
s po lu

počet poistencov
227
5.817
42
6.086

počet závodov
43
1.475
4
1.522

Samostatne zárobkovo činné osoby
skupina
umelci
všetci ostatní
dôchodcovia
popri zamestnaní
v cudzine
s po lu

počet poistencov
11
2.759
170
446
10
3.396
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M) Prepravovanie osôb v meste Trenčín
Hromadná doprava
Mestská hromadná doprava - mestské linky
Medzimestské linky
Dopravné prostriedky pre :
- mestskú hromadnú dopravu
- medzimestskú dopravu
Prepravené osoby v mestskej hromadnej
doprave
Zástavky mestskej hromadnej dopravy

Počet
19
36
99
33
66
9.473.972
132

N) Sluţby pošty a telekomunikácií v meste Trenčín
Počet
6
263
97
71
88
19.711
14.540
5.171
592

Poštové úrady
Verejné telefónne automaty celkom
z toho : - kartové
- mincové
- kombinované
Telefónne stanice celkom
z toho : - bytové
- podnikové
Digitálne siete integrovaných sluţieb

O) Vývoj bytovej výstavby v Trenčíne
obdobie hromadne j bytove j výstavby
pred rokom 1900
v rokoch 1901 - 1945
v rokoch 1946 – 1970
v rokoch 1971 - 1980
v rokoch 1981 - 1991
v rokoch 1992 - 1995
v roku 1996
v roku 1997
v roku 1998
v roku 1999
v roku 2000
v roku 2001

počet bytov
266
2.722
6.569
6.141
3.713
643
136
144
72
118
36
1
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obdobie výstavby rodinných domov
pred rokom 1900
v rokoch 1901 – 1945
v rokoch 1946 – 1969
v rokoch 1970 – 1979
v rokoch 1980 – 1991
v rokoch 1992 – 1995
v roku 1996
v roku 1997
v roku 1998
v roku 1999
v roku 2000
v roku 2001
S pol u

počet
136
1.357
1.433
638
354
76
33
31
37
37
71
41
4.027

P) Ţivotné prostredie v meste Trenčín
Verejná zeleň mesta Trenčín
zeleň mesta Trenčín
Chránený areál – Park v Záblatí
Výmera lesov celkom
z toho : - lesy s funkciou rekreačnou
- lesy s funkciou ochrannou
- lesy s funkciou hospodárskou
Zásoby drevnej hmoty celkom
z toho : - ihličnaté drevo
- listnaté drevo
Priemerná zásoba drevnej hmoty
Priemerná ročná ťaţba dreva
Počet kríkov
Počet stromov
Počet skupín kríkov
Počet skupín stromov
Ţivé oplotenia
Chránené prvky na území mesta Trenčín :
- chránené stromy – Trenčianske gingá
- chránený areál – Park v Záblatí

hodnota
4,50 ha
681,14 ha
212,68 ha
51,46 ha
417,00 ha
129.130 m3
41.009 m3
88.121 m3
190,04 m3
1.887 m3
5.989 ha
14.574 ks
15.182 m2
31.127 m2
4.688 m
3 ks
1
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Priemerné ročné koncentrácie znečisťujúcich
látok v meste Trenčín
limit
rok 1999
rok 2000
rok 2001

Oxidy dusíka – NO2
80 .g.m3
42,11
29,50
67,11

Oxid siričitý – SO2
60 .g.m3
7,36
10,80
5,55

polietavý prach
60 .g.m3
42,35
0
42,33

Minerálne premene – kyselky v Trenčíne
ukazovateľ
pH reakcia vody
vápnik
horčík
dusičnany
chloridy
ţelezo
mangán
sírany

STN 757111
8
mg/1
125 mg/1
50 mg/1
100 mg/1
0,3 mg/1
0,1 mg/1
250 mg/1

Kubra
6,16
332,60
64,10
0,70
22,00
0,98
0,48
55,00

Orechové
6,84
757,10
50,40
19,00
33,90
0,00
0,00
270,00

Záblatie
6,10
435,70
93,10
2,20
4,40
0,73
0,44
37,00

Zlatovce
6,03
290,80
76,60
1,30
7,90
3,36
0,98
134,00

Komunálny odpad v meste Trenčín
Zapojenie obyvateľstva do separovaného zberu :
- individuálna bytová zástavba
- komplexná bytová zástavba
Mnoţstvá vyseparovaných frakcií z komunálneho
odpadu :
- sklo
- papier
- odpad zo zelene a bio odpad
- ţelezný šrot
- olovené akumulátory
Spôsob zberu komunálneho odpadu :
zbernými nádobami :
- 110 l
- 1100 l
- veľkoobjemové kontajnery
- uličné kastlíky
- vreckový v centre mesta Trenčín
Mnoţstvo vyvezeného komunálneho odpadu

21,37
16,50 %
84,70 ton
21,40 ton
151,40 ton
8,30 ton
3,50 ton

5.890 ks
1.385 ks
73 ks
478 ks
14.483,30 ton
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Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia boli v Trenčíne :
1. Stredné a veľké zdroje
- Energotrens Trenčín,
- Merina a.s. Trenčín
2. Malé zdroje
- Ţeleznice
Slovenskej
republiky,
prevádzky
v Trenčíne
- Agrochemický podnik Trenčín
- Poľnohospodárske druţstvo Trenčín – Zámostie
Q) Podnikateľské aktivity v Trenčíne
Podnikateľské subjekty v meste Trenčín celkom 5.885
z toho : - fyzické osoby ..................... 4.310
- právnické osoby ................. 1.575
Prírastok nových podnikateľských subjektov .... 485
z toho : - fyzické osoby ............ 341
- právnické osoby ........ 144
Podnikateľská činnosť podľa zamerania
- obchodná činnosť ...................... 41 %
- výrobná činnosť ....................... 23 %
- sluţby
................................... 36 %
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R) História mesta Trenčín
rok 179
rímsky nápis na hradnej skale – najstaršia
epigrafická pamiatka na pobyt rímskych
vojsk v osade Laugarício
roky 1067/1068 prvá
zmienka
o Trenčíne
vo
Viedenskej maľovanej kronike
roky 1111, 1113 najstarší archívny doklad o Trenčíne
v Zoborských listoch
roky 1241/1242 Trenčiansky hrad odolal náporu
Tatárov
rok 1321 smrť Matúša Čáka, pána Váhu a Tatier
rok 1324 potvrdenie mestských výsad panovníkom
Karolom Róbertom z Anju, obyvatelia mesta
bolo oslobodení od cla v celej krajine
rok 1412 povýšenie Trenčína na slobodné kráľovské
mesto kráľom Ţigmundom Luxemburským,
mesto Trenčín získalo rovnaké práva ako
Budín a Stoličný Belehrad
rok 1421 mesto Trenčín dostáva právo na dva výročné
trhy
rok 1454 mesto Trenčín dostáva od majiteľa hradu
Jána Huňadyho právo meča
rok 1493 Trenčiansky hrad sa stal majetkom Štefana
Zápoľského
rok 1528 Trenčiansky hrad a mesto Trenčín boli
vypálené vojskami Ferdinanda Habsburského na čele s generálom Katzianerom
roky 1528/1530 spomína sa mestská škola
rok 1600 Ilesháziovci sa stávajú majiteľmi panstva
majetku Trenčianskeho hradu aţ do konca
feudalizmu – rok 1835
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hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa
zmocnili Trenčianskeho hradu a mesta
Trenčín a vydrancovali ho
rok 1637 skupina českých exulantov na čele s Jánom
Václavom Vokálom z Prahy zaloţila
v Trenčíne vlastnú kníhtlačiareň
rok 1647 príchod jezuitov do Trenčín a začiatky
protireformácie
rok 1704 kurucké vojská Františka Rákozciho 2.
obliehali Trenčín a podpálili ho. Okrem
hradu, horného kostola a niekoľkých domov
zhorelo celé mesto
rok 1708 bitka pri Hámroch
rok 1710 morová epidémia v Trenčíne
rok 1712 na pamiatku skončenia moru dal ţupan
Ilesházi postaviť na námestí morový stĺp
rok 1776 príchod piaristov do Trenčína
rok 1778 mesto Trenčín malo 3.377 obyvateľov,
z toho 1.219 katolíkov, 886 evanjelikov
a 333 ţidov
rok 1790 veľký poţiar na Trenčianskom hrade v meste
Trenčín
rok 1813 katastrofálna povodeň na Povaţí, ktorá
spôsobila obrovské škody aj mestu Trenčín
rok 1831 v meste Trenčín a v jeho okolí zúrila cholera
rok 1883/1884
dokončenie
povaţskej
ţeleznice
Trenčín –Ţilina
rok 1886 poţiar v Trenčíne a v podhradí
rok 1901 začiatok budovania ţelezničnej trate Trenčín
– Topolčany
rok 1905 Posledná dedička Trenčianskeho hradu
Iphigénia d´Harcout tento darovala mestu
Trenčín
rok 1604
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rok 1911
rok 1914
rok 1945
rok 1955
rok 1969
rok 1973
rok 1987
rok 1991
rok 1996
rok 1997
rok 1997
rok 1998
rok 1998
rok 1998
rok 1999
rok 2000
rok 2001
rok 2002
rok 2002
rok 2003

v meste Trenčín sa začal budovať vodovod
a kanalizácia
v lietadle nad Trenčínom vzlietol Andrej
Kvasz, rodák z Bekéscsaby
oslobodenie mesta Trenčín
začiatok postupnej konzervácie a rekonštrukcie Trenčianskeho hradu
zaloţená Galéria M. A. Bazovského
otvorenie Detského mestečka v Zlatovciach
Mierové námestie v Trenčíne vyhlásené za
mestskú pamiatkovú rezerváciu
zaloţenie City University Bellevue, dnešná
Vysoká škola manaţmentu
vznik Trenčianskeho kraja
otvorenie diaľničného úseku Nové Mesto –
Kostolná
zaloţenie Trenčianskej univerzity
zaloţená Galéria naivného umenia, dnes
Mestská galéria
vysvätenie kostola sv. Rodiny v sídlisku Juh
otvorenie diaľničného úseku Kostolná –
Ladce
otvorená nová krytá plaváreň na Sihoti
otvorená zrekonštruovaná letná plaváreň na
Sihoti
Galéria M. A. Bazovského sa presťahovala
do nových priestorov na Palackého ulici
vznik Trenčianskeho samosprávneho kraja
stretnutie čelných predstaviteľov Vyšegradskej štvorky
zrútenie juhozápadnej časti opevnenia Trenčianskeho hradu
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S) Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín
Ernest Ucsnai
mešťanosta
1887 – 1918
Alexander Zelený
mešťanosta
1918 – 1919
Jozef Laco
mešťanosta
1919 – 1920
Cyril Svoboda
mešťanosta
1920 – 1922
Ing. Gustav Dohnányi starosta
1922 – 1924
Rudolf Misz
starosta
1924 – 1928
Jozef Reihel
starosta
1928 – 1939
Dr. Ján Zaťko
starosta
1939 – 1942
Dr. Ján Zaťko
vládny komisár 1942 – 1944
Dr. Ján Zaťko
mešťanosta
1942 – 1945
Štefan Markovič
mešťanosta
1945 – 1945
Ján Zeman
predseda RNV 1945 – 1945
Ján Barták
predseda MNV 1945 – 1946
Dr. Jozef Baár
predseda MNV 1946 – 1948
Ján Mikula
predseda MNV 1948 – 1948
Eduard Klčo
predseda MNV 1948 – 1949
Štefan Ondruška
predseda MNV 1949 – 1951
Vojtech Kianička
predseda MNV 1951 – 1954
Anton Tomáš
predseda MsNV 1954 – 1971
Rudolf Pajtina
predseda MsNV 1971 – 1977
Štefan Rehák
predseda MsNV 1977 - 1994
primátor mesta
Ing. Jozef Ţiška
primátor mesta 1994 – 2003
Ing. Juraj Liška
primátor mesta 2003 – 2003
Ing. Branislav Celler primátor mesta 2003 (vysvetlenie skratiek : RNV – Revolučný národný výbor
MNV – Mestský národný výbor)
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T) Významné osobnosti pochované v Trenčíne
Krypta rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny
Márie
- Samuel Chalúpka, spisovateľ, autor kázní
- Daniel Láni, spisovateľ, autor príleţitostnej poézie
a vieručných listov
Krypta piaristického kostola sv. Františka Xaverského
- Juraj Illesházi a príslušníci jeho rodiny, trenčiansky
a liptovský ţupan
- Karol Imini, ţupný lekár
- Gustav von Pott
Evanjelický cintorín na Hornom Šianci
- Ľudovít Černo, evanjelický farár a publicita
- Ľudovít Dohnány, národný buditeľ, redaktor Slovenských národných novín
- PhMr. Ján Halaša, lekárnik, nestor slovenskej fotografie
- J. Michal Hlubocký, národovec, organizátor remeselníckeho dorastu
- Michal Kišš, národný buditeľ, básnik a učiteľ
- JUDr. Ľudevít Mičátek, národný buditeľ, zakladateľ
a vydavateľ „Dolnozemského Slováka“
- Štefánia Mičátková, rodená Michalcová, publicistka,
predstaviteľka ţenského hnutia
- RNDr., JUDr. Eugen Schilay, CSc, botanik, vedecký
pracovník
- Irena Slavinská, akademická maliarka
- Pavol Stacho, spoluzakladateľ časopisu „Krásy
Slovenska“
- Anna Štúrová, rodená Michalcová, matka Ľudovíta
Štúra
- Ján Štúr, brat Ľudovíta Štúra
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- JUDr. Karol Štúr, politik, zakladateľ a vydavateľ
Trenčianskych novín
- Ján Thurzo z Nosíc, spolupracovník M. Bela pri tvorbe
„Notitie Trenčianskej stolice“
- Michal Wagner, národovec
- Ján Zeman, evanjelický farár, kultúrny dejateľ a politik
- Jozef Zúbek, rektor evanjelického gymnázia, publicista
Všeobecný mestský cintorín
- Miloš Alexander Bazovský, akademický maliar
- JUDr. Karol Brančík, prírodovedec, zakladateľ
Prírodovedný spolku ţupy Trenčianskej a prvý riaditeľ
Trenčianskeho múzea
- Jozef Branecký, rektor piaristov, spisovateľ a historik
- Ľudovít Bránsky, akademický maliar
- Ida Brúnovská, Gallová, klavíristka, zakladateľka
hudobného školstva v Trenčíne
- Rudolf Hečko, učiteľ, dirigent dychových hudieb,
zberateľ ľudových piesní
- Josef Holoubek, akademický maliar
- MUDr. Ján Alojz Chúra, lekár, zakladateľ slovenskej
pediatrie
- Artúr Lieskovský, riaditeľ mestskej sporiteľne, maliar
samouk
- MUDr. Koloman Martin, lekár, riaditeľ trenčianskej
nemocnice
- PhDr. Grigorij Medvecký, stredoškolský pedagóg,
kultúrny dejateľ
- Jozef Theodor Mousson, akademický maliar
- Jozef Nemák, prvý mestský, okresný a zemský veliteľ
hasičov
- Karol Pádivý, hudobný skladateľ, dirigent dychových
hudieb
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- Igor Pietor, národný buditeľ, riaditeľ trenčianskej Tatra
banky
- Gašpar Karol Richter, hudobný skladateľ, kapelník
vojenskej hudby 71. pešieho pluku
- JUDr. Rudolf Skotnický, právnik, prírodovedec, autor
terminológie rastlín
- František Šandor Škanitzel, trenčiansky tlačiar
- Vilma Túmová, operná speváčka, členka prvej
kočovnej spoločnosti
Ţidovský cintorín
- Hugo Gross, akademický maliar
Cintorín v Istebníku
- Martin Meďnanský, národný buditeľ, spisovateľ,
prekladateľ a ovocinár
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1. Pamätníky, pomníky, pamätné tabule a náhrobníky
a. Pamätníky a pomníky
Rímsky nápis na hradnom brale , dobre viditeľný
z hotela Tatra
rok vzniku : 179 n.l.
Morový stĺp, socha najsvätejšej Trojice na
Mierovom námestí
rok vzniku 1712 – dal ho postaviť gróf Mikuláš
Ilešházy na pamiatku na morovú epidémiu v roku
1710. Zahynulo okolo 1600 občanov mesta;
Reliéf Jána Jiskru z Brandýsa na severnej strane
hradnéhobrala.
rok vzniku 1921
autor : akad. sochár František Duchač – Vyskočil
Pôvodne na tomto mieste bol vytesaný reliéf
„Víťaznej Hungárie“
rok vzniku 1916
autor : akad. sochár Michal Kara
reliéf bol v roku 1921 odstránený
Pomník Ľudovíta Riznera v mestskom parku
rok odhalenia : rok 1925
autor : akad. sochár Jozef Pospíšil
Pamätník národných buditeľov – Ľ Štúra, J. M.
Hurbana, M. M. Hurbana na Hviezdoslavovej
ulici
rok odhalenia : 28.09.1991
autori : Ing. arch. Ivan Michalec, CSc.
Ing. arch. Miroslav Mojţiš
akad. sochár Milan Ormandík
Pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury
v roku 1918v kasárňách SNP
rok odhalenia : 1958
autor : akad. sochár Ladislav Berák
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Pamätník v údolí hrdinov na Brezine v Dušovej
doline Lesoparku Brezina
rok odhalenia : 1946
Pamätník umučených na Brezine v lesoparku
Brezina
rok odhalenia : 1970
autori : Ing. arch. Ernest Krampl
akad. sochár František Gibala
akad. sochár Jozef Fízel
Pamätníček prof. MUDr. Alojza Chúru –
slovenského pediatra a sociológa na detskom
pavilóne nemocnice v Trenčíne
rok odhalenia : 1992
autor : Igor Mosný
Pamätník Milana Rastislava Štefánika v mestskom parku
rok odhalenia : 17.09.1998
autor : akad. maliar Juraj Oravec
busta M. R. Štefánika je fragmentom pôvodného
pamätníka od autora J. Pospíšila, realizovaného
v roku 1938 a zničeného 1953.
Pomník Jozefa Braneckého na Mierovom námestí
rok odhalenia : 2004
autor : Mgr. art. Ján Gejdoš
2) Pamätné tabule k historickým udalostiam a
osobnostiam
Stredoveké motto Trenčína
miesto : Mestská veţa na Mierovom námestí
Náhrobná doska venovaná trenčianskemu
mešťanovi
miesto : vstupná predsieň Rímskokatolíckeho farského kostola
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Náhrobná doska patrí k najstarším zachovalým
pamiatkam svojho druhu v regióne. V spodnej časti je
vytesaný rok 1498.
Dedikačná tabuľa venovaná Štefanovi Ilešházymu
miesto : Trenčiansky hrad, priečelie na Ilešhazyovskej bráne pri vstupe do horného hradu
rok odhalenia : 1609
Pamätná tabuľa zaloţenia prvej trenčianskej
tlačiarne
miesto : Mierove námestie č. 1
rok odhalenia : 1967
Pamätná tabuľa venovaná spomienke na povodeň
v roku 1813
miesto : Palackého ulica č. 4
rok odhalenia : druhá polovica 19. storočia
Pamätné tabule venované príslušníkom rodiny
Štúrovej
miesto : priečelie Domu armády na Hviezdoslavovej
ulici – pešia zóna
Pamätné tabule pochádzajú z asanovaných domov na
Hviezdoslavovej ulici a Pribinovej ulici, ktoré boli
reinštalované v roku 1992
- Pamätná tabuľa Samuela Štúra
rok odhalenia : 1937
- Pamätná tabuľa s reliéfom Ľudovíta Štúra
rok odhalenia : 1937
- Pamätná tabuľa JUDr. Karola Štúra
rok odhalenia : 1968
- Pamätná tabuľa Františka Palackého
rok odhalenia : 1928
Pamätná tabuľa MUDr. Karola Brančíka
miesto : Farská ulica č. 2
rok odhalenia : 1967
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autor : akademický sochár Milan Struhárik
Pamätná tabuľa Speváckeho zboru slovenských
učiteľov
miesto : bočná stena Slovenskej sporiteľne do
Farskej ulice
rok odhalenia : 1971
autor : akademický sochár Jozef Fízel
Pamätná tabuľa JUDr. Ľudovítovi Dohnánymu
miesto : budova Stredného odborného učilišťa ţelezničného na Jaselskej ulici
rok odhalenia : 1996
autor : akademický sochár Igor Mosný
Pamätná tabuľa Jozefovi Braneckému
miesto : Mierove námestie č. 7
rok odhalenia : 14.11.1992
autor : akademický sochár Igor Mosný
Pamätná tabuľa PhMr. Jánovi Halašovi
miesto : Mierove námestie č. 7
rok odhalenia : 13.03.1990
autor : akademický sochár Igor Mosný
Pamätná tabuľa Josefovi Holoubkovi
miesto : Mierove námestie č. 33
rok odhalenia : 1972
Pamätná tabuľa otvorenia Obchodnej akadémie
dr. Milana Hodţu
miesto : vestibul Obchodnej akadémie dr. M. Hodţu
rok odhalenia : 1937
Pamätná tabuľa Karola Pádivého
miesto : Ulica Knieţaťa Pribinu č. 3
rok odhalenia : 1966
autor : akademický sochár Jozef Fízel
Pamätná tabuľa MDR. Alojza Chúru
miesto : Mierove námestie č. 25
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rok odhalenia : 1994
autor : Igor Mosný
Pamätná tabuľa prof. ThDr. Štefanovi Hlaváčovi
miesto : budova lekárne v Kubrej
Pamätná tabuľa Prírodovedného spolku Ţupy
trenčianskej
miesto : Mierove námestie č. 46
rok odhalenia : 19.05.1997
autor : akademický sochár Igor Mosný
Pamätná tabuľa 1. slovenskej výstave poštových
známok
miesto : vstupná hala hotela Tatra na 1. poschodí
rok odhalenia : 29.07.1997
autor : akademický sochár Igor Mosný
3) Pamätné tabule účastníkov odboja a novodobej histórie
Pamätná tabuľa padlých v 1. svetovej vojne v Kubrej
miesto : rímskokatolícky kostol v Kubrej
rok odhalenia : 1928
Pamätník padlých v 1. svetovej vojne v Istebníku
miesto : Istebnícka ulica
rok odhalenia : 1939
Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne v Orechovom
miesto : Orechovská cesta, vedľa rímskokatolíckeho
kostola
Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne v Opatovej
miesto : Potočná ulica, pri rímskokatolíckom kostole
rok odhalenia : 30-te roky 20. storočia
Pamätná tabuľa padlých v 2. svetovej vojne v Kubrej
miesto : pred budovou Kultúrneho strediska v Kubrej
rok odhalenia : 1964
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Pamätná tabuľa padlých v 2. svetovej vojne
v Zlatovciach
miesto :
na budove zdravotníckeho strediska,
Hanzlíkovská ulica
rok odhalenia : 1970
pamätná tabuľa padlým bratom – príslušníkom
Sokola v 2. svetovej vojne
miesto : na budove Sokolovne, Mládeţnícka ulica
rok odhalenia : 1994
Pamätná tabuľa Janka Šebíka
miesto : na budove Sokolovne, Mládeţnícka ulica
rok odhalenia : 1955
Pamätná tabuľa Martinovi Kedrovi
miesto : bola na Električnej ulici č. 2. Po asanácii ulice
uloţená v depozite Trenčianskeho múzea.
rok odhalenia : 1955
Pamätná tabuľa padlým ţelezničiarom
miesto : Ţelezničná stanica Trenčín
rok odhalenia : 1964
autor : akademický sochár B. Príhel
Pamätná tabuľa Štefana Ráca
miesto : Kubrická ulica č. 25
rok odhalenia : 1958
Pamätná tabuľa Jána Fabu v Kubrej
miesto : budova lekárne v Kubrej
rok odhalenia : jún 1958
Pamätná tabuľa Matúša Drgu
miesto : bývalá lekáreň na Námestí svätej Anny
rok odhalenia : 1964
Pamätná tabuľa hrdinov Kragujevackej vzbury
miesto : Ulica Kragujevackých hrdinov
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rok odhalenia : 1964
pamätná tabuľa sa pri asanácii stratila
Pamätná tabuľa padlých vojenských veliteľov
v Slovenskom národnom povstaní a 2. svetovej vojne
miesto : budova Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených
síl Sloven-skej republiky
rok odhalenia : 1994
autor : Ing. arch. Štefan Androvič
Pamätná tabuľa obetí holocaustu
miesto : vchod do modlitebne ţidovskej synagógy
rok odhalenia : 1991
autor : akademický sochár Jozef Fízel
Pamätná tabuľa trom študentom Gymnázia ľ. Štúra
miesto : vstupná hala Gymnázia Ľudovíta Štúra
rok odhalenia : 1991
autor : akademický sochár Jozef Fízel
Pamätná tabuľa Vladimíra Clementisa
miesto : Mierové námestie č. 19
rok odhalenia : 1996
autor : akademický sochár Jozef Struhárik
Pamätná tabuľa s reliéfom Alexandra Dubčeka
miesto : pri vstupnej bráne do trenčianskej nemocnice
rok odhalenia : 1996
autor : akademický sochár Teodor Baník
Pamätná tabuľa Padákovej škole v Trenčíne a jej
veliteľovi Jurajovi Meškovi
miesto : budova letovej kontroly trenčianskeho letiska
rok odhalenia : 29.08.1997
Pamätná tabuľa generála Štefana Jurecha
miesto : budova letovej kontroly trenčianskeho letiska
rok odhalenia : 22.09.1998
Pamätná tabuľa Jána Prcháčka
miesto : Kultúrny dom Trenčín – Zlatovce
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rok odhalenia : 1999
Pamätná tabuľa Kristíny Royovej
miesto : budova Základnej školy Kristíny Royovej,
Ulica Pod Sokolicami č. 1
rok odhalenia : 1999
Pamätná tabuľa osloboditeľov mesta
miesto : hlavný vstup do Domu armády
rok odhalenia : 2000
autor : akademický sochár Igor Mosný
Pamätná tabuľa Leteckej škole a Júliusovi Trnkovi
miesto : budova starej letovej kontroly trenčianskeho
letiska
rok odhalenia : 2000
Pamätná tabuľa Andreja Kvasza
miesto : vstup do budovy rektorátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
rok odhalenia : 2001
autor : akademická sochárka Gabriela Illešová Gašparová
Pamätná tabuľa Ľudovíta B. Stárka
miesto : vstupná hala hotela Tatra, medzi 1. a 2.
poschodím
rok odhalenia : 2004
autor : akademický sochár Igor Mosný
Pamätná tabuľa Ľudovíta B. Stárka
miesto : budova Rímskokatolíckeho úradu v Trenčíne,
Matúšova ulica č. 2
rok odhalenia : 2004
autor : akademický sochár Igor Mosný
4) Pamiatky sakrálneho charakteru
Kamenný kríţ v Záblatí
miesto : cintorín v Záblatí
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Kamenný kríţ v Kubrej
miesto : pred rímskokatolíckym kostolom
rok odhalenia : prvá polovica 19. storočia
Kamenný kríţ v Kubrej
miesto : kriţovatka ulíc Kubranskej a Súvozu
rok vysvätenia : 1876
Socha sv. Floriána v Kubrej
miesto : pred rímskokatolíckym kostolom
rok vysvätenia : 1943
Socha Matka Boţej – Panny Márie v Kubrej
miesto : pred rímskokatolíckym kostolom
rok vysvätenia : 1861
Socha sv. Jána Nepomuckého v Kubrej
miesto : Námestie ThDr. Štefana Hlaváča v Kubrej
rok vysvätenia : 19. storočie
Socha sv. Vendelína v Záblatí
miesto : cintorín v Záblatí
rok odhalenia : 1773
Socha sv. Jána Nepomuckého v Trenčíne
miesto : pred vstupom na hradné schody na Farskej ulici
rok vysvätenia : 1732
Socha Ecce Homo v Trenčíne
miesto : pred hlavným cintorínom v Trenčíne
rok vysvätenia : 19. storočie
V Trenčíne v roku 2004 realizovalo svoju činnosť 22
poisťovní a 15 peňaţných ústavov.
Mesto Trenčín je od roku 1996 nielen sídlom Trenčianskeho okresu, ale aj sídlom Trenčianskeho kraja.
Trenčiansky okres sa členil na tri mestá :
- Trenčín so 57.545 obyvateľmi
- Nemšová s 6.220 obyvateľmi
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- Trenčianske Teplice s 4.304 obyvateľmi
a na tridsaťdva obcí :
- Adamovské Kochanovce
- Bobot
- Dolná Poruba
- Dolná Súča
- Drietoma
- Dubodiel
- Horňany
- Horná Súča
- Horné Srnie
- Hrabovka
- Chocholná – Velčice
- Ivanovce
- Kostolná – Záriečie
- Krivosud – Bodovka
- Melčice –Lieskové
- Mníchova Lehota
- Motešice
- Nemšová
- Neporadza
- Omšenie
- Opatovce
- Petrova Lehota
- Selec
- Skalka nad Váhom
- Soblahov
- Svinná
- Štvrtok nad Váhom
- Trenčianska Teplá
- Trenčianska Turná
- Trenčianske Jastrabie
- Trenčianske Mitice
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- Trenčianske Stankovce
- Veľká Hradná
- Veľké Bierovce
- Zamarovce
Trenčiansky kraj sa členil na deväť okresov, ktoré k
31. decembru 2004 mali 602.166 obyvateľov a rozlohu
4.501 km2 :
- Bánovce nad Bebravou rozloha 462 km2 38.517 obyvateľov
- Ilava rozloha 359 km2 61.468 obyvateľov
- Myjava rozloha 326 km2 28.725 obyvateľov
- Nové Mesto n/Váhom rozloha 580 km2 63.228 obyvateľov
- Partizánske rozloha 301 km2 47.677 obyvateľov
- Povaţská Bystrica rozloha 463 km2 64.833 obyvateľov
- Prievidza rozloha 960 km2 139.616 obyvateľov
- Púchov rozloha 375 km2 45.597 obyvateľov
- Trenčín rozloha 675 km2 112.505 obyvateľov
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História mesta Trenčín – publikovanie nových
výskumov
Ladislav Jambor :
hrdinu

Ťaţký osud leteckého

Denne bolo moţno stretnúť na sídlisku Dlhé Hony
v Trenčíne pomaly kráčajúceho staršieho muţa ako ide na
nákupy do obchodu alebo s kyticou kvetov na cintorín za
svojou manţelkou. Len málokto vedel, ţe je to plukovník
letectva František Cyprich, ktorý sa v roku 2002 doţil 85
rokov.
František Cyprich so svojimi vzdušnými víťazstvami bol
štvrtým najúspešnejším slovenským stíhačom a patril do prvej
desiatky najúspešnejších stíhačov v bývalom Československu.
Tomu zodpovedali aj jeho vojenské vyznamenania. Bol
dvojnásobným nositeľom vyznamenania „Česko-slovenského
kríţa“, „Radu Slovenského národného povstania 1. triedy“
a mnohých ďalších. V rytierskom boji muţa proti muţovi –
stíhača proti stíhačovi mal priznaných 14,5 vzdušných
víťazstiev a niekoľko ďalších nepriznaných pre nedostatok
svedkov. Cesta k týmto úspechom však bola dlhá a strastiplná.
František Cyprich sa narodil dňa 1.októbra 1917 vo
Svrčinovci na Orave v rodine ţelezničného zamestnanca. Keď
mal osem rokov, v krátkom čase po sebe mu zomreli obaja
rodičia a tak o výchovu troch súrodencov – siroty sa musela
starať matkina sestra. Napriek tomu túţil malý František od
malička stať sa letcom. Po niekoľkých pokusoch nakoniec
v Povaţskom aeroklube v Piešťanoch dostal po výcviku
diplom športového pilota. V rámci vojenskej prezenčnej
sluţby bol zaradený do pilotnej školy pre poddôstojníkov.
Potom ho ako schopného pilota zaradili do bojového výcviku
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na stíhacích lietadlách v Hradci Králové. Od roku 1938
pôsobil v 3. leteckom pluku generála M. R. Štefánika
v Piešťanoch, kde sa stal poľným pilotom v hodnosti čatára.
Uţ od roku 1939 sa zapájal do bojových operácií na našom
území. Neskôr bol prevelený na východný front. V auguste
1944 sa stal pilotom kombinovanej letky 1. československej
armády v Slovenskom národnom povstaní. Po prechode do
Sovietskeho zväzu bol veliteľom roja 2. leteckého pluku 1.
československej zmiešanej divízie. Po skončení vojny slúţil
u bojových plukov, ale 30. septembra 1958 bol prepustený
z armády. Patril k tým desiatkam čestných Slovákov, ktorých
prepustili z armády pre ich náboţenské a politické názory.
Táto rana pod pás ho bolestne zranila. Kamaráti mu pomohli
nájsť miesto v Leteckých opravovniach v Trenčíne, kde strávil
15 rokov medzi svojimi lietadlami, aj keď nemohol lietať.
Rehabilitácie sa dočkal aţ v roku 1991, keď bol povýšený do
hodnosti plukovníka. Dnes uţ nerád hovoril o vojne,
nespomínal nič v zlom. Tvrdil, ţe ţivot ho naučil ţiť
v skromnosti. Vţdy mal rád svoju zem a bol za ňu ochotný
obetovať aj ţivot.
Trenčianske noviny 27.01.2003
Pomocná evidencia 37/1/03
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Juraj Gönci : Zamestnanci mesta Trenčín pred
80 rokmi
V januárových dňoch roka 2003 uplynulo 80 rokov od
územnoprávnych zmien na Slovensku, ktoré sa citeľne dotkli
Trenčína, keď uţ od roku 1919 malo mesto Trenčín zriadený
magistrát a stalo sa sídelným mestom Trenčianskej ţupy. Tieto
zmeny nastali nariadením Vlády Československej republiky
zo dňa 2. septembra 1922, keď Trenčín bol vyhlásený za
„veľkú obec“ začlenenej do Trenčianskeho okresu. Ako
bývalé mesto so zriadením magistrátom mohlo aj naďalej
pouţívať názvov „mesto“, ktorou zostalo Trenčanom aspoň
táto malá útecha.
Ţupanský úrad svojím rozhodnutím zo dňa 23. decembra
1922 schválil voľbu mestských funkcionárov. Voľba sa
uskutočnila dňa 9. decembra 1922. A tak boli právoplatne
zvolení za starostu Ing. Gustav Dohnányi, jeho námestníci Ing.
Oskar Tománek a Michal Dukát a deväť členov mestskej rady.
Prvé mimoriadne zasadnutie zastupiteľského zboru pod
vedením nového starostu Ing. Gustava Dohnányiho sa
uskutočnilo dňa 30. januára 1923. Jedným z ťaţiskových
bodov rokovania bolo dočasné menovanie zamestnancov
mesta Trenčín podľa predchádzajúcich zákonných ustanovení,
menovite vládneho nariadenia č. 335 z roku 1922 o dočasnej
úprave zriadenia obcí na Slovensku. Na základe uvedeného
nariadenia a na návrh mestskej rady boli rozhodnutím
zastupiteľského zboru z doterajších zamestnancov dočasne
prevzatí všetci s tým, ţe po jednoročnom úspešnom výkone
sluţby budú definitívne potvrdení 10 úradníci výkonného
aparátu správy, 10 diurnistov v zmluvnom pomere na dobu
neurčitú, 6 zriadencov, 17 mestských policajtov, 3 hájnici,
5 hasičov a 4 pracovníci údrţby (boli nimi vodovodný majster,
mestský gazda, bitunkový pomocník a sluha v epidemickej
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nemocnici). V období od 31. decembra 1922 do 31. marca
1923 odišlo zo sluţieb mesta z rozličných príčin
11 zamestnancov.
Info Trenčín 30.01.2003
Pomocná evidencia 46/2/03
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História Nitrianskej diecézy
A) prvé obdobie biskupstva
Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu knieţaťu.
Tvojej horlivosti (náboţenskej) chceme dať na vedomie, ţe
keď náš spolubrat Metod, najdôstojnejší arcibiskup Svätej
cirkvi moravskej, prišiel spolu s tvojím verným Siemiţiţňom
pred prah apoštolov Petra a Pavla a pred našu pápeţskú tvár
a prehovoril ţiarivou rečou, spoznali sme úprimnosť tvojej
oddanosti i ţelanie celého tvojho ľudu, ktoré prechovávate
voči Apoštolskej stolici i našej otcovskej starostlivosti ... Aj
toho kňaza, menom Viching, ktorý si k nám poslal, vysvätili
sme ako zvoleného biskupa Svätej cirkvi nitrianskej. Prikázali
sme mu, aby svojho arcibiskupa vo všetkom poslúchol, ako
sväté kánony učia.
Vyššie uvedený historický text, v preklade Bula pápeţa
Jána 8. „Industriae tuae“, bezpečne uvádza Nitrianske
biskupstvo v roku 880. Teda ide o najstaršie biskupstvo na
území strednej Európy v tom čase, ako to vyjadril Ján Pavol 2.
v liste adresovanom nitrianskemu biskupovi Jánovi v roku
1980 z príleţitosti 1100 výročia zaloţenia citujem „Hej, zo
starobylosti Nitry, veď ide o prvú diecézu na území strednej
Európy, sa rodí veľká istota, potvrdená hlasom jedenástich
storočí. Boh bol vţdy s nami. Boh je vţdy s nami a s celou
Cirkvou a jeho nepretrţitá prítomnosť je zárukou ţivota
a ţivotnosti. Buďte teda plní radosti a dôvery. Znova a znova
to opakuje námestník Kristov a obnovuje pre Vás
povzbudenie, ktoré sa tak často ozýva v Boţom slove“.
Tieto myšlienky pripomenul Svätý Otec Ján Pavol 2. aj pri
svojej návšteve Nitry dňa 30. júna 1995, keď povedal : Je
moţné, ţe uţ aj pred rokom 880 bola Nitra sídlom biskupa
alebo archipresbytera, ktorý mohol riadiť z poverenia
730

salzburského arcibiskupa cirkevné spoločenstvo na niţšej
úrovni. Môţe o tom svedčiť aj skutočnosť, ţe v Bule Jána 8.
sa uvádza uţ označenie – svätá Cirkev nitrianska. Priaznivo
môţe túto správu potvrdiť aj správa zo spisu „Conversio
Bagoatriorum et carantanorum“, ktorý vznikol v Soľnohrade
v roku 871, v ktorom sa o Nitre píše : „Jemu (Pribinovi)
posvätil (consecravit) niekdajší arcibiskup Adalram kostol za
Dunajom na jeho vlastnom majetku nazvanom Nitrava“.
U neskorších historikov, napríklad biskupa Jozefa Vuruma sa
uvádza zaujímavá správa zachytená v ţivotopise milánskeho
biskupa
svätého Ambróza
v súvislosti s kráľovnou
Markomanov, ktorá ţiadala pre biskupa územie. Táto správa
však nemá presné historické podloţenie vo vzťahu k Nitre.
Nespoľahlivé sú údaje o nitrianskom biskupovi Alkuinovi,
ktorý mal spravovať Nitrianske biskupstvo v časoch pápeţa
Eugéna 2. Táto listina, spomínajúca tohto biskupa, je
falzifikátom.
Akého teritoriálneho rozsahu bolo Nitrianske biskupstvo vo
svojich začiatkoch sa nedá určiť. Na základe archeologických
výskumov moţno však určiť, ţe Nitrianskemu knieţatstvu
a neskoršie biskupstvu v Nitre patrilo nielen dnešné
juhozápadné Slovensko, ale ja územie Spiša, Novohradu
a Gemera a pravdepodobne aj územie Zadunajska (Vyšehrad
a Ostrihom v Maďarsku).
Bola Nitra sídlom aj arcibiskupa Metoda ? Nemoţno to
vylúčiť. V spomínanej Bule sa uvádza, citujem „Prikázali sme
mu (Vichingovi), aby svojho arcibiskupa vo všetkom
poslúchol, ako to sväté kánony učia. tento text nevylučuje, ţe
Metod ako metropolita mohol sídliť v Nitre, hoci pre toto
územie bol ustanovený Viching.
Prvý nitriansky biskup Viching v čase vyostrenia vzťahov
medzi Východofranským kráľovstvom a Moravskou ríšou asi
na prelome rokov 890 – 891 opustil svoje biskupstvo a vstúpil
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do sluţieb východofranského kráľa a neskôr cisára Arnulfa.
V roku 899 bol cisárom určený za pasovského biskupa, teda za
biskupa diecézy, ktorá si robila uţ v 9. storočí ako aj koncom
10. storočia nároky na územie centra Moravskej ríše. Proti
menovaniu Vichinga za biskupa do Pasova sa postavili
juhonemecké cirkevné provincie poukazujúc na skutočnosť, ţe
Viching je určeným biskupom do Nitry. Viching nezískal
pasovský biskupský stolec azda aj preto, ţe cisár Arnulf
zomrel v decembri roka 899.
Nástupca kráľa Svätopluka kráľom Mojmírom 2. sa
usiloval o obnovu cirkevnej organizácie vo svojej ríši. Na jeho
ţiadosť pápeţ Ján 9. (898-890) poslal na Moravu v roku 899
troch legátov – arcibiskupa Ján, biskupov Benedikta
a Daniela, ktorý tam vysvätili arcibiskupa a troch sufragánov.
Ţiaľ, mená a miesta biskupstiev nie sú známe. Nemoţno však
pochybovať, ţe by Nitra medzi nimi nebola. Pravdepodobne
arcibiskupom sa stal sv. Gorazd, blízky spolupracovník sv.
Metoda, ktorého on označil na smrteľnej posteli za svojho
nástupcu, keď povedal „Tento je vašej krajiny slobodný muţ,
učený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď Boţia
vôľa a vaša láska ako moja“.
Druhý nitriansky biskup mizne v spoločnom hrobe
Moravskej ríše. Po ňom celé dve storočia sú osudy
Nitrianskeho biskupstva obklopené tajomstvom. Jeho osudy sú
poznačené politickými nepokojmi tých čias. Po bitke pri
Lechu v roku 955 dočasne obsadilo územie juhozápadného
Slovenska, vrátane Nitry, české knieţa Boleslav. Asi
v sedemdesiatich rokoch 10. storočia uhorské knieţa Gejza
dobyl územia pre seba.
Poľský panovník Boleslav Chrabrý obsadil územie
Slovenska okolo roka 1000 a drţal ho pod svojou vládou aţ po
Dunaj dva aţ tri roky. Severnejšia časť, okolie Trenčína aţ do
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roku 1017. Neskôr prešlo územie zásluhou kráľa Štefana pod
korunu Arpádovcov.
Keďţe v tom čase vznikali v strednej Európe nové
biskupstvá, tak aj z hľadiska uvedených udalostí moţno
chápať, ţe tu bol záujem o územie biskupstva v Nitre, ktoré
existovalo uţ sto rokov.
Praţské biskupstvo zaloţené v roku 973 malo
v zakladajúcej listine ohraničené územie aţ k Váhu ako pole
svojej právomoci. Hoci niektorí podľa správy českého
kronikára Kosmasa, hranice boli určené pre celé územie
Slovenska, alebo jeho časť.
Okolo roku 1000 vzniklo Wroclavské biskupstvo, do
ktorého patrila kastelánia Trecen, ktoré mnohí historici
stotoţňujú z Trenčínom. V roku 1063 bolo zaloţené
Olomoucké biskupstvo. Je otázne, či územie bývalého
biskupstva v Nitre mu patrilo.
Nitra bola v 11. storočí sídlom knieţat, a predsa nebolo
počuť o biskupstve v Nitre. Ani v Prahe ani v Ostrihome niet
zmienky o tomto biskupstve. Pri hľadaní odpovede na viaceré
otázky týkajúce sa Nitrianskeho biskupstva nemoţno obísť
dôleţitú skutočnosť, ţe cirkevná organizácia Uhorského
kráľovstva začínala nadobúdať novú podobu po roku 1000 za
panovania sv. Štefana. Svätý Štefan, apoštolský kráľ, zaloţil
viacero biskupstiev, ale pravdepodobne neobnovil biskupstvo
v Nitre, pretoţe novozriadené biskupstvo v Ostrihome sa
takmer zhodovalo s územím Nitrianskeho biskupstva z roku
880, takţe z hľadiska rímskeho stolca mohlo ísť o preloţenie
sídla (translatio sedit), ako uvádza historik prof. Richard
Marsina. Písomný doklad z roku 1006 hovorí o výsadách,
ktoré dal kráľ Štefan Nitrianskej kapitule a ďalej sa v ňom
hovorí „... na všetkých kráľovských synodách, ako aj na
stretnutiach šľachty po ostrihomskej kapitule nech majú hneď
prvé miesto a slovo“. O privilégiach pre Nitriansku cirkev
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v tomto období dokazuje aj darovacia listina kráľa Gejzu
z roku 1158, kedy ju obdaroval novými majetkami. V listine
sú okrem iného spomínané privilégia, ktoré dostala od svätých
kráľov Štefana a Ladislava. V snahe objasniť biele miesta
histórie Nitrianskeho biskupstva nemoţno obísť záznam, aj
keď je pomerne neskorší, ktorí spomína biskupa Bistríka ako
nitrianskeho biskupa, ktorý zomrel za vzbury pohanského
Vathu v roku 1047.
B) obnovenie Nitrianskeho biskupstva
Obnovenie
Nitrianskeho
knieţatstva
vychádzalo
z vnútropolitických pomerov Uhorskej ríše. Nitra aj za vlády
Arpádovcov nestratila svoje významné politické, hospodárske,
ale aj kultúrne postavenie. Od roku 1048 sa stala sídelným
knieţatstvom, jedným zo sídiel tretiny kráľovstva, ktorého
jednotlivé knieţatstvá boli priamymi kandidátmi uhorského
trónu (Béla, Gejza, Ladislav). Do rokov 1048 aţ 1077 patril
rozkvet moci vojvodov. Vládli nad tretinou Uhorského
kráľovstva, teda 15 komitátmi, na ktorých spravovaných
územiach boli dve biskupstvá vo Veľkom Varadíne (Bihar)
a Jágeri. Keďţe v Nitre bola ţivá tradícia existencie
biskupstva a jeho geografická poloha bola veľmi výhodná,
snaha o obnovenie biskupstva bolo veľmi aktuálne. Keď sa na
Veľkú noc dňa 11. apríla 1064 stretol uhorský kráľ Šalamún
s päťkostolským
biskupom
Maurom,
pochádzajúcim
pravdepodobne z nitrianskeho kraja a neskorším uhorským
kráľom nitrianskym vojvodom Gejzom, vojvoda Gejza
povzbudil biskupa Maura, aby napísal alebo dopísal legendu
o pustovníkoch Svoradovi – Ondrejovi a Beňadikovi, ktorí ţili
v Nitre na Zobore a neskôr na Skalke pri Trenčíne. Svojím
prísnym asketickým ţivotom, modlitbou a prácou si získali
úctu nohých uţ za svojho ţivota. Biskup Maurus uvádza
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v hagiografickom spise miesto pochovania, ktorý sa menuje
„Bazilikou sv. Emerána, mučeníka“.
Pri stretnutí v Pätikostolí (Pecs) sa rokovalo okrem
dôleţitých politických záleţitostiach aj o cirkevnom
usporiadaní kráľovstva. Nové a definitívne usporiadanie
štátoprávnych pomerov, pri ktorých obdrţal knieţa Gejza
vládu na jednou tretinou Uhorského kráľovstva, teda aj nad
Nitrou, kde uţ pred ním panoval jeho dedo Vazul a otec Belo,
nevyhnutne vyţadovalo aj usporiadanie novej cirkevnej
organizácie. Knieţa Gejza, aby posilnil svoju politickú a tým
aj mocenskú pozíciu sa usiloval aj v cirkevnej oblasti
osamostatniť svoje údelné knieţatstvo.
Aj keď nie sú doklady o obnovení biskupstva v tomto
období, je isté táto myšlienka ţila aj po nastúpení na trón
kráľom Ladislavom, ktorý mal k Nitre vrelý vzťah.
K obnoveniu biskupstva došlo s najväčšou pravdepodobnosťou za kráľa Kolomana. V Dekretáliach kráľa Kolomana
asi z roku 1111 sa spomína v Nitre prepošstvo. Krátko potom
uţ sa spomína biskup Gerváz, ktorý je spomínaný v nie bliţšie
časovom určenom pamätnom zázname (asi z rokov (1105 aţ
1116), v ktorom určoval hranice majetku pannonhalmského
opátstva. Moţno sa právom domnievať, ţe išlo o jednoduchý
prevod z prepošstva na biskupstvo asi bez väčšieho osobitného
majetkového zabezpečenia. Tento stav, keď kapitula zostala
bez prepošta pretrval aţ do čias Márie Terézie (r. 1779), ktorá
majetkovo zabezpečila sluţbu prepošta. V čase obnovenia
biskupstva sa stretávame aj so správou o Nitrianskej kapitule
a to v listine z roku 1111 známej zo sporu zoborského
kláštora. Spomínajú sa osoby ako napríklad dekan chrámu sv.
Emeráma Lambert a kanonici chrámu sv. Emerána Vilermus,
Grammaticus, Daniel a Posko, kanonici sv. Emerama.
V počiatkoch obnovenia biskupstva došlo pravdepodobne
aj k zriadenie archidiakonátov v Nitrianskej diecéze.
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Archidiakoni boli zástupcovia biskupa na jednotlivých
územiach diecézy. Po prvý raz sa spomína archidiakon
trenčiansky v lieste Gregora 9. z roku 1235. V roku 1264 sa
spomína „archidiakonus de Granda“.
Nitriansky archidiakonát sa spomína po prvýkrát v roku
1222 v liste pápeţa Honoria.
Vývoj správy archidiakonátov na našom území ako aj
v susedných krajinách sa opieral o vtedajšie politické
oddelenie územia a vynikol z dôleţitejších hradných fár, ako
napríklad Trenčín, Nitra, i Hradná. Popri týchto sa v 9. storočí
začali zriaďovať farnosti aj v ďalších osídlených oblastiach,
ktoré však ostali podriadené archidiakonom.
Počet farností v čase obnovenia biskupstva nebol veľký. Do
diecézy okrem Trenčianskej ţupy patrila aj menšia časť
Nitrianskej ţupy a azda aj malá časť Moravy. V prameňoch
z doby Arpádovcov sa uţ stretáme s menami obcí, v ktorých
mohli byť zaloţené prvé farnosti ako napríklad Szolna terra –
1240, Bolonduch (Beckov) – 1244, Dubnice posessio – 1276,
Teplicha. K ním moţno pripočítať hrady Starohrad – 1241,
Bytča – 1248, Bystrica – 1383, Bánovce – 1383, Súľov –
1193, Vršatec – 1244, Súča – 1244, Strečno – 1267, Lietava –
1241, Hričov – 1240, Košeca – 1272, Ilava – 1312, Uhrovec –
1260.
Príčinou prirodzenej polohy biskupa a malej rozlohy
Nitrianskej diecézy bola skutočnosť, ţe postupným
okupovaním severnejšieho územia Slovenska uhorskými
kráľmi aj cirkev nepodliehala pod právomoc ostrihomského
biskupa, takţe keď prišlo k obnoveniu Nitrianskeho
biskupstva, pripadla mu len nepatrná časť pôvodného územia.
Nástupcom biskupa Gerváza bol biskup Mikuláš – 1133,
Pavol – 1137, Ján – 1156, Tomáš – 1165, Eduard – 1168 aţ
1198, Ján 2. – 1204, Vincent 1220 aţ 1222. Z významných
biskupov ďalšieho obdobia treba spomenúť biskupa Jakuba 1.
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– 1223 aţ 1240, ktorý ako prvý začal systematicky
organizovať správu diecézy. Zaloţil v roku 1224 opátstvo na
Skalke, ktoré malo veľký vplyv na duchovnú obnovu Povaţia.
Padol v boji proti Turkom pri rieke Slanej.
Za biskupa Bartolomeja – 1242 aţ 1243 a za jeho
nástupcu prichádzajú do Nitry františkáni a zakladajú svoj
prvý kláštor na našom území. Stál mimo hradieb mesta.
Františkáni veľmi obetavo pracovali v dušpastierskej činnosti
počas nedostatku kňazov, najmä v časoch tatárskeho a neskôr
tureckého vpádu. Za čias biskupa Vincenta 2. – 1255 aţ 1272,
počas vpádu Přemysla Otakara v roku 1272 vypálili hrad
s chrámom a druhýkrát v roku 1273. Obyvateľstvo, ktoré
hľadalo bezpečnosť v chráme, bolo vojakmi Přemysla Otakara
pobité (50 ľudí).
Biskup Pascház – 1281 aţ 1297 zaviedol poriadok do
diecézy a horlil za čnostný ţivot kňazov. Usporiadal majetkoprávne vzťahy biskupstva a opátstva na Skalke.
Biskup Ján 3. – 1302 aţ 1328 spravoval diecézu za
veľkých nepokojov, kedy bola Nitra Matúšom Čákom
Trenčianskym dvakrát spustošená. Po smrti Matúša Čáka –
1321 bol obnovený poriadok v biskupstve aj za pomoci kráľa
Karola Róberta. V roku 1302 dostal od kráľa Karola Róberta
hodnosť ţupana Nitrianskej stolice, ktorú vykonávali biskupi
aţ do roku 1777.
Veľkú zásluhu o znovu vybudovanie zničeného chrámu
a rezidencie sa zaslúţil biskup Meško z poľského rodu
Piastkovcov. Bol biskupom v Nitre v rokoch 1328 aţ 1334.
V roku 1333 začal so stavbou nového priestrannejšieho
gotického chrámu. Aj po svojom preloţení do Veszprému
stavbu obetavo podporoval.
Biskup Vít de Castroferreo, Vašváry – 1334- 1347,
františkán bol predtým dvorným kaplánom kráľa Karola
Róberta. Bol prvým biskupom po Vichingovi, ktorý bol určite
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menovaný Svätou stolicou, nakoľko sa iná menovacia bula
nezachovala. Počas jeho spravovania biskupstva bola stavba
kostola jeho zásluhou dokončená. Bol svätiteľom dnešného
dómu sv. Štefana vo Viedni v roku 1341.
Zo začiatku 14. storočia rozsah Nitrianskej diecézy sa dajú
vyčítať zo zápisov pápeţských vyberačov daní – decimátorov.
Súpis Nitrianskej ţupy sa uskutočnil v rokoch 1332 aţ 1337,
podľa sa biskupstvo delilo na tri archidiakonáty : katedrálny,
hradniansky a trenčiansky.
Súpis hradnianskeho archidiakonátu uvádza tieto farnosti :
Ban (Bánovce n/B.), Salatna (Slatina), Bilec (Bielice), Cathan
(Skačany), Sur (Deţerice), Hengrot (Uhrovec), Maytis
(Motešice), Mica (Mitice), Misem (Omšenie), Osor (Dolné
Ozorovce), Podag (Bobot), Gradna (Malá Hradná), Prota
(Poruba, alebo Pravotice), Pyspeki (Biskupice), Sabaquerec
(Ţabokreky), Sancti Martini (Vysočany), Tracha (Ostratice),
Riblan (Rybany).
Súpis trenčianskeho archidiakonátu uvádza farnosti :
Bistense (Povaţská Bystrica), Brenittorio (Drietoma), Búr
(Bierovce), Coludog (Beckov), Costa (Košeca), Visspola
(Visolaje), Dobrusa (Dobrá), Domanisa (Domaniţa), Edisa
(Udiča), Enso (Hričov), Hetlac (Zubák), Jatensia (Jasenica),
Lanist (Lednica), Lena (Ilava), Liptua (Lietava), Nadas
(Nádas-Podskalie), Presca (Pruské), Pretmer (Predmier),
Sabola, (Soblahov), Stionihino (Trenčín), Vesna (Nemšová),
De Sancto Aemerico (Skalka n/V.), Scala (Skala), Sursa,
(Súča), Silna (Ţilina), Puta (Bytča), Toplisa (Teplička), Varna
(Varín), Radela (Radoľa).
Územia katedrálneho archidiakonátu bolo ťaţko určiť.
Predpokladá asi päť aţ sedem farností.
V 15. storočí Nitrianske biskupstvo zasiahli husitské vpády.
Značná časť územia diecézy bola poznačená plienením
husitov. Zničené boli farnosti – Trenčín, Povaţská Bystrica,
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Ilava, Ţilina, Teplička, Varín a ďalšie. Husitská náuka sa
rozšírila aj medzi ľudom, o čom svedčí list uhorského snemu
z roku 1449 zaslaný do Ríma, kde sa uvádza, ţe husitské
bludy sa šíria na Slovensku a vraj celé obce prijímajú pod
obojím spôsobom. Zaujímavý je prípad nitrianskeho kanonika
Jána Lauriniho pochádzajúce z Račíc, ktorý sa ideovo pripojil
k Husovej náuke. Študoval v Prahe filozófiu. V roku 1419
však pred olomouckým vikárom bludy odvolal.
Koncom 15. storočia vyniká postava biskupa Antona 1492
– 1500, ktorý zvolal do Nitry diecéznu synodu, na ktorej sa
riešili vieroučné, sakramentálne a disciplinárne otázky.
C) Biskupstvo v kresťanskom novoveku
V 16. a 17. storočí sa stredná Európa nachádzala v ťaţkej
hospodárskej a politickej situácii. Bola javiskom neustálych
politických a náboţenských zápasov, ku ktorým sa pripojili
turecké plienenia a výboje. Kaţdá z týchto skutočností sama
dokázala zapríčiniť spoločenský rozvrat, ale v tom čase sa
spojili všetky do hromady. Vyţiadali si veľké mnoţstvo obetí
a narušili spoločenský ţivot niekoľkých generácií. Uhorsko
bolo z tohto dôvodu rozhárané nielen politicky, ale aj
hospodársky a náboţensky.
Politický a cirkevný ţivot sa preniesol na Slovensko.
Trnava bola v rokoch 1543 aţ 1820 sídlom ostrihomského
biskupa. Za toto obdobie tu sídlilo 20 arcibiskupov a 7
kardinálov. Rozhárané pomery uľahčili prenikaniu nových
myšlienkových prúdov v náboţenskej oblasti. Prvými
nositeľmi myšlienok reformácie boli študenti zo Slovenska,
ktorí študovali na nemeckých univerzitách. Nezodpovedným
konaním zemepánov a činnosťou duchovných, ktorí prešli na
stranu reformácie, sa učenie rozšírilo natoľko, ţe na začiatku
17. storočia sa k nemu hlásili 70 % obyvateľstva Slovenska.
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V 17. storočí sa vo vzťahu katolíkov a evanjelikov
v mnohom pokročilo. Ţiaľ, v kontakte konfesií dochádzalo aj
k vyostreniu vzťahov, ktoré sa často končili násilnosťami
a krviprelievaním na obidvoch stranách. Politicko-náboţenské
vojny si vyţiadali nejednu obeť i na území Slovenska. Pre
Nitrianske biskupstvo nadišli nepriaznivé časy po bitke pri
Moháči.
Biskup Štefan Podmanický (1512 – 1530), ktorý vyviazol
z bitky pri Moháči sa dostal medzi sporiace strany Jána
Zápoľského a Ferdinanda Habsburského. Korunoval jedného
aj druhého za uhorského kráľa. Ján Zápoľský sa mu pomstil
tým, ţe Nitru zaujal, biskupa vyhnal a majetok porozdával
svojim veľmoţom. Po smrti biskupa Štefana Podmanického
Nitriansky hrad obsadil cisársky generál Katzianer a mnohé
cennosti katedrálneho chrámu poodváţal do Viedne, odkiaľ sa
uţ nikdy nevrátili. Medzi nimi bol vzácny relikviár
nitrianskych patrónov. Ešte pred blíţiacim sa tureckým
nebezpečenstvom vydal kráľ Ľudovít 2. s povolením pápeţa
Klimenta 7. (1523 – 1534) nariadenie, podľa ktorého všetky
biskupské, kapitulné, rehoľné farské a iné kostoly Uhorska
a pripojených krajín majú odovzdať polovicu príjmov ako aj
zlatých a strieborných bohosluţobných predmetov na obranu
vlasti. Hrozilo nebezpečenstvo, ţe relikviár sv. Svorada
a Beňadika bude zhabaný na tento účel. Stalo sa tak
o niekoľko rokov neskôr, v roku 1530, keď nový kráľ
Ferdinand 1. Habsburský (1526 – 1564) dal z neho raziť
strieborné mince. Správa biskupstva prešla postupne do rúk
priaznivcov cisára Ferdinanda, medzi ktorými bola aj rodina
Turzovcov. Rodinou určený a vyvolený biskup František
Turzo spravoval majetku biskupstva v rokoch 1534 aţ 1556.
Osobnosť Františka Turzu (1515 aţ 1574), feudálneho
pána Oravského hradu, bola veľmi podobná novorodiacej sa
uhorskej vysokej šľachte ako boli Pálffiovci, Esterháziovci,
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Coborovce a ďalší, ktoré si svoje postavenie získali
v protitureckých vojnách za podporu Habsburgovcov, za
podporu reformácii a neskôr rekatolizácii. František Turzo
ukončil teologické a humanitné štúdia v Taliansku. Od roku
1540 bol prefektom Uhorskej dvorskej komory v Bratislave.
V roku 1543 sa stal administrátorom Nitrianskeho biskupstva,
hoci nebol kňazom. V roku 1556 sa zriekol tejto hodnosti, stal
sa evanjelikom a oţenil sa s Barborou Kostkovou, dcérou pána
z Lietavy a Strečna. Po jej smrti sa znova oţenil s Katarínou
Zrínskou (1561). Stal sa zakladateľom moravsko-bytčianskej
vetvy Truzovcov, ktorá vlastnila pánstvo Hričov, Lietavu
a Oravu.
Po Turzovi kráľ Ferdinand 1. Habsburský zveril Nitru
vzdelancovi a horlivému dušpastierovi biskupovi Pavlovi
Bornemissovi (1557 – 1579). Biskup Bornemissa-Abstemius
odstránil mnohé škody spôsobené predchádzajúcimi
udalosťami. Medi iným vydal tlačou a uvádzal do ţivota
nariadenia poslednej synódy Nitrianskeho biskupstva na konci
15. storočia biskupom Antonom Sánkfalvim. Ustanovenia
vydal v podobe pastierskeho listu, v ktorom povzbudzoval
kňazov a veriacich k Cirkvi, povzbudzoval k štúdiu svätých
otcov a rozširovaniu náboţenských vedomostí. Videl v tom
účinný prostriedok proti rozširujúcemu sa protestantizmu.
Biskup tieţ obdaril biskupstvo mnohými cennosťami.
Významným biskupom v pohnutých časoch diecézy bol
spolupracovník a nástupca biskupa Bornemissa Zachariáš
Mošóci (1582 – 1587), rodák z Mošoviec, známy ako básnik,
právnik a historik. V roku 1583 nariadil v diecézy pouţívať
kalendár upravený pápeţom Gregorom 13. Spolu
s pätikostolským biskupom Mikulášom Telegdym vydal
v roku 1584 v Trnave zbierku uhorských zákonov. Zomrel ako
45 ročný v roku 1587. Aj náhrobná tabuľa z roku 1587
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umiestnená v dolnej lodi Nitrianskej katedrály vyjadruje jeho
humanistické zmýšľanie.
V tomto období vznikali časté nepokoje vyvolané
povstaniami proti Habsburgom, ktoré viedli Štefan Bočkai,
Gabriel Betlen, Juraj Rákoczi a Imrich Tököli. Tieto nepokoje
si vyţiadali obete na území Nitrianskeho biskupstva.
Ďalšou osobnosťou Nitrianskeho biskupstva bol biskup
František Forgáč (1596 – 1607). Vyrastal v rodine, ktorá
sympatizovala s učením Martina Luthera. Katolíkom sa stal aţ
keď mal 18 rokov v Ríme, kde sa rozhodol stať kňazom. Ako
biskup našiel diecézu v pomerne zlom personálnom obsadení.
Prvou jeho starosťou bolo vychovať pre diecézu dobrých
kňazov. V Šali nad Váhom v roku 1598 zaloţil u jezuitov
základinu pre jedenástich seminaristov. Jezuita P. Carillo na
adresu nitrianskych bohoslovcov napísal „Chovanci
nitrianskeho pána biskupa dávajú dobrý príklad. Je ich
dvanásť“. Ako nitriansky biskup prichádzal do kontaktu
s rodinou Pázmaňovcov, ktorá patrila ku kalvínskemu
vierovyznaniu. Má veľký podiel na ďalšom ţivotnom
smerovaní činnosti neskoršieho kardinála a ostrihomského
arcibiskupa Petra Pázmaňa (1616 – 1637). Na radu jezuitov
upravil štatút Nitrianskej kapituly v duchu poţiadaviek
Tridentského snemu, čo napomohlo vykonávať rekatolizačnú
činnosť. Za povstania Štefana Bočkaja (1604) musel utiecť
i s kapitulou z Nitry do Györu. Klenotnica katedrály bola opäť
vydrancovaná, olúpená o klenoty a vzácne listiny. František
Forgáč sa stal v roku 1607 ostrihomským arcibiskupom
a kardinálom. Keď sa protestanti zásluhou palatína Juraja
Turzu na ţilinskej synode v roku 1610 organizačne
osamostatnili po tom, čo viedenským mierom z roku 1606
dosiahli náboţenskú slobodu a rovnoprávnosť s katolíkmi
kardinál František Forgáč ako uhorský primas proti tomu
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protestoval a v roku 1611 zvolal do Trnavy provinciálny
snem. Zomrel v roku 1615.
Biskup Ján Telegdy (1619 – 1644) sa výrazne zapísal do
dejín Nitrianskeho biskupstva. Zaţil azda najţalostnejší stav
biskupského sídla v Nitre. Ustavičné vojny s Gabriela Betlena
(1620 – 1621) zničili hrad a katedrálu. Biskup Ján Telegdy dal
hornú loď katedrály úplne do poriadku a pristavil k nej terajšiu
dolnú loď. Touto prestavbou získal priestor na severnej strane,
kde dal vyhotoviť kaplnku a v roku 1638 v nej slávnostne
uloţil ostatky patrónov biskupstva. Túto skutočnosť
potvrdzuje opát kláštora na Panónskej hore a rektor jezuitov v
Trenčíne Ladislav Vid. Biskup Ján Telegdy má zásluhu na
postavení františkánskeho kláštora v roku 1630, ktorý
umiestnil do hornej časti mesta Nitra. Biskup Ján Telegdy
spravoval aj arcibiskupstvo kaločské. Biskup Ján Telegdy
zvolal v roku 1633 Nitriansku cirkevnú synodu, ktorá mala
dôleţitú úlohu pri rekatolizácii. V trnavskom seminári zaloţil
šesť fundácií pre Nitriansku diecézu. V tom čase mala diecéza
66 farností. Katedrálny archidiakonát mal 6 fár, trenčiansky
archidiakonát 15 fár a 15 filiálok a povaţský archidiakonát 18
fár a 19 filiálok. Značná časť biskupstva bola v rukách
protestantov. Zomrel v roku 1646.
Len niekoľko týţdňov spravoval nitriansky stolec 37 ročný
Štefan Bošnák, posledný potomok rodiny Bošnákovej
z neďalekých Šurian. Zomrel koncom júla 1644 na ceste do
Viedne. Sotva dal biskup Selegdy katedrálu do poriadku, prišli
nové nájazdy Turkov, ktorí okupovali Nitru. Bojiskom sa stal
opäť hrad a katedrála. Udalosti sa odohrali za biskupa Juraja
Selepčéniho – Pohronca, rodáka zo Slepčian v Poţitaví. Bol
jedným z najhorlivejších biskupov v Nitre (1648 – 1666), ale
aj na iných biskupských stolcoch, ktoré zastával. Narodil sa
v roku 1595, teda v časoch keď sa Európa zmietala
v náboţenských nepokojoch, stavovských povstaniach a čelila
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plieneniu Turkov. Sám bol dieťaťom poddanských rodičov,
ktorých zavraţdili Turci. Zásluhou kardinála Petra Pázmaňa
študoval v Ríme a býval v kolégiu Hungarico-Germanicu. Vo
Vatikánskom archíve sa nachádza list Petra Pázmaňa datovaný
v Bratislave zo dňa 14.08.1627, v ktorom hovorí, ţe posiela 9
chlapcov do Ríma „studiorum causa“. Charakterizuje ich ako
počestných, nadaných, veľmi zdraví a z Boţou mocou od
kaţdej nákazy ochránení. V liste sú uvedení mená aj týchto
študentov. Na prvom mieste je uvedený Juraj Selepčéni,
potom Andrej Pecchy, Tobiáš Pistes, Demeter Jarftas, Juraj
Suchla, Andrej Nady, Pavol Busakovič, Andrej Peternasary
a Martin Albert. Profesor rímskeho kolégia jezuita Ján de
Lugo vo svojom hodnotení zo dňa 03.11.1643 nazýva Juraja
Selepčéniho „Georgius Pohroncius Szelepcseny“. V hodnotení
o ňom hovorí „ V čase štúdia sa preslávil. Vlastnil viaceré
čnosti ako nadanie, skromnosť, usilovnosť, štúdium,
rozváţnosť – vynikal vo všetkých predmetoch. Obhájil tézy
z celej teológie na zasadnutí kardinálov a iných prelátov
„cumaplausu et laude magna“. V ďalšej časti listu profesor
spomína, ţe nielen vo filozofii, ale aj v teológii bol úspešný.
Aj pred pápeţom si dobre počínal. V prastarej viere našich
predkov našej viery a náboţenstva, kňazskej integrite a iných
náboţenských cvičeniach si tak počínal, ţe sa nám javil
drahým a milým a všetkým seminaristom bol dávaný za
príklad čnosti. Nádejame sa, ţe bude uţitočný pre svoju
vlasť“. Počas tureckých vojen po dobytí Nitry spustošili Turci
v októbri 1663 a v apríli 1664 aj katedrálu. Nepoškodili však
oltár Snímania z kríţa v dolnej lodi, ktorý dal postaviť v roku
1662 Juraj Selepčéni.
D) Biskupstvo v 20. storočí
Dejiny biskupstva v dvadsiatom storočí sú písané
vynikajúcimi osobnosťami, ktoré sedeli na biskupskom stolci.
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ThDr. Karol Kmeťko (1920 – 1948) sa vyznačoval
veľkou starostlivosťou o vzdelanie a prehĺbenie zboţnosti
kňazov a veriacich laikov. Jeho osobitnou láskou boli misie.
Svedčí o tom aj dvojzväzkové dielo „Svetové misie“, ktoré
napísal ako nitriansky biskup. Štedro podporoval misionárov
„Spoločnosti Boţieho slova“ Okrem nich uviedol do diecézy
redemptoristov, saleziánov a školských bratov. Bol
propagátorom unionistických kongresov na Velehrade. V roku
1944 bol menovaný pápeţom Piom 12. za arcibiskupa „ad
personam“.
Jeho spolupracovník a nástupca ThDr. Eduard Nécsey
(1948-1968) bol známy svojou učenosťou, zboţnosťou a
asketickým ţivotom. Spravoval diecézu počas obdobia
kontroly Cirkvi štátom. Veľmi ťaţko preţíval obmedzenie
činnosti Cirkvi v kaţdej oblasti. Napriek tomu sa snaţil viesť
diecézu čo najlepšie. Nenájdeme azda krajšie svedectvo o
ňom, ako písalo pero neprajníkov Cirkvi : „Na území celej
diecézy sa udrţuje intenzívny náboţenský ţivot a ani pri
spriemyselňovaní týchto oblastí nepozorovať, ţe by
náboţenský ţivot klesol... Kňazi tejto diecézy sú vedení
biskupom Nécseyom k cirkevnej disciplíne a v plnení si v
prvom rade kňazských povinností... Celkovo moţno povedať,
ţe kňazstvo Nitrianskej diecézy je po stránke náboţenskej viac
aktívne ako v iných diecézach. Zúčastnil sa na všetkých
zasadaniach Druhého vatikánskeho koncilu, kde bol
všeobecne váţeným a uznávaným účastníkom. Bol tieţ
členom Prvej biskupskej synody, na ktorej sa zúčastnil roku
1967. Pápeţ Pavol 6. ho menoval v máji 1968 za titulárneho
arcibiskupa.
Biskup ThDr. JUDr. Ján Pásztor (1973-1988) sa zaslúţil
o uvedenie liturgickej obnovy do ţivota diecézy a Slovenska.
Ako predseda Liturgickej komisie Slovenska so svojimi
spolupracovníkmi Mons. V. Filom, Mons. V. Malým a Mons.
745

F. Javorom pripravil slovenské preklady všetkých liturgických
kníh, čím sa Slovensko zaradilo medzi prvé krajiny s
liturgickými textami v ľudovej reči. Bol členom komisie pre
revíziu cirkevného práva. Biskup J. Pázstor zomrel po ťaţkej
chorobe dňa 8. novembra 1988.
Po uprázdnení biskupského stolca spravoval diecézu, po
zvolení konzultormi, Mons. prof. ThDr. Štefan Janega, nar.
10. decembra 1912, dekan Cyrilometodejskej fakulty v
Bratislave.
Po zmene spoločenskej situácie 6. februára 1990 bol za
diecézneho biskupa menovaný Mons. Ján Chryzostom
Korec, známy vo svete ako „biskup v montérkach. V rokoch
totalitného ateistického reţimu bol poprednou osobnosťou
utláčanej a prenasledovanej Cirkvi. Zastával sa práv veriacich,
bránil dôstojnosť človeka. V kritických postojoch k
tendenčnému hodnoteniu národných dejín bol skutočným
zástancom identity národa i jeho kresťanských základov.
Veľkou mierou sa pričinil o prehĺbenie cyrilo-metodských
tradícií. Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec sa
narodil 22. januára 1924 v Bošanoch v robotníckej rodine.
Dňa 15. septembra 1939 vstúpil v Ruţomberku do rehole
jezuitov. Do roku 1950 študoval filozofiu a teológiu v
Ruţomberku, v Trnave a v Brne. Po skončení štúdia filozofie
pracoval v redakcii časopisov a vo vydavateľstve „Posol“ v
Trnave. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol spolu
s rehoľnými spolubratmi internovaný od 14. apríla 1950 v
Jasove, potom v Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku.
Odtiaľto bol donútený odísť do civilného ţivota. V tom istom
roku - 1. októbra 1950 - bol tajne vysvätený v Roţňave za
kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých
oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne
vysvätený za biskupa otcom biskupom Pavlom Hnilicom.
Konsekrácia sa uskutočnila na základe rozsiahlych fakúlt
746

pápeţa Pia 12. pre naše krajiny. Biskupskú sluţbu však
nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako
robotník. V tomto období oprávnene desať rokov kaţdý deň
očakával, ţe príde pre neho štátna bezpečnosť, ako sa to stalo
v mnohých prípadoch jeho spolubratov v reholi, či diecéznych
kňazov a veriacich laikov. O to viac, ţe vedeli o ňom, ţe je
biskup a vyvíja aktívnu apoštolskú činnosť, ba i ordinuje tajne
kňazov. Dňa 11. marca 1960 bol zaistený a dňa 21. mája 1960
odsúdený za vlastizradu pre náboţenskú činnosť medzi
študentmi na 12 rokov väzenia, ktoré preţil v neľudských
podmienkach s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzyni
a Valdiciach. Z väzenia sa vrátil dňa 21. februára 1968 s
podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do nadšenej
obnovy náboţenského ţivota. Dňa 8. júla 1969 ho prijal na
osobitnej audiencii pápeţ Pavol 6., ktorý na údiv mnohých
odovzdal „tajnému“ biskupovi Korcovi svoje biskupské
insígnie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany
štátu k pastorácii, a preto pokračoval na poste robotníka.
Naposledy ako 57-ročný pracoval ako opravár výťahov v
bratislavskej Petrţalke. I v tejto situácii ako predtým, neostal
nečinný. Kontakt s mladými ľuďmi, apoštolát v rôznej forme,
ale i bohatá literárna činnosť (vyše 60 titulov) mu vyplnila
kaţdú voľnú chvíľu. Vo svojich dielach sa javil ako teológ,
filozof, historik, etik a sociológ. Veľká časť diel kardinála
Korca počas bývalého reţimu vyšla v samizdatoch a niektoré
rukopisy sa dostali aj do zahraničia, kde vyšli kniţne a to v
Kanade u slovenských jezuitov, v Cambridge, v Ústave sv.
Cyrila a Metoda v Ríme, v Rakúsku a v Poľsku. Po roku 1990
aj v domácich vydavateľstvách. Zvláštnu pozornosť si
zasluhuje trojzväzkové dielo zaoberajúce sa ťaţkým obdobím
Cirkvi na Slovensku „Od barbarskej noci“, ktoré bolo
preloţené do viacerých svetových jazykov. Zmena
spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho
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ţivota. Dňa 7. januára 1990 sa stal rektorom Kňazského
seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Významným
okamihom jeho ţivota sa stal 6. február 1990, kde na výslovnú
ţiadosť Svätého Otca Jána Pavla 2. bol menovaný za
nitrianskeho diecézneho biskupa. Kánonicky správu diecézy
prevzal dňa 22. februára 1990 a slávnostne 25. marca 1990 v
Nitre na Kalvárii. Dňa 28. júna 1991 v konzistóriu ho
ustanovil pápeţ Ján Pavol 2. za kardinála. Menovanie bolo
ohlásené na všeobecnej audiencii dňa 29. mája 1991. Ján
Chryzostom kardinál Korec sa stal prvým predstaviteľom
slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka
osobným kvalitám takej cti, ţe sa stal členom kardinálskeho
kolégia. Jeho vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná
obrana dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského
národa a jeho kresťanských základov a tradícií bola ocenená aj
troma čestnými doktorátmi univerzít v USA :
- dňa 18. mája 1986 - Legum Doctor Univerzity Notre Dame,
Indiana;
- dňa 22. februára 1992 - Doctor of Humane Letters, Honoris
Causa, Sarret Heary University, štát Conecticut mesto
Bridgeport;
- dňa 12. novembra 1993 - Doctor of Humane Letters The
Catholic University of America, Washington.
V roku 1993 mu bolo udelené vysoké francúzske
vyznamenanie Čestnej légie. Roku 1998 Univerzita Konštatína
Filozofa v Nitre mu ako prvému udelila čestný doktorát.
Pastoračná, vedecká a literárna činnosť Jána Chryzostoma
kardinála Korca je odrazom skoro 50-ročného dramatického
diania v Cirkvi na Slovensku. Za desať rokov jeh ovedenia
Nitrianskej diecézy sa obnovila a prehĺbila činnosť v kaţdej
oblasti náboţenského ţivota. Vďaka úsiliu diecézneho biskupa
Jána Chryzostoma kardinála Korca sa obnovila aj činnosť
Kňazského seminára v Nitre hneď v akademickom roku
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1990/1991. Po prvýkrát v histórii diecézy dosiahol počet 150
seminaristov. Súčasne na Teologickom inštitúte v Nitre, ktorý
je súčasťou Bohosloveckej fakulty a Univerzity Komenského
v Bratislave študovalo teológiu vyše 600 laických študentov.
Rekonštrukcia budov určených k činnosti seminára bola veľmi
nákladná. Len budova bývalého Malého seminára sa
nachádzala v dezolátnom stave a rekonštrukcia si vyţiadala
vyše 100 Sk. Dňa 23. septembra 1995 bola slávnostne
otvorená hlavná budova Kňazského seminára sv. Gorazda.
Bolo tu zároveň zriadené aj Duchovné centrum nitrianskeho
biskupstva. K tomu pribudla budova Veľkého seminára,
Promeritae Quieti a ďalších budov potrebných k prevádzke
seminára a teologického inštitútu. Treba prirátať aj miliónové
hodnoty venované rekonštrukcii hradu a okolia, cirkevného
súdu, domov kapituly, atď. Zriadili sa nové farnosti, cirkevné
školy, rozprúdila sa činnosť laických hnutí... V tomto období
sa vďaka obetavosti duchovných správcov farností a veriacich
diecézy postavilo 60 kostolov, 20 kaplniek, 20 farských
budov, 8 duchovných stredísk a mnohé generálne opravy
sakrálnych objektov.
Za pomocného nitrianskeho biskupa po spoločenskej zmene
bol menovaný generálny vikár Mons. František Rábek,
titulárny biskup katrenský, konsekrovaný 27. júla 1991.
Ďalším nitrianskym pomocným biskupom sa stal Mons.
ThDr. Marián Chovanec, titulárny biskup maxitenský.
Konsekrovaný bol 18. septembra 1999.
Nitrianske biskupstvo má v súčasnosti 160 farností, v
ktorých ţije 871.059 obyvateľov, z ktorých sa hlási ku
katolíckej Cirkvi 679.333. Diecéznych kňazov je 263,
rehoľných 52. Na území diecézy účinkuje 6 muţských reholí a
13 ţenských reholí a kongregácií. V diecéze je 13 základných
a 10 stredných cirkevných škôl. Kňazský seminár bol po
násilnom uzatvorení roku 1950 znova otvorený v septembri
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1990. Na kňazstvo sa tu v súčasnosti pripravuje 100
bohoslovcov. Niektorí kňazi a bohoslovci študovali na
univerzitách doma i v zahraničí. Na Teologickom inštitúte pri
Kňazskom seminári okrem toho študovalo od r. 1991, resp.
študuje teológiu formou diaľkového štúdia 600 laikov.
Dňa 23. septembra 1995 bola slávnostne otvorená hlavná
budova Kňazského seminára sv. Gorazda, ktorá zásluhou
diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca bola v
hodnote 100 miliónov korún zrekonštruovaná a obnovená. Je
tu zároveň zriadené aj Duchovné centrum nitrianskeho
biskupstva. Nezabudnuteľnou zostane návšteva Svätého Otca
Jána Pavla 2., dňa 30. júna 1995, ktorý sa o Nitrianskom
biskupstve vyjadril s veľkou úctou „Nitra nám hovorí o prvom
tisícročí. Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v
stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku osemstodvadsaťosem
pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe
zjednocuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túţil
navštíviť Nitru.
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Desať rokov účasti Vojenského opravárskeho
podniku v Trenčíne na mierových silách
Organizácie spojených národov
K najstarším vojenským inštitúciam, ktoré sa na Slovensku
zaoberajú opravami vojenskej techniky patrí Vojenský
opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik. Jeho korene
činnosti siahajú ešte do decembra 1918, keď vojaci vyučení
strojári začali opravovať vojenskú trofejnú techniku. Odvtedy
patrí tento podnik k priemyselným dominantám trenčianskeho
regiónu. Pracovníci podniku sa vypracovali za posledných
osem desaťročí za jedných z najuznávanejších odborníkov
v opravárenskej činnosti. Vyrástli tu doslova celé generácie
špičkových odborníkov.
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik
sa počas uplynulých desať rokov aktívne zapojil do účasti
mierových operácií Organizácie spojených národov. Začalo to
v roku 1992, keď podnik pripravil ešte pre československú
jednotku zúčastňujúcu sa na mierových operáciách vojnového
konfliktu na Balkáne. Od roku 1993 sa podnik aktívne zapojil
do účasti na mierových operáciách tieţ na Balkáne, vtedy uţ
pre ţenijný prápor Armády Slovenskej republiky. V rokoch
1993 aţ 1996 zabezpečoval dodávky špeciálneho materiálu,
náhradných dielov, servis vojenskej, tankovej a automobilovej
techniky. Aj zásluhou trenčianskych vojenských opravárov
získal na ţenijný prápor vysoký kredit a uznanie v rámci
medzinárodných Organizácie spojených národov. Tieto sluţby
zabezpečovala priamo servisná skupina podniku, ktorá mala
svoju základňu na letisku spravovanom jednotkami
Organizácie spojených národov v Záhrebe. Ďalšia činnosť
bola nasmerovaná priamo v teréne, v lokalitách nasadenia
ţenijného práporu ako napríklad v Daruvare alebo Lipniku. Za
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uvedené obdobie podnik zabezpečil dodávky náhradných
dielov v objeme viac ako 72 miliónov Sk.
Na základe takto získaných skúseností dostal ponuku od
Ministerstva obrany Slovenskej republiky na zabezpečenie
prevádzky pontónového mosta cez rieku Neretvu pri meste
Mostar na území Bosny a Hercegoviny. Túto zákazku
realizoval podnik v roku 1996 prostredníctvom misie IFOR
v Záhrebe. Od marca do októbra 1996 prevádzku tohoto
mosta zabezpečovalo 15 civilných pracovníkov podniku.
V priebehu rokov 1997 a 1998 podnik opravil všetku
bojovú techniku, ktorá sa vrátila z pôsobenia Mierových síl
Organizácie spojených národov v bývalej Juhoslávii. V roku
1999 podnik ešte zabezpečoval opravu a dodávku
ţelezničného zariadenia „HYRA-M“ pre ţenijný prápor
Armády Slovenskej republiky Mierovej misie Organizácie
spojených národov v bývalej Juhoslávii.
V roku 2000 podnik pripravil techniku pre ţenijnú jednotku
KFOR umiestnenú na území Kosova. Súčasne bol
zabezpečovaný servis priamo na mieste dislokácie jednotky.
V tomto istom roku podnik začal vyrábať kontejnery ISO pre
mierovú jednotku Armády Slovenskej republiky – UNMEE,
dislokovanú na území Eritrii. Pre túto jednotku podnik vyrobil
200 kontajnerov ISO a okrem toho cez podnik prešla všetka
technika, ktorá bola súčasťou slovenskej vojenskej ţenijnej
jednotky.
Od roku 2001 zabezpečoval podnik náhradné diely a servis
aj pre ţenijnú jednotku pôsobiacu na území Cyperskej
republiky v rámci mierovej misie Organizácie spojených
národov „UNFICYP“ a pre nemocnicu Armády Slovenskej
republiky pôsobiacej vo Východnom Timore „UNTAET“.
V roku 2002 podnik okrem zabezpečovania servisu pre
Mierové misie UNMEE, UNTAET, UNFICYP zabezpečil
techniku pre jednotku Armády Slovenskej republiky KFOR –
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„JOINT GURDIAN“, ktorá je súčasťou spoločnej
československej jednotky v Kosove. Podnik pre túto jednotku
zabezpečoval výrobu kontajnerov ISO a výstavbu tábora
jednotky.
Trenčianske noviny 17.03.2003
Pomocná evidencia 174/1/03
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Mgr. Ladislav Jambor : Trvalá pamiatka na
výročie Slovenska
Začiatok roku 2003 bol pre Slovákov doma i zahraničí
pamätnou udalosťou, keď sme si pripomenuli 10. výročie
vzniku druhej Slovenskej republiky. Pri tejto príleţitosti
Národná banka Slovenska pamätnú tisíc korunovú mincu.
Vydaná mala byť uţ začiatkom januára 2003, ale vinou
Mincovne v Kremnici bola vydaná aţ v mesiaci máj 2003.
A teraz k popisu mince. Minca má tvar štvorca o 43,6 mm
stranách a váhe 62,207 gr. z takmer čistého striebra, čo je
ojedinelé. Preto bol o jej vydanie mimoriadny záujem
a mnohým zberateľom sa ani neušla, hoci bola vyrazená
v počte 12 tisíc kusov. Minca bola uloţená v plastikovej
kruhovej krabičke vsadenej do modrej kazety s viečkom, na
ktorom bolo napísané 10. výročie vzniku Slovenskej
republiky. Na lícnej strane je centrálne umiestnený štátny znak
Slovenskej republiky a okolo neho ochranné gesto vytvárajú
ruky. Vľavo od štátneho znaku je znak Slovanstva – lipová
ratolesť a vpravo názov štátu a letopočet 2003. Na rube mince
je zobrazený obrys mapy Slovenska, nad ňou hodnota 1.000,Sk a pod ňou nápis „10 rokov Slovenskej republiky“. Vľavo
sú zobrazené letopočty 1993 a 2003. Pamätnú mincu navrhol
akademický sochár Miloš Vavro, rodák z Trenčína. Ľudovú
školu umenia v Trenčíne absolvoval po odborným vedení
akademického maliara Mariána Súčanského. Na strednej škole
umeleckého priemyslu v Uherskom Hradišti, odbor
reprodukcia v kameni ho viedol národný umelec prof. Ján
Habarta. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave
ukončil v roku 1987 pod odborným dohľadom národných
umelcov Ladislava Snopeka aJána Kulicha. Uţ ako študent 6.
ročníka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave získal
prvú cenu v anonymnej súťaţi na stokorunovú pamätnú mincu
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pri príleţitosti 150. výročia Karla Hynka Máchu spomedzi
stopäťdesiat návrhov. Teraz sa Milan Vavro venuje
exteriérovej a komornej plastike, mincovej tvorbe a dizajnu.
Jeho pracovným materiálom je kameň, drevo a kov. Pre
pobočku Trenčianskej numizmatickej spoločnosti vytvoril
v roku 1990 pamätnú medailu v striebre a tombaku vydanej
pri príleţitosti 110. výročia narodenia M. R. Štefánika.
Podieľal sa na reštaurovaní kláštora Emausy a veľvyslanectva
USA v Prahe a časť moskovského Kremľa. Veľmi známa je aj
jeho štyri a pol metra vysoká socha Jeţiša Krista inštalovaná
v Nových Zámkoch.
Trenčianske noviny 22.09.2003
Pomocná evidencia 542/1/03
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Darius Ivan : Pri Trenčíne odkryli najväčšie
ţiarové pohrebisko z doby bronzovej
Najväčšie ţiarové pohrebisko z mladšej a neskorej doby
bronzovej v západoslovenskej oblasti a jedno z najväčších na
Slovensku odokryli pracovníci Archeologického ústavu
Slovenskej akadémie vied z Nitry na juţnej hranici mesta
Trenčín pri výskume lokality Belá v susedstve hypermarketu
Tesco. Pred rokom bol preskúmaný zvyšok stredovekej osady
a neskôr juţný okraj pohrebiska luţickej kultúry z mladšej
a neskorej doby bronzovej. V roku 2002 bolo odokrytých 240
ţiarových hrobov z rokov 1200 aţ 800 pred našim letopočtom.
Na tento výskum sa nadviazalo aj v roku 2003, pri ktorom
bolo odokrytých ďalších takmer tristo hrobov. Vedúci
výskumu PhDr. Ivan Chebeň, CSc. konštatoval, ţe je to jedno
z najväčších pohrebísk luţickej kultúry na Slovensku, z ktorej
časť bola zničená pri výstavbe štátnej cesty 2/507 vedúcej
z Trenčína do Trenčianskej Turnej. Kostrové pochovávanie
bolo v luţickej dobe na našom území veľmi výnimočné.
Luţičania svojich mŕtvych spaľovali. Kaţdý z hrobov teda
obsahoval zrnu so spálenými zvyškami kostry a popol
prekrytú miskou. Vo väčšine hrobov sú uloţené ďalšie menšie
nádoby, šálky a dţbánky, jednoduché bronzové krúţky, ktoré
sa zrejme vplietali do vlasov, náramky a ihlice na spínanie šiat
a výnimočne sa našli aj zbrane. Mnoţstvo bronzových
odokrytých predmetov sú ţiarom roztavené zliatky, no našiel
deformovaný hrot oštepu, keďţe leţal zrejme na kraji horiacej
hranice. Našli sa aj jantárové korálky, čo dokladuje kontakty
vtedajšieho obyvateľstva s obyvateľstvom iných území.
Trenčianske noviny 29.09.2003
Pomocná evidencia 564/1/03
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Ing. Rudolf Kadlečík : Tatári v Trenčíne
Všetko to začalo v roku 1155 , keď sa narodil Temudţin,
syn bezvýznamného náčelníka mongolského kmeňa
Jasugejóv. V mladosti bol zajatcom a ako otrok nosil na krku
jarmo – veľké drevené koleso. Neskôr sa mu podarilo utiecť,
stal sa náčelníkom svojho kmeňa a krok za krokom začal plniť
svoj sen o zjednotení všetkých mongolských kmeňov. To sa
mu nakoniec podarilo po mnohoročných krvavých bojoch
medzi kmeňmi.
V roku 1206 na veľkom zhromaţdení všetkých náčelníkov
mongolských kmeňov bol Temudţin vyhlásený za veľkého
chána – Čingischán, kráľa dobyvateľov. Tak začala hrozná
vojenská mašinéria, ktorou sa Čingischán obrátil proti
susedným národom. Najprv obsadil severozápadnú a západnú
Čínu. Súčasne sa obrátil proti Chorézmskej ríši v Perzii
a v strednej Ázii, ktorú rozvrátil a zničil. Iné jeho vojsko
porazilo ruské knieţatstvá v roku 1223. Do Mongolska sa
Čingischán vrátil v roku 1225 a v roku 1227 zomrel.
Čingischán jeden z najväčších muţov sveta aký sa kedy
narodil zaloţil ríšu, ktorá nemá vo svete obdobu. Vytvoril
„Jasu“ – zborník zákonov, ktorý platil v celej ríši a bol
základom všetkých úspechov. Z rodnej osady Karakorum
vybudoval hlavné mesto ríše, kde sústredil remeselníkov
z dobytých krajín a mesto sa stalo strediskom, do ktorého
smerovali karavány z východu aj západu.
Od roku 1267 sa stalo hlavným mestom mongolskej ríše
Peking. Čingischán pred smrťou ustanovil za následníka
svojho syna Ogodeja. Ostatných synov poveril správou
rozľahlých území. Najstarší syn Dţuči neposlúchal a chcel sa
osamostatniť. Preto ho dal Čingischán tajne zavraţdiť a za
jeho nástupcu určil jeho syna a svojho vnuka Batuchána.
Toho poveril splnením svojho odkazu – závetu dobyť
západné krajiny a prísť aţ k Severnému moru. Preto sa tatárski
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cháni, všetci 11 vnuci Čingischána, zišli sa v roku 1236 so
svojimi vojskami v strednej Ázii pri meste Sygnak na veľkom
zhromaţdení vyhlásili za veliteľa výpravy na západ
dvadsaťdeväťročného Batuchána, prezývaného Dţinhagir,
podmaniteľ sveta. Tatári vedeli, ţe útok na západ musí byť
náhly, prekvapivý, lebo jedine tento im zabezpečí úspech. Na
západ vyrazila obrovská armáda s počtom 400 aţ 500 tisíc
bojovníkov. Preplávali Volgu a obili všetko, čo im stálo
v ceste. Dostali sa aţ ku Kyjevu, potom sa vrátili do ázijských
stepí, aby kone napásli a nabrali síl. V roku 1239 znova
vyrazili na západ a po ohromnej bitke v zime v roku 1240
dobyli Kyjev, hlavné mesto Ruska. Dobyli a vypálili aj
Moskvu.
Po poráţke Kyjeva boli Tatári čiastočne oslabení statočným
odporom Rusov. Tatári potom tiahli ďalej na západ smerom na
Uhorsko. Hlavný voj na čele s Batuchánom smeroval do
Maďarska a druhý voj pod vedením chána Pajdára smeroval
do Poľska. Hoci sa chýry o blíţiacej sa strašnej pohrome
dostávali do Európy, nikto im však nevenoval patričnú
pozornosť. Šľachta nechcela investovať do bojov, ktorej jej
nič neprinesú, hoci ju kráľ Belo 4. vyzýval na obranu krajiny.
Tatárska armáda idúca cez Poľsko síce vybojovala niekoľko
bitiek, ale veľmi sa nezdrţiavala a cez sliezske priesmyky
vtrhla na Moravu. Tu jej odolalo niekoľko miest a v bitke pri
Olomouc padol aj chán Pajdár, ktorého vystriedal chán Urudi.
Tatári cez Hrozenkovský priesmyk prenikli na Povaţie,
odkiaľ ich cesta viedol priamo k Trenčínu. Najsevernejší most
cez Váh bol pri Trenčianskej Belej. Nevie sa, či sa obrancom
Trenčína podarilo most pred príchodom Tatárov zničiť, ale
Tatári sa cez Váh dostali a mesto Trenčín vyplienili
a podpálili. potom niekoľko dní bez úspechu obliehali
Trenčiansky hrad. Trenčín bol v tomto období dôleţitou
lokalitou. Asi v roku 1018, keď sa Trenčín s okolím stal
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súčasťou Uhorského kráľovstva, bol sídlom Trenčianskej
ţupy, ktorá mala významné obranné postavenie ma hraniciach
s Moravou. Obyvatelia domov pod hradom a na svahu hradnej
skaly boli v tejto dobe slobodní a mesto bolo rozdelené na tri
časti :
1. vnútorné mesto,
2. predmestie,
3. mestské obce.
K Trenčínu patrili aj samostatné majetkové celky – Biskupice,
Nozdrkovce, Belá, Opatovce, Kubra, ale aj ďalšie
nelokalizované osady – majetky. Pri útoku Tatárov sa
obyvateľstvo mesta uchýlilo na Trenčiansky hrad bránený
hrdinský hradným kapitánom Bohumírom, ktorý bol zároveň
aj trenčianskym ţupanom. Je pravdepodobné, ţe počas
tatárskeho vpádu došlo k podstatnému narušeniu sídliskovej
aglomerácie. Niektoré osady a dediny úplne zanikli.
Od Trenčína Tatári postupovali smerom na Juh po oboch
stranách Váhu, ale aj Bánovskou kotlinou. Všetko dôkladne
vyplienili, vypálili a obyvateľov vyvraţdili. Mnoho ľudí zajali,
hlavne remeselníkov, zobrali dobytok a všetko krmivo. Aj keď
obyvateľstvo vedelo o blíţiacej sa pohrome, prepad náhly
a mnoho ľudí nestačilo ujsť do hôr. Tí, čo ušli museli občas
zísť do dediny pre potravu a tu ich Tatári pochytali. Hoci sa
bránili, nemali sa kam vrátiť, kam uchýliť. Všetko bolo
zničené a spálené. Nastal hlad. Obidve armády Tatárov sa
spojili na území Maďarska a tu sa pri rieke Slaná odohrala
hlavná bitka s uhorským vojskom Belu 4. Uhorské vojsko
bolo úplne porazené, rozprášené a aj kráľ Bela 4. sa zachránil
len útekom na istý ostrov v Jadranskom mori. V bitke padlo
60 tisíc uhorských vojakov. Tatári potom útokom dobyli
hlavné mesto Uhorska Pešť a Budín, ktoré uţ nemal kto
brániť.
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Tak sa Batuchán v roku 1241 načas stal vládcom
Uhorského kráľovstva. Potom sa Batuchán chystal poraziť
Talianov, Frankov a Nemcov. Mimoriadne okolnosti ho však
donútili vrátiť sa domov. Práve v tom čase zomrel veľký chán
Ogodej, a preto boli cháni povolaní do hlavného mesta na
voľbu nového chána. Batuchán nemal záujem byť veľkým
chánom, ale skôr sa bál o svoj chanát „Zlatá horda“ na území
v strednej Ázii za Voľgou, ktorú ohrozoval čingisovec
Helaguchán. Ten bol veľmi silný, čo potvrdzuje aj dobytie
Bagdadu v roku 1258, čím rozvrátil Bagdadský kalifát. Práve
tieto okolnosti zachránili Európu od ďalšieho plienenia
Tatármi.
Obrancov Trenčianskeho hradu a všetkých, ktorí bojovali
proti Tatárom povýšil kráľ Belo 4. v roku 1243 za hrdinské
činy na kráľovských poddaných a zároveň im bolo udelené
dedičné právo na pozemky. Kráľ v tej dobe udeľoval ako
náhradu za utrpené škody rozličné výhody a privilégiá. Tak aj
mesto Trenčín dostalo mnohé vzácne výhody. Po tatárskom
vpáde sa kráľ Belo 4. dlhšiu dobu zdrţoval na Trenčianskom
hrade, lebo sa obával návratu Tatárov. No tí však zastali na
Ukrajine a ďalej uţ nešli.
Tatári pochádzali z Mongolska. Tatársko má meno podľa
kmeňa Tatári, ktorí ţili pri rieke Tatár. Boli menšej postavy,
chudí, malé oči, vypuklé lícne kosti a veľmi sa líšili od
ostatných ľudí. Vzhľadom na podnebie v Mongolsku boli
veľmi odolní, zvyknutí na tuhé a kruté zimy. Jedli mäso a pili
kravské a kobylie mlieko, zarábali kumys – kyslé kobylie
mlieko, ktoré často miešali s krvou. Do roku 120 nepoznali
v Mongolsku rastlinnú výrobu. Muţi a ţeny sa obliekali
rovnako, keď nosili dlhé bavlnené košele vpredu nastrihnuté,
ktoré si neprezliekali ani neprali a nosili aţ do rozpadnutia.
Navrchu nosili nohavice a dlhé kabáty z dvojitej ovčej koţe,
takţe nepociťovali chlad.
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Tatárske vojská to neboli divoké hordy, ale vysoko
organizovaná a disciplinovaná armáda. Napoleon o nej
povedal : Je zbytočne si namýšľať, mongolský vpád bol
bezhlavým nájazdom aziatskej hordy. Bol to hlboko
premyslený útok armády, ktorej vojenská organizácia bola na
oveľa vyššej úrovni, neţ u protivníka.
Sila a disciplína tatárskeho vojska, ktoré sa objavilo
v našej krajine bola taká podivuhodná, ţe toto vojsko mohlo
dobyť celý svet. Tatári pouţívali najmodernejšiu techniku na
dobýjanie hradov a miest, ktorými boli obrovské katapulty
ťahané aj 10 pármi volov. Katapulty vrhali nielen obrovské
kamene, ale aj zápalné hlinené dţbány s horiacou tekutinou.
Tatársky vojak mal jeden aţ dva luky, niekoľko tulcov so
šípmi, šabľu, krátku kópiu a dobrého koňa. Tatár bojoval skôr
ľsťou ako silou. Tatári mali vynikajúco organizovanú
výzvednú sluţbu a to cez obchodníkov, kupcov a ţobrákov.
Títo agenti nosili odznak – pchajcu. Tatári sa vôbec
neumývali, nepoznali hygienu, a preto veľmi zapáchali. Jeden
arabský dejepisec napísal, ţe v roku 1401 Timurove vojská tak
zasmradili Damašek, ţe ho nebolo moţno vyvetrať za
niekoľko rokov. Timur bol priamym potomkom Čingischána.
Nenávisť, hnev a závisť prevládali v povahe tohto národa.
Tatári sa pri bitke vraj veľmi rehotali. V celej našej histórii
nebolo strašnejšej a osudovejšej udalosti, ktorá by bola
otrasnejšie zapôsobila na myseľ našich predkov, ako bol tento
uragán, ktorý sa prehnal našou krajinou.
Trenčiansko č. 44/2003
Pomocná evidencia 653/1/03
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História novín v Trenčíne
- Prvú tlačiareň v Trenčíne zaloţil český exulant Václav
Vokál v roku 1637;
- Prvým periodikom vychádzajúcim v Trenčíne v týţdennom
intervale bol maďarsko - nemecký „Vágvölgyi Lap“, čo
v preklade znamená Povaţský list. Nulté číslo vyšlo 20.
októbra 1873 na štyroch stranách vo formáte 26 x 34 cm.
Vydávateľom bol František Xaver Skarnitzel.
- Dňa 22. januára 1905 začal vychádzať „Trencséni lapok“
ako nezávislý politický týţdenník. Vychádzal do decembra
1918;
- 25. decembra 1918 začali vychádzať „Trenčanské noviny“;
- V rokoch 1918 aţ 1945 v trenčianskom regióne boli
vydávané viaceré periodiká – „Povaţské noviny“, „Povaţské
listy“, „Slovenský robotník“, „Trenčan“ a „Trenčanský
obzor“;
- Regionálne noviny pod názvom „Trenčianske noviny“ začali
vychádzať dňom 1. januára 1960.
Trenčianske noviny 10.11.2003
Pomocná evidencia 683/2/03
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Trenčanské noviny a Štúr
Noviny pod názvom „Trenčanské noviny“ a podtitulom
„Neodvislý list pre politiku, spoločenské a hospodárske
záujmy“ začali vychádzať 25. decembra 1918. Zakladateľom
a zodpovedným redaktorom prvých regionálnych novín bol
JUDr. Karol Štúr. Od 23. marca 1919 sa stal druhým
redaktorom básnik Vladimír Roy, po ktorom nastúpil ako
pomocný redaktor Michal Dukát. Redakcia mala sídlo na
Povaţskej ulici a administrácia bola na Masarykovom
námestí. Trenčanské noviny vychádzali ako týţdenník do
marca 1925. Zvláštnosťou je, ţe medzi 24. novembrom 1924
a 3. januárom 1925 nevychádzali, hoci zanikli aţ 22. marca
1925. Príčinou boli pravdepodobne rodinné problémy
a ochorenie JUDr. Karola Štúra, ktorý 12. februára 1925 vo
veku 58 rokov zomrel. V prvom ročníku mali noviny formát
38 x 27 cm. Tlačila ich Kníhtlačiareň okruţných notárov
v Trenčíne. Kníhtlačiareň okruţných notárov mala k dispozícii
jeden druh písma, niečo medzi terajším garmonogramom
a petitom.
Trenčianske noviny 10.11.2003
Pomocná evidencia 683/3/03

763

Václav Jánský : „Tiekol Váh na Brezine ?“
Kaţdý obyvateľ Trenčína pozná Brezinu. Ten, kto ho
nepozná treba pripomenúť, ţe je to lesík rozkladajúci sa na
kopci za Trenčianskym hradom s nadmorskou výškou okolo
300 metrov. Geológovia však uţ na začiatku minulého
storočia zistili , ţe práve tadiaľto tiekol Váh. Svoje zistenia
podopreli nájdenými pozostatkami bývalého dňa Váhu, ktoré
tvorili nánosy štrkov, pieskov a ílu. Pritom Brezina dnes sa
vypína 100 metrov nad terajšou úrovňou Váhu. Právom teda
patrí otázka, ako je moţné, ţe Váh bol tak vysoko ?
Samozrejme, ţe nebol tak vysoko. Veď to by bolo proti
prírodným a fyzikálnym zákonom. Pravda je však inde.
Územie, na ktorom sa dnes rozprestiera Brezina bolo
v priebehu mnohých rokov vyzdvihnuté. Súčasne s týmito
pohybmi svojou erozívnou činnosťou zahĺbil do podkladu
rieky. Bolo to na konci treťohôr, pribliţne pred piatimi
miliónmi rokov. Na tomto mieste si môţeme dovoliť aj trocha
matematiky. Vieme, ţe bývalé dno bolo v nadmorskej výške
pribliţne 320 metrov a súčasne dno v nadmorskej výške 204
metrov. To znamená, ţe bývalé dno Váhu je o 116 metrov nad
dnešným dnom Váhu. Toto číslo vydelíme počtom rokov,
ktoré odvtedy uplynuli, čo je pribliţne 5 milión rokov. Keď
sme dobre počítali, tak zistíme, ţe územie Breziny sa
vyzdvihlo za jeden rok 0,02 mm. Za 500 rokov je to 1 cm.
Vedci našli mnoho ďalších nánosov Váhu rôznych období
a v rôznych nadmorských výškach, napríklad aj pri výstavbe
sídliska Trenčín – Juh. Pri bágrovaní základov domov boli
nájdené štvrtohorné sedimenty Váhu uloţené Váhom asi pred
dvomi miliónmi rokov. Na záver treba povedať, ţe ani Váh
netiekol cez územia mesta Trenčín odjakţiva.
Pardon 24.01.2004
Pomocná evidencia 37/1/04
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Ing. Stanislav Konček : Vojenský opravárenský
podnik Trenčín
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín patrí
k najstarším priemyselným podnikom, ktoré sa na Slovensku
zaoberajú vývojom, výrobou, opravami a modernizáciou
vojenskej techniky. V roku 2003 oslávil podnik 85. výročie
svojho zaloţenia a patrí k dominantám trenčianskeho regiónu.
Za uplynulých vyše osem desaťročí prešli rukami
trenčianskych špecialistov stovky typov a druhov rôznej
techniky, ktorá bola zavedená vo výzbroji ozbrojených síl a to
od automobilovej aţ po ťaţkú techniku.
V súčasnosti predstavuje podnik moderný prvok podpory
ozbrojených Slovenskej republiky pri plnení úloh
vyplývajúcich z pripravovaného členstva Slovenskej republiky
v NATO. Podnik, ktorého zakladateľom je Ministerstvo
obrany Slovenskej republiky, je predurčený na opravy
a modernizáciu kompletnej pozemnej (bojovej, ţenijnej,
chemickej a prieskumnej) techniky. Okrem tejto podpornej
opravárskej a modernizačnej činnosti pre ozbrojené sily
Slovenskej republiky je podnik výrobcom a dodávateľom
kontajnerom ISO IC rôznych typov a vnútorných zástavieb,
kontajnerových skríň, poľnej mobilnej mnohoprofilovej
nemocnice na báze kontajnerov ISO IC, mobilných
zdravotníckych prostriedkov, mobilných úpravní pitnej vody,
mobilných dielenských prostriedkov a je autorizovaným
dílerom firmy Tatra a.s. Česká republika.
Veľmi významným impulzom rozvoja podniku bol
začiatok nábehu výroby ľahkého obrneného vozidla „Aligátor
4 x 4“ v rôznych modifikáciach na základe uzatvorenej
licenčnej zmluvy pre ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Výroba tohto vozidla predstavuje ďalší rozvoj podniku spolu
s prehlbovaním odborných vedomostí špecialistov podniku.
Nezastupiteľnú úlohu v štruktúre činnosti podniku predstavuje
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zabezpečovanie jednotiek ozbrojených síl Slovenskej
republiky v mierových misiách Organizácie spojených
národov a NATO pracovníkmi podniku prakticky po celom
svete, ktorú podnik vykonáva podľa poţiadaviek ozbrojených
síl Slovenskej republiky uţ 12 rokov so začiatkom vojny na
Balkáne na území bývalej Juhoslávie. Vyslaniu jednotiek
a techniky do miesta určenia v zahraničí predchádza dôkladná
príprava techniky a materiálu v priestoroch podniku. Následne
vykonávajú špecialisti podniku servisnú činnosť vyslanej
techniky s poţadovanými dodávkami náhradných dielov
a ďalšiu činnosť priamo v mieste dislokácie jednotky
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pracovníci podniku
v súčasnom období vykonávajú tieto činnosti s vynikajúcimi
výsledkami a hodnoteniami v mierových misiách UNMEE
v Eritrei, UNFICYP na Cypre, KFOR v Kosove, Trvalá
sloboda v Afganistane a Iracká sloboda v Iraku. Podnik je
pripravený aj naďalej plniť všetky poţiadavky Ozbrojených síl
Slovenskej republiky.
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín so svojimi cca
450 zamestnancami patrí k významný zamestnávateľom
v trenčianskom regióne. Štruktúra zamestnancov korešponduje
so širokým spektrom činnosti podniku a vedenie firmy kladie
veľký dôraz na sociálnu politiku realizovanú v súlade
s uzavretou kolektívnou zmluvou a vnútropodnikovými
pravidlami pre tvorbu a pouţitie fondov. Zamestnanci majú
k dispozícii dve rekreačné zariadenia. Podnik poskytuje
zamestnancom
príspevok
na
účasti
v doplnkovom
dôchodkovom poistení a poskytuje priestor, podmienky
a finančnú podporu pre ich ďalšiu mimopracovnú činnosť.
Perspektíva podniku je jednoznačne definovaná spoluprácou
s Ozbrojenými silami SR a ďalšími obchodnými partnermi
s vyuţitím systému manaţérstva kvality ISO 9001:2000,
ktorého podnik je drţiteľom.
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František Koronci – „Oslavy 100 výročia
futbalového klubu TTS Trenčín“
K zaloţeniu prvého futbalového klubu v Trenčíne došlo
28. novembra 1904 s názvom „Trencséni torna edešulet“ –
TTE, keď pri jeho zrode boli dvaja propagátori magickej hry
Pavol Órban a Karol Seidl. Oficiálnymi farbami futbalového
spolku sa stali farba mesta Trenčín, t.j. biela a červená. Prvým
predsedom klubu bol Arpád Motko. Po skončení prvej
svetovej vojny sa maďarský názov poslovenčil na
„Trenčiansky telocvičný spolok“ –TTS.
V rokoch 1918 aţ 1950 sa v Trenčíne prezentovali aj iné
futbalové kluby, z ktorých treba spomenúť – Športový klub,
Rudá Hviezda, Robotnícky futbalový klub, Dynamo, AC
Povaţan, Union, Športový klub Nehera, Futbalový klub
Tiberghien, Slovena, Dukla, Stavbár, Slavoj, Tatran a iné
kluby. Úspešnými postavami 50 rokov boli v TTS Trenčín
hráči Jaroslav Kraus a Ľudovít Dubovský, ktorý hrali aj
v reprezentačnom druţstve Československa.
V roku 1949 futbalový klub TTS Trenčín bol organizačne
pričlenený do závodnej telovýchovnej jednoty Sokol Odeva
Trenčín. Dynamo Omnia Trenčín sa po viacerých
reorganizačných zmenách premenoval na Spartak Trenčín. Aţ
zlúčenie dvoch telovýchovných jednôt Meriny a Spartaka pod
názvom „Telovýchova textilákov a strojárov“ dňa 15. júla
1957 znamená výrazný kvalitatívny vzostup futbalu
v Trenčíne. Tento klub v pamätnom víťaznom zápase nad
miestnym rivalom Odevou 2:1 dňa 11. júna 1960 zabezpečilo
účasť v prvej celoštátnej lige. Na postupe muţstva mali tréneri
Anton Bulla a Dušan Čikel, hráči Rihošek, Tibor Michalík,
Krnavec, Čemez, Benc, Bajerovský, Rovňan, Deglovič,
Kubáň, Jankech, Jajcaj, Zachar, Heleš, Habáň, Mikolášek,
Filo, Chromčák a funkcionári predseda Ing. Rudolf Tvaroţka,
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Jozef Blanár, Ing. Rudolf Kvasnica a lekár MUDr. Jozef
Radosa.
Postup futbalistov do prvej celoštátnej ligy bol impulzom
pre zlúčenie TTS Trenčín s Odevou Trenčín, čo sa stalo 1. júla
1960 a nový futbalový klub dostal meno „Jednota Trenčín“.
Tri roky zrelo hráčske vedomie a potom prišla slávna éra
trenčianskeho futbalu v rokoch 1963 aţ 1969. Jednota Trenčín
pod vedením uznávaného trénera Karola Borhyho získala
v sezóne 1962/1963 druhé miesto v prvej celoštátnej
futbalovej lige. V reprezentačných druţstvách Československa
dostávali príleţitosť hráč viacerí trenčianski hráči ako
napríklad Lajko Koiš, Vojtech Masný, Bezdeda, Štefan
Hojsík, Šimončič, Tibor Rihošek, Kopanický, Miroslav
Čemez, Milan Navrátil, Tibor Michalík, Halmo, Jozef
Jankech, Schwartz, Pavol Benc, Ševčík a Pokorný. O sile
trenčianskeho futbalu hovoria senzačné víťazstvá nad
brazílskymi klubmi „Flamengo Rio de Janeiro“ 1:0
a „America Rio de Janeiro„ 3:1 ako aj ich úspešná
reprezentácia na futbalových turné v Kuvajte, Libanone, Iraku,
Iráne, Sýrii a v strednej Amerike.
Popri futbalistoch uţ svetového mena postupne vyrastali
nádejní dorastenci Vladimír Mojţiš, Dušan Bartovič, Milan
Albrecht, Řádek, ktorí začali obliekať dresy dorasteneckého
reprezentačného druţstva Československa.
Následné chudobné roky trenčianskeho futbalu v rokoch
1976 aţ 1979 osvieţil trénersky stratég, predtým vynikajúci
futbalista Dodo Reiman, keď za asistencie funkcionárov pod
vedením Ing. Jozefa Klemensa Jednota Trenčín vyhrala jednu
zo skupín „Interpohára“ a v sezóne 1977/1978 sa stala
víťazom „Slovenského pohára“.
Hlboká kríza zasiahla futbalový oddiel Jednota Trenčín
v sezóne 1979/1980, keď mladí hráči plne nenahradili
odchádzajúcich hráčov a oddiel sa prepadol v priebehu dvoch
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rokov do druhej slovenskej národnej ligy. Futbalový oddiel sa
vrátil v tomto období k svojmu pôvodnému názvu
Trenčiansky telovýchovný spolok“. Pozitívom tohto obdobia
bolo len zaloţenie futbalových tried na Základnej školy
Trenčín, Veľkomoravská ulica pod vedením učiteľov Mgr.
Jozefa Adamca Mgr. Beníčka, ktoré sa v roku 1982
presťahovali na Základnú školu Trenčín, Študentská ulica.
Z tejto liahne mladých hráčov vyrástlo viacero schopných
futbalistov.
V roku 1992 vzniká v Trenčíne nový futbalový klub pod
názvom Ozeta – Dukla, ktorý pod vedením svojho predsedu
Ing. Jozefa Majeríka si v roku 1994 vybojoval postup do
druhej futbalovej ligy. V roku 1997 si vybojoval futbalový
klub pod vedením prezidenta Ing. Pavla Hozlára a trénera
Stanislava Grigu návrat do najvyššej futbalovej ligy. Uţ
spomínaný klub pôsobil pod týmto názvom do konca
súťaţného ročníka 2001/2002. Potom nastala zmena názvu
futbalového klubu „Laugarício Trenčín“ a poslednom zmenou
futbalového klubu bol zánik „Laugarício Trenčín“.
Nástupníckym futbalovým klubom sa stal „AS Trenčín“.
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Mgr. Mária Mitterová : Prírodovedný spolok
ţupy Trenčianskej
Spoločensko - historická situácia na Slovensku v polovici
devätnásteho storočia a neobyčajný rozvoj prírodných vied
podnietil vznik prírodovedných spolkov. V Trenčíne, v
hostinci u „Zlatého barana“ vznikol dňa 12. júna 1877
nadnárodný a mimoriadne aktívny Prírodovedný spolok ţupy
Trenčianskej.
Členmi spolku boli vedecky nadaní jednotlivci, ktorí popri
zaneprázdnení v občianskom povolaní prebúdzali lásku ku
prírode a v prírodovednom výskume vykonali kus zásluţnej
práce a tým obohatili slovenskú vedu. Spolok vznikol vďaka
trenčianskemu lekárovi, rodákovi zo Starej Bystrice MUDr.
Karolovi Brančíkovi, duši tejto učenej spoločnosti. Od
zaloţenia spolku do roku 1881 bol jeho tajomníkom. V tomto
roku ho zvolili za podpredsedu a v rokoch 1886 - 1911 za
predsedu Prírodovedného spolku ţupy Trenčianskej. Patril k
najaktívnejším členom spolku. Jednou z hlavných úloh spolku
bolo na základe vlastného výskumu poznať flóru a faunu
Trenčianskej ţupy. Spolkové stanovy boli pokrokové, čo sa
prejavilo aj v tom, ţe členmi mohli byť aj ţeny. Spolok sa
prezentoval „Ročenkami“, v ktorých odborníci – špecialisti
uverejňovali výsledky svojej činnosti. Takmer všetky
„Ročenky“ redigoval MUDr. Karol Brančík. Vychádzali v
dvojjazyčnom titule v reči maďarskej a nemeckej. V rokoch
1878 - 1911 sa vedecký svet obohatil 33 ročníkmi hodnotných
publikácií, o ktoré sa zaujímalo 126 vedeckých inštitúcií, z
toho 32 zo zámoria. Kniţničnou výmenou sa poloţili základy
vedeckej kniţnice Prírodovedného spolku ţupy Trenčianskej.
V kaţdej „Ročenke“ na začiatku uvedený zoznam vedeckých
inštitúcií, s ktorými spolok spolupracoval. Spolok sa schádzal
v budove piaristického gymnázia, kde boli uloţené aj zbierky
aţ do roku 1908, kedy MUDr. K. Brančík uvoľnil vo svojom
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dome na Farskej ulici štyri miestnosti. Zbierky boli
systematicky uloţené a sprístupnené verejnosti. Zbierky tu
boli umiestnené aţ do roku 1922. Spolok poriadal
v piaristickom gymnáziu prednáškové večery a výstavy, o
ktoré mala záujem široká verejnosť. Záujemcovia o
prírodovedný výskum sa zúčastňovali zoologicko botanických vychádzok po ţupe, ktoré spolok zvolával. Za
vedeckú prácu v prírodných vedách získal MUDr. Karol
Brančík členstvo v Kráľovskej maďarskej prírodovednej
spoločnosti uţ v roku 1872. MUDr. Karol Brančík sa stal i
dopisujúcim členom Španielskej prírodovednej spoločnosti v
Madride. Organizoval vedecký ţivot v Trenčianskej ţupe a
jeho zásluhou bola ţupa po prírodovednej stránke najlepšie
preskúmanou oblasťou v celej Rakúsko-uhorskej monarchii. V
roku 1872 vydal svoju prvú monografiu „Die Käfer der
Steiermark“ vo forme kniţnej publikácie. MUDr. Karol
Brančík sa venoval hlavne zoológii, osobitne hmyzu a
mäkkýšom. Jeho zbierka chrobákov a motýľov obsahovala
pribliţne 150 tisíc exemplárov. Zbierka mäkkýšov pozostávala
zo 100 tisíc kusov. MUDr. Karol Brančík opísal 150 nových
druhov a poddruhov chrobákov a 80 druhov a poddruhov
mäkkýšov. V Malej Fatre objavil i druh vzácneho fúzača
„Gaurotes excelans Brančík“. Podieľal sa aj na botanickom
výskume na území Trenčianskej a Nitrianskej ţupy, Malej
a Veľkej Fatry, Vysokých Tatier. Jeho herbár obsahoval v
roku 1911, keď spolok zanikol 7556 poloţiek, ktoré získal
vlastným zberom a výmenou. V Trenčianskom múzeu sa z
jeho botanickej zbierky zachoval iba fragment v počte 15
poloţiek. Podstatná časť zbierkového fondu sa predisponovala
do Slovenského národného múzea v Bratislave v roku 1961.
Slovenský botanik dr. J. Ľ. Holuby pomenoval z úcty k
MUDr. Karolovi Brančíkovi druh púpavca Leontodon
brancsikii jeho menom.
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V rokoch 1888 a 1905 podnikol MUDr. Karol Brančík
výskumnú a zberateľskú cestu do Dalmácie, Bosny a
Hercegoviny. Zozbieral tu obrovské mnoţstvo prírodovedného
materiálu, ktorý takmer sám spracoval a publikoval vo
viacerých „Ročenkách“. Z ciest po Balkáne si priniesol i
viaceré vlastné výtvarné diela. Od domácich fotografov si
zozbieral mnoţstvo zaujímavých fotografií. Príspevky z
výskumných ciest po Trenčianskej ţupe, ale i mimo nej
spestroval ilustračnými kresbami. Pri výtvarnej tvorbe
pouţíval najmä techniku perokresby a kresby ceruzkou.
Výtvarné práce MUDr. Karola Brančíka majú tematiku
prírodovednú,
umelecko
historickú,
staviteľskú
a národopisnú hodnotu. Z oblasti prírodných vied sa zachovali
farebné kresby exotických motýľov a čiernobiele kresby
blanokrídleho hmyzu, mäkkýšov a ulitníkov. Zo Slovenska sú
zaujímavé historické kresby hradu Vršatec, Lednica, plánu
jaskyne v Pruţine a portálu budovy šľachtického konviktu v
Trenčíne. Osobitnú skupinu vytvárali zbierky, ktoré získal
výmenou od zberateľov z Afriky, Novej Guiney, Ameriky,
Madagaskaru a celej Európy. Početné korešpondenčné lístky z
rôznych miest Slovenska zasielal svojmu priateľovi
evanjelickému farárovi zo Zemianskeho Podhradia
dr. J. Ľ. Holubymu a viaceré i výtvarne dotvoril. Odborné
skúsenosti si vymieňal aj zo zahraničnými prírodovedcami
napríklad s poľským entomológom J. Isaakom a Wytsmannom
z Holandska. MUDr. K. Brančík s obľubou komponoval a
niekedy i dirigoval vojenskú kapelu bývalého trenčianskeho
71 regimentu, ktorá rada zahrala jeho vlastné skladby.
Venoval sa aj archeológii, histórii a numizmatike. Členovia
Prírodovedného spolku ţupy Trenčianskej boli prví
priekopníci, ktorí sa snaţili vytvoriť obraz o prírode stredného
Povaţia. Prírodovedný spolok ţupy Trenčianskej zanikol
31.decembra 1911 a splynul od 1. januára 1912 s Muzeálnou
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spoločnosťou. MUDr. Karol Brančík sa stal prvým riaditeľom
Trenčianskeho múzea.
Ďaľším významným členom spolku bol dr. J. Ľ. Holuby.
Najväčší prínos na poli botaniky v činnosti Prírodovedného
spolku ţupy Trenčianskej mal i do dnešných čias má jeden
z najvýznamnejších slovenských botanikov dr. J. Ľ. Holuby.
Členom spolku bol od jeho zaloţenia. Uţ v prvej „Ročenke“
sa nachádza jeho vedecký príspevok. Ťaţiskom jeho článkov
boli výsledky botanických výskumov hlavne z Trenčianskej
a Nitrianskej ţupy. Dr. J. Ľ. Holuby pôsobil v Zemianskom
Podhradí ako evanjelický kňaz 48 rokov. Za toto obdobie
vlastnou usilovnosťou a vytrvalosťou sa vypracoval na
odborníka svetovej úrovne. Odborníkom špecialistom sa stal
vo výskume ostruţín, keď u tohto rodu uviedol 35
binomických mien nových druhov. Venoval sa aj
problematickému rodu „Erigeron – turica“, „Filago –
bielolist“, „Hieracium – jastrabník“, „Mentha – mäta“,
„Prunella – černohlávok“, „Rosa – ruţa“, „Scleranthus –
sklerant“. K spracovaniu týchto obťaţných rodov nemal
dostatok odbornej literatúry ani porovnávací materiál. Bol
vzdialený od vedeckých centier a zaneprázdnený kňazským
povolaním. Dr. J. Ľ. Holuby patrí k najaktívnejším
a najproduktívnejším slovenským botanikom. Vo svojich
prácach vedel dokonale zobraziť flóru skúmaného kraja.
Zaujímali ho rastlinné druhy divo rastúce, liečivé, pestované,
vzácne, miznúce a vlhkomilné. V „Ročenkách“ uverejnili
najlepšiu komitátnu flóru Uhorska, Holubyho klasické dielo –
„Flora des Trencsiner Comitates“. Dr. J. Ľ. Holuby udrţiaval
ţivé kontakty s prírodovedcami u nás i v zahraničí.
Korešpondoval a vymieňal si herbárové doklady s A.
Kmeťom, S. Kupčokom, F. Hazslinským, K. Brančíkom, I.
Textorisovou, V. Borbasim, W. Foecke z Brém a inými.
MUDr. Karol Brančík a dr. J. Ľ. Holuby mali k sebe veľmi
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priateľský vzťah. Dokladom je i bohatá korešpondencia 33
zachovaných listov MUDr. Karol Brančíka dr. J. Ľ.
Holubymu. Dielo dr. J. Ľ. Holubyho je bohaté a obsiahle do
tej miery, ţe i dnešní botanici môţu z neho čerpať. Najlepším
dôkazom je mnoţstvo citácii Holubyho poloţiek a literárnych
údajov vo „Flóre Slovenska“. Veľké európske botanické dielo
„Flora Europaea“ (1968) prijala štyri Holubyho druhy „Rubus
begonifolius“, „Rubus crassus“, „Rubus moestus“ a „Rubus
perdurus“. Český botanik Dostál (1982) v najnovšej
„Květene“ prijal šesť Holubyho druhov ostruţín „Rubus
bosacensis“, „Rubus crassus“, „Rubus hungaricus“, „Rubus
moestus“, „Rubus perdurus“ a „Rubus stenothyrsus“.
Maďarský botanik Soó pri spracovaní diela „Kveteny
Maďarska“ prijal tri Holubyho taxóny. Za ţivota sa dostalo
dr. J. Ľ. Holubymu zaslúţené uznanie. Karlova univerzita
v Prahe poctila dr. J. Ľ. Holubyho čestným doktorátom.
Promócia sa konala 16. decembra 1922 v aule Univerzity
v Bratislave. Dr. J. Ľ. Holuby bol i prvým čestným členom
Československej botanickej spoločnosti, členom Českej
akadémie vied a umení, zakladajúcim členom Matice
slovenskej a členom mnohých domácich a zahraničných
vedeckých spoločností. Dnes musíme smutne konštatovať, ţe
viaceré zaujímavé lokality, ktoré navštevovali členovia spolku
so vzácnymi druhmi nenávratne zanikli, lebo sa zmenili
prírodné podmienky. Môţeme si ich priblíţiť iba pomocou
herbárových poloţiek, ktoré nám predstavia dobu, v ktorej
rástli.
Pri štúdiu botanických príspevkov v „Ročenkách“
Prírodovedného spolku ma zaujalo milé prianie MUDr. Karola
Brančíka, ktorým ukončil botanické exkurzie v roku 1899,
citujem „ Bodaj by sa nám podarilo zasadiť rastlinu, ktorej
čarovné kvety by nás mohli previesť kaţdodenným ţivotom „ .
Vlastné poznámky Mgr. Márie Mitterovej
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Mgr Jozef Čery : Verejná súťaţ pre výstavbu
Obchodnej akadémie v Trenčíne
Rada mesta Trenčín na svojom zasadnutí dňa 15. januára
1932 pod číslom 676/1932 vypísala verejnú súťaţ na získanie
ídeových plánov pre stavbu Obchodnej akadémie v Trenčíne.
Súťaţ bola vyhlásená ako anonýmna a návrhy sa mali podávať
v termíne od 1. februára do 5. marca 1932. Podklady pre súťaţ
si mohli prípadní záujemcovia získať na technickom referáte
Mestskom úrade v Trenčíne za poplatok 20,- Sk. Pre najlepšie
tri návrhy boli stanovené finančné odmeny – 7.000,- korún,
5.000,- korún a 3.000,- korún. Pri vyhodnotení verejnej súťaţe
sa bude postupovať podľa platného súťaţného poriadku
vydaného
Spolkom
československých
inţinierov
a architektov.
Trenčan 23.01.1932, str. 4
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Susan Silvanová : Osudy Silvanovcov
Z anglického rukopisu spracovala : Klára Kubičková
Výpisky najdôleţitejších údajov : Mgr. Jozef Čery
Vydalo :
Múzeum ţidovskej kultúry Bratislava v roku 2002 ako svoj
56. zväzok
Ferdinand Silbernstein sa narodil 21. decembra 1902
v Seredi ako tretí syn a štvrté dieťa Henricha a Hermíny
Silbernsteinových.
Po druhej svetovej vojne sa v Československu rozvinula
kampaň za zmenu nemeckých mien na české mená. Tak sa
rozhodol aj on, keď si ponechal štyri písmená „SILB“ a pridal
skupinu písmen „AN“, ale písmeno „B“ zmenil na „V“,
z čoho vzniklo meno „SILVAN“. Toto priezvisko sa mu
zdalo z dvoch dôvodov :
- O takomto priezvisku sa dočítal v jednej anglickej kniţke.
Keďţe chcel emigrovať do Austrálie, vyuţil príleţitosť
prijať anglicky znejúce priezvisko;
- Druhým dôvodom bol význam slova „silva“, ktoré po
latinsky znamená les, teda slovo, ktoré mu pripomínalo
prostredie, v ktorom on a celá jeho rodina preţili posledné
mesiace holokaustu v slovenských horách v okolí obce
Dubová pri Banskej Bystrici;
Keďţe v roku 1949 sa predsa rozhodol emigrovať do
Austrálie,
tak
počas
celého
obdobia
socializmu
v Československu od roku 1948 do roku 1989, čo to len
zmienka o Ing. arch. Ferdinandovi Silberstienovi nesmela byť
spomenutá. Prvé články o ňom sa uverejnili aţ po jeho
nedoţitých deväťdesiatych narodeninách v januári 1993.
Údaje v nich boli síce stručné, ale celkom správne, aţ na
chybné dátumy narodenia a úmrtia. Najviac prekvapil
rozsiahly článok Ing. arch. Štefana Androviča v roku 1996
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v časopise „Projekt č. 5“ (str. 58 – 59), ktorý s nonšalatnosťou
pamätníka uverejnil celý rad nepravdivých informácií o diele
a ţivotných osudoch tohto architekta.
Len pre úplnosť treba dodať, ţe vyštudoval „Deusche
Technische Hochschule“ v Prahe . V roku 1925 sa vracia späť
na Slovensko a zamestnal sa v známej projektovej kancelárii
architekta a staviteľa Milana Michala Harminca. I keď
u Harminca pracovalo veľa projektantov všetky projekty niesli
jediný podpis – M. M. Harminc. Dôleţitá je však
Silbersteinova výpoveď, ţe súťaţný návrh na budovu múzea
v Martine bol jeho návrhom a po získaní prvej ceny mu M. M.
Harminc vyplácal jeden z najväčších platov – 4.000,- korún
mesačne.
Silberstein k svojmu rukopisu doloţil aj náčrt perspektívy
nároţia budovy Všeobecnej úverovej banky v Nitre s popisom
„1. cena v súťaţi, 1928“, vytvorenej tieţ v Harmincovom
ateliéri, ktorá bola realizovaná v roku 1933. Zatiaľ táto budova
figurovala len v zozname diel M. M. Harminca.
Okolo roku 1929 odchádza od M. M. Harminca a za
vlastnú prvú projektovanú prácu označil budovu pošty
v Seredi. Bola to objednávka jeho rodného mesta, ktorú
podporil tieţ rodák zo Serede František Kubač, ktorý zastával
počas SNP funkciu povereníka pre sociálnu starostlivosť
a neskôr predsedu SNR. Silbernstein v tomto regióne postavil
ešte dve ďalšie budovy a to :
- obchodný dom pre firmu Mûller v Seredi
- a prízemnú Ľudovú školu v Dvorníkoch.
Z hľadiska profesionálneho vývoja sa stala dôleţitou jeho
činnosť v Trenčíne, kde sa jeho menu dostalo zaslúţeného
uznania v súvislosti s výstavbou novej mestskej štvrte –
Hornej Sihote a jej prvej reprezentatívnej budovy Obchodnej
akadémie Dr. M. Hodţu. Pri určení Silbernsteinovej účasti
na tomto rozvoji sa však v súčasnej dostupnej literatúre píše
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s mnohými nepresnosťami. Ing. arch. Štefan Androvič píše, ţe
Ing. arch. Silbernstein vyhral urbanistickú súťaţ na riešenie
Hornej Sihote pred topoľčianskym architektom Eugenom
Rosenbergrom a praţským triom architektov Hrubý, Kopp
a Balcárek. Ako štvrtý sa umiestnil Bohuslav Fuchs z Brna.
Ing. arch. Silbernstein so vo svojich pamätiach o tejto
urbanistickej súťaţi nezmieňuje, ale o obchodnej akadémie
píše : „...potom som zvíťazil v súťaţi na budovu obchodnej
akadémie“.
Súťaţ na Obchodnú akadémiu v Trenčíne sa uskutočnila
medzi 1. februárom a 5. marcom 1932 a porota mala moţnosť
posúdiť a určiť víťaza spomedzi 50 súťaţných návrhov.
Zápisnica zo dňa 9. marca 1932 konštatuje, ţe ani jeden
z návrhov nevyhovuje v plnej miere. Porota sa rozhodla
nasledovne :
1. cenu neudeliť
2. cenu získalo heslo „m-m“, pod ktorým sa
skrýval súťaţný návrh arch. Antonína
Černého z Prahy
3. cenu získalo heslo „Váh“
Okrem toho boli odmenené návrhy Ing. F.
Burianka z Prahy, Ing. arch. Ján Štefanca
z Bratislavy, Ing. arch. Josefa Kubíka a J.
Lašeka z Prahy a arch. Oskara Černého.
Medzi ocenenými a odmenenými sa Ing. arch.
F. Silbernstein neobjavil.
Keďţe rozhodnutie poroty sa skončilo s tým, ţe ani jeden
z návrhov úplne nevyhovoval a prvá cena nebola udelená,
mesto Trenčín to povaţovalo za signál, ţe má pri ďalšom
rozhodovaní voľné ruky.
Zaujímavé sú boli ďalšie zistenia Ing. arch. Jozefa Múdreho
a PhDr. Ingrid Gajdošovej ohľadom výstavby Obchodnej
akadémie v Trenčíne, podľa ktorých Rada mesta Trenčín dňa
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23. mája 1932, citujem „prijíma za podklad prevedenia
novostavby Obchodnej akadémie v Trenčín projekt č. 26 pod
heslom „21.2121“ zadováţený vo verejnej súťaţi, ktorej
autorom je Ing. Ferdinand Silbernstein v Bratislave v zmysle
jeho ponuky z 2. mája – 26.650 Kč.“
K realizácii stavby Obchodnej akadémie v Trenčíne sa
prikročilo v roku 1935. Zemné, murárske a ţelezobetónové
práce vykonala firma Ing. Strebingera. Novostavby bola
dokončená koncom roka 1936 a vyučovať sa v nej začalo po
skončení prvého polroka 1936/1937.
Bola to prvá rozmernejšia a spoločensky dôleţitá budova
v tejto štvrti. Stala sa určitým symbolom perspektívy
hospodárskej prosperity mesta Trenčín a Slovenska. Budova
Obchodnej akadémie v Trenčíne predstavovala vo svojom
čase najmodernejšiu školskú budovu na Slovensku. Bola
výborne vybavená aj učebnými pomôckami tých čias ako
písacími, počítacími a účtovacími strojmi.
Budova
Obchodnej
akadémie
bola
zapísaná
do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok pod č.
11369 zo dňa 26.02.2001.
V roku 1999 vykonalo trenčianske Regionálne stredisko
Pamiatkového ústavu „Pasportizáciu urbanistického súboru
Trenčín – Horná Sihoť“ (spracovatelia Ing. arch. Jozef Múdry
a PhDr. Ingrid Gajdošová), ktorej predchádzal archívny
výskum. Z autentických dokumentov (sú doloţené v spomínanej pasportizácii) vyplynulo, ţe dňa 20. apríla 1931 mestská
rada v Trenčíne uzavrela výsledok rokovania poroty na
posudzovanie došlých návrhov regulačného plánu Hornej
Sihote v Trenčíne takto :
- 1. cena udelená nebola;
- 2. cenu získal Ing. K. Říha z Prahy, za čo dostal odmenu
6.000 Kč
- 3. cenu získali tri subjekty :
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1. Ing. Jozef Zemánek a spol. z Bratislavy,
2. Ing. arch. Balcárek a spol. z Prahy, dostali odmenu
kaţdý 4.000 Kč,
3. arch. Ferdinand Kouba z Prahy
- Okrem toho boli prisúdené ešte trom súťaţným návrhom
odmeny. Ich autori zostali však anonymní, pretoţe sa
skrývali pod heslami súťaţných návrhov.
Podľa vyššie spomínaného záznamu z mestskej rady bol
technický referát poverený, aby vyţiadal vypracovanie
rozpočtu od všetkých autorov, ktorí získali druhú a tretiu cenu.
V archívnej dokumentácii Štátneho okresného archívu
Trenčín je zachovalá korešpondencia mesta Trenčín s Ing.
arch. K. Říhom, zastúpeným JUDr. Otakarom Hynkom
z Prahy. V liste z 12. marca 1932 sa Ing. arch. K. Říha
sťaţuje, ţe od mesta Trenčín nedostal ţiadnu odpoveď
ohľadom dopracovania svojho súťaţného návrhu. Okrem toho
upozorňuje na skutočnosť, ţe pri vypísaní architektonickej
súťaţe na objekt Obchodnej akadémie v Trenčíne bol
poskytnutý nový regulačný plán Hornej Sihote vypracovaného
podľa jeho návrhu, no bez jeho vedomia a súhlasu.
V odpovedi technický referent mesta Trenčín Ing. Edmund
Blaţek zo dňa 15. marca 1932 píše Ing. arch. K. Říhovi,
citujem „... mesto si svojimi technickými silami samo
vypracovalo regulačný plán dľa smerníc, vydaných
odborníkmi Krajinského úradu a Riaditeľstva štátnych
ţelezníc v Bratislave.“ Meno Ing. arch. F. Silbernsteina sa
v tejto korešpodencii nikde nevyskytuje, hoci jeho spoluprácu
s technickým referátom mesta Trenčín vylúčiť nemoţno. Ing.
arch. F. Silbernstein nebol medzi prvými ocenenými
účastníkmi urbanistickej súťaţe na Hornú Sihoť.
V blízkosti Obchodnej akadémie v Trenčíne boli postavené
ďalšie budovy z ateliéru Ing. arch. F. Silbernsteina :
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- nájomný dom pre pána E. Ševčíka, ktorý vlastnil na
Sladkovičovej ulici v Trenčíne predajňu s písacími
potrebami. Bol postavený v roku 1937;
- tri nájomné domy pre vojenských gáţistov, ktoré boli
vyprojektované v roku 1937 a postavené v roku 1939;
Medzi najkvalitnejšie práce Ing. arch. F. Silbernsteina patrí
budova Mestskej sporiteľne v Trenčíne, dnešná Slovenská
sporiteľňa a.s. postavená na Mierovom námestí v roku 1938.
Budova bola zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych
pamiatok pod č. 11346 zo dňa 19.10.2000. O budove je prvá
zmienka v časopise „Forum“ z roku 1938.
Zhrnutie
Ing. arch. Ferdinand Silbernstein od skončenia vysokej
školy do roku 1938 trinásť rokov projektoval, z toho 4 – 5
rokov u M. M. Harminca a 8 – 9 rokov samostatne. Mal za
sebou niekoľko úspešných umiestnení na súťaţiach a podľa
jeho projektov postavené 3 vily, 5 nájomných bytov, 3 školy,
jeden polyfunkčný mestský dom, niekoľko menších verejných
budov. Na prvý pohľad je zrejmé, ţe jeho význam nie je
v počte v ich realizácii, ale predovšetkým na kvalite. Sám si
uvedomoval dobu, v ktorej začínal tvoriť. Hovorí „bola
svetová kríza a vyhliadky neboli ruţové, ale podarilo sa mi
dostať niekoľko malých objednávok od priateľov najmä
v menších mestách a ja som sa s nimi uspokojil.“
Ing. arch. Ferdinand Silbernstein-Silvan bol od svojej prvej
samostatnej realizácie predstaviteľom vtedy uţ uznávanej
funkcionalistickej architektúry a v ţiadnej svojej práci od
nej neustúpil. Jeho práce môţeme zaradiť do prúdu , ktorý bol
ovplyvnený zakladateľom „Bauhausu“ Walterom Gropiom.
Nie purizmus, ale výraz základných funkcií v architektonicky
komponovaných, posúvaných a gradovaných blokoch hmoty
budovy, biela architektúra oţivená materiálom skla alebo
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keramiky. Pre jeho kompozičný princíp bola charakteristická
akási rozloţitosť hmôt v priestore – zvýraznenie horizontality
a dostatočného priestoru, v ktorom sa objektu nachádza. I keď
niekde pracoval s kompozíciou na hlavnú os, oveľa väčšmi
uprednosňoval zdôrazňovanie nároţí, kam umiestňoval aj
vstupy. Vrcholom jeho tvorby sa stali budovy Obchodnej
akadémie a Slovenskej sporiteľne v Trenčíne. V podobnej
architektonickej jednote boli vytvorené všetky jeho práce
i keď pre odlišné investičné zámery v skromnejšej realizácii.
Funkcionalizmus uplatňoval tvorivo vo variante vlastného
autorského rukopisu.
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Mgr. Jozef Čery : Urbanizácia mestskej časti
Horná Sihoť – Trenčín
Začiatkom mája 2004 som bol poţiadaný primátorom
mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom o podrobné zistenie
činnosti Ing. arch. Ferdinanda Silbernsteina v Trenčíne, v
súvislosti s urbanizáciou mestskej časti Horná Sihoť –
Trenčín. Nešlo o samoúčelné zisťovanie, pretoţe zámerom
Mesta Trenčín pre najbliţšiu budúcnosť bolo dať tejto
osobnosti patričnú úctu za to, čo pre Mesto Trenčín
v minulosti vykonal.
Pri spracovaní spomínanej úlohy mi veľmi dobre pomohol
dokument pod názvom „Pasportizácia urbanistického súboru
Trenčín – Horná Sihoť“, ktorá bola zaradená do plánu
hlavných úloh Pamiatkového ústavu v Bratislave, regionálne
stredisko Trenčín na rok 1999 z dôvodu zdokumentovania
funkcionalisticky zaloţenej mestskej štvrte v Trenčíne. Jej
spracovateľmi boli Ing. arch. Jozef Múdry a PhDr. Ingrid
Gajdošová. Obaja spracovatelia v dokumente uvádzali, ţe
hlavné podklady boli získané archívnym výskumom uloţené v
Štátnom okresnom archíve Trenčín, archíve Mesta Trenčín
a archíve Trenčianskeho múzea a potom terénnym výskumom,
štúdiom literatúry a konzultáciami dnes ešte ţijúcich osôb,
ktorí pracovali na odbore územného plánu a architektúry
Mestského národného výboru v Trenčíne s exvedúcimi odboru
Ing. arch. Jánom Kvasnicom, Ing. arch. Štefanom Androvičom
a pracovníkmi, ktorí v roku 1999 pracovali na odbore
územného plánu Mestského úradu v Trenčíne.
Autori uvádzali, ţe v rámci tejto úlohy bol
zdokumentovaný proces zástavby lokality, počínajúc
spoločensko – hospodárskymi podmienkami v prvej tretiny
20. storočia
a prvými impulzami cez jednotlivé štádia
projektovej prípravy (regulačný plán, vrátane doloţiteľných
úprav) a realizačné práce aţ po popis súčasného stavu.
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K bohatej textovej časti doloţili aj kópie mimoriadnych
dôleţitých autentických dokumentov, ktoré základné
konštatovanie o autorstve urbanistických plánov Hornej Sihote
v Trenčíne, doteraz publikované, dávajú do úplne novej
polohy.
Pri spracovaní tejto správy pre primátora mesta Trenčín
Ing. Branislava Cellera sa mi podarilo nájsť ďalší zdroj
informácií štúdiom v Štátnom okresnom archíve Trenčín
a v kniţnici Trenčianskeho múzea. Spomínaný zdroj,
týţdenník „Trenčan“ z rokov 1931 a 1932 jednoznačne
potvrdzuje konštatovanie autorov spomínanej úlohy z roku
1999.
Spoločensko – hospodárske podmienky
Stavebný rozvoj mesta Trenčín na začiatku 20. storočia bol
podmienený viacerými skutočnosťami :
- Rok 1907 – nástup Ing. Kubinszkého do funkcie prednostu
stavebného referátu, resp. mestského architekta znamená
začiatok činnosti oficiálneho stavebno-technického orgánu
mesta Trenčín;
- Rok 1916 – do funkcie prednostu stavebného referátu
nastúpil Ing. J. Reiss. Vzhľadom na vojnové udalosti prvej
svetovej vojny bola celá stavebná činnosť utlmená;
- Od roku 1920 do roku 1945 pôsobil v tejto funkcii Ing.
Eduard Blaţek (v listovej agende mesta sa píše Ing. Odon
Blaţek).
- Uţ pred prvou svetovou vojnou existovala koncepcia
komplexného stavebno-technického rozvoja celej sídelnej
aglomerácie. Vojna však tieto plány prerušila.
- Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie sa zmenil
štátoprávny a administratívno-mocenský systém, keď zo
ţupného kráľovského mesta Trenčín sa mesto Trenčín sa
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stalo mestom okresným, s čím súvisel aj pokles
investorského záujmu.
- Po vzniku 1. ČSR rozvoj ekonomicko-výrobnej sféry sa
orientoval viac na české kraje a tak na Slovensku
stagnovalo budovanie. V nových podmienkach sa aj
v Trenčíne stali viaceré predvojnové dlhodobé programy
neaktuálne.
- V celom období od vzniku 1. ČSR aţ do hospodárskej
krízy 1929 umoţňovali komplikované hospodárske pomery
iba veľmi obmedzený rozvoj miestneho stavebníctva.
Vzniklo niekoľko stavebných firiem, ktoré stavali obytné
domy, ţivnostenské prevádzkárne, dielničky, ktoré
nevyţadovali nároky na technickú a architektonickovýtvarnú hodnotu. Takto sa budovalo všade, nebolo to
charakteristické len pre Trenčín.
Z miestnych staviteľov väčšie stavby realizoval staviteľ
talianskeho pôvodu Romulo Cicutto. Z ostatných moţno
spomenúť českých podnikateľov Čevelu a Ročáka
a z miestnych
trenčianskych
podnikateľov
Alexandra
Marákyho, Jána Barytusa, Jozefa Minaříka, Dominika Filippa,
Ing. Gustava Dohnányiho a ďalších.
V Trenčíne ani v jeho blízkom okolí v dvadsiatich rokoch
minulého storočia nepôsobil ţiaden architekt, ktorého by
mohlo mesto Trenčín vyuţiť ako konzultanta, alebo externého
poradcu. Ani Ing. Odon Blaţek nebol architektom. Komerčne
orientovaní stavitelia neboli veľmi ochotní pracovať
v čestných funkciách, resp. za slabo honorovaný platený
úväzok pre mesto Trenčín. Za celé obdobie od roku 1920 do
roku 1945, keď bol vo funkcii prednostu stavebného referátu
Ing. Odona Blaţeka mal tento veľmi málo ochotných
spolupracovníkov – ako Alexander Maráky, Ján Barytus,
neskôr Dominik Filip. A oveľa neskôr erudovaný externý
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poradca Ing. arch. Ferdinand Silbernstein. Tento sereďský
rodák (1902 – 1982) pôsobiaci v Bratislave sa začiatkom
tridsiatich rokov začal intenzívne zaoberať otázky
urbanistického rozvoja mesta Trenčín.
(Uvedenú skutočnosť je spracovaná vo Vlastivednej
monografii mesta Trenčín č. 2 Ing. arch. Š. Androvičom pod
názvom „Stavebný rozvoj Trenčína v rokoch 1918 – 1945, str.
55 – 57, vydaná v Bratislave 1997. Ten istý autor napísal
článok v časopise „Projekt slovenskej architektúry“ č. 5/1996,
na str. 58-59).
Urbanistická koncepcia a dokumentácia
Horná Sihoť, územie situované severovýchodne od centra
mesta Trenčín bolo začiatkom 20. storočia vymedzené zo
severu nezregulovaným Váhom, z juţnej časti Kubranským
potokom a štátnou ţeleznicou, z východnej strany katastrálnou
hranicou a obcou Kubra.
Podľa mapy z roku 1911 je zreteľné vidieť spôsob vyuţitia
tejto lokality ako napríklad :
- vojenské cvičisko,
- futbalový štadión,
- mestské a súkromné pozemky (vyuţívané ako role alebo
záhrady),
- mlyn v blízkosti vtedajšej ţelezničnej stanice,
- vojenské sklady pri ţelezničnej trati.
Koncom dvadsiatich rokov bolo postavených niekoľko
rodinných domov v miestne dnešnej Švermovej ulice
k kriţovaní Jiráskovej a Viestovej ulice. Na situačnom pláne
mesta Trenčín z roku 1934 je vidieť obytný dom ţelezničných
zamestnancov, mestské vodovodné čerpadlo a vojenské sklady
pohonných hmôt československého autopraporu č. 3 pri
ţelezničnej trati.
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Prvou dôleţitou snahou riešiť rozvoj mesta Trenčín v časti
Hornej Sihote bolo rozhodnutie („uzavretie“) zastupiteľského
zboru mesta Trenčín vypísať ídeovú súťaţ na vypracovanie
regulačného plánu Hornej Sihote zo dňa 29. mája 1923.
Predstavitelia mesta Trenčín si uţ v týchto dňoch uvedomovali
perspektívu tejto lokality na zástavbu s ohľadom na očakávaný
rozvoj mesta Trenčín. Pri zdôvodnení sa doslovne píše,
citujem „Následkom projektovaného upravenia brehov rieky
Váh, bude moţno v budúcnosti na Sihoti novú štvrť, ako
najpeknejšiu časť mesta budovať a tým by bola odstránená tá
neprajná situácia, ţe mesto sa len pozdĺţne smerom
k Biskupiciam a veľkej Kubre mohlo vyvinúť a neprajnú
polohu dostalo“.
Dňa 22.decembra 1923 Štátny notársky úrad mesta Trenčín
poţiadal listom Expozitúru na úpravu rieky Váh v Trenčíne
o zakreslenie regulačnej čiary rieky Váh, t.j. čiary budúcej
hrádze, pričom sa odvoláva na rozhodnutie mestskej rady zo
dňa 15.12.1923 a zdôvodňuje, ţe doplnenie plánu je potrebné
pre vypísanie súťaţe. (Štátny okresný archív Trenčín –
Mestský národný výbor Trenčín 1923 – 1945).
Nie je známe, či sa na základe rozhodnutia mimoriadneho
zasadnutia zastupiteľského zboru mesta Trenčíne zo dňa 29.
mája 1923 v nasledujúcich rokoch aţ do roku 1931 konala
urbanistická súťaţ, resp. či bolo zadané vypracovanie
regulačného plánu.
Podľa publikovanej správy Ing. arch. Štefana Androviča
predloţil v roku 1931 Ing. arch. F. Silbernstein spolu
s trenčianskym podnikateľom Romulom Cicuttom starostovi
mesta Trenčín Jozefovi Reihelovi návrh na vypísanie
urbanistickej súťaţe na riešenie trenčianskej Hornej Sihote.
Mestský úrad v Trenčíne návrh prijal a vypísal súťaţ ešte
v tomto roku. Ing. arch. Ferdinand Silbernstein súťaţ vyhral
pred topoľčianskym architektom Eugenom Rosenbergom
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a praţským triom architektov – Hrubý, Kopa, Balcárek. Ako
štvrtý sa v poradí umiestnil Bohuslav Fuchs z Brna.
(Táto skutočnosť je opísaná vo Vlastivednej monografii mesta
Trenčín č. 2 na strane 57.
Toto konštatovanie sa Ing. arch. Jozefovi Múdrému
a PhDr. Ingrid Gajdošovej nepodarilo overiť, potvrdiť
v archívoch Štátneho okresného archívu Trenčín, Mestského
národného výboru Trenčín a v Trenčianskom múzeu.
Na druhej strane sa však podarilo nájsť dokument, ktorý
doteraz spochybňuje vţitý názor v odbornej verejnosti
o autorstve víťaza urbanistickej súťaţe Ing. arch. F.
Silbernsteina a tou je zápisnica zo zasadnutia rady mesta
Trenčín zo dňa 20. apríla 1931. V zápisnici zo zasadnutia rady
mesta Trenčín zo dňa 20. apríla 1931 pod č. j.: 281/1931 sa
konštatujú výsledky súťaţe na regulačný plán Hornej Sihote.
Podľa odbornej poroty, táto jednohlasne rozdelila ceny
a odmeny takto :
- prvá cena nebola udelená.
- druhá cena bola prisúdená autorovi projektu s heslom
„Nový Trenčín“ Ing. K. Říhovi z Prahy v obnose
6000,- Kč.
- tretie ceny boli udelené aţ tri a to :
- autorovi projektu pod heslom „T“ Ing. Jozefovi
Zemánkovi a spol. z Prahy,
- autorovi projektu pod heslom „13“ Ing. arch.
Balcárkovi a spol. z Prahy,
- autorovi projektu pod heslom „Nad Váhom“
arch. Ferdinandovi Koubovi z Prahy s obnosom
4.000,- Kč.
Odmeny boli prisúdené ešte projektom s heslami „Trenčín
57“, zelený terč a projektu s heslom „111222“.
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Technický referát bol poverený ,aby vyţiadal od všetkých
autorov odmenených druhou a treťou cenou vypracovanie
rozpočtu.
Vyššie spomínaný dokument podporuje týţdenník
„Trenčan“ z 25. apríla 1931, kde na strane 2 v článku pod
názvom „Výsledok verejnej súťaţe na získanie návrhov
regulačného plánu Hornej Sihote v Trenčíne“ sa píše
nasledovne : „Porota, ktorá zasadala v dobe od 10. do 14.
apríla 1931 sa jednohlasne rozhodla :
1. cenu neudeliť.
2. cena v obnose 6.000 korún bola prisúdená autorovi
projektu s heslom „Nový Trenčín“ Ing. arch. J. Říhovi
z Prahy 16.
3. cena a 4.000 korún prisúdená bola trom autorom :
a) autorom projektu s heslom „T“ zelené bola skupina Ing. Jozef Zemánek, Ing. Arnošt Suske, Ing. arch.
Juraj Ţalmar,
b) autorom projektu s heslom „13“ bola skupina - Ing.
Balcárek, Ing. Kopp, Ing. arch. Horák z Prahy 16.
c) autorovi projektu s heslom „Nad Váhom“, ktorým bol
arch. Ferdinand Kouba.
Odmeny po 2000 korún boli prisúdené týmto projektom :
- autorovi projektu s heslom „Trenčín 57“
- autorovi projektu s heslom „Zelený terč“
- autorovi projektu s heslom „111222“
Projektanti, ktorým boli udelené odmeny sa týmto
vyzývajú, aby sa písomne osvedčili, či príjmu prisúdené
odmeny. Projekty, program súťaţe a zápisnica o posúdení
návrhov budú na mestskom dome vo veľkej dvorane
vystavené v dobe od 26. apríla do 2. mája od 10. do 12.
dopoludnia
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V Trenčíne 20. apríla 1931 – podpísaný Jozef Reihel v.r.
starosta a Dezider Kántor v.r. vedúci notár“ – toľko presný
citát z „Trenčana“.
Redaktor týţdenníka „Trenčan“ z 9. mája 1931 v správe
z mimoriadneho zasadnutia zastupiteľského zboru mesta
Trenčín zo dňa 6. mája 1931 konaného vo večerných hodinách
napísal tieto zaujímavosti. Citujem „Veľkým záujmom
sledovali členovia (členovia zastupiteľského zboru) referát
technického referenta Ing. Blaţeka o výsledku verejnej súťaţe
na zadováţenia ídeových plánov pre reguláciu Hornej Sihote.
Došlé plány boli vyloţené a sú opravdu zaujímavé, najmä pre
nadhodené zaujímavé myšlienky, ako sa má mesto rozvinúť.
Touto otázkou, vzhľadom na veľký význam pre mesto naša
verejnosť sa stále musí zapodievať. Vyhotovením konečného
regulačného plánu poveril sa Ing. Blaţek (bol to návrh Dr.
Pereszlényiho), bez újmy jeho úradovania a plány má
dokončiť do konca júna 1931. Odmenu za túto prácu mu
navrhne rada a nesmie presahovať výšku odmenených ponúk.
Kvitovať musíme, ţe odborný referát Ing. Blaţeka bol
objektívny, úprimne poukázal na jednotlivé výhody
a nedostatky plánov zo špeciálneho poloţenia mesta a jeho
finančnej schopnosti.
(Bol plán, ktorý na preloţenie
ţelezničnej stanice mal náklad 20 miliónov korún)“ Toľko
citát správy z týţdenníka „Trenčan“. Nikde nefiguruje meno
Ing. arch. Ferdinanda Silbernsteina.
Rozhodnutie („uzavretie“) mestskej rady Trenčín schválil
zastupiteľský zbor mesta Trenčín dňa 1. septembra 1931 pod
č. j. : 191/6940/1931.
Týţdenník „Trenčan“ zo dňa 12. septembra 1931
konštatuje, ţe na zasadnutí zastupiteľského zboru mesta
Trenčín dňa 1. septembra 1931 :
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- bol schválený regulačný plán na Hornú Sihoť,
- ustálili sa ceny stavebných pozemkov na Hornú Sihoť,
- rozhodlo sa o oprave mestského domu po dlhej debate.
O nejasnom priebehu súťaţe sa dokladuje následná
korešpondencia Ing. arch. K. Říhu, zastúpeného JUDr.
Otakarom Hynkom z Prahy, keď v liste zo dňa 12. marca
1932 ţiada 100 % náhradu z ceny návrhu za to, ţe napriek
opakovanému predloţeniu ponuky na vypracovanie
definitívneho projektu, o ktorý bol písomne poţiadaný dňa 21.
apríla 1931 (ponuky boli predloţené 27. apríla 1931 a 17. júla
1931) nedostal od mesta Trenčín odpoveď. Ďalej v liste
napísal, ţe pri vypísaní architektonickej súťaţe na objekt
„Obchodná akadémia Horná Sihoť Trenčín“ bol súťaţiacim
poskytnutý nový regulačný plán Hornej
Sihote,
vypracovaného podľa jeho návrhu bez jeho vedomia
a súhlasu.
Na spomenutý list odpovedal technický referent mesta
Trenčín Ing, Odon Blaţek listom zo dňa 15. marca 1932.
V ňom okrem iného píše, citujem : „mestská rada nepoverila
inú osobu s vypracovaním definitívneho plánu, ale mesto si
svojimi technickými silami vypracovalo regulačný plán podľa
smerníc
vydaných
odborníkmi
Krajinského
úradu
a Riaditeľstva štátnych ţelezníc v Bratislave. Taktieţ
nepouţilo mesto získaných myšlienok pre prípad iných. Za to
mesto nemôţe vyplatiť odškodné ...“
V odpovedi zo dňa 16. marca 1932 vyčíta architekt Ing. J.
K. Říha mestu Trenčín morálne a právne vykorisťovanie
architektov.
Sťaţnosť Ing. arch. J. K. Říhu uzavrela rada mesta Trenčín
dňa 25. apríla 1932, keď mu neuznala nárok na honorár.
(ŠOKA Trenčín, MsNV Trenčín 1923 – 1945).
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Na doplnenie vyššie uvedených údajov treba dodať, ţe
vyhláseniu urbanistickej súťaţe predchádzalo stanovenie línie
kanála Váhu Krajinským úradom v Bratislave, ktorý bol mestu
Trenčín doručený jeho zo dňa 15. januára 1931 pod č. j.: 44342,396 ako „generálne riešenie vyuţitia vodnej sily rieky
Váh na úseku Trenčína a prevedenie laterálneho kanálu
v území určenom pre nové mestské štvrte“. Jeho súčasťou bol
plán v mierke 1:1000.
Riešené územie v súťaţi z roku 1931 zodpovedá dnešnému
územiu „Sihoť I.“, vrátane rekreačno – športového komplexu
v západnej časti medzi traťou a hrádzou a časti „Sihoť 2.“, kde
bývalá katastrálna hranica bola vedená pribliţne za nákupným
strediskom „Rozkvet“ vrátane, šikmo k ţelezničnému
priecestiu pri bývalej mliekárni.
Dnes je súčasný urbanistický súbor oproti súťaţným
návrhom mierne zmenený a dotýka sa :
- zo severu vybudovaním hrádze potoku Teplička súbeţne
s prívodným kanálom hydrocentrály;
- z juhu
preloţením
ţelezničnej
trate
v súvislosti
s vybudovaním novej ţelezničnej trate v roku 1944.
K regulačnému plánu Hornej Sihote sa vyjadril Krajinský
úrad v Bratislave dňa 5. mája 1933. Jeho vyjadrenie
vysvetľuje Okresný úrad v Trenčíne Obecnému úradu mesta
Trenčín listom zo dňa 7. júna 1933, keď tento nariadil
prepracovanie regulačného plánu v zmysle pripomienok : „pri
radových zástavbách treba v regulačnom pláne poznačiť
absolútnu výšku hlavných ríms a hrebeňov striech. U striech
rovných výšky prípustných nástavkov strešných. Jednotlivé
bloky domov smú byť zastavané len jedným spôsobom (buď
šikmé alebo ploché strechy)“.
Mesto Trenčín vyhovelo poţiadavkám a dalo prepracovať
regulačný plán. Vo Vlastivednej monografii č. 2 Ing. arch.
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Štefan Androvič na strane 57 uvádza, ţe „druhé kolo súťaţe
prebehlo v roku 1935 a Silbernstein sa aj v ňom veľmi dobre
umiestnil. Hoci súťaţ nevyhral, jeho návrh bol
najekonomickejší, a preto sa realizácia plánovanej zástavby
rozhodla aj začala podľa neho.“
V neskoršej listovej dokumentácii sa spomína „regulačný
plán Hornej Sihote“ z roku 1936. Originálny plán sa
nepodarilo získať, ale podľa listovej agendy a fragmentov
neskoršej projektovej dokumentácie (napríklad vytýčenie
hraníc jednotlivých blokov Hornej Sihote.
Autori výskumu Ing. arch. Jozef Múdry a PhDr. Ingrid
Gajdošová vyslovili názor, ţe regulačný plán vypracovaný
Ing. arch. K. Říhom v roku 1931 dopracoval mestský
technický referát. Pri jeho porovnávaní nemali by byť veľké
rozdiely z regulačným plánom z roku 1936. Regulačný plán
z roku 1936 je s najväčšou pravdepodobnosťou zachytený na
mape mesta Trenčín z 1. augusta 1943.
Pri porovnaní súčasného stavu a regulačného plánu z roku
1936 okrem zmien na východnej hranici sa môţe konštatovať :
- nerealizovala sa štátna obvodná cesta popri kanály Váhu,
- vybudovala sa obsluţná Nábreţná ulica rovnobeţná
s Rázusovou ulicou,
- v západnej časti sa nevybudovala cesta kolmá k Váhu
medzi futbalovým štadiónom a športovou halou,
- nerealizoval sa plán vybudovať z Hornej Sihote
administratívno – správne centrum mesta Trenčín.
Časová postupnosť pri realizácii regulačného plánu oblasti
Hornej Sihote v Trenčíne :
Dňa 24. novembra 1937 Obecný úrad mesta Trenčín
poţiadal Krajinský úrad v Bratislave o podporu pre zhotovenie
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regulačného plánu mesta Trenčín, ktorého spracovanie sa má
začať v roku 1938.
Dňa 31. marca 1938 bola na Mestskom úrade v Trenčíne
spísaná zápisnica „Trenčín – schválenie regulačného plánu
oblasti Hornej Sihote“.
V auguste 1940 mesto Trenčín zadalo geometrovi Ing.
Jánovi Javorskému z Trenčína meračské práce na prípravu
regulačného plánu mesta Trenčín. Skončili sa oneskorene 10.
júna 1942.
Dňa 27. októbra 1942 a 5. júna 1943 urguje Ministerstvo
obrany Slovenského štátu začatie regulačného plánu.
Dňa 7. septembra 1943 sa konala technická porada
ohľadom prípravných prác pre vypracovanie regulačného
plánu mesta Trenčín a susedných obcí.
V decembri 1946 MNV Trenčín zadalo vypracovanie
regulačného plánu mesta Trenčín Ing. arch. Pavlovi Andríkovi
a Ing. arch. Martinovi Kusému z Bratislavy.
Regulačný plán bol dodaný v septembri 1947.
V decembri 1949 sa prejednával regulačný plán mesta
Trenčín.
Vo februári 1950 sa prejednával smerný a podrobný
územný plán mesta Trenčín.
Dňa 29. novembra 1951 rada Miestneho národného výboru
v Trenčíne schválila upravený pre oblasť Horná Sihoť
vyhotoveného Stavoprojektom Bratislava.
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Objekty na Hornej Sihoti
1. Podjazd pod ţelezničnú trať
S potrebou bezkolízneho stavu prepojenia mesta Trenčín
s Hornou Sihoťou sa rátalo uţ pri vypracovaní regulačného
plánu v roku 1931, na mieste ţelezničnej rampy v časti „Pri
lesíku“.
Zachovala sa projektová dokumentácia z roku 1935
vypracovanú mestským technickým referentom Ing. Odonom
Blaţekom, ktorá sa ale nerealizovala.
Autorom architektonického riešenia podjazdu na Hornú
Sihoť bol Ing. arch. F. Silbernstein. Projekt vypracoval Ing.
Čistiakov z Riaditeľstva slovenských ţelezníc v Bratislave.
Riaditeľstvo Slovenských ţelezníc zadalo prácu víťazovi
verejnej súťaţe staviteľovi Ing. Adamcovi z Trenčianskych
Teplíc. Stavbu realizovala firma „Ing. Adamec“ v rokoch
1938 aţ 1940.
Dňa 1. mája 1941 bol podjazd odovzdaný do uţívania.
Očividne sa zlepšilo spojenie medzi starým mestom a novou
štvrťou, kde v tom čase uţ stálo viac ako 100 nových domov,
medzi nimi aj budova obchodnej akadémie, veliteľstva divízie
so ţupným a okresným úradom, Dom Hlinkovej gardy
a mestská plaváreň.
2. Druhý podjazd
Bol navrhnutý v regulačnom pláne z roku 1931 a mal byť
pokračovaním Kukučínovej ulice. Realizovaný nebol.
3. Tretí podjazd
Bol navrhnutý v regulačnom pláne z roku 1931 na spojenie
starého mesta s Hornou Sihoťou pod ţelezničnom traťou.
Projekt vypracoval v roku 1937 Ing. E. Schwatzbert
z Bratislavy. Komisia z Krajinského úradu v Bratislave
s navrhnutým riešením nesúhlasila. Navrhla mestu Trenčín,
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aby bol podchod širší na 5 metrov. Podchod realizoval
staviteľ Dominik Filipp spolu s firmou „Ing. Dohnányi“. Do
uţívania bol odovzdaný v roku 1941.
4. Sokolovňa
Dňa 7. augusta 1933 zastupiteľský zbor mesta Trenčín
súhlasil s odpredajom pozemku na stavbu Sokolovne TJ
Sokol s podmienkou, ţe v prípade zmeny v regulačnom
pláne TJ Sokol znáša riziká. Slávnostným otvorením
Sokolovne 15. decembra 1935 sa skutočne začala zástavba
Hornej Sihote.
5. Letná plaváreň
Mestská rada v Trenčíne poverila s vypracovaním projektu
letnej plavárne Ing. Jána Černocha z Bratislavy. Jeho projekt
zahrňoval ţelezobetónovú konštrukciu bazénu, prívodný
rúrovod teplej vody z továrne Thiberghien aţ po kúpalisko
a odpadový rúrovod. Hlavnú budovu so šatňami projektoval
staviteľ Alexander Maráky z Trenčína. Letná plaváreň bola
odovzdaná do uţívania v roku 1937.
6. Obchodná akadémia
Prv neţ sa bliţšie zoznámime s budovaním objektu
Obchodnej akadémie v Trenčíne, treba ešte uviesť niekoľko
historických faktov :
- Začiatkom školského roka 1919/1920 bola zriadená
v Trenčíne Československá obchodná škola.
- V školskom roku 1927/1928 bola otvorená Štátna
československá
obchodná
akadémia,
pričom
Československá obchodná škola nebola zrušená, lebo
pokračovala vo vzdelávaní niţších kvalifikovaných
kádrov.
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- V roku 1929 vyprojektoval Ing. Oldřich Nový z Prahy
nový objekt školy so situovaním do lokality Palackého
ulice na Gáborovom pozemku.
- Dňa 7. októbra 1930 zástupcovia mesta Trenčín,
Trenčianskeho
okresu
a riaditeľstva
Štátnej
československej obchodnej akadémie predchádzajúcu
lokalitu zamietli a zhodli sa na tom, ţe najvhodnejším
miestom pre školu bude lokalita Hornej Sihote.
- Dňa 4. novembra 1930 zástupcovia mesta Trenčín zaslali
ministerstvu školstva ţiadosť o vybudovanie novej školy
v lokalite Hornej Sihote, ktorú dňa 18. novembra 1930
minister školstva schválil.
- Dňa 19. decembra 1930 rada mesta Trenčín vypísala
verejnú súťaţ na ídeové plány pre výstavbu novej školy
v lokalite Horná Sihoť. Súťaţ sa uskutočnila v čase medzi
1. februárom aţ 5. marca 1932, do ktorej bolo zaslaných
aţ 50 návrhov. V zápisnici z tejto súťaţe zo dňa 29. marca
1932 sa konštatuje, ţe ani jeden z návrhov nevyhovuje
úplne ídeovému zámeru. Súťaţ bola vyhodnotená
nasledovne :
1. cena udelená nebola,
2. cena bola udelená návrhu pod heslom „M-M“,
ktorého autorom bol Ing. Antonín Černý z Prahy, za
čo dostal odmenu 5000,- korún,
3. cena bola udelená návrhu pod heslom „Váh“,
ktorého autorom bol Ing. František Bednárik a Ing.
A. Holik zo Ţiliny , za čo dostali odmenu 3000,korún.
- Dňa 5. apríla 1932 píše riaditeľ Štátnej československej
obchodnej akadémie v Trenčíne, ţe „uţšia komisia
vyslaná mestskou radou vybrala k ďalšiemu jednaniu
projekt označený heslom „Náčrtok“ a ako druhú
eventualitu projekt s heslom „333“.
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- Dňa 25. apríla 1932 zaslal mestský technický referát
v Trenčíne list arch. Antonínovi Černému za akých
podmienok a za aký obnos by vypracoval podrobné plány
a rozpočty, alternatívne za aký obnos by bol ochotný
ponechať mestu Trenčín projekt so všetkými právami
a myšlienkami, aby ho mohol dopracovať mestský
technický referát.
- Listom zo dňa 27. apríla 1932 arch. Černý z Prahy
odpovedá, ţe ţiada obnos 25.600,- korún.
- Rada mesta Trenčín na svojom zasadnutí dňa 23. mája
1932 prijíma za podklad novostavby Obchodnej akadémie
v Trenčíne projekt z verejnej súťaţe číslo 26 podaný pod
heslom „21.221“, ktorého autorom bol Ing. arch.
Ferdinand Silbernstein z Bratislavy v zmysle ponuky z 2.
mája 1932 v sume 25.650,- korún.
- Dňa 8. júna 1932 sa proti uzneseniu mestského
zastupiteľstva v Trenčíne odvolal František Černý
z Trenčína, ţe rozhodnutie je proti všetkým zásadám
zadávacieho poriadku a tieţ hospodárnosti. Poznamenáva,
ţe vyhlasovateľ súťaţe mal radšej zadať projekt priamo.
- Dňa 21. júna 1932 mesto Trenčín zaslalo kompletnú
dokumentáciu obchodnej akadémie od Ing. arch.
Ferdinanda Silbernsteina Ministerstvu školstva a 19. júla
1932 bola schválená ministrom školstva.
- Dňa 4. septembra 1932 schválil projektovú dokumentáciu
Okresný úrad v Trenčíne. Verejná súťaţ na dodávateľa
bola odloţená vzhadom na finančné problémy.
- Aţ dňa 26. augusta 1935 rada mesta Trenčín vypísala
verejnú súťaţ na dodávateľov.
- Dňa 26. augusta 1935 boli zadané zemné, murárske
a ţelezobetónové práce firme Ing. Strebingera.
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- Koncom roka 1936 bola novostavba obchodnej akadémie
dokončená. Škola sa však presťahovala do nových
priestorov v druhom polroku školského roka 1936/1937.
- Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.
februára 1937 bol jednohlasne zvolený za čestného občana
mesta Trenčín ministerský predseda Dr. Milan Hodţa.
Okrem toho rozhodlo pomenovať novú budovu Obchodnej
akadémie v Trenčíne jeho menom. (Trenčan 20.02.1937,
str. 2)
- Mimoriadne
zasadnutie
mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne dňa 31. marca 1937 schválilo pomenovanie
hlavnej ulici na Hornej Sihoti po prezidentovi Dr.
Eduardovi Benešovi a druhú hlavnú ulicu po Dr. Milanovi
Hodţovi. (Trenčan 03.04.1937, str. 3)
7. Objekt generálneho štábu armády Slovenského štátu
V rámci reorganizácie československej brannej moci v lete
1935 bolo v Trenčíne vytvorené Veliteľstvo V. armádneho
zboru.
Zástupcovia mesta Trenčín dňa 22. januára 1936 ponúkli
písomnou formou Ministerstvu národnej obrany , ţe mesto
Trenčín vlastným nákladom postaví pre Veliteľstvo objekt,
zadarmo dá pozemok a postaví domy pre vojenských
gáţistov. Náklady si vojenská správy zaplatí v prenájme.
Ministerstvo národnej obrany s týmto návrhom súhlasilo.
Konkurz na projekt vyhral Ing. arch. Domanský a konkurz
na realizáciu budova Veliteľstva vyhrala praţská stavebná
akciová spoločnosť „Ing. Otakar Nekvasil a.s.“
Okresný úrad v Trenčíne dňa 11. decembra 1936 udelil
stavebné povolenie a kolaudácia sa uskutočnila 21.
novembra 1938.
8. Domy vojenských gáţistov
Na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľského zboru mesta
Trenčín dňa 4. februára 1937 sa rozhodlo, ţe plány
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a rozpočty stavby obytných domov pre gáţistov vypracuje
miestny staviteľ Dominik Filipp podľa ídeových plánov Ing.
arch. Ferdinanda Silbensteina. (Trenčan zo dňa 13.02.1937)
Stavba bola zadaná firme „Berta & Kovács „ z Trenčína
a Piešťan.
9. Obytný dom
Podľa projektu Ing. arch. Ferdinanda Silbernstena bola
v Trenčíne na Hornej Sihoti postavená dvojpodlaţná
bytovka so šiestimi bytmi pre pána Ševčíka. Začiatok
výstavby – 5. apríla 1937 a ukončenie výstavby 15. augusta
1937.
10.Rímsko-katolícky kostol
Dňa 25. augusta 1947 poţiadal Rímsko-katolícky farský
úrad v Trenčíne Mestský národný výbor v Trenčíne
o pozemok pre výstavbu nového rímsko-katolíckeho
kostola v lokalite Hornej Sihote.
Dňa 16. septembra 1947 rada Mestského národného
výboru v Trenčíne ţiadosti Rímsko-katolíckeho farského
úradu v Trenčíne vyhovela a rezervovala na tento účel
pozemok v blízkosti športového štadióna.
Zmenené politicko-spoločenské pomery po roku 1948
zamedzili výstavbu tohto objektu.
11.Ţelezničná stanica
Zastupiteľský zbor mesta Trenčín dňa 21. júla 1936 po
prvýkrát jednal o preloţení ţelezničnej trate v súvislosti s
výstavbou novej ţelezničnej stanice.
Dňa 18. marca 1938 Okresný výbor v Trenčíne schválil
uznesenie zastupiteľstva mesta Trenčín, ktorým boli
odstúpené obecné pozemky Riaditeľstvu slovenských
ţelezníc v Bratislave na preloţenie ţelezničnej stanice
o výmere 101.325 m2. Mesto Trenčín previedlo pozemky
zadarmo s podmienkou, ţe Riaditeľstvo slovenských
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ţelezníc v Bratislave vybuduje na svoje náklady podjazd
pod ţelezničnou traťou na Hornú Sihoť. Projekt na novú
budovu ţelezničnej stanice vypracoval R. Jozefčík. S jej
výstavbou sa začalo 11. augusta 1939 a ţelezničná stanica
bola odovzdaná 23. mája 1944. Je treba dodať, ţe v čase
odovzdania ţelezničnej stanice neboli ešte peróny prekryté.
Celkové náklady na jej vbudovanie činili 25 mil. korún.
V tej dobe patrila medzi najmodernejšie objekty.
12. Pošta
Začala sa stavať 1. decembra 1929 a bola ukončená 25.
októbra 1931. Týţdenník „Trenčan“ zo 7. novembra 1931
ďalej píše, ţe stavebné náklady činili 3,1 milióna korún.
Objekt stavala firma „Nekvasil“ z Brna, ale remeselnícke
práce robili trenčianske firmy „Svojpomoc“, sklenárstvo
„Markovič“, natieračské „AROCH“, elektrotechnické
„Technika“. 12. októbra 1931 si prezrel novú poštu aj
minister pôšt Dr. Emil Franke a pochvalne sa o stavbe
vyjadril.
V Trenčíne 10.06.2004
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PhDr. Janka Karlíková :
domu v Trenčíne

Osudy mestského

Aj budovy majú svoje dejiny a zaujímavé osudy. Pred
šesťdesiatimi rokmi, začiatkom decembra 1934 trenčiansky
opát Rudolf Misz slávnostne vysvätil a odovzdal do uţívania
novostavbu mestského domu. Stará historická radnica
doslúţila a po vleklých sporoch s pamiatkovým referátom
v Bratislave bol konečne pripravený súhlas na jej zbúranie. Uţ
iba dobové fotografie a pohľadnice ju zobrazujú v podobe akú
mala koncom 19. a začiatkom 20. storočia – s charakteristickým arkierom na rohu priečelia, veľkými výkladmi
obchodov rodiny Blaschke ...
Radnica bola pôvodne obyčajným obytným domom,
postaveným začiatkom 16. storočia na frekventovanom mieste
pri dolnej mestskej bráne, v línii starej stredovekej cesty
a mestských hradieb. Dom obývali bohaté trenčianske rodiny.
Z archívnych materiálov sa dozvedáme, ţe uţ v roku 1515
patril dom richtárovi Blaţejovi Hrdému, ktorý v ňom aj
úradoval. V roku 1588 predala dom za 500 zlatých Dorota
Hrdá, vdova po synovi Blaţeja Hrdého. Odvtedy aţ do roku
1620 dom obývali mešťania Albert Czelecz, Juraj Lindeman
a L. Madocsany. V roku 1635 predala do za 1900 zlatých
šľachtičná Magdaléna Ordodyová, manţelka Ladislava
Forgáča z Jelenca, šľachticovi Gabrielovi Serényimu, ktorý
v ňom býval aţ do 1655. V časti domu uchýlil moravskú
exulantku Katarína Záhradeckú, ktorá platila vysokú ročnú
taxu aţ 15 zlatých za byt.
V roku 1663 kúpilo budovu mesto Trenčín a aţ do zbúrania
v roku 1933 slúţili ako mestská radnica. V roku 1681 sa
spomína v prízemnej časti výčap. V roku 1699 býval v dome
hodinár a učiteľ. Po rozsiahlom poţiari v roku 1708 bola
budova celkom zničená a obnovená v roku 1728 s viacerými
stavebnými úpravami (pavlač a poschodie).
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Druhá prestavba v 19. storočí zasiahla do fasády (otvory
okien, výklady) i do strechy, keď sa zmenila z manzardovej na
valbovú. V roku 1872 pristavili k radnici pôvodne obytný
činţiakový dom, ktorý bol otočený hlavnou frontou do
Sladkovičovej ulice. Po adaptácii slúţil ako úradovňa pre
stránky, ktoré v daţdi a v zime stávali na otvorenej pavlači,
spájajúcej starú budovu s prístavbou.
Katastrofálny stav radnice nútil predstaviteľov mesta
Trenčín zaoberať sa výstavbou novej budovy uţ od polovice
dvadsiatich rokov 20. storočia. Zastupiteľský zbor nakoniec
v júli 1928 rozhodol o oprave schátralej budovy s nadstavením
druhého poschodia s rozpočtom 130 tisíc korún. Pre
nedostatok financií mesto Trenčín muselo od toho našťastie
ustúpiť. Vypísalo verejnú súťaţ na získanie čo najväčšieho
počtu návrhov na novostavbu. Bolo prihlásených dvanásť
návrhov, ktoré sa dňa 2. mája 1930 pod prísnym dozorom
konkurznej komisie otvárali a hodnotili. Po tajnom hlasovaní
väčšinou hlasov zvíťazil návrh s heslom „Pre väţu“ s
číslom 11.
Konkurzné konanie prebiehalo na dnešnú dobu zaujímavo
a nadovšetko spravodlivo, keď najskôr sa anonymne hodnotili
projekty (mali svojrázne názvy, ako napríklad „Matúš Čák“,
„Krajan Trenčan“) a aţ po vyrieknutí výsledného verdiktu sa
začali otvárať obálky s menami renomovaných firiem nielen
z Trenčína, ale aj z celého Slovenska. Autorom víťazného
návrh sa stal Ing. Vojtech Šebor z Bratislavy. Odmenami boli
poctení staviteľ Alexander maraky z Trenčína, Ing. Emil Beluš
z Bratislavy a architekt Gerenday z Piešťan.
Odbornej porote sa víťazný návrh pozdával hlavne pre
originálne vyriešenie úzkeho prechodu pri mestskej veţi.
Novostavbu totiţ neumiestnil do pôvodnej stavebnej čiary, ale
posunul na rohu námestia o 1,40 m a pri veţi skrátil o 3 m
späť, čím sa Sládkovičova ulica rozšírila. Podľa pôvodného
803

projektu mala byť budova mestského domu dvojposchodová
s rovnou strechou. Neskôr autor Ing. Vojtech Šebor zohľadnil
pripomienky pamiatkového úradu a prepracoval plány tak, aby
predná časť budovy bola jednoposchodová so šikmou
strechou.
Finančný stav mesta Trenčín nedovolil v roku 1930 začať
s realizáciou stavby. Začali sa ozývať hlasy, či by nebolo
predsa len výhodnejšie opraviť starú radnicu, prípadne
porovnať náklady na prestavbu starej budovy s výškou obnosu
na novostavbu. Začala sa papierová vojny medzi okresným
úradom, mestským úradom, pamiatkovým referátom
a Krajinským úradom v Bratislave.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rokovalo celkom na 30
zasadnutiach magistrátu, či sa podriadiť zaujatému stanovisku
pamiatkového úradu v Bratislave a dať za nevyčísliteľné sumy
opraviť starú budovu, alebo konečne rezolútne ţiadať vydanie
stavebného povolenia. Počas rokovania sa objavil dokonca aj
návrh, aby sa radnica ponechal na obytné účely a mestský dom
postaviť za mestom na novom kúpenom pozemku.
Tvrdým orieškom boli hlavne zástupcovia pamiatkového
úradu z Bratislavy, osobne Ing. Václav Mencl, vtedy
koncipista štátneho referátu na ochranu pamiatok a dr.
Hoffman Jeţek, ktorí pravidelne prichádzali na rokovania
i obhliadky „historickej renesančnej pamiatky“. Po ďalšom
zamietavom stanovisku aj Okresného úradu v Trenčíne z dňa
23. novembra 1931, ktorým sa stavba nepovolila podľa
predloţených plánov, vtedy staručký mešťanosta Jozef Reihel
stratil trpezlivosť a spoločne s dr. Jozefom Baarom a notárom
Deziderom Kantorom sformovali tvrdé nekompromisné
odvolanie, v ktorom okrem iného uviedli, citujem : „Radnica
mesta nielen nezodpovedá svojmu cieľu ohľadne riadneho
úradovania, ale svojou do krajnosti uţ derútnou sústavou
ohrozuje priamo zdravie, ba ţivot úradníctva... Niet v meste
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Trenčín chatrnejšej a chalupy úbohejšieho zovňajšku, neţ
ukazuje náš mestský dom ! Dopráskané a nachýlené múry,
vonkoncom premoknuté plafóny a klenby, predraté a hrdzou
preţraté ţelezné podlahy na otvorených chodbách, pre lepšiu
osobu nemoţné klozety, pre človeka nedôstojné šupárne,
hrozne upotrebené drevené schodište, hrozne prehnilá
šindľová strecha, stovkami potkanmi prerytý dvor a tisícami
myší preplnené komory. To je slávny Krajinský úrad, nateraz
radnica pre 12 tisíc, preváţne inteligentných obyvateľov
počítajúceho mesta Trenčín, v ktorej účinkuje stále 40
úradníkov a zasadá mestská rada a zastupiteľský zbor, v ktorej
sa vykonávajú rôzne národné slávnosti... Ani niekoľko
stranové odvolanie nepomohlo. Ešte v októbri 1932 odhlasoval zastupiteľský zbor 100 tisíc korún na opravu starej
budovy.
Po prehliadke radnice v januári 1933 za prítomnosti
odborníkov zo štátneho technického úradu a staviteľov bolo
konečne rozhodnuté. Komisia síce konštatovala, ţe najstaršou
časťou pôvodného mestského domu bol arkier s nároţím
a časť dvorového traktu zo 16. storočia (z tohto obdobia bolo
murivo, fasádové profily, kríţové a valené klenby a časti
pivnice), ale zároveň odobrila novostavbu mestského domu.
Po prepracovaní detailných plánov a vykúpení historického
arkýru, ktorý vyčnieval do novostavby na dome Roľníckej
vzájomnej pokladnice, za púhych 20 tisíc korún, mohla byť
konečne v marci 1933 za necelých 18 tisíc korún zbúraná stará
radnica, ktorá uţ hyzdila výzor mesta.
Verejnou súťaţou boli zadané všetky stavebné a remeselnícke práce väčšinou miestnym podnikateľom a remeselníkom. Staviteľské a ţelezobetónové práce boli zadané
Dominikovi Filipkovi, stolárske práce Jánovi Bartákovi,
zámočnícke práce Artúrovi Michalcovi. Zariadenie veľkej
dvorany a kancelárií realizovala Prvá nábytková továreň.
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Stavebný dozor zabezpečovali Ing. Odon Blaţek a staviteľ
Alexander Maraky. V auguste 1933 sa so stavbou začalo a do
konca roka bola ukončená ţelezobetónová kostra budovy.
V roku 1934 sa pracovalo na úpravách interiéru. Investor sa
nevedel dohodnúť na riešení vstupnej haly. Napokon na
obloţenie stien dali doviezť travertín a kameň z kameňolomov
Bešenov a Spišské Vlachy. Nákladom 28 tisíc korún bola
dôkladne opravená fasáda i na susednej mestskej veţi, kde
boli namontované moderné elektrické hodiny. Túto
skutočnosť potvrdzuje záznam na veţi nasmerovaný do
Mierového námestia.
Pre Trenčanov nadišla dlho očakávaná chvíľa dňa 3.
decembra 2004 po slávnostných sluţbách Boţích
v piaristickom kostole, keď novostavbu mestského domu
posvätil za prítomnosti početného trenčianskeho obecenstva
opát – farár Rudolf Misz. Potom sa uskutočnilo slávnostné
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo
slávnostným príhovorom toho, ktorý sa najviac zaslúţil
o presadenie novostavby, starostom Jozefom Reihelom.
Zverejnené v č. 4/1999 Trenčianskych novinách
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Zápisnica č. 21648/1934 písaná dňa 3. decembra
1934 vo veľkej dvorane mestského domu
v Trenčíne
Za prítomnosti starostu mesta Trenčín Jozefa Reihela,
vedúceho notára mesta Trenčín Dezidera Kantora, členov
zastupiteľského zboru – Karola Ardó, Dr. Jozefa Baara, Jána
Bartáka, Juraja Bočeka, Františka Bogyanského, Jaroslava
Borovičku, Dr. Ferdinanda Biermanna, Františka Černého,
Ing. Gustava Dohnanyiho, Ing. Jána Javorského, Rudolfa
Korbela, Dr. Ignáca Matisa, Alojza Maceka, Štefana
Markoviča, Štefana Mičkoviča, Rudolfa Misza, Igora Pietora,
Dr. Gejzu Pereszlányiho, Ľudovíta Polláka, Alexandra
Prchálka, Dr. Leopolda Rinwalda, Jozefa Rosaciho, Dr.
Gerharda Šebáka, Armina Singera, Dr. Michala Slávika, Dr.
Andreja Schwertnera, Dr. Štefana Tisu, Jozefa Urbáška,
Jozefa Urbana, Karola Vodopivca, Dr. Jána Zaťka, Ondreja
Zajaca, Jána Zvereca, Mórica Wintera, mestského tajomníka,
tieţ ako zapisovateľa Dr. Pavla Göncziho, mestského
technického referenta Ing. Odona Blaţeka, mestských
účtovníkov Štefana Gallu a Ladislava Farkaša, mestského
pokladníka Huga Hirschfelda, notára Aladára Bakera,
pozvaných hostí – okresného policajného náčelníka Dr.
Eduarda Galvánka, komisára politickej správy Dr. Jozefa
Mišíka, finančného riaditeľa Václava Hübscha, prezidenta
krajského súdu Dr. Alojza Sedláka, prednostu okresného súdu
Dr. Leopolda Sušického, prednostu štátnej správy pre úpravu
rieky Váh Ing. Rudolfa Hrabala, posádkového veliteľa
plukovníka Jindřicha Skácela, provinciála piaristov Jozefa
Braneckého, poslancov Národného zhromaţdenia Dr. Štefana
Polyaka a Jána Zemana, štátneho zástupcu Dr. Stanislava
Juna, staviteľa Dominika Filipa, sklenárskeho majstra Jozefa
Michala, natieračského a maliarského majstra Ondreja
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Trokana,
inštalatéra
Jozefa
Bredera,
zástupcu
elektrotechnického závodu „Helios“ Dezidera Kohna,
tesárskeho majstra Rudolfa Šedivého, klampiarskeho majstra
Františka Šuhaja, zámočníckeho majstra Artura Michálecha,
zástupca elektrotechnického závodu „Technika“ Dezidera
Kohna, Ing. Emila Löwenbeina, stolársky majster Františka
Gašparíka, továrnik Jozefa Knöpfelmachera, pápeţského
kaplána Andreja Marsinu, mestského kronikára prof. Bruna
Ripku a správcu mestskej sporiteľne Alexandra Čerňanského
po uskutočnení svätej omše v chráme piaristov a posviacke
novej budovy opátom farárom Rudolfom Miszom zahájil
starosta mesta Trenčín Jozef Reihel slávnostné zasadnutie
s týmto preslovom :
„Mám česť pri dnešnom historickom slávnostnom
zhromaţdení, pri posviacke a otvorení nového mestského
domu prítomných pánov hosťov a slávny zastupiteľský zbor,
čo najúprimnejšie uvítať. Činím toto s úprimnou radosťou.
Váţení pánovia !
Príjemný pocit ovláda človeka, keď prechádza zo starého
domu do nového. Príčinou tohto všeobecného pocitu je nielen
architektonická myšlienka, uplatnenie výdobytkov modernej
techniky, ktoré sa v novej budove reprezentujú, ale aj iné
dôleţité okolnosti. Pri prechádzaní do novej budovy máme
pocit, ako by sme lúčili od všetkých nepríjemností, ktoré nás
v starej budove stihli, tieţ vynorujú sa nám rozpomienky na
všetky preţité príjemné a nepríjemné udalosti. Pohľad na novú
budovu vzbudzuje v nás nie jednu nádej do budúcnosti. Toto
samé sa opakuje pri terajšej príleţitosti.
Stojíme na historickej pôde. Starý mestský dom bol
vybudovaný v dobe, ktorú sme presne zistiť nevedeli, v ktorej
panovali myšlienky a svetové názory dnešným základom
odlišujúce, nám uţ teraz nezodpovedajúce, a preto nám uţ
v terajšej dobe nezodpovedal. Nezodpovedala ani jeho
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architektúra, ani pôdorysné riešenie a vôbec celý stav domu
bol natoľko zešlý, ţe musel prepustiť toto miesto novej
budove. Ale aj keď nezodpovedal, nemôţeme povedať, ţe by
si nezaslúţil vďačnej spomienky za dlhodobý útulok, ktorý
nám a našim predchodcom poskytol. Lebo počas svojho
dlhého trvania bol neraz svedkom veľkých významných
udalostí. V ňom preţívala veľká a nezlomná viera našich
predkov, v ňom sa budovali základy našej prítomnosti
a budúcnosti.
Nepovaţujem za zbytočné spomenúť ako dlho trvali
predpráce a prípravy pre túto novostavbu, dokiaľ ona došla
k dnešnému svojmu uskutočneniu. Zastupiteľský zbor uţ dňa
26. júla 1928 sa zaoberal s otázkou riešenia problému
mestského domu. Vtedy sa uzniesol na tom, ţe venuje na
opravu starej budovy 130.000,- Kč s tým ale, ţe má byť
vytiahnuté druhé poschodie, proti čomu v ten čas ani
pamiatkový úrad ţiadne námietky nemal. Myšlienka táto sa
neuskutočnila pre technické prekáţky, a preto 17. júna 1929
bolo prijaté uznesenie na vypísanie verejnej súťaţe pre
zadováţenie ídeových plánov na novostavbu mestského domu.
Dňa 30. septembra 1929 bola daná výpoveď všetkým
nájomníkom, ktorí mali miestnosti v starom mestskom dome
umiestnené. 11. júna 1930 sa uzniesol zastupiteľský zbor, aby
boli objednané detailné plány a rozpočty pre novostavbu. Dňa
29. januára 1931 som podal správu zastupiteľskému zboru
o nebezpečnom stave starého mestského domu, lebo
pamiatkový úrad robil neodvodnené prekáţky proti vydaniu
stavebného povolenia pre novostavbu a zbúranie starej budovy
natoľko, ţe vec sa tiahla jeden a polroka. Stará budova
zostávala stále nebezpečná. Na tomto zasadnutí zastupiteľský
zbor sa uzniesol, aby bolo prísne zakročené na príslušných
miestach o vydanie stavebného povolenia. Vec sa ale stále
preťahovala. takţe mestská rada bola nútená svoje stanovisko
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ohľadne novostavby zmeniť a prikročiť k reštaurovaniu starej
budovy, lebo odpor pamiatkového úradu proti vydaniu
stavebného povolenia u patričných vrchností sa nedal
prelomiť. Zastupiteľský zbor dňa 27. mája 1931 zamietol
návrh mestskej rady na reštaurovanie starej budovy
a pridrţiaval sa pôvodného uznesenia. Dňa 21. decembra 1931
bolo schválené opatrenie mestskej rady, ktorá sa odvolala proti
zamietavému rozhodnutiu okresného úradu v záleţitosti
nepovolenia novostavby dľa predloţených plánov. Postupom
času pod nátlakom okolností dňa 13. októbra 1932
zastupiteľský zbor dočasne odstúpil od stavby nového
mestského domu a naradil prevedenie opráv do maximálnej
výšky 100.000,- Kč.
Toto opatrenie zastupiteľského zboru sa z technických
dôvodov pre dezolátny stav starej budovy previesť nedalo,
a preto uţ 3. februára 1933 pozmenil svoje predošlé uzavretie
a rozhodol sa znova pre novostavbu a v ten samý deň tieţ
zadal definitívne vypracovanie rozpočtov a detailných plánov
Ing. arch. Vojtechovi Šeborovi z Bratislavy za obnos 18.000,Kč.
Ďalej 9. marca 1933 zastupiteľský zbor previedol opatrenie
ohľadne zaokrytia stavebného nákladu presunami v rozpočte.
Dňa 19. apríla 1933 bolo schválené vykúpenie arkýru od
Roľníckeho druţstva v Trenčíne, ktorý vyčnieval nad mestský
pozemok a bol prekáţal v novostavbe. Vykúpenie arkýru stálo
20.000,- Kč.
Dňa 7. augusta 1933 na základe verejnej súťaţe zadal práce
spojené s novostavbou nasledovne :
1. práce zemné, ţelezobetónové, staviteľské a pokrývačské
staviteľovi Dominikovi Filipovi;
2. tesárske práce Rudolfovi Šedivému, tesárskemu majstrovi;
3. klampiarske práce Františkovi Šuhajovi;
4. stolárske práce Jánovi Bartákovi;
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5. zámočnícke práce Jánovi Michalcovi;
6. maliarske a natieračské práce Ondrejovi Trokanovi;
7. čalúnické práce firme Ľudmily Coufalovej;
8. inštalácie kanálu, vodovodu, ústredného kúrenia firme
Izidora Bredera;
9. inštaláciu elektrického osvetlenia a hromozvodu firme
„Technika“
10. inštaláciu automatického telefónu firme „Helios“;
všetko to podnikateľom a remeselníkom trenčianskym. Neskôr
boli zadané :
- práce sklobetónové „Remeselníckemu
nákupnému domu“,
- sklenárske práce sklenárskemu majstrovi Jozefovi Mihálovi,
- kancelársky nábytok firme „Svojpomoc“ v Trenčíne,
- zariadenie veľkej a malej dvorany, miestnosti starostu
a vedúceho notára
„Prvej nábytkovej továrne v Trenčíne,
- opravu starého kancelárskeho nábytku previedol stolársky
majster František
Gašparík,
- vyhotovenie gumených podláh previedla firma „Matador“
v Bratislave,
kamenárske práce vykonala firma „Prvé slovenské
kameňolomy“ v
Krompachoch,
- schody z umelého kameňa poloţila firma „Syderolit“
z Púchova,
- elektrické hodiny na mestskej veţi ako aj v kancelárskych
miestnostiach
previedla firma „Elektrotechna“ z Brna,
- dlaţdiarske práce previedla firma „Fischmann“ z Brna.
Dňa 7. augusta 1933 bolo rozpočtovými presunmi
prevedené ďalšie zaokrytie nákladu.
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Poznamenávam, ţe mestská rada otázku novostavby
mestského domu prejednávala na 30 svojich zasadnutiach.
Ako je z týchto faktov vidieť, ţe kaţdá fáza spojená s touto
novostavbou a jeho zariadením podliehala predbeţnému
prejednaniu v zastupiteľskom zbore a v mestskej rade.
Nemôţem zamlčať tú okolnosť, ţe akonáhle boli vyriešené
námietky pamiatkového úradu okolo novostavby mestského
domu, nadriadená dozorčia vrchnosť uskutočnenie tejto veci
všemoţným spôsobom úsilie mesta podporovala, prečo jej tieţ
prináleţí z našej strany úprimná vďaka.
Pri tejto všeobecnej radosti vzbudzuje v nás táto budova
zvláštne a nie vţdy vyskytujúce sa pocity radosti
a uspokojenia, lebo stavba nebola postavená na dlh. Ako snáď
inde, táto skutočnosť musí vyvolať naše uspokojenie a zvlášť
byť naplnení povďačnosťou voči nášmu obetavému
obecenstvu, ktoré umoţnilo svojou ochotou postavenie tohto
dôstojného stánku.
Pohľad na túto budovu naplňuje nás pýchou, lebo bola
vybudovaná a zariadená našimi podnikateľmi a remeselníkmi,
ktorých som uţ spomenul. Hlavný dozor mali pán Ing. Odon
Blaţek a pán staviteľ Alexander Maráky, ktorým tieţ tlmočím
vďaku.
Táto finančná pohotovosť, priemyselná sebestačnosť
a preukázaná obetavosť zo strany poplatníctva bola nielen
základom silou všetkých zloţiek občianstva, ţe moţno
vytvoriť aj v dobe ťaţkej krízy trvalé hodnoty.
Keď z tohto miesta ďakujem Prozreteľnosti a všetkým tým,
ktorí svojím umom a prácou alebo iným spôsobom prispeli
k vybudovanie tohto stánku našej mestskej administratívy.
Dúfam, ţe uţ tieto občianske cnosti umoţnili výstavbu tejto
budovy, budú aj v nej panovať, ţe preţije táto budova ešte
významnejšie a slávnejšie časy v dejinách nášho mesta, ako
predošlá. Prajem si s precíteným srdcom, aby táto budova
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a menovite v tejto dvorane, kde reprezentanti rozhodujú
o vývine a osude tohto historického a slávneho mesta, boli
symbolom vzájomnej spolupráce a porozumenia všetkého
obyvateľstva. V tejto nádeji odovzdávam ju verejnosti
a prajem z hĺbky srdca všetkým nám prítomným i budúcim
mnoho zdaru, Boţieho poţehnania a tým dnešné slávnostné
zasadnutie zakľučujem.“
Zápisnicu podpísali starosta Jozef Reihel, vedúci notár
Dezider Kantor a zapisovateľ Dr. Pavol Gönczi.
Dodatok k tejto správe doplňuje správa k tejto udalosti
v ľudovom týţdenníku „Trenčan“ z 8. decembra 1934 takto :
„Obecenstvo po reči starostovej stalo a ovácie robilo tomu,
kto v svojej reči na seba úplne zabudol, samému starostovi
Jozefovi Reihelovi, ktorý má najväčšie zásluhy okolo
novostavby. Je to faktom, ţe húţevnate s veľkou láskou k veci
dával pozor pán starosta na všetky práce pri stavbe tak, ako
neúnavne vyjednával a chodil po inštanciách, cieľom
uskutočnenia tohto monumentálneho diela. Pri ňom p. hlavný
notársky tajomník Dezider Kántor vynaloţil tieţ mnoho úsilia,
aby sa myšlienka nového mestského domu stala skutkom.
Oddanosť obecenstva k starostovi J. Reihelovi sa preukázala
najmä pri bielych stoloch, kde známa pohostinnosť starostova
uvítala asi 100 hosťov, ktorí všetci vďačne blahoţelali
starostovi k jeho veľkej radosti nad zdarilým vystavením
nového mestského domu.“
Pomocná evidencia 343/1/04
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Slávnosť mesta Trenčína
Uverejnené v ľudovom týţdenníku „Trenčan“ 8. decembra
1934
3. december svätí mesto Trenčín uţ 225 rokov ako verejný
sviatok na pamiatku moru a s tým súvisiacej votívnej
cirkevnej horlivosti.
Tohto roku táto slávnosť dostala zvláštny, do verejného
ţivota mesta ďaleko siahajúci význam vysvätením
a slávnostným otvorením nového mestského domu v tento
deň.
Mesto napriek zlému počasiu preukázalo v tento deň
sviatočný ráz. Z farského chrámu pred 9. hodinou sa poberala
procesia dolu do piaristického kostola, kde opát – farár Rudolf
Misz mal slávnostnú svätú omšu za asistencie miestneho
kňazstva. Pod svätou omšou starosta Jozef Reihel s dvomi
členmi mestskej rady a zastupiteľstva obnovili historický sľub
mesta. Po svätej omši príleţitostnú kázeň povedal sám opát –
farár, v ktorej výstiţne vykladal význam historického sľubu,
veľkú vieru našich predkov, ktorá zachránila Trenčín cez nohé
pokolenia v duševnom a telesnom zdraví a prispela i k sláve
mesta. Tejto viere a niekdajšej horlivosti musíme zostať verní
aj v dnešných protináboţenských myšlienkových prúdoch, ak
chceme zachovať dedičstvo otcov a učiniť mesto veľkým
a mravne. kultúrne a hospodársky rozkvitajúcim.
Potom sa poberalo kňazstvo, prítomní členovia mestského
zastupiteľstva, početní zástupcovia úradov a korporácií,
zástupy veriacich k novému mestskému domu. Tu v hlavnom
vchode domu odriekal svätiaci opát – farár predpísané
modlitby a všetky miestnosti vykropil.
Po cirkevných obradoch zasadlo v novej dvorane celé
mestské zastupiteľstvo a mnohí hostia. K týmto povedal
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starosta Jozef Reihel slávnostnú a významnú reč, z ktorej
donášame niektoré úryvky.
Po uvítaní zastupiteľstva a hosťov hovoril starosta :
„Príjemný pocit ovláda človeka, keď prechádza zo starého
domu do nového, čo vzbudzuje v nás nielen realizovaná
architektonická myšlienka a uplatnenie výdobytkov modernej
techniky v stavbe, ale aj iné dôleţité okolnosti.
Pri prechádzaní do novej budovy máme pocit, ako by sme
lúčili so všetkými nepríjemnosťami, ktoré nás v starej budove
zastihli, tieţ vynorujú sa aj príjemné spomienky z minulosti
a predstavujú sa nádejné rysy budúceho lepšieho naţívania
v novom príbytku.
Tak sme aj s novou budovou mestského domu, ktorý
k tomu stojí na historickej pôde.
Starý mestský dom uţ nezodpovedal. Jeho stav bol natoľko
zešlý, ţe musel prepustiť miesto novému. Ale to neznamená,
ţe by starý dom nezasluhoval našej vďačnej spomienky. Veď
cez mnohé pokolenia slúţil našim predchodcom za cieľu
primeraný útulok bol, v ňom sa odohrali mnohé i pre krajinu
významné činy a v ňom sa budovali základy našej prítomnosti
a budúcnosti.
Predpráce k uskutočneniu novej budovy trvali dlho.
Zastupiteľský zbor sa uzniesol uţ 26. júla 1928, ţe venuje na
opravu starej budovy 130.000,- korún, hlavne na nadstavbu
druhého poschodia, proti čomu vtedy pamiatkový úrad nemal
námietky. Od tohto riešenia odhliadlo mesto pre technické
prekáţky a tak 17. júna 1929 vypísalo verejnú súťaţ na
zadováţenie ídeových plánov na novostavbu mestského domu.
Dňa 11. júna 1930 objednal zastupiteľský zbor, detailné plány
a rozpočty pre novostavbu. Dňa 29. januára 1931 podal
starosta Jozef Reihel správu zastupiteľskému zboru o nebezpečnom stave starého mestského domu a o neodvodnených
prekáţkach, ktoré robil proti novostavbe pamiatkový úrad.
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Zastupiteľský zbor sa uzniesol, aby bolo prísne zakročené na
príslušných miestach o vydanie stavebného povolenia. Ale vec
sa preťahovala skoro poldruha roka a mestská rada bola
prinútená svoje stanovisko ohľadom novostavby zmeniť
a prikročiť k reštaurovaniu starej budovy pre odpor
pamiatkového úradu. Zastupiteľský zbor dňa 27. mája 1931
zamietol návrh mestskej rady na reštaurovanie starej budovy
a pridrţiaval sa pôvodného uznesenia. Dňa 21. decembra 1931
bolo schválené opatrenie mestskej rady, ktorá sa odvolala proti
zamietavému rozhodnutiu okresného úradu v záleţitosti
nepovolenia novostavby podľa predloţených plánov. Dňa 13.
októbra 1932 zastupiteľský zbor zase odstúpil od novostavby a
odhlasoval 100.000,- Kč na prevedenie opráv na starom dome.
Ale toto sa previesť nedalo pre dezolátny stav budovy,
a preto uţ 3. februára 1933 zastupiteľský zbor zadal
definitívne vypracovanie rozpočtov a detailných plánov Ing.
arch. Vojtechovi Šeborovi, architektovi z Bratislavy za sumu
18.000,- korún.
Dňa 9. marca 1933 zastupiteľský zbor previedol opatrenie
ohľadne zaokrytia stavebného nákladu s presunmi v rozpočte.
Dňa 19. apríla 1933 bolo schválené vykúpenie arkýru od
Roľníckej vzájomnej pokladnice v Trenčíne, čo stálo 20.000,korún a dňa 7. augusta 1933 boli zadané práce na novostavbu
na základe verejnej súťaţe podnikateľom a remeselníkom
trenčianskym. Dňa 7. augusta 1933 bolo rozpočtovými
presunmi prevedené Ďalšie zaokrytie stavebného nákladu.
Mestská rada a zastupiteľstvo o veci novostavby mestského
domu rokovali na 30 svojich zasadnutiach.
Nemôţem zamlčať, pokračoval starosta, okolnosť, ţe po
vyriešení námietok pamiatkového úradu, nadriadená dozorčia
vrchnosť uskutočnenie novostavby všemoţne podporovala, za
čo jej prináleţí zo strany mesta úprimná vďaka.
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Radosť naša z novej peknej budovy sa len stupňuje, keď
uváţime, ţe novostavba nebola postavená na dlh – ako azda to
inde býva – a tak pri všeobecnom uspokojení, ktoré kaţdý
z nás má z nového mestského domu patrí vďaka hlavne nášmu
obetavému obecenstvu, ktoré svojou ochotou umoţnilo
postavenie tohto dôstojného stánku.
Pohľad na túto budovu naplňuje nás pýchou, lebo bola
vybudovaná a zariadená našimi podnikateľmi a remeselníkmi,
ktorých som uţ spomenul. Hlavný dozor mali pán Ing. Odon
Blaţek a pán staviteľ Alexander Maráky, ktorým tieţ tlmočím
vďaku.
Finančná
pohotovosť,
priemyselná
sebestačnosť
a preukázaná obetavosť zo strany poplatníctva bola nielen
základom tejto budovy, ale aj dôkazom toho, ţe súladnou
prácou všetkých zloţiek občianstva moţno vytvoriť aj v dobe
ťaţkej krízy trvalé hodnoty.
Keď z tohto miesta ďakujem Prozreteľnosti a všetkým tým,
ktorí svojím umom a prácou alebo iným spôsobom prispeli
k vybudovanie stánku našej mestskej administratívy. Dúfam,
ţe ak spomeniem občianske cnosti umoţnili uskutočnenie
novostavby, budú aj v nej panovať, preţije nová budova ešte
významnejšie a slávnejšie časy v dejinách mesta Trenčín, ako
predošlá. Prajem si s precíteným srdcom, aby táto budova
a menovite táto dvorana, kde reprezentanti rozhodujú o vývine
a blahobyte tohto historického a slávneho mesta, boli
symbolom vzájomnej spolupráce a porozumenia všetkého
obyvateľstva. V tejto nádeji odovzdávam ju verejnosti
a prajem z hĺbky srdca všetkým nám prítomným mnoho
zdaru, Boţieho poţehnania. Týmto dnešné slávnostné
zasadnutie zakľučujem.
Obecenstvo po reči starostovej stalo a ovácie robilo tomu,
kto v svojej reči na seba úplne zabudol, samému starostovi
Jozefovi Reihelovi, ktorý má najväčšie zásluhy okolo
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novostavby. Je to faktom, ţe húţevnate s veľkou láskou k veci
dával pozor pán starosta na všetky práce pri stavbe tak, ako
neúnavne vyjednával a chodil po inštanciách, cieľom
uskutočnenia tohto monumentálneho diela. Pri ňom p. hlavný
notársky tajomník Dezider Kántor vynaloţil tieţ mnoho úsilia,
aby sa myšlienka nového mestského domu stala skutkom.
Oddanosť obecenstva k starostovi J. Reihelovi sa preukázala
najmä pri bielych stoloch, kde známa pohostinnosť starostova
uvítala asi 100 hosťov, ktorí všetci vďačne blahoţelali
starostovi k jeho veľkej radosti nad zdarilým vystavením
nového mestského domu.
Pomocná evidencia 344/1/04
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Ţivot
fotografky
Urbasiowny

Márie

Holoubkovej,

Pani Holoubková sa narodila dňa 3. apríla 1989 v mestečku
Gudow pri poľskom Tešíne. V roku 1919 si otvorila ateliér
„Foto Tatra“, neskôr „Foto Holoubková“. Vo veľkom náklade
vyrábala pohľadnice s folklórnymi námetmi, neskôr
s krajinárskymi zábermi miest
z celého
Slovenska.
Distribuovala ich preváţne do kúpelných miest. Svoj kapitál
vloţila do filmovacieho štúdia „Tatrafilm“ v Trenčíne a stala
sa jeho spolumajiteľkou. Za necelých desať rokov nakrútila
s Cyrilom Kašparom vyše 40 dokumentárnych a hraných
filmov, medzi nimi aj filmový portrét o posledných dňoch
básnika P. O. Hviezdoslava. Väčšina filmov sa však
nezachovala. Svoj posledný filmový dokument s názvom
„Ţivot“ dokončila unavená a zoslabnutá natoľko, ţe často krát
nechcela doţiť rána. Na prvú dámu slovenskej fotografie
zostanú Trenčanom iba príjemné spomienky. Spomenúť treba
jednu z mnohých. Keď Trenčianske múzeum pripravovalo
v roku 1989 výstavu fotografií na Trenčianskom hrade, pani
Holoubková odmietla odvoz a na vernisáţ v to pekné
popoludnie prišla pešo aţ do Ľudovítovho paláca. Usadila sa
do pripraveného dobového kresla ako skutočná dáma
v elegantnom kostýme, vo vysokých bielych topánkach
a pekne učesaná. Stihla všetko. Obdivovala svoje aparáty,
fotografie, porozprávala so všetkými. Dokonca odmietla rada
ľudového liečiteľa dať si vyšetriť zhoršujúci zrak. Povedala,
ţe je drzý, ţe ona nič nepotrebuje. Mala vtedy 91 rokov a bola
sebestačná aţ do svojich sto rokov. Takto si ju budú pamätať,
obdivovať a ctiť všetci v Trenčianskom múzeu, kde opatrujúc
stovky jej sklených platní negatívov, fotoaparáty, dobové šaty,
originály pohľadníc. Pani Holoubkovej uţ niet, ale s jej
jedinečnými zábermi Trenčína, ďalších miest Slovenska,
Vysokých Tatier sa Poliaci nevedia rozlúčiť. Od roku 2001
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putuje výstava z jej tvorby po Poľsku. Obdivovali ju
v Krakowe, Waršave, Rzeszowe a dnes sa nachádza
v poľskom Tešíne. Zomrela 24. mája 2004 v Trenčíne.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 358/1/04
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Mgr. Jozef Čery :
Notre Dame

Posviacka zvonov kostola

Získané fotografie, čiastočne poškodené zubom času,
z posviacky zvonov kostola Notre
Dame z 8. septembra 1928 sa stali
mojím podnetom
ďalšieho detailného
získavania informácií o tejto udalosti, lebo zo súTri páry volov ťahali na voze tri nové zvony
časníkov nič bliţšie
nevedel. Tip, kde nájsť informácie bolo viacero, ale snáď
z predchádzajúcich skúseností, najhorúcejším tipom sa mi
zdala kniţnica Trenčianskeho múzea, ktorá má ucelený archív
týţdenníka „Trenčan“. A tip bol správny. Na moje veľké
prekvapenie týţdenník „Trenčan“ z 15. septembra 1928 autor
článku opísal túto
udalosť veľmi detailne takto : „Dňa
8. septembra 1928,
na sviatok narodenia Panny Márie
mali trenčianski veriaci veľmi milú
slávnosť. Uţ od
siedmej hodiny rána
slávnostný sprievod s novými zvonmi zastal pred kostolom Notre Dame
sa zhromaţďovali veriaci a členovia spolkov „Orol“,
„Zdruţenie muţov Boţského srdca“, „Katolícka jednota ţien“,
„Mariánska kongregácia“ a ţiačky Ústavu školských sestier
Notre Dame pred kostolom Notre Dame, aby sa zúčastnili
posviacky
zvonov.
Dychová
hudba
trenčianskeho
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kresťanského robotníctva a dychová hudba z Kubry
sprevádzali malebný sprievod od Mostovej ulice po kostol
Notre Dame. Tu čakal sprievod so zvonmi (podľa fotografie
ozdobených kvetmi, poloţených na voze ťahaného tromi
pármi volov) opát – farár Rudolf Misz a za asistencie všetkých
miestnych kňazov ich posvätil a dojímavou rečou ich oddal
poslaniu. Potom celebroval svätú omšu na dvore Ústavu
školských sestier Notre Dame pri nádherne ozdobenom
oltári.“ Zrejme po svätej omši boli všetky tri zvony
umiestnené do práve stavebne ukončenej kostolnej veţe, čo
potvrdzuje ďalší text článku „Starostlivosť školských
sestier a správcu kostola
Notre Dame Jozefa Hamaja
o chrám Boţí preţívala veľkú
radosť, keď na pravé poludnie
zazneli nové zvony, ku
zvony boli poloţené na voze ťahaného tromi pármi volov
ktorým sa pripojil hlahol
všetkých katolíckych kostolov v Trenčíne, čím privítali
svojich nových bratov hlásaním slávy Boţej na výsostiach.“
V závere článku je uvádzané, ţe :
- najväčší zvon váţiaci 600 kg bol
zasvätený sv. Terézke Jeţišovej,
- stredný zvon váţiaci
306 kg bol
zasvätený sv. Štefanovi a sv. Margaréte
a darovala ho rodina Štefana Zamaróczyho,
- najmenší zvon váţiaci 150 kg bol
zasvätený sv. Jozefovi a bol vyhotovený
z milodarov veriacich,
- zvony zhotovila firma „Pavol Ranko
jeden zo zvonov sa vyťahuje do zvonice
a spol.“ z Trenčína,
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- ţeleznú konštrukciu na zavesenie zvonov zhotovila firma
„Czelhoffer a spol.“ z Trenčína.
Vlastné poznámky
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Mgr. Jozef Čery : Sadenie lipiek v Záblatí pri
pamätníku padlých z prvej svetovej vojny
Dňa 14. októbra 1928 sa uskutočnila pri pamätníku vojakov
padlých v druhej svetovej vojne pietna slávnosť pri príleţitosti
10. výročia od jej skončenia. Po krátkej poboţnosti dôstojným
pánom z Záblatia – Rybáre Štefanom Oţvoldom a hymne
slávnosť otvoril istebnícky notár R. Kubo. V kultúrnom
programe vystúpili školské deti s recitáciou básní pod
vedením učiteľky P. Ţembínskej a spevácky zbor pod
vedením orechovského organistu J. Hollého s národnými
piesňami. Slávnostný prejav predniesol učiteľ R. Kresánek
a krásnou rečou povzbudzoval občanov k svornosti a vernosti
slovenského národa k Československej republike a pamiatke
padlých občanov. Potom starosta Ján Oravec s členmi
obecného zastupiteľstva zasadili dve krásne lipy vedľa
pamätníka. Sprievod občanov sa potom odobral do mietsnej
časti Rybáre, kde sa uskutočnil ten istý program pri pamätníku
padlých v druhej svetovej vojne, len rečníkom bol notár
Andrej Lórenc.
Vlastné poznámky
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PhDr. Jana Karlíková : Prvá trenčianska plaváreň
V sedemdesiatich a osemdesiatich rokoch 19. storočia bol
šport úplne novým druhom spoločenskej aktivity. Jeden druh,
t.j. plávanie sa stávalo čoraz viac obľúbenejším. Na pravej
strane Váhu, za peším mostom bolo zriadené prvé kúpalisko
„Regata klub“. Priestor prístaviska pltí si prenajal veslársky
športový klub a urobil si z neho lodenicu a plaváreň.
V súčasnej dobe jej lokalitou by bola hrádza pri firme
„Odeva“. Prvé kúpalisko zachytáva aj dobová pohľadnica
z roku 1908. Okrem na pohľadnici je panoráma Trenčianskeho
hradu s novým oceľovým mostom cez rieku Váh postaveným
v rokoch 1896-1897 dánskou firmou „Gregersen & syn“,
pôsobiacou v Budapešti. Na kúpalisku bolo 25 drevených
kabiniek, rozdelených na pánske a dámske. Toto rozdelenie
platilo aj pre priestor na kúpanie. Denne navštevovalo
kúpalisko 150 aţ 300 ľudí. Poţičiavali tam aj člny na
člnkovanie v ramenách rieky Váh, nie v hlavnom prúde.
Všetko však stálo pár grajciarov, a preto mnohí Trenčania, aj
sa vôbec kúpali vyuţívali početné ramená Váhu a Kubranský
potok, kde sa platiť nemuselo. Neskôr bola na drevených
pilotoch postavená nová lodenica, ktorá slúţila i ako plaváreň.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
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Ing. arch. Štefan Androvič : Trenčianske dejiny
z čias prípravy Slovenského národného povstania
Pre nespokojnosť a dezercie vojakov vtedajšej Slovenskej
armády k partizánom sa vo štvrtok dňa 24. augusta 2004
o 18,00 hod. konala v zasadačke vtedajšieho ţupného sídla
(dnes budova Verejnej kniţnice v parku) porada o opatreniach
proti čoraz aktívnejším partizánom. Nemci ţiadali presun na
Slovensko. Mali zabezpečiť dôleţité objekty a závody
zbrojárskej výroby. Tlačili najmä na ministra obrany generála
Františka Čatloša. Uţ v máji 1944 boli z obavy pred leteckými
útokmi z Bratislavy do Trenčianskych Teplíc preloţené
niektoré oddelenia Ministerstva národnej obrany Slovenska.
Neskôr sa do Motešíc evakuovala aj rodina generála Františka
Čatloša. Šéf rezortu obrany mal teda viac dôvodov na zvolanie
porady do Trenčína. Porady sa zúčastnili okrem iného generál
Turanec, zástupca veliteľstva ţandárstva podplukovník Hôrka,
minister vnútra Alexander Mach, vysokí funkcionári civilnej
správy a ţupani Slušný a Bulla. Generál František Čatloš sa
ocitol v zloţitej situácii, čo vlastne podniknúť. Obsah
rokovania nie je známe, ale jeho dôleţitosť naznačili
zúčastnení. Tri pred týmto rokovaním generál František Čatloš
v Bratislave rokoval o postupe s generálom Malárom
a plukovníkom Talským. Generál Turanec hneď po porade
v Trenčíne odišiel autom na Veliteľstvo pozemného vojska
v Banskej Bystrici. Do Trenčína sa vrátil hneď nasledujúci deň
vykonať dohodnuté, t.j. zmariť nástup armády do povstania.
K zvolaniu porady inšpirovali generála Františka Čatloša
moţno aj vojenskí spravodajcovia. Podľa nich sa uţ od 24.
augusta 1944 na hraniciach preventívne sústreďovali nemecké
jednotky. Vyvolalo to ďalšiu neistotu. V Bratislave vyvolali
cvičný poplach. Ten povaţovali Nemci za predohru povstania
a pod ich nátlakom 25. augusta 1944 generál František Čatloš
abdikoval. Tak ostali výsledky trenčianskej porady, nech uţ
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boli akékoľvek, neúčinné. Z rozhodnutia vedenia Slovenského
národného povstania mal v prípade povstania velenie
v Trenčíne prevziať podplukovník E. Zadţora. Vývoj bol iný.
Časť vojakov síce odišla k povstalcom, ale trenčianska
posádka ako celok do Slovenského národného povstania
neprešla. Generál Turanec po abdikácii generála Čatloša
prevzal 26. augusta 1944 funkciu hlavného veliteľa Slovenskej
armády. Nasledujúci deň mu z Bratislavy do Trenčína prišiel
plukovník Talský gratulovať k vymenovaniu do funkcie
a hneď mu oznámil, ţe prezident dr. Jozef Tiso, minister
vnútra Alexander Mach a svojím postojom aj generál Turanec
presadili odloţenie vstupu nemeckých vojsk na Slovensko.
Z prestíţnych dôvodov by to nevyhovovalo po odstúpení
generála Čatloša. Udalosti v Trenčíne potom dostali rýchly
spád. Krátko pred poludním dňa 26. augusta 1944 pristálo na
biskupickom
letisku
prieskumné
lietadlo
FW-189
vykonávajúce mapové snímkovanie. Nasledujúci deň s ním
uletela skupina letcov k Rusom. V Trenčíne boli odbojové
skupiny aj medzi vojakmi, ale prípadný odpor uţ nemal kto
organizovať. Kontakty na generála Čatloša sa prerušili
a nerozhodní vyčkávali. Ráno 28. augusta 1944 priletel do
Trenčína minister Vnútra Alexander Mach a spolu
s generálom Turancom okamţite odleteli na prieskum Strečna
Vrútok, kde boli hlásené pohyby partizánov. Odpoludnia
v tento deň sa na trenčianskom letisku objavili príslušníci
Sicherheitsdienstu z Dubnice, aby ho mali pod kontrolou.
Generál Turanec prespal v Trenčíne a ráno o 7,30 hod. 29.
augusta 1944 odletel na letisko „Tri duby“ na Sliači
s úmyslom zachraňovať situáciu, t.j. znemoţniť vojenský
nástup do povstania. Partizáni ho však zajali. O 11,00 hod. bol
generál Turanec pre Nemcov nezvestný. Na prelome augusta
a septembra 1944 nemecké jednotky bez boja obsadili Trenčín
a okolité obce.
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Info Trenčín 26.08.2004
Pomocná evidencia 528/1/04
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Mgr. Jozef Čery : Vymenovanie Centrálnej
správy Trenčianskej ţupy
Do centrálnej správy Trenčianskej ţupy boli vymenované
nasledovné osobnosti :
- Ľudovít Bernovský za hlavného notára,
- dr. Gejza Mitický za hlavného fyzikusa,
- dr. Rudolf Zaťovič za ţupanského notára,
- Aladár Revický za ţupanského podnotára,
- dr. Vojtech Kallay za ţupanského podnotára,
- Vojtech Nemák za riaditeľa ţupnej centrálnej kancelárie,
- dr. Gustav Halmay za predsedu sirotskej vrchnosti,
- dr. Eduard Galvánek za hlavného slúţneho Trenčianskeho
okresu.
Trenčianske noviny 15.01.1919
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Mgr. Jozef Čery : Zaloţenie „Slovenského
kruhu“
Dňa 26. januára 1919 sa vo večerných hodinách
uskutočnilo zakladajúce zhromaţdenie „Slovenského kruhu“
vo veľkej dvorane hotela „Alţbeta“ v Trenčíne, ktoré sa
nieslo pod heslom „Nech ţije veselý duch slovenský“.
V otváracej reči miestny kaplán Andrej Marsina objasnil cieľ
a stanovy spolku. Cieľom spolku bolo sebavzdelávanie v reči
a rozvíjajúcej sa kultúry slovenskej. Na jeho návrh bol za
predsedu spolku zvolený správca meštianskej banky Igor
Pietor, ktorý v sprievode svojej peknej reči funkciu prijal.
Potom boli zvolení spolkoví funkcionári a 12 členov výboru.
Na záver zhromaţdenia Janko Kolárik predniesol báseň
„Otvorenie Matice“ od básnika Jána Bottu a potom
pokračovala voľná zábava pri milom slovenskom speve do
polnoci.
Trenčianske noviny 29.01.1919
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Mgr. Jozef Čery : Zakladajúce zhromaţdenie
„Sokolskej jednoty“
Dňa 20. februára 1919 sa uskutočnilo zakladajúce
zhromaţdenie v hoteli „Alţbeta“ v Trenčíne „Sokolskej
jednoty“. Zhromaţdenie otvoril vrchný officiál Poštového
úradu v Trenčíne Miroslav Lazar. Za predsedu bol
zhromaţdením zvolený ţupan dr. Jozef Minárik a za
zapisovateľa riaditeľ Gymnázia v Trenčíne Juraj Nerád. Po
slávnostnom prejave predsedu „Sokolskej jednoty“ dr. Jozefa
Minárika a prijatých stanovách sa vykonali voľby :
- za starostu bol zvolený dr. Karol Štúr,
- za prvého námestníka starostu bol zvolený dr. Gejza
Mitický,
- za druhého námestníka starostu bol zvolený Igor Pietor,
- za starostku bola zvolená Anna Pietorová,
- za prvú námestníčku starostky bola zvolená Kornélia
Štúrová,
- za druhú námestníčku starostky bola zvolená pani
Bernovská.
Trenčianske noviny 02.03.1919
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Mgr. Jozef Čery : Návšteva splnomocnenca pre
správu Slovenska dr. Vavra Šrobára v Trenčíne
Dňa 3. februára 1919 navštívil mesto Trenčín minister,
splnomocnenec pre správu Slovenska dr. Vavro Šrobár
s ministrom spravodlivosti Československej republiky dr.
Soukupom. Na nádraţí v Trenčíne vzácnych hostí privítal
ţupan dr. Jozef Minárik za účasti občanov. Kyticu kvetov dr.
Vavrovi Šrobárovi dala Kornélia Štúrova, dcéra dr. Karola
Štúra. Počas hrania štátnej hymny prešli ministri pred čestnou
stotinou vojska a potom si nasadli do koča zaviezli do
ţupného domu, pred ktorým sa zhromaţdili občania.
Z balkóna ţupného domu sa najprv k ľudu prihovoril dr.
Vavro Šrobár, ktorý poďakoval za skvelé privítanie. Postupne
vystúpili ďalší, z ktorých moţno spomenúť :
- dr. Ivan Hálek, syn slávneho básnika Hálka,
- dcéra evanjelického farára z Malých Stankoviec zarecitovala
báseň „Ohlas“ od Andreja Sladkoviča,
- minister spravodlivosti dr. Soukup načrtol význam
Slovenska v spoločnom štáte,
- redaktor Dušan Porubský vzdal hold Ľudovítovi Štúrovi,
- dr. Juraj Janoška hovoril o utrpení Slovákov počas
tisícročnej poroby,
- Ján Zverec hovoril o úlohe robotníctva,
- dr. Karol Štúr hovoril o disciplíne slovenského ľudu
a výhľadoch Slovenska do budúcna.
Záver tomuto verejnému zhromaţdeniu patril hymnám „Hej
Slováci“, „Kde domov mùj“ a „Nad Tatrou sa blýska“. Po
skončenom verejnom zhromaţdení prijal dr. Vavro Šrobár
osemnásť skupín zo všetkých vrstiev obyvateľstva. Vo
večerných hodinách sa uskutočnila v hoteli „Alţbeta“
v Trenčíne recepcia, ktorej sa zúčastnilo okolo 300
stolovníkov. Na recepcii odzneli príhovory dr. Vavra Šrobára,
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dr. Soukupa a podpredsedu Národného zhromaţdenia dr.
Metóda Bella.
Trenčianske noviny 05.02.1919
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Mgr. Jozef Čery :

Poţiadavky na územný
rozvoj mesta Trenčín

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 začína
sa písať o dôleţitom postavení mesta Trenčín ako
o významnom dopravnom uzle a centre veľkej ţupy. Zo strany
verejnej správy sa po prvýkrát vyslovujú poţiadavky,
predovšetkým stanoveniu podmienok jeho stavebného
rozvoja. Pre splnenie tejto podmienky však treba dať do
poriadku kataster mesta, lebo k dispozícii na tento účel sa
nachádzala neúplná katastrálna mapa z roku 1879. Pred
vedením mesta Trenčín stála úloha na zadanie prác
zememeračskej firme na presné zameranie mesta Trenčín,
ktoré by bolo podkladom pre zhotovenie regulačného plánu.
Trenčianske noviny 07.03.1919
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Mgr. Jozef Čery : Zasadenie líp pred budovou
súdu na Námestí sv. Anny
Dňa 4. mája 1919, teda na druhú nedeľu po Veľkej noci
bolo slávnostne zasadených v parčíku pred súdom v Trenčíne
päť líp. So slávnostnými príhovormi vystúpili dr. Karol Štúr
a ţupan Trenčianskej ţupy dr. Jozef Minárik. Po ţupanovej
reči vojenská kapela zahrala hymny „Kde domov mùj“ a „Nad
Tatrou sa blýska“. Jednotlivé zasadené lipy boli venované :
- slovenskej slobode,
- Československej republike,
- prezidentovi T. G. Masarykovi,
- poslancovi a ministrovi pre správu Slovenska dr. V.
Šrobárovi
- a básnikovi P. O. Hviezdoslavovi.
Po ukončenom akte sadenia líp priloţil dr. Karol Štúr
„pamätný list“.
Trenčianske noviny 11.05.1919
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Mgr. Jozef Čery : Ustanovenie Dobrovoľného
hasičského
spolku
v
Trenčíne
Dňa 13. júna 1919 sa uskutočnilo ustanovujúce
zhromaţdenie „Dobrovoľného hasičského spolku“ v Trenčíne
za účasti 30 členov. Spolok si ustanovil týchto svojich
funkcionárov :
- predseda – Igor Pietor, správca meštianskej banky
v Trenčíne,
- hlavný veliteľ – Vojtech Nemák,
- veliteľ – Richard Hinner,
- podveliteľ – Alexander Maraky,
- tajomník – Miloš Porubský.
Dňa 17. júna 1919 zloţili členovia spolku slávnostný sľub
pred hasičským skladom do rúk predsedu spolku Igora Pietora.
Trenčianske noviny 22.06.1919

Mgr. Jozef Čery : Ustanovujúce zhromaţdenie
„Orla“
Dňa 10. augusta 1919 sa uskutočnilo v hoteli „Alţbeta“
v Trenčíne ustanovujúce zhromaţdenie. Zhromaţdenie otvoril
kaplán Andrej Marsina a zapisovateľkami boli Štefánia
Jankovská, úradníčka meštianskej banky v Trenčíne a Izabela
Öci, kancelistka Ţupného úradu v Trenčíne. Hosťami
zhromaţdenia boli notár Ţupného úradu v Trenčíne dr.
František Kalač a policajný podkapitán dr. Gerhard Šebák.
Trenčianske noviny 17.08.1919
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Mgr. Jozef Čery : Ustanovenie miestneho odboru „Ţiveny“ v Trenčíne
Dňa 9. októbra 1919 sa ustanovil miestny odbor „Ţiveny“
v Trenčíne. Tvorilo ho 7 zakladajúcich a 16 riadnych členov
a členiek. Za predsedníčku bola zvolená Kornélia Štúrová,
tajomníčku Emma Rímeková a zberateľku Ella Michalcová.
Trenčianske noviny 26.10.1919

Mgr. Jozef Čery : Zaloţenie pobočky Matice
slovenskej v Trenčíne
Dňa 16. novembra 1919 bola v Trenčíne zaloţená pobočka
Matice slovenskej v Trenčíne. Ustanovujúce zhromaţdenie
otvoril dr. Juraj Janoška. Ako hosť vystúpil básnik Štefan
Krčméry. Zhromaţdenie zvolilo za predsedu pobočky Matice
slovenskej ţupana dr. Jozefa Minárika, za tajomníka dr. Juraja
Janošku, za pokladníka Ľudovíta Kuba a jeho pomocníčky
Ellu Michalcovú a Ľudovíta Kontšeka. Členmi výboru boli
z mesta Trenčín dr. Karol Štúr, Igor Pietor, Michal Kiss,
Ľudovít Stanek, Jozef Gálik, Ţigmund Kriţan, Jozef Laco, Ján
Zverec, Gabriel Valocký, František Klusák, Michal Holmík,
dr. František Kalač, Michal Hlubocký, Jozef Reihel a Ján
Ličko. Z vidieka boli členmi dr. Jozef Buday a Ján Zeman
z Moravského Lieskového, Štefan Zlámal zo Selca, František
Gabriel z Dubnice, Ján Palíc z Kochanoviec a Jozef Bučko
z Orechového.
Trenčianske noviny 23.11.1919

837

Mgr. Jozef Čery : Štefánikova spoločnosť
Predsedníctvo Štefánikovej spoločnosti pre pestovanie
československej vzájomnosti zvolalo na deň 17. januára 1931
ustanovujúcu schôdzu Mestskej organizácie v Trenčíne
a blízke okolie. Schôdzu otvoril podpredseda spoločnosti prof.
Ing. Ladislav Musil za prítomnosti reprezentantov mnohých
kultúrnych a úradných inštitúcií v Trenčíne. Za predsedu
schôdze bol zvolený poslanec a evanjelický farár Ján Zeman.
Ešte pred zasadnutím schôdze spoluprácu s mestskou
organizáciou spoločnosti prisľúbili kapitán F. Charváth za
telovýchovnú organizáciu „Sokol“, štábny kapitán Ján Kristín
za legionárov, Trnovský za Nové Mesto nad Váhom, školský
inšpektor Gustav Šimko za učiteľskú obec a ďalší. Na
ustanovujúcej schôdzi boli vo voľbách zvolení títo funkcionári :
- predseda – okresný náčelník Dr. E. Galvánek,
- podpredseda – riaditeľ Tatra banky Igor Pietor,
- jednateľ – prof. František Hvíţďala,
- pokladní – učiteľ Karol Kresánek,
- zapisovateľ – E. Barényi.
Okrem toho boli vo výbore tieto významné osobnosti –
starosta mesta Trenčín J. Reihel, vedúci druţstva J. Babiak,
správca – učiteľ J. Cavar, kapitán F, Charváth, Ing. V.
Janečka, vedúci notár mesta Trenčín D. Kantor, notár Dr. M.
Slávik, školský inšpektor Gustav Šimko, štábny kapitán Ján
Kristín, Ing. Štefan Tóth a prednosta R. Ulehla.
Trenčan 23.01.1932, str. 1
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Mgr. Jozef Čery : Výsledok verejnej súťaţe
návrhov regulačného plánu Hornej Sihoti
v Trenčíne
Úradný oznam mesta Trenčín :
Porota, ktorá zasadala v dobe od 10. do 14. apríla 1931 sa
jednohlasne rozhodla :
prvú cenu neudeliť;
druhú cenu v obnose 6.000,- korún prisúdili autorovi
projektu s heslom „Nový Trenčín“ Ing. arch. K. Říhovi
z Prahy
tretia cena a 4.000,- korún bola prisúdená trom autorom :
- autorom projektu s heslom „T“ zelené – Ing. Jozefovi
Zemánkovi, Ing. Arnoštovi Suskemu a Ing. arch.
Jurajovi Ţalmanovi;
- autorovi projektu s heslom „13“ Ing. Ivanovi
Balcárkovi;
- autorovi projektu s heslom „Nad Váhom“ arch.
Ferdinandovi Koubovi.
Okrem toho porota prisúdila po 2.000 korún týmto
projektom :
- autorovi projektu s heslom „Trenčín 57“;
- autorovi projektu s heslom „Zelený terč“;
- autorovi projektu s heslom „111222“.
Projektanti, ktorým boli udelené odmeny sa týmto vyzývajú, aby sa písomne osvedčili, či príjmu prisúdené odmeny.
Projekty, program súťaţe a zápisnica o posúdení návrhov
budú vo veľkej dvorane mestského domu vystavené od 26.
apríla do 2. mája 1931 v čase od 10,00 do 12, 00 dopoludnia.
V Trenčíne 20. apríla 1931
podpisy starostu mesta Trenčín J. Reihela, v.r. a vedúceho
notára mesta Trenčín Dezidera Kantora, v.r.
Trenčan 25.04.1931, str. 2
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Mgr. Jozef Čery : Správa z mimoriadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 6. mája 1931
Správa svojím svojím spôsobom zaujímavá, v ktorej sa
okrem iného píše :
„S veľkým záujmom sledovali členovia referát technického
referenta Ing. Blaţeka o výsledku verejnej súťaţe na
zadováţenej ídeových plánov pre reguláciu Hornej Sihote.
Došlé plány boli vyloţené a sú opravdu zaujímavé, najmä pre
nadhodené myšlienky, ako sa má mesto rozvinúť. Toti
otázkou, vzhľadom na jeho veľký význam pre mesto, sa naša
verejnosť musí stále zapodievať. Vyhotovením konečného
regulačného plánu bol poverený Ing. Blaţek (bol to návrh Dr.
Pereszlényiho), bez újmy jeho úradovania a plány dokončiť do
konca júna 1931 za spolupráce mestskej regulačnej komisie.
Odmenu za túto prácu mu navrhne mestská rada a nesmie
presahovať výšku odmenených ponúk.
Kvitovať musíme, ţe odborný referát Ing. Blaţeka bol
objektívny, úprimne poukázal na jednotlivé výhody
a nedostatky plánov zo špeciálneho poloţenia mesta a jeho
finančnej schopnosti. (V jednom pláne bola uvaţovaná
preloţenie ţelezničnej stanice s nákladmi cez 20 miliónov
korún.)
Trenčan 09.05.1931
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Mgr. Jozef Čery : Rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10.09.1931
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10.
septembra 1931 poslanci schválili tieto významné dokumenty
:
- regulačný plán Hornej Sihote v Trenčíne;
- schválenie ceny stavebných pozemkov na Hornej Sihoti;
Trenčan 12.09.1931

Mgr. Jozef Čery : Budovanie objektu Pošty na
Mierovom námestí
Dňa 1. decembra 1929 začali stavať na hlavnom námestí
v Trenčíne novú budovu Pošty, ktorá bola ukončená 25.
októbra 1931. Náklady jej výstavbu stáli 3,1 milióna korún.
Budovu stavala firma „Nekvasil“ z Brna a na remeselníckych
prácach sa podieľali trenčianske firmy – „Svojpomoc“,
sklenárstvo „Markovič“, natieračské práce „Aroch“
a elektrotechnické práce „Technika“. Tesne pred ukončením,
t.j. 12. októbra 1931 si prezrel novú budovu Pošty minister
pôšt dr. Emil Franke, ktorý sa pochvalne vyjadril o priebehu
realizačných prác.
Trenčan 07.11.1931
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Kalendár výročí osobností v roku 2004
Významné osobnosti mesta Trenčín, ktorých výročie si
občania pripomenuli v roku 2004 boli prezentované formou
kalendára, ktorý spracovala Verejná kniţnica Michala Rešetku
v Trenčíne pre celý Trenčiansky kraj. Súpis obsahoval
osobnosti, pri výbere ktorých sa zohľadnil chronologický
a geografický aspekt, ako aj skutočnosť, ţe daná osobnosť
výrazne ovplyvnila ţivot v danom regióne. Pri kaţdej
osobnosti sú uvedené základné biografické údaje
s charakteristikou t. j. meno a priezvisko, rok narodenia a
úmrtia, vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie, úmrtie,
pochovaný) a profesia. Usporiadanie kalendára
bolo
chronologické podľa dátumu výročia osobnosti. Súčasťou
súpisu doplnil menný register a zoznam pouţitej literatúry.
mesiac január 2004
02.01.1919

02.01.1799

03.01.1929

03.01.1839

Narodil sa v Trenčíne Rudolf Beták,
pedagóg, autor učebníc. Zomrel 85 rokov
22.06.1986 v Bratislave.
Zomrel v Bratislave Ján Demian,
právnik a básnik príleţitostnej poézie
205
a autor piesní. Narodil sa 09.02.1732 rokov
v Trenčíne.
Narodil sa vo Východnej Ján Šípka,
projektant, výtvarník. Pôsobil a umrel 75 rokov
27.08.1999 v Trenčíne.
Narodil sa v Csepe (Maďarsko) Koloman Thaly, historik protihabsburských
165
povstaní, publicista, básnik. Zomrel rokov
26.09.1909 v Záblatí.
842

04.01.1884

07.01.1859

08.01.1919

08.01.1834

11.01.1899

13.01.1999

14.01.1929

Narodil sa v Rumburku Herman
Fischer, hudobník, kapelník trenčian120
skej vojenskej hudby v Trenčíne. rokov
Zomrel 06.07.1967 v Trnave.
Narodil sa v Trenčíne František
Biringer, lekár, odborný spisovateľ,
145
publicista, organizátor zdravotníctva. rokov
Zomrel 15.04.1931 v Nitre.
Narodil sa v Podolí MUDr. Jozef
Ščepko, lekár. Pôsobil v nemocnici 85 rokov
v Bratislave, Trenčíne, Skalici a Banskej Bystrici, kde aj zomrel 05.11.1967.
Zomrel v Nitre Jozef Vávrik, kňaz,
náboţenský spisovateľ. Pôsobil v Ko170
chanovciach, Trenčíne a Deţericiach. rokov
Narodil sa okolo roku 1766.
Narodil sa v Turanoch Miloš Alexander Bazovský, akademický maliar, ná105
rodný umelec. Pôsobil v Martine rokov
a Trenčíne, kde aj zomrel 15.12.1968.
Zomrel v Brezovej pod Bradlom Ján
Repta, partizánsky veliteľ. Pôsobil 5 rokov
v Trenčíne. Narodil sa 08.09.1914
v Brezovej pod Bradlom.
Narodil sa v Dolnom Srní Štefan Margetin, regionálny historik, spisovateľ.
Študoval v Trenčíne, pracoval v Dub- 75 rokov
nici nad Váhom, kde aj zomrel
16.10.1982.

843

15.01.1869

20.1.1919

27.01.1919

28.01.1804

Zomrel v Trenčíne Michal Wagner,
kultúrny pracovník, mecén, remeselník,
135
zakladajúci člen Matice slovenskej. Bol
aj literárne činný. Narodil sa 05.07.1780 rokov
v Trenčíne.
Narodila sa v Trenčíne Lýdia Kyseľová, spisovateľka, redaktorka. Zomre- 85 rokov
la 15.10.1994 v Bratislave.
V Zlatovciach sa narodil Ján Psotný,
pedagóg. Pôsobil v Beckove. Zomrel 85 rokov
18.10.1944 počas SNP. Pochovaný je
v Zlatovciach.
Zomrel
v Pukanci Ján Straka,
cirkevný
hodnostár,
náboţenský
200
spisovateľ, prekladateľ. Narodil sa rokov
03.07.1746 v Zlatovciach.
mesiac február 2004

zomrel v Svätom Jure Vojtech Thott,
pedagóg, básnik. Študoval v Prievidzi
04.02.1834 i v Trenčíne, pôsobil okrem iného
v Novom Meste nad Váhom. Narodil sa
16.5.1746 v Pate.

170
rokov

narodil sa v Bzinciach pod Javorinou
08.02.1679 Adam Fitter, kňaz, pedagóg, dramatik.
Študoval v Trenčíne. Zomrel 13.11.1741
v Jure pri Bratislave.

325
rokov

11.02.1944 narodil sa v Drietome Peter Lehocký, 60 rokov
akademický sochár. Pôsobí v Trenčíne.

844

zomrel v Trenčianskych Stankovciach
14.02.1894 Štefan Kriţan, kňaz, spisovateľ.
Narodil sa 15.12.1826 v Adamovských
Kochanovciach.

110
rokov

zomrel v Trenčíne Artúr Petrogalli,
prírodovedec, pedagóg, tajomník Prí14.02.1894 rodovedného spolku ţupy Trenčianskej. Pôsobil v Trenčíne. Narodil sa
06.01.1850 v Podbrezovej.

110
rokov

narodil sa v Prosieckej Lhote Václav
Pilous, pedagóg, vlastivedný pracov15.02.1889 ník. Pôsobil ako jeden z prvých profesorov na Obchodnej akadémii v Trenčíne. Zomrel 29.03.1972 v Plzni.

115
rokov

zomrel v Pustých Uľanoch Vojtech
18.02.1964 Štibraný historik, múzejník, archivár. 40 rokov
Pôsobil
v Trenčíne.
Narodil
sa
31.01.1912 v Lošonci.
narodil sa v Novom Meste nad Váhom
Igor Hrušovský, politik, publicista.
21.02.1879 Zakladateľ a redaktor Povaţských
novín. Pôsobil v Bánovciach nad
Bebravou a Novom Meste nad Váhom.
Zomrel 24.05.1937.

125
rokov

26.02.1929 narodil sa v Trenčíne Róbert Radič, 75 rokov
maliar. Pôsobí v Trenčíne.
zomrel v Bratislave Jindřich Mer28.02.1974 ganc, architekt. Pôsobil v Trenčíne. 30 rokov
Narodil sa 07.07.1889 v Ţamberku.

845

mesiac marec 2004
narodil sa v Kubrej Jozef Matejka,
03.03.1804 kňaz, náboţenský spisovateľ, historik.
Zomrel 27.10.188l v Gbeloch.

200
rokov

narodila sa v Dunajskej Strede Anna
Minichová, pedagogička, spisovateľka,
08.03.1924 televízna dramaturgička. Pôsobila v 80 rokov
Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach.
Zomrela 25.11.1988 v Bratislave.
zomrel v Trenčíne Karol Ľudomil
Černo, kňaz, veršovník. Študoval
11.03.1894 v Trenčíne. Pôsobil v Kšinnej, Horných Ozorovciach, Trenčíne. Narodil sa
22.11.1820 v Uhrovci

110
rokov

narodil sa v Bytči Rudolf Skotnický,
12.03.1844 botanik, prírodovedec, právnik, jazykovedec. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
26.06.1900 zomrel.

160
rokov

narodil sa v Lubine Samuel Štúr st.,
pedagóg, organista, spisovateľ. Študo16.03.1789 val v Trenčíne. Pôsobil v Lubine, Trenčíne, Uhrovci. Zomrel 27.07.1851
v Uhrovci.

215
rokov

zomrel Andrej Paldan, kňaz, publicista, politik, prekladateľ. Pôsobil
17.03.1984 v Trenčíne a Lednických Rovniach. 20 rokov
Narodil sa 28.02.1906 v Trenčianskej
Teplej kde je aj pochovaný.

846

zomrel v Sobranciach Ján Prháček,
23.03.1939 pilot. Narodil sa 10.08.1915 v Zla- 60 rokov
tovciach.
zomrel v Nitre Cyril Marián Guniš,
cirkevný hodnostár, publicista. Pôsobil
24.03.1974 v Biskupiciach, Soblahove, Trenčíne, 30 rokov
Prievidzi. Narodil sa 10.04.1901vo
Veľkých Chlievanoch.
zomrel Štefan Tiso, politik, právnik,
28.03.1959 ministerský predseda. Pôsobil v Tren- 45 rokov
číne. Narodil sa 18.10.1897 v Bytči.
zomrel v Trenčíne Martin Rehorov30.03.1749 ský, kňaz, pedagóg. Pôsobil v Dolnej
Súči, Trenčíne. Narodil sa v r. 1687
v Rovnom.

255
rokov

mesiac apríl 2004
02.04.1929 narodil sa v Záblatí Ján Papp, spi- 75 rokov
sovateľ. Zomrel 02.05.1998 v Ţiline.
zomrel v Trenčíne Vojtech Čelko,
05.04.1989 zakladateľ, organizátor a propagátor 15 rokov
trenčianskej
a slovenskej
filatelie.
Pôsobil
v Trenčíne.
Narodil
sa
03.11.1916.
zomrel v Bratislave Ţigmund Kriţan,
05.04.1964 lekár, rádiológ, pedagóg, organizátor 40 rokov
zdravotníctva. Narodil sa 03.06.1907
v Trenčíne.
847

narodil sa v Čachticiach Július Baroš,
09.04.1859 trenčiansky ţupan, právnik. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel po r. 1906.

145
rokov

zomrel v Brne Antonín Motal,
pedagóg, český hudobný skladateľ.
09.04.1934
70 rokov
Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskych
Tepliciach. Narodil sa 07.05.1875.
09.04.1949 narodil sa v Trenčíne Branislav Pavlík, 55 rokov
fotograf. Pôsobí v Trenčíne.
zomrel v Trenčíne Dušan Porubský,
09.04.1924 novinár, redaktor. Pôsobil v Trenčíne. 80 rokov
Narodil sa v 02.06.1876 v Trenčíne.
narodil sa v Horných Obdokovciach
14.04.1794 Ján Beréni, historik, veľkostatkár.
Zomrel v 25.06. 1868 v Beckove.

210
rokov

zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, maliar. Maľoval aj v Trenčíne
17.04.1919 a jeho okolí. Liečil sa v Trenčianskych 85 rokov
Tepliciach. Narodil sa 20.04.1852
v Beckove.
narodil sa v Trenčíne Michal Učnay,
21.04.1819 kňaz, spisovateľ. Pôsobil v Trenčianskych .Miticiach. Zomrel 25.06.1896 v
Trenčianskych Tepliciach.

185
rokov

zomrel v Trenčíne Augustín Barényi,
staviteľ, neskôr riaditeľ cementárne v
24.04.1934
70 rokov
Ladcoch. Narodil sa 02.09.1852
v Trenčíne.

848

zomrel vo Vsetíne Juraj Ilešházi, ţu26.04.1689 pan trenčianskej, liptovskej a oravskej
stolice. Pôsobil v Trenčíne a Nemšovej.
Narodil sa v r. 1625.

320
rokov

narodil sa vo Veľkých Chlievanoch
Ferdinand Guniš, pedagóg, literát,
27.04.1919 redaktor. Študoval v Trenčíne. Pôsobil 85 rokov
v Povaţskej Bystrici, kde aj zomrel
10.07.2003.
narodil sa vo Veľkom Rovnom Slavo
27.04.1929 Kalný, novinár, spisovateľ. Študoval 75 rokov
v Trenčíne.
zomrel Brezne Dávid Láni, cirkevný
hodnostár, náboţenský
spisovateľ.
29.04.1669
Pôsobil v Trenčíne. Narodil sa 1618
v Háji.

335
rokov

narodil sa v Ruţomberku Jozef Budavári, spisovateľ, pedagóg, národný
30.04.1844
buditeľ. Zomrel 10.02.1905 v Tren-číne.

160
rokov

mesiac máj 2004
zomrel v Bratislave Ľudovít Jakubó01.05.1954 czy, herec. Pôsobil v Trenčíne. Narodil 50 rokov
sa 16.05.1898 v Horných Našticiach.
narodil sa v Prahe Anton Štubňa,
6.05.1934 fotograf. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 70 rokov
16.10.1996 zomrel.

849

zomrela v Trenčíne Mária Gönci,
pedagogička, dramaturgička a autorka
09.05.1974 rozhlasových hier pre mládeţ. Pôsobila 30 rokov
v Trenčíne. Narodila sa 28.07.1915
v Trenčíne.
zomrel v Hornej Súči Michal Rešetka,
09.05.1854 kňaz, náboţenský spisovateľ, editor.
Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Hornej
Súči. Narodil sa 02.09.1794 v Bobote,

150
rokov

zomrel v Modre Ján Chrastina, peda12.05.1779 góg, básnik, národný buditeľ. Študoval
v Trenčíne. Narodil sa v roku 1729
v Púchove.

225
rokov

Narodil sa v Trenčíne - Kubrej Ján
13.05.1934 Švejda, reštaurátor umeleckých diel. 70 rokov
Pôsobí v Trenčíne.
narodil sa v Nálepkove Teodor Burian,
15.05.1914 geodet, filatelista. Pôsobil v Trenčíne, 90 rokov
kde aj 09.07.1997 zomrel.
narodil sa vo Svinnej Hugo Gross,
21.05.1894 maliar. V Trenčíne študoval, pôsobil
a zomrel 25.01.1971.

110
rokov

zomrel v Mníchovej Lehote Ľudovít
27.05.1959 Bránsky, akademický maliar. Pôsobil 45 rokov
v Trenčíne. Narodil sa 24.01.1918
v Bošáci.
narodila sa v Skačanoch Anna
29.05.1904 Liptáková, pedagogička, spisovateľka.
Pôsobila v Trenčíne a Melčiciach.
Zomrela 23.09.1992.

100
rokov

850

mesiac jún 2004
Narodil sa v Novom Meste nad Váhom
Pavel Roy, kňaz, publicista. Pôsobil
v Adamovských
Kochanovciach
01.06.1839
a v Trenčíne. Zomrel 04.12.1909 v
Melčiciach, pochovaný je v Adamovských Kochanovciach.

165
rokov

narodil sa v Trenčíne Ján Komorov02.06.1924 ský, pedagóg, religionista, etnograf. 80 rokov
Pôsobí v Trenčíne.
narodil sa v Novom Meste nad Váhom
Anton Selecký, hudobný skladateľ,
02.06.1909
95 rokov
organista. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
150.5.1985 v Bratislave.
zomrel v Bratislave Peter Suchanský,
spisovateľ, novinár. Pôsobil v Tren02.06.1979
25 rokov
číne. Narodil sa 18.02.1897 v Nadlaku
(Rumunsko).
narodil sa v Adamovských Kochanovciach Juraj Boček, pedagóg, ovocinár.
03.06.1859 Pôsobil v Trenčianskej Turnej, Ľuborči, Trenčíne, Nemšovej. Zomrel
05.02.1946 v Trenčíne.

145
rokov

narodil sa v Štítniku Daniel Sartorius,
03.06.1704 kňaz náboţenský spisovateľ. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel 08.02.1767 v Banskej Bystrici.

300
rokov

851

narodil sa Ján Opatík, lekár. Študoval
04.06.1934 v Trenčíne. Pôsobil v Trenčianskych 70 rokov
Tepliciach, Novom Meste nad Váhom,
Trenčíne. Zomrel 04.06.1991.
narodil sa v Chocholnej-Velčiciach Edo
05.06.1948 Vítek, filmový a divadelný herec. 55 rokov
Študoval v Trenčíne.
narodil sa v Zemianskom Podhradí
08.06.1944 Miroslav Ďurţa, grafik, ilustrátor, 60 rokov
karikaturista.
Pôsobil
v Trenčíne,
Novom Meste nad Váhom.
08.06.1904 narodil sa Štefan Rakovský, pedagóg,
múzejník. Pôsobil v Trenčíne.

100
rokov

narodil sa v Bytči-Hliníku nad Váhom
11.06.1899 Alojz Chura, lekár. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj 24.07.1979 zomrel.

105
rokov

narodil sa vo Veľkých Kostoľanoch
13.06.1934 Jozef Pavlovič, pedagóg, spisovateľ. 70 rokov
Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Bratislave Anton Kompá20.06.1949 nek, osvetový pracovník, publicista, 55 rokov
redaktor. Študoval v Trenčíne. Narodil
sa 23.05.1891v Turzovke.
narodil sa v Ivančinej Ján Blasius,
21.06.1684 náboţenský spisovateľ. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 04.05.1763 v Paludzi.

320
rokov

852

narodil sa v Dobrohošti František
22.06.1659 Kiriš, kňaz, rektor kolégia v Trenčíne.
Zomrel 09.04.1736 v Bratislave.

345
rokov

mesiac júl 2004
zomrel v Bratislave Rudolf Pribiš,
03.07.1984 sochár, pedagóg. Študoval Trenčíne. 20 rokov
Narodil sa 19.03.1913 v Rajci.
narodil sa v Senici Ľudovít Vaníček,
05.07.1894 maliar. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v 21.02.1960 v Bratislave.

110
rokov

narodil sa v Ţemberku Jindřich Mer07.07.1889 ganc, architekt. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 28.02.1974 v Bratislave.

115
rokov

narodil sa v Beluši
Pavel Adámi,
09.07.1739 veterinár. Študoval v Trenčíne. Zomrel
01.11.18140 vo Viedni.

265
rokov

narodil sa vo Zvolene Koloman
12.07.1864 Martiny, lekár. Pôsobil v Trenčíne ako
riaditeľ ţupnej nemocnice.

140
rokov

13.07.1949 narodila sa v Trenčíne Jarmila Mar- 55 rokov
tináková, maliarka.
17.07.1944 zomrel v Trenčíne Karol Murín, 60 rokov
pedagóg. Narodil sa v r. 1888.
19.07.1914 narodil sa Ján Robich, stavebný 90 rokov
technik, maliar. Pôsobil v Trenčíne.

853

zomrel v Trenčíne Alojz Chura, lekár.
v Trenčíne.
Narodil
sa 25 rokov
24.07.1979 Pôsobil
11.06.1899 v Bytči-Hliníku nad Váhom.
29.07.1944 narodila sa v Trenčíne Oľga Pavú- 60 rokov
ková, historička, pedagogička.
narodil sa v Martine Ivan Pietor, ve29.07.1904 rejný činiteľ, právnik. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 05.08.1977 v Trenčíne.

100
rokov

narodil sa v Brumove-Bylnici Alojz
31.07.1889 Macek, politik, predseda krajčírskeho
druţstva. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
08.06.1964 v Trenčíne.

115
rokov

mesiac august 2004
zomrel v Prievidzi Karol Alexander
01.08.1864 Modráni, sudca, spisovateľ. Pôsobil v
Trenčíne. Narodil sa 16.08.1830
v Uhrovci.

140
rokov

zomrel v Banskej Bystrici Ján Graca,
02.08.1649 kňaz. Pôsobil v Trenčíne. Narodil sa
okolo r. 1620 v Brezne.

355
rokov

narodil sa v Uhrovci Juraj Milec, kňaz,
04.08.1764 prekladateľ. Pôsobil v Trenčíne,
Lubine, Beckove, Zomrel 19.01.1805
v Beckove.

240
rokov

zomrel v Liptovskom Mikuláši Bedřich
10.08.1954 Hoffstädter, maliar, pedagóg. Narodil 50 rokov
sa 15.11.1910 v Trenčíne.

854

narodil sa v Chocholnej-Velčiciach
11.08.1929 Svetozár Ábel, akademický maliar. 75 rokov
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel
11.08.1986.
narodil sa Zdeněk Svoboda, zvero11.08.1919 lekár. Pôsobil v Motešiciach. Zomrel 85 rokov
09.01.1993 v Trenčíne.
14.08.1929 narodil sa v Trenčíne Milan Kodoň, 75 rokov
architekt, pedagóg.
zomrel v Krupine Cyprián Brandys,
19.08.1809 hudobný skladateľ. Pôsobil v Trenčíne
Narodil sa v r. 1745.

195
rokov

zomrel v Nitre Cyril Marián Guniš,
24.08.1974 jazykovedec, pedagóg. Pôsobil v 30 rokov
Trenčíne, Soblahove. Narodil sa
10.04.1901 vo Veľkých Chlievanoch.
narodil sa v Kysáči Ľudovít Miloš
25.08.1874 Mičátek, politik, vydavateľ, redaktor,
publicista, advokát. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 06.07.1928 vo Viedni, pochovaný je v Trenčíne.

130
rokov

zomrel v Trenčíne Ján Šípka, projek27.08.1999 tant, výtvarník. Pracoval pastelom, 5 rokov
olejom, ale hlavne akvarelom. Narodil
sa 03.01.1929 vo Východnej.
Zomrel v Kutnej Hore (ČR) Martin
pred
28.08.1579 Rakovský, básnik. Pôsobil v Trenčíne.
Narodil sa asi v r. 1535 v Rakove.

425
rokov

855

31.08.1709 zomrel vo Viedni Andreas Pozzo,
maliar.
Narodil
sa
30.11.1642
v Trenčíne.

295
rokov

mesiac september 2004
narodila sa v Uherskom Hradišti Anna
01.09.1949 Lacková, konzervátorka, výtvarníčka. 55 rokov
Pôsobila v Trenčíne.
narodil sa v Bobote Michal Rešetka,
kňaz, náboţenský spisovateľ, zberateľ
02.09.1794 kníh, editor. Študoval v Trenčíne.
Pôsobil v Hornej Súči, kde 09.05.1854
zomrel.

210
rokov

narodil sa v Necpaloch Matej Augus04.09.1729 tíny ml., kňaz, náboţenský spisovateľ.
Zomrel v r. 1786 v Trenčíne.

275
rokov

narodil sa v Trenčíne Vincent Andrej
05.09.1819 Málik, pedagóg. Zomrel 15.03.1873 vo
Vaci (Maďarsko).

185
rokov

narodil sa Brezovej pod Bradlom Ján
Repta, partizánsky veliteľ. Pôsobil
08.09.1914
5 rokov
v Trenčíne. Zomrel 13.01.1999 v Brezovej pod Bradlom.
narodil sa v Beckove Henrich Wiener,
08.09.1899 lekár. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
11.11.1978 v Topoľčanoch.

105
rokov

856

narodil sa v Trenčianskej Teplej
09.09.1914 Vojtech Hromník, kňaz, náboţenský 90 rokov
spisovateľ. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
01.12.1999 v Beckove.
narodil sa v Trenčianskych Miticiach
13.09.1874 Jozef Púder, prírodovedec, piarista.
Zomrel 07.05.1941 v Trenčíne.

130
rokov

zomrel v Bánovciach nad Bebravou
Matej Ballegh, lekárnik, vynálezca,
ochranca prírody. Študoval v Trenčíne.
25.09.1974 Bol prvým predsedom novozriadenej 30 rokov
Lekárnickej komory. Narodil sa
18.10.1883 v Bánovciach nad Bebravou.
zomrel v Záblatí Koloman Thaly,
26.09.1909 historik, publicista, básnik. Narodil sa 95 rokov
03.01.1839 v Csepe (Maďarsko).
zomrel v Brezne Jozef Wagner,
26.09.1849 pedagóg, spisovateľ. Narodil sa
04.02.1770 v Trenčíne.

155
rokov

narodil sa vo Vyhniach Michal Haško,
28.09.1894 zvonolejár. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
15.08.1972 zomrel.

110
rokov

narodil sa v Trenčianskej Teplej-Dobrej
29.9.1934 Rudolf Dobiáš, spisovateľ. Pôsobí 70 rokov
v Trenčíne.
29.09.1939

narodil sa v Trenčíne-Istebníku Anton
Kadlečík, maliar. Študoval a pôsobil 65 rokov
v Trenčíne.
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narodil sa v Trenčíne Vojtech Bárdoš
Študoval
a pôsobil 90 rokov
30.09.1914 lekár-virológ.
v Trenčíne. Zomrel 04.06.1982 v Bratislave.
mesiac október 2004
narodil sa v Kálnici Karol Darvaš,
03.10.1914 publicista. Zomrel 16.01.1965 v Tren- 90 rokov
číne.
narodil sa v Trenčíne Vojtech Zama05.10.1919 rovský, spisovateľ. Pôsobil v Trenčíne. 85 rokov
Ţije v Prahe.
narodil sa v Neporadzi Alfonz Bednár,
spisovateľ,
prekladateľ,
filmový
13.10.1914
90 rokov
scenárista. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
9.11.1989 v Bratislave.
zomrel v Bratislave Štefan Velgos,
lekár, odborný spisovateľ. Pôsobil
14.10.1989
15 rokov
v Trenčíne. Narodil sa 22.04.1915
v Liptovskom Mikuláši.
zomrela v Bratislave Lýdia Kyseľová,
15.10.1994 spisovateľka, redaktorka v Mladých 10 rokov
letách.
Narodila
sa
20.01.1919
v Trenčíne.
narodil sa v Trenčíne Ján Mrázik,
15.10.1914 hospodársky
pracovník.
Pôsobil 90 rokov
v Trenčíne.
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zomrel Janko Psotný, pedagóg,
18.10.1944 účastník SNP. Pôsobil v Beckove. 60 rokov
Narodil sa 27.01.1919 v Hanzlíkovej.
19.10.1814 narodil sa v Ţiline Ignác Čelko, lekár.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel.

190
rokov

20.10.1909 narodil sa v Trenčíne Emil Jirků, che- 95 rokov
mik. Pôsobil v Trenčíne, Hornom Srní.
zomrel v Trenčíne Ján Minárik,
25.10.1974 organizátor štrajku textilných robot- 30 rokov
níkov. Pôsobil v Trenčíne. Narodil sa
27.09.1895 v Trenčíne.
zomrel v Bratislave Juraj Alojz
26.10.1809 Belnai, historik, vydavateľ, redaktor.
Narodil sa 14.07.1765 v Trenčíne.

195
rokov

29.10.1944 narodil sa v Trenčíne Miroslav Špánik, 60 rokov
pedagóg, sociológ.
narodil sa v Istebníku Štefan Ondrkal,
31.10.1919 filmový reţisér, scenárista. Zomrel 85 rokov
1.05.1973 v Bratislave.
narodil sa v Ilave Karol Rumpel, kňaz,
31.10.1899 historik. Pôsobil v Skalke, Trenčíne.
Zomrel 24.05.1986 v Trenčíne.

105
rokov

mesiac november 2004
zomrel v Istebníku Martin Medňanský, kňaz, spisovateľ. Pôsobil v
03.11.1899
Bošáci,
Beckove.
Narodil
sa
10.11.1840 v Divinke.

105
rokov
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zomrel v Bratislave Alfonz Bednár,
prekladateľ,
filmový 15 rokov
09.11.1989 spisovateľ,
scenárista. Pôsobil v Trenčíne. Narodil
sa 13.10.1914 v Neporadzi.
narodil sa v Hodoch Milan Bičan,
11.11.1929 pedagóg, historik. Pôsobil v Trenčíne, 75 rokov
kde aj 18.01.1996 zomrel.
zomrel v Novom Meste nad Váhom
11.11.1974 Július Kontšek, hudobný skladateľ 30 rokov
a pedagóg. Pôsobil v Trenčíne. Narodil
sa 27.07.1907 v Trenčíne.
narodil sa Uhrovskom Podhradí Ján
11.11.1909 Podlucký, účastník protifašistického 95 rokov
odboja. Zomrel 28.12.1944 v Trenčíne,
pochovaný je v Deţericiach.
narodil sa v Trenčíne Mikuláš Turzo,
12.11.1844 právnik, historik. Zomrel v roku 1900
v Trenčianskej Belej.

160
rokov

narodil sa v Trenčianskych Miticiach
14.11.1914 Šimon
Omanik,
lekár. Pôsobil 90 rokov
v Trenčíne, kde aj 12.12.1987 zomrel.
14.11.1924 narodil sa v Brezne Tomáš Vavrovský 80 rokov
technik, výtvarník. Pôsobil v Trenčíne.
zomrel v Leopoldove Jozef Buday,
15.11.1939 kňaz, politik, náboţenský spisovateľ. 65 rokov
Pôsobil v Moravskom Lieskovom.
Narodil sa 28.01.1877 v Trenčíne.
zomrel v Krupine Ladislav Haško,
16.11.1844 básnik, pedagóg. Pôsobil v Trenčíne.
Narodil sa 27.04.1778 v Nitre.

160
rokov
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narodil sa v Trenčíne-Opatovej nad
16.11.1919 Váhom Ján Lamačka, filatelista, 85 rokov
esperantista. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel 02.12.1994.
narodil sa v Benderoch (bývalý ZSSR)
20.11.1899 Gregor Medvecký, pedagóg. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj 27.12.1976 zomrel.

105
rokov

narodil sa v Dolnej Súči Jozef Hamaj,
náboţenský spisovateľ, redaktor, peda22.11.1894 góg. Pôsobil v Trenčianskej Turnej,
Trenčíne. Zomrel 26.03.1935 v Orechovom.

110
rokov

zomrel v Belej Ján Grebeň, kňaz,
22.11.1924 náboţenský publicista. Narodil sa 80 rokov
08.12.1859 v Závaţí – Ţabinci.
Narodil sa v Dolných Draţkovciach
Mikuláš Dohnány, spisovateľ, prekladateľ, historik. Študoval v Tren28.11.1824 číne. Na Brezovej pod Bradlom pôsobil pred povstaním v r. 1848-1849.
Umrel 02.06.1852 v Trnave.

180
rokov

narodil sa v Melčiciach Ondrej Staňo,
stredoškolský
pedagóg, publicista,
28.11.1919 kultúrny dejateľ, kronikár obce. Ako 85 rokov
pedagóg pôsobil v Trenčíne. Zomrel
17.04.1986 v Melčiciach.
narodila sa v Dunajskej Strede Daniela
30.11.1949 Ďurmeková-Erteľová,
výtvarníčka. 55 rokov
Pôsobila v Dubodieli, Trenčíne.
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mesiac december 2004
zomrel v Bratislave Jozef Ščasný, kňaz,
národný buditeľ. Pôsobil v Drietome,
01.12.1889 Trenčíne. Narodil sa 10.04.1813
v Borskom Mikuláši-Borskom Petri.

115
rokov

zomrel v Beckove Vojtech Hromník,
kňaz, náboţenský spisovateľ. Narodil sa
01.12.1999
5 rokov
09.09.1914
v Trenčianskej Teplej.
Pôsobil v Trenčíne.
zomrel v Trenčíne Ján Lamačka,
filatelista, esperantista. Pôsobil v Tren02.12.1994
10 rokov
číne. Narodil sa 16.11.1919 v TrenčíneOpatovej nad Váhom.
narodil sa v Turzovke Ján Haranta,
03.12.1909 kňaz, básnik. Pôsobil v Svinnej, 95 rokov
Trenčianskej Teplej, Trenčíne. Zomrel
27.03.1983 v Svinnej.
narodil sa v Závaţí-Ţabinci Ján
08.12.1859 Grebeň, kňaz, náboţenský publicista.
Zomrel 22.11.1924 v Belej.

145
rokov

zomrel v Trenčíne Ján Havran,
11.12.1999 pedagóg, historik. Pôsobil v Trenčíne. 5 rokov
Narodil sa 30.12.1914 v Leviciach.
narodil sa v Trenčianskej Turnej
12.12.1829 Vincent Rehák, piarista, pedagóg.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj 19.02.1895
zomrel.

175
rokov
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narodil sa v Trenčíne Juraj Gönci,
14.12.1914 kniţničný pracovník, básnik. Pôsobil 90 rokov
v Trenčíne.
narodil sa v Michalovciach Viliam
29.12.1914 Mousson, maliar. Pôsobil v Trenčíne 90 rokov
kde aj 08.10.1988 zomrel.
narodil sa v Leviciach Ján Havran,
30.12.1914 pedagóg, historik. Pôsobil v Trenčíne, 90 rokov
kde i zomrel 11.12.1999.
zomrel v Trenčíne Štefan Minárik,
30.12.1974 verejný činiteľ. Pôsobil v Trenčíne. 30 rokov
Narodil sa 01.04.1902 v Trenčíne.
zomrel v Sliači Ján Černej, lekár.
31.12.1829 Pôsobil
v Trenčíne.
Narodil
sa
16.04.1747 v Trenčíne.

175
rokov
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Mestský úrad v Trenčíne

Rade
Mesta Trenčín
Návrh
na vykonanie zápisu do kroniky Mesta Trenčín
za rok 2004

Predkladá :
PhDr. Marián Kvasnička,
predseda Komisie kultúry,
cestovného ruchu a styk s cirkvami
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Návrh na uznesenie :
Mestská rada v Trenčíne dňa 19.mája
2005 :
a) pre rokovala návrh na vykonanie zápisu do kroniky Mesta Trenčín za rok
2004;
b) berie na vedomie návrh kronikárskeho
záznamu Mesta Trenčín za rok 2004 po
doplnení o pripomienky členov rady;

Spracoval :
Mgr. Jozef Čery,
kronikár Mesta Trenčín
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Kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 2004 bol
vypracovaný v zmysle zásad schválených Mestskou radou
v Trenčíne v decembri roku 1991, novelizovaných v roku
2004.
Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu Mesta
Trenčín za rok 2004 bol predložený na posúdenie Komisii
kultúry, cestovného ruchu a cirkví pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne spolu s 17 ks fotoalbumov a 5 ks pomocnej
evidencie, ktorá tento mestskej rade odporučila.
Kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 2004 bol
spracovaný podľa kronikárskeho heslovníka. Každé heslo vo
svojom obsahu zaznamenávalo jednotlivé podujatia v
chronologickom poradí. Kronikársky záznam zachytáva
jednotlivé udalosti z oblasti verejno-spoločenského života,
ekonomického rozvoja, kultúrneho a športového života,
zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, ktoré sa uskutočnili
v meste Trenčín, alebo i mimo neho, ktoré sa k mestu Trenčín
bezprostredne viažu. Okrem písomného opisu zachytených
podujatí, text kroniky je bohato ilustrovaný fotografiami
z jednotlivých podujatí.
Kronikársky záznam zaznamenal písmom a doplnil
fotografiami tak významné udalosti ako napríklad :
 rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a prijaté
uznesenia pre ďalší úspešný rozvoj mesta Trenčín;
 účasť Mesta Trenčín na 10. ročníku cestovného ruchu „ITF
Slovakiatour 2004“ v Bratislave;
 slávnostné otvorenie vysunutého pracoviska Mestskej
polície v Trenčíne na sídlisku Juh;
 menovanie doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. prezidentom SR
za rektora TnUAD pre druhé volebné obdobie;
 zvolenie Ing. Branislava Cellera za primátora mesta Trenčín;
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 podpis zmluvy o spolupráci Mesta Trenčín a Trenčianskou
univerzitou Alexandra Dubčeka;
 návšteva účastníkov parlamentného zhromaždenia NATO
v Trenčíne;
 slávnostné otvorenie Klientského centra v Trenčíne;
 výstavnícka činnosť Výstaviska Trenčín mesto módy počas
celého roka;
 výstavnícka činnosť kultúrnych zariadení v Trenčíne;
 tlačové besedy mesta Trenčín; Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka, Veliteľstva síl a podpory Ozbrojených
síl Slovenskej republiky, Trenčianskeho samosprávneho
kraja, primátorov krajských miest – K-8, politických strán,
hnutí a spoločenských organizácií;
 sprístupnenie mestskej veže pre verejnosť;
 schválenie Variantu č. 1) modernizácie železničnej trate
Trenčíne mestským zastupiteľstvom;
 prijatie významných osobností Mestom Trenčín – prijatie
hokejistov Dukly Trenčín za víťazstvo v extra lige v sezóne
2003/2004, najlepších športovcov za rok 2003, veľvyslanca
Indie M. K. Lokesha, primátorov partnerských miest,
spisovateľa Rudolfa Dobiáša, účastníkov „Dubčekových
dní“ a podobne;
 podpis dohody o spolupráci medzi starostom Zamaroviec J.
Plškom a primátorom mesta Trenčín Ing. B. Cellerom vo
veci využívania Ostrova;
 oslavy 60. výročia Slovenského národného povstania na
Brezine, na Veliteľstve síl a podpory Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, na Trenčianskom samosprávnom
kraji;
 rokovania Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja počas roka 2005;
 podujatia na úseku kultúry, ako napríklad vernisáže výstav,
divadelné predstavenia a podobne;
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 úspechy športovcov na domácich a svetových podujatiach
ako napríklad víťaz paraolympiády v gréckych Aténach
Rastislav Tureček, víťazi mestských športových hier
stredných škôl;
 činnosť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,
stredných a základných škôl;
Pre úplnosť kroniky mesta Trenčín za rok 2004
chýbajú štatistické údaje o meste Trenčín za obdobie roka
2004, ktoré budú po ich publikovaní v kronike mesta za rok
2004 doplnené. Všetky kronikárske záznamy za uplynulé
roky, spolu s pomocnou evidenciou a albumami fotografií sú
uložené v archíve Mesta Trenčín. Ich používanie, resp.
požičiavanie sa uskutočňuje v zmysle prijatej Smernice mesta
Trenčíne o písaní kroniky mesta Trenčín.
Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2003 podľa
novej koncepcie bol zverejnený na webovej stránke mesta
Trenčín. Postupne sa pripravia na zverejnenie i staršie
schválené kronikárske záznamy mesta Trenčín. Na zverejnenie
kroniky mesta Trenčín prostredníctvom oficiálnej stránky
www.trencin.sk zo strany laickej i odbornej verejnosti po
obsahovej stránke neboli zaznamenané výhrady, ba naopak
potvrdili ju ako správnu.
Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2004
verifikujú a dopĺňajú :
1. Pomocná evidencia obsahuje výstrižky z novín
a časopisov, pozvánky a plagáty z podujatí uskutočnených
v meste Trenčíne – 5 kusov;
2. Albumy fotografií, ktoré približujú jednotlivé podujatia
v meste Trenčín – 17 kusov;
3. Register fotografií na 3 ks CD;
4. Video záznamy kronikárom spracovávané neboli. Udalosti
mesta Trenčín živým obrazom zabezpečovala Televízia
Trenčín.
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Pomôcky
použité pri spracovaní kronikárskeho záznamu
Mesta Trenčín za rok 2004
Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej
rady v Trenčíne;
Knižné vydanie „Trenčín v štatistických údajoch,
tabuľkách a číslach za rok 2004“;
Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské
listy;
Aktuality stiahnuté z internetu;
Vlastné a získané fotografie z podujatí;
Vlastné poznámky z účasti na podujatiach.
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Záverečné ustanovenie

Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín za rok
2004 bol po vypracovaní kronikárom prerokovaný na rokovaní
Rady mesta Trenčín dňa 19. mája 2005, ktorá ho svojím
uznesením č. 889 vzala na vedomie.

––––––––––––––––––––––––––––––––

JUDr. Iveta Orgoníková,
prednostka Mestského úradu
Trenčín

––––––––––––––––––––––––––––

Ing. Branislav Celler,
primátor Mesta
Trenčín

Mgr. Jozef Čery,
kronikár Mesta Trenčín
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