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Činnosť orgánov mesta Trenčín
Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín účinné
v roku 2007
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2007 – o poskytovaní
prepravnej služby a o úhradách za prepravnú službu na
území mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 – o určovaní
cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov
vo vlastníctve Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003, ktorým sa
mení a dopĺňa – o zmluvných prevodoch majetku mesta
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2007 – o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/1998 – Trhový
poriadok pre Trenčianske vianočné dni
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2003 – o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách
za opatrovateľskú službu v byte občana na území mesta
Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 – o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby m.r.o. Sociálne služby mesta
Trenčín
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 – Zásady
nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 – rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby m.r.o. Sociálne služby Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách
za opatrovateľskú službu v byte občana na území mesta
Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007 – o určení názvov
ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti Stred
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2006 – Prevádzkový
poriadok pohrebiska Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2006, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 –
o odpadoch
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2006, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2004 – Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2006, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 –
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2006, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/1998 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa rušia niektoré všeobecné záväzné
nariadenia
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2006 – o používaní
a ochrane mestských symbolov
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 – zásady nakladania s finančnými prostriedkami
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2006, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2004 – poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2006 – o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2006 – o udeľovaní
Čestného občianstva, Ceny mesta, Ceny primátora a Čestných pôct mesta
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2006, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2003 – o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2006, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2001 – o Mestskej polícii v Trenčíne
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2006, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 –
o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2005, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 – o odpadoch
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2005, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2003 – o poskytovaní starostlivosti v Domove penzióne pre dôchodcov
Trenčín, m.r.o.
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2005, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 –
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2005, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 – o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2005 – o verejných
kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2005 – o vyhradení
miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta
Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2005 – o určení názvu
ulice v mestskej časti Stred – Ulica Pod Komárky
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2004 – o dodržiavaní
čistoty a poriadku v meste Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2004 – ktorým sa rušia niektoré všeobecné záväzné nariadenia
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2004 – o určení školských obvodov na území Mesta Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 – o odpadoch
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 – novelizácia
všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2004 – o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2004 – o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2004 – novelizácia
všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Trenčín
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 Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2003 – o poskytovaní starostlivosti v Domove penzióne pre dôchodcov
v Trenčíne, m.r.o.
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 – o zmluvných
prevodoch vlastníctva majetku mesta
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 – novelizácia
všeobecne záväzného nariadenia o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2003 – o určení názvu
ulice v mestskej časti Západ – Ulica K mlyniskám
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2003 – o poskytovaní
opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za opatrovateľskú službu v byte občana na území Mesta Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2003 – o určení názvu
ulice v mestskej časti Juh – Ulica Južná
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2002 – o podmienkach držania psov v Meste Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2001 – o Mestskej
polícii v Trenčíne
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2001 – novelizácia
všeobecne záväzného nariadenia o Mestskej polícii v Trenčíne
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2000 – o ovzduší
a poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 – o územnom
pláne sídelného útvaru Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/1999 – o trhovom
poriadku pre Trenčianske vianočné trhy
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/1998 – o trhovom
poriadku pre príležitostné trhy na Farskej ulici a Mierovom
námestí
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 Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/1998 – o trhovom
poriadku pre trhovisko č. 3 pri nákupnom stredisku Úspech
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/1998 – o trhovom
poriadku pre trhovisko č. 4 pri nákupnom stredisku Rozkvet
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/1998 – o trhovom poriadku pre trhovisko č. 1 pri nákupnom stredisku Družba
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/1998 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/1998 – o zásadách
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/1997 – o premávke na
pozemných komunikáciách na území mesta
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1994 – o domovom
poriadku v Meste Trenčín
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/1991 – o Štatúte
zelene
 Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/1991 – o Štatúte
mestskej pamiatkovej rezervácie
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uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 22.03.2007
uznesením č. 7

Tomáš Vaňo zvolený za zástupcu primátora mesta

uznesením č. 8

a) zriadilo funkciu poslanca dlhodobo plne uvoľneného na výkon funkcie,
b) Janka Fabová zvolená za poslanca dlhodobo plne uvoľneného na výkon
funkcie

uznesením č. 9

a) zriadila Mestskú radu v Trenčíne s počtom 7 členov
b) zriadilo stále komisie mestského zastupiteľstva :
1. komisia finančná a majetková
2. komisia životného prostredia, dopravy a investícií
3. komisia školstva, športu a mládeže
4. komisia kultúry
5. komisia sociálnych vecí
c) zriadilo výbory mestských častí :
1. Výbor mestskej časti Stred zahŕňajúci volebný obvod č. 1 s počtom
6 poslancov
2. Výbor mestskej časti Juh zahŕňajúci
volebný obvod č. 2 s počtom 7 poslancov
3. Výbor mestskej časti Sever zahŕňajúci volebný obvod č 3 s počtom
8 poslancov
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4. Výbor mestskej časti Západ zahŕňajúci volebný obvod č. 4 s počtom
4 poslancov
uznesením č. 10 schválilo
zloženie komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov s tým, že
Ing. Róbert Lifka bol zaradený aj do
komisie životného prostredia, dopravy
a investícií
uznesením č. 11 zvolilo
a) predsedov komisií mestského zastupiteľstva nasledovne :
1. MUDr. Ľubomíra Sámela – komisia finančná a majetková
2. RNDr. Jozefa Mertana – komisia
životného prostredia, dopravy
a investícií
3. Eduarda Hartmanna – komisia
školstva, športu a mládeže
4. Gabrielu Hubinskú – komisia
sociálnych vecí
5. PhDr. Mariána Kvasničku –
komisia kultúry
b) členov mestskej rady :
1. MUDr. Ľubomíra Sámela – predsedu komisie finančnej a majetkovej
2. RNDr. Jozefa Mertana – predsedu komisie životného prostredia, dopravy a investícií
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3. Eduarda Hartmanna – predsedu
komisie školstva, športu a mládeže
4. Gabrielu Hubinskú – predsedu
komisie sociálnych vecí
5. PhDr. Mariána Kvasničku predsedu komisie kultúry
6. Tomáša Vaňu – zástupcu primátora
7. Janku Fabovú – poslankyňu dlhodobo plne uvoľnenú na výkon
funkcie
uznesením č. 12 schválilo
harmonogram zasadnutí Mestskej
rady v Trenčíne na rok 2007

uznesenia z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 19.04.2007
uznesením č. 26 schválilo
vyňatie Materskej školy Trenčín,
Orechovská ulica zo správy Školských zariadení mesta Trenčín,
m.r.o.
uznesením č. 31 schválilo
Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení činnosti ArtKina Metro a Zmluvy o výpožičke medzi Mestom
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Trenčín a občianskym združením
LampART.
uznesením č. 32 schválilo
odborníkov z radov občanov do
komisií mestského zastupiteľstva
nasledovne :
1) Komisia finančná a majetková
Ing. Pavol Krištof
Eva Drhová
Ing. Milan Gonda
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš
Viliam Fraňo
2) Komisia životného prostredia,
dopravy a investícií :
JUDr. Róbert Štefánik
Jozef Bernáth
Ing. Dušan Jasečko
Ing. arch. Igor Lampart
Ing. Ondrej Beracka
3) Komisia školstva, športu a mládeže :
doc. Ing. Miroslav Mečár, PhD.
Viliam Ružička
PaedDr. Vlastimil Šimíček
Štefan Gračka
Ing. Oto Barborák, CSc.
4) Komisia kultúry :
Mgr. Viliam Poruban
Vladimír Kočický
Ing. Tomáš Slivka
Dáša Bezáková
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Ing. Peter Gašparovič
5) Komisia sociálnych vecí :
Mária Cverenkárová
Ing. Teresa Pavlásková
MUDr. Eugen Szép, CSc.
PhDr. Alena Laborecká
Ing. Gustáv Teker
uznesenia zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 19.06.2007
uznesením č. 65 schválilo
zmenu Štatútu mesta Trenčín podľa predloženého návrhu
uznesením č. 68 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Trenčín č. 2/2007 o určení
názvov ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti Stred
uznesením č. 69 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Trenčín č. 3/2007, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2005
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
uznesením č. 71 schválilo
delegovanie poslancov Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne do rád
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škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady
uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 28.06.2007
uznesením č. 73 schválilo
použitie rezervného fondu a zmenu
rozpočtu na rok 2007

uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 19.07.2007
uznesením č. 79 schválilo
Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou CTP Invest SK, spol. s.r.o.

uznesenia z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 23.08.2007
uznesením č. 103 schválilo
Zmluvu o výpožičke medzi požičiavateľom – Mesto Trenčín a vypožičiavateľom – Fitness Gabrhel,
s.r.o. na nehnuteľný majetok – časť
budovy bývalej materskej školy na
Ul. Osvienčimská v Trenčíne za
účelom prevádzkovania centra pre
seniorov, na dobu neurčitú.
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uznesením č. 110 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Trenčín č. 4/2007, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003
o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a o úhradách za
opatrovateľskú službu v byte občana na území mesta Trenčín
uznesením č. 111 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Trenčín č. 5/2007 o rozsahu
a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby m.r.o. Sociálne
služby mesta Trenčín
uznesením č. 112 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Trenčín č. 7/2007, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2006
- Zásady nakladania s finančnými
prostriedkami Mesta Trenčín
uznesením č. 113 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Trenčín č. 8/2007, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2004
o pravidlách času predaja v obcho-
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de a času prevádzky služieb na území mesta Trenčíne
uznesením č. 115 schválilo
Svetelno-technickú
Trenčín

mapu

mesta

uznesenia zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 25.10.2007
uznesením č. 139 schválilo
Zmluvu o výpožičke medzi požičiavateľom – Mestské hospodárstvo
a správa lesov, m.r.o. Trenčín,
Soblahovská ul. 65, Trenčín a vypožičiavateľom – Diecézna charita v
Nitre na nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli Ul. Soblahovská
č. 65 v Trenčíne o celkovej výmere
356,60 m2, za účelom prevádzkovania činnosti vypožičiavateľa
a budú využívané výlučne ako nízkoprahová
nocľaháreň, útulok
a denné azylové centrum pre občanov bez prístrešia, na dobu určitú
od 01.11.2007 do 31.08.2008.
uznesením č. 150 schválilo
a) Cenový výmer mesta Trenčín č.
1/2007, ktorý stanovuje maximálne tarify pre mestskú pra17

videlnú dopravu osôb v meste
Trenčín s účinnosťou od 1. novembra 2007
b) Cenník mestskej hromadnej dopravy pred dopravcu SAD,
Trenčín a. s, ktorým sa stanovujú
ceny cestovného a dovozného
v mestskej hromadnej doprave
Trenčín s účinnosťou od 1. novembra 2007.
uznesením č. 152 schválilo
Zásady vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem
mesta Trenčín
uznesením č. 156 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 5/2007 o rozsahu a podmienkach poskytovania
sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby v m.r.o. Sociálne
služby mesta Trenčín
uznesením č. 157 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 9/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby
v byte občana a o úhradách za opa18

trovateľskú službu v byte občana na
území mesta Trenčín
uznesením č. 158 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 13/1998 –
Trhový poriadok pre Trenčianske
vianočné trhy
uznesením č. 159 schválilo
Koncepciu rozvoja Trenčína v oblasti energetiky
uznesením č. 160 schválilo
menovanie odborníka z radov občanov do Finančnej a majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne Ing. Katarínu Róderovú
namiesto Evy Drhovej, ktorá sa členstva vzdala
uznesením č. 161 schválilo
zámer umiestnenia pamätnej tabule
k 17. novembru 2007 na Mierovom
námestí,
pripomínajúcu
miesto
a význam udalostí zo 17. novembra
1989
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uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 15.11.2007
uznesením č. 186 schválilo
Všeobecné
ta Trenčín
prepravnej
prepravnú
Trenčín

záväzné nariadenie Mesč.15/2007 o poskytovaní
služby a o úhradách za
službu na území mesta

uznesením č. 191 schválilo
Cenník služieb za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva
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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.
- Znelka mesta je skladba, ktorú skomponoval hudobný
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skladateľ Gejza Príbela v roku 1978 na
počesť 1800. výročia vzniku rímskeho
nápisu na trenčianskej hradnej skale
Logo mesta Trenčín pouţíva sa v komunikácii Mesta
Trenčín navonok (pri propagácii
mesta, v oblasti turistiky, cestovného ruchu a podobne), ktoré
vyšlo zo súťaţe návrhov vyhlásenej v roku 2005.
B) Údaje o meste Trenčín
Nadmorská výška : 204 – 210 metrov nad morom
Rozloha : 8.199,70 ha
Poloha : 180 03´ východnej zemepisnej šírky
480 55´ severnej zemepisnej šírky
C) Územie mesta Trenčín je zloţené z 10 katastrálnych
území :
- Hanzlíková .......................... 511,90 ha
- Istebník ............................... 484,50 ha
- Kubrá .................................. 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 .............................. 1518,10 ha
spolu ...................................... 8199,70 ha
D) Hustota osídlenia na km 2 : ...... 720,05 osôb
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E) Zásobovanie vodou
- dĺţka vodovodnej siete .............. 200 687 m
- dĺţka vodovodných prípojok ..... 36 430 m
F) Odkanalizovanie
- dĺţka kanalizačnej siete ............ 112 325 m
- dĺţka kanalizačných prípojok ... 24 709 m
G) Mnoţstvo čistených odpadových vôd
- čistiareň odpadových vôd ľavý breh Váhu :
4.974.101 m3
- čistiareň odpadových vôd pravý breh Váhu :
1.815.555 m3
H) Obyvateľstvo
Počet obyvateľov celkom k 31. 12. 2007 .... 56 760
z toho :
muţi ...................................................... 27 229
ţeny ...................................................... 29 531
Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2007
narodení ............................................... 484 osôb
zomrelí ................................................. 459 osôb
prisťahovaní ......................................... 596 osôb
odsťahovaní ......................................... 908 osôb
Obyvateľstvo podľa národnosti v % (údaje zo sčítania
obyvateľov k 31. 12. 2006)
slovenská .........
94,6
česká ...............
2,7
maďarská ........
0,3
rómska ............
0,08
21

nemecká .......
0,5
iná ................ 1,82
Obyvateľstvo podľa vierovyznania v % (údaje zo sčítania obyvateľov z 26. 5. 2001)
■ rímsko-katolícka cirkev ........... 65,76 %
■ evanjelická cirkev a. v. ............
6,94 %
■ grécko-katolícka cirkev ............
0,32 %
■ reformovaná cirkev ................... 0,06 %
■ pravoslávna cirkev .................... 0,17 %
■ náb. spol. Jehovovi svedkovia .. 0,12 %
■ evanjelická cirkev metodistická
0,12 %
počet obyvateľov podľa mestských častí
do 3 r.

4. - 6 r.

7. – 15 r.

16. – 18. r.

19. – 60. r.

Nad 60 r.

spolu

Biskupice

15

21

63

30

375

187

691

Istebník

39

23

86

38

563

230

979

Kubra

214

123

491

208

4423

926

6385

Kubrica

9

7

25

11

185

75

312

Opatová

75

49

158

68

960

358

1668

Orechové

44

32

123

46

593

222

1060

Trenčín

1232

889

2933

1488

24536

7862

38940

Záblatie

36

27

107

46

658

244

1118

Zlatovce

175

121

415

260

3788

916

5675

S polu

1839

1292

4401

2195

36081

11020

56828

I) Kultúrne zariadenia - kiná
- CineMax
- kapacita 668 miest v 4 sálach
- počet kinopredstavení 4 841
- počet návštevníkov 133 114
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- Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR
- počet predstavení 208
- počet návštevníkov 52 503
- kapacita divadelnej sály 582 miest
- kapacita univerzálnej sály 300 miest
- kapacita miestností pre spoločenské posedenia
2 x 50 miest a 1 x 20 miest = 120 miest
- kapacita miestností pre činnosť klubov, krúţkov, seminárov a školenía) 7 x 50 miest = 350
miest
- výstavnícka činnosť 47 vernisáţí, 193 návštev.
- Kino Metro
- kapacita 193 miest
- počet kinopredstavení 467
- počet návštevníkov 23 495
- Kino Hviezda – nepremietalo
Kultúrne strediská
- Kultúrne centrum Dlhé Hony o.z., Ul. 28. októbra
- Kultúrne stredisko Opatová, Opatovská ul.
- Kultúrne centrum Kubrá, Kubranská ul.
- Kultúrne centrum Aktivity o.z., Kyjevská ul.
- Kultúrne stredisko Zlatovce, Hlavná ul.
- Kultúrne stredisko Záblatie, Záblatská ul.
- Kultúrne centrum Sihoť o.z., M. Turkovej
- Mestská galéria, Mierové nám. 22
- Múzeum antiky V. Zamarovského, Mierové nám. 22
- Kultúrno-informačné centrum, sídlo: Mierové námestie
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J) Múzeá a galérie
- Trenčianske múzeum navštívilo 5.034 návštevníkov.
V priebehu roka usporiadalo sedem výstav, ktoré navštívilo 1.787 osôb;
- Trenčiansky hrad navštívilo 80.507 návštevníkov. V jeho
areáli boli usporiadané tri výstavy, ktoré navštívilo 28.469
osôb;
- Katov dom navštívilo 4.832 návštevníkov. V jeho objekte
boli usporiadané štyri výstavy, ktoré navštívilo 457 osôb;
- Karner sv. Michala so stálou výstavnou expozíciou navštívilo 215 osôb;
- Galériu M. A. Bazovského usporiadala 17 výstav, ktoré
navštívilo 11.742 osôb;
- Mestskú galériu v Trenčíne na Mierovom nám. č. 22 na
dvadsiatich dvoch usporiadaných výstavách navštívilo
8.500 osôb;
- Mestskú galériu v Trenčíne na Mierovom nám. č. 16 na
desiatich usporiadaných výstavách navštívilo 3.500 osôb;
K) Kniţnice
kniţnica

počet

počet čitateľov

Verejná kn iţnica M R
TN, Nám SNP, Hasič.

1

9.919

pobočka VK M R
Dlhé Hony

1

781

pobočka VK M R
Juh

1

1.121

pobočka VK M R
Kubrá

1

245

pobočka VK M R
Opatová

1

151

5

12.217

1

658

-

S polu
Kniţnica

Vysokej

počet kniţ. jed.

počet výpoţ.

počet prac.

412.558

44

39.433

2

37.336

3

410

5.738

0,7

periodík

5.473

0,3

500.538

50

8.646

5

251.006

31.300
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školy manaţmentu
Kniţnica TnU A D

1

3.406

16.631

15.782

5

Verejnú kniţnicu Michala Rešetku v Trenčíne navštívilo
v roku 2007 187.980 návštevníkov a zorganizovala 451
kultúrno-vzdelávacích podujatí. V projekte „Poznávame Trenčanov“ predstavila trenčianskej verejnosti osem literárne činných osobností. Verejnú internetnú študovňu navštívilo 28.518
návštevníkov.
L) Športové zariadenia
telocvične
ihriská :
- asfaltové
- trávnaté
- škvárové
- antukové
tenisové kurty (areály)
tenisový kurt krytý
kúpaliská :
- kryté
- letné
štadióny :
- futbalové
- zimné
športová hala
lodenica
kyslíková dráva
náučný chodník v lesoparku
detské dopravné ihrisko
fitness centrá

19
50
16
2
7
4
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
6
25

sauny
asfaltová dráha pre automodely
trávnatá jazdecká dráha
strelnica
kolkáreň
ihriská squasch
skatepark
bedmintonové ihriská
bowling

5
1
1
1
1
1
1
2
2

M) Sociálna starostlivosť
A) Sociálne zariadenia
typ – názov

počet

počet
postelí

počet klientov

počet
zamest.

Penzión – domov pre
dôchodcov
Sociálne sluţby mesta
Trenčín, m.r.o. :
- denný a týţdenný
pobyt
- nepretrţitý pobyt
- celoročný pobyt
Dom humanity
Centrum soc. sluţieb
Kluby dôchodcov

1

72

64

11

1

139

138

14

14

43

43

82
32
182
-

82
32
176
300

1
1
8

53

11
82

26

B) Sociálne zariadenia pre deti a mládeţ
typ - názov

počet počet miest

Detský domov rodinného typu
Detský domov pre maloletých bez sprievodcu
Špeciálna
základná
škola internátna
Detský domov
DEMY – Domov sociálnych sluţieb

počet detí

počet
zamest.

1

150

124

101

1

70

30

11

1

20

19

16

1

50

50

35

N) Bytová výstavba
rok výstavby
pred. r. 1900
v r. 1901 - 1945
v r. 1946 - 1970
v r. 1971 - 1980
v r. 1981 - 1991
v r. 1992 - 1995
v r. 1996
v r. 1997
v r. 1998
v r. 1999
v r. 2000
v r. 2001
v r. 2002
v r. 2003
v r. 2004
v r. 2005
v r. 2006
v r. 2007
Počet bytov

počet bytov
266
2 722
6 569
6 141
3 713
643
136
144
72
118
36
1
13
167
348
72
291
514
21 966

Výstavba rodinných domov
Rok výstavby
postavených pred r. 1900
v r. 1901 - 1945
v r. 1946 - 1969
v r. 1970 - 1979

Počet domov
136
1357
1433
638
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v r. 1980 - 1991
v r. 1992 - 1995
v r. 1996
v r. 1997
v r. 1998
v r. 1999
v r. 2000
v r. 2001
v r. 2002
v r. 2003
v r. 2004
v r. 2005
v r. 2006
v r. 2007

354
76
33
31
37
37
71
41
54
87
127
58
126
87
4783

S pol u

O) Školstvo a vzdelávanie
typ školy
Detské jasle
Materské školy
Základné školy
Špec. ZŠ internátna
Základná umelecká škola
Trenčianska univerzita A.D
Vysoká škola manaţmentu

počet škôl
1
16
9
1
3
1
1

počet detí,
ţiakov
40
1.420
4.276
149
1.551
7.386
523

P) Inštitúcie
Mesto Trenčín, ako centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo sídlom inštitúcií s krajskou
a okresnou a mestskou pôsobnosťou :
1. inštitúcie verejnej a štátnej správy
- Colný úrad
- Daňový úrad
- Krajský katastrálny úrad
- Krajský pamiatkový úrad
- Krajská prokuratúra
28

-

Krajský súd
Krajská správa štatistického úradu SR
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Krajský úrad ţivotného prostredia
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
Krajská potravinová a veterinárna správa
Krajský lesný úrad
Krajská pedagogicko-psychologická poradňa
Krajské centrum voľného času
Krajské športové centrum
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR
Krajský úrad práce
Krajský pozemkový úrad
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie
Obvodný katastrálny úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad ţivotného prostredia
Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR
Okresná prokuratúra
Okresný súd
Mestský úrad
Mestské hospodárstvo a správa lesov
Štátny okresný archív

2. inštitúcie zdravotníctva
- Fakultná nemocnica
- Poliklinika Ul. K dolnej stanici
- Poliklinika Panenská ul.
- Poliklinika Zlatovecká ul.
- Vojenská poliklinika
- Poliklinika Juh
- 12 lekární
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3. inštitúcie kultúry
- Galéria M. A. Bazovského
- Mestská galéria
- Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl
Slovenskej republiky
- Kino Metro
- Trenčianske múzeum
- Trenčiansky hrad
- Trenčianske osvetové stredisko
- Verejná kniţnica M. Rešetku
- CineMax
4. inštitúcie dopravy, telekomunikácií a informácií
- Európska databanka
- Kultúrno – informačné centrum
- Letisko
- Slovenská pošta
- Slovenská autobusová doprava
5. iné inštitúcie
- Centrum pre rodinu
- Materské centrum Srdiečko
- Regionálne poradenské a informačné centrum
- Regionálne zdruţenie miest a obcí stredného
Povaţia
- Euroregión Bíle – Biele Karpaty
- Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
- Vysoká škola manaţmentu
- Trenčianska nadácia
- Trenčianske neformálne zdruţenie
6. médiá
- My – Trenčianske noviny
- Info
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Pardon
Revue Trenčín
Trenčan
Trenčiansko – Dubnicko - Ilavsko
Trenčianske echo
Televízia Trenčín
Rádio Go de Jay

R) Poisťovne
Na území mesta Trenčín vykonávali svoju činnosť
tieto poisťovne :
1. Alianz – Slovenská poisťovňa
2. Union – poisťovňa
3. Uniqua – poisťovňa
4. Kooperatíva – poisťovňa
5. Generáali – poisťovňa
6. Česká poisťovňa Slovensko
7. Komunálna poisťovňa Slovensko
8. Kontiunita
9. Wüstenrot – poisťovňa
10. Československá obchodná banka – poisťovňa
11. Amslico AIG LIVE
12. 1. Československá poisťovňa Rapid
13. ING. Ţivotná poisťovňa
14. Sociálna poisťovňa
15. Všeobecná zdravotná poisťovňa
16. Spoločná zdravotná poisťovňa
17. Chemická zdravotnícka poisťovňa Apollo
18. VZP Dôvera
19. ING. Tatry – Sympátia
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S) Peňaţné ústavy
V roku 2007 na území mesta Trenčín uskutočňovali
svoju činnosť tieto bankové domy :
1. Československá obchodná banka
2. Dexia banka Slovensko
3. Istrobanka
4. Ľudová banka
5. OTP banka
6. Slovenská sporiteľňa
7. Poštová banka
8. Tatra Banka
9. UniCredit bank Slovensko
10. Všeobecná úverová banka
11. Slovenská záručná a rozvojová banka
T) Významné osobnosti pochované v Trenčíne
a) Krypta rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie
- Samuel Chalúpka (1600- 1688), spisovateľ, autor
kázní
- Daniel Láni (1605-1658), spisovateľ, autor príleţitostnej poézie a vieručných listov
b) Krypta piaristického kostola sv. Františka Xaverského
- Juraj Illesházi a príslušníci jeho rodiny, trenčiansky
a liptovský ţupan (1625-1689),
- Karol Imini, ţupný lekárGustav von Pott
c) Evanjelický cintorín na Hornom Šianci
- Ľudovít Černo (1821-1894), evanjelický farár a publicista
- Ľudovít Dohnány (1839-1896), národný buditeľ,
redaktor Slovenských národných novín
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- PhMr. Ján Halaša (1893-1982), lekárnik, nestor
slovenskej fotografie
- J. Michal Hlubocký (1876-1945), národovec, organizátor remeselníckeho dorastu
- Michal Kišš (1846-1927), národný buditeľ, básnik
a učiteľ
- JUDr. Ľudevít Mičátek (1879-1928), národný
buditeľ, zakladateľ a vydavateľ „Dolnozemského
Slováka“
- Štefánia Mičátková, rodená Michalcová (18871980), publicistka, predstaviteľka ţenského hnutia
- RNDr., JUDr. Eugen Schidlay, CSc (1911-1972),
botanik, vedecký pracovník
- Irena Slavinská, rodená Schidlayová, (1900-1973),
akademická maliarka
- Pavol Stacho (1887-1946), spoluzakladateľ časopisu
„Krásy Slovenska“
- Anna Štúrová, rodená Michalcová (1790-1853),
matka Ľudovíta Štúra
- Ján Štúr (1827-1905), brat Ľudovíta Štúra
- JUDr. Karol Štúr (1867-1924), politik, zakladateľ
a vydavateľ Trenčianskych novín
- Ján Thurzo z Nosíc (1678-1759), spolupracovník M.
Bela pri tvorbe „Notitie Trenčianskej stolice“
- Michal Wagner (1780-1869), národovec
- Ján Zeman (1885-1975), evanjelický farár, kultúrny
dejateľ a politik
- Jozef Zúbek (1745-1824), rektor evanjelického
gymnázia, publicista
d) Všeobecný mestský cintorín
- Miloš Alexander Bazovský (1899-1968), akademický maliar

33

- JUDr. Karol Brančík (1842-1925), prírodovedec,
zakladateľ Prírodovedný spolku ţupy Trenčianskej
a prvý riaditeľ Trenčianskeho múzea
- Jozef Branecký (1882- 1962), rektor piaristor,
spisovateľ a historik
- Ľudovít Bránsky (1918-1959), akademický maliar
- Ida Brúnovská, Gallová, klavíristka, zakladateľka
hudobného školstva v Trenčíne
- Rudolf Hečko (1906-1975), učiteľ, dirigent
dychových hudieb, zberateľ ľudových piesní
- Josef Holoubek (1892-1967), akademický maliar
- MUDr. Ján Alojz Chúra (1899-1979), lekár,
zakladateľ slovenskej pediatrie
- Artúr Lieskovský (1865-1925), riaditeľ mestskej
sporiteľne, maliar samouk
- MUDr. Koloman Martin(1864-1935), lekár, riaditeľ
trenčianskej nemocnice
- PhDr. Grigorij Medvecký (1894-1976), stredoškolský
pedagóg, kultúrny dejateľ
- Jozef Theodor Mousson (1887-1946), akademický
maliar
- Vojtech Nemák (1861-1932), prvý mestský, okresný
a zemský veliteľ hasičov
- Karol Pádivý (1908-1965), hudobný skladateľ,
dirigent dychových hudieb
- Igor Pietor 1883-1937), národný buditeľ, riaditeľ
trenčianskej Tatra banky
- Gašpar Karol Richter (1848-1902), hudobný
skladateľ, kapelník vojenskej hudby 71. pešieho
pluku
- JUDr. Rudolf Skotnický (1844-1900), právnik,
prírodovedec, autor terminilógie rastlín
- František Šandor Škanitzel, trenčiansky tlačiar
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- Vilma Túmová, operná speváčka, členka prvej
kočovnej spoločnosti
- Pravoslávna kaplnka juhoslovanských vojakov
padlých v prvej svetovej vojne, ktorá bola vysvätená
06.05.1928. Autormi sú Ing. arch. Ročák a stolársky
majster Koloman Farkaš. V kaplnke sú uloţené
telesné pozostatky 152 vojakov Rakúsko-uhorskej
armády, ktorí zomreli v Trenčíne alebo v jeho okolí.
(Srbi, Chorváti, Musulmani, Maďari, Slovinci
a Rumuni.)
e) Ţidovský cintorín
- Hugo Gross (1894-1974), akademický maliar
f) Cintorín v Istebníku
- Martin Meďňanský (1840-1889), národný buditeľ,
spisovateľ, prekladateľ a ovocinár
U) Pamätníky, pomníky, pamätné tabule a náhrobníky
- rímsky nápis na hradnej skale z roku 179
- morový stĺp, socha najsvätejšej Trojice z roku 1712
- reliéf Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1921
- pamätník Ľudovíta Vladimíra Riznera z roku 1925
- pamätník Ľudovíta Štúra, J. M. Hurbana, M.M. Hodţu
z roku 1991
- pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury z roku 1958
- pamätník v údolí hrdinov z roku 1946
- pamätník 69 umučených na Brezine
- pamätník prof. MUDr. Alojza Chúru, slovenského
pediatra a sociológa z roku 1992
- pamätník M. R. Štefánika z roku 1998
- pamätník provinciála Jozefa Braneckého z roku 2004
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Mesto Trenčín je od roku 1996 nielen sídlom Trenčianskeho okresu, ale aj sídlom Trenčianskeho kraja. Trenčiansky okres sa člení na tri mestá :
- Trenčín so 57.000 obyvateľmi
- Nemšová s 6.225 obyvateľmi
- Trenčianske Teplice s 4.309 obyvateľmi
a ma 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
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Štvrtok nad Váhom
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turná
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Mitice
Trenčianske Stankovce
Veľká Hradná
Veľké Bierovce
Zamarovce
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Verejno – spoločenský ţivot mesta Trenčín
Minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák
dňom 2. januára 2007 vymenoval osem nových krajských
policajných riaditeľov, ktorí nahradili vo funkciách bývalých
riaditeľov, odvolaných v závere kalendárneho roka 2006
v súvislosti so surovou vraţdou podnikateľa v Polomke, do
ktorej boli zapletení dvaja príslušníci policajného zboru. Do
funkcie riaditeľa Krajského policajného zboru Slovenskej
republiky v Trenčíne bol menovaný 49 ročný Vladimír
Šrámka, ktorý naposledy vykonával funkcie zástupcu
riaditeľa Krajského policajného zboru Slovenskej republiky
v Nitre.
www.aktuálne.sk 02.12.2006
Návrat vojska do kasární SNP v centre mesta Trenčín stal sa
podľa trenčianskeho primátora Ing. Branislava Cellera
víťazstvo miestnej armádnej loby,
ktorá uprednostňuje svoje osobné
záujmy pred potrebami Trenčína a
jeho obyvateľov. Kasárne za prebytočné vyhlásil v januári 2006 roka
bývalý minister obrany Ing. Juraj
Liška, súčasný minister obrany Slovenskej republiky František Kašický
rozhodol, ţe po roku sa armáda do
Ing. Branislav Celler
kasární vráti. Ing. Branislav Celler
uviedol, ţe namiesto rozvoja mesta budú mať teraz Trenčania
v centre zaparkované „vetriesky“ (nákladné autá V3S).
„Trenčín premárnil historickú šancu na vytvorenie podmienok
na rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, na
umiestnenie základnej umeleckej školy konečne do vlastných
priestorov, na vybudovanie penziónu pre dôchodcov s denným
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stacionárom. Je smutné, ţe nikto nebral ohľad na tieto
strategické potreby mesta a jeho obyvateľov,“ uviedol Ing.
Branislav Celler. Osemhektárový pozemok kasární vedľa
autobusovej a ţelezničnej stanice treba podľa jeho slov brať
nie ako armádny, ale ako štátny majetok a z tohto pohľadu
bola uprednostnená úzka časť obyvateľstva na úkor väčšiny.
Primátor ďalej konštatoval, ţe armáda má v správe ďalšie
objekty, ktoré pri trocha dobrej vôle mohla vyuţiť a to
Vojenský opravárenský podnik a Letecké opravovne Trenčín
na okraji mesta. V prípade definitívneho presťahovania to
bude asi jediný funkčný areál kasární v centrálnej mestskej
zóne krajského mesta na Slovensku, pričom zo 76 stavebných
objektov je
pribliţne 70
v značne zanedbanom
technickom
stave.
Do
kasární sa
vráti
viac
zloţiek ako
tam v minulosti pôsobilo, čím „zelené zloţky“
na ministerstve chcú dokázať, ţe kasárne potrebujú. Okrem
toho sa doposiaľ nikde nehovorilo, ţe o časť kasární sa vedie
súdny spor s reštituentami. Vojaci sa budú späť do kasární
sťahovať v priebehu prvého polroka 2007. Toto riešenie je pre
ministerstvo a Ozbrojené sily Slovenskej republiky z hľadiska
pracovných podmienok pre profesionálnych vojakov, sociálnych aj finančných aspektov návrat výhodnejší. Pri
umiestnení útvarov a zariadení rezortu obrany v trenčianskych
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kasárňach príde v oblasti infraštruktúry a sluţieb v rokoch
2007 aţ 2016 k úspore okolo 105 miliónov Sk. Po opustení
kasární v Novom meste nad Váhom, kde sa detašoval
napríklad podporný prápor Veliteľstva pozemných síl, pričom
veliteľstvo naďalej ostalo v Trenčíne, bude úspora na
pohonných hmotách 19,5 milióna Sk a 2 milióny Sk na
opotrebovaní techniky a cestovnom. Dochádzka do zamestnania sa zjednoduší pre 41 % vojakov s trvalým bydliskom v
Trenčíne a blízkom okolí a nezmení sa u 40 % profesionálnych vojakov a zamestnancov. Náklady na presťahovanie z kasární v Novom Meste nad Váhom späť do
Trenčína budú stáť okolo 4,5 milióna Sk. Predpokladá sa, ţe v
kasárňach SNP v Trenčíne bude dislokovaných sedem útvarov
a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky a päť
útvarov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Aj po presťahovaní vojenských útvarov do Trenčína, zostanú
niektoré objekty alebo ich časti v kasárňach voľné, preto
rezort obrany ich plánuje ponúknuť Policajnému zboru
Slovenskej republiky a ostatným orgánom štátnej správy.
www.sita.sk 02.01.2007
Dňa 5. januára 2006 sa uskutočnil na Mierovom námestí
v Trenčíne spoločný
nástup 120 príslušníkov Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, 35 príslušníkov
Vojenskej
polície
a 85 príslušníkov Armády Českej republiky, ktorí ukončili prípravu pred vyslaním
do operácie KFOR
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v Kosove a ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Po napochodovaní vojsk na Mierové námestie, presne o 11,00 hod. podal
podplukovník Ján Stavrovský hlásenie ministrovi obrany
Slovenskej republiky Františkovi Kašickému a ministrovi
obrany Českej republiky Jířímu Šedivému a po hlásení
zazneli štátne hymny Slovenskej republiky a Českej republiky.
K nastúpeným vojskám sa prihovorili obaja ministri obrany
František Kašický a Jíří Šedivý. František Kašický vo
svojom príhovore zvýraznil nezastupiteľnú úlohu oboch
spriatelených armád pri zachovaní
mieru
na
Balkáne. Svojím
prístupom vojaci
budú prispievať
k stabilizácii mieru na európskom
kontinente. Spoločná
rozlúčka
s vojakmi v Trenčíne mala symbolický význam, pretoţe sa ňou zdôraznila spätosť našich
bratských národov zaloţených nielen na tradíciach spoločných
dejín, ale na odhodlaní prispievať ešte k lepšej budúcnosti.
Vojaci odchádzajúci plniť svoje úlohy do ďalekej cudziny sa
stávajú vyslancami mieru, porozumenia a príkladnej spolupráce. Vyjadril, ţe svoje úlohy budú dobre plniť a po splnení
poslania sa všetci zdraví vrátia domov. Jiří Šedivý vo svojom
príhovore uviedol, ţe vojenská misia bude zameraná na
udrţiavanie poriadku. Nie je však moţné vylúčiť určitú
eskaláciu napätia v oblasti, kde si budú plniť svoje úlohy.
Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vo svojom
príhovore zvýraznil, ţe vojaci odchádzajúci plniť si úlohy do
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vojenských misií na Balkán, odchádzajú z mesta, ktorého
história je zviazaná vojskom. Koncom 19. a na začiatku 20.
storočia bol v Trenčíne dislokovaný najväčší peší pluk
v Rakúsko – Uhorsku, ktorý sa zúčastnil v roku 1878
vojenských operácií v Bosne. Trenčín patril k pilierom
k československej vzájomnosti, keď tu našlo veľa Čechov
našlo domov z titulu vojakov z povolania, alebo iných
povolaní. Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky Mons. František Rábek vo svojom
príhovore konštatoval, ţe odchod nastúpených vojakov do
vojenských misií sa uskutočňuje pred sviatkom Troch kráľov,
z ktorej treba čerpať inšpiráciu a priniesť pokoj a zmierenie.
Zmierenie je jedinou cestou na vyliečenie rozjatrených rán po
bratovraţednom boji. Na záver svojho vystúpenia povedal „Nech vás pán Boh sprevádza svojím poţehnaním“.
Slávnostným pochodom vojsk pred najvyššími predstaviteľmi
Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa spoločný nástup
vojsk skončil.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 10.01.2007
Pomocná evidencia 11/1/07
Dňa 12. januára 2007
po 15. – krát sa stretli na
začiatku nového kalendárneho roku poprední
činitelia
politického,
spoločenského a hospodárskeho ţivota Trenčianskeho kraja so zástupcami podnikateľských
zľava – Ing. B. Celler, JUDr. M. Laššo, MUDr. P. Sedláček, MPH, M. Havier
subjektov, aby spolu
v priateľskom posedení zhodnotili uplynulý rok 2006 a zjed42

notili svoje sily v novom roku 2007. Stretnutie moderoval
predseda obchodnej spoločnosti DMT Invest, s.r.o. v Trenčíne
Mirko Havier, ktorý na podujatí privítal predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a
prednostu Krajského úradu JUDr. Miroslava Laššu a všetkým prítomným zaţelal všetko najlepšie do nového roka. Za
prítomných funkcionárov vystúpil predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý
privítal iniciatívu spoločnosti DMT Invest s.r.o., aby sa táto
vybraná
spoločnosť
stretla na neformálnom
stretnutí s cieľom vytvorenia
príjemného
prostredia
prekonania
všetkých
problémov,
ktoré spoločnosť čakajú.
Zdvihnutým pohárom
sektu si všetci priťukli a
pripili
na
zdravie.
V priebehu stretnutia primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler nakrojil ním darovanú tortu a prvý odkrojený kúsok
odovzdal JUDr. Ľudmile Sedláčkovej, manţelke predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Vlastné poznámky
Mesto Trenčín sa zúčastnilo
13. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour 2007 v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba v dňoch
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18. aţ 21. januára 2007 v Bratislave. Trenčiansky samosprávny kraj sa ako vystavovateľ predstavil tento rok na
ploche 100 m2 v spoločnej expozícii s mestami Trenčín,
Partizánske, Myjava, ako aj s Regionálnym zdruţením cestovného ruchu Horná Nitra a občianskym zdruţením Matúšovo kráľovstvo. Po slávnostnom otvorení veľtrhu v ExpoClube dňa 18. januára 2007 bola slávnostne otvorená aj
expozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja - v hale B2,
v stánku č. 207. Súčasťou otváracieho kultúrneho programu
bolo aj pasovanie
predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavla
Sedláčka, MPH za
ţupana
Matúšovho
kráľovstva, odovzdávanie pasov Matúšovho
kráľovstva
a vystúpenia folklórnych skupín. Na slávnostnom otvorení boli prítomní aj primátori z osemnástich
miest celého Trenčianskeho kraja. Počas výstavných dní
v spoločnej expozícii sa prezentovali viaceré kolektívy s
váţnou i ľudovou hudbou, folklórne súbory, ale aj ľudoví
umelci so svojou tvorbou. Najväčšiu pozornosť návštevníkov
priťahovala medovníkarka Mária Muráriková z Trenčína,
ktorá poskytla moţnosť vidieť jej jedinečné dielo z medovníka
„Ţivá voda“, s ktorým dosiahla v novembri 2006 na medzinárodnej súťaţi World culinary Cup – Expogast 2006
v Luxemurgu druhé miesto. Návštevníci obdivovali šikovnosť aj ďalších ľudových umelcov ako paličkárku Katarínu
Vozarikovú z Trenčína, kováčanoţiara Milana Latku
z Prievidze a šupoliarku Soňu Belokostolskú z Povaţskej
44

Bystrice. Treba povedať, ţe účasť na výstave kaţdý vyuţíval
i na návštevu iných expozícií, aby si nabral nové inšpirácie pre
svoju činnosť v budúcnosti. Výstava mala spoločného menovateľa, ţe kaţdý región zúčastnený na výstave sa snaţil upútať
návštevníka vizuálne svojou ústrednou charakteristikou, doplnenú ponukou charakteristickými jedlami a neuveriteľným
mnoţstvom fotografických katalógov, kalendárov, informačných bulletinov, pohľadníc a podobne, aby v ňom prebudil
túţbu po jeho bliţšom poznaní. ITF Slovakiatour sa stal
v posledných rokoch najvýznamnejším podujatím v oblasti
cestovného ruchu na Slovensku a zaradil sa medzi najprestíţnejšie veľtrhy v tomto odvetví v Európe. Ako dodatok k tomuto zápisu bola radostná správa, ţe Bc. Mária Muráriková
získala zlatú medailu so svojimi medovníkmi na výstave
Gastro-Danubius 2007, ktorá bola poriadaná v rovnakom
čase v priestoroch výstavných priestorov Incheby v Bratislave.
Vlastné poznámky
Najväčšie úsilie hasičov Trenčianskeho kraja za minulý rok
2006 si vyţiadalo uhasenie poţiaru azylového domu v Brezovej pod Bradlom. S ohňom bojovalo päť
jednotiek s 12 vozidlami, 30 hasičov pouţilo 251 tisíc litrov vody a pri 13-hodinovom zásahu vozidlami najazdili 1.007
kilometrov. Na tlačovej konferencii dňa
17. januára 2007 o zásahovej činnosti za
rok 2006 tom informoval krajský riaditeľ
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne podplukovník Ing. Michal Jurdík.
pplk. Michal Jurdík
Pri poţiari sa nik nezranil. 40 azylantov
včas evakuovali a previezli do tábora v Gabčíkove. Tábor v
Brezovej sa stal neobyvateľným, a tak po poţiari zanikol.
V Trenčianskom kraji zaznamenali za minulý rok 1 001 poţia45

rov, na ktorých škody presiahli 103 miliónov Sk. Hasiči
uchránili hodnoty vo výške 268 miliónov Sk. Pri poţiaroch
zomrelo deväť ľudí a dvanásť sa zranilo. Najviac poţiarov
bolo v mesiaci apríl a v nedeľu. Najčastejšou príčinou poţiarov v roku 2006 bola manipulácia s otvoreným ohňom a
úmyselné zapálenie. Najväčšie škody zaznamenali poţiare
závod na výrobu drevárskych výrobkov v Handlovej (viac ako
32 miliónov Sk) a dielne na sústruhy v Hornom Moštenci pri
Povaţskej Bystrici (30 miliónov Sk). Hasiči mali v minulom
roku 2.428 výjazdov, ktorými boli väčšinou technické zásahy
k dopravným nehodám. Za celý rok preţili hasiči jediný deň,
keď nemuseli vôbec zasahovať. Medzi najsmutnejšími zásahmi hasičov v priebehu roka 2006 pokladajú záchranu topiacich sa chlapcov
z dňa 1. mája 2006.
Piati mladí muţi sa
ráno vracali z nočnej
zábavy na Ostrove.
Po ceste našli pri
Váhu čln, nastúpili
doň, ale po niekoľkých sto metroch sa
loďka prevrátila. Pri
zásahu v studenej
vode sa hasičom podarilo zachrániť troch topiacich, pričom
jeden mal na nohe sadru. Jeden chlapec priplával na breh sám,
posledný sa utopil. Hasiči mimo klasické prípady museli dva
razy asistovať pri prenášaní ťaţkého pacienta do nemocnice, v
jednom prípade sa 220-kilogramový muţ z Dolného Srnia,
ktorý sa nezmestil do sanitky a tak ho museli previezť hasičským vozidlom. V druhom prípade počas tuhej zimy hasiči
museli v katastri obce Nimnica z ľadu vysekávať opitého
muţa, ktorý zamrzol v miestnom potoku. Bola spomenutá aj
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kuriozita, keď v okrese Prievidza sa malému dieťaťu zakliesnila hlava do kočíka, nešťastnej matke pomohli aţ hasiči,
ktorým sa podarilo dieťa vyslobodiť a zároveň nepoškodiť
kočík. Ako dodal podplukovník Michal Jurdík, ani jeden hasič
v Trenčianskom kraji sa za minulý rok 2006 sa pri zásahu
nezranil. Drobné zranenia sa stali len počas výcviku na stanici.
Aby sa eliminovali zranenia hasičov, príslušníci majú zakázané hrať vo voľných chvíľach na stanici futbal.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 18/1/07, 19/1/07, 20/1/07
Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vymenoval
s účinnosťou od 1. februára 2007 za nového prednostu
mestského úradu Ing. Františka Sádeckého, doterajšieho
vedúceho Kancelárie primátora. Na poste vystriedal JUDr.
Ivetu Orgoníkovú, ktorá po jedenástich rokoch práce na
mestskom úrade, z toho od 1. apríla 2004 vo funkcii
prednostky. Podľa slov primátora Ing. Branislava Cellera,
odchod JUDr. Ivety Orgoníkovej bola vecou vzájomnej
dohody i keď vychádzal z jeho ţelania. „Chystám sa naplniť
svoje ďalšie profesionálne plány, nastal čas napredovať vo
svojej
profesii,“
vyjadrila sa JUDr.
Iveta Orgoníková.
Svoju
rozlúčku
s mestským úradom povaţuje za
korektnú, rovnaký
názor zastáva aj
primátor,
ktorý
zdôraznil, ţe jeho
rozhodnutie bolo
nestranné, bez po47

litických tlakov. „Svedčí o tom aj fakt, ţe novým prednostom
bude odborník, ktorý aj doteraz pracoval na mestskom úrade.
Latku má postavenú vysoko, v predchádzajúcom období sa aj
zásluhou JUDr. Ivety Orgoníkovej podarilo vybudovať
a otvoriť klientske centrum a komplexnou zmenou organizačnej štruktúry zlepšiť prácu celého mestského úradu“,
dodal Ing. Branislav Celler. Ing. František Sádecký pracuje na
trenčianskom mestskom úrade šesť rokov. Je absolventom
dvoch vysokých škôl – Vysokej školy manaţmentu a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, so skúsenosťami aj
z práce na právnom útvare mesta, vidí pred sebou veľké
výzvy. Po svojom menovaní Ing. František Sádecký povedal,
ţe „pred mestom Trenčín stoja náročné investičné úlohy. Je tu
moţnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Veľký dôraz však chcem klásť aj na prácu s ľuďmi,
aby bol mestský úrad vţdy ústretový k svojim klientom, občanom Trenčína.“
Info Trenčín 25.01.2007
Pomocná evidencia 21.01.2007
Vo veku 58 rokov dňa 29. januára 2007 ráno po ťaţkej
chorobe zomrel poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
za Smer – Sociálna demokracia MUDr. Miroslav Chovanec.
MUDr. Miroslav Chovanec sa narodil
10. septembra 1948. V roku 1974
absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol dlhoročným primárom na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne. V
roku 1989 sa stal predsedom Slovenského výboru Československého Červeného kríţa a členom Prezídia Fede48

rálneho výboru Československého Červeného kríţa. V rokoch
1993-1997 bol prezidentom Slovenského Červeného kríţa. V
parlamentných voľbách v roku 2002 kandidoval za politickú
stranu Smer – Sociálna demokracia a bol zvolený za
podpredsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
zdravotníctvo. Vo voľbách 2006 opäť získal mandát poslanca
za Smer – Sociálna demokracia, bol podpredsedom výboru
Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Chovanec pôsobil ako krajský predseda strany Smer –
Sociálna demokracia v Trenčianskom kraji.
www.tasr.sk 29.01.2007
Stovky ľudí sa dňa 31. januára 2007 na trenčianskom
mestskom cintoríne rozlúčili s poslancom Národnej rady
Slovenskej republiky za Smer - Sociálna demokracia MUDr.
Miroslavom Chovancom, ktorý zomrel dňa 29. januára 2007
vo veku 58
rokov
po
ťaţkej chorobe. Cirkevný obrad
sa konal v
preplnenom
Dome smútku na sídlisku
Juh.
Mnoho ľudí
sa dnu ani
nedostalo.
Sprievod sa po smútočnom obrade presunul k hrobke, kam
MUDr. Miroslava Chovanca uloţili. Medzi smútiacimi bolo
mnoţstvo politikov, medzi nimi premiér Róbert Fico,
predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška,
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ministri Róbert Kaliňák, Ľubomír Jahnátek, Ivan
Valentovič, František Kašický, poslanci Dušan Jarjabek a
Dušan Galis, exprezident Slovenskej republiky Michal
Kováč či bývalý poslanec za Smer - Sociálna demokracia
Bohumil Hanzel. S Chovancom sa prišli rozlúčiť aj krajský
predseda za Slovenskú kresťansko-demokratickú úniu –
Demokratickú stranu v Trenčíne Ing. Juraj Liška, manţelka
Vladimíra Mečiara MUDr. Margita Mečiarová a riaditeľ
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Martin Chren,
v ktorej MUDr. Miroslav Chovanec roky pôsobil. Mnoţstvo
kvetín a smútočných vencov sa na jeho hrobku nezmestilo,
smútiaci ich kládli aj na susedné hrobky. Po Chovancovi ostali
manţelka Nataša a syn Rastislav.
Pomocná evidencia 38/1/07
Na Okresnom súde v Trenčíne v dôsledku topiaceho sa
snehu, ktorý napadol 25. januára 2007, voda zaplavila v pondelok dňa 29. januára 2007 časť jeho chodby a dostala sa aj do
jednej z pojednávacích miestností. Premočená bola stena aj
elektroinštalácia. Podľa riaditeľa správy súdu JUDr. Pavla
Horvátha zatiaľ nebola ohrozená budova a pojednávaciu
miestnosť nemuseli odstaviť. Vodu v priebehu dňa 29. januára
2007 zachytávali do handier rozmiestnených na dláţke.
S touto váţnou skutočnosťou sa zaoberal osobne dňa 30.
januára 2007 aj minister spravodlivosti JUDr. Štefan
Harabín, ktorý po prehliadke vyčlenil 200 tisíc Sk Okresnému súdu v Trenčíne na vyriešenie problémov spojených so
zatekajúcou strechou. O tejto skutočnosti informoval minister
médiá na záver svojej návštevy trenčianskeho súdu, kde si osobne pozrel dôsledky havarijného stavu. K tejto skutočnosti
povedal, ţe „stav, ktorý tu nastal, je pre mňa
alarmujúci. V ţiadnom prípade nemôţem
tolerovať situáciu, kedy dochádza aj k
JUDr. Štefan Harabín
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ohrozovaniu ţivota či uţ pracovníkov súdu alebo aktérov
súdneho konania.“ Podľa jeho slov je teraz na predsedoch
okresného a krajského súdu, aby okamţite našli firmu, ktorá
strechu opraví.
Na margo tejto skutočnosti treba uviesť, ţe strechu nad
pojednávacími miestnosťami pôvodne namiesto rekonštrukcie,
čakala nadstavba. Mali tam pribudnúť ďalšie pojednávacie
miestnosti, ale nové vedenie ministerstva spravodlivosti projekt zastavilo. Podľa vyjadrenia predsedníčky Okresného súdu
v Trenčíne JUDr. Moniky Jankovskej nadstavba v takom
rozsahu nebude potrebná, pokiaľ by došlo k obnoveniu
okresných súdov v Novom Meste nad Váhom, Bánovciach
nad Bebravou a k vysťahovaniu krajskej prokuratúry, ktorá uţ
z budovy okresného súdu dostala výpoveď. Podľa vyjadrenia
ministra spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Štefana
Harabina je snaha obnoviť činnosť okresných súdov v Novom
Meste nad Váhom a Bánovciach nad Bebravou, ktoré boli za
jeho predchodcu JUDr. Daniela Lipšica zrušené. Šancu má
ešte Okresný súd v Malackách. Súdy by mali byť obnovené od
1. januára 2008.
www.tasr.sk 30.01.2007
Zmeny vo vedení polície v Trenčianskom kraji pokračujú.
Krajský policajný riaditeľ Vladimír Šramka, ktorý v januári
nastúpil do funkcie, má od 1. januára 2007 nového prvého
zástupcu. Na základe rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej
republiky Roberta Kaliňáka sa ním stal Zdenko Pastorek,
ktorý bude súčasne riaditeľom Úradu justičnej a kriminálnej
polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.
Zdenko Pastorek bol naposledy zástupcom riaditeľa Úradu
justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. V polícii pracuje od 1. marca 1984.
Do funkcie od 1. februára 2007 nastúpil aj nový riaditeľ
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Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Vladimír Vonkomer, ktorý bol predtým zástupcom trenčianskeho okresného policajného riaditeľa. Jeho predchodcu
Jozefa Valacha odvolal policajný prezident, lebo mal previerku iba na stupeň vyhradené a previerku na vyšší stupeň od
Národného bezpečnostného úradu nedostal. Vladimír Vonkomer v polícii pracuje od 1. septembra 1985.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 43/2/07
Dňa 1. februára 2007 odovzdali zástupcovia občanov Pavol
Petrík, Karol Briestenský a Ján Babič petíciu Mestský úrad
Trenčíne, ktorá sa dotýkala záporného vyjadrenia občanov
voči zámerom firmy Trens vybudovať v areáli firmy stredisko
na zber, triedenie a dočasné uskladnenie nebezpečných odpadov. V období podania petície sa k zámeru firmy vyjadrujú
rôzne dotknuté inštitúcie, orgány štátnej správy, ktoré posudzujú vplyv zámeru na ţivotné prostredie. Verejnosť podľa
oznámenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Trenčíne
mohla vyjadriť svoj názor na zriadenie prevádzkarne odpadov
do 2. februára 2007. „Petíciu sme zorganizovali, aby sme ako
občania dali jasne najavo, ţe takúto prevádzkáreň v okolí svojich domovov nechceme,“ povedal predseda petičného výboru
Karol Briestenský. Podľa člena petičného výboru Pavla
Petríka, podpisy zbierali iba dva dni. Za ten čas ich zohnali
viac ako 600 podpisov. Obaja pripomenuli, ţe takáto činnosť
by nemala byť povolená v blízkosti obytných domov. „Niektoré domy sú vzdialené od mazutových nádob, ktoré chce
firma pouţiť na svoj zámer, len 50 – 60 metrov. Záporné
stanovisko vyjadril aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler.
Trenčianske noviny 07.02.2007
Pomocná evidencia 42/2/07
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Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vydal pre
médiá niţe uvedené svoje stanovisko k podnikateľskému
zámeru firmy Trens o projekte zberného dvora, resp. skladu na
dočasné uskladnenie aj nebezpečných odpadov :
„Firma Trens doručila Mestu Trenčín ešte v roku 2006 ţiadosť o rekonštrukciu a rekolaudáciu priestorov okolo bývalých
zásobníkov na mazut vo svojom areáli. Zo ţiadosti, ku ktorej
sa Mesto Trenčín vyjadrilo, nevyplývalo, ţe by tieto priestory
slúţili na skladovanie alebo likvidáciu nebezpečných odpadov.
V týchto dňoch sa Mesto Trenčín vyjadrovalo k vplyvom na
ţivotné prostredie na projekt v rozsahu zberného dvora.
Podnikateľský zámer
firmy Trens však hovorí aj o sklade na
zber, triedenie a dočasné uskladnenie aj
nebezpečných odpadov. Ako primátor
nedopustím,
aby
v susedstve sídliska
alebo obytnej zóny
bola takáto činnosť
vyvíjaná. V tesnej blízkosti je aj hospic a nám v prvom rade
musí ísť o zdravie ľudí a zlepšovanie ţivotného prostredia.
Dodnes nepoznáme ani odpoveď na otázku, prečo firma Trens
povaţuje lokalitu v blízkosti obytných domov a hospicu za
vhodnú na dočasné skladovanie aj nebezpečných odpadov,
nehovoriac o moţnej havárii a jej dopade na okolie. Po zváţení všetkých okolností a konzultáciách s odbornými pracovníkmi mesta som podpísal nesúhlasné stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby, vzhľadom na negatívne vplyvy
zberného dvora v areáli firmy Trens na ţivotné prostredie.
Toto stanovisko Mesta Trenčín sme uţ zaslali aj manaţmentu
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firmy Trens a odborným pracovníkom Obvodného úradu
ţivotného prostredia v Trenčíne.“
Pomocná evidencia 45/1/07
Dňa 6. februára 2007 sa uskutočnila spoločná pracovná
schôdza predstaviteľov kultúry z mesta Trenčín s primátorom
Ing. Branislavom Cellerom, aby jednak zhodnotili uplynulý
kalendárny rok 2006 a na strane druhej priniesli do “placu“
problémy, ktoré by chceli za pomoci mestskej samosprávy
odstrániť. Rokovanie otvoril vedúci útvaru kultúry Mestského
úradu v Trenčíne Mgr. Peter Kocnár. Hneď úvode vystúpil
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý vyjadril
potešenie, ţe v tak hojnom počte predstavitelia kultúrnych
inštitúcií, resp. kolektívov prišli na stretnutie, aby sa spoločne
podelili o svoje skúsenosti. Konštatoval, ţe za posledné obdobie sa ponuka kultúry občanom, čo do objemu, pestrosti jednotlivých ţánrov sa zvýšila. V neposlednom rade bol zaznamenaný tieţ zvýšený
počet
kolektívov
a jednotlivcov poskytujúcich kultúrne vyţitie občanov. Vyjadril radosť aj nad tým,
ţe v súčasnosti sa
v kultúre realizujú také projekty, o ktoré je
záujem vo všeobecnosti, pre ktoré v mirokovania sa zúčastnili zľava – Mgr. P. Kocnár, Ing. B. Celler, PhDr. M. Kvasnička
nulosti priestor na realizáciu. Zaujal svoje stanovisko aj
k činnosti kultúrnych stredísk v sídliskách. Tým, ţe kultúrne
strediská sa dali do rúk tým kultúrnym pracovníkom, ktorý
tam predtým boli, odstránili sa bariéry zákazov a príkazov zo
strany nadriadených orgánov, podporila ich iniciatíva ich
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samotných, nastal nebývalý rozmach činnosti. Vo svojom
príhovore sa dotkol aj grantov, ktoré sa poskytujú a budú
poskytované aj v ďalšom období tým skupinám a jednotlivcom, ktorí preukáţu so svojimi projektmi, ţe významným
spôsobom ovplyvňujú činnosti všetkých záujmových skupín
v meste. Priznal, ţe všetci ţiadatelia o granty musia byť na
jednej strane vyzbrojení aj určitým zmyslom pri prekonávaní
byrokacie, ale vychádza sa zo skutočnosti, ţe sú to celospoločenské prostriedky a tie musia byť sledované z hľadiska
účelného čerpania.
Predseda kultúrnej
komisie Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne PhDr.
Marián Kvasnička sa dotkol štatistických údajov,
ktoré
poskytlo
Mesto Trenčín na
granty pre kultúru.
účastníci stretnutia
Ale vyjadril aj svoje názory na činnosť divadla, folklórnych súborov a podobne.
V diskusii odzneli tieto námety :
- i napriek tomu, ţe plánované zámery Mesta Trenčín s kasárňami pri ţelezničnej stanici nevyšli, aby sa tam umiestnila základná umelecká škola a vytvoril sa tým priestor na
koncertnú činnosť aj so zabezpečením prvotriedneho klavíra, sa od jeho kúpenia upustilo. Aj napriek tejto skutočnosti bola poţiadavka, aby sa zakúpil. Z navrhnutých
priestorov (Trenčianske múzeum, refektár piaristov) najlepšie by vyhovoval refektár piaristov;
- vzniesli sa poţiadavky na rekonštrukciu objektu kina
Hviezda i kina Moskva v časovom horizonte, čo najskôr
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a následne splniť poţiadavky súborov na náhradné priestory
pre ich cvičenie v kultúrnych strediskách v rámci mesta;
- kultúrne strediská poţiadali, aby ich činnosť propagovaná
„Kam za kultúrou“ bola podávaná občanov aj v jednom
balíku pre kultúrne stredisko;
- Kultúrne stredisko Sihoť nutne potrebuje vymeniť stoličky;
Vlastné poznámky
Dňa 6. februára 2007 sa uskutočnila spoločná pracovná
schôdza predstaviteľov cirkví a náboţenských obcí z mesta
Trenčín s primátorom Ing.
Branislavom
Cellerom, aby
zhodnotili spoluprácu za uplynulý kalendárny
rok 2006, priblíţili svoje zámery na činnosť
v roku
2007,
prípadne navodili problémy
s ktorými sa pasujú a potrebovali s nimi pomôcť. V úvode
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vyzdvihol najmä
dobrú spoluprácu s rehoľou piaristov a evanjelickou cirkvou
a.v., ktoré poskytovali svoje priestory pre kultúrne podujatia
váţneho charakteru. Škoda, ţe sa nepodarilo sprístupniť v letných mesiacoch v uplynulom roku predovšetkým farský kostol
Narodenia Panny Márie a piaristický kostol sv. Františka
Xaverského pre individuálnych turistov, čo potvrdil správca
kostola piaristov aj páter Franek. Podľa správcov kostolov,
keď boli poţiadavky na otvorenie pre hromadné so sprie56

vodcom, tieto sluţby poskytované boli. Pre nastavajúce turistickú sezónu treba nájsť formu odmeňovania pre ľudí vykonávajúcich dozor, aby bola zabezpečená bezpečnosť v kostoloch. Primátor ubezpečil prítomných, ţe mestská samospráva bude pokračovať v iluminácii sakrálnych objektov.
Slávnostné nasvietenie v najbliţšom období čaká evanjelický
kostol, kostol Notre Dame a po ukončení rekonštrukčných
prác okolia aj farský kostol. Mestská samospráva bude veľkú
pozornosť venovať aj dobudovaniu infraštruktúry najstaršieho
pútnického miesta na Slovensku, kláštorného komplexu na
Skalke, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Trenčína.
„Ak hovorím o vyuţívaní Skalky z hľadiska turizmu, nemyslím na komerciu, ale na dôstojnú propagáciu cirkevných tradícií v rámci cestovného ruchu.“ PhDr. Marián Kvasnička
nadhodil otázku, ktorá sa dotýkala honorovania ľudí zabezpečujúcich kultúrnosť vykonávaných pohrebných obradov
všetkými cirkvami a náboţenskými obcami, podobne ako je
táto činnosť zabezpečovaná zborom pre občianske záleţitosti.
Honorovanie sa netýka kňazov. Grantová komisia vyčlenila
pokusne na takúto činnosť pre tento rok určitú čiastku. Túto
moţnosť privítal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler. Farár kostola sv. Rodiny na Juhu Mgr. Jozef Varhaník poďakoval Mestu Trenčín za pomoc pri vyriešení
problémov s pozemkami na Juhu v prospech katolíckej cirkvi,
čím sa umoţnil proces prístavby cirkevných objektov ku
kostolu o faru a spoločenské priestory, pre ktoré uţ bolo
vydané územné rozhodnutie. Do ukončenia prístavby poţiadal
o zníţenie nájomného za pouţívané priestory v Kultúrnom
centre Juh vyuţívané pre nácviky spevokolov a na stretávanie
detí a mládeţe, lebo čiastka nájomného v objeme bezmála
4.000,- Sk mesačne je značná. Zo strany mesta bolo prisľúbené kladné riešenie. Na pretras sa dostalo aj odmietnutie
ponuky Mesta Trenčín zo strany evanjelikov a.v. o zapoţi57

čanie evanjelického cintorína na 99 rokov, aby mesto mohlo
vykonať nevyhnutné opravy interiéru a exteriéru cintorína,
včítane opravy hrobov významných činiteľov, ktorí ovplyvnili
históriu mesta a Slovenska. Túto skutočnosť vysvetlil ako nepochopenie niektorými evanjelickými činovníkmi evanjelický
farár Mgr. Bunčák.
Správca Trenčianskej
farnosti dekan Mgr.
Milan Kupčík poďazľava dekan Mgr. M. Kupčík a správca kostola sv. Rodiny Mgr. J. Varhaník
koval Mestu Trenčín
za pomoc pri prebiehajúcej oprave okolia farského kostola.
„My tieţ nechceme zostať pozadu. Budeme investovať do
rekonštrukcie strechy kostola a takto spoločným pričinením sa
z nádvoria farského kostola stane dôstojné námestie, ktoré
pritiahne nielen veriacich, ale aj návštevníkov mesta.“
Vlastné poznámky
Dňa 13. februára 2007 zaujala pozornosť čitateľov zverejnená správa v Pravde, citujúc stanovisko poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne MUDr. Ľuboša Sámela
z Ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko, v ktorej
konštatuje, ţe celé uplynulé volebné obdobie mala v zastupiteľstve prevahu koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia s Kresťansko-demokratickým hnutím a kritizoval
sa pravicový spôsob vedenia mesta. Preto piati poslanci zo
siedmych zvolených v posledných voľbách do mestského parlamentu z Ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko
sa rozhodlo vstúpiť do poslaneckého klubu Smer, v ktorom
chcú tvoriť samostatnú platformu. Táto skutočnosť by mala
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byť posilnením ambícií strany Smer, ktorá získala vo voľbách
päť mandátov. Jej zámerom bolo, pokiaľ nevznikla táto
situácia, ţe nadpolovičnú väčšinu v zastupiteľstve by dosiahli
s podporou dvoch nezávislých poslancov a jedného za Slovenskú národnú stranu. Tento neobvyklý vývoj zaskočil aj
Ing. Milana Reháka, krajského predsedu Ľudovej strany
Hnutia za demokratické Slovensko v Trenčíne, keď tvrdí, ţe
rozhodnutie poslancov odporuje stanovám hnutia. Po voľbách
vznikla v Trenčíne patová situácia, keď ţiadne politické
zoskupenie nezískalo toľko mandátov, aby v zastupiteľstve
vytvorilo väčšinu. Rokovania o povolebných koalíciách zatiaľ
skončili bez výsledku. Opozícia za daného stavu konštatuje, ţe
je dva mesiace po voľbách a zastupiteľstvo nefunguje. V meste vládne v tomto zmysle bezprávny stav.
Pravda.sk 13.02.2007
Krajské organizácie Slovenskej demokratickej a kresťanskej
únie – Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie
a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko vo
štvrtok ráno dňa 15. februára 2007 pred mimoriadnym zasadnutím mestského zastupiteľstva v Trenčíne podpísali koaličnú
zmluvu, ktorá by im mala zaručovať 16 kresiel v 25 člennom
mestskom parlamente. Krajská organizácia Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko tak reaguje na aktivity
piatich zo siedmich mestských poslancov hnutia, ktorí odmietajú podporovať primátora Ing. Branislava Cellera (koalícia Slovenskej demokratickej a kresťanskej
únie – Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie), nechcú vstúpiť do koalície s
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie –
Demokratická strana a plánujú si dnes zaloţiť
nový poslanecký klub so Smerom – Sociálna
Ing. Milan Rehák
demokracia. Krajský predseda Ľudová strana –
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Hnutie za demokratické Slovensko Ing. Milan Rehák po
podpise koaličnej zmluvy pre agentúru SITA uviedol, ţe aby
sa mesto Trenčín mohlo rozvíjať, je potrebné vstúpiť do
koalície so stranami, ktoré získali post primátora. Podľa jeho
slov, ak sa niektorí poslanci hnutia rozhodli vstúpiť do iného
poslaneckého klubu, tak popreli príslušnosť k Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko. O tom, či budú od piatich
poslancoch poţadovať vzdanie sa poslaneckého mandátu,
rozhodne krajské predstavenstvo strany, uviedol Ing. Milan
Rehák s tým, ţe budú múdrejší po dnešnom zastupiteľstve.
Poslancom odkázal, ţe sa stále môţu „vrátiť.“ „Človek niekedy blbne, ale verím, ţe vyhrá zdravý rozum,“ dodal Ing.
Milan Rehák. Na mimoriadnom zastupiteľstve dňa 15. februára 2007 by mal vzniknúť nový poslanecký klub Smer,
ktorý bude zdruţovať po päť poslancov za Smer – Sociálna
demokracia a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, jediného poslanca za Slovenskú národnú stranu a
dvoch nezávislých. Poslanecký klub, ktorý má podľa poslanca
MUDr. Ľubomíra Sámela Ľudovej strany – Hnutie za
demokratické Slovensko fungovať v „rovine dţentlmenskej
dohody,“ plánuje predloţiť viacero návrhov, na základe ktorých by klub nominoval svojich ľudí na posty viceprimátora,
dlhodobo uvoľneného poslanca, do mestskej rady a jednotlivých komisií
sita 15.02.2007
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne sa uskutočnilo dňa 15. februára 2007 z dôvodu
podania ţiadosti časti poslancov Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne zvolal s priloţeným programom primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler.
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V úvode rokovania zloţil poslanecký sľub Martin Barčák,
ktorý sa úvodného, decembrového rokovania
mestského zastupiteľstva
nezúčastnil. Potom poslanci pristúpili k schvaľovaniu programu, ktorý
mal podľa predkladateľov vykreovať orgány
mesta. Svetelná tabuľa
potvrdenie sľubu poslanca Martinom Barčákom
informujúca o výsledku
hlasovania rozsvietila údaje – za : 13, proti : 0, zdrţali sa
hlasovania : 0. Tým predloţený program mimoriadneho
rokovania mestského zastupiteľstva nezískal väčšinu
poslaneckých hlasov, primátor Ing. Branislav Celler rokovanie
ukončil.
„Zastúpenie v mestskej rade musí byť pomerné k počtu poslancov, zvolených za politické strany a nezávislých poslancov
v mestskom zastupiteľstve. Skupina poslancov toto pri zostavovaní programu, ktorý navrhla na rokovanie zastupiteľstva,
nerešpektovala, čo je v rozpore so zákonom. Naviac, návrh na
menovanie viceprimátora
a poslanca
dlhodobo uvoľneného
na výkon funkcie, je
v kompetencii
len
primátora,
nemôţe
byť predmetom poslaneckej
iniciatívy.
Preto bol postup skupiny poslancov v rozpore s platnou legislatívou. Domnievam sa, ţe rozhodnutie mestského zastupiteľ61

stva neschváliť program mimoriadneho zastupiteľstva bola
dobrou správou, ktorou zostáva naďalej otvorená moţnosť
rokovať a diskutovať. Uvedomme si, ţe tzv. trinástka, ktorá
nehlasovala, mohla navrhnúť nový program a zvoliť orgány
mesta s minimálnym zastúpením poslancov Smeru Sociálna
demokracia a piatich poslancov Ľudovej strany Hnutia za
demokratické Slovensko. K čomu by to však viedlo? Zvolal
som pribliţne pred dvomi týţdňami rokovanie zástupcov
všetkých politických strán v mestskom zastupiteľstve, ktoré
predstavitelia Smeru – Sociálna
demokracia a zástupca
piatich poslancov, zvolených za Ľudovú stranu - Hnutia za
demokratické Slovensko to odmietli. Budem pokračovať
v tejto iniciatíve, v prospech občanov mesta je totiţ len jedno
riešenie, normálne si sadnúť za stôl, rokovať a dohodnúť sa,“
povedal po ukončení rokovania Ing. Branislav Celler.
Pomocná evidencia 60/1/07
Predstavitelia regionálnych zdruţení Zdruţenia miest a obcí
Slovenska v pôsobnosti Trenčianskeho regiónu sa stretli vo
štvrtok 15. februára 2007 s predstaviteľmi Trenčianskeho
samosprávneho kraja. „Kaţdý z vás má mnoţstvo dobrých
nápadov, len ich musíme zoradiť podľa závaţnosti a priorít
regiónu,“
zdôraznil
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. „Keď
budeme lepšie komunikovať a spájať sily,
nemusí sa zopakovať
situácia, ţe 186 nádejných
europrojektov
zostane neprijatých v
zásobníku.“ Kriticky upozornil
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napríklad na ambície viacerých starostov budovať v obciach
domovy dôchodcov. Po dokončení ich nemajú z čoho
prevádzkovať a ţiadajú o dotáciu samosprávny kraj, ktorý má
pritom 28 vlastných podobných zariadení. Takýto trend jednoznačne odmietol aj predseda Regionálneho zdruţenia miest
a obcí stredného Povaţia Ing. František Jeţík s tým, ţe
„starostlivosť o seniorov treba riešiť na regionálnej úrovni.
Kaţdé parciálne riešenie je zlým riešením.“ Podporil aj nedávnu iniciatívu ôsmich ţupanov, aby europeniaze prišli do
regiónu v celom balíku, nech sa o ich delení nerozhoduje v
Bratislave. K dohode o prioritách a k zosúladeniu rozvojových
krokov miestnej a regionálnej samosprávy aj v ďalších
oblastiach dopravy, cestovného ruchu či kultúry by malo
prispieť - podľa podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja PaedDr. Jozefa Boţíka - aj spoločné stretnutie starostov
a primátorov
zo všetkých 272 miest a obcí kraja s
predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja v druhej
polovici marca 2007 v Trenčianskych Stankovciach.
tsk 20.02.2007
Zástupca veliteľa pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej
republiky brigádny generál Ján Salaganič prijal 19. februára
2007 členov Sloven-ského zväzu protifa-šistických bojovníkov, aby za ich účasti
slávnostne odovzdal
Vladimírovi Valíčkovi dekrét ministra
obrany
Slovenskej
republiky k jeho povýšeniu do hodnosti
plukovníka, plaketu a
pamätný list veliteľa
pozemných
síl.
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Vladimír Valíček sa narodil 25. júla 1928 v Makove. Bol
aktívnym účastníkom domáceho odboja v partizánskej skupine
„Rodina“, ktorá pôsobila v priestore Beskydy – Javorníky. S
touto skupinou bol v neustálom spojení a plnil úlohy, ktoré mu
boli ukladané. Zúčastnil sa i ozbrojeného stretnutia proti
Vlasovcom v Štiavniku. V roku 1949 nastúpil vojenskú
základnú sluţbu. Po absolvovaní poddôstojníckej školy
ukončil školu dôstojníkov v zálohe a spojovacie učilište. Ako
vojak z povolania zotrval v rôznych funkciách v armáde aţ do
31. decembra 1981, kedy odišiel do starobného dôchodku.
Vladimír Valíček je vojno-vým veteránom a dlhoročným
členom zväzu protifašistických bojovníkov. Predseda
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Trenčíne Ing. Tomáš Švec na stretnutí načrtol
moţnosti ďalšej vzájomnej spolupráce medzi pozemnými
silami a zväzom protifašistických bojovníkov pri organizovaní
rôznych podujatí pri príleţitosti vojenských a historických
výročí, ku ktorým sa viaţe história slovenského vojenstva.
Trenčianske noviny 28.02.2007
Pomocná evidencia 82/2/07
V Trenčíne sa dňa 21. februára 2007 uskutočnilo riadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril primátor
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. V programe však chýbali návrhy na zvolenie viceprimátora, dlhodobo uvoľneného
poslanca či obsadenie postov v jednotlivých komisiách.
Poslanci sa zaoberali informatívnymi správami o kontrole
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za druhý
polrok 2006, o stave a úrovni vybavovania sťaţností a petícií
občanov za rok 2006, ktoré predniesol kontrolór Mesta
Trenčín Ing. Martin Bičan. Na bol prerokovaný návrh harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2007.
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Pre voľbu funkcionárov mesta a komisií nebola zo strany
poslancov mestského zastupiteľstva politická vôľa.
Vlastné poznámky
Partnermi Vlády Slovenskej republiky pri tvorbe opatrení,
ktoré ovplyvňujú samosprávu, chcú byť členovia zdruţenia
K8, ktoré vlani zaloţili primátori ôsmich krajských miest.
Členovia zdruţenia upozornili vládu, ţe nedávne zásahy do
fiškálnej decentralizácie a právomocí krajských miest poškodzujú záujmy pribliţne 1,2 milióna ich obyvateľov. Na brífingu po skončení prvého zasadania K8, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 22. aţ 23. februára 2007, povedal predseda zdruţenia
a primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský, ţe vládu ţiadajú,
aby ešte počas výberu kandidátov na titul Európske hlavné
mesto kultúry 2013 jasne určila, ako finančne podporí slovenské mesto, ktoré získa tento titul. Andrej Ďurkovský v tejto
súvislosti konštatoval, ţe „hlavné mesto nemá záujem vystupovať na úkor iných regiónov Slovenska, ba práve naopak.
Keď budú jasne definované finančné pravidlá, bude na ich
základe moţné následne prijať isté závaţné rozhodnutia, ktoré
by podporili aj iné regióny.“ Primátori zdruţení v K8
povaţujú za najaktuálnejšie problémy samospráv, ktoré nepriaznivo zasiahli i do rozpočtov krajských miest – financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych
školských zariadení, ktoré od januára prešli od štátu na
samosprávu a poplatky za odvádzanie vôd z povrchového
odtoku na mestských komunikáciách. Tieţ zníţenie výnosu z
dane z nehnuteľností. „Ďalším závaţným problémom, ktorým
sme sa zaoberali, je práve usporiadanie a doriešenie majetkových vzťahov na pozemkoch, ktoré sú pod verejnými komunikáciami,“ konštatoval predseda K8 Andrej Ďurkovský.
Problém sa podľa neho týka najmä Bratislavy a Košíc.
K8 chce prísť s návrhom legislatívnych zásad, ktoré by riešili
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problém tak, aby neboli poškodené majetkové práva
vlastníkov pôdy pod komunikáciami. O tejto téme Andrej
Ďurkovský rokoval s premiérom Vlády Slovenskej republiky
Róbertom Ficom. Z rokovania vyplynulo, ţe problémom sa
začnú zaoberať vládni legislatívci. Svoje návrhy chce predloţiť aj zdruţenie K8. Vysporiadanie vzťahov k pozemkom
pod verejnými komunikáciami slovenských miest sa podľa šéfa K8 pohybuje v miliardách korún.
Podľa podpredsedu K8, primátora Košíc Františka Knapíka, sa diskutovalo aj o novele zákona o stavebných úradoch.
V rámci prípravných prác na zavedenie eura čaká veľa práce
aj obce a mestá. „Tejto téme sa bude podrobnejšie venovať
najbliţšie stretnutie K8 venované napríklad novelizácii
viacerých nariadení, ale aj informovaniu obyvateľov o
prechode na euro,“ konštatoval primátor Trnavy Štefan
Bošnák.
Záverom treba dodať, ţe zdruţenie K8 zaloţilo hlavné
mesto Bratislava spolu s krajskými mestami Slovenskej republiky koncom roka 2006. K8 chce obhajovať záujmy krajských miest a ich obyvateľov. Predsedá mu Andrej Ďurkovský (Bratislava) a podpredsedom je František Knapík
(Košice). Členmi sú primátori - Štefan Bošnák (Trnava),
Branislav Celler (Trenčín), Jozef Dvonč (Nitra), Pavel
Hagyari (Prešov), Ivan Harman (Ţilina) a Ivan Saktor
(Banská Bystrica).
Info Trenčín 08.03.2007
Pomocná evidencia 99/1/07
Dňa 28. februára 2007 sa uskutočnila tlačová beseda Trenčianskej nadácie, v ktorej predstavila Danka Adamusová –
koordinátorka projektu Mladí filantropi tretí ročník projektu
Mladí filantropi, vďaka podpore Nadácie Slovenského
plynárenského priemyslu. Trenčianska nadácia ponúkla pra66

covať na projekte mladým ľuďom, dvanástim študentom stredných a vysokých škôl vo veku od 16 do 26 rokov, ktorí prejavili o túto činnosť záujem. Členovia kolektívu mladých filantropov v priebehu uplynulých dní absolvovali školenie,
v ktorom pod odborných vedením sa naučili viacerým zručnostiam v oblasti projektovania, komunikácie, prezentácie,
grantovania a motoringu, ktoré budú vyuţívať počas grantového kola.
Dnešným dňom grantová komisia vyhlásila grantové kolo.
Pre prípadných ţiadateľov pripomíname niekoľko základných
informácií :
- projekty moţno priniesť na konzultácie do Trenčianskej
nadácie na Mládeţníckej ulici v Trenčíne v termíne od 5. do
30. marca 2007, v pondelok a piatok v čase od 14,00 h do
16,00 h a v utorok v čase od 13,00 h do 15,00 h, kde im
mladí filantropi pomôţu s prípravou projektu;
- termín uzávierky prijímania projektov – 30. marec 2007;
- o podporu projektu sa môţu uchádzať fyzické osoby,
neformálne skupiny, mimovládne organizácie, všetky druhy
škôl, kniţnice, galérie;
- projekt musí byť
určený Trenčanom
a zrealizovaným
v Trenčíne;
- termín realizácie
projektu – do 31.
júla 2007;
- maximálna výška
podpory jedného
projektu – 10.000
Sk;
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- podpora pomôţe realizovať širokú škálu projektov z oblasti
kultúry, športu, umenia, hudby, ochrany ţivotného
prostredia, verejnoprospešného a sociálneho charakteru.
Vlastné poznámky
V piatok 2. marca 2007 popoludní niekoľko minút pred
16,30 h otriasla mestom Nováky séria explózií. K trom výbuchom a následnému poţiaru prišlo vo vojenskom opravárenskom podniku. Explózie zaregistrovali nielen v blízkych
obciach, ale aj v 11 km vzdialenej Prievidzi, Bojniciach, ba
hukot výbuchov počuli aţ v 30 kilometrov vzdialenej
Handlovej. K výbuchu došlo v
tzv. delaboračnej
hale nováckeho
vojenského opravárenského podniku, kde sa rozoberá munícia.
Bezprostredne po
výbuchu sa nad
Novákmi objavil
dymový
hríb.
Svedkovia
hovorili o ţiare,
jeden z pohľadov na miesto tragédie
plameňoch a dyme. Ich výpovede potvrdzujú aj priloţene fotografie náhodných pohotových amatérskych fotografov. Explózia bola tak
silná, ţe v blízkosti epicentra silno poškodila blízke okolité
objekty závodu v rozsahu niekoľkých futbalových ihrísk a
zostal 20 metrový kráter. Na mieste boli zaznamenané rozsiahle materiálne škody. Budova, v ktorej nastala explózia bola
kompletne zničená. Tlaková vlna, ktorá sa šírila po výbuchu
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zanechala za sebou porozbíjané okná, otrasy panelákov,
spustené alarmy v autách Novákoch, Prievidzi a okolitých obciach. V Prievidzi tlaková vlna najviac zasiahla sídlisko Sever,
kde podľa jej obyvateľov na obytných domoch pootvárala a
zničila okenné sklá a na základnej škole rozbila okolo 200
okien. V popoludňajšej zmene malo pracovať 25 ľudí. Či boli
v čase výbuchu všetci v budove stále nie je jasné. Obyvateľmi
Novák hlboko otriasla v priebehu troch mesiacov uţ druhá
tragédia, keď predtým zasypalo v bani 4 baníkov. Miesto
nešťastia navštívil premiér Vlády Slovenskej republiky Róbert
Fico, minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák,
prezident Policajného zboru Slovenskej republiky Jána Pácka
a minister obrany Slovenskej republiky František Kašický,
ktorý riadil krízový štáb. Pred pol nocou dorazil aj minister
zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Ivan Valentovič.
Celú situáciu prenášala televízna stanica TA 3 a zoznamovala
celé Slovensko so situáciou, ktorá nastala a ktoré záchranné
činnosti sa vykonávali v areáli závodu. Občania Slovenska zo
zatajeným dychom sledovali to hrozné divadlo na televíznych
obrazovkách
v priamom prenose. Ako prvý podal
informáciu
o tom, čo sa vlastne stalo hovorca
ministerstva obrany Slovenskej republiky Vladimír
Gemela,
ktorý
poţiarnici sa dotýkali pekla
konštatoval,
ţe
explodovala z neznámych príčin delaboračná miestnosť, v ktorej sa uskutočňovalo znefunkčňovanie funkčnej munície.
Obrovská explózia spôsobila okrem veľkých škôd na majetku
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aj úmrtie troch ľudí, piati boli nezvestní, piati sú ťaţko zranení
a 40 osôb utrpelo ľahšie zranenia, ktorých ošetrili preváţne
v nemocnici v Bojniciach. Aby nedošlo k ďalším výbuchom
hasiči niekoľko hodín chladili ďalšiu nevybuchnutú muníciu,
čo bolo pribliţne 3-tisíc delostreleckých granátov. Nikto z prítomných ministrov nemal dostatok informácií, aby na rovinu
povedali, čo bolo príčinou mimoriadnej situácie. Len pošepky
sa hovorilo, ţe v mieste nešťastia sa vznietil trinitrotoluén, s
ktorým sa tam pracovalo. Krátko po 19,30 h bola situácia
v ohrozenom priestore uţ pod kontrolou. Činnosť záchranárov
sa po uhasení poţiaru sústredil na hľadanie zamestnancov,
ktorí boli, alebo mali byť v tomto kritickom čase v práci. Do
miesta nešťastia smerovali záchranári, myslí sa tým hasiči
a zdravotníci, z celého regiónu, dokonca aţ Bratislavy. Krátko
po havárii bol spustený monitoring ţivotného prostredia
ovzdušia v Chemických závodoch Nováky či pri samotnom
výbuchu nedošlo k úniku chemických látok do ovzdušia a
následne ani v chemických závodoch v blízkosti neunikol do
ovzdušia chlór. Výsledky meraní boli negatívne. „Ľudia
nemusia mať obavy, ţe by bolo ovzdušie momentálne
kontaminované škodlivinami,“ informoval hovorca Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky
Peter
Višváder.
Minister
obrany Slovenskej republiky
František
Kašický
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počas svojej výpovede do médií si však neodpustil kritiku
smerom k vedeniu podniku, ktorému očividne „chýbal mi
určitý koncepčný prístup pri riešení krízových situácií“. Problém bol napríklad aj so zisťovaním presného počtu ľudí, ktorí
sa v podniku počas explózie pohybovali. Podľa údajov vedenia podniku, evidovaných bolo 389 zamestnancov, 381 „bolo
k dispozícii“. Naďalej preto z tejto vylučovacej metódy zostali
oficiálne traja mŕtvi a piati nezvestní, aj keď minister nepotvrdil ani nevyvrátil či v areáli podniku sa v kritickom čase
mohol nachádzať aj niekto, kto v evidencii nebol. Ďalej vyslovil svoj názor, ţe explóziu spôsobil súhrn viacerých faktorov,
od technologického postupu aţ po nedodrţanie bezpečnosti.
Pri takýchto prevádzkach platí všeobecná zásada, ţe sa
„delaboruje také mnoţstvo munície, ktoré sa dá spracovať za
jednu zmenu.“ Zároveň dodal, ţe ak prišlo k takému veľkému
výbuchu, ktorý zničil celú budovu a poškodil okolité budovy,
potvrdzuje názor, ţe tam muselo byť väčšie mnoţstvo
munície, ako malo byť. Preto bola nariadená mimoriadna inventarizácia materiálu, ktorý po výbuchu zostal. Novinárske
pramene priniesli informácie, ţe ďalšie kroky bude mať na
starosti vedenie akciovej spoločnosti, doplnenej o ľudí
z ministerstva, aby bola zabezpečená kontrola ďalšej činnosti.
Na mieste nešťastia zostanú aj
dve komisie. Vyšetrovacia, ktorá
bude mať na
starosti aj otázku
ďalšej perspektívy podniku a
„výbušninárska“,
ktorá bude zasila detonácie sa prejavila v priamej deštrukcii objektov
bezpečovať ďal71

šie pyroasanačné práce v podniku.
Vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch zasahovalo pri záchranných prácach celkovo 137 hasičov. Z nich
bolo 87 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ďalší z
obecných a závodných hasičských zborov, ako aj hasičských
jednotiek vojenských útvarov v Novákoch a Zemianskych
Kostoľanoch. Celkovo pri zásahu nasadili 40 kusov techniky a
na likvidáciu poţiaru pouţili 240 tisíc litrov vody.
Voľne spracované podľa novinárskych správ
Krajský predseda Ľudovej strany – Hnutia za demokratické
Slovensko v Trenčíne Ing. Milan Rehák sa nazdáva, ţe sa v
Trenčíne v najbliţšej dobe otvorí problematika ţeleznice a jej
modernizácia. Na riešenie modernizácie majú totiţ rozdielne
názory s koaličným partnerom na úrovni mesta so Slovenskou
demokratickou a kresťanskou úniou – Demokratická strana.
„Ţeleznica je najväčší problém, ktorý ťaţí mesto,“ uviedol
Ing. Milan Rehák. Odklonenie ţeleznice mimo centrum mesta
by bolo podľa neho, najideálnejším riešením, ale k tomuto návrhu musí sa vyjadriť najmä Ministerstvo dopravy Slovenskej
republiky či je ochotné a schopné dať toľko finančných
zdrojov, aby mohla ísť ţeleznica mimo centrum mesta. Ako
uviedol, tento úsek modernizácie je uţ naprojektovaný a materiálovo pripravený. Ak by modernizácia bola len krátkodobým riešením, len na obdobie desať rokov. Tak by stálo
za úvahu podrţať tento úsek ţeleznice a viesť ţeleznicu mimo
Trenčína. Túto moţnosť treba prerokovať so starostami okolitých obcí a celý proces by trval aj dva aţ štyri roky. Pri
obchvate mesta Trenčín a prekládke ţelezničnej trate vidí Ing.
Milan Rehák moţnosť vyuţiť doterajšiu trať na vnútromestskú
ţelezničnú dopravu, ktorá by viedla aţ do Dubnice nad Váhom a spojila aj okolité obce. „Je našou predstavou, ţe Trenčín by sa spojil s Dubnicou a vytvoril súmestie s viac ako
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stotisíc obyvateľmi, čo by uţ malo svoju dôleţitosť.“ Primátor
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler túto skutočnosť a jej
náväznosti okomentoval tak, ţe koaliční partneri sa dohodli na
tom, aby do pripravovaného nového územného plánu mesta
bola zapracovaná územná rezerva, ktorá by v budúcnosti prípadne riešila preloţenie ţelezničnej dopravy mimo mesta
Trenčín. V zásade by išlo iba o nákladné vlaky, ak by sa veľmi
zintenzívnila nákladná doprava. Na margo problematiky ţelezníc treba uviesť, ţe primátor Mesta Trenčín uţ v januári 2006
na tlačovej konferencii povedal, ţe bolo rozhodnuté, kadiaľ
pôjde ţeleznica. Bolo vydané aj územné rozhodnutie.
Trenčianske noviny 07.03.2007
Pomocná evidencia 94/2/07
Dňa 10. marca 2007 Kongresová sála hotela Tatra v Trenčíne bola miestom celoslovenského stretnutia delegátok okresných a krajských výborov Únie ţien Slovenska pri príleţitosti
Medzinárodného dňa ţien. Delegátky medzi sebou privítali
predsedníčku organizácie Únie ţien Slovenska a poslankyňu
Európskeho parlamentu MUDr. Irenu Belohorskú, podpredsedníčku organizácie Únie ţien Slovenska Ing. Eva Somorovú a ústrednú tajomníčku Ľudovej strany Hnutia za
demokratické Slovensko Ing. Zdenku Kramplovú. Na začiatok rokovania v krátkom kultúrnom programe vystúpili v kultúrnom programe so spevom ľudových piesní Ing.
Kvasnica a recitáciou úryvku z prózy Janka
Poláková, ktorých vystúpenie malo mimoriadny úspech, vyjadrené silným potleskom PhDr. Janka Jablonská
účastníčok stretnutia. Všetky prítomné ţeny na stretnutí
privítala v Trenčíne predsedníčka krajskej organizácie Únie
ţien Slovenska v Trenčíne PhDr. Janka Jablonská a odovzdala slovo MUDr. Irene Belohorskej. Tá vo svojom príhovore všetkým prítomným ţenám pri príleţitosti ich sviatku
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poďakovala za ich prácu, ktorú vykonávajú v prospech spoločnosti. Tento sviatok sa dostal tak trocha do protikladu
s Dňom matiek, ale našej organizácii nerobí problém, aby sa
neuctievali obidva. Pri riešení mnohých problémov napríklad
v zdravotníctve zavčasu objavovať nádory na prsníkoch, čo je
predmetom mamografie, k čomu sa prijímajú opatrenia, ako
získať čo najkvalitnejší mamograf. Ten sa podarí aj získať, ale
problém nastáva v tom, ţe nie je vyškolený potrebný odborník
– lekár a laborantka – zdravotná sestra ktorý by na ňom hneď
pracovali a výsledky vyhodnocovali. Okrem toho je potrebný
aj technik – opravár, ktorý zabezpečuje činnosť a funkčnosť
zariadenia. Často krát technické zariadenie je nevyuţité pre
nedostatok kvalifikovaných ľudí. Populácia ţien má i našej
spoločnosti prevahu nad populáciou
muţov, ale táto
realita sa neprejavuje v ich postavení v orgánoch
verejnej
správy,
vedeniach podnikov a organizácií
ako aj v ich ocenení za vykonanú
zľava – Ing. Eva Somorová, MUDr. Irena Belohorská, Ing. zdenka Kramplová
prácu. Na pomoc
pri argumentácii si netreba vziať štatistické údaje, pretoţe
skutočnosti reálneho ţivota sú veľmi číre a ľahko viditeľné.
Všetky tieto skutočnosti pri tak významnom sviatku ţien si
musia ţeny uvedomiť, ţe majú dve strany rub aj líc. Medzi
ţenami sa javí rozdiel. Kým u starších ţien je akási vyčerpanosť a nechuť bojovať za svoje práva, tak mladá generácia
ţien sa správa úplne inak. Všetky nedostatky vyskytujúce
v spoločnosti ako napríklad – nízke platy, nedostatočný kariér74

ny postup, nedostatočná moţnosť vychovávať deti, nemoţnosť
získať byt a podobne riešia svojím spôsobom, keď sa nehrnú
do zaloţenia rodiny, študujú aj na dvoch vysokých školách,
alebo odchádzajú do zahraničia za prácou. I to má vplyv na
zniţovanie pôrodnosti na Slovensku. Záverom svojho príhovoru vyslovila presvedčenie, ţe spoločnou snahou všetkých
ţien nastanú zmeny v spoločnosti. Rokovanie ţien pozdravila
aj Ing. Zdenka Kramplová a ponúkla pomoc všetkým ţenám
bez ohľadom na ich politickú presvedčenie alebo profesionálnu orientáciu či uţ prostredníctvom svojej politickej
funkcie v Ľudovej strane Hnutie za demokratické Slovensko
alebo ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky.
Ešte pred podávaním obeda vystúpila predsedníčka okresnej
organizácie Únie ţien Slovenska z Rimavskej Soboty Helena
Cisárová, aby ústrednej
predsedníčke
Únie ţien Slovenska
MUDr. Irene Belohorskej
v mene
všetkých ţien blahoţelala k ţivotnému
jubileu. Blahoţelanie
umocnil svojím Ing.
Kvasnica interpretáciou piesne „Rodný
môj kraj“, ku ktorého sólu sa pridali všetky účastníčky stretnutia.
Vlastné poznámky
Dňa 13. marca 2007 zaznamenali ráno zamestnanci Mestského úradu v Trenčíne po príchode do práce v priestoroch
klientskeho centra a matriky jeho vytopenie. Z tohto dôvodu
bol aţ do odvolania zatvorený matričný úrad a klientske
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centrum. Samospráva poţiadala obyvateľov, aby odloţili svoje
vybavovanie na úrade na neskôr. V súrnych prípadoch budú o
ďalšom postupe informovať zamestnanci v podateľni mestského úradu. Potopu spôsobila prasknutá hadička pod umývadlom na toaletách klientskeho centra počas noci z 12. na 13.
marca 2007. Ešte horšie dopadli sklady a kancelárie pod podlaţím klientskeho centra. Voda premočila stropy, poškodila
nábytok, zničila kancelárske potreby, popraskalo sádrokartónové obloţenie stropov, poškodená bola aj elektroinštalácia.
Vlastné poznámky
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou
samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku
o novú moţnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej si môţu občania klásť
svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy.
Spomínaná rubrika sa nachádza na www.trencin.sk, v sekcii
Občan a stala sa funkčnou
dňom 14. marca 2007.
„Zriadením
kontaktnej
strany chceme poskytnúť
občanom Trenčína ďalšiu
moţnosť pohodlného získania informácií o fungovaní mestskej samosprávy
a to prostredníctvom internetu. Otázky, ktoré nám
dnes občania kladú – telefonicky, písomne alebo
mailom – sa totiţ často
krát opakujú a z niektorých máme dokonca pocit,
ţe občania sa ešte ne76

dostatočne orientujú v samosprávnej problematike. Očakávame, ţe zverejnením konkrétnych otázok a odpovedí k práci
mestskej samosprávy na internete, a najmä ich archiváciou
formou zaradenia podľa tém, postupne sa vytvorí suma často
kladených otázok, ktoré pomôţu aj iným záujemcom o podobné informácie. Odpovede budú vypracované zamestnancami mesta, ktorí sú kompetentní pre danú konkrétnu oblasť
záujmu a to do dvoch pracovných dní. V prípade záujmu ju
okrem uverejnenia na webe systém zašle aj na zadanú mailovú
adresu,“ vysvetlila princíp fungovania stránky a vzájomnej
komunikácie Mgr. Renáta Kaščáková, vedúca útvaru
marketingu Mestského úradu v Trenčíne.
Kontaktná stránka Otázky a odpovede poskytne na výber rôzne témy, podľa ktorých
sa budú otázky a odpovede zadávať a následne archivovať. Prehľadné listovanie medzi konkrétnymi novšími alebo archivovanými staršími otázkami a poskytovanými
odpoveďami by sa mohli stať návodom na
Mgr. Renáta Kaščáková
riešenie problémov ďalším občanom, ktorí
túto stránku navštívia. „Mesto si však vyhradzuje pávo neuverejňovať maily, ktoré sa nebudú dotýkať problematiky práce
mestskej samosprávy ako napríklad reklamné texty, odkazy na
iné stránky a pod., alebo tieţ maily s vulgárnym obsahom,
prípadne také, ktoré by namiesto konkrétnej otázky obsahovali
napríklad uráţivé, znevaţujúce či agresívne formulácie“
dodala Mgr. Renáta Kaščáková.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 106/1/07
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 22. marca 2007 po viac ako troch mesiacoch od komunálnych volieb
na svojom mimoriadnom rokovaní zvolili navrhnutých kan77

didátov na neobsadené posty v mestskej samospráve. Mestské
zastupiteľstvo, ktoré tvorí 16 poslancov povolebnej koalície
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana, Kresťansko-demokratické hnutie a Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko, päť poslancov strany Smer
– Sociálna demokracia, traja nezávislí poslanci a jeden
poslanec, zvolený za Slovenskú národnú stranu, na návrh
primátora Branislava Cellera zvolilo za zástupcu primátora
Tomáša Vaňa (koalícia Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie
a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko) a za
dlhodobo
uvoľnenú
poslankyňu
Janku
Fabovú (koalícia Slovenská demokratická
a kresťanská únia –
Demokratická strana,
Kresťansko-demokratické hnutie a Ľudová
strana – Hnutie za
demokratické Slovensko). Okruh kompetencií, ktoré primátor Ing. Branislav Celler pridelil svojmu
zástupcovi, siahajú do oblastí školstva, voľno-časových aktivít
mládeţe, údrţby a rozvoja miestnych komunikácií a zelene
a zároveň bude koordinovať činnosť komisií pôsobiacich pri
mestskom zastupiteľstve a zastupovať primátora v čase jeho
neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
Kompetencie Janky Fabovej siahajú do oblastí sociálnych
vecí, komunálneho odpadu, mestskej hromadnej dopravy,
kultúry a primátor ju zároveň poveril komunikáciou s jednotlivými zloţkami Trenčianskeho samosprávneho kraja.
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Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením zriadilo aj päť
komisií mestského zastupiteľstva v tomto zloţení :
1. Komisia finančno-plánovacia
predseda – MUDr. Ľubomír Sámel
členovia – Ľubomír Dobiaš
Vladimír Gavenda
Ing. Ján Krátky
Ing. Róber Lifka
1. Komisia ţivotného prostredia, dopravy a investícií
predseda – RNDr. Jozef Mertan
členovia – Martin Barčák
Ing. Ján Bezák
Dušan Gálik
JUDr. Ján Kanaba
Ing. Igor Kvasnica, PhD.
Ing. Róbert Lifka
2. Komisia kultúry
predseda – PhDr. Marián Kvasnička
členovia – Ján Babič
Juraj Holúbek
Mgr. Ladislav Pavlík
Tomáš Vaňo
3. Komisia sociálnych vecí
predseda – Gabriela Hubinská
členovia – Ing. Anton Boc
Janka Fabová
MUDr. Stanislav Pastva
4. Komisia školstva, športu a sociálnych vecí
predseda – Eduard Hartman
členovia – PaedDr. Daniel Beníček
Marta Bláhová
Branislav Zubričaňák
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Mestská zastupiteľstvo v Trenčíne svojím rozhodnutím
zriadilo mestskú radu v tomto zloţení :
1. Ing. Branislav Celler, primátor mesta
2. MUDr. Ľubomír Sámel – predseda komisie finančnej
a majetkovej
3. RNDr. Jozef Mertan – predseda komisie ţivotného
prostredia, dopravy a investícií
4. Eduard Hartman – predseda komisie školstva, športu
a mládeţe
5. Gabriela Hubinská – predseda komisie sociálnych vecí
6. PhDr. Marián Kvasnička, predseda komisie kultúry
7. Tomáš Maňo – zástupca primátora
8. Janka Fabová – poslankyňa dlhodobo plne uvoľnená na
výkon funkcie
Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnutím zriadilo štyri
výbory mestských častí :
A. Výbor mestskej časti Stred
PaedDr. Daniel Beníček, Gabriela Hubínska, JUDr. Ján
Kanaba, PhDr. Marián Kvasnička, Ing. Igor Kvasnica,
PhD., Ing. Ján Krátky
B. Výbor mestskej časti Juh
Ing. Ján Bezák, Ing. Anton Boc, Ing. Dušan Gálik,
Eduard Hartman, MUDr. Stanislav Pastva, MUDr.
Ľubomír Sámel, Branislav Zubričaňák
C. Výbor mestskej časti Sever
Ján Babič, Marta Bláhová, Vladimír Gavenda, Janka
Fabová, RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róber Lifka, Ľubomír
Dobiaš, Juraj Holúbek
D. Výbor mestskej časti Západ
Martin Barčák, Mgr. Ladislav Pavlík, Vladimír
Poruban, Tomáš Vaňo
Poslanci schválili aj zmenu Štatútu mesta Trenčín, podľa
ktorej môţe v prípade potreby mestské zastupiteľstvo na návrh
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primátora do funkcie uvoľneného funkcionára zvoliť aj
viacerých poslancov. Doteraz mohol tento post zastávať len
jeden z poslancov.
Nový zástupca primátora 26-ročný Tomáš
Vaňo doteraz pracoval ako vedúci okresnej
kancelárie Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko v Trenčíne a popri zamestnaní si externe dopĺňa vzdelanie na
Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Tomáš Vaňo
v Trenčíne v odbore verejná správa.
Vlastné poznámky
Dňa 23. marca 2007 si pripomenuli trenčianski antifašisti 65
rokov od prvého transportu Ţidov do koncentračných táborov
z trenčianskej ţelezničnej stanice.
Pri tejto príleţitosti sa dnes pred
synagógou v Trenčíne sa zišla
hŕstka ľudí, medzi nimi aj občania, ktorí nacistickú likvidáciu
preţili, ktorí si uctili pamiatku zavraţdených ţidovských spoluobčanov. Pri pietnej spomienke
predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Tomáš Švec spomenul, ţe 24. marca 1942 vtedajšia
vláda na čele s predsedom Vojtechom Tukom schválila návrh ústavného zákona o odstránení
Ţidov z územia Slovenskej republiky a ešte v ten deň bol z
Trenčína vypravený prvý vlak. Z Trenčína v priebehu roka a
pol vypravili celkom štyri vlaky, ktoré odvliekli 15 750 Ţidov,
z ktorých sa vrátilo len 1 586. Vo vtedajšom Trenčianskom
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okrese podľa súpisu Ţidov, ktorý je zverejnený na internetových stránkach Ústavu pamäti národa, pred deportáciou
ţilo 2.146 Ţidov. V meste Trenčín, ktoré vtedy malo 13 647
obyvateľov, ţilo 1.559 ţidovských obyvateľov. Ako informuje
pamätná tabuľa na synagóge, 1.573 Ţidov v okrese Trenčín
nacisti umučili, alebo padli v Slovenskom národnom povstaní.
Slovenskí antifašisti pri príleţitosti 65. výročia genocídy s
veľkým znepokojením a obavami sledujú zmáhajúci sa neofašizmus. Vystúpenia ľudí zo strany Slovenskej pospolitosti
pripomínajú obdobie pošliapavania všetkých ľudských práv
a glorifikovanie predstaviteľov bývalého Slovenského štátu.
„Neonacizmus nemá miesto v civilizovanej spoločnosti. Nacizmus popiera základné ľudské práva, preto nemôţeme
dopustiť ani len v náznakoch, ţe by sa takáto história na
Slovensku mohla opakovať,“ vyhlásil Tomáš Švec.
Vlastné poznámky
V Trenčíne uţ nemusia vodiči motorových vozidiel, ktorý
parkujú na Palackého ulici, vymieňať v blízkych obchodoch
papierové peniaze za 10,- mince, aby si mohli zaplatiť poplatok za parkovanie. Od 30. marca 2007 bolo odovzdané do
uţívania zariadenie na parkovisku Palackého ulica, pred
budovou Tatra Banky na
rozmieňanie
papierových peňazí v nominálnych hodnotách 20,- Sk,
50,- Sk, 100,- Sk, 200,Sk na 10,- Sk mince. Jedinou podmienkou, ktorú je nutné dodrţať, aby
papierová finančná hotovosť bola hladká, vyrovnaná, nepokrčená a
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nevypraná.
Info 05.04.2007
Pomocná evidencia 166/1/07
Dňa 3.apríla 2007 v Galérii M.A. Bazovského prijal
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja – MUDr. Pavol
Sedláček, MPH delegáciu Čuvašskej republiky vedenú
Sergejom Gaplikovom. Spolupráca s
touto povolţskou republikou bola inštitucionalizovaná
uţ
v predchádzajúcom
volebnom
období
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
a tomto prípade išlo o
tretie spoločné rokovanie zmiešanej slozľava – Sergej Gablikov, MUDr. Pavol Sedláček, MPH
vensko-čuvašskej komisie. Na tlačovej konferencii predseda
Kabinetu ministrov Čuvašskej republiky Sergej Gaplikov pripomenul, ţe od jeho predchádzajúcej návštevy pred dvoma
rokmi v Trenčianskom kraji sa medziregionálne vzťahy posunuli dopredu. Najväčšie moţnosti spolupráce vidí v oblasti
poľnohospodárstva a potravinárstva. Zaujali ho skúsenosti
podnikov z Trenčianskeho kraja so spracovaním a uskladnením ovocia, ale aj z oblasti hydinárstva. Spolupráca sa uţ
rozbehla v oblasti liehovarníctva a chystá sa aj zaloţenie
spoločného slovensko-čuvašského inseminátorského podniku.
Ďalšie moţnosti kontaktov vidí Sergej Gaplikov v oblasti kúpeľníctva a cestovného ruchu, ale aj v kultúre, kde pozval
niektorý z trenčianskych súborov na folklórny festival v Čuvašsku. „Nemáme spoločné len pekné ţeny, srdečnosť a
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schopnosť byť dobrými priateľmi, ale máme aj spoločné plány
rozvíjať regióny, za ktoré sme zodpovední,“ zdôraznil
trenčiansky ţupan MUDr. Pavol Sedláček. Keďţe sú v kraji
firmy, ktoré podnikajú v Ruskej federácii ako Konštrukta
Trenčín, Matador Púchov tak, tieto kontakty by mohli podporiť aj rozvoj hospodárskych vzťahov. Moţnosti však vidí aj
v oblasti kúpeľníctva či v kultúrnych výmenách. „Máme
naozaj veľa priesečníkov, kde by sme si mohli byť uţitoční a
mohli by sme spolupracovať.“ Dôkazom jeho slov boli aj
nasledujúce rokovania troch pracovných skupín zmiešanej
komisie. Najvyšší predstavitelia Čuvašskej republiky sa stretli
s dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslavom
Mečárom, CSc. a jeho spolupracovníkmi. Odborníci na
financie a poisťovníctvo rokovali o moţnostiach spolupráce so
zástupcami poisťovne Kooperatíva a čuvašskí podnikatelia zo
spoločností Sovintechnika a Golicin hľadali priestor na nové
kontakty v tretej pracovnej skupine pod záštitou Trenčianskej
regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory. V popoludňajších
hodinách
členovia skupín navštívili sklárne LR
RONA
v Lednických Rovniach, firmu Fruktop Ostratice a kúpele v Trenčianskych
Tepliciach.
Rokovania
vyvrcholili podpisom protokolu zmiešanej komisie o zámeroch spolupráce
medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Kabinetom
ministrov Čuvašskej republiky.
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Vlastné poznámky
Presne na deň, t.j. 10. apríla 2007 si pripomenuli občania
mesta Trenčín 62. výročia oslobodenia svojho mesta spod
nemeckého fašizmu. Za smútočného chorálu Vojenskej hudby
Trenčín poloţili delegácie politických a štátnych orgánov,
politických organizácií a občianskych hnutí k pamätníku umučených vence vďaky. V slávnostnom príhovore primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vyzdvihol morálne kvality
bojovníkov proti fašizmu, ktorí „na vlastných pleciach zaţili
krutosti a bezprávie od ľudí, ktorí boli vedení strachom,
nenávisťou, zaslepenosťou, zvrátenou ideológiou či vidinou
moci. Priznal sa, ţe preţíva smútok vtedy, keď spoznáva
osudy z rozprávania tých, ktorí preţili, čo všetko museli zaţiť
v najkrajšom veku ţivota, keď boli obratí o ľudskú dôstojnosť, keď boli
vystavení
fyzickému
a psychickému týraniu
a donútení pozrieť sa
priamo do tváre smrti.
Toto poznanie pretavil
do vlastného priznania,
ţe je rád, keď nepatrí ku
generácií, ktorá toto všetko preţila. Sám si nevie predstaviť,
ako by sám zvládol takéto zaobchádzanie a hrôzy, akého
hrdinstva by bol schopný sám. Na tomto pietnom mieste, kde
sme sa dnes stretli, vydali po vojne otvorené masové hroby
svedectvo 69 obetí, za akých bolestí sa rodila sloboda
v Trenčíne. Trenčania si musia preto na tieto nevinné obete
spomínať s úctou a láskou. Prvé hodiny a dni oslobodenia od
fašizmu v roku 1945 boli sprevádzané úľavou a eufóriou z nového začiatku po preţitých hrôzach. Vtedy ešte nik netušil, ţe
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namiesto ţelanej slobody myslenia, rozhodovania a konania
onedlho nastúpi na ďalších 40 rokov obdobie inej ideológie a
nátlaku moci, ktorej zločiny sa neprejavovali formou otvoreného vojnového konfliktu na uliciach pred zrakmi všetkých.
Prebiehali však skryte, nemenej zákerne, často za dverami
súdnych siení na základe vykonštruovaných obvinení po
nevľúdnych vyšetrovaniach tajnej sluţby. I na tieto obete by
sme nemali zabúdať. Vyjadril myšlienku, aby dnešný deň bol
pripomenutím toho, ţe mier a demokracia sú veľmi krehké
veci, môţu sa rozbiť, príliš ľahko zmeniť na otvorený konflikt
či dokonca vojnu. Potvrdzuje to história a otvorené vojnové
ohniská vo svete. Na príhovor primátora nadviazal člen
Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
v Trenčín Pavol Liška, ktorý pripomenul
skutočnosť, ţe
málo sme sa
poučili z histórie, keď nevnímame utrpenie
druhých, akoby sa nás to
netýkalo. Je to
pamätník umučených na Brezine okrášlili vence vďaky
iba zdanlivé.
Bývalá Juhoslávia nie je tak ďaleko ani Čečensko, Afganistan,
Irak. Hovorí sa, ţe všetci ľudia sú si bratia. Je to naozaj tak ?
Brato-vraţedná vojna v bývalej Juhoslávii dokazuje opak.
V spoločnosti existujú sily, ktoré delia ľudí s bielou alebo
s tmavšou pleťou, podľa vierovyznania, podľa národnosti,
alebo iných odlišností. Nestačilo by povedať, ţe toto je
človek! Blíţi sa mesiac máj a s ním spájaná láska medzi
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ľuďmi. Proti nej je aj odpor ku všetkému. On robí z človeka
vlka nenasýteného zhromaţďovateľa hmotných statkov i za
cenu vojny, človeka netolerantného tvora baţiaceho po moci,
človeka neprajníka. Musíme si uvedomiť, ţe fašizmus bol
porazený, ale nebol zničený. Potvrdzujú to skutočnosti, ţe na
otvorenú scénu sa dostávajú jeho pohrobkovia, ktorí svojimi
heslami získavajú pre svoje zámery našu mládeţ. Tá nemá
predstavu, čo je nacizmus, čo je fašizmus, čo je symbol hákového kríţa, preto ju treba pred týmto odpadom spoločnosti
chrániť. Nezabúdajme na slávnu minulosť. Načierajme do
čias, kedy sa rodila naša sloboda, načierajme do čias, z ktorých pramení naša súčasnosť. Pripomínajme si ich pre našu
budúcnosť. Záver pietnej oslavy patril hymnickej piesni „Kto
za pravdu horí.“ Po ukončenej pietnej slávnosti pozval veteránov druhej svetovej vojny primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler na čašu sektu do obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Info Trenčíne 19.04.2007
Pomocná evidencia 191/1/07
Krajskému súdu v Trenčíne bude aj predsedať aj naďalej
Jozef Kutiš, ktorého minister spravodlivosti Štefan Harabin
vymenoval na ďalšie funkčné obdobie. Informoval o tom
hovorca ministerstva spravodlivosti Michal Jurči. Doterajšie
funkčné obdobie sa mu skončilo 31. marca 2007.
Info Trenčín 19.04.2007
Pomocná evidencia 191/1/07
Novým riaditeľom Obvodného úradu pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie v Trenčíne sa od 12. apríla 2007 stal
Ing. Peter Gašparovič. O jeho vymenovaní na návrh Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
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rozhodla vláda. Vládny kabinet zároveň odvolal súčasného
riaditeľa Ing. Antona Kalafúta.
Info Trenčín 19.04.2007
Pomocná evidencia 191/1/07
Na programe zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 19. apríla 2007 okrem majetkových prevodov bol
prerokovaný návrh na zmenu zriaďovacích listín inštitúcií,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, konkrétne škôl,
školských zariadení, Domova penziónu pre dôchodcov a Sociálnych sluţieb Mesta Trenčín a návrh zmluvy o spolupráci
pri zabezpečovaní činnosti Art-kina Metro v roku 2007.
Poslanci schválili rozšírený program o dva poslanecké návrhy,
ktorými bol návrh viceprimátora Tomáša Vaňu na doplnenie
odborných komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve
z radov občanov mesta a návrh poslanca Ľubomíra Sámela
o odmenách pre funkcionárov mesta za rok 2006. Zmeny
v zriaďovacích listinách inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Trenčín si vynútili výsledky z kontrolného zistenia
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, vykonaného v závere roka 2006 a predstavujú vecné a finančné
vymedzenie majetku, ktorý bol organizáciám zverený do
správy na zabezpečenie ich úloh. Poslancami schválená
zmluva o spolupráci a výpoţičke pri zabezpečovaní činnosti
Art-kina Metro v roku 2007 vymedzilo podmienky pre
zabezpečenie činnosti Art-kina Metro :
- poskytnutie dotácie na základe schváleného rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2007,
- práva a povinnosti uţívateľa, občianskeho zdruţenia
LampArt
- a ďalšie garancie fungovania projektu Kina náročného
diváka.
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Činnosť Art-kina Metro je zameraná na programy výchovy
filmového diváka vrátane školskej mládeţe. Takto poňatý plán
predpokladá pribliţne štyri projekcie týţdenne. Poslanecký
návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta za rok 2006
odôvodnil predseda finančnej a majetkovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve MUDr. Ľubomír Sámel ekonomickými
ukazovateľmi, ktoré Mesto Trenčín dosiahlo v minulom roku.
„Výsledky hospodárenia sú pozitívne, mesto skončilo minulý
rok so ziskom 152 miliónov Sk. Podarilo sa mu okrem iného
získať účelovú dotáciu z ministerstva hospodárstva vo výške
90 mil. Sk na výstavbu komunikácií a nenávratný príspevok
vo výške 202 mil. Sk zo zdrojov Európskej únie na
vybudovanie infraštruktúry v budúcej priemyselnej zóne
a pripravilo projekt premostenia Váhu, ktorý je v súčasnosti
zahrnutý do investičných úloh Slovenskej správy ciest. a.s..“
Z dvadsaťjeden prítomných poslancov sa s jeho slovami
stotoţnilo 19 a bez rozpravy schválili primátorovi Trenčína
Ing. Branislavovi Cellerovi odmenu vo výške 367 200 Sk,
bývalému viceprimátorovi Ing. Antonovi Bocovi vo výške
235 008 Sk a bývalému poslancovi, dlhodobo uvoľnenému na
výkon funkcii Branislavovi Zubričaňákovi vo výške 132 192
Sk.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 199/1/07
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej federácie pri dopravných nehodách na celom svete umiera kaţdoročne takmer
1,2 milióna ľudí a ďalších 50 miliónov osôb utrpí váţne zranenia. Dopravné nehody sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia osôb vo veku 5 - 25 rokov, čo prináša obrovské spoločenské straty a má veľmi negatívny dopad na ďalší ţivot
postihnutých rodín. Hoci dopravné nehody vznikajú veľakrát
náhodne, dá sa im účinne predchádzať. Na celosvetový pro89

blém dopravnej nehodovosti a na podporu aktivít, ktoré môţu
byť účinnou prevenciou bol zameraný Globálny týţdeň bezpečnosti cestnej premávky, ktorý vyhlásila OSN v spolupráci
so Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO od 23. aţ do
29. apríla 2007. Do akcie sa zapojili aj slovenské autoškoly.
Podľa predsedu Komory autoškôl na Slovensku Jaroslava
Prekopa, v ktorej je registrovaných cca 300 autoškôl, sa
pracovníci a majitelia autoškôl zamerajú v tomto období
napríklad na problém alkoholu za volantom, na výcvik na
dopravných ihriskách či na previerky dopravného prostredia v
okolí škôl, alebo demonštráciu bezpečných ciest do školy a
podobne. V autoškolách sa pri výučbe nových mladých
adeptov na získanie vodičského preukazu sústredia na informovanosť o pouţívaní bezpečnostných prvkov, ako je pouţívanie prilieb a bezpečnostných pásov. Budú hovoriť o problematike poţívania alkoholu pred jazdou o nebezpečnosti
neprimeranej rýchlosti, o nerešpektovaní dopravných značiek.
„Chceme iniciovať dni otvorených dverí v nemocniciach,
ukáţky poskytovania prvej pomoci, ale aj charitatívne športové a kultúrne akcie.“ Autoškola s pôsobnosťou v Trenčíne a
v Trenčianskej Turnej pripravila pre školákov prvého stupňa
miestnej základnej školy výtvarnú súťaţ o ceny s problematikou dopravy a bezpečnosti na cestách. Pre všetkých
ţiakov bude pripravené v areáli školy pojazdné detské
dopravné ihrisko, kde sa budú konať viaceré tematické súťaţe
o hodnotné ceny. Počas akcie dostanú ţiaci turnianskej školy
30 kusov reflexných viest pre ţiakov a 4 vesty pre učiteľov. A
obyvateľom Trenčianskej Turnej rozdajú reflexné samolepky,
ktoré budú môcť vyuţívať ako účastníci cestnej prevádzky,
alebo ako chodci na priechodoch. Počas akcie môţu motoristi
na cestách očakávať aj kontroly dopravnej polície. Budú kontrolovať najmä povinné vybavenie príslušenstva motorových
vozidiel, ale aj rýchlosť, technický stav vozidiel, pouţívanie
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bezpečnostných pásov a spolu so zdravotnou sluţbou Červeného kríţa skontrolujú aj lekárničky a u starších vodičov
lekárske osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti na vedenie
motorového vozidla. Počas dňa 28. apríla 2007 si motoristi
mohli bezplatne prehliadnuť svoje vozidlá v staniciach
technickej kontroly v Trenčíne a Trenčianskej Turnej.
Trenčianske noviny 26.04.2007
Pomocná evidencia 211/1/07
Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
9. zasadnutí zastupiteľstva 25. apríla 2007 schválili bez výhrad
záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok
2006. Samosprávny kraj hospodáril s vyrovnaným rozpočtom
v celkovej výške príjmov i výdavkov 3.104.095 tis. Sk.
V priebehu roka zastupiteľstvo schválilo tri zmeny rozpočtu
a realizovaných bolo 41 presunov finančných prostriedkov
a zmien účelu pouţitia finančných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu. Správnosť hospodárenia overil a potvrdil aj nezávislý audítor. V rámci optimalizácie siete škôl
poslanci schválili návrh na vyradenie Poľnohospodárskeho
učilišťa v Novom Meste nad Váhom zo siete škôl s účinnosťou od 1. septembra 2007. K tomu istému dátumu navrhli
vyradiť zo siete škôl aj Chemické učilište v Novákoch,
v ktorom uţ 10 rokov nie sú pripravovaní ţiaci na výkon
povolania. Poslanci podporili návrh na vyradenie Zdruţenej
strednej školy obchodu a sluţieb v Handlovej a Strednej
priemyselnej školy v Handlovej k 1. septembru 2007 a k tomu
istému dátumu navrhli zriadiť v Handlovej Spojenú školu
s organizačným zloţkami - Zdruţená stredná škola a Stredná
priemyselná škola. Tomuto spojeniu sa v Handlovej prispôsobí aj školská jedáleň, dve výdajne školskej kuchyne
a Domov mládeţe. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu o priebeţnom stave implementácie štruk91

turálnych fondov v Trenčianskom kraji v rokoch 2004 aţ
2006, aj rozvojový program verejných prác v samosprávnom
kraji na roky 2008 aţ 2010. Poslanci schválili aj zloţenie
pracovnej skupiny pre program LEADER v Trenčianskom
kraji. Za predsedníčku komisie bola zvolená poslankyňa
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Zuzana Máčeková.
Poslanci prerokovali aj správu o ročnom zúčtovaní dotácií pre
zmluvných dopravcov za realizované výkony vo verejnom
záujme v autobusovej doprave. Keďţe reálny počet výkonov
bol vyšší ako počet objednaných tarifných kilometrov, poslanci schválili aj výšku neuhradenej preukázanej straty
v pravidelnej autobusovej doprave za minulý rok v celkovej
sume 24 366 tis. Sk, z toho pre SAD Prievidza je výška
preukázanej neuhradenej straty 4 476 tis. Sk., pre SAD
Trenčín – 19 890 tis. Sk. Poslanci zobrali na vedomie aj
Výročnú správu o hospodárení Správy ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja za rok 2006. Popri pravidelnej správe
o hospodárení troch nemocníc v pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja si poslanci vypočuli aj informatívnu
správu o zabezpečení zdravotnej starostlivosti počas mimoriadnej udalosti vo VOP Nováky. Mobilizovaných bolo 148
zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov, z toho 34
lekárov, 101 sestier, laborantov, sanitárov, 5 vodičov ZZS a 7
ostatných prevádzkových pracovníkov. Spolu ide o 758 hodín
nadčasovej práce a 17,5 hodín pracovnej pohotovosti. Poslanci
si vypočuli informatívnu správu o sieti zdravotníckych
zariadení ústavnej zdravotníckej starostlivosti. V uznesení
vyjadrili nesúhlas s radikálnou redukciou posteľového fondu v Trenčianskom kraji o 743 lôţok a podporili aj zachovanie
patologicko-anatomického pracoviska v Trenčíne, ktoré by
malo zaniknúť 30. 6. 2007. Rokovanie zastupiteľstva malo aj
jednu technickú zvláštnosť. Poslanci dostali po prvý raz
materiály v elektronickej podobe.
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tsk.sk 27.04.2007
Na historicky prvom stretnutí sa zišli vo štvrtok 26. apríla
2007 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne podpredsedovia
samosprávnych krajov. „Je vhodné, aby na pravidelné rokovania predsedov krajských samospráv nadviazali aj podobné
kontakty podpredsedov, ale aj rokovania predstaviteľov
jednotlivých odborov zo všetkých slovenských krajov,“
zdôraznil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr.
Pavol
Sedláček,
MPH,
ktorý hostí privítal
na pôde Trenčianskeho kraja. Podľa
iniciátora a hlavného hostiteľa podujatia podpredsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa
Boţika na stretnutí
dominovali tri okruhy odborných tém : školstvo, doprava
a sociálne veci. V oblasti školstva sa podpredsedovia zhodli na
tom, ţe doterajší normatív finančných prostriedkov na ţiaka
pre stredné školy je nepostačujúci. Štát by mal ráznejším
spôsobom vstúpiť aj do reštrukturalizácie siete študijných
a učebných odborov, aby nadväzovali na potreby trhu práce
v regiónoch i v celej Slovenskej republike. Zahraniční investori, ktorí na Slovensko prichádzajú, totiţ upozorňujú na nedostatok niektorých profesií, kým absolventov iných odborov
je na trhu práce prebytok. Podpredseda Košického samosprávneho kraja Ing. Emil Ďurovčík pripomenul niekoľko
skúseností s optimalizáciou siete škôl v kraji, kde klá93

dli osobitný dôraz na trpezlivú komunikáciu so všetkými
zainteresovanými – rodičovskou verejnosťou, s učiteľmi
i ţiakmi konkrétnych škôl. V oblasti dopravy je hlavným
problémom krajských samospráv prevzatie ciest 2. a 3. triedy
bez vysporiadaných pozemkov. Kraje nemajú nevyhnutné
miliardy korún na vykúpenie týchto pozemkov. Tým je však
na Slovensku ohrozené čerpanie prostriedkov z Európskej únie
na rekonštrukciu ciest. Podľa podpredsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja Dušana Švantnera, ktorý je zároveň štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ţe úloha výkupu pozemkov pod cestami je jednou z priorít rezortu a
najneskôr do dvoch mesiacov by mali byť známe
ďalšie postupy. V oblasti
sociálnej oblasti je veľkým problémom nárast
počtu sociálnych zariadení. Nemajú však dostatočný finančný potenciál
a všetky sa obracajú na samosprávne kraje s nádejou, ţe budú
zapojené do systému financovania krajskou samosprávou.
Napnuté rozpočty samosprávnych krajov to však neumoţňujú. Aj tu je nevyhnutný spoločný postup v rámci celého
Slovenska. Podpredsedovia krajských samospráv sa v závere
dohodli, ţe sa budú pravidelne stretávať raz za tri mesiace.
Vopred si dohodnú dva okruhy tém, ktorým sa budú venovať
a prizvú si na rokovanie aj odborníkov z príslušných odborov.
Najbliţšie stretnutie sa uskutoční v septembri v Košiciach.
tsk.sk

94

V predvečer osláv prvého mája
sa na Mierovom námestí sústredili
občania mesta, aby boli svedkami
postavenia májového stromu, ktorý
deti z Detského folklórneho súboru
Radosť ovenčili stuţkami a pritom
si spievali. Po ovenčení stromu
potom
pracovníci
Mestského
hospodárstva a správy lesov v Trenčíne tento postavili a celú
túto činnosť sprevádzala svojím koncertom dychová hudba
Skalanka. Treba s oslavami prvého mája dopovedať, ţe i keď
počasie v podstate prialo, lebo svietilo slniečko, ale studený
severný vietor znepríjemňoval májovú pohodu. Prvomájové
oslavy v Trenčíne prebiehali na Mierovom námestí, Štúrovom
námestí a pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na centrálnom javisku na
Mierovom námestí sa striedali
rôzne amatérske
a profesionálne
umelecké súbory
a telesá. Začiatok
programu
patril dychovej
hudbe zo Skaly,
ktorú potom vystriedali
deti
z folklórneho súboru Radosť. Po
hodinke ich programu sa na javisku predstavilo košické Divadlo na peróne s ich Slanou rozprávkou, netradičnou adaptáciou tradičného príbehu soli, ktoré je nad zlato. Na pravé
poludnie sa do sýtosti na javisku vyskákali známe trenčianske
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tanečné skupiny Aura, Goonies, Maryland. Popoludňajší
program patril koncertu ľudových hudieb, účastníkom
medzinárodného festivalu Mladá Európa „Balamuty
a Vasilky“ z Bieloruska, „Ovečky“ zo susednej Moravy
a koncert Vidieka so šoumenom Jánom Kuricom. Večer, keď
sa ochladilo sa Trenčanom predstavil bratislavský „Violin
orchestra“ a na záver májového večera sa predstavil Laco
Déczi so svojím kvartetom. Publikum preváţne seniorského
veku bavili od rána do večera dychové hudby trenčianskeho
regiónu.
Vlastné poznámky
Slovenská ratingová agentúra, a.s. (SRA TM), integrálna
súčasť European Rating Agency (ERATM) Londýn, ktorá je
prvou ratingovou agentúrou so zameraním na trhy strednej,
východnej Európy a Balkánu zvyšila krajskému mestu Trenčín
ratingové hodnotenie s platnosťou od 3. mája 2007 nasledovne :
- Dlhodobý korunový rating : A-(stabilný výhľad)
- Dlhodobý devízový rating : BBB+ (stabilný výhľad)
- Krátkodobý rating : S2
Mestu Trenčín bolo priradené dlhodobé ratingové
hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách A(stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách
bolo krajskému mestu Trenčín priradené ratingové hodnotenie
BBB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie
krajského mesta Trenčín je S2, čo je najlepšie moţné
krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce
dlhodobé ratingové hodnotenie A-.
Zdôvodnenie :
Strategický dokument - Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta na roky 2004-2006 a 2007-2015 sa stal
významným nástrojom všestranného rozvoja mesta Trenčín.
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Napĺňanie konkrétnych úloh strategického dokumentu
umoţňuje zabezpečiť trvalo udrţateľný rozvoj mesta a
lepšie ţivotné podmienky pre všetkých obyvateľov mesta.
Finančné hospodárenie mesta hodnotí agentúra ako stabilné.
Mesto Trenčín k ultimu roka 2006 vykázalo prebytok v
objeme 152 633 tis. Sk, vrátane nevyčerpanej účelovej dotácie z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na
financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom mesta Trenčín vo výške 89,8
mil. Sk. K ultimu roka 2006 mesto dodrţiavalo pravidlá
rozpočtového hospodárenia, hodnota ukazovateľa zadlţenosť k beţným príjmom predstavovala 42,09 % a hodnota
ukazovateľa dlhová sluţba k beţným príjmom 17,39 %.
Mesto v roku 2006 vypracovalo rozpočet mesta Trenčín na
roky 2007-2009 v štruktúre programového rozpočtovania, aj
keď zákonná povinnosť jeho vypracovania vyplýva aţ v
roku 2008. Mesto sa týmto spôsobom vopred pripravuje na
nové legislatívne zmeny v oblasti rozpočtových pravidiel.
Projekt procesného riadenia, ktorého cieľom boli najmä
ekonomizácia procesov Mestského úradu v Trenčíne a
priblíţenie sa k občanovi, bol v roku 2006 zavŕšený
získaním certifikátu systému manaţérstva kvality ISO
9001:2000. V roku 2006 mesto pokračovalo v budovaní
klientskeho prístupu k občanom mesta. Okrem vybudovania
moderného klientskeho centra mesto sprevádzkovalo aj
Centrum rozvoja mesta. Mesto Trenčín tak pokračuje vo
svojom klientskom prístupe pri poskytovaní sluţieb
verejnosti.
Pomocná evidencia 235/1/07
Dňa 7. mája 2007 sa uskutočnili v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea krajské oslavy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Trenčianskeho okresu. V slávnostnom prího97

vore riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru Ing. Michal Jurdík konštatoval, ţe „rok 2007 je pre
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru mimoriadne
významným, pretoţe v týchto dňoch je tomu päť rokov, keď
na základe zákona
č. 315/2001 Z. z.
o Hasičskom a záchrannom
zbore
vznikol
jednotne
organizovaný, odvetvovo
riadený
a samostatne pôsobiaci Hasičský a záchranný zbor. Hasičský
a záchranný
zbor predstavuje jednu zo základných zloţiek integrovaného
záchranného systému, ktorý vykonáva úlohy predovšetkým na
úseku ochrany pred poţiarmi a činnosti v oblasti záchrany
ţivota, zdravia a majetku občanov. Jeho poslaním je :
plnenie úloh štátnej správy na úseku ochrany pred poţiarmi,
osobitne pri vykonávaní štátneho poţiarneho dozoru,
plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním poţiarov
a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, ţivelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach (v rozsahu
medzinárodných zmlúv poskytuje takúto pomoc aj iným
štátom),
plnenie úloh v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej
prípravy na úseku ochrany pred poţiarmi a v oblasti
preventívno-výchovného pôsobenia,
plnenie úloh pri zabezpečovaní jednotného uplatnenia
technických poţiadaviek protipoţiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a výkonu dohľadu nad výrobkami podľa
osobitných predpisov,
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podieľanie sa na plnení úloh vedecko-technického rozvoja
na úseku ochrany pred poţiarmi a pod.“
V ďalšej časti príhovoru zhodnotil uplynulý rok 2006, keď
„organizačné jednotky Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne vykonali celkovo 2.428
výjazdov. Z tohto počtu bolo 1.163 výjazdov k technickým
zásahom a 926 krát vychádzali hasiči k poţiarom. Z uvedeného mnoţstva poţiarov bolo najviac výjazdov 196 k poţiarom kontajnerov, 149 výjazdov k vypaľovaniu trávy a suchých porastov, 99 krát k poţiarom dopravných prostriedkov
cestnej dopravy, 66 krát k poţiarom skládok odpadov a
smetiska a 58 krát k poţiarom rodinných domov. Pri poţiaroch vznikla priama škoda 78.784.602,- Sk, pričom uchránené hodnoty dosiahli výšku 265.405.000,- Sk. Uskutočnilo sa
544 výjazdov k dopravným nehodám. Okrem toho sú pripravení pomáhať aj pri zdolávaní mimoriadnych udalostí,
zúčastňujú sa pri záchrane chorých a zranených, ktorí uviazli
na najneuveriteľnejších miestach vo vode, na zemi či
pod zemou. Zbierajú a zabezpečujú prevoz podozrivých
zásielok, ortute, podozrivo uhynutých zvierat a pod. Aj z výpočtu týchto úloh je zrejmá veľká flexibilita, potrebná odborná
spôsobilosť a špecializácia hasičov.
K nastúpeným príslušníkom hasičského a záchranného
zboru sa potom prihovoril viceprezident Hasičského
a záchranného zboru Slovenskej republiky Ing. Jozef
Prosňák a poďakoval za ich činnosť pri záchrane ľudských ţivotov a materiálnych hodnôt. Personálnym rozkazom prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 69/2007 prevzali
medailu „Za sluţbu vlasti v Hasičskom a záchrannom zbore 2.
stupňa“ npor. Václav Mikula z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach n/B. a mjr. Mgr.
Stanislav Martinka z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici. Medailu „Za sluţbu
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vlasti
v Hasičskom
a záchrannom zbore
3. stupňa“ mjr. Bc.
Martina Polakovičová, mjr. Ing. Miroslav Tuţinský a
mjr. Mgr. Iveta Zelizková z Krajského
riaditeľstva
Hasičského a záchranného
vyznamenaný prap. Milan Trška preberá ocenenie
zboru
v Trenčíne,
prap. Milan Trška a npor. Milan Gombár z Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Za
vyznamenaných poďakovala mjr. Mgr. Iveta Zelizková
z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne.
Rozbor zásahovej činnosti jednotiek Okresných
riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru
v Trenčianskom kraji za rok 2006
tab. 1 Zásahy v Trenčianskom kraji za rok 2006
BN

IL

MY

NM

PE

PB

PD

PU

TN

Kraj
TN

93

108

34

94

75

110

230

53

129

926

Technické zásahy

118

110

76

125

109

116

249

92

168

1163

Ekologické zásahy

1

5

1

3

3

7

12

11

13

56

Plané poplachy

9

8

4

7

11

8

15

10

12

84

Cvičenia

6

21

5

8

5

7

20

8

36

116

Poţiare bez zásahu

7

8

1

12

4

12

18

13

8

83

234

260

121

249

207

260

544

187

366

2428

Udalosť
Poţiare

Spolu
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tab. 2 Výjazdy k dopravným nehodám v Trenčianskom
kraji za rok 2006
Dopravné
nehody

BN

IL

MY

NM

PE

PB

PD

PU

TN

Kraj
TN

Počet výjazdov

62

67

18

56

61

58

98

44

80

544

Počet usmrtených osôb

1

5

0

5

3

2

3

1

6

26

Počet zranenených osôb

48

63

15

52

58

44

72

66

93

511

Rozbor zásahovej činnosti jednotiek Okresných
riaditeľstiev
Hasičského
a záchranného
zboru
v Trenčianskom kraji za roky 2002 – 2006
tab. 3 Výjazdy jednotiek v Trenčianskom kraji v rokoch
2002 - 2006
rok

Poţiare

2002
2003
2004
2005
2006

851
1539
820
867
926

Technické
zásahy bez
DN
858
600
698
536
619

Spol
u

5003

3311

Dopravné
nehody
(DN)
900
636
556
503
544
3139

Ekologické
zásahy

Plané
poplachy

Cvičenia

66
43
83
58
56

77
89
78
85
84

74
69
84
86
116

Poţiare
bez
zásahu
0
77
89
92
83

306

413

429

341

Spolu
za kraj
2826
3053
2408
2227
2428
12942

tab. 4 Výjazdy jednotiek v Trenčianskom kraji v rokoch
2002 – 2006
rok

BN

IL

MY

NM

PE

PB

PD

PÚ

TN Spolu za kraj

2002
2003

305
241

205
318

105
126

238
288

331
242

322
345

623
733

274
305

423
455

2826
3053

2004

200

215

90

265

180

293

601

204

360

2408

2005

169

232

104

233

155

223

590

171

350

2227

2006

234

260

121

249

207

260

544

187

366

2428

Spolu

1149

1230

546

1273

1115

1443

3091

1141

1954

12942
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Novým prezidentom Únie miest Slovenska sa stal trnavský
primátor Ing. Štefan Bošnák. Rozhodli o tom delegáti 17.
snemu, v Bratislave dňa 4. mája 2007. Ing. Štefan Bošnák vo
funkcii nahradil bývalého primátora Nitry Mgr. Ferdinanda
Viteka. Prvým viceprezidentom zostal primátor hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Andrej
Ďurkovský. Za viceprezidentov si delegáti vybrali primátora
Košíc Františka Knapíka, primátora Prešova JUDr. Pavla
Hagyariho a primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera.
Počet viceprezidentov klesol v porovnaní s minulým obdobím
zo šiestich na štyroch. Snem zhodnotil súčasný stav, predchádzajúce obdobie a prerokoval a prijal programové zameranie zdruţenia a stratégiu ďalšieho postupu pre nasledujúce
volebné obdobie. Delegáti snemu skonštatovali, ţe zásadné
rozhodnutia 16.
snemu Únie, najmä
získavanie
podpory širokej
demokratickej
verejnosti na presadenie systémovej a komplexnej
reformy verejnej
správy bolo uskutočnené. Vyjadrili však znepokojenie z doterajšieho priebehu transformácie prirodzených
monopolov a z posledných krokov súčasnej vlády, ktoré nerešpektujú doteraz budovaný model verejnej správy a kontinuálne pokračovanie reformy. Zároveň vyjadrili presvedčenie,
ţe v rámci pokračovania procesu decentralizácie a pripravovanej komunálnej reformy sa ešte väčšmi zvýrazní úloha
miest, ako centier miestneho a regionálneho významu, čo
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potvrdzuje potrebu diferencovaného zastupovania miest a
obcí vzhľadom na ich postavenie v štruktúre verejnej správy
a potenciál aktívnej účasti na podporných programoch
Európskej únie a ďalších finančných mechanizmov. Preto
vyzvali členov Vlády Slovenskej republiky, funkcionárov
a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k rozvinutiu
intenzívneho dialógu v rámci pokračujúceho procesu decentralizácie a reformy verejnej správy s osobitným dôrazom na
prípravu a realizáciu komunálnej reformy.
Info 17.05.2007
Pomocná evidencia 267/1/07
Prvé zasadnutie Výboru mestskej časti Stred v Trenčíne sa
uskutočnilo v stredu 9. mája 2007, na ktorom sa dohodli, ţe
výbor sa bude stretávať kaţdý tretí pondelok v mesiaci vo
veľkej zasadačke mestského úradu a občania sa ho môţu
zúčastniť v čase od 15.30 do 16. 30 h. Na ich poţiadanie sa
výbor môţe zísť aj v Kultúrnom stredisku Dlhé hony. Rokovania zasadnutia sa ako hosť zúčastnil zástupca primátora
Tomáš Vaňo. Program zahrňoval :
- posudzovanie poţiadavok na prenájom priestorov pre letné
terasy v centre mesta, z ktorých odporučili schváliť
jedenásť ţiadostí;
- bol podaný návrh na pomenovanie priestoru okolo farského
kostola Mariánskym námestím, pričom sa prihliadlo na
historický názov návršia Mariánsky hrad;
- bol podaný návrh na pomenovanie ulice od kruhového
objazdu pod Juhom po kriţovatku s Električnou ulicou
názvom Ku štvrtiam, keď sa vychádzalo z pôvodného
chotárneho názvu Štvrte;
- bol podporený aj návrh Ing. arch. Júliusa Brunu na
pomenovanie ulice od Farských schodov k Ulici Marca
Aurelia okolo rodného domu Vojtecha Zamarovského jeho
menom,
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- bola posúdená sťaţnosť občana, ktorému v tesnom
susedstve zriadili v pôvodnej garáţi hlučnú kamenársku
dielňu. Preto výbor poţiadal Útvar architektúry a stratégie
Mestského úradu v Trenčíne, aby nepovolil rekolaudáciu
garáţe na dielňu;
- poslankyňa Gabriela Hubinská tlmočila ţiadosť občanov,
aby riaditeľ väzenskej nemocnice zabezpečil nerušenie
verejného kľudu vo večerných hodinách, keď väzni hlasne
komunikujú cez okná s rodinnými príslušníkmi a priateľmi;
- poslanec PaedDr. Daniel Beníček upozornil na suchý
strom v parku ohrozujúci zdravie a ţivoty občanov;
- poslanec PhDr. Marián Kvasnička pochválil vyriešenie
statickej dopravy na
Olbrachtovej ulici, problémom pre občanov je
však areál bývalého záhradníctva, kde sa nachádza stavebný materiál z asanovaných budov, rastie burina,
mnoţia sa hlodavce
pozemok bez majiteľa
a komáre, akoby pozemok nemal majiteľa;
- poslanec JUDr. Ján Kanaba upozornil na chýbajúce označenie Poľnej ulice;
- členovia výboru upozornili na zlú kvalitu komunikácií
v centre mesta pascou pre občanov a motoristov je jama
pred bývalým hotelom Laugaricio;
- bolo konštatované opravenie prepadnutej dlaţby pred
mestskými WC;
- poslanec Ing. Ján Krátky upozornil na jamy, ktoré sú na
Druţstevnej ulici , Javorinskej ulici a pri tenisových kurtoch
na Karpatskej ul..
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Info Trenčín 17.05.2007
Pomocná evidencia 267/1/07
Dňa 10. mája 2007 prijal
primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler na vlastnú ţiadosť veľvyslanca Indonézskej republiky v Slovenskej republike
H.E. Mr.Lutfi Raufa v súvislosti
s nástupom do diplomatickej misie. Vzájomne sa informovali o svojich krajinách, o moţnostiach spolupráce. Na záver sa vzácny hosť zapísal do
pamätnej knihy Mesta Trenčín.
Vlastné poznámky
Dňa 12. mája 2007 prenikla na verejnosť správa, ţe v podnikovej predajni alkoholu firmy Old Herold na Bratislavskej
ulici v Trenčíne okolo obeda podrezal 52 - ročnú predavačku
neznámy páchateľ, po kto-rom polícia začala hneď pá-trať.
Podľa policajtov vra-ţednou
zbraňou
bola
pravdepodobne rozbitá fľaša.
Podľa slov záchranára, ktorý
bol na mieste činu, vrah
spôsobil ţene na krku hlboké rezné rany, takţe nemala
šancu preţiť. V predajni, kde
zavraţdená ţena Anna Jánska
Anna Jánska vykrvácala, sa
odohral medzi ňou a vrahom súboj o ţivot. Policajti krátko po
vraţde nasadili sluţobného psa na stopu páchateľa. Páchateľ z
miesta vraţdy ušiel zadným vchodom do Ţabinskej ulice a
išiel smerom k ţelezničnej trati a k rieke Váh. Pri širšej
ohliadke miesta činu policajti našli oblečenie, ktoré
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pravdepodobne patrí vrahovi - bledohnedú menčestrovú bundu
veľkosti M a spodnú bielizeň modrej farby. Záchranár, ktorý
bol na mieste činu povedal, ţe útočník ţene spôsobil na krku
tak hlboké rezné rany, ţe nemala šancu preţiť. Úsilie polície
po neznámom páchateľovi bolo mimo-riadne intenzívne,
preverovali sa všetky informácie, ktoré boli k dispozícii
a vypočúvané boli viaceré osoby, zavŕšené zadr-ţaním muţa
Petra Ď. 14. mája 2007, podozrivého zo sobot-ňajšej vraţdy
52 - ročnej predavačky z firmy Old Herold v Trenčíne.
Vyšetrovateľ 23 - ročného Petra Ď. z Trenčína obvi-nil zo
zločinu vraţdy, za ktorý mu hrozí väzenie na 20 aţ 25 rokov,
prípadne doţivotie. „Z predajne vzal 126 - tisíc Sk. Po-licajti
u neho zadrţali časť peňazí, ktoré ukradol z predajne a našli aj
nôţ, ktorým pravdepodobne usmrtil predavačku,“ informovala
trenčianska policajná hovorkyňa Lenka Bušová. S obeťou sa
údajne poznali. Obvinený sa v súčasnosti nachádza
v policajnej cele, súd bude rozhodovať o jeho vzatí do
vyšetrovacej väzby.
www.azet.sk
Dňa 18. mája 2007 sa uskutočnila v Trenčíne séria
prednášok a seminárov pre primátorov a starostov Trenčianskeho kraja, na
ktorých Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
prostredníctvom prednášajúcich informovala
o nových príleţitostiach na spoluprácu, komunikačné ciele spoločnézľava – Ing. Alexander Ballek, Ing. B. Celler, Ing. Ľ. Kozman, MUDr. Pavol Sedláček, MPH
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ho projektu SARIO a vyšších územných celkov, investičné
zámery v regióne, zahraničné investície, moţnosti vyuţívania
štrukturálnych fondov Európskej únie. Účastníkov v úvode
seminára privítala pracovníčka SARIO Mgr. Jana Murínová
a potom sa postupne prihovorili poverený vedením SARIO
Ing. Ľuboš Kozman, ktorý predstavil agentúru, predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH, primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Prednášajúci sa venovali aj ďalším aktuálnym témam. Súčasťou
podujatia bolo aj stretnutie etablovaných investorov v kraji
s podnikateľskou verejnosťou.
Vlastné poznámky
Dňa 23. mája 2006 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler za účasti prednostu Mestského úradu Ing. Františka
Sádeckého, vedúcich útvarov Ing. Ladislava Petrtýla a Ing.
arch. Andrei Mlynčekovej prijal zástupcov projektových
spoločností podieľajúcich sa na realizácii projektu
RainDROP, ktorého hlavnou úlohou je spracovanie celkovej
koncepcie odvádzania dáţďových vôd pomocou zráţko-odtokového modelu (Mike Urban) pre celé mesto Trenčín a implementovať pilotný projekt koncepcie
manaţmentu
daţďových vôd do
areálu centra seniorov na Sihoti. Výsledné navrhované
ciele generelu kanalizácie budú prerokované s príslušnými
inštitúciami
a dotknutými orgánmi. Spracovaná analýza potenciálu pre de107

centralizované nakladanie s daţďovými vodami bude podkladom na vypracovanie scenára moţných riešení. Po ukončení zmienených aktivít pre mesto Trenčín budú výsledky
porovnávané s výsledkami zvyšných štyroch projektových
partnerov – Karviná, Kupferzell, Aharnai a Vsetínsko. Na
podklade výsledkov a realizovaných pilotných projektov bude
zostavená príručka pre nakladanie s daţďovými vodami pre
krajiny Cadses regiónu. Záverom treba podotknúť, ţe realizácia projektu sa uskutočňuje v časovom horizonte od júla
2005 do júna 2007 a je pokrytý spoločnými finančnými
prostriedkami (rozpočtom štátu, Európskej únie a Mesta
Trenčín).
Vlastné poznámky
Rozsiahly poţiar zničil vo štvrtok 24. mája 2007 dopoludnia
strechu obytného domu na Zlatovskej ulici v Trenčíne. Staršiu
zranenú ţenu z domu odviezla záchranka. Horieť začalo
krátko pred 9. hodinou predpoludním a hasičom sa o dve
hodiny
podarilo
oheň zahasiť. Krajský operačný dôstojník Hasičského a
záchranného zboru
v Trenčíne Miroslav Januška uviedol, ţe horela strecha o rozlohe 60 x
12 metrov a škoda
by sa mala pohybovať okolo 4,5 milióna Sk. Išlo o náročný
zásah a hasičom hrozilo veľké nebezpečenstvo, lebo zasahovali v pomerne veľkej výške na štvrtom poschodí. Pod strešnou krytinou sa nachádzali ohniská. Pri rozoberaní strechy sa
k nim dostal kyslík, ktorý oheň opäť rozdúchaval. Našťastie sa
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zranil len jeden hasič aj to ľahko. Hasiči k likvidácii poţiaru
stiahli techniku z celého kraja a strechu päťpodlaţnej bytovky
hasili z vysokozdviţných plošín aj s pomocou dýchacích prístrojov. Ulicu zahalil hustý štipľavý dym. Našťastie obyvatelia
stihli pred poţiarom ujsť. Ľudia si pobrali rýchlo aspoň doklady a utekali von z domu. Poţiar vznikol pri oprave strechy,
keď robotníci lepili izoláciu. „Pravdepodobne nemali dostatočne urobené opatrenia, tak im to začalo horieť,“ zhodnotil
vznik poţiaru krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne plukovník Ing. Michal Jurdík. Podľa jeho slov
sa oheň našťastie nedostal do bytov, ktoré však boli zadymené
a čiastočne znehodnotené vodou, ktorou hasiči likvidovali
poţiar. Pri hasení zasahovalo 22 hasičov. Keďţe v kaţdom
okrese je iba jedna výšková technika, Preto pri tomto poţiari v
Trenčíne pomáhala technika aj z Dubnice nad Váhom, Nového
Mesta nad Váhom, Bánoviec nad Bebravou, Púchova a
Povaţskej Bystrice.
Trenčianske noviny 30.05.2007
Pomocná evidencia 293/2/07
Aj v tomto roku prebehla na území Slovenskej republiky
policajná dopravno-preventívna akcia s názvom Jablko Citrón. V Trenčianskom kraji sa dopravno-preventívna akcia
Jablko - Citrón uskutočnila od 28. do 30. mája 2007. Policajti
za tri dni skontrolovali spolu 320 vodičov motorových
vozidiel. Z toho dodrţalo dopravné predpisy 166 vodičov (121
muţov a 45 ţien). Dopravné predpisy nedodrţalo
v Trenčianskom kraji spolu 154 vodičov. Ţiaci základných
škôl tak odovzdali vodičom ako odmenu za dodrţanie
predpisov 166 sladkých jabĺk a za porušenie dopravných
predpisov 154 vodičov dostalo kyslý citrón. Preventívnovýchovná policajná akcia Jablko - Citrón bola zameraná
predovšetkým na kontrolu dodrţiavania ustanovených
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rýchlostí jazdy vozidiel. Dopravní policajti spoločne so ţiakmi
5. ročníkov základných škôl hodnotili aj ohľaduplnosť
vodičov motorových vozidiel voči ostatným účastníkom
cestnej premávky. V Trenčíne sa akcia uskutočnila dňa 29.
mája 2007 v čase od 14,00 h do 15, 30 h, počas ktorej policajti :
- skontrolovali 60 vodičov
- predpisy nedodrţalo 40 vodičov (40 muţov) – 40 citrónov
- predpisy dodrţalo 20 vodičov ( z toho 5 ţien a 15 muţov) –
20 jabĺk
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 307/1/07
Mesto Trenčín od 1. júna 2007 sprístupnilo verejnosti
mestskú veţu. Obyvatelia i návštevníci mesta si tak budú môcť
spríjemniť letné dni netradičným
pohľadom na historické centrum
Trenčína. Mestská veţa bude
sprístupnená denne v čase od
10.00 do 20.00 h aţ do konca
letnej sezóny, teda do 30. septembra 2007. Prístup na veţu je
výťahom zo Sládkovičovej ulice, kam sa záujemcovia dostanú
od Štúrovho námestia. Výťah
privezie aţ k prvej vyhliadke balkónu, ktorý je prispôsobený
i pre imobilných občanov. Schody vo veţi uţ musí kaţdý
záujemca o prehliadku mesta absolvovať pešo. „Pri príleţitosti
Medzinárodného dňa detí, teda deň otvorenia bol pre všetky
deti vstup na mestskú veţu zdarma. V priestore nástupu do
veţe mali najmenší obyvatelia mesta moţnosť zanechať list
primátorovi, v ktorom mohli napísať svoje nápady a otázky
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v rámci tradičnej akcie Detská pošta pre primátora. Listy
budú doručené priamo primátorovi mesta, ktorý na všetky
podnety a otázky detí odpovie, pokiaľ zanechajú svoju adresu.
Mestská veţa je po rekonštrukcii otvorená uţ tretiu sezónu a
prevádzkujú ju členovia občianskeho zdruţenia „Mestská
veţa“. Vo veţi si malí návštevníci mohli pozrieť výstavu
fotografií „Trenčín z balóna“.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 308/1/07/1/07
Pribliţne 150 osôb prejavilo v stredu 30. mája 2007 popoludní záujem o informačné stretnutie pre potenciálnych
zamestnancov v novokonštituovanom útvare, ktorý bude
rozhodovať o rozdelení zdrojov zo štrukturálnych fondov
Európskej únie priamo v Trenčianskom samosprávnom kraji.
„Čím väčšia účasť, tým
väčšia šanca vybrať
tých najlepších,“ konštatoval v úvode stretnutia
podpredseda Trenčianskeho
samosprávneho
kraja PaedDr. Jozef
Boţik. Pripomenul, ţe
pre náš kraj bola predbeţne vyčlenená v rámci
Regionálnych operačných programov čiastka vyše 170 miliónov eur, ktoré by mali smerovať predovšetkým do oblasti
dopravy, regenerácie sídlisk a cestovného ruchu. O zmysle
a náplni nového Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom informoval záujemcov vedúci odboru regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr.
Róbert Galko. Pripomenul, ţe tento útvar sa uţ začína
formovať po stránke materiálnej, priestorovej i personálnej.
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Na svojom júnovom zasadnutí sa bude touto otázkou zaoberať
zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Schváliť
by malo zmeny v organizačnej štruktúre. Vzniknúť by mal
nový Odbor implementácie Regionálnych operačných programov, ktorý by mal mať 3 oddelenia s 28 zamestnancami.
Vytvorí sa však aj nové oddelenie kontroly so siedmimi
zamestnancami. Tieto údaje sa ešte môţu zmeniť, definitívnu
podobu nadobudnú aţ po schválení nášho Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 aţ 2013 v Bruseli.
Potenciálni uchádzači dostali základné informácie o zameraní
a náplni nového pracoviska, o kritériách výberu a poţiadavkách na budúcich zamestnancov. Personálne budovanie
tohto útvaru bude rozloţené do niekoľkých časových etáp, na
kaţdú z nových pracovných pozícií bude vypísané riadne
výberové konanie.
Vlastné poznámky
Na slávnostnom zhromaţdení dňa 8. júna 2007 si pripomenulo vedenie Nemocnice pre obvinených a odsúdených
a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne jubilejné
30. výročie vzniku tohto zariadenia.
Vlastné poznámky
Európska charta bezpečnosti cestnej premávky je iniciatíva,
ktorú zaloţila Európska komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti na cestách a je platformou pre iniciatívy organizácií
všetkých štátov Európskej únie v tejto oblasti. Jej zámerom je
do roku 2010 zníţiť počet úmrtí pri dopravných nehodách o
polovicu, to znamená zachrániť 25 000 ţivotov ročne.
Pre-zentácia Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky sa uskutočnila 12. júna 2007 v budove Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave. Pracovník Zastúpenia Európskej
komisie v Slovenskej repu-blike Branislav Slyško vyz-val
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obce a samosprávne celky,
aby sa pripojili k charte a
tým sa pokúsiť zvýšiť bezpečnosť na cestách. Mesto
Trenčín sa uţ k charte vypracovaním akčného plánu
pre zvýšenie bezpečnosti na
komunikáciách na svojom
území prihlásilo. V rámci prezentácie sa uskutočnilo aj
slávnostné podpísanie charty jej novými signatármi. Za Mesto
Trenčín chartu podpísal zástupca primátora mesta Tomáš
Vaňo a Trenčín sa tak stal jedným z piatich miest Slovenska,
ktoré sa k charte svojou iniciatívou pripojili. K charte sa uţ v
predtým prihlásili Košice a Banská Bystrica a teraz spolu
s Trenčínom aj Bratislava a Zlaté Moravce. Mesto Trenčín
chce školením ţiakom 4. a 8. ročníka základných škôl v
oblasti dopravnej výchovy zvýšiť ich vedomie bezpečnosti v
cestnej premávke. “Ţiaci 4. ročníka sú vo veku, kedy sa uţ
sami pohybujú po komunikáciách. Preto školenia s nimi budú
na témy “Prechádzanie cez cestu” a “Jazda na bicykli”. Ţiaci
8. ročníka sú vo veku, keď sa uţ môţu pripravovať na
absolvovanie vodičského preukazu skupiny A), preto ich
semináre budú zamerané na pravidlá cestnej premávky.
Ţiakom budú zároveň rozdané reflexné nálepky alebo pásky a
letáky s odkazmi na webové stránky zaoberajúce sa dopravnou
výchovou a bez-pečnosťou v cestnej doprave,” uviedla po
podpise charty Ing. Jarmila Maslová z Útvaru ţivotného
prostredia a dopravy Mestského úradu v Trenčíne. Cieľom
druhej etapy tohto plánu je zabezpečiť väčšiu bezpečnosť
chodcov na území mesta. “V spolupráci so spoločnosťou
Siemens, s.r.o., plánujeme do konca roku 2008 zrealizovať
trvalé nasvietenie deviatich priechodov pre chodcov v
najrizikovejších oblastiach mesta. Nasvietením sa zlepší
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viditeľnosť chodcov na priechodoch pre ostatných účastníkov
premávky a tým sa zabezpečí ich bezpečný pohyb po
komunikácii,” zdôraznila Ing. Jarmila Maslová skutočnosť, ţe
Mesto Trenčín myslí v rámci tejto problematiky na všetky
vekové skupiny svojich obyvateľov. Uvedenými opatreniami
chce Mesto Trenčín do roku 2010 zníţiť nehodovosť na
pozemných komunikáciách v meste v porovnaní s rokom 2006
minimálne o 5%.
Vlastné poznámky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zriadil k 1. máju 2007 nové expozitúry
Najvyššieho kontrolného úradu v Trenčíne a v
Ţiline. Súvisí to s rozšírením kontrolnej pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v oblasti samosprávy. O
Ing. Pavol Zigo
zriadení pobočiek rozhodol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ing. Ján Jasovský. V Trenčíne bola
dňa 12. júna 2007 slávnostne odovzdaná expozitúra Najvyššieho kontrolného úradu v budove Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny na Štefánikovej ulici za účasti popredných
funkcionárov štátnej správy, samosprávy a výrobnej sféry.
Ako konštatoval riaditeľ expozitúry Ing. Pavol Zigo vo svojom príhovore, „za zriadením expozitúry Najvyššieho kontrolného úradu v Trenčíne je treba vidieť vyloţene praktický charakter, predovšetkým priblíţiť sa k regiónu, v ktorom je viac
ako osemtisíc subjektov, ďalej šetriť čas a peniaze pri výkone
kontrolnej činnosti pracovníkmi. Expozitúra bude mať po
dobudovaní 14 výkonných kontrolórov a 2 vo vedení.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky začal
kontrolovať hospodárenie samospráv od 1. januára 2006 po
rozšírení svojich právomocí, ktoré schválil parlament v roku
2005.
Vlastné poznámky
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Pri príleţitosti druhého výročia Domu slovenských
regiónov v belgickom Bruseli navštívili v dňoch 12.-14. júna
2007 toto mesto delegácie poslancov Banskobystrického,
Bratislavského, Košického, Prešovského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Trnavského a Ţilinského samosprávneho kraja
a primátori krajských miest, medzi ktorými nechýbal primátor
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Spoločne hovorili
o pôsobení slovenských regiónov v centre európskeho diania
a o jeho význame pre rozvoj krajov a miest. Pri tejto príleţitosti sa uskutočnilo viacero významných stretnutí, z ktorých
moţno spomenúť :
- prijatie na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri
Európskej únii;
- návšteva Zastúpenia miestnej a regionálnej samosprávy
regiónu Valencia, kde si so španielskymi partnermi
vymenili skúsenosti s grantovými programami Európskej
komisie;
- návšteva generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre
regionálnu politiku a pre vzdelávanie a kultúru, kde sa
stretli s jej generálnym riaditeľom Vladimírom Šuchom.
Rozhovory s ním sa viedli na tému vyuţitia štrukturálnych
fondov a grantov v období 2007-2013 a o uchádzaní
niektorých slovenských miest na titul Európske hlavné
mesto kultúry ;
- na pracovnom obede sa stretli s komisárom pre vzdelávanie,
odbornú prípravu a kultúru Európskej únie Ing. Jánom
Figeľom;
- návšteva Európskeho parlamentu a stretnutie so
slovenskými poslancami.
V sídle európskych komisárov si delegácie pozreli výstavu
slovenského súčasného umenia, ktorú slovenské regióny
pripravili pri príleţitosti spomínaného druhého výročia vzniku
Domu slovenských regiónov v Bruseli.
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Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 339/1/07
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavol Sedláček, MPH, prijal
dňa 8. júna 2007 biskupa Západného dištriktu Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku Mgr.
Milana Krivdu a dozorcu Biskupského úradu Západného dištriktu Mgr. Vladimíra Daniša.
Okrem iného prejednali moţnosti spolupráce najmä v oblasti sociálnej, keďţe v Košeci
pôsobí stredisko evanjelickej diakonie a nachádza sa tam jej
zariadenie sociálnych sluţieb pre seniorov, ale aj v oblasti
školstva.
www.tsk.sk 08.06.2007
V úvode riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne dňa 19. júna 2007 ešte pred schválením programu,
poţiadal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler o dve
zmeny. Na návrh troch poslaneckých klubov poţiadal poslanecký zbor, aby stiahol z programu prerokovávanie doplnku
k Územnému plánu mesta Trenčín, ktorý predstavoval zmenu funkčného vyuţitia územia
bývalého
futbalového
štadióna Ozety, situovaného medzi Ulicou Ľudovíta Stárka a Zlatovskou ulicou, zo športovorekreačnej zóny na neš116

pecifikovanú komerčnú vybavenosť. Druhý návrh sa týkal
vyuţitia rezervného fondu na pomoc ľuďom z bytového domu
na Zlatovskej ulici v Trenčíne, postihnutých poţiarom. Obe
zmeny poslanci schválili a zakomponovali do programu.
V rámci majetkových prevodov najväčšiu diskusiu vyvolal
návrh na predaj pošty pri Obchodného dome Rozkvet na Ulici
M. Šoltésovej. Ţiadateľ, Slovenská pošta, a.s., ktorá je
nájomcom objektu, zdôvodnila kúpu presun balíkovej sluţby
z hlavnej budovy na Mierovom námestí, čím sa odbremení
časť problémov s dopravou v pešej zóne. Práve tento argument
zaváţil, ţe väčšina poslaneckého zboru návrh na predaj za
celkovú kúpnu cenu viac ako 4 mil. Sk nakoniec schválila.
Rozsiahlu diskusiu vyvolal aj návrh na kúpu a predaj nehnuteľného majetku, ktorými sú pozemky v katastri Trenčianskych Biskupíc vyhliadnuté pre stavbu druhého cestného
mosta v Trenčíne. Pozemky v hodnote viac ako 16.5 mil. Sk
odporučila
poslancom predať aj Finančná a majetková
komisia pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčíne s podmienkou, ţe Mesto
Trenčín
uzatvorí
zmluvu so Slovenskou správou ciest
o následnom predaji
pozemkov tejto štátnej akciovej spoločnosti, ako investorovi
výstavby druhého cestného mosta. V tomto duchu poslanci
návrh nakoniec aj schválili, rovnako ako návrh na kúpu
pozemkov do vlastníctva mesta Trenčín v hodnote 59 mil. 205
tisíc Sk od vlastníkov, ktorí sú členmi Urbárskeho spoločenstva a lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva
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Záblatie, za účelom prípravy územia priemyselnej zóny medzi
diaľničným privádzačom a pravobreţnou Čistiarňou odpadových vôd pre budúcich investorov.
Poslanci zmenili znenie Štatútu mesta Trenčín. Predkladateľ, prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. František Sádecký uviedol, ţe dôvody, pre ktoré sa opäť pristúpilo
k zmene štatútu, bolo viacero. Zo štatútu boli odstránené
znenia, ktoré sa v skutočnosti neuplatňovali. Rozpočet sa
napriek štatútu v praxi neschvaľoval formou všeobecne
záväzného nariadenia, ani Rada Výborov mestských častí ako
poradný orgán zástupcu primátora, zloţená z predsedov
výborov mestských častí, nebola funkčná. Presnejšiu
a výstiţnejšiu formuláciu dostal napríklad článok štatútu,
ktorý upravuje voľbu členov mestskej rady spomedzi
poslancov. Novelizovaný štatút tieţ určuje poslancom, ţe
môţu pracovať len v jednej z odborných komisií pri mestskom
zastupiteľstve.
Poslanci schválili aj záverečný účet mesta za rok 2006
a rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného stavebného úradu v Trenčíne. Predkladateľ, poslanec
a člen mestskej rady MUDr. Ľubomír Sámel, označil
hospodárenia mesta za stabilné, čo sa odzrkadľuje aj na jeho
ratingovom hodnotení.
Návrh na bezúročnú pôţičku z rezervného fondu vo
výške 2 mil. 700 tisíc Sk pre obyvateľov bytového domu na
Zlatovskej ul., postihnutých poţiarom, tesnou väčšinou neprešiel napriek tomu, ţe súhlas s ním vyslovil aj hlavný kontrolór Ing. Martin Bičan, hoci s podmienkou, ţe jej návratnosť do rezervného fondu bola ohraničená 31. decembrom
2007.
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V ďalšej časti rokovania poslanci trenčianskeho Mestského
zastupiteľstva určili
názvy novým uliciam
a verejnému
priestranstvu v mestskej časti Stred. Názov Hviezdová ulica
ponesie priestor od
hlavnej budovy mestskej polície po Štúrove námestie. Úsek medzi čerpacou stanicou Esso a kruhovou kriţovatkou pod Juhom ponesie názov
Ulica Ku štvrtiam. Farský kostol Narodenia panny Márie
a jeho okolie ponesie názov Mariánske námestie. Ulica
Vojtecha Zamarovského vznikla premenovaním jednej vetvy
Ulice Marca Aurélia v úseku od Hotela pod hradom po
vyústenie pred farským kostolom vedľa rodného domu
Vojtcha Zamarovského. Prepojenie medzi ulicami Jesenského
a Jilemnického ponesie názov Šťastná ulica.
Motoristov určite poteší skutočnosť, ţe poslanci schválili
zrušenie poplatkov za parkovanie na Mládeţníckej ulici pri
letnej plavárni s účinnosťou od 1. júla 2007 a samotných
poslancov zase úprava
ich odmien. Základnou
mesačnou odmenou pre
aktívneho poslanca bude
suma 6.000 Sk, Celková
výška všetkých druhov
odmien pre poslanca
nesmie byť v kalendárnom mesiaci presiahnuť
11.500 Sk.
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V závere svojho rokovania poslanci mestského zastupiteľstva na návrh poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia prijali vyhlásenie, v ktorom odsúdili prejavy extrémizmu zo strany pravicových extrémistov. ktoré vyústili
v posledných dňoch do fyzického násilia voči jednotlivcom
a skupinám občanov. Mestské zastupiteľstvo je znepokojené
rozmáhajúcimi sa prejavmi rasovej, náboţenskej a ideovej
neznášanlivosti, ktoré narúšajú kľudný ţivot občanov.
Zároveň ţiada všetky kompetentné orgány, v prvom rade
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Policajný zbor
Slovenskej republiky na efektívnejšie pôsobenie pri prevencii
a zamedzení takýchto prejavov neznášanlivosti a na vyuţitie
všetkých dostupných zákonných moţností na potrestanie ich
šíriteľov a páchateľov trestných činov.
Pomocná evidencia 366/1/07
Zástupcovia Slovenska a Srbska poloţili vo štvrtok 21. júna
2007 vence k zrekonštruovanému pamätníku pri spoločnom
hrobe slovenských vojakov v Kragujevaci. Pripomenuli si tak
89. výročie popravy 44 vojakov prvého trenčianskeho pešieho
pluku, účastníkov vzbury v kragujevackých kasárňach koncom
prvej svetovej vojny. Okrem slovenského veľvyslanca v
Srbsku Igora Furdíka sa na pietnej akcii zúčastnil primátor
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s delegáciou, primátor
mesta Kragujevac Veroljub Stevanović, predstavitelia
Ministerstva obrany Slovenskej republiky a skupina veteránov
misie UNPROFOR, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii
pamätníka.
V parku na Stanovljanskom poli v Kragujevaci od roku
1934 pripomína dôstojný pamätník popravu štyridsiatich
štyroch vojakov z trenčianskeho drotárskeho regimentu,
iniciátorov najväčšej vzbury v Rakúsko-Uhorskej armáde.
Zastrelení boli 9. júna 1918, pár dní pred skončením prvej
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svetovej vojny, keď ozbrojeným protestom chceli vyjadriť
odpor proti vojne a monarchii, únavu zo strádania a odhodlanie vzoprieť sa odchodu na juţný front.
História hovorí, ţe vzbura vypukla 2. júna 1918 večer po
konflikte vojaka Martina Riljaka z Hornej Maríkovej. Zapojili
sa do nej skoro všetci vojaci určení na odchod na bojisko.

Vzbúrenci sa zmocnili asi 500 pušiek, niekoľkých guľometov,
prepadli ţelezničnú stanicu, prerušili telefonické spojenie.
Podarilo sa im zničiť štábne dokumenty a zoznamy muţstva,
ale nepodarilo sa im dobyť muničný sklad. Veliteľ náhradného
práporu podplukovník Marx zorganizoval protiakciu a obsadil
kasárne. Vzbúrenci sa napokon pre nedostatok streliva vzdali.
Stanný súd z 81 obvinených odsúdil mnohých na dlhoročné
tresty väzenia a štyridsiatich štyroch slovenských vojakov na
trest smrti. Popravili ich zastrelením ešte v deň rozsudku.
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„Pre delegáciu Mesta Trenčín mala vţdy kaţdá návšteva
Kragujevacu hlbší rozmer, pretoţe stáť na pôde posvätenej
krvou našich bratov sa stala pre nás, Slovákov, vţdy aj
mimoriadnym citovým záţitkom. Dnes je tento záţitok
dvojnásobný, veď tu stojíme aj preto, aby sme podporili
slávnostné odhalenie opraveného pamätníka padlých vojakov,
na zabezpečovaní ktorého sa Mesto Trenčín spolupodieľalo,“
povedal v Kragujevaci primátor Trenčína Ing. Branislav
Celler.
Trenčín a Kragujevac sú partnerské mestá, a tak trenčianska
návšteva v Srbsku mala za úlohu prediskutovať aj rozvoj
ďalšej vzájomnej spolupráce a to predovšetkým v ekonomickej a kultúrnej oblasti. „Určite nezapadnú prachom
myšlienky, ktoré vzišli z dvojstranných rozhovorov počas
návštevy zástupcu primátora Mesta Trenčín v Kragujevaci
minulý rok 2006, ktoré majú prezentovať vzájomnú prepojenosť oboch miest v oblasti podnikateľských aktivít, pri
zlepšení vzájomnej komunikácie a informovanosti o dianí
v oboch regiónoch i pri rozširovaní kultúrneho dedičstva
medzi Slovenskom
a Srbskom. Zároveň
sme pripravení prezentovať našim srbským priateľom výsledky prechodu kompetencií v oblasti verejnej správy na
Slovensku. Viem, ţe
Vás našich hostiteľov
kultúrny dom Šumadija
zaujímajú naše skúsenosti z oblasti školských a kultúrnych projektov, projektov
ekologického zamerania i spolupráce na úrovni základných
a vysokých škôl, rovnako ako i moţnosti čerpania finančných
122

prostriedkov zo zdrojov Európskej únie, ktorej je Slovensko
plnoprávnym členom od roku 2004,“ povedal trenčiansky
primátor. Dátum prvý máj 2004, deň vstupu Slovenska do
Európskej únie, si pripomenuli obe strany pri vzájomných
rozhovoroch viackrát. Ing. Branislav Celler vysvetlil svojim
srbským hostiteľom, ţe v Trenčíne ho nechápali a ani v súčasnosti nechápu ako deň, kedy sa všetko razom zmenilo
k lepšiemu so šibnutím čarovného prútika. Dátum, kedy sa
Európa otvorila ďalším štátom však prišiel a bol dobrou zámienkou pre realizáciu myšlienky, ţe ak má byť Európa
otvorená k Slovensku, tak aj Slovensko sa musí otvoriť Európe. Sme otvorení voči našim kragujevackým priateľom,
a budeme radi, keď sa raz stretneme v spoločnej európskej
rodine, preto ponúkame rady i skúsenosti kragujevackej samospráve“, povedal trenčiansky primátor.
Info Trenčín 28.06.2007
Pomocná evidencia 395/1/07
15. ročník medzinárodného filmového festivalu Artfilm
Trenčianske Teplice – Trenčín otvoril v piatok 22. júna jeho
prezident Milan Lasica. Slávnostný večer v Kultúrnom a
metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa
odohrával v podaní moderátorky Eleny Vacvalovej. Na pódium pozvala hostiteľa festivalu, primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera, ktorý „Je dobre, ţe posledné tri ročníky sa
udiali aj v Trenčíne a tento je prvý, čo sa centrum festivalového diania prenieslo do Trenčína,“ povedal po privítaní
hostí primátor. Odľahčenie priniesla komunikácia moderátorky s prezidentom festivalu. „Som prezidentom uţ tretí rok a
veľmi sa mi to páči. Verím, ţe ním budem aj v budúcom
volebnom období,“ tešil sa Milan Lasica. Pripomenul, ţe
15. výročie festivalu je v krajine, kde takmer stále začíname,
dosť. Nie je to porovnateľné s anglickou 400 a viacročnou
123

tradíciou, preto si výročie treba vychutnať. Predseda festivalovej poroty, iránsky reţisér Jafar Panahi vyjadril radosť,
ţe je v krásnom Trenčíne a na krásnom Slovensku. Chýbal mu
účasť študentov filmovej fakulty na festivale, lebo majú
skúškové obdobie. Prosím organizátorov, aby na budúci rok
prispôsobili termín festivalu študentom, aby sa mohli
zúčastniť. Riaditeľ sekcie Hercova misia Peter Hledík
odovzdal krištáľovú kópiu ceny Hercova misia srbskej
herečke Mirjane Karanović. Bronzovú tabuľku s jej menom
umiestnili na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach a
pribudla tak k 32 tabuľkám s menami nositeľov tejto ceny z
predchádzajúcich ročníkov. „Cením si toto uznanie. Herectvo
je môj ţivot a som rada, ţe jeho prostredníctvom môţem
hovoriť o ţivote iných ľudí,“ vyznala sa Mirjana. Otvárací
večer pokračoval premietaním filmu Dannyho trinástka
amerického reţiséra Stevena Sodeberga. Nositeľka prvej ceny
Hercova Misia na 15. medzinárodnom filmovom festivale
Artfilm Mirjana Karnovićová v sobotu 23. júna 2007
umiestnila bronzovú tabuľku so svojím menom na Moste
slávy
v Trenčianskych Tepliciach. Srbská herečka
Mirjana
Karanovićová
hrá v divadle i
vo filme. „Divadlo vnímam ako
manţelstvo
a
film skôr ako
milostný románik. Malé národy ako Srbi a Slováci nerobia toľko filmov
ročne a herci si na tom nevybudujú kariéru. Preto robíme aj v
divadle a v televízii,“ povedala. Najväčšie úspechy zoţala za
124

postavu slobodnej matky Esmy vo filme Grbavica a za túto
rolu nominovali na Európsku filmovú cenu. „Je dôleţité hovoriť o vojnovej traume, ktorou sú postihnutí ľudia dlho po
skončení bojových akcií. Film rozpráva o ţene, obeti
vojnových hrôz, ktorá si nechá svoje dieťa splodené násilím.
Privedie ho na svet a vychováva ho, hoci nemá dostatok
financií. Je to príbeh o výnimočnej ţene“. Dodala, ţe „násilie,
ktoré tieto ţeny preţili, je také kruté, ţe nemoţno naň
zabudnúť a ţeny dlho znášajú jeho dôsledky“. Mirjanu
Karanovićovú v
Srbsku
mnohí
kritizujú za jej
postoje. Je napríklad prvou srbskou herečkou,
ktorá sa objavila
v chorvátskom
filme pod názvom
„SvedkoMirjana Karanovičová s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom
via“ z roku 2003
po rozpade Juhoslávie. „V Srbsku stále existuje boj medzi
ľuďmi, ktorí chcú zlepšiť svoju kultúrnu úroveň a národnostnými silami, čo zasa chcú separovať krajinu. Kaţdý krok
v úvodzovkách k nepriateľom - Chorvátsku a Bosne charakterizujú ako podvod. Bojujem za Srbsko priateľské, tolerantné
a ústretové všetkým ľuďom.“ Zrejme aj preto filmy „Grbavica“ a „Svedkovia“ nikdy v Srbsku verejne nepremietali, iba
na festivaloch.
Info Trenčín 28.06.2007
Pomocná evidencia 395/1/07
Návrat vojakov do trenčianskych kasární, odkiaľ odišli po
rozhodnutí exministra Ing. Juraja Lišku, bude drahší o 300
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miliónov Sk. Informovalo o tom vydanie denníka Pravda zo
stredy 20. júna 2007. Pred viac ako polrokom malo stáť
sťahovanie len štyri a pol milióna Sk a armáda mala byť v
kasárňach uţ v júni 2007. Ani jedno uţ neplatí. Kasárne
v Trenčíne začnú slúţiť vojsku najskôr v novembri 2007 a
generálny štáb si na opravu nevyhovujúcich priestorov vypýtal 300 miliónov Sk, uvádza denník. Bývalý šéf rezortu
obrany Ing. Juraj Liška vyhlásil kasárne za prebytočné a vojakov prevelil do zrekonštruovaných budov v neďalekom Novom Meste nad Váhom. Ing. Juraj Liška odmietol nalievať
peniaze do rozpadajúcich sa trenčianskych kasární. Tie chcel
darovať mestu, kde bol predtým primátorom. Súčasný minister obrany František Kašický jeho nariadenie zrušil a zavelil
vojakom vrátiť sa späť. Obidvaja tvrdia, ţe ich riešenie je pre
armádu lacnejšie. Krátko po Kašického rozhodnutí ministerstvo obrany vyčíslilo náklady na sťahovanie do piatich miliónov Sk. Teraz tvrdí, ţe presné čísla nepozná. „Výška celkových nákladov bude známa aţ po dobudovaní objektov a
presťahovaní jednotiek“, uviedol hovorca rezortu Vladimír
Gemela. Zároveň odmietol spájať dotáciu 300 miliónov Sk so
sťahovaním, lebo je rozrátaná na tri roky dopredu. „Predlţovanie sťahovania je pre mňa dôkazom, ţe kasárne sú v
katastrofálnom stave, a teda moje rozhodnutie bolo správne a
ekonomicky výhodné“, konštatoval Ing. Juraj Liška pre
Pravdu. Pripomenul, ţe keď ponúkali budovy prokuratúre či
súdom, tak sa nevedeli dohodnúť, kto si čo zoberie. „Boli v
takom dezolátnom stave“, uviedol. Ako dodal, tých tristo miliónov Sk je práve tá suma, ktorú nechcel zbytočne dávať na
opravu kasární.
Info Trenčín 28.06.2007
Pomocná evidencia 395/1/07
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Poslanci krajskej samosprávy prerokovali a hlasovaním
podporili zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na rok 2007, ktorý bol schválený v decembri minulého roku.
Príjmy i výdavky vo vyrovnanom rozpočte sa po zmene
zvýšili z 3 385 095 tis. Sk na 3 425 695 tis Sk, teda o 40 601
tis. Sk. Hlavnými dôvodmi zmeny bolo zapracovanie dotácií
zo štátneho rozpočtu v príjmovej časti (zníţenie beţných
príjmov o 33 512 tis. Sk a zvýšenie kapitálových príjmov
o 58 406 tis. Sk), ale aj nárast nedaňových príjmov z činnosti
rozpočtových organizácií na úseku školstva, príjem za
administratívne poplatky za licencie na úseku dopravy, ako aj
príjem z odpredaja prebytočného majetku. Príjmy boli
zapracované do výdavkovej časti zmeny rozpočtu
na
konkrétne zámery v oblasti dopravy, školstva, zdravotníctva,
sociálnych veci a kultúry. Vzhľadom na nepostačujúce zdroje
na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu z prebytku beţného rozpočtu a prostriedkov rezervného fondu pri zachovaní
jeho zostatku vo výške 50 001 tis Sk, poslanci schválili návrh
na čerpanie úveru vo výške 300 miliónov Sk s moţnosťou
jeho čerpania v rokoch 2007 a 2008 so splatnosťou do 15
rokov – bez zriadenia zabezpečovacích inštitútov. Na základe
poslaneckého návrhu spresnili v uznesení aj účel úveru. Ten
musí byť vyuţitý na dostavbu administratívnej budovy
Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo na dofinacovanie
europrojektov. Poslanci schválili aj nové všeobecné záväzné
nariadenie číslo 4/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poskytovanie finančných prostriedkov však naďalej nesmie zvyšovať dlh samosprávneho kraja na konci rozpočtového roka. Všeobecné
záväzné nariadenie nadobudne účinnosť od 1. augusta 2007.
Pokračuje optimalizácia siete škôl v kraji. Vzhľadom k nepriaznivej ekonomickej situácii Stredného odborného učilišťa
- nábytkárskeho v Pravenci a rešpektujúc aj klesajúci demo127

grafický vývoj v kraji poslanci schválili návrh na vyradenie
tejto školy zo siete (spolu s tamojším internátom a výdajňou
školskej kuchyne) k termínu 1. september 2008. Zo siete
vyradili aj Zdruţenú strednú školu stavebnú na ul. T.
Vansovej a Učilište stavebné na tejto ulici v Prievidzi
a schválili vytvorenie Spojenej školy, T. Vansovej v Prievidzi
s organizačnými zloţkami Zdruţená stredná škola stavebná
a Učilište stavebné. Súčasťou areálu zostala aj Školská jedáleň
Spojenej školy v jej organizačnej zloţke Zdruţenej strednej
škole stavebnej. Poslanci zaradili do siete školských zariadení
aj novú školskú jedáleň pri myjavskom gymnáziu. Následne
zo siete vyradili výdajnú školskú kuchyňu, ktorá organizačne
patrila pod Zdruţenú strednú školu na Trokanovej ulici
v Myjave a zabezpečovala stravovanie ţiakov a zamestnancov
myjavského gymnázia. Zo siete zariadení vyradili poslanci aj
dva domovy mládeţe – jeden pri Strednom odbornom učilišti
strojárskom v Dubnici nad Váhom a druhý pri Zdruţenej
strednej škole v Myjave. Zo siete vyradili školskú jedáleň pri
Zdruţenej strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad
Váhom a dve výdajné školské kuchyne v Strednom odbornom
učilišti strojárskom a elektrotechnickom v Dubnici nad Váhom, ktoré boli súčasťou dubnickej priemyslovky. Do siete
stredných škôl zaradili Strednú priemyselnú školu na Vinohradníckej ulici v Prievidzi, v areáli tamojšieho bývalého
Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho. Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja schválili aj zmenu
organizačnej štruktúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho
kraja, keď od 1. júla 2007 vznikne nový Odbor implementácie
Regionálnych operačných programov, samostatné oddelenie
kontroly a zmena organizačnej štruktúry Odboru regionálneho
rozvoja.
Z informatívnych materiálov zaujala správa o plnení
investičných akcií v tomto roku, predovšetkým stavebné práce
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na výstavbe novej administratívnej budovy Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktoré pokračujú podľa harmonogramu.
Pripravovaným prenosom kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu vzniká aj nárast potreby pracovných miest.
Trenčiansky samosprávny kraj preto začal rokovať s projektantom stavby a jej zhotoviteľom, ako moţno zvýšiť kapacitu rozostavaného objektu pre ďalších cca 100 zamestnancov.
Poslanci vyjadrili súhlas s rozšírením obostavaného priestoru
administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja
o objem cca 9440 m3 a úţitkovej plochy cca o 2 861 m2, ako
podkladu na úpravu rozpočtu v roku 2008. Zastupiteľstvo súhlasilo aj s vypracovaním projektovej dokumentácie na
rozšírenie obostavaného priestoru administratívnej budovy
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poslanci schválili
zriaďovacie listiny viacerých školských, sociálnych a kultúrnych zariadení v pôsobnosti samosprávneho kraja a v závere si dohodli aj termíny rokovaní zastupiteľstva v druhom
polroku. Zídu sa celkom trikrát – 22. augusta, 24. októbra
a 12. decembra 2007.
Vlastné poznámky
Na rokovaní Rady Mesta Trenčín dňa 28. júna 2007 bol
prerokovaný kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok
2006, ktorý po pripomienkach schválila.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 398/1/07
Uţ päť rokov sa stalo súčasťou trenčianskeho vojenského
prostredia aj Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených
síl Slovenskej republiky. Ako uviedol hovorca síl výcviku a
podpory Richard Hlavňa, ţe popri Veliteľstve pozemných síl
druhým operačným veliteľstvom v Trenčíne. „Vojakom a
poddôstojníkom, od roku 2006 plne profesionálnym, posky129

tuje základný a odborný výcvik vo výcvikových školách v
Martine na sluţbu v pozemných alebo vzdušných silách. Veliteľstvo poskytuje aj komplexnú logistiku vojenským útvarom
situovaným na Slovensku, ale i jednotkám vyslaným do
zahraničných operácií medzinárodného krízového manaţmentu. So svojimi logistickými základňami rozmiestnenými
na celom území Slovenska dokáţu zabezpečiť ozbrojené sily
všetkými druhmi materiálu s centrálnym riadením práve z
trenčianskeho Veliteľstva logistiky. Pre celý rezort obrany
zabezpečujú všetky protokolárne udalosti rezortu tromi
vojenskými hudbami i čestnou stráţou,“ skonštatoval Hlavňa.
Slávnostné zhromaţdenie k piatemu výročiu vzniku Veliteľstva síl výcviku a podpory bolo 26. júna 2007 v priestoroch
Spojovacieho veliteľstva v Novom Meste nad Váhom.
Trenčianske noviny 28.06.2007
Pomocná evidencia 386/2/07
Chorvátsky veľvyslanec na Slovensku Jeho Excelencia
Tomislav Car s manţelkou po svojom nástupe do
diplomatickej misie navštívil dňa 3. júla 2007 mesto Trenčín.
Počas tejto návštevy
stretol aj s predsedom
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH. Vo
svojom príhovore pripomenul
podpísanú
zmluvu o spolupráci
a úspešné
spoločné
návšteva u predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. P. Sedláčka, MPH
podujatia
s partnerským regiónom Istria. Chorvátsky diplomat nazval Slovensko
novým modelom, z ktorého si Chorvátsko môţe brať príklad
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či uţ je to v rozvoji automobilového priemyslu, v prísune
nových moderných technológií, v zniţovaní nezamestnanosti,
ale napríklad aj v rozvoji kultúry. To všetko vytvára dobrý
základ pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Po tejto návšteve
prijal Jeho Excelenciu Tomislava Cara z manţelkou aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Počas priateľského rozhovoru obaja hodnotili súčasnú situáciu na Slovensku najmä z pohľadu ekonomického a sociálneho. Vymenili si
aj informácie o postavení miest a samosprávy v oboch krajinách. „V Chorvátsku je Slovensko chápané v pozícii významnej krajiny, ktorá nám výrazne pomáha pri našej snahe o vstup
do Európskej únie,“ vysvetlil Jeho Excelenciu Tomislav Car
pohľad Chorvátov na našu krajinu. Slovensko a Chorvátsko
majú k sebe blízko. Nespája nás len podľa turistických
štatistík návštevnosti Jadran, ktoré obmýva pobreţie tejto
balkánskej krajiny, ale oba slovanské národy majú spoločné
dejiny napríklad z čias Rakúsko – Uhorska. Preto jednou z tém
rozhovoru bolo aj moţné hľadanie partnerského mesta pre
mesto Trenčín. „V Chorvátsku sa dá určite nájsť mesto, ktoré
nesie vo svojej histórii rímsku stopu podobne ako Trenčín.
Napríklad mesto Pula na Istrii má zachovanú
rovnako
významnú pamiatku
ako je rímsky nápis
na trenčianskej hradnej skale a je ňou
rímske
koloseum.
Čas ukáţe či sa toto
dnešné stretnutie nepretaví do konkrétzľava - primátor Ing. Branislav Celler a Jeho Excelencia Tomislav Car
neho
nadviazania
partnerských vzťahov Trenčína s týmto chorvátskym mestom.
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Určite vieme predať naše skúsenosti z hľadiska transformácie
niektorému chorvátskemu mestu“ povedal primátor Ing.
Branislav Celler.
Info Trenčín 12.07.2007
Pomocná evidencia 440/1/07
Ing. Čestmíra Harníčka prijal v utorok 17. júla 2007 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, aby mu zablahoţelal mu
k jeho 80. narodeninám. V takmer
hodinovom srdečnom rozhovore bolo na
čo spomínať. Stačí vymenovať niekoľko
základných údajov o Ing. Čestmírovi
Harníčkovi, ktorý je :
- doposiaľ aktívnym členom Výtvarného
strediska pri Mestskom kultúrnom stredisku v Trenčíne,
- bol zakladajúcim členom a aj dnes činným členom fotoskupiny Méta pri
Trenčianskom osvetovom stredisku
Trenčín,
- drţiteľom medzinárodného fotoamatérskeho titulu AFIAP,
- zakladateľom areálu Lodenica na Ostrove v Trenčíne,
- bývalým reprezentantom Československa v rýchlostnej kanoistike a za úspechy v tomto druhu športu sa stal drţiteľom titulu
majster športu
- a bol jedným z mála ľudí, ktorý preţil pod spadnutou lavínou
22 hodín.
Info Trenčín 26.07.2007
Pomocná evidencia 480/1/07
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 19. júla 2007 schválili zmenu
Územného plánu mesta Trenčín, ktorým sa umoţní súkrom132

nému vlastníkovi asanáciu schátralého futbalového štadióna
Za mostami. „Odevácky“ štadión a pozemky patrili Ozete
Trenčín, ktorá ich v roku 2003 predala súkromnému investorovi Ozeta - Nova. Ten na tejto ploche plánuje postaviť
polyfunkčné domy, prevaţne byty. Na realizáciu tohto zámeru
bolo nutné vykonať zmenu vyuţitia plochy v územnom pláne
zo športovo-rekreačnej zóny na plochu nešpecifikovanej komerčnej vybavenosti. Pred niekoľkými rokmi v Trenčíne
komerčným zámerom bol asanovaný aj štadión Pod Sokolicami. A tak jediným futbalovým štadiónom v meste Trenčín
zostal, s výnimkou „dedinských", domovský stánok AS
Trenčín na Sihoti. O návrhu mali poslanci rokovať uţ pred
mesiacom, ale primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
ho však pred rokovaním stiahol, čo urobil na ţiadosť
poslancov vládnucej koalície Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko, Slovenská kresťanská a demokratická únia – Demokratická strana a Kresťansko-demokratické
hnutie. Na mestskom zastupiteľstve vystúpil nezávislý poslanec Ján Babič, ktorý poukázal na to, ţe štadión má tradíciu
a existoval pri najväčších úspechoch trenčianskeho futbalu.
Domnieva sa, ţe areál so štadiónom bol kúpený len s cieľom
ho zlikvidovať. Zmenu územného plánu preto nepodporil.
Záporné ohlasy poslancov i tých nevypovedaných zovšeobecnil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler „môţeme
to z nostalgie nechať tak, ako to je, ale reálne tým nič
nedosiahneme, pretoţe ide o súkromný pozemok“. V pláne je
plocha evidovaná ako športovisko, čo znamená, ţe majiteľ si
tam môţe vybudovať hoc aké športové zariadenie - motokros
alebo strelnicu, ale môţe štadión, kde trénujú mládeţnícke
druţstva zatvoriť a nechať úplne spustnúť. Zásadná chyba sa
podľa neho stala, keď Ozeta v konkurze, pozemok predávala a
mestu ho neponúkla.
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Nezávislý poslanec Ing. Róbert Lifka vzniesol otázku či
návrh prešiel verejným prerokovaním. Podľa primátora návrh
visel zákonných 15 dní na úradnej tabuli, na čo sa Ing. Róbert
Lifka opýtal či „to“ je verejné prerokovanie, čo primátor
potvrdil. Uţ spomínaný investor ţiadal uţ v roku 2004 o
zmenu účelu vyuţitia plochy, no vtedy bolo stanovisko mesta
záporné. Stanovilo podmienku, aby sa najskôr vybudovala
adekvátna náhrada, ktorou mala byť umelá trávnatá plocha na
štadióne na Sihoti. Predkladateľ návrhu a člen Mestskej rady
RNDr. Jozef Mertan odporučil zmenu aj preto, ţe investor sa
zaviazal, ţe prispeje sumou tri milióny Sk na výstavbu
tréningového futbalového ihriska pri Detskom mestečku v
Zlatovciach, kde sú futbalové triedy AS Trenčín.
S predloţeným návrhom nebol spokojný poslanec Ján Babič,
keď oponoval, ţe tréningová plocha nie je štadión.
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
schválilo aj majetkové prevody súvisiace s
výstavbou
druhého
cestného mosta cez
Váh. Išlo o pozemky v
mestskej časti Trenčianske
Biskupice
vizualizácia
a nezastupiteľnou úlohou mesta v tomto smere zabezpečiť odkúpenie pozemkov od
vlastníkov a odpredať ich Slovenskej správy ciest, ako investorovi výstavby mosta. Výstavba druhého mosta mesta Trenčín cez Váh, ktorý je najdôleţitejšou stavbou prvej etapy
juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, mesto zabezpečilo
vydanie územného rozhodnutia a majetkové vysporiadanie pozemkov pod stavbou. V súčasnosti sa k stavbe v rámci štátnej
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expertízy vyjadrujú znalci a termín je do konca júla 2007. V
auguste 2007 sa začne proces na vydanie stavebného povolenia a po jeho získaní môţe Slovenská správa ciest vypísať
výberové konanie na dodávateľa stavby.
Tretím významným bodom, ktorí poslanci mimoriadneho
mestského zastupiteľstva prerokovali a veľkou väčšinou odsúhlasili bol predaj 28 ha pozemkov v katastri mestskej časti
Záblatie, v území priemyselnej zóny holandskej developerskej
spoločnosti CTP Invest. Táto spoločnosť prisľúbila investície
v hodnote 2,7 miliardy Sk a minimálne 900 pracovných miest
po jej vstupe do trenčianskej priemyselnej zóny.
Prvý kontakt s holandským strategickým investorom CTP
Invest
nadviazalo
Mesto Trenčín začiatkom roku 2007 na
Veľtrhu Urbion v
Brne, počas prezentácie trenčianskej priemyselnej zóny. Onedlho prezentovala spoločnosť svoj záujem o
vstup do Trenčína.
„Holandský developer CTP Invest, pôsobí v Česku od polovice 90-tych rokov a
svojim klientom ponúka kompletnú výstavbu a financovanie
priemyselných i skladových areálov. Do projektov, ktoré
spĺňajú individuálne poţiadavky zákazníkov, vloţil okolo 850
miliónov eur. CTP Invest má v Českej republike 20 priemyselných zón s kancelárskymi, skladovými, výrobnými a obchodnými priestormi. Medzi inými je to napríklad logistické
centrum v Divišově, priemyselná zóna Central Trade Park D1
v Humpolci i Central Trade Park Brno Modřice alebo
administratívne centrá v Brne a Ostrave,“ zoznámil poslancov
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s podnikateľskými aktivitami spoločnosti v susedných Čechách primátor Trenčína Ing. Branislav Celler, ktorý absolvoval maratón rokovaní s predstaviteľmi CTP Invest, aby
investovanie tejto spoločnosti v Trenčíne sa stalo realitou.
V portfóliu CTP Invest je viac ako 100 spoločností z rôznych kútoch zeme, ktorým na mieru postavené objekty dlhodobo prenajíma. „Ţe bude v Trenčíne projekt úspešne realizovaný je história holandského partnera. Záujem o investovanie
v Trenčíne sa nezrodil na základe sympatií k nášmu mestu, ale
pre našu výhodnú polohu, keďţe partneri CTP
Investu tlačili developera k investíciám na
Slovensku, aby boli
bliţšie k lídrom na našom hospodárskom trhu
typu Pegueot-Citröen či
Kia,“ reagoval primátor
Ing. Branislav Celler
na otázky poslancov o zárukách, ktorého na Slovensku, ako
pomerne neznámeho strategického partnera robili dôveryhodným. „Nakoniec, ani na Slovensku nie je úplne neznámy,
investuje, alebo sa chystá investovať aj v Prešove a ŢilineHričove,“ dodal primátor.
Okrem predaja pozemkov poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj zmluvu o spolupráci oboch strán, v ktorej sa
uvádza, ţe ak Mesto Trenčín nezíska prostriedky zo zdrojov
Európskej únie na vybudovanie infraštruktúry v priemyselnej
zóne vo výške 200 mil. Sk, CTP Invest vybuduje infraštruktúru na vlastné náklady. „Splnili sme všetky poţiadavky
a získali prísľub na 200 mil. Sk z fondov Európskej únie.
Konkrétna zmluva o prevode týchto peňazí na náš účet však
dodnes nebola podpísaná a jej podmienky sa neustále sťaţujú.
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Ani na SARIO sme nedostali presnú odpoveď na otázku, či je
moţné po získaní dotácie odpredať pozemky. Pre ktorú
samosprávu je však výhodné najbliţších 15 rokov takéto
pozemky len prenajímať?“ spýtal sa Ing. Branislav Celler,
ktorý ako ďalšie veľké plus v zmluve vidí záväzok CTP
Invest, ţe len 15% z odpredanej plochy môţu zaplniť
logistické centrá, na ostatnom území vyrastú objekty pre
firmy, produkujúce vyššiu pridanú hodnotu. „Pri ani nie štvorpercentnej nezamestnanosti v Trenčíne potrebujeme sem doviezť najmä spoločnosti z oblasti vedy a výskumu, aby sme
dokázali zaujať zaujímavými pracovnými ponukami aj ľudí
s vyšším vzdelaním,“ dodal primátor.
Info Trenčín 26.07.2007
Pomocná evidencia 480/1/07
Magický dátum s tromi sedmičkami 7. júl 2007 bol
mimoriadne zaujímavým tým, ţe to bola sobota, ktorá
inšpirovala mladých ľudí na vstup do spoločného ţivota, vraj
aby si lepšie zapamätali svoj najkrajší spoločný deň. Zdá sa
však, ţe tieto imaginárne čísla neboli aţ tak zaujímavé,
pretoţe na Mestskom úrade v Trenčíne sa prihlásilo o vykonanie sobášneho aktu sedem snúbeneckých párov. Dva sa
uskutočnili v obradnej miestnosti mestského úradu, z toho
jednu sobášil primátor mesta a na Trenčianskom hrade sa
uskutočnilo zvyšných päť sobášov.
Vlastné poznámky
V pondelok 23. júla 2007 zavoňala históriou kancelária
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla
Sedláčka, MPH. Originálnu listinu s pozvánkou na Trenčianske historické a hradné slávnosti mu osobne priniesol
sám Matúš Čák Trenčiansky so svojou druţinou. Ako sa
vyjadril vedúci skupiny historického šermu Wagus v Trenčíne
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Ladislav Sekerka. „Trenčianske historické slávnosti budú
zhmotnením predstáv a plánov skupiny historického šermu
Wagus priblíţiť Trenčanom i návštevníkom slávu mesta z čias
rímskeho nápisu, vytesaného do hradného brala. Preto na
námestí vyrastie Rímsky tábor s veliteľmi, vojakmi i beţnými
občanmi. Kaţdý večer bude pripravený program so šermiarmi,
divadelníkmi, tanečníkmi či ţonglérmi. Slávnostné otvorenie
sa uskutoční v pondelok 30. júla 2007 a dni plné histórie
potrvajú aţ do 3. augusta 2007. Brány hradu a podhradia sa
svojim priaznivcom počas Trenčianskych hradných slávností
otvoria uţ po štrnásty raz. Lákadlom bude opäť historický
jarmok remeselníkov, vystúpenia skupín historického
šermu zo Slovenskej republiky a Českej republiky,
skupina dobovej hudby,
sokoliari, bábkové divadlá,
ţongléri či brušné tanečnice, dobové hry pre deti
i dospelých. Hradné slávnosti sa uskutočnia v dňoch
4. a 5. augusta 2007.
www.tsk.sk 25.07.2007
Podľa návrhu zákona Ministerstva ţivotného prostredia
Slovenskej republiky o štátnej správe starostlivosti o ţivotné
prostredie, ktorý sa v súčasnosti nachádza v pripomienkovom
konaní. sa predpokladá zrušiť osem krajských úradov ţivotného prostredia a zníţiť počet obvodných úradov ţivotného
prostredia zo 46 na 35. Predkladaný návrh vychádza z Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky, ktorá sa
zaviazala, ţe urobí potrebné kroky k modernizácii verejnej
správy, predovšetkým ekonomizáciou a informatizáciou. Opa138

trenia vládneho kabinetu sa dotýkajú aj zvýšenia efektívnosti
administratívnych a vecných sluţieb poskytovaných verejnou
správou, ako aj posúdenia moţností zredukovať organizačnú
členitosť a personálnu náročnosť krajských štruktúr štátnej
správy. Zrušenie krajských úradov ţivotného prostredia a
redukcia počtu obvodných úradov ţivotného prostredia bude
predstavovať celkové zníţenie počtu úradov o 19 a úsporu 42
funkčných miest, ktoré sa presunú na zostávajúce obvodné
úrady. Prijatím nových zákonov v oblasti ţivotného prostredia
a transformovaním predpisov z Európskej únie sa totiţ
rozšírili kompetencie orgánov štátnej správy starostlivosti o
ţivotné prostredie bez adekvátneho posilnenia kapacít. Tieto
činnosti neboli pokryté limitom zamestnancov pre rok 2007
ani pre ďalšie roky. Orgánmi štátnej správy starostlivosti o
ţivotné prostredie podľa návrhu zákona budú obvodné úrady
ţivotného prostredia a Slovenská inšpekcia ţivotného
prostredia. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára
2008. V konkrétnych podmienkach Krajského úradu ţivotného
prostredia v Trenčíne mu patrili obvodné úrady Trenčín, Nové
Mesto nad Váhom, Prievidza, Povaţská Bystrica s vyčlenenými stálymi pracoviskami v Ilave, Bánovciach, Partizánskom a Púchove. Podľa predloţeného návrhu Obvodný
úrad ţivotné prostredia v Trenčíne by mal pôsobiť v okresoch
Myjava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava a v
prípade vytvorenia úradov s rozšírenou pôsobnosťou aj v
okresoch Povaţská Bystrica a Ilava.
Trenčianske noviny 02. 08.2007
Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
11. zasadnutí dňa 22. augusta 2007 schválili Zásobník projektových zámerov regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja
pre roky 2007 aţ 2013. Dokument zahŕňa 121 zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja s celkovými predpokladanými
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nákladmi 5 168 659 tis. Sk. Najviac ich smeruje do oblasti
školstva. Na 5 % spoluúčasť pri ich financovaní by mal
Trenčiansky samosprávny kraj vyčleniť v rozpočte sumu
253 363 tisíc Sk. Súčasťou zásobníka je však aj 1589 projektových zámerov miest a obcí z regiónu Trenčianskeho kraja
v celkovej predpokladanej hodnote 31 766 590 168 Sk.
Projekty sú rozvrhnuté do viacerých oblastí – od modernizácie
infraštruktúry vzdelávania, cez regeneráciu sídiel, operačný
program ţivotného prostredia aţ po operačný program
informatizácie spoločnosti...Zaradenie projektu do zásobníka
ešte nezakladá nárok budúceho ţiadateľa, ţe projekt je podaný
a bude
finančne
podporený.
Oprávnení
ţiadatelia
(Trenčiansky samosprávny kraj, mestá a obce) musia podať
svoje projekty na základe zverejnenej výzvy v rámci jednotlivých operačných programov. Zaradenie projektu do zásobníka je však jedným z dôleţitých hodnotiacich a výberových
kritérií. Trenčiansky samosprávny kraj zároveň vyhlásil výzvu
na podávanie ţiadostí o získanie grantu na podporu miestnych
akčných skupín pre prístup k programu Leader v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na grantovú podporu je v rozpočte na tento rok vyčlenená suma 4 mil. Sk
a správcom zdrojov grantovej podpory je Rozvojová agentúra
Trenčianskeho samosprávneho kraja, koordinátorom odbor
regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Ţiadosti moţno posielať do 15. novembra 2007. Poslanci
krajskej samosprávy schválili aj ďalšie zmeny v sieti stredných škôl. Do siete navrhli zaradiť tri nové stredné školy:
Strednú priemyselnú školu stavebnú v Povaţskej Bystrici,
ktorá vzniká v areáli Stredného odborného učilišťa stavebného, Strednú priemyselnú školu v Prievidzi, ktorá vzniká
v areáli tamojšieho Stredného odborného učilišťa a Strednú
školu podnikania, ktorá vzniká v areáli Stredného odborného
učilišťa odevného a textilného v Trenčíne. Nové školy by mali
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vzniknúť k 1. septembru 2008. Zo siete školských zariadení
vyradili nefunkčnú výdajnú školskú kuchyňu v Strednom
odbornom učilišti stavebnom v Trenčíne. Poslanci podporili aj
vytvorenie troch spojených škôl. Jedna vznikne od 1.
septembra 2008 v Dubnici nad Váhom a jej organizačnými
zloţkami budú Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické a Učilište strojárske. Súčasťou novej Spojenej školy
v Myjave bude Zdruţená stredná škola v Brezovej pod Bradlom a Učilište, ktoré vzniklo spojením učilišťa strojárskeho
a poľnohospodárskeho v Myjave. Súčasťou siete školských
zariadení je aj Domov mládeţe a Školská jedáleň pri Spojenej
škole v Myjave. Od 1. septembra 2007 vznikne Spojená škola
v Handlovej s organizačnými zloţkami: Zdruţená stredná
škola obchodu a sluţieb a Stredná priemyselná škola. Jej súčasťou je aj Domov mládeţe, školská kuchyňa, školská jedáleň a výdajne školskej stravy. Zároveň poslanci zrušili Učilište
v Novákoch a Učilište poľnohospodárske v Novom Meste nad
Váhom. Zastupiteľstvo schválilo organizačné poriadky škôl,
ako aj kultúrnych zariadení v organizačnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tri kultúrne zariadenia zmenili aj názvy. Hornonitrianske osvetové stredisko na Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Myjavské osvetové stredisko premenované na Centrum tradičnej kultúry v Myjave
a Hornonitrianska hvezdáreň má nový názov Hvezdáreň
v Partizánskom.
Vlastné poznámky
Vo veku nedoţitých 101 rokov zomrel v 1. septembra 2007
v Trenčíne historik, kustód a prvý riaditeľ Trenčianskeho
múzea Štefan Pozdišovský. Do povedomia odbornej verejnosti vstúpil svojím prekladom rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. Posledná rozlúčka so zosnulým sa
uskutočnila na trenčianskom cintoríne dňa 6. septembra 2007.
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Štefan Pozdišovský sa narodil v Močenku 23. decembra 1906.
Po štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave učil na viacerých školách v Leviciach a Liptovskom
Svätom Mikuláši. Od roku 1939 učil na gymnáziu v Trenčíne.
Od 1. apríla 1940 sa stal kustódom Múzea Karola Brančíka,
pre ktoré získal budovu trenčianskeho Ţupného domu. V tom
čase zachránil z dubnického kaštieľa ilešháziovský inventár a
časť zničených obrazov bola po zreštaurovaní vystavená v
paláci Zápoľských na Trenčianskom hrade. Od roku 1950
pôsobil ako riaditeľ Mestského múzea v Trenčíne, kde v roku
1954 zaloţil Vlastivedný krúţok. Bol zakladateľom aj Krúţku
historikov v Trenčíne, kde sa stal jeho prvým predsedom.
Veľa času venoval prekladu rímskeho nápisu na hradnej skale.
Na čiastočný úväzok pracoval v Trenčianskom múzeu aj po
odchode do dôchodku v roku 1972. V múzeu po ňom zostala
nezmazateľná stopa v podobe 5313 kusov historického
inventára, 17.664 prírastkov numizmatiky a 6023 fotografií.
Jeho publikačná činnosť obsahuje vyše sto bibliografických
jednotiek a natočil viaceré dokumentárne filmy. Na návrh
Trenčianskeho múzea a Zväzu múzeí na Slovensku udelil
minister kultúry Štefanovi Pozdišovskému v roku 1991 Cenu
Andreja Kmeťa a je nositeľom Pocty ministra kultúry
Slovenskej republiky v roku 1996.
tasr 06.09.2007
Desať nových automobilov značky Volkswage v hodnote
sedem miliónov Sk odovzdali dňa 25. augusta 2007 minister
vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák a prezident Policajného zboru Slovenskej republiky Ján Packa dopravným policajtom v Trenčianskom kraji. Vozidlá si policajti prevzali
pred Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trenčíne.
„Naším cieľom je komplexne obnoviť Policajný zbor Slovenskej republiky po legislatívnej, ľudskej i technickej strán142

ke, aby policajti drţali krok so všetkými, čo páchajú priestupky, povedal Róbert Kaliňák. Vyslovil ţelanie, aby policajti
boli vţdy rýchlo na pomoci vodičom na cestách, keď to budú
potrebovať.“ Ďalších 32 nových vozidiel v kraji získajú aj
obvodné oddelenia a napokon dostanú policajti aj desať
terénnych áut pre obvody s náročnými terénnymi podmienkami. „Verím, ţe 52 nových vozidiel pre Trenčiansky kraj
skvalitní výkon sluţby policajtov. Po obnove vozového parku
bude nasledovať niekoľko ďalších opatrení a o rok budeme
hovoriť o úplne inom Policajnom zbore,“ predostrel svoju
víziu Kaliňák.
Trenčianske noviny 30.08.2007
Pomocná evidencia 520/2/07
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí
23. augusta 2007 po rušnej diskusii podporilo všetkými hlasmi
návrh
poslanca
PhDr. Mariána
Kvasničku
na
umiestnenie
pamätnej tabule k
novembrovým
udalostiam 1989.
Navrhovateľ uviedol, ţe „myšlienka je staršia, ale
vţdy boli dôleţitejšie veci, a tak
sa bude realizovať aţ teraz. Odmietam názor počkať na
dvadsiate výročie novembrových udalostí. Výročia sú čistou
mágiou a vnímam ich ako modlosluţobníctvo.“ Tvrdí, ţe bez
ohľadu na výročia to bola zmena od totalitného komunistického reţimu k demokracii, udalosť zásadného významu,
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poznačujúca naše roky a dni. „Preto sa treba sa vracať k
symbolom a ak ich nemáme, vytvorme ich, najmä, ak sa majú
k čomu viazať“
Inšpiráciou mu bol vznik Ústavu pamäti národa,
zverejňujúceho veci, ktoré priniesol bývalý reţim. „Preţili
sme štrukturálne zmeny, ţijeme v demokratickej, slobodnej
krajine a môţeme hovoriť, čo si myslíme. Môţeme veriť, v čo
chceme, máme pluralizmus v školách, médiách a toto všetko
tu pred rokom 1989 nebolo,“ dodal PhDr. Marián Kvasnička.
Info Trenčín 06.09.2007
Pomocná evidencia 550/1/07
Minister obrany Slovenskej republiky František Kašický
dňa 20. septembra 2007 v Trenčíne sa zúčastnil slávnostného
zhromaţdenia profesionálnych vojakov pri príleţitosti Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky. V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky boli
prítomní aj náčelník generálneho štábu Ozbrojených
síl
Slovenskej republiky generál
Ľubomír Bulík
a veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Milan Maxim. Minister František Kašický vyzdvihol význam slovenskej dobrovoľníckej výpravy v rokoch
1848/1849. Na pamiatku víťazstva slovenských dobrovoľníkov proti pravidelným jednotkám cisárskej armády a oddielom košútovských gárd v bitke pri Brezovej pod Bradlom
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sa 22. september stal Dňom Ozbrojených síl Slovenskej
republiky. František Kašický sa poďakoval príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, občianskym pracovníkom
a nezabudol ani na vojenských dôchodcov. Vyzdvihol personálnu stabilizáciu rezortu, spoluprácu s prezidentom Ivanom
Gašparovičom a Národnou radou Slovenskej republiky. „Členovia parlamentných výborov, ktoré majú na starosti náš
rezort, si plnia svoju prácu dobre. Kontrolujú a poukazujú na
chyby bez zbytočných emócií a pomáhajú nám odstraňovať
nedostatky“, konštatoval František Kašický. Vládny program
umoţňuje perspektívne plánovať reálne projekty vojakov do
roku 2012 na Slovensku a vo vzťahu k Európskej únii a
NATO. Slovensko má záujem o pôsobenie v niektorých vojenských misiách a podieľať sa na nich vysielaním jednotiek a
pôsobiť v ich velení. Minister spomenul aj pomoc civilnému
obyvateľstvu v prípade jeho nevojenského ohrozenia pri
rôznych ţivelných katastrofách. František Kašický hovoril aj o
vojenskom školstve a sociálnych otázkach vojakov a vojenských dôchodcov. Slávnostné zhromaţdenie ukončil kultúrny
program v podaní trenčianskych amatérskych súborov. V programe
slávnostného
dňa ocenil minister
obrany František Kašický príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí si
zodpovedne plnia svoje
povinnosti. Pred budovou Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky bola pristavená na obdiv veľkých a malých
kolesová technika, zbrane vo v súčasnej výzbroji Ozbrojených
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síl Slovenskej republiky, ako aj pechotné zbrane, ktoré sa
pouţívali v druhej svetovej vojne a počas Slovenského
národného povstania. Samozrejme, ţe najväčšiu radosť mali
deti, ktoré si skúšali na sebe helmy, neprestreliteľné vesty,
skúšali v ruke drţať samopal, alebo pištoľ, alebo sa priamo
posadili za volant z niektorých špeciálnych vozidiel a pokúšali
sa postláčať všetky tlačítka a pohýbať všetky páky, aby zistili
ako automobil reaguje.
Vlastné poznámky
Predsedovia samosprávnych krajov sa stretli 17. a 18. septembra 2007 v Trenčíne. Podľa hostiteľa – súčasného predsedu zdruţenia SK-8 – trenčianskeho ţupana MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, hlavnými témami rokovania bola príprava
rozpočtu samosprávnych krajov na budúci rok a problematika
Regionálneho operačného programu. O týchto otázkach ţupani diskutovali v utorok 18. septembra s hosťom ich porady,
predsedom vlády Slovenskej republiky JUDr. Róbertom
Ficom. Ten na záverečnej tlačovej besede zhrnul aj najpodstatnejšie závery rokovania.
V súvislosti s prijímaním štátneho rozpočtu na rok 2008 sú
podľa premiéra na celoštátnej úrovni ešte dva nejasné
momenty. Prvým je
deficit Sociálnej poisťovne na úrovni
26,6 miliardy Sk, kde
experti hľadajú moţnosti jeho zníţenia.
Druhou otvorenou
otázkou bolo stanovisko Eurostatu, na
základe ktorého by
sme mali inak pris146

túpiť k Národnej diaľničnej spoločnosti, k nemocniciam,
k Slovenskému rozhlasu a k Slovenskej televízii v otázke deficitu, ktorý tieto inštitúcie vytvárajú. Aj tento problém si ešte
vyţaduje istý čas. Keďţe tieto dva dôleţité ukazovatele v rozpočte ešte nie sú známe, premiér s predsedami vyšších územných celkov diskusiu o rozpočte neuzavrel. Dohodli sa, ţe keď
budú známe odpovede na tieto dve otázky a ešte predtým, ako
pôjde návrh rozpočtu do Vlády Slovenskej republiky, bude
ministerská porada s predsedami vyšších územných celkov, na
ktorej budú prítomní všetci ministri, ktorí majú nejaký vzťah
k vyšších územným celkom či uţ je to sociálna oblasť, školstvo,
zdravotníctvo
a tam spoločne uzatvoria niektoré otázky,
ktoré samosprávne kraje trápia. Ide predovšetkým o financovanie neštátnych školských zariadení, kde je
snaha o systémové riešenie tejto problematiky. Potom je to financovanie sociálnych zliav v oblasti ţelezničnej a autobusovej
dopravy, kde vyššie územné celky navrhujú stanoviť jednotný
systém pre celé územie Slovenskej republiky, aby
nedochádzalo k rozdielom medzi jednotlivými krajmi a aby na
tomto systéme zliav participoval aj štát. Ďalším zaujímavým
predmetom rokovania bolo vysporiadanie pozemkov pod cestami 2. a 3. triedy. Neriešenie tejto otázky môţe spôsobiť
samosprávnym krajom ťaţkosti pri získavaní zdrojov
z eurofondov. V tejto oblasti nesmú diktovať podmienky rôzni
špekulanti. Premiér Fico podporuje generálne riešenie. Formou zákona navrhuje cesty vysporiadať tak, aby vyššie
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územné celky s tým nemali ţiadne problémy a aby kraje
mohli na cestách 2. a 3. triedy vyuţívať fondy na to určené.
Vláda Slovenskej republiky sa bude zaoberať touto otázkou na
budúci týţdeň na svojom výjazdovom zasadnutí v Tisovci.
V otázke Regionálneho operačného programu je určitá
miera napätia medzi regiónmi a Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Premiér podporuje jasné stanoviská predsedov vyšších územných celkov.
Regionálny operačný program nemoţno implementovať bez
nich, nemalo by to logiku ani zmysel. V regionálnom operačnom programe je celkovo 5
oblastí. V troch z nich musia mať
podľa premiéra JUDr. Róberta
Fica vyššie územné celky rozhodujúce postavenie, čo znamená,
ţe teda budú nielen prijímať
ţiadosti, vyhodnocovať projekty,
ale budú o nich aj rozhodovať. Je
to oblasť ciest 2. a 3. triedy, ďalej
infraštruktúra cestovného ruchu
a obnova vidieckych sídiel. Premiér ţupanom prisľúbil, ţe bude
ţiadať ministra výstavby a regionálneho rozvoja, aby okamţite
pristúpil k schváleniu príslušných zmlúv s vyššími územnými
celkami, kde sa stanovia pravidlá hry (ako počet členov
komisie, zloţenie komisie, a ďalšie dôleţité technické otázky). V tomto majú predsedovia samosprávnych krajov plnú
podporu premiéra. Ten verí, ţe čoskoro dôjde k dohode medzi
rezortom výstavby a regionálneho rozvoja a vyššími územnými celkami. Doterajšie napätie premiéra mrzí, pretoţe vţdy
doteraz hovoril o predsedoch samosprávnych krajov ako o
svojich partneroch, ktorí majú veľkú legitimitu, pretoţe boli
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priamo volení. Premiér preto nebude akceptovať, aby sa
ktokoľvek z pozície ministerstva staval do pozície, ţe vyššie
územné celky nemajú zohrávať aktívnu úlohu pri implementácii zdrojov v rámci Regionálneho operačného programu.
www.tdi.sk 19.09.2007
Vraví sa, ţe kultúrnosť národa sa pozná aj podľa toho, ako
si dokáţe uctiť svoje významné osobnosti. Architekt
Ferdinand Silberstein – Silvan je pozoruhodnou osobnosťou,
ktorej ţivot bol istý čas spätý s Trenčínom. Bol popredným
predstaviteľom funkcionalizmu. Svoju nezmazateľnú pečať
vtisol urbanistickej koncepcii hornej Sihote. Navrhol ju, ako
systém pravouhlých ulíc s presnou organizáciou bytových
a rodinných domov a budov inštitúcií. Rodinu
Silbersteinovcov
však
počas druhej svetovej
vojny postihol typický
osud ţidovských rodín
a keďţe prenasledovanie
neprestalo ani po vojne,
len zmenilo svojho pôvodcu, rozhodli sa v roku 1948 vysťahovať do
Austrálie. Zuzana Silvanová, dnes Susan Silvan, architektova
dcéra, mala vtedy šesť rokov. V priebehu pol roka sa naučila
anglicky a dnes ţartom dodáva, ţe počas tých šiestich
mesiacov zabudla po slovensky. Rodičia, zrejme roztrpčení
krivdami chceli, aby sa deti čím skôr prispôsobili novému
prostrediu. Pani Susan Silvan pricestovala do Trenčína
18. septembra 2007, aby navštívila mesto Trenčín a uvidela
pamätník postavený na počesť jej otca. Momenty pri pamätníku boli pre dcéru architekta veľmi dojímavé. Vzápätí navští149

vila budovu Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu, ktorá sa nachádza dokonca v zozname pamiatok a tieţ budovu Slovenskej sporiteľne na Mierovom námestí. Po prehliadke vznikol priestor na rozhovor pre Susan Silvan, ktorá zodpovedala
na pár otázok Mgr. Zuzany Mišákovej :
- Ako sa cítite pri pohľade na objekty, ktoré navrhol váš
otec Ferdinand Silberstein – Silvan a dodnes slúţia
v neveľmi zmenenej podobe ? „Naozaj som veľmi dojatá,
veď okolnosti, za ktorých sme opustili Slovensko, boli
zloţité. Veľmi ma rozcítilo, keď som sa dotkla pamätníka
postaveného na otcovu pamiatku.“
- Tieţ pracujete ako architektka – projektová manaţérka.
Myslíte, ţe tvorivosť ste zdedili ? „Nikdy som sa nezamýšľala nad tým, či existuje nejaký tlak z prostredia, v ktorom človek vyrastá, na to, aby bol tieţ tvorcom. Ale je to
moţné, dokonca moţno aj logické.“
- Ako sa vám páči mesto Trenčín ? „Nenavštívila som ešte
veľa miest v Čechách, na Slovensku a v Európe celkovo,
takţe ťaţko porovnávať. Moja skúsenosť je predovšetkým
austrálska. Rozhodne má však veľmi pekné centrum a páči
sa mi, ako sú tu prepojené jednotlivé časti. Môţete si
vychutnávať otvorený priestor a voľne prechádzať námestiami. Mesto pôsobí aj vďaka tomuto veľmi otvoreným
a priateľským dojmom“.
- Cítite vo svojej rodine ešte skutočnosť, ţe váš otec bol
jedným z predstaviteľov funkcionalizmu ? „Celkom určite. Ja sama mám rada čisté línie, logické usporiadanie
vecí, jednoduché a praktické tvary. Vlastne celá filozofia
funkcionalizmu je mi veľmi blízka. Postmoderna nie je nič
pre mňa. Môj syn je ţurnalista, nemá síce vzťah
k architektúre, ale v jeho osobných veciach, v jeho byte sa
to tieţ prejavuje: zariadenie má vo farbe bielej, čiernej,
šedej, ţiadne prehnané vzory“.
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- Ako by ste definovali rozdiel medzi vnímaním
patriotizmu a histórie v Austrálii a v Európe ? „Je to
niečo celkom iné.
História Austrálie má 200 rokov,
pretoţe stále hovoríme len o dejinách, ktoré písali bieli ľudia.
Aj keď uţ aj my
sa viac obzeráme
na
pôvodných
obyvateľov, abonavštívila aj Obchodnú akadémiu dr. Hodţu
riginov. Patriotizmus je aj tam veľmi silný, videla som to na
ľuďoch, keď stáli pri pamätníkoch padlých vo Vietname.
Austráliu našťastie všetky veľké vojny obišli. Ja sa však
necítim austrálskou patriotkou. Hoci som tam preţila
väčšinu svojho ţivota, som typické dieťa imigrantov. Na
jednej strane som Austrálčanka, na druhej strane cítim, ţe
som ovplyvnená pôvodom zviazaným so Slovenskom. Nie
som však uţ ani Slovenkou. Stojím niekde uprostred“.
Pani Silvan sa zaujímala o históriu jednotlivých budov
v centre mesta, na ich pôvodný účel a prepojenie historického
s moderným. Vyjadrila pochvalu nad uskutočnenou
rekonštrukciou v budove mestského úradu a zaujímala sa aj
o postupnosť prác. Svoje pohnutie vyjadrila pani Susan Silvan
pri rozlúčke s primátorom Ing. Branislavom Cellerom : „Bolo
mi veľkým potešením stretnúť sa s Vami v tomto milom
meste. Veľmi si cením, čo ste urobili pre pamiatku môjho
otca. Dúfam, ţe sa ešte stretneme a keď prídem nabudúce,
budete tu tieţ.“
Info 04.10.2007
Pomocná evidencia 508/1/07
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Dňa 25. septembra 2007 podvečer pricestovala na návštevu
do Trenčína trojčlenná oficiálna delegácia z druţobného srbského mesta Kragujevac, vedená najvyšším predstaviteľom
Šumadijského
kraja
Miroslavom
Marinkovičom.
V nasledujúci deň dopoludnia oficiálny program začal prijatím u primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, ktoré
potom pokračovalo stretnutím s pracovníkmi Útvaru
architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne, na
ktorom sa hostia zoznámili s najdôleţitejšími pripravovanými
stavebnými investíciami. Ešte pre obedom si hostia pozreli z
mestskej veţe mesto Trenčín. Popoludnie patrilo aktivitám
záujmových zdruţení a neziskových organizácií, keď
navštívili pred oficiálnym odovzdaním penzistom objekt
Centrum seniorov na
Sihoti
a výstavu
zeleninových
hodov
v Kultúrnom
centre
Aktivity na sídlisku
Juh. Deň zakončilo
pracovnou
večerou
s primátorom
s primátorom
Ing.
Branislavom Cellerom.
po návšteve u primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera
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Druhý pracovný deň začali hostia pracovným stretnutím na
Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka v Trenčíne, kde ich prijal riaditeľ Ústavu
aplikovaného inţinierstva doc. Ing. Oto Barborák, PhD.,
mim. prof. za účasti riaditeľa Trenčianskej regionálnej
kancelárie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing.
Tibora Buchu a pred obedom ich prijal predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
kde sa dohodli o nadviazaní uţších kontaktov medzi
Trenčianskym samosprávnym krajom a Šumadijským krajom,
ktoré budú v najbliţšom čase potvrdené deklaráciou. Po obede
navštívili hostia Ţilinskú univerzitu. Návšteva. delegácie
z Kragujevacu sa ukončila v piatok 28. septembra 2007 po
raňajkách
krátkou
tlačovou
besedou.
Návšteva
hostí
z Kragujevacu
v Trenčíne
bola
pokračovaním
procesu zbliţovania
oboch miest, ktoré
podnietili
historické
udalosti z konca prvej
svetovej vojny, keď na
Stavľanskom poli za mestom Kragujevac popravili 44
príslušníkov náhradného práporu 71. pešieho, tzv.
Trenčianskeho pluku. „Vzájomná spolupráca oboch miest by
mala prerásť z oficiálnych stretnutí do spolupráce na úrovni
podnikateľskej, čo je jedným z hlavných záujmov srbskej
strany. Rozvinúť chceme aj spoluprácu medzi záujmovými
zdruţeniami, vzdelávacími inštitú-ciami a zvýšiť počet
i kvalitu kultúrnych výmen,“ informovala Janka Fabová, na
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výkon funkcie dlhodo-bo uvoľnená poslanky-ňa mestského
zastupi-teľstva v Trenčíne.
Vlastné poznámky
po návšteve predsedu T renčianskeho samosprávneho kraja MUDr. P. Sedláčk a
Pomocná evidencia 601/1/07. 602/1/07, 603/1/07
Prostredníctvom svojich komunikačných kanálov prinieslo
Mesto Trenčín za posledných šesť mesiacov tri nové moţnosti
na priamu komunikáciu na linke samospráva – občan. Najlepšiu spätnú väzbu zaznamenala kontaktná stránka na oficiálnej webovej stránke mesta www.trencin.sk, nazvaná
Otázky a odpovede. V súčasnosti sa rozbieha takzvaný „zelený telefón“ - bezplatná linka, na ktorú môţu občania 24 hodín denne nahlasovať prípadné poškodenia nielen ţivotného
prostredia. Tretiu moţnosť vzájomnej komunikácie, tento raz
priamo s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom
Cellerom, ponúkajú stránky mestského informačného dvojtýţdenníka Info Trenčín, kde je štatutár mesta pripravený
odpovedať občanom na ich otázky v novej rubrike pod názvom „Témy, ktoré nepoznajú dovolenku“.
Zriadením kontaktnej strany Otázky a odpovede poskytlo v
marci 2007 Mesto Trenčín svojim občanom pohodlnú moţnosť získania informácií o fungovaní mestskej samosprávy
prostredníctvom internetu. Odpovede vypracovávajú zamestnanci mesta, kompetentní pre danú konkrétnu oblasť záujmu.
Kontaktná stránka Otázky a odpovede poskytuje na výber rôzne témy, podľa ktorých sa otázky a odpovede zadávajú a následne na webovej stránke archivujú. Prehľadné listovanie medzi konkrétnymi novšími alebo archivovanými staršími otázkami a poskytnutými odpoveďami je veľakrát návodom na riešenie problémov aj ďalším občanom, ktorí túto stránku navštívia. Mesto si však vyhradilo právo neuverejňovať maily,
ktoré sa netýkajú problematiky práce mestskej samosprávy –
napríklad rôzne reklamné texty, odkazy na iné stránky a pod.,
alebo tieţ maily s vulgárnym obsahom, prípadne také, ktoré
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namiesto konkrétnej otázky obsahujú uráţlivé, znevaţujúce či
agresívne formulácie.
Takzvaný „zelený telefón“ – bezplatná linka, na ktorú
môţu občania 24 hodín denne nahlasovať svoje pripomienky
nielen k problémom ţivotného prostredia, ale ku všetkým,
ktorých riešenie je v kompetencii mestskej samosprávy, je
v Trenčíne občanom k dispozícii od 1. júna 2007. Zelená linka
má číslo 0800102500 a odkaz, postreh či námet zo svojho
okolia v trvaní maximálne dvoch minút občania nahovoria
hneď po zaznení zvukového signálu. Prijaté odkazy sú vyhodnocované a príslušné zloţky mesta sa podľa svojich moţností
v čo najkratšom čase zaoberajú ich riešením. Nápravu potom
občan vidí priamo v teréne, moţnosť spätnej väzby formou
odpovede telefonická linka neposkytuje.
Nová rubrika v dvojtýţdenníku Info pod názvom „Témy,
ktoré nepoznajú dovolenku“ si ešte veľa priaznivcov nenašla. Na augustovú výzvu zo stránok dvojtýţdenníka Info
Trenčín zareagoval zatiaľ len jeden čitateľ. Pritom do rubriky
môţu čitatelia posielať otázky rôznou formou či uţ prostredníctvom korešpondenčných lístkov, mailom a pod. Trenčiansky primátor je pripravený na stránkach dvojtýţdenníka
Info pravidelne raz za mesiac na otázky odpovedať !
Pomocná evidencia 604/1/07
Delegáciu mesta Sankt Peterburg počas týţdňovej návštevy
na Slovensku prijal v utorok 25. septembra 2007 predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH, ktorý konštatoval, ţe „záleţí nám na tom, aby sme mali
dobré vzťahy a aby sme
našli čo najširší priestor na
spolu-prácu“.
Súčasne
pripomenul, ţe kraj uţ
má zmluvne
dohod-nutú
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spoluprácu s Čečenskou autonómnou republikou a Volgogradskou oblasťou Ruskej federácie. Ruskí hostia na čele
s prvým námestníkom Vý-boru zahraničných vzťahov
a turistiky mesta Sankt Pe-tergburg Andrejom Michajlovičom Petrukom sa zaujímali o hospodársky potenciál
kraja, o turistické moţnosti regiónu, ako aj o najznámejšie
festivaly. Veľký záujem prejavili o spoluprácu s Trenčianskou
univerzitou A.
Dubčeka,
napríklad
pri
budovaní
Centra vyuţívania elektrónového lúča pre jej technické
fakulty. Moţnosti spolupráce vidia aj s Fakultou sociálnych
a ekonomických vied. Na univerzitnej pôde v Trenčíne
absolvovali ruskí hostia aj osobitné rokovania. Širšie moţnosti
podnikania v samosprávnom kraji im prezentovali v Úrade
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja predstavitelia
Regionálnej kancelárie Trenčianskej Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory na čele s predsedom jej predstavenstva
Ing. Františkom Dobrodenkom. Pobyt v Trenčianskom kraji
ukončili hostia zo Sankt Peterburgu návštevou púchovského
Matadoru, firmy, ktorá má bohaté skúsenosti s podnikaním na
ruskom trhu.
ww.tsk.sk
Pri príleţitosti Medzinárodného dňa informácií udelila 28.
septembra 2007 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society
Foundation ceny súťaţe Infočin roka za priateľské a nepriateľské činy v oblasti poskytovania informácií podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám. Odborná komisia hodnotila tento rok celkovo 23 nominácii, z toho 10 za priateľské
počiny v oblasti poskytovania informácií a 13 za nepriateľské.
Medzi nominovanými v kategórii priateľský čin roka bolo aj
Mesto Trenčín za vynikajúcu komunikáciu s občanmi prostredníctvom všetkých dostupných médií – osobnou komunikáciou prostredníctvom Klientskeho centra a Centra rozvoja
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mesta, tlače a internetu. Víťazom kategórie priateľský čin roka
2007 sa v tomto roku stal Mestský úrad Šaľa, ktorý bol
nominovaný za občiansky priateľskú a informačne bohatú
internetovú stránku mesta a za prielomové činy v zverejňovaní
informácií pre obyvateľov mesta nad rámec infozákona. Druhé miesto získal Ţilinský samosprávny kraj, ktorý bol tento
rok nominovaný aţ za dva pozitívne činy. A to, za celkový
dokonalý systém poskytovania informácií a za informačný
materiál spracovaný v Braillovom písme. Tretie miesto bolo
udelené Kancelárii Verejného ochrancu práv za nesmierne
ústretový prístup pri vybavovaní ţiadostí o informácie a poskytnutie mnoţstva informácií nad rámec zákona. Tento príklad
demonštruje to, ţe úrad aj v prípade, ţe nemá kompetenciu na
vybavenie ţiadosti, môţe byť občanovi nápomocný.
Prvé miesto v kategórii nepriateľských činov získali Štátne
lesy TANAPu za odpoveď na ţiadosť Klubu Stráţcov o sprístupnenie zmlúv Štátnych lesov TANAPu so spoločnosťami,
ktoré ťaţili a vyváţali drevo z prírodných rezervácií Tichá a
Kôprová dolina. V snahe vyhnúť sa odpovedi alebo neposkytnúť ţiadané informácie, Klub Stráţcov získal veľmi
obsiahlu a „kreatívnu“ odpoveď. Druhé miesto získalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky za „absurdné“
zamietnutie poskytnutia informácií o rokovaniach súvisiacich
s prípravou strategických programovacích dokumentov pre
Slovensko. Porotcov zaujala táto nominácia práve pouţitím takej argumentácie, ktorou by sa dala odmietnuť skoro kaţdá
ţiadosť o informácie. Odmietnutie znelo : „Na sprístupnenie
poţadovaných informácií je nevyhnutné spracovanie uţ existujúcich informácií spôsobom vyhľadávanie, zhromaţďovania,
skompletizovania, čím vznikne v konečnom dôsledku nová
informácia, ktorú nemá povinná osoba k dispozícií.“ Tretie
miesto získal minister školstva Slovenskej republiky Ján
Mikolaj za tézu, ţe pokiaľ povinná osoba nedokáţe vybaviť
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ţiadosť o informácie v zákonnej lehote z dôvodu veľkého
rozsahu poţadovaných informácií, je to dôvod na zamietnutie
ţiadost, ktorá vyplýva z Rozhodnutia ministra, ktorým potvrdzuje rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktoré zamietlo rozklad istého občianskeho zdruţenia
voči rozhodnutiu ministerstva o nesprístupnení informácií.
Info 04.10.2007
Pomocná evidencia 508/1/07
Zasadnutie dvadsaťdva členného Detského parlamentu
Mesta Trenčín sa uskutočnilo dňa 3. októbra 2007 za účasti 17
delegovaných zástupcov základných škôl, ktorých privítal
a rokovanie viedol primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler za účasti viceprimátora Tomáša Vaňu, ktorý je garantom detského parlamentu. Prvé zasadnutie
detského parlamentu však
bolo oproti predchádzajúcemu školskému roku
poznačené personálnymi
zmenami, pretoţe viacero
delegátov základných škôl
ukončilo školskú dochádzku, čím sa pre nich
skončil mandát. Všetky základné školy v Trenčíne podľa stanoveného kľúča, ktorým bol rozhodujúci celkový počet ţiakov
školy, delegovali svojich zástupcov do detského parlamentu.
V úvode rokovania detského parlamentu parlamentári
predstavili svoju školu, ktorú zastupujú a triedu, ktorú
navštevujú. Po tomto zoznamovacom kole sa predstavitelia
mesta dozvedeli z úst detí, čo sa na školách udialo cez
prázdniny, čo je nové od začiatku nového školského roka, ako
aj to, čo by chceli vylepšiť v rámci školy. No otvorená
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diskusia nezostala len pri problémoch, s ktorými sa dennodenne pasujú na školách, ale boli tu i otázky súvisiace so
ţivotom krajského mesta a to nielen jeho centra, ale aj jeho
okrajových častí. Dotýkali sa všetkých oblasti spoločenského
ţivota, najmä však rozvoja športu a starostlivosti o ţivotné
prostredie. Bolo vidieť, ţe deti pozorne sledujú dianie okolo
seba a na to, čo im nevie niekto z najbliţšieho okolia vyčerpávajúco vysvetliť, ţiadali vysvetlenie, aby ho mohli tlmočiť
v kolektíve spoluţiakov, vo vlastnej rodine.
Do najbliţšieho zasadnutia detského parlamentu, ktoré by sa malo
uskutočniť
začiatkom
mesiaca novembra t.r.,
by sa mali uskutočniť
školské parlamenty, z
ktorých by mali vzísť
návrhy
jednotlivých
tém, ktoré by sa mali
riešiť v rámci detského parlamentu. Okrem toho členovia
detského parlamentu si pripravia návrhy na svojho podpredsedu a podpredsedu, aby sa mohli prijímať opatrenia.
Vlastné poznámky
Dňa 4. októbra 2007 uskutočnili poslanci za Slovenskú
demokratickú a kresťanskú úniu výjazd do Trenčianskeho
kraja. Na Mestskom úrade v Trenčíne prijal poslancov Stanislava Janiša a Petra Miššíka jeho prednosta Ing. František
Sádecký a hovorca primátora mesta Tibor Hlobeň, keď hovorili o celkovej situácii v meste Trenčín. Následne na to navštívili Mestskú políciu v Trenčíne, kde s jej náčelníkom Mgr.
Františkom Orsághom sa zaujímali o bezpečnostnú situáciu
v meste Trenčín. V Trenčíne sa zaznamenala návšteva poslan159

cov Jána Patakyho a Ing. Martina Pada na Krajskej prokuratúre v Trenčíne a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne.
Poslanci Viliam Novotný a Alexander Slafkovský navštívili
Fakultnú nemocnicu v Trenčíne. Na záver poslaneckého dňa
sa uskutočnila tlačová beseda v hoteli Tatra za účasti čelných
funkcionárov Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie
Ing. Ivana Mikloša, Ing. Ivety Radičovej, Ing. Juraja
Lišku, Ing. Milana Horta a Ing. Mikuláša Dzurindu.
Posledne menovaný zhodnotil priebeh výjazdu poslancov
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie v trenčianskom
regióne.
Vlastné poznámky
Tradičné októbrové stretnutie Klubu darcov Trenčianskej
nadácie s obdarovanými sa tradične uskutočnilo dňa 16. októbra 2007 v hoteli Tatra. Malou zmenou bola zámena Kaviarne Sissi za Kongresovú
sálu. Moderátorka Eva
Mišovičová v úvode stretnutia poďakovala všetkým
tým ľuďom, ktorí svoj voľný čas venujú vymýšlaniu
akcií, výstav, festivalov
a iných podujatí. Druhé
poďakovanie
adresovala
Ing. Martin Maštalír hodnotí uplynulé obdobie
tým, ktorí vo svojom vlastnom rodinnom či osobnom rozpočte vyčlenili poloţku na pomoc a podporu toho, čo sa v ich meste deje. Člen správnej
rady nadácie Ing. Martin Maštalír privítal zúčastnených
členov Klubu darcov, predkladateľov projektov, zástupcov
médií, hostí a zvlášť zahraničného hosťa Zlaticu Maděřičovú
z občianskeho zdruţenia Echo Moravia, ktorá sa vyjadrila, ţe
na Slovensko prišla „do učení“. Kongresová sála bola zapl160

nená a hoci stretnutia sa nezúčastnilo všetkých 46 členov
Klubu. Deväť prezentovaných projektov hodnotilo prostredníctvom predbeţných hodnotiacich tabuliek spolu 31 darcov.
Milou novinkou tohto ročníka Klubu darcov bola účasť
ďalších rodinných príslušníkov, ktorí síce nehodnotili, ale
určite mohli na základe osobnej skúsenosti a priameho záţitku
zo stretnutia s grantiistami ovplyvniť rozhodnutie ich partnerov. Pohostinnosť večera umocnil ďalší hosť nadácie –
štvorčlenné hudobné zoskupenie MiMo úzko spojené s divadlom Normálka a známe z viacerých trenčianskych podujatí.
Prezentácia projektov štvrtého ročníka Klubu darcov mala
opäť podobnú štruktúru ako po minulé roky. V prvej časti
večera predstavili výsledky svojich projektov piati minuloroční úspešní grantisti. Po krátkej prestávke vyplnenej hudbou,
štrúdľou a kávou sa predstavili štyria ţiadatelia, ktorí úspešne
ukončili minuloročné projekty a s odhodlaním im vlastným sa
pokúšali uspieť aj v tomto ročníku. Večer uzavieralo päť
nových ţiadateľov.
Projekty, ktoré mohli členovia Klubu darcov sledovať v
zhustenej verzii v podobe zatiaľ nerealizovaných nápadov
priamo na plátne, boli sprevádzané slovom, reportáţou a
fotografiami. Reprezentovali takmer všetky oblasti ţivota
Trenčanov presne v duchu misie komunitnej nadácie. Kultúru
zastúpili divadlo a tanec, prácu s deťmi a mládeţou modelári a
mladé tanečníčky, vzdelávanie a voľný čas zároveň festival
dobrodruţných filmov, projekty zo sociálnej oblasti opäť so
silným emocionálnym nábojom zastúpilo občianske zdruţenie
T-VIA a básnická zbierka nepočujúcej poetky.
Záver večera patril uţ
iba členom Klubu darcov.
Po vyhlásení výsledkov
ich bodovania nebolo vôbec prekvapením, ţe naj161

vyšší počet bodov získal projekt Neskutočný svet - vydanie
básnickej zbierky nepočujúcej poetky, ktorý predkladalo
Kultúrne cen-trum Kubra. Štvrtý ročník Klubu darcov v
Trenčíne bol, ale celkovo veľmi silný na kvalitné projekty a
vynikajúce prezentácie ţiadateľov, preto nebolo ťaţké členom
Klubu darcov dohodnúť sa na podpore všetkých ţiadateľov v
celkovej výške 156 000 Sk. Hodnota pripravovaných aktivít je
však oveľa vyššia, o čom sa budú môcť darcovia presvedčiť
nielen presne o rok, keď sa s úspešnými ţiadateľmi opäť
stretnú, ale aj v priebehu ich realizácií v roku 2008.
Poďakovanie patrí členom Klubu darcov za ich finančné
dary a aktívny záujem o dianie v Trenčíne, partnerovi projektu
Kontu Orange za dlhodobú finančnú podporu a dôveru a tým
zvýšenie atraktívnosti projektu pre miestnych darcov,
grantistom za aktívny prístup k riešeniu potrieb komunity cez
ich vlastné nápady.
Vlastné poznámky
Mesto Trenčín sa pridalo k ďalším slovenským mestám,
ktoré budú bojovať o titul Európske hlavné mesto kultúry
2013. Projekt kandidatúry mesta Trenčín ponesie názov Via
Maxima. Je postavený na symbolike ciest a rímskeho odkazu
vytesaného do hradnej skaly a dáva Trenčínu šancu zreálniť
smelé vízie a ciele, ktoré si predsavzal. Informačná kampaň ku
kandidatúre sa začal v piatok 26. októbra 2007 na Mierovom
námestí podujatím „Priloţme ruku k dielu.“ Kaţdý občan
mesta, ktorý podporuje
kandidatúru
Trenčína, mohol prejaviť svoj názor
symbolickým farebným odtlačkom svojej dlane na spoločné
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nepopísané plátno. V prípade, ţe Trenčín bude s kandidatúrou
úspešný, odtlačková kampaň bude trvať aţ do roku 2013, kedy
môţu nazbierané plátna v podobe zástav ozdobiť mesto ako
spomienku na spoločnú cestu Trenčanov za svojím cieľom.
Myšlienka podujatia Európske hlavné mesto kultúry vznikla v
roku 1985. Ide o najrozsiahlejšie a najpopulárnejšie kultúrne
podujatia organizované v Európskej únii. Od roku 2009 sa
Európskymi hlavnými mestami kultúry stanú vţdy dve mestá jedno z nového a jedno zo starého členského štátu Európskej
únie. V roku 2013 bude spolu s jedným francúzskym mestom
nominované aj slovenské mesto. Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na súťaţ ešte v mesiaci
január 2007, ţe mestá, ktoré majú o kandidatúru záujem, sa
musia prihlásiť do 16. novembra 2007. Titul Európske
hlavné mesto kultúry prináša víťaznému mestu štatút
európskej kultúrnej metropoly, medzinárodnú prestíţ,
zvýšenie turistického ruchu a celkový rozvoj mesta pri
moţných investíciách aţ vo výške niekoľkých desiatok
miliónov eur.
Info Trenčín 18.10.2007
Pomocná evidencia 540/1/07
Na svojom 12. zasadnutí dňa 24. októbra 2007 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
A) zobralo na vedomie :
- v prvom čítaní - návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 aţ 2010. Návrh predpokladá na rok 2008 celkové príjmy do výšky
3 245 361 tis. Sk, čo znamená dvojpercentný nárast
oproti tohtoročnému rozpočtu. Zvyšujú sa aj výdavky
z 3 355 155 tis. Sk v tomto roku na 3 516 611 tis. Sk
v roku 2008. Dôvodom je vývoj makroekonomických
ukazovateľov /inflácia, úprava regulovaných cien/, ale
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aj valorizácia tarifných platov a čerpanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Definitívnu
podobu dostane tento rozpočet na decembrovom rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- správu o prijatí plánu na zavedenie eura v podmienkach
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Popri
všeobecných zásadách tohto kroku v rámci celej Slovenskej republiky, materiál obsahoval aj špecifické
podmienky na zavedenie eura v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja, vrátane jeho podriadených organizácii. Dôleţitou súčasťou plánu je 25
konkrétnych úloh, ktoré musia byť splnené od 24. októbra 2007 aţ po 1. januári 2009. Prvú úlohu splnili
poslanci práve na svojom 12. zasadnutí. Schválili zloţenie 13 - člennej pracovnej skupiny na zavedenie eura
v Trenčianskom samosprávnom kraji, na čele s vedúcim finančného odboru Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Zdenkom Rýpalom,
- informatívnu správu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v troch nemocniciach v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v prvom polroku 2007.
Zároveň prijali výzvu Vláde Slovenskej republiky, aby
neschválila nariadenie o verejnej minimálnej sieti zdravotníckych zariadení. Toto nariadenie, ktoré do garantovanej siete v 600 - tisícovom Trenčianskom samosprávnom kraji zaradilo len jedinú nemocnicu, čo povaţujú za diskriminačné a iracionálne. Rozdeľuje totiţ
nemocničné zariadenia na privilegované a neprivilegované. Nevytvára rovnaké šance a príleţitosti pre
všetkých poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.
Poslanci dôrazne vyzvali vládu, aby rozhodujúcim
kritériom pre zachovanie nemocničných zariadení
nebolo rozhodovanie štátnych úradníkov a forma
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vlastníctva, ale kvalita a dostupnosť zdravotníckych
sluţieb.
B) schválili :
- vyradenie zo siete škôl a školských zariadení jednej
výdajnej školskej kuchyne v Púchove a do siete navrhli
zaradiť Strednú poľnohospodársku školu na Vinohradníckej č. 8 v Prievidzi,
- operačný plán zimnej údrţby ciest na zimné obdobie
2007/2008, ktorý predloţila Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Materiál obsahoval zoznam pracovníkov zodpovedných za zimnú údrţbu, zoznam dopravne dôleţitých úsekov ciest, prehľad nebezpečných
úsekov, ale aj výpočet chemicky neudrţiavaných úsekov
ciest a zoznam neudrţiavaných úsekov ciest počas zimy
v rámci samosprávneho kraja. Operačný plán bol
sumárom vlastných i prenajatých mechanizmov a dopravných prostriedkov, ktoré budú na tento účel k dispozícii,
- niekoľko návrhov na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho
kraja, organizačné poriadky troch zariadení sociálnych
sluţieb a troch kultúrnych zariadení.
C) odvolalo
- z funkcie riaditeľa Nemocnice poliklinikou v Povaţskej
Bystrici MUDr. Petra Krutého, ktorý sa z osobných
dôvodov vzdal funkcie ku dňu 30. septembru 2007. Na
uvoľnený post bude vypísané riadne výberové konanie.
Dočasne bol výkonom funkcie poverený doterajší ekonomický námestník riaditeľa Ing. František Kotala.
Vlastné poznámky
Na svojom piatom riadnom zasadnutí v tomto volebnom
období sa vo štvrtok 25. októbra 2007 stretli poslanci tren165

čianskeho mestského zastupiteľstva. Pôvodne mali na stole
šestnásť bodovú rokovaciu porciu, ktorú rozšírili ešte o dva
poslanecké návrhy.
Poslanci schválili :
1. v rámci majetkových prevodov predaj viacerých pozemkov súkromným investorom na výstavbu bytových domov, predaj pozemku na Povaţskej ul. pri zimnom štadióne pre Hokejový klub Duklu Trenčín, ktorá chce prístavbou vytvoriť integrálnu súčasť so zimným štadiónom,
doplniť ho o rehabilitačno-regeneračné priestory, ubytovacie a stravovacie kapacity pre športovcov a verejnosť.
Predaj bude realizovaný zmluvou o budúcej kúpnej
zmluve.
2. zmluvu o výpoţičke nebytových priestorov v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici
s Diecéznou charitou Nitra, ktorá tu bude poskytovať
sociálnu pomoc občanom bez prístrešia a ľuďom v kríze.
Všetky náklady za energie bude hradiť mesto Trenčín.
Nízkoprahová nocľaháreň, útulok a denné azylové centrum majú v rámci resocializácie uspokojením základných ţivotných potrieb týchto občanov zlepšiť kvalitu ich
ţivota. Pracovná terapia by mala posilniť ich vnútornú
motiváciu k riešeniu sociálnej situácie. Vytvorením sociálnej siete sa zníţi počet občanov bez prístrešia, prespávajúcich v domoch na sídliskách, v pivniciach a opustených domoch;
3. cenový výmer stanovujúci maximálnu tarifu pre mestskú
hromadnú dopravu v Trenčíne a cenník mestskej hromadnej dopravy, ktorým stanovilo ceny cestovného a dovozného. Obe rozhodnutia nadobudnú účinnosť 1. novembra 2007.
4. zmenu Štatútu mesta Trenčín, keď v súlade s novelou zákona o obecnom zriadení poskytli primátorovi mesta
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moţnosť navrhnúť poslancom zvolenie aţ dvoch zástupcov primátora;
5. nové zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín aj s pripomienkami členov Finančnej a majetkovej komisie, ktorá odporučila zníţiť limity primátora mesta a riaditeľov mestských organizácií pri ich
kompetencii schvaľovania predaja hnuteľných vecí, výpoţičky nehnuteľných vecí a odpustenia resp. zníţenia
nedaňovej pohľadávky. Kompetencia primátora je teraz
limitovaná sumou 250 tisíc Sk a kompetencie riaditeľov
organizácií sumou 100 tisíc Sk;
6. zmenu výšky úhrady za zaopatrenie v zariadení opatrovateľskej sluţby, ktorého zriaďovateľom je Mesto
Trenčín, na oddelení s nepretrţitou prevádzkou, z 50 na
80 Sk za deň. Zvýšenie poplatku za zaopatrenie predstavuje mesačne nárast o 900 Sk k súčasnej úhrade;
7. zmenu znenia všeobecného záväzného nariadenia o trhovom poriadku pre Trenčianske vianočné trhy, pretoţe
pozemok s miestom pravidelného predaja spotrebného
tovaru na Hviezdoslavovej ul. mesto odpredalo. Nová
lokalita, kde sa môţu trhy konať, nebola presne
definovaná. Vo všeobecnosti je ňou celá centrálna mestská zóna. Druhá časť Vianočných trhov, t.j. predaj tradičných vianočných a remeselných výrobkov, zostáva
naďalej na Mierovom námestí;
8. schválili Koncepciu rozvoja Trenčína v oblasti tepelnej
energetiky, ktorá vytvára podmienky pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta a zároveň
striktne v medziach stavebného zákona a zákona o tepelnej energetike vymedzuje postup povoľovania odpojenia sa od centrálnych zdrojov.
Poslanci po nesúhlasnom vyjadrení poslancov z Výboru
mestskej časti Juh stiahli z rokovania návrh na predaj
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pozemku na Saratovskej ul. pri autobusovom otoči pre S.P.D.
Develop, s.r.o. Trenčín, ktorý tu mal záujem vybudovať
polyfunkčný objekt.
Pomocná evidencia 557/1/07
V októbrových dňoch si firma Merina,
a.s., Trenčín pripomenula 100. výročie
svojej existencie. Najstaršia trenčianska
textilná firma je funkčná aj v súčasnosti,
hoci rovnako ako ostatné textilné
a odevné výroby preţíva veľmi náročné
obdobie.
Vklad firmy do ţivota mesta Trenčín
ocenil 23. októbra 2007 aj primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler, keď na pôde spoločnosti
odovzdal do rúk predsedu Dozornej rady a.s., Merina Ing.
Antonovi Rokášimu pri príleţitosti 100. výročia zaloţenia
firmy Cenu primátora za prínos k rozvoju mesta Trenčín.
Pri tejto príleţitosti sa konštatovalo, ţe existencia tejto fabriky
ovplyvnila smerovanie celého regiónu a podnietila vznik
a existenciu ďalších spoločností rozvíjajúcich textilný priemysel od výrobných aţ po exportné. V roku 1913 uţ
zamestnávala 520 pracovníkov. V roku 1950 to bolo 3 331
pracovníkov. Súčasné obdobie charakterizované recesiou na
svetových trhoch ponukou lacného ázijského tovaru
a neustáleho posilňovania kurzu Slovenskej koruny nedávajú
Merine zamestnávajúcej pribliţne 460 pracovníkov veľa
dôvodov na optimizmus. Avšak manaţment firmy hľadá aj
cesty postupného prechodu na výrobu tkanín pre autopoťahy,
čo uţ je predmetom čiastočnej reštrukturalizácie výrobného
sortimentu pre rok 2008, ale i nádejou, ţe sa s touto známou
textilnou značkou budeme stretávať aj v budúcnosti.
Info Trenčín 08.11.2007
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Pomocná evidencia 600/1/07
Mesto Trenčín sa po prvý krát zúčastnilo na podujatí
Centrope Days vo viedenskom Donauzentre, ktorého názov
by sme mohli voľne preloţiť ako Dni strednej Európy, usporiadané v dňoch 22. – 25. októbra 2007. V rámci štvordňového
podujatia sa v jeho areáli predstavili slovenské (Bratislava
a Trenčín 23. októbra 2007), maďarské (Šoproň) a české
(Brno) mestá. V dvojhodinovom programe Mesto Trenčín
reprezentovali predovšetkým mladí ľudia zdruţení v rôznych
organizáciách. V programe okoloidúcich zaujal spontánnym
vystúpením
Folklórny
súbor Trenčan a tanečnými vystúpeniami
skupina
Tap Dance
Quartet. Výborný ohlas
mala módna prehliadka
Strednej umeleckej školy
v Trenčíne. Zaujímavé
modely pritiahli pozornosť najmä muţskej časti
návštevníkov obchodného domu, ktorí obdivovali skvelé nápady i krásu dievčat.
V programe sa prezentovala aj Základná škola na Bezručovej
ulici. Návštevníkom sa poskytli propagačné materiály o meste.
Súčasťou prezentácie bolo aj premietanie videozáznamu so
šotom o meste Trenčín s príhovorom jeho primátora.
Videoprojekciu vyuţil aj Útvar marketingu Mestského úradu
v Trenčíne na predstavenie kandidatúry Mesta Trenčín na
Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013. Prezentácia
Mesta Trenčín mala pozitívny ohlas, aj v porovnaní s prezentáciou iných miest. Mladí ľudia vystupovali veľmi sebavedome a zaujali skvelými, s profesionálmi porovnateľnými
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výkonmi. V tom vidno zásadný posun, ktorý sa od zamatovej
revolúcie udial. Do Viedne uţ nechodíme obdivovať, čo
dokázali iní, ale prezentujeme naše výkony, sluţby, produkty
aj ľudský potenciál ako rovnocenní partneri.
Info Trenčín 08.11.2007
Pomocná evidencia 600/1/07
Minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák
a prezident Policajného zboru Slovenskej republiky Ján
Packa za prítomnosti riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne plk. JUDr.
Vladimír Šramka odovzdali dňa 25. októbra 2007 pred budovou Krajského dopravného inšpektorátu – diaľničného
oddelenia v Trenčíne - Zlatovciach policajtom v Trenčianskom kraji tridsaťdva nových áut značky KIA CEED.
Trenčianske noviny 31.10.2007
Pomocná evidencia 558/1/07, 564/1/07
Na pracovnom rokovaní v Bazovského galérii sa stretli
8. novembra 2007 zástupcovia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja s predstaviteľmi Krajského úradu Zlínskeho
kraja. Táto návšteva nadviazala na jarnú návštevu delegácie
Trenčianskeho samosprávneho kraja v partnerskom Zlíne.
Riaditeľ Úradu Trenčianskeho
samosprávneho
kraja Ing. Dušan Lobotka pripomenul v privítacom príhovore nový
moment tradične dobrej
spolupráce oboch regiónov, keď sa očakáva
vstup oboch krajín do
Schengenského priestoru
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a spoločná hranica dostane diametrálne iný rozmer, keď bude
plynulejší pohyb občanov oboch krajov. Na zvýšený pohyb sa
treba pripraviť najmä v oblasti dopravy aj na tých cestných
ťahoch, ktoré neboli doteraz oficiálnymi hraničnými priechodmi. Za ďalšiu oblasť spolupráce označil Ing. Dušan
Lobotka prípravu spoločných europrojektov zo štrukturálnych
fondov Európskej únie – „Netreba vymýšľať vymyslené. Zlínsky kraj bol v minulosti veľmi úspešný v rámci bývalého programu Intereg a chceme aj my tie ich dobré skúsenosti zuţitkovať.“ Ďalej pripomenul, ţe trenčiansky ţupan a zlínsky
hejtman uţ začali rokovania o príprave spoločného Zlínsko Trenčianskeho euroregiónu, v dikcii usmernení, ktoré prichádzajú z Európskej únie. Vedúci odboru Kancelárie riaditeľa
Zlínskeho krajského úradu Mgr. Pavel Hrubec, MBA, ako
vedúci zlínskej delegácie, označil za najdôleţitejšiu prioritu
budovanie dopravnej infraštruktúry - „bez nej sa nedostaneme
ani do Zlínskeho ani do Trenčianskeho kraja významných
podnikateľov. Ak vytvoríme nové pracovné príleţitosti, tak sa
bude rozvíjať aj všetko ostatné.“ Vstupom do Schengenu
zmiznú hranice a migrácia pracovných síl a migrácia investícií
bude jednoznačnou prioritou. „Neznamená to, ţe by sme sa
mali stať konkurentmi, veď najvyššou formou konkurencie je
spolupráca,“ zdôraznil Mgr. Pavel Hrubec, MBA. Pracovné
rokovanie pokračovalo bilaterálnymi rokovaniami predstaviteľov jednotlivých odborov, kde sa uţ diskutovalo o konkrétnych moţnostiach spolupráce. Najviac spoločných projektov je zatiaľ v oblasti kultúry. Spomenúť moţno napríklad
Dni majstrov Trenčianskeho kraja a Slovácka, spoločné výstavy (Ľudový odev Moravy a Povaţia), ale aj pripravovaný
výskum na Myjavsku a Slovácku s názvom „Slivovica –
tekuté biele zlato“, zameraný na historické pálenice, tradičné
prístroje, ale aj piesne a zvyky, spojené s týmto tradičným
destilátom regiónu.
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Vlastné poznámky
V dňoch 7. – 8. novembra sa v Dubnici nad Váhom konalo
dvojdňové zasadnutie Zmiešanej slovensko-ukrajinskej komisie na implementáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny
o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej dňa
2. decembra 2002 v Kyjeve. Podujatie organizovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
ktoré je odborným garantom tejto spolupráce. Hlavným
bodom programu pracovného rokovania bol výber spoločných
slovensko-ukrajinských projektov na realizáciu v rokoch 2008
– 2009. Na záver rokovania sa uskutočnil slávnostný podpis
protokolu, ktorý podpísali štátny tajomník Ministerstva
školstva a vedy Ukrajiny prof. Andriy M. Gurzhiy a štátny
tajomník Slovenskej republiky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky Ing. Jozef Habánik, PhD. Keďţe
Trenčiansky samosprávny kraj je centrom mnohých
významných vedeckých inštitúcií, ako aj univerzitným sídlom
s perspektívou ich ďalšieho rozvoja, zavítali členovia
zmiešanej komisie hneď v úvodný deň rokovania na
Trenčiansku univerzitu a podvečer ich prijal predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH na pôde úradu. Uvítal skutočnosť, ţe komisia po
prvýkrát zasadla mimo hlavného mesta Slovenskej republiky v Trenčianskom kraji a zároveň vyslovil presvedčenie, ţe
realizácia projektov udrţí mladých vzdelaných ľudí na našom
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území a v konečnom dôsledku prinesie značné ekonomické
prínosy pre kraj i celú Slovenskú republiku.
Vlastné poznámky
Na základe schváleného uznesenia č. 119 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré bolo splatné dňa 22. októbra
2007, k Návrhu na umiestnenie pamätnej tabule pripomínajúcej miesto a význam udalostí zo 17. novembra 1989, za
účelom posúdenia všetkých historických, umeleckých,
architektonických a ďalších náleţitostí vedúcich k realizácii
tohto zámeru, menoval primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler členov Historickej komisie Mesta Trenčín
v tomto zloţení :
predseda komisie:
PhDr. Marián Kvasnička
členovia komisie:
akad. arch. Marián Strieţenec
Ladislav Moško
Ing. arch. Mlynčeková
Janka Fabová
Juraj Holubek
MUDr. Stanislav Pastva
Vlastné poznámky
S cieľom podpory a zvyšovania potenciálu cestovného ruchu ako jedného z hlavných prvkov kultúrneho, hospodárskeho, sociálneho a regionálneho rozvoja Mesta Trenčín,
menoval primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s platnosťou od 1. novembra 2007 členov poradného orgánu Komisie pre cestovný ruch Mesta Trenčín pre cestovný ruch
v tomto zloţení :
predseda komisie :
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Martin Barčák
členovia komisie :
Ján Babič
Mgr. Monika Gurínová
Ing. Vladimír Mráz
Ing. Patrik Anina
Ladislav Sekerka
Adriana Jeleneková
Vlastné poznámky
Súťaţ „ZlatyErb.sk“ kaţdoročne vyhlasuje spoločne Únia
miest Slovenska s Občianskym zdruţením Slovensko pod
záštitou predsedu Vlády Slovenskej republiky a Európskeho
komisára za Slovenskú republiku. Hlavným cieľom tejto
súťaţe je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a
oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a
ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne vyuţívať
informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a
prístupnosti sluţieb samosprávnych krajov, miest, mestských
častí a obcí. Súťaţ bola usporiadaná v spolupráci s verejným
informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou konferenciou ITAPA. Počas 10. ročníka medzinárodnej konferencie „Internet ve státní správě a samosprávě“, ktorá
sa konala 2. a 3. apríla 2007 v českom Hradci Králové za
účasti predstaviteľov európskych štátov, ocenil predseda Senátu Českej republiky Přemysl Sobotka za dlhoročný prínos
pre rozvoj informatizácie slovenských samospráv súťaţ
„ZlatyErb.sk“. Súťaţ sa tak zaradila medzi významné projekty
v oblasti ITMS v Európe, ktorú slávnostne vyhlásil dňa 4. mája 2007 Ing. Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie
Informatizácie spoločnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky počas 17. snemu Únie miest Slovenska. Do súťaţe
sa prihlásilo 75 samospráv so svojimi internetovými stránkami
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a elektronickými sluţbami, ktoré hodnotilo 12 porotcov podľa
62 kritérií. Na vyhodnotení súťaţe dňa 12. novembra 2007
v Bratislave prevzali tí najlepší ocenenia. Bez ocenenia sa
nevrátili domov ani zástupcovia mesta Trenčín.
V súlade s podmienkami súťaţe v kaţdej kategórii bola
udelená Hlavná cena a maximálne štyri ceny bez určenia
poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnili na druhom aţ
piatom mieste. V tomto ročníku súťaţe boli na ocenenie
nominované v prvej kategórii len tri samosprávne kraje.
Najvyššie ocenenie „Dexia GrandPrix“ a „Nomináciu na
cenu EuroCrest“ u všetkých porotcov získalo opäť hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava.
V hlavných kategóriách súťaţe boli zaznamenané tieto
umiestnenia :
- Víťazom kategórie web – vyššieho územného celku sa
stal Banskobystrický kraj. Bez určenia poradia sa umiestnili
Nitriansky samosprávny kraj a Ţilinský samosprávny kraj,
- Víťazom kategórie web - mesta bola vyhlásená stránka
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Medzi
ocenenými bez určenia poradia sa umiestnili mestá
Trenčín, Piešťany, Šaľa a Ilava.
- Víťazom kategórie web - obce bola vyhlásená stránka obce
Chocholná - Velčice. Medzi ocenenými bez určenia
poradia sa umiestnila obec Melčice - Lieskové z Trenčianskeho okresu
Špeciálne ceny boli udelené v kategóriách :
- „Najlepšia elektronická sluţba samospráv“ poskytovanú
ústredným portálom verejnej správy, v ktorej najvyššie
ocenenie získali mestá Trnava a Banská Bystrica. Medzi
ocenenými bez určenia poradia sa umiestnilo aj mesto
Trenčín.
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- „Najlepšia stránka samospráv v oblasti cestovného
ruchu“, kde najvyššie ocenenie získalo mesto Trenčín a na
druhom mieste sa umiestnilo hlavné mesto Bratislava.
- „Najlepšia bezbariérová stránka územných samospráv“,
kde najvyššie ocenenie získalo mesto Ilava pre mestom
Nová Dubnica.
Vlastné poznámky
Pár dní v predstihu bol deň
14. november 2007 v Trenčíne
venovaný spomienkam na
Neţnú revolúciu z roka 1989,
pretoţe záver týţdňa, kedy
pred
osemnástimi
rokmi
vyvrcholil boj demokratických
síl za zvrhnutie diktatúry proletariátu, sa tešil pozornosti európskemu šampionátu
nohejbalistov
a súťaţnej
prehliadke
amatérskych
a profesionálnych filmov. Ich začiatok patril stretnutiu
študentov so stredných škôl s aktivistami revolučných dní
v Trenčíne Rudolfom Dobiašom a PhDr. Mariánom
Kvasničkom v kine v Artkine Metro, po ktorom nasledovalo
slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove Mestského
úradu v Trenčíne. Hlavnými aktérmi odhalenia boli primátor
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a poslanec Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Marián Kvasnička, ktorí
pred odhalením predniesli krátke prejavy. Ing. Branislav
Celler vo svojom vystúpení konštatoval, ţe „pred
osemnástimi rokmi priviedla občanov na Mierové námestie
snaha odstrániť komunistickú svojvôľu, čo vyjadrili štrnganím
kľúčov. Uplynulé obdobie od zamatovej revolúcie bolo
poznamenané odstraňovaním krívd z minulosti a hospodársky
ţivot sa prispôsoboval systému, ktorý osvedčil vo vyspelých
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krajinách sveta. Dosiahnuté
zmeny ako vstup do NATO,
Európskej únie a Schengenská
hranica sa posúva aţ za Čiernu
nad Tisou, dostali pevné základy,
ktoré
rešpektuje
celý
demokratický
svet“.
PhDr.
Marián Kvasnička svoje vystúpenie naladil na práve uskutočnené stretnutie so stredoškolskými študentmi, v ktorom sa priznal, ako vnímal tieto
hektické dni. „Tieto dni boli naplnené nadšením, strachom
a úzkosťou, lebo sme nevedeli ako to skončí. Bolo nám
všetkým jasné, ktorí sme stáli na vlečke, ţe na začiatku boli tí,
ktorí mali určité vízie, čo treba zmeniť. Keď odvaha
zlacnenela, potom prišli profesionáli. frajeri, machri, architekti
moci a naištaľovali to, čo im prinieslo pôţitok. Odpovedal aj
na otázku, čo priniesla revolúcia obyčajným ľuďom –
„slobodne sa rozhodovať, deti sa nemusia krstiť na iných
farách, sobáše sa nemusia tajne vybavovať, nemusíme tajiť
svoje vierovyznanie, nemusí sa pokutne hľadať zaujímavá literatúra, môţeme cestovať aj študovať po celom svete. Máme
aj problémy. Tie problémy sú v slobodnom rozhodovaní, lebo
v minulosti si človek nemal z čoho vyberať a dnes má kaţdý
moţnosť vybrať z viacerých moţností.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 22.11.2007
Pomocná evidencia 639/1/07
Predsedovia samosprávnych krajov zoskupení v Zdruţení
SK - 8 sa stretli dňa 22. novembra 2007 v Trenčíne. Podľa
hos-titeľa a súčasného predsedu Zdruţenia SK - 8 MUDr.
Pavla Sedláčka, MPH jednou z tém rokovania bola
budúcnosť Domu slovenských regiónov v Bruseli. „Keďţe
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nám koncom roka 2007 končí nájomná zmluva v tomto
zariadení, máme na stole pripomienky všetkých kolegov
k novej zmluve, ako budeme v Bruseli pokračovať. Ukazuje
sa, ţe je výhodné mať tých styčných pracovníkov priamo
v Bruseli, ako zázemie, keď chodíme na rokovania výboru
regiónov alebo na kongresy lokálnych a regionálnych autorít.
Takţe sme hľadali formu, ako by zdruţenie SK – 8 prebralo
zmluvné vzťahy, ktoré mal doteraz Košický samosprávny kraj
a my ostatní cez Košický kraj. Hľadáme cesty, aby sme si
túto inštitúciu v Bruseli udrţali, lebo je to z nášho pohľadu
veľmi dôleţitá“, konštatoval ţupan MUDr. Pavol Sedláček,
MPH. Rokovanie bolo prípravou aj na veľmi dôleţité
rokovanie s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky dňa 26. novembra 2007 s Ing.
Ľubomírom Váţnym, ktorého témou bude moţný prechod
regionálnych ţelezničných tratí na samosprávne kraje. Podľa
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH toto riešenie ţupanom zatiaľ
ekonomicky nie celkom vyhovuje, lebo samosprávne kraje nie
sú dostatočne ekonomicky pripravené prebrať takúto
zodpovednosť. Okrem toho ţupani hodnotili rokovania
s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky Ing. Mariánom Janušekom o rozdelení prostriedkov
z technickej asistencie na Regionálny operačný program, aby
vedeli koľko ľudí budú musieť kraje prijať do
sprostredkovateľských orgánov v jednotlivých regiónoch.
„Dostali sme tabuľky, rozpisy, aktuálny počet, ktoré boli
diametrálne rozdielne s pôvodnými návrhmi. Pôvodné úvahy
boli o niekoľkých desiatkach pracovníkov v regiónoch,
momentálne by to malo byť 5 aţ 7 ľudí na kraj, ktorí by sa
mali podieľať na čerpaní europrostriedkov z podpísaných
programov. Diskutovali sme aj o moţnosti prijatia
a spolufinacovania aj ďalších pracovníkov, ktorí by túto
činnosť vykonávali“, konštatoval trenčiansky ţupan. Predseda
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Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH informoval svojich kolegov aj o výsledku rokovania
s generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne
o praktickom napĺňaní nariadenia vlády o minimálnej sieti.
Ţupani informovali, ţe v jednotlivých regiónoch uţ pokračujú
rokovania s riaditeľmi krajských poisťovní o konkrétnych
zazmluvneniach. Pretoţe vo vládnom nariadení sú definované
nemocnice, ale sú tam definované aj minimálne počty postelí
pre kraje, ktoré vytvárajú priestor aj pre ostatné nemocnice
v regiónoch. Všetko pokračuje tak, aby do konca tohto roku
mohli byť podpísané zmluvy na budúci rok. Predsedovia
vyšších územných celkov sa chystajú aj na rokovania
s ministrom hospodárstva o Regionálnych inovačných
centrách, takisto o projektoch, ktoré by mali ísť cez všetky
regióny. Rokovali aj o výške hradených oprávnených nákladov pre SAD-ky, kde majú jednotlivé kraje rôzne zmluvy
s rôznymi dopravcami, snahou predsedov vyšších územných
celkov je dosiahnuť jednotný postup v rámci Slovenska, ktorý
je dôleţitý aj z hľadiska kontroly. Ţupani diskutovali aj o akceptovaní vyššej kolektívnej zmluvy v oblasti autobusovej dopravy, ktorú predloţil odborový zväz cestnej dopravy. Jednou
z tém bola tieţ budúcnosť Zdruţenie SK - 8, čo sa týka rotujúceho predsedníctva, ale aj stanov a práce tejto organizácie.
„Podobne ako Zdruţenie miest a obcí Slovenska, chceli by
sme vytvoriť kanceláriu zdruţenia s pracovníkmi, ktorí by
nám určitú agendu sledovali. Tieto otázky chceme doriešiť do
konca tohto roka,“ uzavrel ţupan MUDr. Pavol Sedláček,
MPH.
tsk.sk
Od 22. novembra 2007 sa novým veliteľom Síl výcviku a
podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky stal generál
Miroslav Kováč, ktorý doteraz zastával funkciu náčelníka
179

štábu Personálneho manaţmentu Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na poste vystriedal generála
Jána Kačmára odchádzajúceho do zálohy. Generál Miroslav
Kováč vyštudoval Vysokú vojenskú školu pozemného vojska
vo Vyškove, Vojenskú akadémiu v Brne a Akadémiu generálneho štábu v nemeckom Hamburgu. V uplynulom období
zastával mnohé veliteľské a riadiace posty v ozbrojených
silách. Okrem iného bol aj zástupcom veliteľa pozemných síl.
Svojej funkcie sa ujme oficiálne 1. decembra 2007. Nový
veliteľ stál v čele predchádzajúcej funkcie stál od 18. decembra 2004.
Minister obrany Mgr. František Kašický pri tejto príleţitosti do zálohy odchádzajúcemu generálovi Jánovi Kačmárovi udelil Medailu ministra obrany Slovenskej republiky
2. stupňa. Na slávnostnom zhromaţdení v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne Mgr. František Kašický konštatoval, ţe „je veľmi rád, ţe
sa môţe v mene celého vedenia rezortu takýmto ľudským
a dôstojným spôsobom rozlúčiť pri odchode z funkcie s generálmajorom Jánom Kačmárom. Človekom, čo vyše štyri desiatky rokov pôsobil v ozbrojených silách a urobil mnoho
dobrého pre armádu.“ V súvislosti s odchodom do zálohy
zaspomínal generál Ján Kačmar na dávne chvíle takto : „Od
útleho veku, keď som ako 15 - ročný chalan prvýkrát obliekol
vojenskú uniformu, prešlo dlhých 41 rokov. Neskutočných
15.000 dní, kedy som sa prebúdzal i zaspával ako vojak. Dnes
je deň, keď som sa rozhodol ukončiť svoju vojenskú kariéru.
Ďakujem vám všetkým.“
tasr.sk 23.11.2007
Pomocná
evidencia
643/1/07
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V posledných rokoch sa neodmysliteľnou súčasťou mesta
Trenčín v zimnom období stála prevádzka mobilnej ľadovej
plochy na Štúrovom námestí. Zamestnanci Mestského hospodárstva a správa lesov, m. r. o., Trenčín opäť začali s jej
prípravou 2. novembra, aby bola pripravená na otvorenie
1. decembra 2007. „Po osadení a montáţi konštrukčných
prvkov bol chladiaci systém naplnený chladiacou zmesou,
pokračovalo sa napúšťaním vody a po spustení chladiaceho
zariadenia začalo sa s vý-robou ľadu. Pre začatie pre-vádzky
a výbornú kvalitu ľa-du, ktorého hrúbka musí byť minimálne
8 cm, sú samo-zrejme dôleţité aj priaznivé poveternostné
podmienky,“ povedala riaditeľka Mest-ského hospodárstva
a správa lesov, m. r. o., Trenčín Ing. Erika Vravková.
Bezplatný vstup na ľadovú plochu bude denne od 10.00 do
21.00 h. Deti do 6 rokov môţu korčuľovať iba v sprievode
dospelej osoby. Prevádzku mobilnej ľadovej plochy a
dodrţiavanie prevádzkového poriadku zabezpečia traja
zamestnanci Mestského hospodárstva a správa lesov, m. r. o.,
Trenčín. Korčuľovanie na mobilnej ľadovej ploche budú
vyuţívať v rámci pohybových aktivít aj deti a mládeţ zo škôl
mesta Trenčín a blízkeho okolia. O ukončení sezóny na
ľadovej ploche rozhodne počasie. V prípade trvale nízkych
teplôt môţe byť mobilná ľadová plocha pre záujemcov v
prevádzke aţ do polovice apríla 2008.
Pomocná evidencia 649/1/07
Uţ v nedeľu 2. decembra 2007, keď zaţiarila na adventnom
venci prvá svieca v Trenčíne umocnila sviatočnú atmosféru
svetelná výzdoba, realizovaná obdobne ako minulý rok. Svetelné efekty boli však ešte pôsobivejšie. K tradičnej výzdobe
sa pridalo nové nasvietenie historických pamiatok ako napríklad farského kostola Narodenia Panny Márie, karnera svätého
Michala či synagógy. I tento rok najväčšia pozornosť Mesta
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Trenčín bola venovaná vianočnej výzdobe na námestiach a
peších zónach. Výzdobu v centre realizovala spoločnosť Siemens na základe zmluvy zo dňa 29. septembra 2003 o poskytnutí súčinnosti pri montáţi, demon-táţi a prevádzkovaní
príleţitostného osve-tlenia Mestské hos-podárstvo a správa
lesov m.r.o. Trenčín zabezpečovala výz-dobu aj v ostatných
častiach mesta. Pra-covníci ju pripravovali uţ od októbra
2007. Na Mierovom námestí bolo vybudované nové zväčšené
ukotvenie pre osadenie vianočného stromu, čím je moţné
osadiť drevinu s väčším obvodom kmeňa. Vianočný strom bol
osadený 23. novembra
2007.
Pribliţne 15 metrov
vysoký
smrek
obyčajný
však
vyrástol
v Trenčianskej
Teplej.
Jeho
darkyňou
stromu
bola
Marta
Chytilová z Trenčína. Strom, ktorý skrášli okolie nákupného
strediska Radegast na Sihoti zas venovala Anna Hmiráková
z Trenčína. V Záblatí bol osadený strom z Orechového, ktorý
venoval pán Blaško. Kara Slowakia WT, s.r.o. venovala
strom, ktorý skrášlil mestskú časť Zlatovce. O výbere stromu
sa rozhodovalo ťaţko, nakoľko po uverejnení výzvy sa
prihlásilo viacero obyvateľov, ktorí mali záujem ihličnan
darovať, no nie je všetky vyhovovali po estetickej stránke.
Vianočnú atmosféru na Mierovom námestí dotvoril betlehem.
Celkovo bolo v rámci výzdoby centra mesta osadených
niekoľko druhov ozdobných prvkov - 5 svietiacich stropov, 16
kusov svetelných gúľ, 8 ihličnatých stromov, listnatý strom,
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vianočný strom, 78 listnatých stro-mov, svetelný erb mesta a
štyri vstupné brány.
Pomocná evidencia 650/1/07
V piatok 16. novembra 2007 sa s vojenskými poctami rozlúčili predstavitelia Ministerstva obrany Slovenskej republiky
s vojakmi slovenského kontingentu, odchádzajúcich na
polročnú misiu UNDOF na Golanské výšiny. Pri tejto príleţitosti k nastúpeným vojakom konštatoval minister rezortu
obrany Mgr. František Kašický, ţe do kasární v Trenčíne sa
opäť vracia vojenský duch a vojenský ţivot. Na obdobie na
polročnú nastúpilo 50 vojakov, z nich jedna vojačka, ktorí
vystriedajú rovnaký počet vojakov zo 130 členného kontingentu na Golanských výšinách. Vojaci mali príslušnosť z
trenčianskeho
práporu
zabezpečenia
velenia
pozemných
síl
a
michalovského
delostreleckého oddielu.
Slovenský
kontinent
pôsobí na najstaršej misii
v
rámci
OSN
na
Golanských výšinách od
roku 1998. Vojaci na
Golanských výšinách dohliadajú na dodrţiavanie prímeria
a bezpečnosť hranice medzi Izraelom, Libanonom a Sýriou.
Úlohou vojenského kontingentu bude stráţiť pri ozbrojených
konfliktoch medzi Izraelom a Hizbaláhom aj miestne zdroje
pitnej vody, ktoré sú v tejto oblasti veľmi cenné. Vo svojom
príhovore minister obrany Mgr. František Kašický zvýraznil,
ţe „naše pôsobenie na Golanských výšinách chce postupne
ukončiť. Tento náš zámer sme ohlásili a musíme ho
prerokovať v rámci OSN. V budúc-nosti budeme len v troch
183

operáciách v rámci ope-rácií NATO v Afganista-ne, v rámci
Európskej únie na Balkáne v Kosove alebo Bosne a
Hercegovine a v rámci OSN na Cypre.“ Pri rozlúčke minister
sľúbil, „ţe sa nelúčia nie na dlho, pretoţe v predvianočnom
období chce práve misiu na Golanských výšinách navštíviť.
Vlastné poznámky
Poradensko-informačné centrum bolo zriadené v objekte
Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne. Poradensko-informačné centrum Policajného
zboru bolo otvorené 1. júla 2001 a stalo sa jednou z preventívnych aktivít, ktorej cieľom sa stalo v širšom slova
zmysle predchádzanie a následné zniţovanie trestnej činnosti.
Charakter problémov s ktorými sa občania obracajú na políciu a hľadajú pomoc v Poradensko-informačnom centre je
veľmi rozmanitý. Občania sa informujú a overujú si postup
a zákonnosť konania polície, ţiadajú radu ako postupovať, ak
chcú podať trestné oznámenie, riešenie rôznych občianskoprávnych sporov, majetkovo-právne spory, susedské spory,
otázky ako postupovať pri získavaní slovenského štátneho
občianstva pre cudzincov, informácie o drţbe zbrane. Ďalej
občania ţiadajú informácie o vydávaní dokladov – čo urobiť
ak majú neplatný občiansky preukaz, ako postupovať pri vybavovaní občianskeho preukazu, ak chcú nahlásiť stratu alebo
odcudzenie dokladov, ţiadajú informácie k problematike vydávania pasov, vodičských preukazov, prepisu motorových
vozidiel a podobne. Časté sú aj otázky k podmienkam o vstupe
do Policajného zboru. Najčastejšie sa však občania informujú
o správnych poplatkoch na jednotlivých sluţbách Policajného
zboru. Občania najčastejšie vyuţívajú pomoc v Poradenskoinformačnom centre osobnou návštevou, telefonicky alebo
e-mailom.
Vlastné poznámky
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Programový rozpočet na rok 2008 prešiel bez jedinej zmeny
na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 17. decembra 2007. Predkladateľ MUDr. Ľubomír Sámel ho
navrhol ako vyrovnaný, čo znamená, ţe rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo výške 1.308.817.000 Sk je nula. Schodok v kapitálovej časti je v porovnaní s rokom 2007 niţší o 40
mil. Sk, prebytok beţného rozpočtu zase vyšší o 14 mil. Sk.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý predpokladaným prebytkom v hospodárení za tento rok a prevodom finančných
prostriedkov z rezervného fondu Mesta Trenčín. „Na financovanie prechodného rozdielu medzi príjmami a výdavkami je
rozpočtovaný kontokorentný úver. Jeho vplyv na rozpočet je
však neutrálny, nakoľko k 31. decembru 2008 musí byť v
plnej výške splatený,“ uviedol MUDr. Ľubomír Sámel. Samospráva nastavila celkové príjmy a výdavky vrátane finančných
operácií na 1,368 miliardy Sk, z toho viac ako 520 miliónov
Sk tvoria kapitálové výdavky, teda peniaze určené na
investície v meste. Je to napríklad desať ráz viac ako na rok
2008 vyčlenilo mesto Ţilina. Schválený programový rozpočet
s jasne definovanými cieľmi vyuţitia prostriedkov má 145
strán. Kapitálové výdavky ovplyvnila hlavne plánovaná
prekládka trate a výstavba nového mosta. Investície do modernizácie ţelezničnej trate dosahujú 125 miliónov Sk. V budúcom roku 2008 chce mesto Trenčín investovať 85 miliónov
Sk do výstavby novej plavárne a stará plaváreň ustúpi
ţeleznici. Peniaze na tento účel získalo mesto Trenčín uţ vlani
od ţelezníc Slovenskej republiky, ktoré plaváreň odkúpili.
Stavať sa však tento rok nezačalo, tak peniaze ostali na účte.
Ďalšie prostriedky štát mestu Trenčín preplatí za to, ţe
vykupuje pozemky a stavia domy pre tých obyvateľov,
ktorých domy sa musia pre trať asanovať. Mesto Trenčín tieţ
postupne vykupuje pozemky pod juhovýchodným obchvatom
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mesta a následne ich predá štátu. Budúci rok má ísť o
pozemky za 107 miliónov Sk. Samospráva sa chystá tieţ
predĺţiť Inoveckú ulicu tak, aby viedla do pripravovanej
nákupnej zóny Laugaricio. Na jej financovaní sa majú 40
miliónmi Sk spolupodieľať aj firmy dislokované v tomto
priestore. Pod cestným mostom sa má vybudovať kruhový
objazd, pričom podľa primátora Ing. Branislava Cellera 50
miliónmi Sk prispeje investor výstavby obchodného centra
Aupark v centre. Ďalšie desiatky miliónov Sk pôjdu z mestských peňazí do opráv mestských komunikácií. V rámci
celého rozpočtu má ísť najviac prostriedkov do dopravy,
rozvoja komunikácií a do vzdelávania. Napríklad kultúra dostane 18,6 milióna Sk, propagácia a marketing mesta niečo cez
5 miliónov Sk.
Info Trenčín 20.12.2007
Pomocná evidencia 688/1/07
Úderom polnoci zo dňa 20. na 21. decembra 2007 sa Slovenská republika oficiálne stala súčasťou schengenského
priestoru, ktorý zahŕňa od tohto dňa 24 európskych štátov. V
rámci tohto priestoru sa môţu všetci občania Slovenska pohybovať bez kontrol na hraniciach. Túto udalosť si nenechali
ujsť tisícky občanov Bratislavy a prišli na bývalý hraničný
priechod Bratislava - Berg, aby sa mohli voľne prejsť po
hranici. Oficiálne oslavy vstupu Slovenska do schengenského
priestoru ukončil po polnoci ohňostroj. Minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák so starostom luxemburského mesta Schengen Rogerom Weberom presne o
polnoci zdvihli závory na slovensko-rakúskom priechode
Bratislava – Berg a Slovensko sa stalo súčasťou schengenského priestoru.

186

Posledné minúty pred otvorením hranice vyuţili viacerí
záujemcovia moţnosť získať poslednú pečiatku z hraničného
priechodu Bratislava - Berg do svojho pasu a niekoľko desiatok pečiatok v improvizovanej colnici dal aj minister vnútra
Róbert Kaliňák.
Pred samotným
otvorením hraníc
odznel rozkaz ministra vnútra, ktorým nariadil všetkým príslušníkom
policajného zboru
sluţobne zaradeným na oddelenia
hraničnej polície
Róbert Fico a Alfréd Gusenbauer
ukončiť od piatka 21. decembrazľava
2008
vykonávanie kontrol na
hraničných priechodoch s Českom, Maďarskom, Poľskom a
Rakúskom.
Pred týmto záverečným polnočným aktom hraničnú závoru
na tomto priechode symbolicky prepílili uţ v tento deň
dopoludnia o 11:24 hod. šéfovia vlád Slovenska a Rakúska
Róbert Fico a Alfréd Gusenbauer za asistencie prezidenta
Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Na slávnostnom
akte doprevádzané zvukmi Beethovenovej „Ódy na radosť“ sa
zúčastnil aj starosta luxemburskej obce Schengen Roger
Weber, kde v roku 1985 podpísali dohodu o odstránení
hraničných kontrol.
Oslavy na štátnej hranici medzi Slovenskom a Rakúskom
pokračovali vo večerných hodinách. Od 20:00 h atmosféru
navodzovala disko hudba. O 21:00 h podujatie oficiálne otvoril moderátor Tony Moyzes a počas programu vystúpili hudobné skupiny Love4money a Tublatanka. Atrakciami boli
posledné pečiatky do pasov, vyhľadávanie kontrabandu
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sluţobným psom či súťaţ o nájdenie pašovaného tovaru v
starých autách. O 23:30 h. sa prihovoril minister vnútra
Slovenskej republiky Róbert Kaliňák a starosta Schengenu
Roger Weber. Obidvaja potom presne o polnoci slávnostne
otvorili hraničnú závoru. Nasledoval ohňostroj a slávnostný
prípitok.
Vstup Slovenskej republiky do schengenského priestoru je
veľkým záväzkom voči svojim európskym partnerom, povedal
v tento deň predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico.
Uvedené slová doplnil záväzkom voči Ukrajine, ţe sprísnené
kontroly na spoločných hraniciach nebudú prekáţkou pre
ďalší rozvoj susedských vzťahov. „Je fascinujúce, ţe po
dnešnej noci bude moţné prejsť z Tallinu do Lisabonu bez
absolvovania jedinej pasovej kontroly,“ to je praktický
význam dnešných udalostí. Rakúsky spolkový kancelár Alfréd
Gusenbauer na hraničnom priechode Petrţalka - Berg dal
likvidáciu hraničných rámp do kontrastu s nedávnym
rozdelením Európy prostredníctvom ţeleznej opony.
O udalosti povedal „Schengen je priestor mieru, bezpečnosti
a stability“ a súčasne odmietol obavy zo šírenia kriminality.
Rozšírenie schengenského priestoru bez vnútorných hraníc v
Európskej únii o krajiny niekdajšej východnej Európy posilní
bezpečnosť Rakúska, vyhlásil kancelár Alfréd Gusenbauer.
Vstup deviatich krajín posunie hranicu schengenskej zóny o
niekoľko stoviek kilometrov smerom na východ. To znamená,
ţe Rakúsko bude bezpečnejšie a ešte viac v srdci Európy, ako
bolo doteraz, povedal Gusanbauer pre rakúsku agentúru APA.
Do rozšírenej schengenskej zóny vstupujú aj susedia Rakúska
Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko. Obavy
časti rakúskej verejnosti, ţe po zrušení hraničných kontrol
zasiahne krajinu vlna zločinnosti z východu, označil
Gusenbauer za neodôvodnené. Rozšírenie zóny bez
vnútorných hraníc znamená aj rozšírenie „zóny bezpečnosti a
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stability v Európe“, uviedol kancelár, pričom zdôraznil, ţe
Rakúsko patrí ku krajinám, ktoré z rozšírenia Európskej únie
smerom na východ „najviac profitovali“.
Tento slávnostný deň dal príleţitosť k tomu, aby som
priblíţil vznik Schengenského priestoru. Ten dostal meno
podľa luxemburského
mestečka
Schengen
neďaleko francúzskych
hraníc, v ktorom v roku
1985 uzatvorili prvú a v
roku 1990 druhú Schengenskú dohodu. Nadväzovali na francúzskonemeckú dohodu z roku
1984, v ktorej sa obe
krajiny dohodli na postupnom rušení kontrol na spoločnej
hranici. Donútili ich k tomu štrajky vodičov diaľkovej
dopravy, protestujúcich proti veľkým čakaniam na hraničných
priechodoch. Kým prvá Schengenská dohoda ochotu štátov
hraničné kontroly rušiť len deklarovala, druhá, ktorá vstúpila
do platnosti aţ v roku 1995, ich zrušila aj v praxi. Dohodu
podpísali Francúzsko, Nemecko a štáty Beneluxu a postupne
do roku 1995 sa k nej pripojili Taliansko, Španielsko,
Portugalsko, Grécko a Rakúsko. Od roku 1996 sa k Schengenu
postupne pridali Dánsko, Fínsko, Švédsko a aj dve krajiny
mimo Európskej únie - Nórsko a Island. Od 20. decembra
2007 pribudlo k 15 štátom aj ďalších deväť z 12 nováčikov
Európskej únie – Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko,
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko a Malta. Z krajín
Európskej únie mimo Schengenský priestor zostali len Veľká
Británia a Írsko, ktoré sa však podieľajú napríklad na
policajnej spolupráci. Zostali teda ešte tri krajiny a to
Rumunsko, Bulharsko a Cyprus s problémovou hranicou.
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Okrem nich zvaţujú pristúpenie k voľnému pohybu osôb aj
ďalšie dve krajiny mimo únie, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.
Podobné oslavy sa dňa 20. decembra 2007 konali na štátnej
hranici
v blízkej
Drietome
medzi
Slovenskom a Českom nie tak pompézne, ale o to srdečnejšie opäť za
neopakovateľnej
kulisy
občanov
oboch
bratských
národov. Minister
vnútra Slovenskej
republiky Róbert
zľava Ivan Langer a Róbert Kaliňák
Kaliňák spolu so svojím kolegom z Českej republiky Ivanom
Langerom za prítomnosti predsedu Trenčianskeho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera a ďalších funkcionárov verejnej správy o
19:00 h rozpílili hraničnú závoru medzi obidvomi krajinami a
odhalili pamätnú dosku k vstupu krajín do schengenského
priestoru.
Vlastné poznámky
Peter Ď. (24 ročný), ktorý 12. mája 2007 zavraţdil predavačku 52ročnú Annu Jánsku v podnikovej
predajni Old Herold v Trenčíne, v
piatok 7. decembra 2007 pred
Okresným súdom v Trenčíne odmietol uzavrieť dohodu o vine a
treste. Prečo si rozmyslel dohodnutý
24 ročný trest, vysvetlil slovami, ţe
obvinený Peter Ď. pred pojednávaním
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sa cíti vinný a nejde mu o výšku trestu, ale o spravodlivý
proces a o štipku nádeje na odpustenie. Okresný súd
v Trenčíne tak vrátil prípad na Okresnú prokuratúru
v Trenčíne k opätovnému posúdeniu. Za vraţdu hrozí vrahovi
väzenie od 20 do 25 rokov, prípadne doţivotie. Súčasťou
dohody o vine a treste bolo pre Petra Ď. aj protialkoholické
liečenie a úhrada škody manţelovi vo výške 168 - tisíc Sk a
firme Old Herold vo výške 76 - tisíc Sk.
Trenčianske noviny 20.12.2007
V Trenčianskom kraji sa stalo od 01. januára do 31. decembra 2007 na cestách spolu 5.870 dopravných nehôd. Dopravné
nehody spôsobili smrť 53 osobám, ťaţké zranenia 159
osobám a ľahké zranenia 983 osobám. V porovnaní
s rovnakým obdobím roka 2006, sa stalo v Trenčianskom kraji
o 180 dopravných nehôd menej. V pôsobnosti Okresného
riaditeľstva Policajného zboru Trenčín, do ktorého kompetencie patria okresy Trenčín, Ilava, Bánovce nad Bebravou,
Myjava a Nové Mesto nad Váhom sa stalo v roku 2007 spolu
2.965 nehôd, pri ktorých bolo 29 osôb usmrtených, 76
ťaţko zranených a 526 ľahko zrazených. Alkohol
u vinníkov dopravných nehôd „asistoval“ v Trenčianskom
kraji v roku 2007 v 303 prípadoch.
Štatistika nehôd :
- na diaľnici sa stalo 280 dopravných nehôd,
- na cestách 1. triedy 1572 dopravných nehôd,
- na cestách 2. triedy 850 dopravných nehôd,
- na cestách 3. triedy 467 dopravných nehôd.

191

Ekonomický ţivot
V utorok 9. januára 2007 pre nehodu na koľajisku pri
Ţelezničnej stanici v Trenčíne meškali osobné i nákladné
vlaky. K nehode došlo ráno o 4.12 h, keď pred vjazdom do
ţelezničnej stanice Trenčín od Bratislavy sa na prvej traťovej
koľaji vykoľajili štyri vozne nákladného vlaku. Vykoľajené
vagóny poškodili výhybky a ţelezničný zvršok trate. Podľa
vyjadrenia hovorkyne Ţelezničnej spoločnosti Slovenskej
republiky Martiny Pavlíkovej predbeţná škoda sa odhaduje
na ţelezničnom zvršku a výhybkách na cca 350 - tisíc Sk, na
zabezpečovacom
zariadení vo výške
cca 25 - tisíc Sk a
na vykoľajených ţelezničných vozňoch
vo výške cca 100 tisíc korún. Doprava
na prvej traťovej
koľaji medzi ţelezničnými stanicami
Zlatovce a Trenčín
bola prerušená aţ do večera do 18,10 h. Pre spomínanú nehodu
meškalo 15 osobných vlakov o 104 minút a jeden nákladný aţ
o 433 minút. Následky nehody odstraňovali pracovníci
Ţelezničnej spoločnosti Cargo, a.s. a Ţelezníc Slovenskej
republiky. Príčiny vzniku nehodovej udalosti budú určené aţ
po vyhodnotení technického stavu ţelezničného zvršku a
výsledkov komisionálnej prehliadky a merania technického
stavu ţelezničných vozňov.
Trenčianske noviny 17.01.2007
Pomocná evidencia 15/2/07
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Na sviatok Troch kráľov, v sobotu 6. januára 2007 sa stala
na
Partizánskej
ulici v Trenčíne
kuriózna dopravná
nehoda, keď vodič
vozidla
značky
Mazda nezvládol
riadenie v zatáčke
z Legionárskej ulice a v plnej rýchlosti z Partizánskej ulice vyletel
z cesty
prerazil
oplotenie a skončil v jame po bývalých Masaryčkách, ktorá je
hlboká aţ šesť metrov. Hoci pohľad na auto prevrátené na
boku v hlbokej jame vyzeral šokujúco, pri nehode nebol nik
zranený.
Trenčianske noviny 17.11.2007
V sobotu 20. januára 2007 sa uskutočnilo na Výstavisku
Trenčín mesto módy postupové kolo na majstrovstvá Slovenska make-up, ktoré sa uskutoční 16. marca 2007 v Trenčíne pri príleţitosti jarnej časti výstavy Trenčín mesto módy.
Tohto výberové kola sa zúčastnilo iba deväť súťaţiacich so
svojimi modelkami a postupovalo šesť súťaţiacich a jedna
náhradníčka. Z trenčianskeho regiónu sa na súťaţ neprihlásila
ţiadna profesionálna kozmetička, vizáţistka, stylistka či študentka týchto odborov. Finále súťaţe sa uskutoční v Mníchove. Medzinárodná porotkyňa Eva Boskovičová konštatovala, ţe naše súťaţiace sú porovnateľné s európskou špičkou. Dôkazom sú aj posledné umiestnenia na najvyššej priečke na Majstrovstvách Európy v roku 2005 Daniely Karabegović zo Zvolena, ktorá sa umiestnila na prvom meste. Čo
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hovorí o svojich úspechoch víťazka – „Úspech v takýchto
súťaţiach pokladá za výborný odrazový mostík v kariére a
zviditeľnenie vlastnej práce i firmy, salónu či školy. Dostávam
viac pracovných ponúk. Čo ma najviac teší, ţe môj úspech
motivoval ţiačky zo Zdruţenej strednej školy vo Zvolene, kde
pôsobím k ďalšej práci a seba zdokonaľovaniu.“
Trenčianske noviny 25.01.2007
Výrobca pánskej konfekcie, spoločnosť Ozeta Neo, a.s.
Trenčín, ktorej vlastníkom je skupina Penta Investments oznámila dňa 12. februára 2007, ţe k 31. marcu 2007 prepustí 870
svojich zamestnancov. Ako ďalej na stretnutí s novinármi
v Bratislave uviedol predseda predstavenstva Ozeta Neo a
jeden z partnerov skupiny Penta Jozef Špirko, o prepustení
rozhodlo predstavenstvo spoločnosti v piatok 9. februára 2007
a zamestnancom to oznámili 12. februára 2007. Predstavenstvo spoločnosti Ozeta Neo rozhodlo o uzavretí závodu v
Trenčíne a prevádzky v Skalici. O prácu by malo prísť 570
úkolových pracovníkov z Trenčína a 131 zo Skalice, 85
reţijných pracovníkov v Trenčíne a 9 v Skalici a 62 technickohospodárskych pracovníkov v Trenčíne a 13 v Skalici. Po
prepustení by v Ozete Neo zostalo 1 500 zamestnancov.
Za jednu z príčin vedúcich k zatvoreniu závodu a prevádzky
označil Jozef Špirko predovšetkým posilňovanie slovenskej
koruny voči euru. Na export pritom ide 90
% produkcie Ozety Neo. Platy zamestnancov sú v korunách, trţby však podnik
inkasuje v eurách. Tento faktor zapríčinil
v roku 2006 podľa neho pokles trţieb v
sume 16 mil. Sk. Druhým z dôvodov je
fakt, ţe závod v Trenčíne bol naplánovaný
na iné kapacity ako podnik dokáţe naplniť.
Denná výrobná kapacita trenčianskeho
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závodu bolo 2 500 sák, v súčasnosti však Ozeta Neo produkuje 850 sák denne pri rovnakých výrobných priestoroch a technológiách. Závody v Topoľčanoch a Tornali majú niţšiu výrobnú kapacitu. Sú lepšie koncipované a energetické náklady v
Topoľčanoch sú oproti Trenčínu len polovičné. Závod v Trenčíne mal problém aj s nedostatkom úkolových zamestnancov.
Len v roku 2007 odišlo 175 úkolových zamestnancov, od
začiatku roka ich počet klesol o 330, čo sa negatívne prejavuje
na produktivite práce. Treťou z príčin je recesia sektora v celej
západnej a strednej Európe. Kapacity textilného priemyslu sa
sťahujú na Ukrajinu, do Rumunska, Bulharska či Ruska pre
výrazne niţšie mzdové náklady. Napríklad v Bulharsku sú
oproti Slovensku polovičné a to sa uţ Bulharsko stalo členom
Európskej únie. Ozeta Neo sa snaţila eliminovať prepúšťanie.
Chcela zvýšiť ceny produkcie, ale vo väčšine prípadov sa to
nepodarilo. Mnoho zákazníkov by v prípade vyšších cien
zákazky presunuli do iných krajín. Manaţment Ozety Neo sa
bude snaţiť zmierniť negatíva prepúšťania. V súčasnosti má
firma 115 voľných pracovných miest v závode v Topoľčanoch, ktoré chce ponúknuť prepusteným zamestnancom, pričom zorganizuje pre nich bezplatnú dopravu zamestnancov
autobusmi. Pre zamestnancov to podľa personálnej riaditeľky
firmy Ozeta Neo Marcely Vlčkovej neznamená zmenu práce,
ale len pracovného miesta. Rokuje sa s firmami v okolí,
ktorým chýba pracovná sila. Evidujeme ich záujem a sme
pripravení umoţniť nábor zamestnancov priamo v našich
priestoroch. Prepustení zamestnanci majú vysoké pracovné
nasadenie, ako aj veľmi dobré pracovné návyky. Zatvorenie
závodu v Trenčíne a prevádzky v Skalici bude znamenať
zníţenie výrobnej kapacity celej Ozety Neo. Na dlhšie obdobie by sa tak mali stabilizovať závody v Topoľčanoch a Tornali. V Trenčíne by však mali iné činnosti, ako napríklad
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dizajnéri, pokračovať v činnosti pre závody v Topoľčanoch a
Tornali.
tnmesto .sk 13.02.2007
Dňa 12. februára 2007 uskutočnila Trenčianska regionálna
komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory tlačovú
konferenciu, aby pred zástupcami médií zhodnotili svoju
činnosť za uplynulý rok 2006 a zoznámili so svojimi zámermi
na rok 2007. Správu o činnosti predniesol poverený riadením
kancelárie Ing. Štefan Bucha. Vo svojom úvode zoznámil zo
štruktúrou Úradu Trenčianskej regionálnej komory, pretoţe
veľa obyvateľov i podnikatelia si mýlia úrad komory s Trenčianskou regionálnou komorou. V súčasnosti prebieha štvrté
volebné obdobie do orgánov Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory
niţších stupňov,
ktorého vyvrcholením bude ich
konštitúcia
v rámci Slovenska. Vo svojom
príhovore spomenul aj zloţenie
členskej základne
komory,
ktorú
tvoria 39 % veľké firmy a 61 %
malé a stredné podnikateľské firmy, čo je ideálne zloţenie pre
čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej
únie. Pri Trenčianskej regionálnej komore pôsobia tri sekcie
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa starajú zo strojárskeho, textilného, odevného a koţiarskeho priemyslu pripravovaním ich aktivít celoslovenského charakteru. Trenčianska regionálna komora poskytuje základné sluţby pre
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firmy, z ktorých treba spomenúť certifikačná agenda, právne
poradenstvo, vzdelávacie aktivity (semináre, kluby, konferencie), pracovno-právne vzťahy a sluţby v oblasti zahraničného
obchodu.
V roku 2006 zaznamenala Trenčianska regionálna komora
aktivity ako organizátora :
- misie do zahraničia – v mesiaci máj strojárske firmy do
Srbsha a Čiernej Hory; v mesiaci december 2006 do Malajzie v rámci projektu Asia Invest;
- misie zo zahraničia – misia čínskych firiem do trenčianskeho regiónu; misia gréckych firiem na Slovensko;
- účasť na výstavách – 50 slovenských vystavovateľov na
ôsmych výstavách v zahraničí a na troch výstavách na
Slovensku.
V priebehu roka 2006 úspešne realizovala Trenčianska
regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory päť projektov : Tvoj dom – Tvoj podnik v Európe
(Equal), 6. rámcový program Regionálny inovačná stratégia Insit, Emerge – Asia Invest, S.M.A. – Leonardo da Vinci, ePlaton – spolupráca s Flámskom.
Z pripravovaných akcií Trenčianskej regionálnej komory
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na rok 2007
treba spomenúť
- obchodné misie do zahraničia – Petrohrad, Brno,
Hannover, Belehrad, Novi Sad, Lelystad;
- obchodné misie zo zahraničia – z Čeljabinska, Rusko
a Nového Sadu, Srbsko;
- účasť na veľtrhoch a výstavach v zahraničí a tuzemsku;
- spolupráca s partnerskými komorami v zahraničí;
- realizácia projektov : 6. rámcový program Regionálny
inovačná stratégia - Insit, Učiace sa regióny;
Predseda predstavenstva Trenčianske regionálnej komory
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Štefan
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Bratko doplnil Ing. Štefana Buchu v tom smere, ţe Trenčianska regionálna komora spolu s Bratislavskom regionálnou
kanceláriou sú najaktívnejšími regionálnymi komorami
v rámci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Za
uplynulé obdobie sa podarilo v Trenčianskej regionálnej
komore vybudovať pevné štruktúry a stabilizovanú členskú
základňu. V súčasnosti ţije komora
voľbami do svojich regionálnych
orgánov, ktoré vyvrcholia 20. marca
t.r. valným zhromaţdením. Predpokladajú sa personálne
zmeny
v týchto orgánoch,
od ktorých sa očakáva oţivenie činnosti komory vo všetkých smeroch.
Vlastné poznámky
Odevná fabrika Ozeta Neo je uţ historicky spojená s mestom Trenčín. K špecifikám jedného z najväčších zamestnávateľov na území nášho krajského mesta patrilo aj to, ţe 90 %
zo zamestnancov boli matky neplnoletých detí. O tom či je
situácia naozaj taká dramatická, keď bola podaná zo strany
vedenia tejto firmy o ukončení prevádzky či sa 31. marca 2007
ozaj definitívne zavrú brány tejto fabriky a otvoria sa dvere
len na úradoch práce pre viac neţ 800 zamestnancov, sa
v piatok 16. februára 2007 prišiel presvedčiť aj trenčiansky
primátor Ing. Branislav Celler. Predstavitelia manaţmentu
informovali, ţe výpovede priamo v trenčianskom závode dostalo 717 zamestnancov. „Záujem o našich zamestnancov je
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veľký. Sme v kontakte s 34 firmami, z toho väčšina je z Trenčína a okolia. V stredu 21. februára 2007 sa uskutočnil priamo
v Ozete Trh práce, kam sme všetkých pozvali. Ak ľudia
dokáţu prekonať pocit zmeny, majú šancu na uplatnenie sa na
trhu práce,“ povedala primátorovi personálna riaditeľka Ozety
Neo Marcela Vlčková. Kvalita pracovných návykov zamestnancov Ozety je známa široko ďaleko, a tak sa ozývajú nielen
zástupcovia firiem, vyrábajúcich klasicky odevy či ich doplnky z Bánoviec nad Bebravou či Topoľčian, ale aj predstavitelia automobilového priemyslu,
napr. na výrobu
auto doplnkov či
auto poťahov. Uţ
dnes má moţnosť
uplatnenia sa na
trhu práce 400
„Ozeťákov“. Sympatická je aj snaha
zamestnať 36 ľudí
so zmenenou pracovnou schopnosťou. Práca sluchovo postihnutých má v Ozete
dlhú tradíciu a na ňu chce nadviazať spoločnosť Emerson
z Nového Mesta nad Váhom. „Chcú kooperovať so spoločnosťou, ktorá by v rámci svojho výrobného programu zriadila
chránenú dielňu pre týchto ľudí a výsledky ich práce by
odoberala práve spoločnosť Emerson,“ povedala Marcela Vlčková.
Ing. Branislav Celler bol na základe získaných informácií
pri odchode z Ozety Neo optimisticky naladený, keď povedal,
ţe „verí, ţe za pár mesiacov nebude dopad tohto rozhodnutia
na ľudí taký negatívny, ako sa spočiatku zdalo. Dostal som
informácie o stretnutí pracovníkov Ozety s potencionálnymi
199

záujemcami o ich zamestnanie a je ich viac ako 30. Trenčiansky región je veľmi rozvinutý, je tu veľa podnikateľských
subjektov, ktoré majú záujem o pracovníkov, pretoţe je tu
veľmi nízka nezamestnanosť a veľký dopyt po pracovnej sile.
Som presvedčený, ţe sa podarí situáciu týchto ľudí úspešne
vyriešiť.“
Info Trenčín 22.02.2007
Pomocná evidencia 80/1/07
Začiatok trenčianskej výstavnej sezóny patril móde,
prezentujúcej sa na výstave Trenčín mesto módy, ktorá
v tomto roku vstúpila do jubilejného 40 ročného trvania
svojou jarnou časťou medzinárodného veľtrhu módy a
odievania Trenčín mesto módy otvorením svojich brán 21.
aţ 22. februára 2007. Na celkovej ploche
1 220 m2 sa predstavilo 61 vystavovateľov
zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a
Maďarska. Medzinárodný veľtrh módy a
odievania Trenčín mesto módy od svojho
vzniku v roku 1963 postupne menil svoju
tvár. Stával sa útočiskom predovšetkým
malých a stredných firiem zaoberajúcich
sa výrobou, ale hlavne dovozom dámskej,
pánskej i detskej konfekcie, kusového a
logo výstavy 40. ročníka TMM
pleteného textilu, koţených a koţušinových výrobkov a módnych doplnkov. Na veľtrhu mali svoje
nezastupiteľné miesto aj veľkí slovenskí výrobcovia, ktorých
účasť od minulého roka zastrešuje Asociácia textilného a
odevného priemyslu Slovenskej republiky. Organizátori veľtrhu predpokladali, ţe prehĺbenie spolupráce s Asociáciou textilného a odevného priemyslu, ale aj s ostatnými odbornými
garantmi veľtrhu - Asociáciou koţušníkov Slovenska a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, čo sa odrazilo
na väčšej prezentácii firiem, ktoré povaţujú účasť na veľtrhu
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za dôleţitú súčasť nielen odbytovej politiky, ale aj potvrdenia
ich ţivotaschopnosti na slovenskom trhu. Jarná časť veľtrhu
Trenčín mesto módy ponúkla návštevníkom popri moţnosti
kontrahovať najnovšie kolekcie vystavujúcich firiem, aj príleţitosť zúčastniť sa odborného semináru „Moţnosti rozvoja
slovenského textilného, odevného, koţiarskeho a obuvníckeho priemyslu v období rokov 2007 – 2013 vo väzbe na
podporné zdroje Európskej Únie“, ktorý organizovala Asociácia textilného a odevného priemyslu v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Seminár pozostával z dvoch samostatných blokov „Štrukturálne fondy –
Operačný program : Konkurencie - schopnosť a hospodársky
rast“ a „Podpora výskumu, vývoja a inovácií“. Uţ neodmysliteľnou súčasťou jarnej časti veľtrhu bola súťaţ mladých
módnych návrhárov z
radov študentov stredných škôl „Zlatá Fatima junior“. Do 15. ročníka súťaţe, ktorý sa
konal v prvý deň veľtrhu, sa prihlásili študenti zo 17 škôl s 54 kolekciami do všetkých
módna prehliadka spestrila vernisáţ výstavy
troch súťaţných kategórií – Konfekčná odevná tvorba, Voľná odevná tvorba a Módne
doplnky, ktoré sa niesli pod spoločnou témou Cestovanie krajina mojich snov, inšpirácia kultúrou a národnou identitou,
pretavenie atmosféry z ciest do súčastného odevu. Odborná
komisia hodnotila na predvedených modeloch celkový dojem,
estetickú úroveň, invenčnosť exponátu, vhodnosť pouţitého
materiálu, pôvodnosť a originalitu modelu, ako aj jeho funkčnosť. Široká odborná a laická verejnosť mala moţnosť vidieť
na predvedených modeloch kreativitu a invenčnosť mladých
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módnych návrhárov. Po slávnostnom otvorení veľtrhu sa
uskutočnila módna prehliadka Móda Laugaricio, počas ktorej
sa predstavili víťazi súťaţe Zlatá Fatima junior, firma Bohuš
Guliš s kolekciou CONS jeans, firma MAKR, s.r.o., veľkoobchod so svadobnými šatami AMARO, s.r.o. a zástupcovia
Asociácie koţušníkov Slovenska, člena International Fur
Trade Federation Londýn. Módne vízie na jar – leto 2008
pripravila pre návštevníkov Jana Částková, vedúca módneho
ateliéru D-club, v expozícii Fórum trendov. Na veľtrhu
nechýbali tradičné denné módne prehliadky. Spolu s s predchádzajúcou výstavou prinieslo Výstavisko Trenčín mesto
módy v tomto termíne aj 3. ročník výstavy golfových potrieb
Golf, na ktorom sa na celkovej ploche 570 m2 sa predstavilo
32 vystavovateľov. Zmenou termínu chceli organizátori výsť v
ústrety firmám pôsobiacim v tomto odvetví, aby spolu s ponukou golfových potrieb na výstave doplní aj prezentáciou slovenských golfových klubov. Atrakciou výstavy bol indoor driving range, kde si záujemcovia mohli pod dohľadom inštruktora vyskúšať golfový odpal.
Hodnotiaca komisia súťaţe Zlatá Fatima Junior pracovala
v zloţení :
Šárka Šišková – vedúci pedagóg Ateliéru designu oděvu,
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáša
Baťu ve Zlíně – predsedníčka komisie
Oľga Drahovská – novinárka
Júlia Sabová – vedúca ateliéru odevnej tvorby VŠVU
Dagmar Hilbertová – ateliér odevnej tvorby VŠVU
Darina Vitteková – šéfredaktorka časopisu Móda Revue
Margita Michlíková – Slovenské centrum designu
Jana Vančová – šéfredaktorka časopisu Moderná ţena
Tohoročného 15. ročníka súťaţe sa zúčastnilo 17 stredných
odborných škôl a učilíšť zo Slovenska aj z Českej republiky,
ktoré predviedli celkom 52 kolekcií. Témou súťaţe Zlatá
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Fatima Junior vo všetkých kategóriách bolo Cestovanie so
špecifikáciou témy :
- vo voľnej odevnej tvorbe - krajina mojich snov, inšpirácia
kultúrou a národnou identitou a pretavenie atmosféry z ciest
do súčasného odevu
- v konfekčnej odevnej tvorbe - inšpiráciou šatník na cesty
pre mladých.
v kategórii č. 1 – Voľná odevná tvorba
1. miesto
Autor : Martina Trávničková, Zuzana Marcineková
Škola : Stredná umelecká škola, Trenčín
2.miesto
Autor : Andrea Pojezdálová, Lucia Gašparidesová, Matej
Zaťko
Škola : Škola úţitkového výtvarníctva, Ruţomberok
3.miesto
Autor : Ivana Durdiaková, Kamila Zálešáková, Miroslava
Basová
Škola : Stredná umelecká škola, Trenčín
v kategórii č. 2 – Konfekčná odevná tvorba
1. miesto
Autor: Regina Cabáková
Škola: Střední prùmyselní škola odevní, Prostějov
2. miesto
Autor: Veronika Debnárová, Katarína Guráňová
Škola: Stredná umelecká škola, Trenčín
3. miesto
Autor: Kolektív modelovej dielne 3.ročníka
Škola: Stredné odborné učilište odevné a textilné, Trenčín
v kategórii č. 3 – Módne doplnky
1. miesto
Autor: Barbora Vartíková
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Škola: Škola úţitkového výtvarníctva, Ruţomberok
2. miesto
Autor: Kolektív 4. mod. a 5. mod.
Škola: Stredná priemyselná škola odevná internátna pre
sluchovo postihnutú mládeţ, Kremnica
3. miesto
Autor: Linda Grossmannová
Škola: Spojená škola, Bratislava
TOP Model Zlatá Fatima Junior 2007
v kategórii 1 . – Voľná odevná tvorba
Autor: Darja Yatsukevich
Škola: Strední odborná škola odevní a Strední odborní učiliště
Stráţnice
Vlastné poznámky
Mesto Trenčín ešte v roku 2006 poţiadalo o financovanie
novej územno - plánovacej dokumentácie zo zdrojov Operačného plánu Základná infraštruktúra pod gesciou Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Hlavným dôvodom je skutočnosť, ţe platný Územný plán sídelného útvaru bol vypracovaný a schválený v roku 1998 a
vstúpil do platnosti v roku 1999. Za necelých osem rokov jeho
existencie nastalo veľa zmien, ktoré uţ nie je racionálne riešiť
zmenami a doplnkami.
Začiatkom roka 2007 bolo financovanie nového územného
plánu sídelného útvaru z vyššie uvedených zdrojov potvrdené
a Mesto Trenčín získa prostriedky v celkovej výške 2,7 milióna Sk. Keďţe spracovanie i samotné obstaranie dokumentácie tohto rozsahu je náročné, mesto sa na túto úlohu
pripravuje zodpovedne a chce poznať široké spektrum názorov
z odbornej i laickej verejnosti. Preto samotnému obstarávaniu
územného plánu sídelného útvaru bude predchádzať prípravná
etapa, ktorá mestu prehĺbi poznatky z tejto problematiky.
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Obstarávanie samotnej územno-plánovacej dokumentácie
taktieţ vyţaduje odbornú spôsobilosť, preto sú uţ v súčasnosti
na túto činnosť vyškolení dvaja pracovníci.
Samotné spracovanie nového
územného plánu, od jeho obstarania
aţ po definitívne schválenie krajským stavebným úradom predstavuje pribliţne 2–3 roky. Územnoplánovacia dokumentácia v štádiu
konceptu riešenia podlieha podľa
platnej legislatívy aj posudzovaniu
vplyvov na ţivotné prostredie.
Všetky nové územné plány tak budú spracovávané s väčším dôrazom
na hlavný cieľ územného plánovania – sústavne a komplexne riešiť
priestorové usporiadanie a funkčné
vyuţívanie územia v súlade s princípmi trvalo udrţateľného
rozvoja.
Info Trenčín 22.02.2007
Pomocná evidencia 80/1/07
Víziou mesta Trenčín je byť modernou metropolou Povaţia
i celého Slovenska, ktorá bude priťahovať obyvateľov i
návštevníkov svojou unikátnou polohou, históriou a priateľským prostredím pre ţivot a podnikanie. Vízia a jasná predstava rozvoja mesta smerom k uspokojovaniu potrieb jeho
občanov potrebuje oporu v jeho konkrétnych rozvojových
dokumentoch. Tieto dokumenty musia jasne zadefinovať spôsob ako sa má mesto v budúcnosti rozvíjať po spoločenskej
a ekonomickej stránke. Mesto Trenčín investuje do spracovania tejto dokumentácie ľudské a finančné zdroje, výsledkom
čoho sú kľúčové strategické dokumenty rozvoja mesta.
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Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným
rozvojovým dokumentom mesta Trenčín. Tento dokument je
zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta
Trenčín, na jeho všeobecný rozvoj a vytváranie kvalitných
podmienok pre ţivot Trenčanov. Mesto Trenčín má v tomto
dokumente svoje priority a vízie zadefinované výhľadovo aţ
do roku 2015. Na ich stanovení sa podieľali experti na
strategické plánovanie, zamestnanci mestského úradu, ale aj
poslanci mestského zastupiteľstva. Plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Trenčín bolo umiestnené na webovej
stránke mesta www.trencin.sk.
Akčný plán na konkrétny rok je súbor úloh, ktoré jednotlivým útvarom mesta a ich pracovníkom vyplývajú z Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Plán pripravujú pracovníci zodpovední za stratégiu mesta v spolupráci s jeho
vedením. Akčný plán je potrebné pravidelne vyhodnocovať,
aby mesto malo spätnú väzbu na svoje ciele a úlohy.
Strategický plán Mesta Trenčín na roky 2007 – 2009
reaguje na zmeny ako sú demografický vývoj, nová či
upravovaná legislatíva a definuje úlohy pre rozvoj mesta tak,
aby boli čo najzrozumiteľnejšie pre občana. V strategickom
pláne sa v jednotlivých oblastiach pôsobnosti mesta jasne
zadefinuje čo mesto v konkrétnej oblasti robí, aké sú jeho ciele
a hlavne ako ich chce dosiahnuť. Tieto ciele a úlohy strategického plánu sú následne premietnuté do jeho programového
rozpočtu.
Programový rozpočet je inovatívnou zmenou vo finančnom plánovaní a riadení mesta. Donedávna samospráva pri
tvorbe rozpočtu na ďalší rok nemusela klásť dôraz na ciele a
výstupy minutých prostriedkov, ale na presné čerpanie
jednotlivých rozpočtových poloţiek. Programový rozpočet
umoţňuje nastaviť rozpočet mesta tak, aby čo najefektívnejšie
sledoval jednotlivé ciele strategického plánu rozvoja na roky
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2007 - 2009. Kaţdá rozpočtová poloţka musí byť zdôvodnená
a musí byť jasné aký osoh z jej financovania bude mať mesto
a v konečnom dôsledku samotní Trenčania.
Zásobník projektov do štrukturálnych fondov na roky
2007 - 2013 je zhrnutie najdôleţitejších projektových zámerov
mesta, na ktoré bude v tomto období ţiadať prostriedky zo
štrukturálnych fondov. V súčasnosti slovenská vláda intenzívne rokuje o poslednej podobe pravidiel pre čerpanie týchto
prostriedkov. Pretoţe o prostriedky zo štrukturálnych fondov
je zo strany miest a obcí veľký záujem, Trenčín musí byť
pripravený na tvrdú súťaţ o ich získanie. Prvou podmienkou je
dobre poznať pravidlá čerpania „europeňazí“. Druhou podmienkou úspechu je mať jasnú predstavu o prioritných projektoch, ktoré je moţné zo štrukturálnych fondov spolufinancovať. Zásobník mesta Trenčín obsahuje v súčasnosti 31
projektových zámerov v celkovej sume nákladov pribliţne
1,5 miliardy Sk.
Najdôleţitejšie projektové zámery mesta Trenčín pre
štrukturálne fondy Európskej únie :
1. Rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, Hodţova ul.,
33.680.000 Sk
2. Rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony,
16.926.000 Sk
3. Rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, Bezručova ul.,
35.138.000 Sk
4. Rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, Novomeského ul.,
117.000.000 Sk
5. Vytvorenie nových verejných prístupových bodov
k internetu v Trenčíne, 5.012.000 Sk
6. Nový územný plán – nástroj trvalo udrţateľného rozvoja
mesta Trenčín, 2.975.000 Sk
7. Vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu v Trenčíne
5.135.000 Sk
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8. Moja ţivotná cesta – inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby, 5.245.000 Sk
9. Priemyselná zóna Trenčín, Bratislavská cesta (infraštruktúra), 204.000.000 Sk
10. Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín, 1.480.000 Sk
11. Generel kanalizácie mesta Trenčín, 5.071.000 Sk
12. Zóna aktívneho odpočinku pri penzióne seniorov na
Osvienčimskej ulici, 298.000 Sk,
13. Štúdia uskutočniteľnosti vybudovania juhovýchodného
diaľničného obchvatu mesta Trenčín, 4.291.000 Sk
14. Vzdelávanie zamestnancov samosprávy, 12.484.000 Sk
Info 22.02.2007
Pomocná evidencia 80/1/07
Prvé jarné záblesky priniesli krásu a pôvab na výstavisko
Trenčín mesto módy. Od 15. marca 2007 sa na tri dni otvorili
brány medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty®
Forum Slovakia, ktorý uţ pätnástykrát organizovalo Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. v spolupráci s nemeckou firmou Health &
Beauty Trade
Fairs
GmbH & Co. KG., ktorá
je drţiteľom licencie pre
poriadanie 11 veľtrhov
Beauty® Forum Slovakia
v 9 krajinách Európy. Na
celkovej ploche 5 300 m2
v jednotlivých expozíciach bolo veľa zaujímavých vecí
sa tento rok predstavilo 128 vystavovateľov.
Veľtrh Beauty® Forum Slovakia má najdlhšiu tradíciu
spomedzi kozmetických veľtrhov v Slovenskej republike.
Kaţdoročne prekonáva svoje vlastné rekordy. V porovnaní s
minulým rokom 2006 zaznamenali organizátori opäť nárast
počtu vystavovateľov o 7% a nárast obsadenej výstavnej plo208

chy o 6%. Nielen štatistické čísla sa stali dôkazom toho, ţe
veľtrh Beauty® Forum Slovakia sa zaslúţene stal slovenským
sviatkom krásy, ale predovšetkým účasť takmer všetkých
najdôleţitejších firiem pôsobiacich v tomto odvetví. Najnovšie
trendy v účesovej tvorbe, líčení a nechtovom dizajne tento rok
predstavilo popri slovenských vystavovateľov aj 31 zahraničných vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.
Stály okruh priaznivcov spomedzi vystavovateľov, odbornej ale i laickej verejnosti si veľtrh Beauty ® Forum Slovakia
získal aj vďaka bohatému sprievodnému programu. Jeho
dôleţitou súčasťou sa stali pracovné stretnutia s odborníkmi
z oblasti dermatológie, koţného lekárstva, plastickej chirurgie,
vlasovej kozmetiky – workshopy, ktorých cieľom bola ponuka najnovších odborných informácií, ako aj moţnosť konfrontácie názorov medzi odborníkmi. Novinky z oblasti kozmetiky firmy prezentovali v priestoroch programových centier.
Na slávnostnom otvorení veľtrhu Beauty Forum Slovakia
dňa 13. marca 2007 po príhovoroch prezidentky Asociácie
profesionálov pre krásu a relaxáciu Vlasty Pilmajerovej,
predsedníčky strany Slobodné fórum Zuzany Martinákovej
predniesla moderátorka Ţaneta Štefánková vyhodnotenie súťaţe o najkrajšiu expozíciu veľtrhu a generálny riaditeľ
Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš odovzdal
zástupcom troch najúspešnejších firmám ocenenia, a to :
1. cenu firma Z. One concept SK, s,r,o, Bratislava
2. cenu firma Glamour Slovakia, a.s. – Matis Paris, Banská
Bystrica
3. cenu firma Astra Nail´s, Bratislava
Uţ neodmysliteľnými sprievodnými podujatiami veľtrhu
boli domáce šampionáty v make – upe, nail designe, nail arte
a v body arte. Témou Majstrovstiev Slovenskej republiky v
209

make-upe pre rok 2007 bol „Východ sa stretáva so západom“. Samotný názov evokoval predstavu make-upu, spájajúci typické znaky dvoch rôznych, alebo aj viacerých celkom
odlišných kultúr - napríklad výber severského studeného typu
modelky, najradšej s „letnými“ pehami a dlhými blond vlasmi
s tajuplným, mystickým lookom tváre. K tomu bolo moţno
pouţiť také prvky, ako sú tmavočierne očné linky, kto-ré sú
typické pre orientálne krajiny, alebo posvätné červené
znamienko na čele, typické pre Indiu. Okrem techniky líčenia
odborná porota hodnotila detailné vypracovanie očí, úst, základné líčenie a celkový dojem. Šesť najlepších z 12 prihlásených súťaţiacich vybrala do finále majstrovstiev odborná
porota v predkole, ktoré sa konalo 20. januára 2007 na trenčianskom výstavisku. Finalistami sa stali Beáta Sárkányová
z Tomášikova, Silvia Pišová z Banskej Bystrice, Miriam
Boboková z Prievidze, Mgr. Bianka Kollová z Veľkého
Krtíša, Dominika Furdová z Vrábľov a Slavomíra Greňová
zo Zvolena. Pre prípad neúčasti niektorej finalistky porota
určila aj náhradníčku Veroniku Chrenovú z Bratislavy.
Podľa propozícií víťaz postúpi na 20. medzinárodné majstrovstvá v make-upe Masters´Award Make-up® 2007 v Mníchove. Odborná porota v zloţení Eva Boskovičová. Elena
Holasová, Daniela Karabegovic, Veronika Huťková, Roman
Minárik rozhodla o umiestnení súťaţiacich :
1. miesto: Slavomíra Greňová, Zvolen
2. miesto: Miriam Boboková, Prievidza
3. miesto: Silvia Pišová, Banská Bystrica
Cena divákov - Slavomíra Greňová, Zvolen
Na úrovni Majstrovstiev Slovenskej republiky sa uţ
siedmy raz konala súťaţ v nail arte. Úlohou súťaţiacich bolo
ozdobiť vopred vymodelované nechty ľubovolnej dĺţky alebo
vopred upravené prírodné nechty na oboch rukách modelky.
Kaţdý účastník mal právo na vlastný výber pracovnej metódy.
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Nechty na oboch rukách súťaţiaci zdobili
na tému podľa vlastného výberu.
Ďalšími
majstrovstvami počas veľtrhu
Beauty® Forum Slovakia boli Majstrovstvá
Slovenskej republiky
v nail
designe.
Súťaţiaci boli rozdelení
na dve kategórie – „začiatočníci“ a „profesionáli“ ktorí
v stanovenom časovom limite modelovali nechty na oboch
rukách modelky. Odborná porota v zloţení Eva Guzlejová
(minuloročná víťazka Majstrovstiev Slovenskej republiky v
nail designe), Barbora Lašová, Käszné Fekete Zsuzsana rozhodla o umiestnení súťaţiacich :
1. miesto: Michaela Čepcová, Bratislava
2. miesto: Marcela Brnková , Nitra
3. miesto: Nikolett Balogh, Komárno
10. miesto: Bibiána Gagová, Trenčín
Víťazka súťaţe bude opäť reprezentovať Slovenskú
republiku na Majstrovstvách Európy v tomto prípade v Mníchove, ktoré sa budú konať počas veľtrhu Beauty ® Forum
Slovakia Műnchen 2007.
V spolupráci s firmou Tasha Cosmetics, s.r.o. pripravili
organizátori tretí ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky
v maľovaní na telo – Body Art. Súťaţilo sa vo voľnej disciplíne Free Art – maľovanie na telo podľa vlastného návrhu na
tému „Maškarný bál“. Súťaţiaci si mohli v rámci vlastnej
prípravy svoj model v rozsahu 2/3 predmaľovať (je moţné
vyuţiť aj airbrushové techniky) a na súťaţi domaľuje 1/3 tela
(bez vyuţitia airbrushovej techniky), čím dokáţe, ţe ide o jeho
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nápad a tvorbu. Odborná porota hodnotila domaľovanie,
zručnosť, náročnosť vybraného nápadu a celkový dojem.
Odborná porota v zloţení Dušan Belovič – predseda, členovia
Ivan Pecho, Adriana Marenčíková rozhodla o umiestnení
súťaţiacich :
1. miesto - Zuzana Javorková, Šamorín
2. miesto - Andrea Jacková, Piešťany
3. miesto - Barbora Ďurišová, Smolenice
V poradí druhý ročník odbornej podiatrickej súťaţe
Beauty Foot o pohár veľtrhu Beauty® Forum Slovakia
pripravila tento rok Asociácia profesionálov pre krásu a relaxáciu, sekcia pedikérov
v spolupráci
s MUDr. Vladimírom Hostýnom a firmou VLAHO, s.r.o..
Úlohou súťaţiacich
bolo ošetriť nohy v
časovom limite 1,5
hodiny. Hodnotilo sa
opracovanie a ošetrenie koţe na chodidlách, opracovanie
nechtov, pričom na jednej nohe je prípustné nechty nalakovať
s pouţitím zdobiacich materiálov a farebného laku, ako i
upraviť nechty pomocou UV gélov. Veľkej popularite sa tešila
aj najúspešnejšia celoslovenská súťaţ v účesovej tvorbe
a dekoratívnej kozmetike Pohár Laugarício, ktorú usporiadalo Výstavisko Trenčín mesto módy spolu s popredným slovenským vizáţistom Brani Grőhlingom a Spoločnosťou kaderníkov a vizáţistov Slovenskej republiky. V účesovej tvorbe
boli v kategórii študentov vyhlásené disciplíny „Denný nositeľný účes“ a „Spoločenský účes – Gýčová bábika zo sva212

dobnej torty“, v kategórii dospelých „Denný nositeľný účes
Ulica“ a voľná disciplína „Ohnivá pop diva“ pre obe kategórie. Pre najlepších boli udelené ceny :
Kategória dospelí
Účesová tvorba
Disciplína – Denný nositeľný účas „Ulica“
1. miesto - Košútová Zuzana
2. miesto - Miščiová Hedviga
3. miesto - Kasumovič Sean
Kategória študenti a dospelí
Účesová tvorba
Voľná disciplína - „Ohnivá Pop Diva“
1. miesto - Horňáková Ľubica
2. miesto - Sokolovská Denisa
3. miesto - Gregáňová Linda
Kategória študenti
Účesová tvorba
Disciplína – Denný nositeľný účes „Ulica“
1. miesto - Janošková Soňa, Zdruţená stredná škola sluţieb
Prešov
2. miesto - Petrovič Martin, Stredné odborné učilište stavebné
Spišská Nová Ves
3. miesto - Baţík Lukáš, Stredné odborné učilište odevné,
Vrbové
Disciplína – Spoločenský účes „Gýčová bábika zo svadobnej torty“
1. miesto - Michelčík Jakub, Zdruţená stredná škola sluţieb
Zvolen
2. miesto - Tomko Martin, Zdruţená stredná škola sluţieb
Prešov
3. miesto - Ilkovičová Lívia, Stredné odborné učilište stavebné
Spišská Nová Ves
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Vizáţ – Dekoratívna kozmetika
Disciplína - „Zhýralé bohatstvo“
1. miesto - Holíková Martina, Zdruţená stredná škola sluţieb
Zvolen
2. miesto - Vidová Zuzana, Zdruţená stredná škola obchodu a
sluţieb Piešťany
3. miesto - Trandţíková Kristína, Stredné odborné učilište
odevné Vrbové
V dekoratívnej kozmetike súťaţili len študenti v disciplíne
„Zhýralé bohatstvo“. Súťaţné práce hodnotili nielen odborníci, ale aj známe osobnosti slovenského showbusinessu.
Súťaţ moderovala Soňa Műllerová. Novinkou v sprievodnom
programe veľtrhu bola Zmenáreň, ktorú pripravil v druhý deň
veľtrhu časopis Salón. Vopred vybraté čitateľky budú mať
príleţitosť vloţiť svoju vizáţ do rúk odborníkov.
Vlastné poznámky
Od 13. marca 2007 bola
zmenená miestna komunikácia – Bezručova ulica v Trenčíne na jednosmernú. Vstup
do Bezručovej ulice je od
kriţovatky so Soblahovskou
ulicou a vyúsťuje na kriţovatke s Inoveckou ulicou. Na
Bezručovej ulici boli po ľavej
strane vytvorené parkovacie miesta pre osobné vozidlá.
Info Trenčín 22.03.2007
Pomocná evidencia 136/1/07
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Do záverečnej fáze sa dostala projektová príprava výťahu
pre územné rozhodnutie z centra mesta Trenčín cez lesopark
Brezina na Trenčiansky hrad. Cieľom navrhovanej stavby
výťahu bolo vytvoriť zapojenie ţivota centrálnej mestskej
zóny s následným umoţnením komunikačného prepojenia
lesoparku Brezina s areálom Trenčianskeho hradu po vybudovaní zadného vstupu do hradu cez priestor Mlynskej veţe
a vytvoriť pre niektorých návštevníkov bezbariérové komunikačné prepojenie pešej zóny mesta Trenčín s priestorom lesoparku Brezina. Funkčná náplň navrhovanej stavby dáva všetky
predpoklady
nielen pre oţivenie priestoru
átria, ale aj k
oţiveniu priestoru lesoparku
Brezina a k jeho
intenzívnejšiemu. So stavbou
sa môţe začať
aţ po ukončení
územného kodolná nástupná stanica výťahu
nania vydaním
Rozhodnutia o umiestnení stavby a následne po vypracovaní
jednotlivých stupňov projektovej prípravy stavby, vydaní stavebného povolenia a výbere konkrétneho dodávateľa stavby.
Mesto zatiaľ na stavbu nevyčlenilo ţiadne finančné prostriedky. Na realizáciu projektu chce čerpať finančné prostriedky z eurofondov. V súčasnosti sa zdá byť najreálnejšie
spojiť ho s rekonštrukciou juţného opevnenia hradu a o euro
peniaze ţiadať spoločne s Trenčianskym samosprávnym
krajom.
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Z dvoch navrhovaných variant, ktorými sa zhodnocovali
vplyvy budúcej výstavby na ţivotné prostredie sa vybrala
varianta s navrhovanou trasou od átria za mestským úradom
(bývalé letné kino) popri hradobnom múre mestského opevnenia aţ do Čerešňového sadu.
Dolná nástupná stanica je situovaná do priestoru átria za
objektom Mestského úradu Trenčín, v blízkosti existujúcich
schodov do lesoparku. Je prístupná pre peších z pešej zóny.
Horná stanica je situovaná na okraji hornej hrany svahu lesoparku Brezina, na okraji Čerešňového sadu, ktorý je obľúbeným oddychovým miestom obyvateľov aj návštevníkov
Trenčína. Trasa lanovky s celkovou dĺţkou 235,8 m a prevýšením 72 m je vedená priamym smerom medzi stanicami,
pravým okrajom pôvodnej hradnej priekopy, tak, aby minimálne zasiahla do priestoru priekopy.
Situovaním navrhovaného objektu výťahu v danej lokalite
bola podporená myšlienka dobudovania bezbariérového
komunikačného
prepojenia medzi
pešou zónou centrom mesta a
hornou úrovňou
lesoparku – Čerešňovým sadom
a areálom Trenčianskeho hradu.
Okrem toho návrh umoţnil vytvorenie nového
horná výstupná stanica výťahu
bezbariérového prepojenia pre peších do priestorov Lesoparku
Brezina s tým, ţe zároveň bude ponúkať i moţnosť vyuţitia
súčasného pešieho ťahu, vrátane existujúceho schodiska a
lesných chodníkov. Za tým účelom sa predpokladá upraviť
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vytypované úseky existujúcich lesných chodníkov v miestach
kriţovania s navrhovanou trasou výťahu, za účelom dosiahnutia bezpečnej podchodnej výšky pre chodcov. Podstatným
prínosom navrhovanej investície bude umoţnenie následného
komunikačné prepojenie lesoparku Brezina s areálom Trenčianskeho hradu vybudovaním zadného vstupu do hradu cez
priestor Mlynskej veţe. Zariadenie je navrhnuté systémom,
ktorý sa javí ako prevádzkovo najvhodnejší - výťah s jednoduchým samoobsluţným systémom, bez stálej obsluhy - ( ako
všetky beţne prevádzkované výťahy v budovách), pohybujúci
sa po jednej šikmej koľajnici. Do dolnej - nástupnej stanice je
riešený prístup chodcov z pešej zóny z Hviezdoslavovej ulice
podchodom pod budovou štátnej správy, upravený prístupovou rampou. Do
priestorov na úrovni
prízemia, kde sa
nachádza nástup do
výťahu
a infocentrum, bude zabezpečený prístup osôb bez
komunikačných bariér. Do hornej – výstupnej stanice je prístup osôb navrhovaný
z priestoru lesoparku Brezina. S prístupom vozidiel k objektu
spodnej stanice počas prevádzky sa neuvaţuje, nakoľko táto je
situovaná v pešej zóne. Navrhované zariadenie bude slúţiť
výlučne návštevníkom pešej zóny mesta Trenčín. Nakoľko sa
jedná o lokalitu v pešej zóne so zákazom vjazdu motorových
vozidiel, v návrhu nie je moţné uvaţovať so zabezpečením
parkovacích miest. Návštevníci budú vyuţívať parkoviská
osobných vozidiel slúţiacich pre centrum mesta. Po vybudovaní výťahu - pozemnej koľajnicovej dráhy do lesoparku Bre217

zina sa v tejto lokalite vytvoria všetky predpoklady pre zmysluplné a intenzívne vyuţívanie lesoparku Brezina a jeho uţšie
zapojenie do organizmu mesta. Zatraktívni a sprístupní sa
nielen lesopark Brezina, ale perspektívne aj významná kultúrna pamiatka Trenčiansky hrad pre širšie vrstvy obyvateľstva
a návštevníkov, vrátane starších a imobilných osôb.
Info Trenčín 22.03.2007
Pomocná evidencia 136/1/07
Ešte pred pár dňami to v trenčianskej Ozete ţilo. V halách
hučali stroje, všade bolo počuť vravu a po chodbách sa premávali zamestnané krajčírky. Dňa 30. marca 2007 v obrovských vestibuloch však zavládlo ticho. Stroje zamĺkli,
stoličky zostali poloţené a
opustené na stoloch hore
nohami. Takto je charakterizovaný stav kedysi slávnej firmy. Koniec je po 67
rokoch. Ozeta vznikla
v Trenčíne v auguste 1940
podnikateľom
Neherom.
Prešla znárodnením v roku
1948, kedy vznikli Odevné
závody. Spoločnosť Ozeta
Neo bola pokračovateľom odevnej výroby pôvodne vyrábanej
podnikom Ozeta, ktorá sa v decembri 2002 dostala do konkurzu. V roku 2003 ju prevzala finančná spoločnosť Penta.
Firmu s asi 3.728 zamestnancami prevzala skupina Penta. V
roku 2004 Ozeta vykázala stratu 103 miliónov a vlani 36
miliónov. Výroba pokračuje v bývalých satelitoch Ozety
Topoľčanoch a Tornali.
Vlastné poznámky
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Preťaţenej doprave v meste Trenčín pomôţe len vybudovanie druhého cestného mosta. Na verejnom prerokovaní
konceptu Generelu dopravy mesta Trenčín to skonštatovala
hlavná projektantka spoločnosti Dopravoprojekt a spracovateľka generelu Ing. Tatiana Blanárová. Podľa jej slov
63 % dopravy v meste tvoria autá, ktoré prechádzajú z jednej
časti do druhej, 36 %t áut dochádza alebo vychádza z Trenčína
a len necelé 2 % automobilovej dopravy tvoria tranzit mestom.
Trenčín je pritom rozdelený na tri časti, do ktorých sa z jednej
do druhej dá dostať len cez úzku centrálnu zónu ohraničenú
riekou a lesoparkom. V krajskom meste, ktorý je rozdelený
Váhom, je len jeden cestný most. Druhý by premávku na tom

súčasnom podľa odľahčil o 38 %.
Do roku 2010 by sa okrem vybudovania mosta, pribliţne
dva kilometre juţne od toho súčasného, malo vybudovať
niekoľko ďalších kruhových kriţovatiek. Malo by sa začať aj s
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modernizáciou ţelezničnej trate a budovaním mimoúrovňových priecestí. V druhej etape, do roku 2015 by sa mal
vybudovať juhovýchodný obchvat mesta poza lesopark Brezina. Regionálny úrad verejného zdravotníctva bude ţiadať,
aby cesta išla mimo vodný zdroj Soblahovská. Počíta sa s
vybudovaním kruhovej kriţovatky pred hotelom Tatra pod
hradom, budovaním hromadných garáţi a vyuţitím súčasného
ţelezničného mosta ako cestného. Prekládka trate si totiţ
vyţiada vybudovanie nového ţelezničného mosta. Po
prekládke by mala vzniknúť aj nová hlavná cesta v centre
mesta, kde sa uvoľní 8 hektárov pozemkov.
Dopravoprojekt Bratislava koncept generelu vypracoval v
júni 2006. Vedúca útvaru architektúry a stratégie Mestského
úrad v Trenčíne Ing. arch. Adriana Mlynčeková povedala,
ţe mestu Trenčín zo zákona povinnosť prerokovať ho
nevyplýva, no dávajú moţnosť obyvateľom mesta vyjadriť sa
k téme. Podľa Ing. arch. Adriany Mlynčekovej je dobré, ak sa
všetky pripomienky uţ teraz zakomponujú. Komisia ţivotného
prostredia, dopravy a investícií pri Mestskom zastupiteľstve v
Trenčíne pripomienky posúdi, následne vypracuje návrh
Generelu dopravy mesta Trenčín, ktorý sa znovu bude
pripomienkovať a potom o ňom budú rokovať poslanci
mestského zastupiteľstva.
Najväčšie pripomienky ku konceptu generelu mali pre
nedostatočné cyklotrasy zástupcovia Centra environmentálnych aktivít. Podľa ekologického aktivistu Mgr. Richarda
Medala sú plánované cyklotrasy „polovičaté“ a nemajú hlavu
ani pätu. V meste budú pre cyklistov bariéry, nebude existovať
prejazdná sieť celým mestom tak, aby sa cyklista po trase
dostal z jedného konca mesta na druhý. „Nám by stačilo, aby
sa obytné zóny mesta spojili s centrom. Nič viac,“ dodal
Mgr. Richard Medal. Ing. arch. Adriana Mlynčeková na to
reagovala, ţe pripomienky CEA budú zaznamenané.
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Mesto Trenčín na základe verejného prerokovania z 22. marca 2007
predĺţilo o mesiac lehotu
na
pripomienkovanie
konceptu Generelu dopravy mesta Trenčín.
Vedúca útvaru architektúry Ing. arch. Adriana
Mlynčeková
konštatovala, ţe predĺţením pripomienkovania sa vyšlo v ústrety občanom mesta a zdruţeniam, aby mali dosť času na diskusiu a
písomné spracovanie svojich pripomienok ku predloţenému
konceptu dokumentu, ktorý má riešiť problémy s preťaţenou
dopravou v meste na roky dopredu, čím sa významne zmení
dopravný systém v Trenčíne. Pre širokú verejnosť moţnosť
nahliadnutia v pracovných dňoch do grafickej časti dokumentácie konceptu Generelu dopravy vo vstupnej hale Centra
rozvoja mesta na Farskej ulici 10 a textová časť je k dispozícii
na Útvare architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne.
Koncept Generelu dopravy je len územno-plánovací podklad. Je avšak dobré, aby sa všetky moţné pripomienky uţ
zakomponovali teraz. Generel dopravy bude súčasťou nového
územného plánu mesta Trenčín, na ktorý sa pripravuje verejné
obstarávanie na spracovateľa. Predpokladá sa, ţe do roku 2030
by sa mal kompletne dobudovať juhovýchodný obchvat. Ten
počíta sa s premenou ţelezničnej trate na Bánovce nad Bebravou, ktorá by mala slúţiť aj ako miestna koľajová doprava.
Medzi Sihoťou a Opatovou by mal vzniknúť tretí cestný most
a mal by byť dokončený obchvat na severe mesta a teda
kompletný okruh okolo mesta.
Info Trenčín 05.04.2007
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Pomocná evidencia 166/1/07
Kazachstan má záujem o opravu a modernizáciu svojich
stíhačiek MIG 29, ako aj o generálnu reparáciu štyroch
Albatrosov L 39 v Leteckých opravovniach Trenčín. Na
stretnutí s ministrom obrany Slovenskej republiky Františkom Kašickým a štátnym tajomníkom Ministerstva obrany
Slovenskej republiky Jaroslavom Baškom o tom hovoril
námestník ministra obrany Kazachstanu Nikolaj N. Pospelov.
„Bilaterálna spolupráca medzi Slovenskou republikou a
Kazašskou republikou v oblasti obranného priemyslu je
nosnou časťou našich vzťahov. Podpora rozvoja slovenského
obranného priemyslu je jedným z priorít programového vyhlásenia vlády,“ uviedol na stretnutí Kašický. Zatiaľ otvorená
zostala otázka vybudovania spoločných podnikov v oblasti
opráv techniky, avšak Kazachstan by chcel od nás kúpiť
trenaţéry na výcvik v letectve a pozemného vojska. Diskutovalo sa tieţ o príprave vzdelávacích aktivít. Minister vyjadril
podporu a ústretovosť všetkým spomínaným projektom. Zahraničná delegácia sa zúčastnila na prednáške o aktuálnom
stave Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj na prezentácii systému riadenia vojenskej leteckej prevádzky a odmínovacieho systému Boţena. Navštívili aj Národnú akadémiu obrany v Liptovskom Mikuláši, podniky špeciálnej opravy a stretli sa s predstaviteľmi Vojenského opravárenského
podniku v Novákoch. Minister obrany Slovenskej republiky
František Kašický zároveň prijal veľvyslankyňu Ukrajiny
v Slovenskej republike Innu Ohnivecovú. Podľa neho Slovensko povaţuje vzťahy s Ukrajinou za jednu za svojich
priorít v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zároveň
podporuje euroatlantické úsilie Ukrajiny. Z dôvodu lepšej
spolupráce s touto východoeurópskou krajinou ministerstvo
posilnilo svoje zastúpenie na kontaktnom veľvyslanectve Slovenskej republiky pre NATO v Kyjeve.
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Trenčianske noviny 04.04.2007
Pomocná evidencia 151/2/07
Jar v plnom rozkvete a slnečnom lesku sprevádzala na trenčianskom výstavisku tri špecializované podujatia v čase od 19.
do 21. apríla 2007, výstavy Záhradkár, Včelár a Zdravý ţivotný štýl. Ťaţiskom podujatia
uţ tradične bol
veľtrh záhradkárskych
potrieb
Záhradkár, ktorý patrí vţdy
k najnavštevovanejším trenčianskym výstavným
akciám. Uţ 13
rokov organizuje
túto špecializovanú výstavu Výstavisko Trenčín módy v spolupráci s redakciou časopisu Záhradkár a Slovenským zväzom
záhradkárov. Široký sortiment osív, sadív, okrasných a úţitkových rastlín, záhradkárskych potrieb a malej poľnohospodárskej techniky tento rok na celkovej ploche 3 400 m2
ponúka 144 vystavovateľov. Veľký záujem zo strany návštevníkov očakávajú organizátori o ukáţky prác s rastlinami a
rozličným náradím i strojmi, ktoré mnohé vystavujúce firmy
predvádzajú priamo vo svojich expozíciách. Nielen pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť, sú pripravené prednášky a
semináre k záhradkárskej problematike. O ich vysokej odbornej úrovni svedčí v prvý deň veľtrhu prednáška prof. Ing.
Ivana Hričovského, DrSc., ktorý chce upriamiť pozornosť na
„Ekologické odrody jednotlivých druhov ovocia“. Na programe druhého dňa veľtrhu sú prednášky „Rez okrasných drevín
na jar“, „Choroby a škodce ihličnanov a ich ochrana“ a
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posledný deň veľtrh odznela prednáška na tému „Jarný rez
ovocných drevín“. V symbióze so záhradkárskym veľtrhom sa
uţ jedenásty rok koná výstava včelárskych potrieb a včelích
produktov Včelár, na ktorej sa prezentovalo 15 vystavovateľov na ploche 150 m2. Vďaka úzkej spolupráci organizátorov so Slovenským zväzom včelárov môţu návštevníci počas výstavy získať nové poznatky prostredníctvom odborných
prednášok na témy „Zdravotná situácia u včiel v Trenčianskom kraji“, „Cesty k odbytu medu“, „Čo trápi včelárov v
horských a podhorských oblastiach Slovenska“, „Moderné
včelárenie“, „Včela, voda, vosk“, „Apiterapia v ţivote človeka“ a „Chov včelích matiek“. Nemenej zaujímavé budú
ukáţky zdobenia medovníkov, ako aj ochutnávky medu a
medoviny.
Zdravie,
relax a celková vyváţenosť osobnosti – to je
motto výstavy Zdravý
ţivotný štýl. Na jej 9.
ročníku sa predstaví 50
vystavovateľov, ktorí na
celkovej ploche 1 150
m2 prezentovali výrobky zdravej výţivy,
prírodné liečivá a kozmetiku, športové a relaxačné potreby
a odbornú literatúru. K
atraktívnosti výstavy prispel odborný sprievodný
program pod patronátom
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a Výskumný ústav potravinársky Bratislava. Jeho
súčasťou boli tento rok dve
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konferencie – „ Ošetrovateľstvo a zdravie“ a „Riziká z potravín“. Spoločnosť slovensko-indického priateľstva pripravila
pre návštevníkov prednášky „Hodnotový rebríček mládeţe a
zdravie“, „Ako relaxovať“, „Jogové cvičenia pre seniorov“ a
„V zdravom tele zdravý duch“. Ďalšími sprievodnými akciami
výstavy boli ukáţky cvičenia, rozhovory a autogramiáda
trojnásobného majstra Európy a vicemajstra sveta v
kulturistike Adama Cibuľu, absolútnej majsterky sveta a
Európy vo fitness Marietty Ţigalovej a niekoľkonásobného
majstra sveta v kickboxe Romana Voláka. Návštevníci mali
tieţ príleţitosť zúčastniť sa autogramiády MUDr. Igora
Bukovského ku knihe Návod na preţitie muţa, ako aj jeho seminára na tému „Výţiva a mentálna výkonnosť“. Vďaka
ústretovosti organizátorov sa po prvýkrát zúčastnila výstavy
Národná transfúzna sluţba, ktorá v prvý a druhý deň výstavy
bude vo svoje expozícii robila odbery krvi.
Vlastné poznámky
Dňa 25. apríla 2007 sa uskutočnila tlačová konferencia
Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Trenčíne,
na ktorej bola podaná informácia o hospodárskych výsledkoch
organizácie za uplynulý rok 2006. Z celoslovenského pohľadu
Slovenskej sporiteľne jej hovorkyňa Miriam Fuňová konštatovala, ţe Slovenská sporiteľňa bola aj v uplynulom roku
2006 s počtom 2,5 milióna klientov najväčšou komerčnou
bankou na Slovensku. Najdôleţitejšie však je, ţe výsledky
roku 2006 získala ocenenie časopisu Euromoney „Najlepšia
banka na Slovensku“ a ocenenie časopisu Trend „Najúspešnejšia banka na Slovensku“. Jej jediným akcionárom je
rakúska Erste Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov, vkladov
klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové sluţby poskytuje v 271 obchodných miestach
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a desiatich obchodných centrách vo všetkých regiónoch Slovenska. Vo svojom vystúpení sa Miriam Fuňová dotkla o zavedení eura na Slovensku. Na zlepšenie informovanosti klientov Slovenskej sporiteľne sprístupnila novú verziu internetového bankovníctva, ktorá zobrazuje obraty aj stavy účtov
v korunách a eurách podľa aktuálneho kurzu. V minulom roku
2006 sprístupnila Slovenská sporiteľňa prístupové internetové
domény www.eurokancelaria.sk a www.europoradna.sk, ktoré
obsahujú aktuálne informácie o zavedení eura na Slovensku.
Riaditeľ Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne
v Trenčíne Ing. Gabriel Szekeres konštatoval, ţe povaţuje
uplynulý rok 2006 za mimoriadne úspešný. Objem úverov
obyvateľov regiónu dosiahol 6,2 miliardy Sk, čo je medziročný nárast o 43 %. Objem vkladov obyvateľov regiónu sa
medziročne zvýšil o 13,2 miliardy Sk, čo predstavuje 15 %.
Elektronické bankovníctvo vyuţívalo takmer 37 tisíc obyvateľov regiónu, čo predstavovalo medziročný nárast 35 %.
Z hľadiska vývoja je zaujímavé, ţe kým rok 2005 sa niesol
v znymení úverového boomu, tak v roku 2006 začal rásť
u klientov záujem o vkladové produkty, k čomu prispel nárast
úrokových sadzieb a tým ponuka atraktívnych výnosov. Najzaujímavejšie sa prejavili termínované vklady nárastom o
35 % na 5,3 miliardy Sk. Vo vybraných obchodných miestach
v Trenčíne, Prievidzi, Povaţskej Bystrici a v Novom Meste
nad Váhom. Ing. Gabriel Szekeres upriamil pozornosť novinárov i na aktivity Slovenskej sporiteľne na regionálnej úrovni
zameraných na podporovanie projektov z oblasti :
- vzdelávania, vybudovanie PC učebne Gymnázium Ľ. Štúra
v Trenčíne, vydanie vysokoškolskej učebnice Trenčianskou
univerzitou Alexandra Dubčeka;
- kultúry, Hudobné divadlo Trenčín, Trenčianske historické
slávnosti a Medzinárofný deň detí v Trenčíne;
- športu, Hokejový klub Dukla Trenčín;
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- charity. akcie „Deň Klaunov“, „Chránené dielne“.
O činnosti Obchodného Slovenskej sporiteľne v Trenčíne
informoval jeho riaditeľ Ing. Miloš Pelech. Záver tlačovej
konferencie patril otázkam novinárov a odpovede na ne zo
strany predstaviteľov Regionálneho riaditeľstva Slovenskej
sporiteľne v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 204/1/07
Od 2. do 4. mája 2007 Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s.
Trenčín bolo dejiskom v poradí uţ 3. ročníka medzinárodnej
zdravotníckej a farmaceutickej výstavy
Medipharm. V piatich pavilónoch sa na
celkovej ploche 1 420 m2 sa predstavilo 65
vystavovateľov zo Slovenska a Českej
republiky, ktorí vo svojich expozíciách
prezentovali diagnostické a terapeutické
prístroje a zariadenia, laboratórnu techniku, stomatologické nástroje a materiály a vybavenie zdravotníckych zariadení. Svoje zastúpenie mali aj farmaceutické
firmy. Medzi vystavujúcimi firmami sa tento rok predstavilo
aj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Veliteľstvo
vojenského zdravotníctva Ruţomberok, ktoré prezentovalo
časť poľnej nemocnice – operačný komplex, operačnú sálu,
jednotku intenzívnej starostlivosti, stomatologickú ambulanciu
a dve mobilné zariadenia – terénnu pancierovú sanitku a poľné
mobilné hygienicko-epidemiologické laboratórium, ktoré je
schopné detekovať chemické bojové látky vrátane antraxu. Je
určené pre prípad biologického napadnutia. V rámci sprievodného programu sa uskutočnil celoslovenský slávnostný
seminár pri príleţitosti Medzinárodného dňa sestier pod
názvom „Pozitívne pracovné prostredie : Kvalitné pracovné
prostredie = kvalitná starostlivosť o pacienta“, celoštátna
konferencia asistentov hygienickej sluţby a iných odborných
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pracovníkov pracujúcich na úseku hygieny ţivotného
prostredia pod názvom : „Štátny zdravotný dozor v intenciách
legislatívnych úprav v odbore hygieny ţivotného prostredia“ ,
konferenciu „Telemedicína“, 1. Povaţské stomatologické dni
– sekciu sestier a sekciu lekárov, Odborný seminár „Generická
substitúcia“, teoreticko-praktický kurz „Estetické ošetrenie
zubov technikou anatomickej stratifikácie“, celoslovenská
odborná konferencia „Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta,
ošetrovateľská dokumentácia a jej význam“, VI. odborná
celoslovenská konferencia Sekčnej komory medicínsko technických pracovníkov a röntgenové školenie.
tmm.sk 02.05.2007
V piatok 27. apríla 2007 dopoludnia, skolabovala doprava v
Trenčíne. Dve reťazové havárie, ktoré sa stali takmer v zhodnom čase na trenčianskom cestnom moste, skomplikovali prejazd cez mesto zo všetkých smerov, od Bratislavy, Ţiliny aj
Bánoviec. Na začiatku mosta smerom od Bratislavy sa zrazili
tri autá, na opačnej strane smerom od Ţiliny štyri. Okrem
pokrivených plechov sa nehody obišli bez zranení, avšak prejazd po moste trval aj desiatky minút. Spomínané reťazové havárie len potvrdili, ţe most je kritickým miestom v Trenčíne,
ktorou sa napája jediná prejazdová komunikácia mestom –
Hasičská ulica. Daná situácia len potvrdzuje akútnosť výstavby nového cestného mosta. Ako uviedla spracovateľka návrhu
generelu dopravy Ing. Tatiana Blanárová z Dopravoprojektu
Bratislava, je podľa ich sledovaní frekvencia dopravy tak
hustá, ţe tu prakticky neexistuje dopravná špička. Výstavbu
nového cestného mosta v Trenčíne sľubujú predstavitelia mesta uţ niekoľko rokov. Mesto plánovalo začať výstavbu na jeseň 2006 alebo na jar 2007 s uvádzaným termínom ukončenia
jeho výstavby rok 2010. Ministerstvo dopravy Slovenskej
republiky však vidí reálnejší termín začatia stavby rok 2009.
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Výstavba cestného mosta je posudzovaná ako preloţka štátnej
cesty 1/50 a bude nadväzovať na Juhovýchodný obchvat mesta. I o jeho budovaní sa hovorí uţ takmer 20 rokov. „Predpokladá sa, ţe po vybudovaní obchvatu by poklesol prejazd
počtu áut cez mesto zo súčasných 24 - tisíc na 15 - tisíc za 24
hodín, to však skôr ako v rokoch 2010 - 2015 nebude,“ dodala
Ing. Tatiana Blanárová.
Vlastné poznámky
Dňa 9. mája 2007, teda v predvečer otvorenia novej predajne bauMax, sa uskutočnila tlačová konferencia s poprednými funkcionármi spoločnosti, ktorí prítomných novinárov
zoznámili so základnými údajmi o spoločnosti. Tlačovú
konferenciu moderoval vedúci marketingu pre Slovenskú
republiku a Českú republiku Ivo Řehák. Ako prvý vystúpil
generálny riaditeľ spoločnosti bauMax pre Slovenskú republiku a Českú republiku Ivo Šulc, ktorý priblíţil spoločnosť
bauMax z pohľadu jej medzinárodného pôsobenia, ktorá
začala obchodnú činnosť v Rakúsku pred 30 rokmi a v súčasnosti má svoje prevádzky
v siedmych
krajinách Európy –
Rakúsko, Česko, Slovensko,
Maďarsko,
Slovinsko, Chorvátsko
a Rumunsko s počtom
125 predajní so stavebninami a je lídrom
strednej a juhovýchodna tlačovej besede
nej Európy. V priebehu rokov sa spoločnosť etablovala i na medzinárodnom trhu
Perspektívne uvaţuje spoločnosť pokračovať vo svojej
expanzii na východ, keď v budúcom roku chce vstúpiť na
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bulharský a o rok neskôr na turecký trh. O tom, ţe sa
spoločnosti darí potvrdzujú hospodárske výsledky za rok
2006, keď v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2005
vzrástol obrat o 6 %. V prepočte vzrástol v roku 2006 celkový
obrat spoločnosti na 39,5 miliardy Sk, z čoho podiel slovenského trhu predstavoval 10%. Spoločnosť bauMax charakterizujú aj kresťanské hodnoty,
vyznávané rodinou majiteľov
Esslovcov.
Spoločnosť hodnotí svoje úspechy nielen podľa hospodárskych, ale aj
podľa
sociálnych pravidiel.
To sa týka postoja k zákazníkom, zamestnancom, obchodným
partnerom a okrajovým sociálnym skupinám. Kaţdá predajňa
spoločnosti má vytvorené partnerstvo s organizáciou, ktorá
zdruţuje osoby s rôznymi druhmi postihnutia. Riaditeľ predaja
spoločnosti bauMax
Manfréd
Kraut
bliţšie
zoznámil
o spoločnosti bauMax
a jej pôsobení na
slovenskom trhu od
roku 1994. Od zajtrajšieho dňa, teda od
10. mája 2007 má 12
predajní, ktorých celková plocha pred230

stavuje 80.000 m2. Okrem novej predajne v Trenčíne bola
v marci 2007 rozšírená predajná plocha v Banskej Bystrici. Do
roku 2010 spoločnosť uvaţuje s vybudovaním predajní v Trnave a Prievidzi. V stratégii predaja sa odráţa koncept štyroch
farebných svetov, ktoré umoţňujú zákazníkom lepšiu orientáciu v predajni. Tovar spojený so záhradou je v oddelení
označený zelenou farbou, so stavbou modrou farbou. s bývaním fialovom farbou a s náradím ţltou farbou. Nová otvorená
predajňa bude poskytovať širokú paletu sluţieb ako napríklad
rámovanie obrazov, miešanie farieb, rezanie drevených dosák
na mieru, odvoz tovaru domov, nákup na splátky, moţnosť
vyuţívania zákazníckej karty bauMax. Posledným z informujúcich bol vedúci predajne bauMax v Trenčíne Vladimír Michálech, ktorý konštatoval, ţe posledných osem týţdňov
znamenal pre všetkých terajších pracovníkov mimoriadne
pracovné úsilie, aby v stanovenom termíne pripravili priestor
pre jeho otvorenie zákazníkom. K tomuto konštatovaniu
uviedol poznámku, ţe ak niektorí z obsluhujúceho personálu
bude trocha unavení, tak to bude len z tohto dôvodu. Predajňa
bauMax v Trenčíne má celkovú predajná plocha 9.300 m2
a o spokojnosť zákazníkov sa stará 64 zamestnancov. Jeho
ţelaním je, aby z predajne odchádzali spokojní zákazníci.
Vo večerných hodinách sa potom uskutočnilo slávnostné
otvorenie
generálneho
riaditeľa
spoločnosti
bauMax pre Slovenskú
republiku a Českú republiku Ivo Šulc za účasti
predsedu Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH a primátora Mesta
Trenčín Ing. Branislava symbolický šek na 20.000.- Sk pre sociálne zariadenie DEMY prevzal
Mgr. Tibor Gavenda
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Cellera. Humanitný rozmer spoločnosti bauMax potvrdilo
odovzdanie symbolického šeku v hodnote 20.000,- Sk sociálnemu zariadeniu DEMY Trenčíne, ktorý prevzal jeho riaditeľ
Mgr. Tibor Gavenda. Po slávnostnom prípitku generálny
riaditeľ spoločnosti bauMax pre Slovenskú republiku a Českú
republiku Ivo Šulc a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler vykonali slávnostný zárez do pripravenej torty. V kultúrnom programe vystúpila speváčka Adriana Bartošová.
Vlastné poznámky
V roku 2003 outsoursovalo Mesto Trenčín starostlivosť
o verejné osvetlenie a z toho vyplývajúce sluţby spoločnosti
Siemens. Zmluva sa týkala prevádzky a údrţby verejného
osvetlenia a svetelnej signalizácie, v ktorej sú špecifikované
podmienky správy tohto majetku do roku 2017. Externe
zabezpečovaná starostlivosť o verejné osvetlenie v Trenčíne
začala prinášať svoje ovocie, keď nový operátor investoval do
rekonštrukcie osvetlenia, ktoré prinieslo zníţenie spotreby
elektrickej
energie o 2,5 aţ 3
milióny korún ročne.
Celú investíciu pritom financuje Siemens a mesto túto
sumu výhodne, bez
poplatkov a úrokov,
spláca a bude splácať do roku 2017. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia predpokladala kompletnú výmenu pribliţne 1700
svetelných miest, 88 rozvádzačov a príslušnej kabeláţe na
doterajších svietidlách. Okrem toho pribudnú viaceré obojstranne ţiarovo-pozinkované stoţiare, vrátane medzisto232

ţiarneho káblového rozvodu napojeného zo stoţiara verejného
osvetlenia. Stoţiare sa osadzujú do nových monolitických
stoţiarových základov. Rekonštrukcia v súčasnosti pokračuje
druhou etapou na Sihoti. V rámci prvej etapy sa na sídlisku
Sihoť 1. vymenilo 10 km káblového rozvodu. V rámci celej
rekonštrukcie bude na Sihoti 1. aţ 4. vymenených 24 km
káblov a vymenené všetky staré stoţiare za nové Predpokladá
sa ukončenie rekonštrukcie v časovom horizonte – september
2007.
Info Trenčíne 17.05.2007
Pomocná evidencia 167/1/07
V dňoch 24. aţ 26. mája 2007 sa boli otvorené brány trenčianskeho výstaviska, ktoré privítalo návštevníkov dvoch špecializovaných podujatí - 8. ročníka medzinárodnej výstavy
hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky Fireco a
7. ročníka medzinárodnej výstavy ochranných pracovných
prostriedkov Uniprotech. Na výstave Fireco sa tento rok na
celkovej ploche 2.850
m2 predstavilo 67 vystavovateľov zo
Slovenska, Českej republiky, Poľska a Nemecka, ktorí vo svojich expozíciách prezentovali
najnovšie
typy protipoţiarnych
zariadení a zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, hasiacich prostriedkov, výstroja a
výzbroja hasičov záchranárov. Prezentáciu vystavujúcich firiem dopĺňal bohatý sprievodný program. Jedným z nich bola
7. medzinárodná konferencia Fireco 2007 s hlavnou témou
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„Zabezpečenie ochrany osôb pred poţiarom v budovách v
kontexte poţiadaviek 21. storočia“. Krátko po 14,00 hod. sa
moderátorka Ţaneta Štefánková prihovorila k účastníkom
slávnostného otvorenia výstav. K prítomným sa po privítaní
hostí postupne prihovorili štátna tajomníčka generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Mária Janušová, prezident Hasičského a záchranného zboru
Slovenskej republiky Ing. Jozef Paluš, prezident Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Slovenskej republiky
Jozef Minárik, ktorý odovzdal generálnemu
riaditeľovi Výstaviska Trenčín mesto módy
Ing. Emilovi Dobiašovi ocenenie pri príleţitosti poriadanej výstavy a 85. výročí vzniku
dobrovoľnej poţiarnej ochrany v Trenčíne,
ktorá poloţila jej základy na Slovensku.
Ing. Jozef Paluš
Cieľom konferencie bola výmena odborných skúseností a
znalostí na medzinárodnej úrovni. Na slávnostnom otvorení
výstavy sa uskutočnilo vyhodnotenie najlepších exponátov
výstavy Zlaté Fireco
2007. Správu hodnotiacej komisie predniesol predseda technickej
komisie Ing. Jaroslav
Flachbart. Ako povedal, „do súťaţe bolo prihlásených 14 exponátov
z nich
ocenili
päť
výrobkov :
1. Termokamera BULLARD T4 – vystavovateľ FirePro
Distribution a.s. Bratislava
2. Terénne vozidlo SCOT – TRAC 2000R – vystavovateľ
Cestné a stavebné mechanizmu Tisovec
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3. HOLMATRO – Záchranárske náradie, jednohadicový
systém – vystavovateľ JaGa Bratislava
4. Adsorbent SORBEUM – vystavovateľ Commerce, a.s.
Bratislava
5. Prúdnica kombinovaná VPO – DPO 10 mm – vystavovateľ Výzbrojňa poţiarnej ochrany, Trnava
Po prvýkrát sa uskutočnilo vyhlásenie
nositeľov ocenenia Zásah roka 2006, ktoré
vyhodnotil vo svojom vystúpení viceprezident Hasičského a záchranného zboru
Slovenskej republiky Ing. Jozef Prosňák
„ocenenie Zásah roka bolo vyhlásené vo
dvoch kategóriách – prvá kategória záchrana
osôb a druhá kategória záchrana majetku,
Ing. Jozef Prosňák
zvierat a ţivotného prostredia.
V prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnili príslušníci
Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici, ktorí zachránili dňa 1. júla 2006 dve
osoby na rieke Hron, v často obce Šálková. Je potešiteľné, ţe
na druhom mieste v tejto kategórii sa umiestnili príslušníci
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne, ktorí zachránili tri osoby dňa 1. mája 2006 pred
stavidlami v Biskupiciach. V druhej kategórii na prvom mieste
sa umiestnili príslušníci Okresného
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, keď zamedzili
úniku nebezpečnej
látky po havárii nákladných
motorových vozidiel dňa
235

15. augusta 2006 na štátnej ceste č. 50 medzi Novákmi
a Bánovcami n/Váhom. Lákadlom tak pre odbornú, ako aj
laickú verejnosť bola celoslovenská súťaţ hasičskej historickej
techniky. Počas výstavy zasadala republiková komisia histórie
Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Slovenskej republiky a uskutočnila sa porada krajských a okresných riaditeľov Hasičského
a záchranného zboru Slovenskej republiky. Pre návštevníkov
boli pripravené v trenčianskom výstavnom areáli praktické
ukáţky záchranárskeho systému a protipoţiarnej ochrany osôb
hasičskými jednotkami, na ktorých sa podieľalo Prezídium
Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Hlavná banská záchranná stanica Prievidza
a Rescue Team Slovakia. Nemenej zaujímavá bola i výstava
hasičských prilieb a iných zberateľských kuriozít s hasičskou
tematikou.
Ochranné pracovné prostriedky, materiály, zariadenia a
technológie na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci
prezentovalo výstave Uniprotech 18 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Francúzska na celkovej ploche 920
m2. V rámci sprievodného programu výstavy sa uskutočnili
dva odborné semináre – „Platná a pripravovaná legislatíva a
technická normalizácia v oblasti osobných ochranných
prostriedkov so zameraním na ochranu nôh“ a „Súčasná
legislatíva v oblasti OOPP a poznatky z inšpekcie práce v
súvislosti s pouţívaním resp. nepouţívaním OOPP“. Na
otázky návštevníkov týkajúce sa bezpečnosti práce zodpovedali pracovníci Inšpektorátu práce Trenčín v konzultačnom
centre výstavy. Na výstavisku Trenčín mesto módy v rámci
výstavy hasičskej záchranárskej a zabezpečovacej techniky
Fireco 2007 súťaţili historické vozy dobrovoľných hasičských zborov. Do súťaţe sa prihlásilo 17 tímov z Trenčianskeho, Bratislavského, Trnavského, Ţilinského a Košického kraja. Vozy pochádzali väčšinou zo začiatku 20. storočia.
236

Najstaršie vozidlo mali dobrovoľníci z bratislavskej časti
Jarovce a to z roku 1875. Jej jedenásťčlenné druţstvo dobrovoľníkov, zloţené z robotníkov, informatika a ţivnostníkov sa
na takýchto súťaţiach zúčastňuje od zaloţenia tejto tradície
pred dvadsiatimi rokmi. Historická striekačka mala všetky
časti pôvodné. „Vymenilo sa len ich dopravné vedenie. Za
dlhou ţivotnosťou stroja sú podľa najstaršieho člena a veliteľa
druţstva Jozefa Radoviča bronzové a mosadzné súčiastky. Na
hasenie si ho mohli dovoliť zakúpiť iba bohaté dediny.
Naposledy táto striekačka zasahovala v roku 1969. Vtedajšie
stroje boli slabšie a nedokázali vytiahnuť vodu zo studne, tak
sme museli pouţiť túto. Ako uviedol spoluorganizátor súťaţe
Ján Roth z Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Slovenskej
republiky, všetky vozy boli kedysi ťahané koňmi a mali ručné
čerpadlo. Dobrovoľní hasiči súťaţili v jedinej disciplíne tak,
ţe súťaţné druţstvo pritiahlo hasičský voz s
ručným čerpadlom ku kadi s
vodou, do ktorej
vloţili hadicu.
Medzitým dvaja
hasiči a jeden
pomocník roztiahli hadice niekoľko desiatok Dobrovoľný hasičský zbor z Priekopy pri Martine vystavoval tieto historické hasiace zariadenia
metrov k terču, ktorý znázorňoval oheň. Ostatní hasiči museli
ručne a s veľkou námahou čerpať vodu z kade cez pumpu do
hadíc, kým voda nezačala striekať a tlakom nezloţila terč.
Výkony sa pohybovali od jednej minúty vyššie, na starých aj
mladých hasičoch a hasičkách bolo vidieť, ţe čerpanie vody
nie je jednoduchá práca. Odhodlanosť a zanietenie dobro237

voľníkov bolo tak silné, ţe do Trenčína na súťaţ doviezli vozy
na vlastné náklady a na autobusoch s nimi prišli aj
fanúšikovia. Na Slovensku pôsobí 2700 dobrovoľných hasičských zborov, z ktorých pribliţne dve tretiny vlastní historické
vozy.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 282/1/07, 283/1/07, 284/1/07, 285/1/07
Zámerom Mesta Trenčín je vybudovanie nového obchodnospoločenského centra na jeho juţnom okraji. Urbanistická
štúdia predstavuje objemový návrh areálu, dáva základnú
priestorovú predstavu o urbanistickom riešení priestorových
vzťahoch a vzájomných väzbách dopravného riešenia a pohybu po areáli. Územie sa nachádza v lokalite v smere na obec
Trenčianska Turná. V súčasnosti je pozemok vyuţívaný ako
pole. Pozemok trojuholníkového tvaru je z juhozápadnej strany ohraničený cestou 2/507, z východnej a severnej strany je
poľnohospodárska pôda. Celková rozloha riešeného územia je
pribliţne 175.942 m2. Areál je dobre dopravne dostupný s napojením na jestvujúcu kruhovú kriţovatku z hlavnej cesty
2/507. Na juhovýchodnej strane pozemku, za cestou 2/507 je
funkčný areál hypermarkete Tesco s vonkajším odstavným
parkoviskom. Vzdušná vzdialenosť z centra mesta k predpokladanej výstavbe nového obchodno-spoločenského centra je
pribliţne 3,5 km. Prednosťou miesta je nesporne jeho poloha
vo vzťahu k mestu. Umiestnenie na okraji mesta vyuţíva
dobrú dopravnú dostupnosť a umoţňuje vytvoriť novú urbanistickú štruktúru, ktorá nie je limitovaná jestvujúcou mestskou zástavbou. Výhodou je rovinný charakter pozemku a tvar
parcely. Práca vo voľnej krajine umoţňuje dobré časové naplánovanie a etapizáciu celého projektu. Výhodou môţe byť i
moţné prepojenie s areálom hypermarketu Tesco a pozemkami za cestou, vzájomná symbióza obidvoch areálov a vzá238

jomná komunikatívnosť. Prehľadnosť, jasná orientácia návštevníka po priestore, dosiahnutie maximálneho stupňa lukratívnosti umiestnenia predajných jednotiek boli základnými
predpokladmi pri koncipovaní základnej urbanistickej štruktúry pozemku. Predajné jednotky a prenajímateľné plochy sú
rozmiestnené okolo centralizovaného parkoviska prístupného
z existujúcej kruhovej kriţovatky. Návštevník má tak absolútny prehľad o jednotlivých predajných plochách a ľahko sa
orientuje po priestore areálu. Na východnú stranu pozemku je
situovaný objekt Shopping mallu, najdominantnejšieho objektu v celom priestore, a naň nadväzuje objekt Big boxu. Náplň
tejto
časti
areálu je
uvaţovaný ako
prevaţne
obchodný. Objekt Big
boxu je
jednopodlaţný a
v prípade potreby sa uvaţuje o moţnosti vyuţitia strechy na parkovanie.
Hmota Shopping mallu je jednopodlaţná, len časť priečelia je
v priestore vstupu navrhnutá ako dvojpodlaţná, kde budú
vdruhom nadzemnom podlaţí umiestnené plochy pre šport,
odpočinok a relaxáciu. Drobnejšie objekty, lemujúce existujúcu cestu 2/507, sú zamýšľané ako dvojpodlaţné, prenajímateľné jednotky pre podnikateľskú činnosť (autosalóny, autoopravovne, sluţby…). Spôsob riešenia areálu umoţňuje časo239

vú etapizáciu realizácie jednotlivých častí. Dopravne je pozemok napojený na troch miestach. Pre návštevníka bude slúţiť
ako hlavný príjazd do areálu z existujúcej kruhovej kriţovatky
z cesty 2/ 507. Kruhová kriţovatka je umiestnená v strednej
časti juhovýchodnej hranice pozemku a dopravne obsluhuje aj
areál hypermarketu Tesco na opačnej strane komunikácie.
Ďalšie dve uvaţované napojenia sú z juţnej a zo severnej
časti pozemku. Z týchto dvoch miest je riešená aj zásobovacia
vonkajšia areálová komunikácia, prebiehajúca po severnej a
východnej hrane pozemku. Uvaţuje sa o 1.713 miestach na
parkovanie vrátane státí pre zamestnancov, ktoré je riešené
ako vonkajšie státie na povrchu. Na streche Big boxu je
rezerva pre 438 miest.
Info Trenčíne 31.05.2007
Pomocná evidencia 300/1/07
Výstavba svetelných kriţovatiek v dvoch dopravných uzloch Električnej ulice v Trenčíne, v miestach jej prepojenia
s Ulicou K dolnej stanici a so Súdnou ulicou zlepší dopravnú
situáciu hlavne pri vstupe do dolného mesta v smere od
cestného mosta a zabezpečí plynulé odbočenie vľavo. Jej
realizácia je uţ len otázkou niekoľkých dní. Zvýšenie plynulosti dopravy v dolnom meste je snom mnohých motoristov
v Trenčíne, ktorí sa deň čo deň veľmi pomaly presúvajú
v smere od nemocnice či z Dlhých Honov Legionárskou, Braneckého a Rozmarínovou ul. Ani cesta späť, ktorá podľa dopravného značenia vedie čiastočne po štvorprúdovej Električnej ul., nie je plynulá, pretoţe odbočiť vľavo pri čerpacej
stanici OMV je niekedy výkon, hodný automobilového kaskadéra. Situáciu zlepší nový systém kriţovatiek, ktorého prvá
etapa, kriţovatka Električnej ulice s ulicami K dolnej stanici
a Súdnou, sa začnú budovať v najbliţších dňoch. „Svetelné
značenie na týchto kriţovatkách je logickým prepojením na
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nedávnu rekonštrukciu svetelného dopravného značenia od
hotela Tatra aţ po čerpaciu stanicu Esso. Ich osadenie zlepšia
situáciu hlavne pri vstupe do dolného mesta zo strany od cestného mosta, zabezpečia plynulé odbočenie doľava, ktoré
v súčasnosti cítime ako kritické a na druhej strane umoţnia
veľmi rýchlo sa dostať na hlavnú dopravnú tepnu v tejto lokalite, na Električnú ulicu z dolného mesta. Keď bude červená
svietiť zo strany od čerpacej stanice Esso, umoţní plynulé
odbočenie vľavo v smere od cestného mosta. Kriţovatka
Električná – Súdna bude zase protismerná. Mesto Trenčín
pripravuje projekt na kruhovú kriţovatku ulíc K dolnej stanici
– Jilemnického,“ konštatoval Ing. Ladislav Petrtýl, vedúci
Útvaru ţivotného prostredia a dopravy Mestského úradu
v Trenčíne. Svetelné kriţovatky v spomínaných miestach
zároveň odbremenia dolné mesto od mnoţstva áut. V určitých
etapách v nadväznosti na tieto investičné akcie sa zmeneným
dopravným značením, zjednosmernením a presmerovaním
dopravy v tomto území skvalitní dopravný reţim a stúpne
počet parkovacích miest.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 326/1/07
Od nedele 10. júna 2007 zmenila Ţelezničná spoločnosť
Slovensko, a.s. cestovný poriadok. Išlo o druhú zmenu, ale
zmeny boli nepatrné a v regionálnej doprave sa dotýkali
časových posunov príchodov a odchodov vlakov. Napríklad
„na trati číslo 120 Bratislava – Ţilina nebude premávať vlak
3011 v úseku Nové Mesto nad Váhom -Trenčianska Teplá v
nedeľu. Namiesto neho bude v nedeľu o 20 minút neskôr
zavedený nový vlak 3087, ktorý pôjde z Nového Mesta nad
Váhom o 6.11 h, do Trenčína príde o 6.37 h (odchod 6.45 h) a
do Trenčianskej Teplej dorazí o 6.53 h. V Trenčíne bol
vytvorený prípoj od Chynorian.
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Vlastné poznámky
Rok prešiel ako voda a
trenčianske Výstavisko
Trenčín mesto módy sa
uţ po štrnástykrát stalo
miestom stretnutia vodohospodárov, projektantov, starostov a
primátorov miest a obcí. Medzinárodná špecializovaná výstava
vodného
hospodárstva,
hydroenergetiky,
ochrany
ţivotného
Ing. Jaroslav Izák
prostredia,
komunálnej
techniky a rozvoja miest a
obcí AQUA 2007 otvorila svoje brány v dňoch 19. aţ 21. júna
2007. Na tomto svojho druhu najväčšom podujatí na
Slovensku, ktoré organizovalo Výstavisko Trenčín mesto
módy v spolupráci s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou, sa tento rok predstavilo na celkovej ploche 6 320
m2 120 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky,
Poľska, Rakúska, Nemecka a Lichtenštajnska. Organizátorov
potešil nárast obsadenej výstavnej plochy o 5%, ako aj aktívna
účasť zahraničných vystavovateľov. Záštitu nad výstavou
AQUA 2007 prevzal minister ţivotného prostredia Slovenskej
republiky Ing. Jaroslav Izák, ktorý výstavu aj otvoril. Zásluhu
na vysokej úrovni výstavy mali odborní garanti - Slovenský
národný komitét IWA, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Regis Plus, s.r.o., Slovenská komora
stavebných inţinierov a Slovenská obchodná a priemyselná
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komora, Regionálna kancelária Trenčín, ktorí aj tento rok
pripravili bohatý odborný sprievodný program. Jeho súčasťou
bola vedecká konferencia zameraná na „Vplyv klimatických
zmien na zásobovanie a odkanalizovanie miest a obcí“ a
konferencia „Program obnoviteľných zdrojov so zameraním
na vodné elektrárne v rámci SE, a.s. – Enel“. Pre odbornú
verejnosť boli pripravené semináre „Fondy Európskej únie
ako zdroj financovania rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií“, „Ekosanitácia a decentralizované nakladanie s odpadovými vodami“ a „Rozhodovacie procesy v legislatíve pri
zásobovaní vodou a odkanalizovaní“. Novinkou v sprievodnom programe výstavy bol Maďarský deň, organizovaný
Obchodnou kanceláriou Veľvyslanectva Maďarska a Maďarskej Verejnoprospešnej spoločnosti pre rozvoj investícií a obchodu, ktoré poskytne odbornej verejnosti obchodné a investičné moţnosti s Maďarskou republikou. V tomto roku sa po
druhýkrát počas výstavy AQUA uskutočnilo dopoludnie pre
stredné školy pod názvom „Asociácia vodárenských spoločností pre školy“, ktorého cieľom bolo vhodnou formou oboznámiť študentov s problematikou vody a dávať tak do povedomia ekológiu a ţivotné prostredie.
Komisia pre vyhodnotenie
súťaţe
„Zlatá Aqua“ po vedením podpredsedu
Slovenského národného komitétu IWA
Ing. Dušana Čerešňáka po preštudovaní materiálov o prihlásených výrobkoch
a
technológiách
najlepšie firmy v súťaţi „Zlatá Aqua“, kategória výrobok
skonštatovala, ţe do súťaţe bolo prihlásených sedem výrob243

kov a šesť technológií a rozhodla dňa 19. júna 2007 o udelení
cien nasledovne :
A. kategória výrobok :
1. miesto firme GESS-CZ, s.r.o. za výrobok: „Malá vodní elektrárna se šroubovým motorem“
2. miesto firme CAMPRI, spol.s r.o. za výrobok : „Redukčný ventil s integrovaným vodomerom typ WD900-Hydrometer“
3. miesto firme ATJ spol. s.r.o. za výrobok : „Bezplavákový progresívny ventil CLA-VAL (klaval)“
B. kategória technológia :
1. miesto firme Regotrans – Rittmeyer, spol. s r.o. za
technológiu : „RITOP – RIFLEX““ (Vodohospodársky systém pre riadenia procesov a prevádzky)
2. miesto firme Hydroprojekt CZ a.s. za technológiu :
„Technológia Insitu bioaugmentácie nitrifikácie na
biologických čistiarňach odpadových vôd“
3. miesto firme DISA PLUS spol. s r.o., Senec za
technológiu : „STATIFLO GDS““ (Systém pre
rozpúšťanie plynov v kvapalinách)
Hodnotiaca komisia pod vedením akademického sochára
Igora Mosného hodnotila súťaţ expozícií
pod názvom „Modrý
akvadukt“, kde sa
sústredila predovšetkým na estetické a
účelové pôsobenie architektonického stvárnenia expozície, vloţenej invencie a inonajlepší v súťaţi „Modrý viadukt“
vácie. Cieľom hodnotenia bolo podporiť u vystavovateľov snahu o invenčnosť a
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zvýšenie estetickej úrovne vlastných expozícií ako i celkový
vzhľad medzinárodnej výstavy Aqua. Po náročnom zvaţovaní
sa nakoniec porota rozhodla udeliť ocenenia nasledujúcim
expozíciám takto :
1. miesto - WILO SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
2. miesto - GLYNWED, s.r.o. Trnava
3. miesto - VEOLIA VODA, a.s. Banská Bystrica
Cenu Milana Topoliho za prínos vo vodnom hospodárstve za rok
2007 získal Ing. Dušan
Ďurčanský. Narodil sa
25. 5. 1938 v Ţiline.
Študoval na Fakulte inţinierskeho staviteľstva
Slovenskej Vysokej Škov strede Ing. Dušan Ďurčanský získal Cenu Milana Topolyho
ly Technickej v Bratislave odbor zdravotno-vodohospodárske stavby. Po úspešnom
ukončení štúdia nastúpil vo Výskumnom Ústave Vodného
Hospodárstva v Bratislave. Odkiaľ sa vrátil do svojho rodiska,
Ţiliny, kde začal pracovať ako vedúci prevádzky vodovodov a
kanalizácií Okresnej Vodohospodárskej správy v Ţiline neskôr
ako riaditeľ Severoslovenských vodární a kanalizácií v Ţiline.
Súčasťou sprievodného programu výstavy boli i firemné
prezentácie.
Pomocná evidencia 368/1/07, 369/1/07, 370/1/07, 371/1/07
Na správcovskom dome v areáli kaštieľa v Trenčíne – Záblatí si 24. kalendárnom týţdni roka 2007 vyskúšali účastníci
projektu Stavbár – Pamiatkár, ako sa renovujú staré budovy,
špeciálne historické dvere a štukové prvky. Odborne nad
prácou tretiakov zo Stredného odborného učilišťa stavebného
v Trenčíne dohliadali Michal Hrčka zo Spoločnosti pre pa245

miatky a Milan Margetín z Trenčianskeho múzea. Majiteľom
objektu je Pozemkové a lesné spoločenstvo v Záblatí. Podľa
predsedu urbariátu Štefana Bohuša spoločenstvo má záujem
dostať budovu do stavu pouţívateľnosti a vyuţívať ako administratívne a spoločenské priestory pre potreby spoločenstva.
Pomoc frekventantov kurzu uvítali. „Účastníci kurzu sa teoreticky i prakticky naučia ako správne pristupovať k historickým konštrukciám v rámci stavebnej obnovy a tu sa naučia,
ako konzervovať a obnovovať dvere a štukové prvky pri pouţití klasických technológií a prvkov. Na objekte sa nám, dúfame, podarí odkryť pôvodnú štukovú výzdobu priečelia vstupnej fasády a zakonzervovať pôvodné cca dvestoročné historické dvere,“ vysvetlil Michal Hrčka. V podkroví objektu našli
zvyšky starých okien a dverí, ktoré pouţili na opravu. „Dvere
sa snaţíme prinavrátiť do pôvodného stavu. Najvhodnejšie na
nátery sú pôvodné materiály, ľanový olej a farby. Sú tou najlepšou konzervačnou metódou, čo potvrdila aj prax,“ pokračoval Michal Hrčka. Podľa Milana Margetína nimi maľovali
uţ v 15. storočí talianski remeselníci. „Tie nátery vyzerajú aj
po rokoch ako nové a naviac chránia zároveň drevo proti
pliesni a drevokazným hubám. Akrylové farby sú na renováciu
absolútne nevhodné,“ doplnil Milan Margetín. „Na renováciu
pri štukových prvkoch zháňame kusové vápno priamo z
vápeniek, pretoţe postupujeme technológiou horúcej malty,“
doplnil Michal Hrčka. Pôvodné materiály a technológie nie sú
finančne náročné. Podľa lektora Michala Hrčku je občas problematické zohnať ľanový olej. Na Slovensku sa vyrába iba v
jednej firme. „Náročnými sú skôr práca, čas a odbornosť“.
Renovácie pôvodnými technológiami chlapcov z učilišťa
zaujala do tej miery, ţe si vedia predstaviť, ţe by sa renovácii
venovali aj profesionálne. Predkladateľom projektu, ktorý sa
skončí o rok bolo Centrum kariérneho poradenstva z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktoré pri jeho reali246

zácii spolupracovalo s viacerými partnermi. Náklady na realizáciu projektu predstavovala sumu 4,3 milióna Sk. Zámerom
projektu bolo priblíţiť frekventantom, ktorí sa učia v tradičných remeslách, murári, stolári, maliari, priblíţiť, resp. spoznať prácu na historických pamiatkových objektoch.
Trenčianske noviny 21.06.2007
Pomocná evidencia 348/1/07
Prvá etapa prác stavebných prác na svetelnej kriţovatke ulíc
Električná a K dolnej stanici sa začala. vo štvrtok 28. júna
2007 a potrvá do 16. júla 2007. Ako informoval hovorca
Mesta Trenčín Tibor Hlobeň, počas prvej etapy budú na nej
vykonávané práce na pravom odbočovacom pruhu štvorprúdovej Električnej ulice v smere od Trenčianskych Biskupíc
do centra mesta.
V úseku asi 150 m
pred odbočkou na Ul.
K dolnej stanici bude
aţ do 16. júla prejazdný iba vnútorný
(bliţší k stredu vozovky) jazdný pruh.
Obmedzenie
bude
vyznačené
prenosným dopravným značením. Napriek tomuto obmedzeniu budú môcť motorové vozidlá odbočovať vpravo na Ul. K dolnej stanici, s výnimkou
nákladných vozidiel dlhších ako 10 m (s návesom). Po ukončení prvej etapy prác, v druhej etape stavebných prác bude
osadený v spomínanom úseku Električnej ul. stredový ostrovček so svetelnou signalizáciou, počas ktorej budú prejazdné
v oboch smeroch len vonkajšie (bliţšie k stredu vozovky)
jazdné pruhy na štvorprúdovej Električnej ul. Práce na druhej
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etape výstavby svetelnej kriţovatky Ulíc Električná – K dolnej
stanici by mali byť ukončené 27. júla 2007.
Pomocná evidencia 396/1/07
Jubilejný 10. ročník súťaţe Stavba roka mesta Trenčín
2006 bol v tomto roku
vyhlásený skôr ako
predchádzajúce ročníky. Vyhlásenie výsledkov a organizácia
súťaţe mala v minulosti prepojenie na
účasť mesta na jesennej výstave Stavba –
dom – nábytok na
prvú cenu získalo Obchodno-zábavné centrum Juţanka
Výstavisku
Trenčín
mesto módy. Minulý rok sa Mesto Trenčín uţ na výstave
nezúčastnilo, pretoţe zrekonštruovaná budova Centra rozvoja
mesta na Farskej ul. ponúkla vlastné prezentačné moţnosti aj
na takúto príleţitosť. S prípravou tohtoročnej súťaţ začal
Útvar
architektúry
a stratégie Mestského
úradu v Trenčíne uţ
v januári 2007 s predsavzatím, ţe termín
vyhodnotenia sa uskutoční na konci prvej polovice roka
2007. Pravidlá sa nezmenili. „Do súťaţe
2. cena Cemdesign – sídlo firmy
mohli majitelia prihlásiť stavby skolaudované v roku 2006 s výnimkou investičných stavebných aktivít mesta Trenčín. Kategórie neboli
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definované, zámerom je prezentovať všetko dobré, čo sa
v uplynulom roku v meste postavilo“, skonštatovala vedúca
Útvaru architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne
Ing. arch. Adriana Mlynčeková.
„Nomináciu do súťaţe tento rok získalo osem objektov
z rôznych sfér architektúry – Obchodno-zábavné Centrum
Juţanka, Cemdesign Bratislavská ul., S – dom, Seko – Dapa,
Bytový dom Pod Sokolice, Polyfunkčný dom Inovecká ul.,
Rodinný dom na Hanzlíkovskej ul. a Mäsovýroba Ilavský. Všetky objekty boli výrazom kvalitnej architektúry, ktorá obohatila mesto Trenčín.
Stavby hodnotila odborná porota zloţená
z odborníkov – architektov, pracovníkov
tretie miesto získal Silko - dom
Útvaru architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne
a tento rok účasť v nej prijal aj primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler. Hodnotila sa architektúra, začlenenie do
prostredia, kvalita detailu, úprava okolia, čiţe všetky atribúty,
ktoré tvoria dobrú architektúru. Z rokovania odbornej poroty
vzišlo nasledovné poradie:
1. miesto – Obchodno-zábavné Centrum Juţanka
investor : South centrum s.r.o, Trenčín
autor : Ing. arch. Juraj Krajčovič
2. miesto – Cemdesign – sídlo firmy
investor : Cemdesign, s.r.o, Trenčín
autor : Ing. arch. Martin Beďat
3. miesto – Silko – dom
investor : Silko dom, s.r.o, Trenčín
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autor : Ing. arch. Dalibor Hrivnák
Na slávnostnom vyhodnotení súťaţe primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler odovzdal diplomy oceneným.
Vlastné poznámky
Poslanci na poslednom zasadnutí mestského parlamentu
rozhodli o tom,
ţe od 10. júla
2007 bude parkovanie na Mládeţníckej ulici bezplatné. Pred dvomi rokmi, presne
10. júna 2005,
tesne pred začiatkom
letnej
sezóny, zaviedlo
Mesto
Trenčín
výber parkovného na tomto parkovisku. Spoplatnilo kaţdú
začatú hodinu parkovania sumou 20 Sk, čo odradilo mnohých
vodičov. Parkovanie riešili priamo v centre, kde si radšej
priplatili desať korún. Motorizovaní návštevníci letnej plavárne to vyriešili tak, ţe parkovali v okolitých uličkách na
Sihoti. Uţ po štvrťroku po spoplatnení parkovania neboli
poslanci mesta spokojní s trţbami, lebo napriek vynaloţenej
investícii do vybudovania parkovacej rampy parkovisko so
140 miestami bývalo poloprázdne, kým centrum mesta bolo
preplnené autami. Podľa štatistiky Mestského úradu bolo
počas celej letnej sezóny v roku 2005 vyuţívané na 10 % a na
parkovnom vybrali 231 - tisíc Sk. Priemerná mesačná trţba za
celý rok 2005 bola stotisíc Sk mesačne, pri 20 Sk parkovnom.
Neskôr poslanci zníţili cenu parkovného na 10,- Sk, ale ani to
nepresvedčilo vodičov, aby parkovali vozidlo na Mládeţníckej
ulici. Mestu naviac vznikla škoda cca stotisíc Sk tento rok v
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januári, kedy neznámy páchateľ poškodil vydávač parkovacích lístkov. Páchateľ vytrhol plastový kryt a poškodil samotný mechanizmus automatického závorového systému. Návrh
zrušiť výber parkovného odôvodnili poslanci odľahčením
centra mesta od parkujúcich áut.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 366/1/07
Nevyhovujúci stav,
nerovnaká výška traťových koľají, polámané betónové panely, nerovný povrch asfaltových
nábehov
na ţelezničnom priecestí na Opatovskej ul.
v Trenčíne pri Mestskej časti Trenčín –
Opatová boli hlavným
dôvodom, pre ktorý sa Ţeleznice Slovenskej republiky sa
rozhodli rekonštruovať priecestie cez ţelezničnú trať na hlavnom ťahu Bratislava - Ţilina od 6. augusta 2007. Do priecestia
bude zabudovaná gumokovová priecestná konštrukcia, vymenený koľajový rošt a vyasfaltované nové nábehy v priestore
medzi závorovými rahnami. Koľaj č. 2 sa zdvihne do úrovne
koľaje č. 1, pribliţne 15 – 20 cm. Pre rekonštrukciu bude aţ
do odvolania v blízkosti ţelezničného priecestia úplne uzavretá miestna komunikácia. Obchádzka motorových vozidiel
bude vyznačená prenosným dopravným značením po štátnej
ceste 1/61 a následne po miestnych komunikáciách. Na základe tejto skutočnosti linka č. 21 mestskej hromadnej dopravy Trenčín bude presmerovaná zo zastávky Opatovská
ul., Nová Kubra cez ţelezničné priecestie na cestu 1/61 a cez
miestnu komunikáciu na ulici Niva bude pokračovať po svojej
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pôvodnej trase so zastávkami po Ulici Niva a Opatovskej
ulici, námestie, Potočná ulica a základná škola. Táto trasa sa
dodrţí aj v opačnom smere. V oboch smeroch spoj vynechá
zastávky Opatovská ulica – poľnohospodárske druţstvo.
Info Trenčín 26.07.2007
Pomocná evidencia 480/1/07
Nový územný plán Mesta Trenčín bude stáť 4,3 milióna Sk.
V tejto hodnote získala zaujímavú zákazku bratislavská firma
Aurex, spol. s r.o., ktorá sa ako jediná prihlásila do verejnej
súťaţe na spracovanie spomínanú územného plánu. Mesto
Trenčín získalo na novú územnoplánovaciu dokumentáciu
grant Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Vypracovanie nového územného plánu si
vyţiadala doby, zmeny v doprave, ako aj očakávaná prestavba
a rozšírenie centra mesta, ktorá súvisí s modernizáciou ţelezničnej trate. Práce na územnom pláne by sa mali ukončiť
koncom roku 2009.
Sita 30.07.2007
Dve etapy stavebných prác na ceste č. 2/507 na budovaní
kriţovatky so svetelnou signalizáciou Električná ulica s Ulicou
K dolnej stanici boli skončené a kriţovatka bola prejazdná v
plnom profile od 29. júla 2007. Prvá etapa prác na kriţovatke
ulíc Električná a K dolnej stanici sa začala 28. júna 2007.
V rámci nej sa vybudoval odbočovací pruh zo štvorprúdovej
Električnej ulice v smere od Trenčianskych Biskupíc k
poliklinike a do centra mesta. V druhej etape pribudol stredový ostrovček so svetelnou signalizáciou, ktorá umoţňuje
odbočenie vľavo autám prichádzajúcim od cestného mosta
smerom k poliklinike, do centra mesta a k nemocnici. Tým sa
obmedzia dlhé rady čakajúcich vozidiel odbočujúcich z tejto
cesty doľava.
www.azet.sk 29.07.2007
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Pomocná evidencia 484/1/07
Výstavba svetelných kriţovatiek v dvoch dopravných uzloch Električnej ulice v Trenčíne, v miestach jej prepojenia
s Ul. K dolnej stanici a so Súdnou ulicou, ktorá zlepší dopravnú situáciu hlavne pri vstupe do Dolného mesta v smere od
cestného mosta a zabezpečí plynulé odbočenie vľavo, má za
sebou úspešne prvú
časť. Práce na pravom odbočovacom
pruhu štvorprúdovej
Električnej
ulice
v smere od Trenčianskych Biskupíc do
pôvodny stav, kedy Súdnu ulicu oddeľoval od Električnej ulice trávnatý pás
centra mesta v kriţovatke s Ul. K Dolnej stanici a osadenie stredového ostrovčeka so svetelnou signalizáciou striedajú práce na kriţovatke
Električnej a Súdnej ul. Podľa slov Ing. Petry Bilkovej zo
spoločnosti PIO - Keramoprojekt, a.s., ktorá v tandeme s hlavným inţinierom projektu Ing. Rudolfom Kováčom celú investičnú akciu Mesta Trenčín naprojektovala. Zásadným predpokladom začatia prác bola príprava Kollárovej a Bernolákovej ul. v Kollárovej štvrti Dolného mesta na nové vodorovné a zvislé dopravné značenie. Asfaltový povrch na oboch
jednosmerných uliciach je zrekonštruovaný a v týchto dňoch
osádzané dopravné značenie presne vymedzí parkovacie miesta i ich počet. „Dopravné značky úplne vylúčia parkovanie na
Piaristickej ul. Dopravný značka umoţní zastavenie na úseku
Piaristickej ul. od budovy Kooperatívy po kriţovatku so Súdnou ul.,“ vysvetlila Ing. Petra Bilková druhú etapu zmien dopravného značenia a zároveň dodáva, ţe tento, doteraz dvoj253

smerný úsek bude jednosmerný. „Vchádzať sa do neho bude
z Ul. K Dolnej stanici. Kto pôjde po Piaristickej ul. v smere od
Ul. 1. mája bude musieť odbočiť pri väzenskej nemocnici na
Súdnu ul. s výjazdom na Námestie sv. Anny. Zmeny v dopravnom značení predbehnú vlastné práce na kriţovatke Súdna –
Električná ul., aby si vodiči na zmeny zvykli a po spojazdnení
kriţovatky sa v tejto časti Dolného mesta nevytváral dopravný
chaos.“ Na „otočenú“ jednosmerku si budú musieť zvyknúť aj
majitelia či nájomcovia bytoviek situovaných v časti Piaristickej ul., do ktorej sa doteraz vchádzalo odbočením z jej
rovnobeţnej časti medzi predajňou potravín a budovou
Kooperatívy. Domov sa dostanú zo starej Električnej ul. po
miernej obchádzke cez Súdnu ul. Samotné stavebné práce na
kriţovatke sa začnú v pondelok 13. augusta. P. Bilková ich
opäť rozdelila na dve etapy : „V prvej časti sa upraví kriţovatka medzi Súdnou a Električnou ul. v oblasti starej Električnej ul. pred zeleným pásom, ktorý ju oddeľuje od štvorprúdovej cesty. Uzatvorený bude jazdný pruh situovaný
bliţšie k Súdnej ul. a preto vodiči budú vo väčšej miere
vyuţívať Kollárovu ul. Toto dopravné obmedzenie nebude pre
motoristov príliš zaťaţujúce, pretoţe stará časť Električnej ul.
je pre nich dôleţitá len v tom prípade, ak idú do tu sídliacich
prevádzok resp. obchodných jednotiek.“
Pribliţne po dvoch týţdňoch sa stavebné práce posunú do
druhej fázy, kde uţ bude obmedzená doprava na štvorprúdovej
časti Električnej ul. uzatvorením jedného jazdného pása
(vzdialeného od stredu) v smere od Trenčianskych Biskupíc.
Ich výsledkom bude odstránenie zeleného ostrovčeka medzi
štvorprúdovkou a starou časťou Električnej ul. a vybudovanie
svetelnej signalizácie, ktorá zabezpečí bezpečné odbočovanie
vpravo i vľavo pre vozidlá, vychádzajúce zo Súdnej ul. „Hoci
budú takto tesne vedľa seba dve svetelné signalizácie,
plynulosť dopravy zabezpečí tzv. inteligentná výmena svetiel,
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ktorú zaručuje fotobunka, riadiaca obe kriţovatku podľa
mnoţstva prechádzajúcich áut,“ zaháňa obavy z dvoch svetelných kriţovatiek oddelených len niekoľkými desiatkami
metrov P. Bilková. Posledná, piata fáza, ktorá v druhej polovici septembra nepotrvá dlhšie ako tri dni, bude pozostávať
z osadenia stĺpov svetelnej signalizácie, čo opäť obmedzí
dopravu na štvorprúdovej Električnej ul. Všetky práce a zmeny dopravného značenia poslúţia k zrýchleniu doprava aj na
Legionárskej a Braneckého ul., pretoţe vozidlá smerujúce
z Dolného mesta k cestnému mostu budú môcť odbočiť
z Legionárskej ul. na Ul. K Dolnej stanici a cez Piaristickú
a Súdnu ul. sa novou svetelnou kriţovatkou dostanú na
štvorprúdovú Električnú ul.
Info Trenčín 09.08.2007
Pomocná evidencia 501/1/07
Dňa 14. augusta 2007 na tlačovej konferencii Slovenskej
sporiteľne v Trenčíne za účasti jej regionálneho riaditeľa
Gabriela Szekeresa, analytika
Slovenskej sporiteľne Michala
Mušáka a Jána
Rusnáka z odboru komunikácie Slovenskej
sporiteľne si vypočuli zástupcovia regionálnych
médií základné
informácie v súvislosti prechodom na euro, do ktorého zavedenia zostáva menej ako 500 dní. Podľa spracovaného harmonogramu opatrení prechodu na euro od polovice roka 2008
255

nájdeme v obchodoch ceny na predávaných tovaroch vyjadrené v korunách aj v eurách. Rovnako na výplatných páskach
zistíme, ako bude vyzerať naša mzda po zavedení eura. To sú
niektoré skutočnosti, s ktorými stretneme v budúcom roku.
Keďţe sa jedná o mimoriadne dôleţitú udalosť, ktorá sa
dotkne svojím dosahom všetkých občanov Slovenska doporučila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne Reginy Ovesny-Straka ako sa má občan
správať v tomto období, aby prechod na euro zvládli čo najjednoduchšie.
1. Vyuţiť obdobie duálneho oceňovania na to, aby ste si
zvykli na ceny v eurách
Pol roka pred zavedením eura budeme mať informácie
v korunách aj eurách na cenovkách v obchodoch, výplatných páskach, výpisoch z účtu, potvrdenkách z bankomatov. Budeme mať dostatok času si zvyknúť na novú
menu. Slovenská sporiteľňa pripravuje svojich klientov na
euro uţ v súčasnosti, keď od apríla 2007 majú k dispozícii
novú verziu internetového bankovníctva, ktorá zobrazuje
obraty aj stavy účtov v korunách aj v eurách podľa
aktuálneho kurzu.
2. Na prepočet korún na euro budeme pouţívať jediný
konverzný kurz, ktorý bude známy v polovici budúceho
roka
Euro prinesie zmeny v nominálnych hodnotách tovarov
a sluţieb. Rovnakým konverzným kurzom sa prepočítajú
dôchodky, mzdy, tovary v obchodoch, platby za elektrinu,
dane a pod. Konverzný kurz bude známy v polovici roka
2008. Zaokrúhľovanie vo vzťahu občan – štát bude
v prospech občana, to znamená, ţe poplatky a dane sa
zaokrúhlia na 10 eurocentov smerom nadol, sociálne dávky
občanom na 10 eurocentov smerom nahor.
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3. Do konca roku 2008 vyuţívajte bankové produkty v korunách, banky ich automaticky prevedú na euro
V ponuke bánk uţ v súčasnosti nájdete termínované vklady
či úvery v eurách. Tie sú určené najmä tým, ktorí zarábajú
v eurách. Ak zarábate v korunách a za väčšinu tovarov
a sluţieb platíte v korunách, sú pre vás výhodnejšie
produkty v korunách. Preto si môţete aj naďalej otvárať
účty v korunách a ţiadať o úvery v korunách. Keď prejdeme na euro, banky všetky tieto produkty prevedú na novú
menu tak, aby ste s tým nemali ţiadne problémy. Nebudete
musieť podpisovať ţiadne nové zmluvy. Týka sa to nielen
účtov, ale aj vkladov, úverov, lízingu, podielových fondov
a ďalších produktov.
4. Vloţte si prebytočnú korunovú hotovosť na účet ešte
pred koncom roka 2008, banky ich automaticky prevedú
na eurá
Ak vám zostane koncom roka 2008 doma prebytočná
hotovosť v slovenských korunách, je pre vás najjednoduchšie vloţiť si ju na účet v banke ešte pred skončením
roka 2008. Banka koruny na účte prevedie automaticky bez
poplatku na eurá. Hneď od januára 2009 si budete môcť
pohodlne vyberať eurá z bankomatu alebo platiť za nákupy
tovaru a sluţieb kartou.
5. Prístup k slovenskému euru budete mať uţ od prvých
momentov roka 2009
Ak koncom roka 2008 nebudete mať ţiadnu eurovú hotovosť, nemusíte sa znepokojovať. Do 16. januára 2009
budete môcť v obchodoch aj naďalej platiť slovenskými
korunami. Obchodníci nám budú vydávať uţ len eurá.
K novej mene sa teda dostaneme aj pri nákupe
v obchodoch. Okrem toho si všetci, ktorí pouţívajú
platobné karty, budú môcť vyberať eurá z bankomatov.
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6. Koruny si na eurá vymeníte pohodlne aj po 16. januári
2009
Korunami budeme môcť platiť do 16. januára 2009. Po
tomto termíne si môţete vymieňať koruny na eurá v Národnej banke Slovenska (NBS) alebo v komerčných bankách. Mince si budeme môcť vymieňať v komerčných
bankách do 30. 6. 2009 a v NBS do 31. 12. 2013. Bankovky budú vymieňať komerčné banky do 31. 12. 2009,
NBS bez časového obmedzenia.
7. Bankomaty sú najpohodlnejšia cesta k eurovej hotovosti
V bankomatoch si môţete vyberať eurovú hotovosť uţ
v prvých minútach roka 2009. Bankomaty Slovenskej
sporiteľne budú do polnoci 31. 12. 2008 vydávať koruny a
po polnoci 01. 01. 2009 eurá.
8. Vyuţívajte karty, aby euromince zbytočne nezaťaţili
vašu peňaţenku
Euro so sebou prinesie viac mincí v peňaţenkách. Ak sa
tomu chcete vyhnúť, pouţívajte platobné karty. Vďaka
platobným kartám nebudete musieť nosiť so sebou
hotovosť. Aj po 1. januári 2009 budete môcť platiť tou istou
kartou, akú pouţívate teraz, len z vášho účtu neodíde
bezhotovostná platba v korunách, ale v eurách.
9. Všímajte si či podnikateľ nezneuţil zavedenie eura na
zvýšenie cien
Prechod na euro nesmie byť príčinou zdraţovania. Hodnota
tovaru a sluţieb sa vplyvom eura nezmení, budeme len za
ne platiť v inej mene. Mnohé firmy si uţ teraz uvedomujú,
ţe hazardovať s dôverou zákazníkov by nestálo za to a svoj
postoj vyjadrujú podpísaním Etického kódexu podnikateľa.
Pripojila sa k nemu aj Slovenská sporiteľňa. Najväčšiu moc
však majú v rukách spotrebitelia. Ak zistia, ţe obchodník, u
ktorého nakupujú, bezdôvodne zdraţoval, mali by ísť k
tomu, kto sa správa férovo. Zavedenie eura preverí se258

rióznosť obchodníkov a poskytovateľov sluţieb. Po zavedení spoločnej európskej meny si spotrebitelia budú môcť
veľmi jednoducho porovnať ceny na Slovensku s cenami v
ostatných krajinách eurozóny.
10. Nebojte sa pouţívať mince ktorejkoľvek krajiny
eurozóny. Eurobankovky budeme mať rovnaké ako iné
krajiny eurozóny
Kaţdá krajina, v ktorej sa platí eurom, vydáva vlastné
euromince so svojimi národnými symbolmi, druhá strana
mincí je pre všetky krajiny rovnaká. Je nimi moţné platiť
v ktorejkoľvek krajine eurozóny. Eurobankovky sú, na
rozdiel od euromincí, rovnaké vo všetkých krajinách eurozóny a tieţ platia všade v eurozóne.
Vlastné poznámky
Infraštruktúru, ktorou sa rozumie kanalizácia, elektrifikácia,
vodovod, plynofikácia a verejné osvetlenie v priemyselnej
zóne Bratislavská, podľa primátora Ing. Branislava Cellera
zaplatí holandský developer, ktorý do Trenčína prichádza.
Mesto Trenčín tak definitívne prišlo o dotáciu 202 mil. Sk na
výstavbu infraštruktúry v pripravovanej priemyselnej zóne.
Samospráva nesúhlasila s podmienkami na získanie dotácie.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pridelila
mestu Trenčín nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu ešte
v decembri 2006. Zmluva medzi mestom a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu nebola podpísaná pre
pripomienky mesta. Primátor Ing. Branislav Celler dňa 7. augusta 2007 uviedol, ţe dostali definitívne rozhodnutie o tom,
ţe zmluvné podmienky na prostriedky z Európskej únie sa
nedajú zmeniť. Tie súčasné sú pre mesto neakceptovateľné.
Primátor navyše tvrdí, ţe problémy s dodrţaním prísnych
podmienok na získanie dotácie na budovanie infraštruktúry
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budú mať moţno aj iné samosprávy. Doposiaľ prišla o dotáciu
len Senica. Problémy s dodrţaním podmienok môţu objaviť
aţ o niekoľko rokov. Mesto Trenčín totiţ nesúhlasí s podmienkou, aby si muselo na 15 rokov ponechať pozemky vo
vlastníctve, investorom ich prenajímať a aţ následne odpredať. Primátor dňa 7. augusta 2007, v deň otvárania obálok,
zrušil verejnú súťaţ na výstavbu infraštruktúry, ktorá bola
viazaná na európske prostriedky. Do verejnej súťaţe sa prihlásili štyri firmy s ponukami. Obálky sa preto ani neotvárali.
Mesto medzitým predalo 28 hektárov pozemkov, na ktoré bola
dotácia čiastočne viazaná, holandskému developerovi CTP
Invest, spol. s r.o. za vyše 150 mil. Sk. Hovorkyňa Slovenskej
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Jana Murínová uviedla, ţe predpokladom získania financií je 100 % vlastníctvo
pozemkov súvisiaceho s projektom. Jana Murínová zároveň
dodala, ţe Trenčín zatiaľ o dotáciu neprišiel, pretoţe sa stále
rokuje. Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler tieţ
nepovaţoval za isté, ţe sa predajom pozemkov naozaj porušili
podmienky na získanie dotácie. Pre mesto Trenčín je podľa
primátora Ing. Branislava Cellera momentálne dôleţitejší
príchod strategického investora CTP Invest a nie dotácia.
Mesto Trenčín so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a
obchodu podpísalo zmluvu o spolupráci. Okrem iného sa v nej
podľa primátora uvádza, ţe ak mesto Trenčín nezíska dotáciu
na infraštruktúru, uhradí ju CTP Invest. Spoločnosť vlastní
vyše polovicu prvej etapy priemyselnej zóny, na ktorú mala
ísť dotácia od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a
obchodu. Podľa primátora mesta Ing. Branislava Cellera je v
zmluve navyše uvedené, ţe minimálne štvrtina kapacít infraštruktúry, vybudovanej spoločnosťou, musí byť pouţiteľná verejne. O pozemky majú záujem aj miestni podnikatelia, mesto
však v zóne nechce skladovacie priestory, podnikatelia preto
prejdú výberom. Aj CTP Invest môţe podľa B. Cellera pouţiť
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najviac 15 % rozlohy kúpených pozemkov na logistiku.
Priemyselná zóna v Trenčíne má mať celkovo vyše 100
hektárov. Holandský developer CTP Invest plánuje do zóny
investovať 2,7 mld. Sk. Spoločnosť pôsobí od polovice 90tych rokov v Česku a svojim klientom ponúka kompletnú
výstavbu a financovanie priemyselných a skladových areálov.
V Českej republike táto spoločnosť investovala takmer jednu
miliardu eur do dvanástich priemyselných parkov a ôsmich
logistických centier. To by mala byť podľa neho aj záruka, ţe
spoločnosť dokáţe doviesť investorov. Na Slovensku je zatiaľ
najväčšou aktivitou tejto spoločnosti developing priemyselného parku v Prešove. Firma vyvíja aktivity aj v priemyselnom parku v Dolnom Hričove.
Info Trenčín 20.08.2007
Uţ po štvrtýkrát pripravilo Výstavisko Trenčín mesto módy na záver letných prázdnin od 31. augusta do 2. septembra dve návštevnícky mimoriadne obľúbené výstavy – medzinárodnú výstavu koní Kôň 2007 a výstavu automobilov a
príslušenstva Auto – Moto Show. Ťaţiskom podujatia bola aj
tento rok výstava Kôň 2007, ktorej cieľom bola podpora a
popularizácia chovu týchto ušľachtilých zvierat na Slovensku.
Dnes uţ kôň nie je vnímaný len ako silný spoločník pri práci,
ale ako mimoriadne inteligentné ţivé stvorenie evokujúce
slobodu, dobrotu, krásu, rýchlosť a bohatstvo - atribúty ţivota,
po ktorých uţ veky túţi ľudstvo. Organizátori z roka na rok
zaznamenávajú rastúci záujem širokej verejnosti o túto výstavu. Okrem chovateľských a jazdeckých potrieb ponúklo
tento rok trenčianske výstavisko prehliadku viac ako 150 koní
rôznych plemien - slovenský teplokrvník, český teplokrvník,
moravský teplokrvník, veľkopoľský kôň, furioso, starokladrubský kôň, lipican, nonius, hannoverský kôň, belgik, belgonorik, norik muránsky, hucul, shire, pony, welsh pony, she261

tlandský pony, mini shetlandský pony a arabský kôň. Lákadlom bol aj divácky atraktívny sprievodný program, na príprave ktorého sa veľkou mierou podieľali odborní garanti
výstavy - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Národný ţrebčín Topoľčianky, Zväz chovateľov koní na
Slovensku a Slovenská nadácia na záchranu koní. Počas troch
dní si návštevníci pozreli parkúrové preteky, chovateľské prehliadky, šampionát 4 - ročných kobýl slovenského teplokrvníka, oficiálne preteky Mini maxi, Ride & Drive show,
ukáţky voltíţe a hipoterapie, furmanské preteky, aukciu koní,
westernovú súťaţ a vypočuť prednášky „Starostlivosť o
kopyto“ a „História, vývoj a súčasnosť Národného ţrebčína
Topoľčianky“. Vrcholným bodom sprievodného programu
výstavy bola ukáţka Topoľčianskej jazdeckej školy. Najmenší
priaznivci koní si zajazdili na poníkoch. Celý program prebiehal v areáli trenčianskeho výstaviska na kolbisku, ktoré je
špeciálne pripravené na túto výstavu.
Na svoje si prišli aj priaznivci koní pod kapotou, keď na
výstave Auto - Moto Show nášli automobily popredných
značiek – Mazda, Hyundai, Škoda, Nissan, Volkswagen, Audi,
Honda, Suzuki, Opel, Mitsubishi a Piaggio.
V priebehu výstavy sa uskutočnili viaceré súťaţe
s nasledovnými výsledkami :
A) Súťaţ Ride & Drive show
1. miesto
osobnosť : Igor Liška, veľvyslanec Slovenskej
repu-bliky
jazdec : Ţuchová Katarína
meno kôňa : Oskar
oddiel : Vanda Ranč Dolné Sŕnie
čas : 96,19
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2. miesto
osobnosť : Miroslav Maxon, spolutvorca výstavy
jazdec : Sýkora Marián
meno kôňa : Roscan
oddiel : Red Horse Cetuna
čas: 96,33
3. miesto
osobnosť : Richard Lintner, reprezentant
Slovenskej republiky v hokeji, hráč Dukly
Trenčín
jazdec : Martina Bohušová
meno kôňa : Butterfly
oddiel : Stallion Trenčín
čas : 101,42
B) Súťaţ mini Maxi
1. miesto : Eibner Patrik
meno koňa : F XXV
oddiel : JK Elán Čierna Voda
110 cm 0 tr.b, 125 cm 0 tr.b, 135 cm 0 tr.b, 145 cm
2. miesto : Sýkora Marián
meno koňa : Wigo
oddiel : Red Horse Cetuna
110 cm 0 tr.b., 125 cm 0 tr.b., 135 cm 0 tr.b., 145 cm .
3. miesto : Martina Bohušová
meno koňa : Butterfly
oddiel : Stallion Trenčín
110 cm 0 tr.b., 125 cm 0 tr.b., 135 cm 0 tr.b., 145 cm
C) Súťaţ furmanov
1. miesto
meno furmana : Francisty Ján, Krupina
kôň sedlový : Gaštan 1.
kôň náručný : Gaštan
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Súťaţ 1. : 1:36:53 - 1. miesto
Súťaţ 2. : 1:13:03 - 2. miesto
Súťaţ Ťaţký ťah : 11,7m/1400 kg - 3. miesto
Celkom bodov : 6
2. miesto
meno furmana : Grega Viliam, PD Podolie
kôň sedlový : Betina
kôň náručný : Sylva
Súťaţ 1. : 1:44:62 - 4. miesto
Súťaţ 2. : 1:30:62 - 3. miesto
Súťaţ Ťaţký ťah : 20 m/1400 kg - 1. miesto
Celkom bodov : 8
3. miesto
meno furmana : Jaty Patrik, Pšurnovice
kôň sedlový : Bandy
kôň náručný : Cigán
Súťaţ 1. : 1:38:80 - 3. miesto
Súťaţ 2. : 1:40:78 - 4. miesto
Súťaţ Ťaţký ťah : 11m/1400 kg - 4. miesto
Celkom bodov : 11
D) Parkúrové preteky
Súťaţ č. 1 - parkúr st. „Z“
1. miesto : Eibner Patrik
meno koňa : Harwy
oddiel : JK Elán Čierna Voda
tr. b.: 0, čas : 51:32, tr. b.: 0, čas : 25:83
2. miesto : Štefan Bohuš
meno koňa : Tabu 2
oddiel : Stallion Trenčín
tr. n. : 0, čas : 45:03, tr. b. : 0, čas : 29:47
3. miesto : Sýkora Marián
meno koňa : Samuel
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oddiel : Red Horse Cetuna
tr. b. : 0, čas : 51:30, tr. b. : 0, čas : 30:23
Súťaţ č. 2 - parkúr st. „ZL“
1. miesto : Sýkora Marián
meno koňa : Nomia
oddiel : Red Horse Cetuna
tr. b. : 0, čas : 42:97, tr. b. : 0, čas : 21:68
2. miesto : Ţuchová Katarína
meno koňa : Oskar
oddiel : Vanda Ranč
tr. b. : 0, čas : 42:79, tr. b. : 0, čas : 21:75
3. miesto : Sýkora Marián
meno koňa : Samuel
oddiel : Red Horse Cetuna
tr. b. : 0, čas : 45:40, tr. b. : 0, čas : 24:42
Vlastné poznámky
Novým úverom vo výške 5,229 milióna eur splatilo Mesto
Trenčín päť pôvodných úverov v Dexia banke. „K reštrukturalizácii úverového portfólia sa pristúpili z pragmatických
dôvodov. Mesto Trenčín malo päť úverov a pre sprehľadnenie
finančných operácií zostal v Dexia banke iba jeden. Je v
eurách a tak posilňovaním koruny dochádza k zvýhodňovaniu
úverových podmienok pre mesto. Navyše, jeho splatnosť bola
odloţená do roku 2009," povedal člen mestskej rady poslanec
MUDr. Ľubomír Sámel. Odloţením splatnosti úveru získa
mesto 20 miliónov Sk a môţe ich pouţiť na investičné akcie.
Podľa MUDr. Ľubomíra Sámela príjmy mesta rastú aj vďaka
fiškálnej decentralizácii a do mestskej pokladne pribúdajú
väčšie zdroje, neţ sa očakávalo. Medziročne väčší príjem do
rozpočtu zmenšuje percentuálnu úverovú zaťaţenosť mesta.
Info Trenčín 06.09.2007
Pomocná evidencia 550/1/07
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Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. v spolupráci
s Mestom Trenčín otvorila od 4. septembra 2007 svoju novú
kanceláriu predaja a informácií v miestnosti Kultúrného
a informačného centra. Podrobnosti priblíţila hovorkyňa Slovenskej autobusovej dopravy
Trenčín Ivana Strelcová :
„Kancelária bude slúţiť pre
potreby mestskej hromadnej
dopravy Trenčín. Do konca
augusta tohoto roka bola
k dispozícií pre predaj čipových predplatených kariet,
poskytovanie
informácií
o mestskej hromadnej doprave, prímestskej doprave a predaj
cestovných poriadkov len jedna kancelária na Ţelezničnej
ulici, čo je mimo centra mesta. Od 4. septembra 2007 bude
k dispozícií občanom a návštevníkom Trenčína pre tieto účely
aj kancelária v centre mesta v priestoroch Kultúrno-informačného centra Mesta Trenčín na Sládkovičovej ulici
č. 1. Kancelária predpredaja a informácií so sídlom na Ţelezničnej 2, bude cestujúcej verejnosti i naďalej k dispozícii.“
Do nových priestorov je bezbariérový prístup. Verejnosť bude
môcť vyuţívať všetky sluţby denne cez pracovný týţdeň
v čase od 9.30 do 17.00 h.
Info Trenčín 06.09.2007
Pomocná evidencia 550/1/07
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH sa vo štvrtok 6. septembra 2007 stretol
s členmi delegácie z čínskej firmy Shandong Jinyu Tyre CO.,
LTD, vedenú jej generálnym riaditeľom Yanom Wanhuom,
Ing. Vladimírom Ulickým z Konštrukty Industry, a.s. Trenčín a zástupcom Českej obchodnej komory v Číne Ing. Mi266

lošom Kriţkom. Uvedená zahraničná firma na výrobcovia
pneumatík má pre Konštruktu Industry Trenčín zvláštny význam, lebo je to jej prvý zákazník v Číne, teda brána, cez ktorú
prešli do tejto obrovskej krajiny. Reálnu spoluprácu začali
v novembri 2002 a po päťročných skúsenostiach moţno
potvrdiť, sa bude naďalej rozvíjať. Ţupan pri príleţitosti tejto
návštevy zdôraznil, ţe keďţe jednou z úloh Trenčianskeho
samosprávneho kraja je zabezpečovať rozvoj regiónu, je pre
neho
potešením
osobné stretnutie so
zástupcami takého
významného partnera jedného z našich podnikov s dlhodobou tradíciou.
Spoluprácu oboch
partnerov
sleduje
a podporuje. Zaujíma ho to aj preto, ţe
Trenčiansky samosprávny kraj hľadá reálne formy spolupráce
v súvislosti s Memorandom o porozumení a podpore partnerskej výmeny a spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a čínskym regiónom Yunfu, podpísaným v decembri 2005. Tu však uţ ide o ţivé kontakty a reálnu medzinárodnú spoluprácu, ktorá môţe byť inšpiráciou pre ďalších
potencionálnych obchodných partnerov.
www.tsl.sk
Investorská spoločnosť Trenčín Retail Park, a.s., za ktorou
stojí realitný fond Czech and Slovak Property Fund B.V. pripravuje v Trenčíne výstavbu nákupného centra Laugaricio.
Celková výška investície do areálu obchodov a sluţieb má dosiahnuť pribliţne 2,8 miliardy Sk. Investičným poradcom fon267

du je spoločnosť CSIA, ktorá je zároveň správcom jeho aktív
v Českej republike a na Slovensku. Predaj pozemku s rozlohou 17,6 ha investorovi sprostredkovala poradenská spoločnosť Apollo Property. Obchodno-spoločenské centrum vyrastie na juţnom okraji Trenčína v blízkosti existujúcich obchodných domov Tesco a Big Boxov. Výstavba areálu s celkovou
plochou 17,5 ha sa podľa slov Kataríny Lindbergh, investičnej manaţérky CSIA, začne začiatkom budúceho roka 2008.
Celková čistá predajná plocha dosiahne 67 - tisíc m2. V prvej
fáze pribudne vo východnej časti pozemku objekt nákupného
móla s prenajímateľnou plochou 25-tisíc m2, ktorý bude pozostávať z galérie, supermarketu a menších obchodných prevádzok. V tejto etape projektu vzniknú na západe pozemku popri
ceste aj menšie prenajímateľné jednotky pre podnikateľské
sluţby so zastavanou plochou 900 aţ 1500 m2. Súčasťou bude
tieţ 800 parkovacích miest. Investičné náklady prvej fázy
dosiahnu pribliţne 1,8 mld. Sk. V druhej fáze, ktorá bude závisieť od dopytu klientov, plánuje investor rozšírenie nákupného móla o ďalších 15 - tisíc m2. Tak isto pribudne druhá
samostatná budova, vhodná pre veľký reťazec. Táto fáza si
vyţiada finančné náklady vo výške zhruba jednej miliardy Sk.
Dva pozemky, ktoré sú súčasťou areálu ponúkne investor na
predaj konkrétnemu záujemcovi. CSIA je spoločný podnik
medzi realitnou spoločnosťou Quinlan Private Golub a spoločnosťou CEC Capital. Je to exkluzívny investičný poradca a
správca aktív fondu nehnuteľností Czech and Slovak Property
Fund B.V. (CSPF). CSPF je fond nehnuteľností zameraný na
strednú Európu, hlavne Českú republiku a Slovensko. Fond
sponzoruje Česká spořitelna, ktorá je zároveň jedným z investorov. Celková hodnota investícií fondu má dosiahnuť 400
miliónov eur. centrum je situované smerom k obci Trenčianska Turná. Z juhozápadu ho ohraničuje cesta 2/507, za
ktorou sa nachádza areál Obchodného centra Tesco.
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Vlastné poznámky
K septembrovým podujatiam trenčianskeho výstaviska uţ
tradične patril 14. ročník medzinárodného veľtrhu módy a
odievania Trenčín mesto módy. Jeho tohtoročná jesenná časť
sa prvýkrát konala súčasne s výstavou detskej módy a potrieb
pre deti Detský svet v termíne od 11. do 13. septembra 2007.
Išlo o spojenie najstaršieho výstavného podujatia, ktoré
organizuje Výstavisko Trenčín mesto módy uţ 40 rokov vo
svojom areáli s novinkou na slovenskom výstavníckom trhu
venovanou osobitnej skupine našej populácie – deťom. Ťaţiskom medzinárodného veľtrhu módy a odievania Trenčín mesto módy 2007 boli módne trendy na jar – leto 2008 v sortimente dámskej a pánskej konfekcie, kusového a pleteného
textilu, bielizne a módnych doplnkov. Prezentáciu 63 slovenských, českých a maďarských vystavovateľov na celkovej
ploche 1 750 m2 štvorcových doplnil bohatý sprievodný program, ktorý Výstavisko Trenčín mesto módy pripravilo v
spolupráci s odbornými garantmi veľtrhu – Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Asociáciou koţušníkov Slovenska. „Zavedenie eura v podnikateľskom sektore“
bol názov seminára, v rámci ktorého analytik odboru menovej
politiky Národnej banky Slovenska Ing. Marek Árendáš,
PhD. priblíţil predpokladané dopady zavedenia eura na podnikateľskú sféru - výhody a nevýhody, prípravu podnikateľských subjektov na zavedenie eura, ako aj technické a organizačné zabezpečenie firiem pri prechode na euro. Na výstave
sa prezentovala popredná česká módna návrhárka a akademická maliarka Nina Provaan Smetanova, ktorá počas
svojho odborného seminára odprezentovala módne trendy na
budúcu sezónu. K jesennej časti veľtrhu uţ neodmysliteľne
patrila aj súťaţ slovenských a českých producentov módy
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„Zlatá Fatima“. V súťaţi Zlatá Fatima 2007 sa prezentovali
9 slovenskí výrobcovia s 12 modelmi a kolekciami dňa 11.
septembra 2007. Hodnotiteľská komisia udelila jedno ocenenie Zlatá Fatima 2007 firme 1.TRAN s.r.o. Turzovka za
výrobok pánske termoprádlo. Komisia ocenila vhodný výber
materiálu vzhľadom na funkciu výrobku, jednoduché strihové
členenie a celkový vzhľad. Súťaţ „TOP TREND“ určená pre
všetky firmy vystavujúce na veľtrhu tak výrobcov, ako aj dovozcov. Módna akadémia na rok 2007 vyhlásila módnym návrhárom v súťaţi „Módny tvorca roka 2007“ zaujímavú
tému pod názvom – Coco Chanel Dnes - inšpirácia filozofiou
a tvorbou s pouţitím charakteristických detailov v súčasnom
chápaní odevu. Hodnotiteľská komisia súťaţe Módna akadémia udelila titul „Módny tvorca roka 2007“. Dominike
Heskovej za kolekciu: „Coco no. 5“. Podľa hodnotiteľskej
komisie autorka najlepšie pochopila tvorbu Coco Chanel a
posunula ju do súčasnej doby. Spracovala ju svieţo a s ľahkosťou a celá kolekcia pôsobí komplexným dojmom. Zvlášť
členky komisie ocenili autorkin mimoriadny cit pre vhodne
zvolený detail a výber materiálu. Slávnostné otvorenie veľtrhu
bolo opäť spojené s módnou prehliadkou Móda Laugarício,
ktorej súčasťou bola prezentácia tohtoročných víťazov súťaţe
Módny tvorca roka 2007 a Top Styl Designer Brno. Počas
módnej prehliadky sa predstavila akciová spoločnosť Modex
zo Ţiliny a nové trendy v koţenej a koţušníckej konfekcii
odprezentovala Asociácia koţušníkov Slovenska. Najnovšie
módne trendy boli prezentované nielen v expozíciách
vystavujúcich firiem a počas denných módnych prehliadok,
ale aj vo farebniciach a materiáloch Fóra trendov, pre ktoré
tento rok vybrala pani Jana Částková, vedúca módneho
ateliéru D-club, zaujímavú tému „Módou spútaní – módou
slobodní“. Na prvom ročníku výstavy detskej módy a potrieb pre deti Detský svet sa predstavilo na celkovej plo270

che 800 m2 14 vystavovateľov. Zámerom tejto predajno –
prezentačnej výstavy bolo nielen vytvoriť priestor na
prezentáciu firiem pôsobiacich v jednotlivých oblastiach danej
tovarovej nomenklatúry, ale aj poskytnúť dôleţité informácie
o zaujímavých projektoch poriadaných rôznymi organizáciami, ktorých cieľom je skvalitniť ţivot detí. K nim patria
Nadácia pre deti Slovenska, Centrum voľného času Trenčín,
Národné centrum pre rovnosť príleţitostí a Unicef Slovensko
– odborní spolupracovníci výstavy, ktorí spoločne s mediálnymi partnermi pripravili tento rok zaujímavý sprievodný
program určený tak pre deti, ako aj pre dospelých.
Vlastné poznámky
Zasadnutie dobrovoľného zdruţenia architektov Spolku
architektov Slovenska, ktoré sa po dohode s vedením miest
sporadicky uskutočňujú aj mimo Bratislavy, sa vo štvrtok
13. septembra 2007 uskutočnilo na pôde Centra rozvoja mesta
v Trenčíne. Viedol ho jeho prezident a hlavný architekt Mesta
Bratislavy Ing. arch. Štefan Šlachta. Významní odborníci
v oblasti architektúry na Slovensku, ako sú Ing. Ján Bahna či
Ing. Martin Drahovský a ďalší odborníci z Košíc, Nitry či
Ţiliny si okrem iného vypočuli správu o posledných aktivitách
spolku, hodnotenie výstavnej činnosti a návrhy na udeľovanie
cien v oblasti architektúry a urbanizmu. To, ţe mesto Trenčín
sa stalo miestom zasadnutia malo z viacerých dôvodov,
predovšetkým treba spomenúť súťaţ na rekonštrukciu Mierového námestia, absenciu prepojenia mesta Trenčín na Spolok
architektov Slovenska a moţnosť nadviazania vzájomnej spolupráce. Diskutovalo sa aj o architektonickom ţivote a realizácii rôznych výstav pod záštitou Spolku architektov Slovenska priamo v Trenčíne. Vedúca Útvaru architektúry
a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriana
Mlynčeková informovala hostí o činnosti útvaru, o jeho
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úlohách a poslaní i odborných problémoch, s ktorými sa mesto
Trenčín kaţdodenne stretáva. Na rokovaní spolu bol prítomný
aj primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý
s prezidentom Spolku architektov Slovenska diskutoval
o moţnostiach odbornej spolupráce či moţnostiach znovu
obnovenia asanovanej vily Dr. Sázela, ktorej autorom bol
jeden z najvýznamnejších architektov baťovského obdobia
arch. Gahura. Po skončení podujatia primátor Mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler kladne zhodnotil rokovania slovami, ţe
„spolupráca so Spolkom architektov Slovenska môţe byť pre
mesto Trenčín a jeho odborné útvary významným prínosom
pri konfrontácii názorov o architektúre a urbanizme či prezentácii rôznych trendov v tejto oblasti“.
Info Trenčín 20.09.2007
Pomocná evidencia 582/1/07
Mesto Trenčín prostredníctvom firmy ASANA realizovalo
od 17. do 30. septembra 2007 druhú etapu deratizácie priestranstiev verejnej zelene v rozsahu pribliţne 80.000 m 2.
V rámci tejto etapy boli vykonané deratizačné práce na plochách verejnej zelene v lokalitách Centrum - Dolné mesto,
Juh, Noviny, Sihoť 1., 2., 3., 4., Pod Sokolice, sídlisko Kvetná, Zámostie – oblasť od hrádze po ţelezničnú trať, Zámostie
– Nové Zlatovce, Zlatovce a bytoviek pri Leoni Slovakia.
Info Trenčín 20.09.2007
Pomocná evidencia 582/1/07
Mesto Trenčín sa po prvý krát prezentovalo v holandskom
meste Utrecht na výstave 50 + Beurs, ktorá sa konala v dňoch
19. - 23. septembra 2007. Bola určená predovšetkým
pre seniorov. Im bolo určených viacero tematických celkov
ako cestovanie, telo a duša, spoločnosť, zdravie a starostlivosť, bývanie, voľný čas, umenie a kreativita. Návštevníci
expozície Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, v rámci
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ktorej sa predstavilo i
mesto Trenčín, zaujímali
sa o konkrétne lokality
na Sloven-sku, kúpeľné
pobyty a predovšetkým o
moţnosť kempovania na
Slovensku. Cestovanie je
totiţ pre Holanďanov
prioritné a holandskí seniori sú v tomto smere aj
vzhľadom na dostatok času a prostriedkov mimoriadne
aktívni.
Info Trenčín 04.10.2007
Pomocná evidencia 508/1/07
Niektorým mestským poslancom sa nepáči, ţe projektovú
dokumentáciu na pripravovanú výstavbu druhého cestného
mosta v Trenčíne hradilo mesto Trenčín a pritom investorom
je Slovenská republika. Šéf opozičného poslaneckého klubu
Smer – Sociálna demokracia Mgr. Ladislav Pavlík sa
vyjadril, ţe sa to dá celkom váţne označiť ako neúčelne
vynaloţené investície. V Trenčíne sa uţ roky hovorí o nutnosti
výstavby druhého cestného mosta cez rieku Váh, ktorý by
riešil preťaţenú dopravu v meste. Keďţe sa jedná o štátnu
cestu, investorom zo zákona je Slovenská republika, ktorú
zastupuje Slovenská správa ciest. V súčasnosti bola dokončené spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú hradilo
mesto Trenčín zo svojich prostriedkov Slovenskej správe ciest
by ju malo kompletne odovzdať v týchto dňoch. Mesto Trenčín pôvodne chcelo projektovú dokumentáciu predať investorovi, napokon sa tak nestalo. „Po dohode s Mestom Trenčín
bol projekt Ministerstvu dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky odovzdaný bezodplatne," povedal hovorca
rezortu Marián Jánošík.
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Vychádzajúc z tejto skutočnosti „všetky okolnosti naznačujú, ţe mesto sa pri príprave stavby nového mosta dopustilo viacerých chýb,“ konštatuje Mgr. Ladislav Pavlík.
Okrem toho, ţe mesto Trenčín dalo z vlastnej iniciatívy vypracovať projektovú dokumentáciu za takmer 50 miliónov Sk,
vznikli podľa Mgr. Ladislava Pavlíka aj ďalšie chyby, ktoré
spôsobili, ţe stavbu nebolo moţné začať ani v tomto roku.
Chyby však nekonkretizoval. „Celá situácia okolo financovania a vypracovania projektu je veľmi nejasná, doteraz
nie sú známe všetky informácie,“ povedal Mgr. Ladislav
Pavlík a dodal, ţe ak sa neúčelnosť vynaloţených prostriedkov
potvrdí, bude Smer – Sociálna demokracia v mestskom zastupiteľstve ţiadať jednak vyvodenie osobnej zodpovednosti za
takýto hazardérsky krok a taktieţ napraviť chyby mesta a
urýchliť proces výstavby mosta.
Po odovzdaní kompletnej projektovej dokumentácie Slovenskej správe ciest a po vydaní stavebného povolenia môţe
byť vyhlásený tender na zhotoviteľa stavby. „S realizáciou
stavby plánujeme začať na budúci rok s predpokladanými
nákladmi okolo 2,5 miliardy korún," povedala Iveta
Fedorová z Slovenskej správy ciest.
Info Trenčín 18.10.2007
Pomocná evidencia 540/1/07
Uţ po trinástykrát privítal Trenčín odborníkov z
oblasti
elektrotechniky,
elektroniky a energetiky.
Od 16. do 19. októbra 2007
sa v priestoroch trenčianskeho výstaviska uskutočnil medzinárodný veľtrh
ELO SYS, ktorý svojím
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významom i veľkosťou je najväčším a najvýznamnejším
podujatím svojho druhu na Slovensku. Na jeho slávnostnom
otvorení sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič. Na celkovej ploche 17.775 m2 sa predstavilo 375
slovenských a zahraničných vystavovateľov. Ţivot človeka sa
v dnešnej dobe mení zo dňa na deň. Jedným z rozhodujúcich
zdrojov zmien je technický pokrok. Vďaka stále dokonalejším
výrobkom, technológiám a technickým riešeniam sme schopní
prekonávať prekáţky a lámať rekordy. Organizátora, Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. sa teší, ţe aj veľtrh ELO SYS,
ktorý je úzko spätý so svetom techniky, kaţdoročne zaznamenáva rastúci trend. Počet vystavovateľov tento rok vzrástol
o 12,3% a stúpajúcu tendenciu má naďalej aj obsadená
výstavná plocha, ktorá vzrástla o 10,3%. Záujem o veľtrh ELO
SYS rastie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svedčí o
tom účasť 136 zahraničných firiem z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Rakúska, Talianska, Belgicka, Srbska a Japonska, ktorí spolu so slovenskými firmami predstavia novinky v elektroenergetike, silnoprúdovej elektrotechnike, osvetľovacej technike, elektronike, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej technike,
výpočtovej
technike, meracej
a regulačnej technike, elektrotechnických materiáloch,
elektroinštalácii,
energetike a vykurovaní, signalizačnej
a zabezpečovacej
technike.
Záštitu nad veľtrhom ELO SYS prevzalo Ministerstvo hospodárstva Sloven275

skej republiky. Veľkú zásluhu na dnešnej vysokej úrovni tohto
špecializovaného podujatia majú aj odborní garanti – Fakulta
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Slovenský elektrotechnický zväz, Cech elektrotechnikov Slovenska a Slovenské elektrárne a.s., ktorí kaţdoročne vynakladajú veľké úsilie pri príprave bohatého odborného sprievodného programu. K veľtrhu ELO SYS uţ
neodmysliteľne patria súťaţe „Elektrotechnický výrobok
roka“, „Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS“ a „Konštruktér roka“, ktoré vyhlásil Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky. Sedem členná hodnotiaca komisia pre súťaţe ELO SYS 2007 zasadala dňa 15. októbra 2007
pod vedením prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. Do súťaţe sa
zúčastnilo 11 firiem, ktoré prihlásili celkovo 14 výrobkov.
V súťaţi Elektrotechnický výrobok roka 2007 najvyššie
ocenenie získal výrobok Batériový GSM telemetrický systém, SCT3040-UK4, ktorý prihlásil Soft & Control
Technology, s.r.o., Košice. Tento výrobok má bezdrôtový
telemetrický systém modernej koncepcie s autonómnym
napájaním, umoţňujúci zber údajov rozsiahlych distribučných
sietí. Na druhom mieste sa umiestnil výrobok Trojfázový
olejový distribučný hermetizovaný transformátor 250 kVA
s medeným vinutím TOHn 330/22.1 s magnetickým
obvodom z amorfného kovu s radikálne zníţenými
stratami naprázdno a zníţenými stratami nakrátko, ktorý
prihlásila firma BEZ Transformatory a.s., Bratislava.
Výrobok svojím konštrukčným riešením zodpovedá súčasným
poţiadavkám rozvoja energetiky vzhľadom na minimalizáciu
strát v elektrizačnej prenosovej sústave. Na treťom mieste sa
umiestnil výrobok Ohraňovaný oceľový stoţiar pre rozvod
el. energie 1x110 kV a 2x110 kV, ktorý prihlásila ELV
Produkt a.s., Senec. Výrobok je charakterizovaný jednodu276

chou a rýchlou montáţou, citlivý k prírodnému prostrediu a
svojou konštrukciou zniţuje riziko havárie pri zachovaní
vysokej ţivotnosti
V súťaţi Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2007
sa umiestnili bez určenia poradia tieto exponáty :
- JA-80 OASiS Bezdrôtový domový systém, ktorý prihlásila
do súťaţe firma Jablotron Slovakia, s.r.o., Ţilina. Exponát
rozsahom svojich funkcií splňa najmodernejšie poţiadavky
ochrany objektov
- Bezbatériový zásobník elektrickej energie CS2-DC,
ktorý prihlásil Phenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská
Bystrica. Exponát má sofistikovaný systém vykrytia
krátkodobého výpadku elektrickej energie s výkonom nad
60 kW so zvýšeným ohľadom na ochranu ţivotného
prostredia.
- Simatic ET 200iSP, ktorý prihlásila firma Siemens s.r.o.,
Divízia A&D AS, Bratislava. Exponát má ucelený modulárny systém zberu a prenosu údajov s moţnosťou pripojenia pneumatických prvkov vo výbušných prostrediach
V súťaţi Konštruktér roka 2007 víťazili Ing. Peter
Kašpar a Ing. Peter Krajčovič a kolektív za vytvorenie
Kompletného systému manipulátora pre skúšanie parogenerátorov typu VVER-440, ktorých prihlásil Výskumný
ústav jadrovej energetiky a.s.,Trnava. Exponát pomocou
dvoch sond umoţňuje výrazne skrátiť čas potrebný na
technickú diagnostiku parogenerátorov jadrových reaktorov
typu VVER-440
V súťaţi Unikát roka 2007 najvyššie ocenenie získal
Rekuperačný menič frekvencie s aktívnym filtrom vyšších
harmonických prúdov QUATROFREM 400, ktorý do
súťaţe prihlásil Vonsch spol. s r.o., Brezno. Exponát
má vlastné riešenie, ktoré oproti štandardným meničom
dosahuje výhodnejšie technické i ekonomické parametre s
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moţnosťou rekuperácie s priaznivým vplyvom na kvalitu
odoberanej elektrickej energie
Talentovaná mládeţ si zmerala sily na Celoslovenskom
finále súťaţe mladých elektronikov,
ktoré pripravila Slovenská
spoločnosť
elektronikov.
Na základe rozhodnutia
Predstavenstva Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky bolo udelené
ocenenie
Enviromentálny počin roka 2007 v elektrotechnickom priemysle získal Antibird – Systém, ktorý prihlásil Miroslav Kopiar
z firmy Kovel. Týmto konštrukčným riešením sa umoţňuje
ochrana vtáctva na existujúcich a novo projektovaných nadzemných vedeniach.
Svoje miesto v sprievodnom programe veľtrhu dostala Konferencia „Elektrotechnika a informatika“, ktorej iniciátorom a
odborným garantom bola Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tá tento rok
pripravila aj ďalšie dve akcie - Seminár znalcov elektrotechnických odborov a druhý ročník podujatia „Dni mobilnej
robotiky“. Sprievodný program doplnila Panelová diskusia
„Nové normy STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000- 5-51“
poriadaná Slovenským elektrotechnickým zväzom, firemný
seminár „Zaostrené na svetlo“ a seminár „Prechod na Euro
alebo ani minca nazmar“, ktorý pripravila Slovenská asociácia
malých podnikov v spolupráci s Cechom elektrotechnikov
Slovenska. Zaujímavosťou trinásteho ročníka veľtrhu bola
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jednodňová odborná výstava „ARROW Live on Tour“, ktorú
organizoval celosvetový distribútor elektronických komponentov ARROW Central Europe. V rámci tohto podujatia sa
predstaví 31 výrobcov z celého sveta, ktorí prostredníctvom
svojich špičkových odborníkov ochotne odpovedali na všetky
technické a obchodné otázky. Na podujatí bol prítomný aj
ARROW Central Europe team. Ďalšou novinkou v sprievodnom programe veľtrhu bol Maďarský deň poriadaný Obchodná kancelária Veľvyslanectva Maďarska, ktorý priblíţil
obchodné a investičné moţnosti s Maďarskom.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 541/1/07, 542/1/07
Moderná betonárka s kapacitou výroby na plný výkon
100000 m³ betónu ročne je otvorená na okraji priemyselnej zóny Bratislavská ulica v Trenčíne. Podľa slov investora a
konateľa firmy Perteso, a. s., Vladimíra Baláţa v prevádzke sú zamestnaní ôsmi pracovníci. Celá
výroba je kontrolovaná z riadiaceho
centra. Na začiatok plánuje slovenská dcéra českej firmy Perteso,
a. s., jednosmennú prevádzku a
výrobu 30 000 m³ betónových zmesí ročne. Aj po nabehnutí dvojsmennej výroby stačia na obsluhu
automatizovanej betonárky ôsmi zamestnanci, práca na tri smeny si uţ
vyţiada prijatie ďalších pracovníčestní hostia zasadili pri tejto príleţitosti borovicu
kov. „Otvorili sme pomyselnú bránu do priemyselnej zóny postavením prevádzky na výrobu
betónových zmesí. Technológia je ekologicky šetrná, postavená podľa najnovších kritérií. Cement nám bude dodávať
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Povaţská cementáreň Ladce a certifikovaný štrk bude z nánosov Váhu,“ povedal Vladimír Baláţ. Firma má ambíciu stať sa
spoľahlivým výrobcom kvalitných betónových zmesí, ktoré
bude dopravovať prenajatými vozidlami. Postupne bude od
budúceho roku nakupovať vlastný vozový park. Predpokladá
sa, ţe betonárka bude mať odbyt v samotnej priemyselnej
zóne a v blízkej budúcnosti na budovanom juhovýchodnom
obchvate mesta. „Trenčín sa pripravuje na veľmi dynamický
rozvoj a je dôleţité, aby bol v meste dostatok kvalitných
materiálov. Pri prudkom rozvoji stavebnej výroby na západnom Slovensku je problém zohnať dobrý stavebný materiál a
získať ho včas. Preto je dôleţité, ţe betonárka dokáţe
ponúknuť v krátkom čase kvalitné produkty v dostatočnom
mnoţstve pre zákazníkov. Má to súvislosť s výstavbou v
priemyselnej zóne, stavbou bytov a ďalšími stavebnými aktivitami v meste,“ hodnotí prínos betonárky trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler. Betonárka je postavená na bývalom
mestskom smetisku. „Zakladanie stavby bolo náročné. Stojí na
štyroch kilometroch osadených pilónov a štrkových vibrostĺpoch. Na začiatku výstavby bola veľká šesťmetrová jama
plná špiny a odpadu,“ zaspomínal si Vladimír Baláţ.
Vlastné poznámky
Dňa 15. novembra 2007 sa otvorili na tri
dni brány trenčianskeho výstaviska, aby privítali návštevníkov troch špecializovaných
podujatí a to 8. ročníka výstavy o kultúre
bývania Stavba–Dom–Nábytok, 6. ročníka
výstavy kameňopriemyslu a geológie
Kamenár a 1. ročníka výstavy vybavenia
kancelárií Kancelária. Pestrý sortiment
stavebného materiálu, nábytku, bytových
doplnkov, kameňa a strojov na jeho opracovanie bol umiestnený na celkovej
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ploche 3 960 m2 od 78 vystavovateľov. Aj keď tohtoročná
stavebná sezóna sa pomaly skončila, uţ dnes stavebníci,
projektanti, a potenciálni investori finišujú na budúcoročných
plánoch výstavby, prestavby alebo rekonštrukcie. Na to, aby
sa im úspešne podarilo zrealizovať ich projekty, však
potrebujú informácie o nových materiáloch, produktoch ako aj
o pracovných postupoch. Tie uţ tradične mohli získať na
výstave Stavba–Dom–Nábytok. Jej odbornú úroveň zabezpečila záštita Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a spolupráca odborných garantov - Spolku
architektov Slovenska, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave a Zdruţenia pre rozvoj slovenskej architektúry a
stavebníctva ABF Slovakia, ktoré tento rok opäť pripravilo pre
návštevníkov prezentáciu najprestíţnejšej súťaţe v odvetví
architektúry a stavebníctva v oblasti realizovaných stavieb na
Slovensku v rámci súťaţe Stavba roka 2007. V expozícii Spolku architektov Slovenska bola nainštalovaná obrazová výstava
Rodinný dom. Druhý deň výstavy sa konalo aj Regionálne
stretnutie členov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.
K novinkám Výstaviska Trenčín mesto módy patrila tento rok
aj špecializovaná výstava Kancelária, ktorá vychádzala zo
skutočnosti, ţe dnešnej dobe trávime viac ako jednu tretinu
dňa v zamestnaní, čo sa odzrkadľuje na stúpajúcich nárokoch
na pracovné prostredie – jeho vybavenie a zariadenie. Na to,
aké atribúty majú spĺňať moderné kancelárske priestory bola
zameraná medzinárodná konferencia OfficeArch 2007 za
účasti popredného svetového architekta Hadiho Teherani
z Hamburgu. Súbeţne s výstavou Stavba-Dom-Nábytok sa
uskutočnila aj výstava Kamenár. Odbornú úroveň výstavy
zabezpečila záštita Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov a spolupráca odborných garantov – Slovenského ţivnostenského zvä281

zu, Slovenskej akadémie vied, Cechu kamenárov Slovenska a
Slovenského zdruţenia výrobcov kameniva. Prezentáciu vystavovateľov doplnil bohatý sprievodný program pozostávajúci
z odborných seminárov, na ktorých odzneli prednášky :
- „Travertíny a ich vyuţitie na Slovensku“,
- „Pravidlá pre geologický prieskum a ťaţbu v lomoch“,
- „Skúsenosti s výrobou terazzových výrobkov“
- „Prezentácia činnosti Slovenského ţivnostenského zväzu
pre Trenčiansky a Ţilinský kraj“
- „SARIO a nástroje na podporu exportu – čerpanie
eurofondov“.
Pre študentov stredných škôl v odbore kamenár a
kameňosochár pripravili organizátori Súťaţ zručnosti, ktorá
prebiehala počas celej výstavy. Jej cieľom bolo propagovať
štúdium v odbore kamenár a kameňosochár a zároveň
prezentovať výsledky práce týchto odborných škôl. Do
druhého ročníka súťaţe boli prihlásení študenti Stredného
odborného učilišťa stavebného Levice, Střední školy kamenické a sochařské Hořice a Vyšší odborní školy, Gymnázia,
Střední sklářske školy a Středního odborného učiliště Světlá
nad Sázavou. Súťaţné práce hodnotila odborná porota menovaná organizátormi súťaţe. Návštevníci tak mohli vidieť študentov priamo pri opracovávaní kameňa. Rovnako si mohli
prezrieť hotové výrobky po vyhlásení výsledkov súťaţe v tretí
deň výstavy. V rámci výstavy Kamenár 2007 sa uskutočnilo
dňa 14. novembra 2007 vyhodnotenie súťaţe o Najlepší
výrobok. Hodnotiaca komisia pod vedením akade-mického
sochára Igora Mosného rozhodla udeliť ocenenia v :
- kategórii kamenárske výrobky ocenenie nebolo udelené;
- kategórii stroje a zariadenia
exponát : Kotúčová píla PROMACH
prihlasovateľ : Dušan Kováč – SWITCH, Košice
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prínos : vysoká vyuţiteľnosť stroja, cenová dostupnosť pre
menšie kamenárske dielne
- mimoriadne bola ocenená technológia
technológia čistenia vody od ťaţkých kovov pomocou
baktérií
prihlasovateľ : Ústav geotechniky, SAV Košice
prínos : skúmanie dlhodobého vplyvu vedeckej činnosti na
ţivotné prostredie a prenos vedeckých výsledkov
do praxe
Súčasne bola na výstave Kamenár 2007 vyhodnotená súťaţ
zručnosti ţiakov kamenárskych škôl. Hodnotiace komisia
rozhodla o ocenení nasledovných študentov :
1. miesto Martin Pavel, z Akademie - VOŠ, Gymnázium a
SOŠUP Světlá nad Sázavou
2. miesto Alţběta Krhovjáková, zo Střední školy kamenické a
sochařské, Hořice
3. miesto József Egyházi, zo Stredného odborného učilišťa,
Levice
Vlastné poznámky
Zamestnanci mestskej rozpočtovej organizácie Mestské
hospodárstvo a správa lesov v Trenčíne tak, ako kaţdoročne
i teraz v mesiaci december 2007 zabezpečili konanie Trenčianskych vianočných trhov. Ešte minulý rok sa spotrebná
časť Trenčianskych vianočných trhov konala na Hviezdoslavovej ul. v priestranstve pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Mesto Trenčín
odpredalo po schválení poslancami mestského zastupiteľstva
pozemok na Hviezdoslavovej ul. súkromnému investorovi,
ktorý sa zaviazal postaviť tu polyfunkčný objekt a podzemné
garáţe. Preto bolo nutné vybrať novú lokalitu na konanie
Trenčianskych vianočných trhov. Novým priestranstvom sa
v tradičnom termíne 11. - 23. decembra 2007 stali viaceré uli283

ce a námestia v centrálnej mestskej zóne. „Na predaj textilu
a spotrebného tovaru sa Trenčania môţu tešiť na parkovisku
na Mládeţníckej ul. Neprídu však o tradičné miesto predvianočných nákupov ľudovoumeleckých, remeselných a vianočných výrobkov na Mierovom námestí, ktoré tu zostanú zachované spolu s predajom občerstvenia, ktoré sa začína uţ
o týţdeň skôr, t.j. 5. decembra. Predajom vianočného tovaru
oţije aj pozemok pred hlavnou budovou mestskej polície
vedľa synagógy v spojnici Hviezdovej ul. a Štúrovho námestia,“ spresnila miesta konania Trenčianskych vianočných
trhov riaditeľka Mestského hospodárstva a správy lesov
v Trenčíne Ing. Erika Vravková.
Pomocná evidencia 623/1/07
Historicky prvú Slovenskú kooperačnú burzu slávnostne
otvorili v stredu 21. novembra 2007 na trenčianskom výstavisku Trenčín mesto módy. Generálny riaditeľ Slovenskej
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO – Ing. Peter
Hajaš, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ trenčianskeho výstaviska
Ing. Emil Dobiáš. Generálny riaditeľ SARIO označil burzu za
novú moţnosť na prezentáciu slovenských výrobných kapacít,
sluţieb, transferu
technológií, ponuku
jointventure
v oblasti strojárskeho, textilného,
gumárenského
elektro-technického priemyslu, výroby plastov, potravinárskeho priemyslu a informač284

ných technológií. Veľký záujem o toto medzinárodné podujatie signalizovala aj účasť diplomatických zástupcov z Kórejskej republiky, Líbye, Egypta či Palestíny. Riaditeľ SARIA
Ing. Peter Hajaš vyslovil presvedčenie, tento prvý ročník
otvára novú tradíciu kooperačných búrz na Slovensku.
Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH ocenil, ţe
organizátori si pre nové podujatie vybrali práve trenčiansky
región. Označil to za výsledok dobrej spolupráce kraja s agentúrou SARIO. Vyslovil presvedčenie, ţe burza splní všetky
očakávania našich i zahraničných podnikateľov, ale ţe
prispeje aj k rozvoju nášho regiónu. Prekvapil ho veľký
záujem podnikateľov z celého Slovenska o nové podujatie a
pripomenul, ţe Trenčiansky samosprávny kraj má na burze
svoj vlastný stánok, kde sa môţu účastníci dozvedieť podrobnosti o nosných rozvojových projektoch samosprávneho kraja, ale aj o podnikateľských zámeroch jednotlivých miest,
najmä v budovaní priemyselných parkov v rámci kraja. Súčasťou burzy boli desiatky dvojstranných obchodných rokovaní, ale aj odborná konferencia, ktorá vyvrcholila seminárom o moţnostiach podnikania v Centrálnej a Západnej
Afrike.
tsk.sk 22.112007
Prehliadkou dobrého vína sa uţ po tretíkrát stala medzinárodná výstava Vinum Laugaricio, ktorá otvorila svoje brány v dňoch 30. novembra aţ 1. decembra 2007 na výstavisku
Trenčín mesto módy. Na celkovej ploche 1 010 m2 sa tento
rok predstavilo 41 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska, ktorí vo svojich expozíciách prezentovali slovenské, české, moravské, rakúske, talianske, francúzske, španielske, maďarské a bulharské vína. Medzi vystavovateľmi nechýbali ani výrobcovia destilátov, minerálnych a
stolových vôd, ako aj firmy ponúkajúce obalové i úţitkové
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sklo a doplnkový sortiment pre vinárov. Súčasťou výstavy boli
pre návštevníkov pripravené zaujímavé sprievodné podujatia.
V prvý deň výstavy odznela prednáška prezidenta Asociácie
somelierov Slovenskej republiky Štefana Valoviča na tému
„Vplyv teploty podávaných nápojov na ich senzorické vlastnosti“ a prednáška prokonzula Vinárskeho rytierskeho rádu a
generálneho manaţéra Európskeho vinárskeho rytierskeho
stavu Ing. Františka Slezáka venovaná problematike –„Víno
a zdravie“ s podtémou „Antioxidačné vlastnosti malokarpatských vín“. „Španielske vinárske regióny a ich vína“ bol názov prednášky, ktorú v druhý deň výstavy predniesla obchodná riaditeľka spoločnosti Fruit Import, s.r.o. Trenčín Ing.
Edita Ďurčová. Záver odborného sprievodného programu
výstavy patril prednáške Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne na tému „Zákon o fajčení
a jeho vplyv na hotely a reštaurácie“ s podtitulom „Implementácia politiky potravinovej bezpečnosti Európskej únie a
legislatíva v Slovenskej republike pre zariadenia verejného
stravovania“, ktorá bola takpovediac ušitá na mieru záujmu a
poţiadavkám majiteľov a prevádzkovateľov hotelov a
reštaurácií. Súčasťou výstavy bola aj súťaţ „Šampión výstavy
Vinum Laugaricio“, určená pre slovenských a zahraničných
výrobcov všetkých hroznových vín. Súťaţné boli zoradené do
troch súťaţných kategórií :
Do súťaţe bolo prihlásených 140 vzoriek od 30 prihlasovateľov. V kategórii 1. bolo prihlásených 41 vzoriek, v
kategórii 2. bolo prihlásených 40 vzoriek, v mimo súťaţnej kategórii tokajské vína boli prihlásené 2 vzorky a v
kategórii 3. bolo prihlásených 57 vzoriek. Anonymná degustácia súťaţných vzoriek sa pod vedením prof. Ing. Fedora
Malíka, DrSc. konala 22. novembra 2007. Dve päťčlenné
komisie zloţené z uznávaných enológov a významných vinárskych osobností hodnotili vzorky 100 bodovým systémom
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Medzinárodnej únie enológov podľa troch súťaţných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vína.
Hodnotiteľské komisie rozhodli, ţe:
v kategórii 1. :
Titul “Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2007” získalo
víno Sauvignon blanc, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Oppelmayer, Rakúsko
v kategórii 2. :
Titul “Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2007” získalo
víno Rizling rýnsky, hrozienkový výber, ročník 2006, ktoré
do šúťaţe prihlásila firma Vitis Pezinok, výrobca Vitis,
Pezinok
v kategórii 3. :
Titul “Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2007” získalo
víno Matador Cuvée, ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Oppelmayer, Rakúsko
v kategórii 1. :
Zlatý diplom nebol udelený.
v kategórii 2. :
Zlatý diplom získalo víno Tokaj cuvée, slamové víno, ročník
2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma Jaroslav Ostroţovič – J
& J Ostroţovič, Veľká Tŕňa - Chardonnay, ročník 2007,
ktoré do súťaţe prihlásila firma Janoušek Fischer, s.r.o.,
Pezinok
v kategórii 3. :
Zlatý diplom získali vína :
- Venta del Puerto No. 12, Selección, ročník 2004, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o.,Trenčín, výrobca:
Anecoop - La Viňa, Valencia, Španielsko
- Zweigeltrebe, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma
Janoušek Fischer, s.r.o., Pezinok
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- Cuvée Nepomuk, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Tomax, s.r.o., Bratislava, výrobca Grassl, Rakúsko
v kategórii 1. :
Strieborný diplom získali vína
- Rulandské biele, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Janoušek Fischer, s.r.o., Pezinok
- Rizling rýnsky, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Budan – Ing. Anton Burza, Trnava, výrobca Cave
Wolfberger, Eguisheim, Francúzsko
- Pálava, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma
Vinárstvo Vinanza, a.s., Vráble
v kategórii 2. :
Strieborný diplom získali vína
- Lipovina Tokaj Grand, bobuľový výber, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma Tokaj víno, s.r.o., Malá Tŕňa
- Tramín červený, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Víno Nitra, s.r.o., Nitra
- Gewurztraminer (Tramín), ročník 2006, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Budan – Ing. Anton Burza, Trnava, výrobca: Cave Wolfberger, Eguisheim, Francúzsko
- Tokajská lipovina, neskorý zber, ročník 2006, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Naturland, s.r.o., Komárno, výrobca: Andrássy Pincészet – Vinárstvo Andrássy, Maďarsko
- Veltlínske zelené, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Ţitavské vinice, Úľany nad Ţitavou
- Tramín červený, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Vinohradníctvo a vinárstvo, Miloš Matúš, Bratislava
- Riesling, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila firma
Budan – Ing. Anton Burza Trnava, výrobca: Cave BernardMassard, Grevenmacher, Luxembursko
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v kategórii 3. :
Strieborný diplom získali vína :
- Riscal 1860 – Tempranillo, ročník 2005, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín, výrobca:
Herederos del Marques de Riscal, Elciego, Španielsko
- Cabernet Sauvignon, Strekov, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma Janoušek Fischer, s.r.o., Pezinok
- Regis V., ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlásila firma
Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca
- Pelzmann, Rakúsko
- Cabernet Sauvignon, výber z hrozna, ročník 2006, ktoré
do súťaţe prihlásila firma Víno – Masaryk, s.r.o., Skalica
- Gran Albina – reserva especial, ročník 2001, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín, výrobca:
Bodegas Riojanas, S.A. Cenicero, Španielsko
- Alibernet, výber z hrozna, ročník 2006, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Vinárstvo Pavelka – Sobolič, s.r.o.
- Ona - Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenére, ročník
2005, ktoré do súťaţe prihlásila firma SOARE Trebatice,
výrobca: Wine of Chile Anakena, Chile
- Cabernet Sauvignon Barrique, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila firma Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo,
Doľany
- Marques de Riscal – Gran reserva, ročník 2000, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o., Trenčín, výrobca: Herederos del Marques de Riscal, Elciego, Španielsko
- Cuvée Mathäus, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Tomax, s.r.o., Bratislava, výrobca Payr, Rakúsko
- Palacio del Conde – Gran reserva, ročník 2001, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín, výrobca:
Anecoop – La Viňa, Valencia, Španielsko
- Alibernet, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila firma
Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo, Doľany
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- Granat Carnuntum, ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlásila firma Tomax.r.o. Bratislava, výrobca Payr, Rakúsko
- Alibernet, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila firma
Víno Nitra, s.r.o. Nitra
- Trinity Cabernet Sauvignon, ročník 2005, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Belvedere Slovensko, s.r.o., Bratislava
tmm.sk 03.11.2007
Posledné číslo Info Trenčín zo dňa 20. decembra 2007
prinieslo kompletnú informáciu, ţe vedľa objektu Kultúrneho
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne, vyrastie v najbliţšom období nový objekt, ktorý
bude riešiť parkovanie osobných áut v centre mesta Trenčín.
Vzhľadom na stále vyššiu atraktivitu Trenčína pre návštevníkov z pracovných či rekreačných dôvodov je táto situácia
nezvratná by sa tým doriešila situácia so stále sa narastajúcim
počtom áut v centre mesta.
Prvé povolenie sa týkalo „Podzemnej parkovacej garáţe
– Trenčín centrum“, ktoré rieši sprístupnenie novonavrhnutej
parkovacej garáţe vymedzenej v priestore pešej zóny na
Vajanského ulici, Domu armády, Obchodného domu Prior,
vstup
do podzemných garáţi Československej obchodnej
banky a existujúcim
parkoviskom osobných automobilov.
Sprístupnenie a dopravné
napojenie
jednotlivých dopravných uzlov, bude riešené pre stiesnené
v miestach, kde bolo parkovisko a okrasná zeleň vyrastú podzemné parkovacie garáţe
pomery malou okruţnou kriţovatkou s piatimi ramenami.
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Druhé stavebné povolenie sa týka vymedzenia „Podzemnej
parkovacej garáţe – Trenčín centrum“. Podzemná parkovacia garáţ bude zo štyroch strán vymedzená podzemnými alebo
nadzemnými objektmi a to podzemným tunelom Československej obchodnej banky, Kultúrnym a metodickým centrom
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ulicami Jaselskou
a Hviezdoslavovou. Vstup do parkovacej garáţe bude z ulice
Vajanského a to do prvého parkového priestoru polrampou
a do druhého parkového priestoru polrampou z podzemného
tunela Československej obchodnej banky. Kapacita parkovacej garáţe bude 134 parkovacích miest. Súčasťou parkovacej
garáţe bude aj nadzemný obchodný objekt, ktorý sa bude
realizovať aţ po vybudovaní parkovacej garáţe. Nadzemný
objekt bude len dvojpodlaţný a komunikačne prepojený
s parkovacou garáţou. Svojou výškou teda neprekryje ostatné
budovy, naopak, bude vo výškovej harmónii aj so staršími
objektmi.
Prenajímateľný obchodný objekt bude prevádzkovo členený na dve časti. Hlavnú časť bude tvoriť obchodný objekt, vedľajšiu časť bude tvoriť úplne samostatný vstup do podzemnej
parkovacej garáţe. Vstupné priestory budú pozostávať zo
schodiska, výťahovej šachty a niky pre automat, vydávajúci
parkovacie lístky. Vstupné priestory garáţe sa budú nachádzať
len v prvom nadzemnom podlaţí. Druhé nadzemné podlaţie
celé bude spadať pod prenajímateľnú časť. Obchodný prenajímateľný priestor bude členený na tri prevádzky, kaţdá bude
mať vlastné schodisko do priestorov druhého nadzemného
podlaţia. Kaţdá z prevádzok bude mať dva vstupy, prevádzky
budú kvôli poţiarnej bezpečnosti navzájom prepojené únikovými dverami v druhom nadzemnom podlaţí. Celková zastavaná plocha parkovacej garáţe bude 1.962 m 2 a plocha obchodného objektu 645 m2. Investorom celej výstavby je spo-
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ločnosť Tatra Real, a.s. v zastúpení Ing. arch. Jozef Gábrišom.
Info Trenčín 20.12.2007
Pomocná evidencia 688/1/07
Na základe prijatého rozhodnutia akcionárov Výstavisko
Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín na valnom zhromaţdení dňa
4. decembra 2007 zmenila spoločnosť
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s.
Trenčín v budúcom roku 2008 svoje
obchodné meno na Expo Center a.s.,
Trenčín. S touto skutočnosťou súviseli aj zmeny v korporátnej identite. Najvýraznejšou z nich je uvedenie nového
loga spoločnosti. Expo Center a.s., Trenčín nezačína od
„nuly“, lebo nesie si so sebou dlho budovanú dôveru svojich
klientov a vďaka tomu aj pevné miesto na slovenskom výstavníckom trhu. To sú aj tvorcovia doterajších ako aj budúcich
úspechov - všetci zamestnanci, ktorí v styku so zákazníkmi
zosobňujú hodnoty spoločnosti - Efektivitu, eXpanziu, Progres, pOtenciál, Cielenosť, pErspektívu, Napredovanie, oTvorenosť, Entuziazmus, pRofesionalitu. Zmenou obchodného
mena nedochádza k ţiadnej zmene majetku spoločnosti, jej
orgánov, alebo zmluvných vzťahov uzatvorených pred zmenou obchodného mena. Zároveň sa nemenia ani bankové a
kontaktné údaje.
tmm.sk 31.12.2007
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Školstvo a vzdelávanie
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku vyhlásila súťaţ stredných škôl pod názvom
Euroscola 2007. Cieľom tejto súťaţe sa stali tri úlohy :
1. oboznámiť európsku mládeţ vo veku od 16 do 18 rokov
s vnútorným fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie;
2. umoţniť mladým ľuďom zúčastniť sa na jeho rokovaní, na
ktorom sa mladí ľudia vymieňajú názory a rokujú o rôznych
záleţitostiach v európskych rozmeroch;
3. poukázať na dôleţitosť znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe;
Víťazi národnej súťaţe zo Slovenska majú moţnosť sa zúčastniť jedného pracovného dňa v Štrasburgu spolu s ďalšími
500 mladými ľuďmi
z členských
krajín
Európskej únie a spoločne uvaţovať nad
dôsledkami budovania
Európy a vyuţiť svoje
jazykové
znalosti.
Keďţe nič nemoţno
stratiť, ale skôr získať, tak študenti Obchodnej akadémie sa do
súťaţe prihlásili. Aby sa im podarilo úspešne splniť všetky
kritéria určené organizátorom súťaţe poţiadali primátora
Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera o stretnutie, v ktorom
by rozobrali okruh otázok súvisiacich s vzdelávaním, kultúrou
a športom v podmienkach mesta Trenčín, Slovenska a v neposlednom rade Európskej únii. So základnými informáciami
o súťaţi a o svojej škole oboznámili primátora Mesta Trenčín
Ing. Branislava Cellera a jeho prizvaných hostí zástupcovia
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prítomných vybratých 30 študentov Obchodnej akadémie
v Trenčíne Veronika Ţalúdková a Denis Ďurec pri príleţitosti svojej návštevy dňa 11. januára 2007. Na a čo zaujímalo
mladých ekonómov, prezrádzali vznesené otázky :
- prečo existuje diskriminácia študentov krajín, ktoré vstúpili
do Európskej únie spolu so Slovenskom vo vzdelávaní
v podmienkach Európskej únie ?
- ako podporuje štát, Európska únia ďalšie vzdelávanie študentov ?
- plánuje mesto Trenčín výstavbu základných škôl v najbliţšom období ?
- či mesto Trenčín priláka investorov na zvýšenie zamestnanosti v regióne ?
- aké podmienky vytvára mesto pre rozvoj športu ?
- aký bude ďalší rozvoj ostrova ?
- bude festival Pohoda
aj v budúcom období
?
- čerpali sa finančné
prostriedky pre kultúrne podujatia z európskych fondov ?
- aký bude ďalší postup pri rekonštrukcii
Trenčianskeho hradu ?
- umoţnia zahraničné vysoké školy štúdium absolventom slovenských stredných škôl ?
- zlepší účasť zahraničných lektorov úroveň vyučovania cudzích jazykov na slovenských školách ?
- existuje zvyšovanie kvalifikácie našich učiteľov cudzích jazykov v zahraničí formou stáţí a podobne ?
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- neplatia naši študenti v zahraničí väčšie poplatky za štúdium ako ich domáci ?
O účasti ţiakov z Obchodnej akadémie v Trenčíne v tejto
súťaţi nám povedala stredoškolská profesorka PhDr. Denisa
Demitrová, ţe „na škole vykonali starostlivý výber študentov
z niţších tried, pri ktorom hlavným kritériom boli výborné
vyučovacie výsledky a jazykové znalosti, lebo tie budú
najviac potrebovať v ďalších
kolách súťaţe a keď budeme
mať šťastie, aj účasť v Európskom parlamente Štrasburgu. My všetci ţeláme
druţstvu Obchodnej akadémie v Trenčíne, aby uspeli
v ďalších kolách súťaţe.
Vlastné poznámky
Podľa Ministerstva školstva Slovenskej republiky vysokoškolskí študenti, ktorí navštevujú niektoré študijné programy, zrejme zaniknú. Vyplýva to z databázy študijných
programov, ktoré poskytujú vysoké školy na Slovensku.
Zároveň sa v nej nachádza zoznam vysokoškolských profesorov a docentov garantujúcich kvalitu týchto programov.
Problém nastal v tom, ţe niektorí z vysokoškolských učiteľov
sú garantmi na viacerých vysokých školách a to podľa
platných predpisov pre akreditáciu študijných programov nie
je moţné. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky túto
databázu poskytne všetkým rektorom vysokých škôl na overenie. Ak sa takýto „lietajúci“ garant na škole vyskytne, do
mesiaca sa musí situácia vyriešiť. „O existencii tejto databázy
viem, ţe zatiaľ nám však Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky databázu aj s menami garantov študijných progra295

mov neposlalo,“ povedal rektor Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Zároveň
dodal, ţe je stopercentne presvedčený, ţe v databáze
novokoncipovaných študijných programov sa nevyskytuje
ţiadny garant poskytovaného študijného programu Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, ktorý by súčasne
garantoval študijný program aj na inej vysokej škole. Táto
skutočnosť sa netýka dobiehajúcich študijných odborov,
ktorých garanti uţ zomreli, alebo nepracujú na univerzite. Na
tie v priebehu rokov nových študentov neprijímali a do dvoch
rokov končia. Na trenčianskej univerzite teda nehrozí, ţe by
boli zrušené akreditácie študijných programov v dôsledku
takto vzniknutej situácie a študenti sa nemusia ničoho obávať.
Treba podotknúť ţe ţiaden zákon či predpis neprikazuje
učiteľovi, aby sa priznal, ak zodpovedá za študijný program aj
na inej škole. Ani vysoké školy nie sú povinné a ani nemajú
moţnosť túto skutočnosť skúmať. Dokonca nejestvuje oznamovacia povinnosť, ak je pracovník zamestnaný u iného
zamestnávateľa. To, čo nezabezpečuje legislatíva, môţe podľa
rektora napraviť Etický kódex vysokoškolského učiteľa, ktorý
minulý rok vypracovala rektorská konferencia.
Trenčianske noviny 17.01.2007
Pomocná evidencia 13/1/07
Ústav zdravotníctva
a ošetrovateľstva Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka
a Sekcia pedagogických
pracovníkov v ošetrovateľstve pod záštitou
rektora doc. Ing. Juraja
Wagnera, PhD. pripravili 1. celoslovenskú ve296

deckú konferenciu Sekcie pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve dňa 24. januára 2007 s medzinárodnou účasťou na
tému Úlohy pedagogických pracovníkov v sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Cieľom konferencie
bola prezentácia významných poznatkov z vedeckých výskumov a praktických skúseností pedagógov z oblasti ošetrovateľstva. V troch blokoch zazneli prednášky a diskusia zameraných na vzdelávanie v ošetrovateľstve a na ošetrovateľstvo
v praxi. Rokovanie konferencie otvorila a celý priebeh moderovala doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. Rokovanie konferencie pozdravil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý vo svojom
príhovore ocenil skutočnosť, ţe je veľmi
prospešné, keď sa ľudia stretávajú a hýbu
súčasnosťou. K tomu slúţi aj dnešná prvá
medzinárodná konferencia
pedagógov
v ošetrovateľstve,
ktorá má za úlohu
odovzdať si najnovšie
výsledky zo skúmania
z vysokoMUDr. Pavol Sedláček, MPH
školského vzdelávav ošetrovateľstve, ktoré v súčasnosti prechádza závaţnými premenami, týkajúce sa
najmä prispôsobovania sa európskym pomerom v legislatíve a študijných programoch.
Ocenil skutočnosť, ţe ústav v roku jubilej- doc. MUDr. Jana Slobodníková, PhD.
ného 10. výročia zaloţenia univerzity pripravil významnú
medzinárodnú konferenciu na tému so zaujímavým obsahom.
Rokovanie pozdravil ţupan Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý vyjadril radosť
nad tým, ţe Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa
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iniciatívne ako prvá uvedomila, ţe aké je dôleţité kvalitné
vysokoškolské vzdelávanie zdravotných sestier, keď usporiadala práve otvorenú medzinárodnú konferenciu. Za organizátora konferencie – Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka rokovanie pozdravila zástupkyňa riaditeľa ústavu pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
Vyzdvihla, ţe ústav k poriadaniu konferenciu viedla snaha po
dvoch rokoch vlastnej pedagogickej vysokoškolskej práce
porovnať svoje výsledky pri vysokoškolskom vzdelávaní sestier s výsledkami iných vysokých škôl a umoţniť tak všetkým
pedagógom, zovšeobecniť tieto preukázané skúsenosti vo
svojej práci. Po tomto úvode začal prvý blok konferencie na
tému – Vzdelávanie v zdravotníctve, v ktorej si účastníci
vypočuli tieto prednášky :
1. Profesionálna príprava mentora pre odbornú prax – H.
Kadučáková z Katolíckej univerzity v Ruţomberku;
2. Moţnosti vyuţitia mentora vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov – A. Lengyelová a kolektív z Katolíckej univerzity v Ruţomberku;
3. Postavenie a úlohy sestry v subodbore gastroenterológia
– doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka;
4. Zdravotnícky asistent – prvý článok ošetrovateľského
tímu – K. Modranská z Strednej zdravotníckej školy
v Prešove;
V druhom bloku konferencie na tému – Edukácia v zdravotníctve odzneli tieto prednášky :
1. Edukácia v práci sestry – Mgr. K. Gerlichová a kolektív
z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka;
2. Edukačná činnosť sestry - súčasť prípravy na výkon
profésie sestry – Majerníková a kolektív z Katolíckej
univerzity v Ruţomberku;
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3. Edukácia pacienta v programoch vzdelávania sestier –
E. Hlinková z Univerzity Komenského v Bratislave;
4. Klasifikačné systémy ošetrovateľstva vo vzdelávaní
sestier – G. Vörösová z Univerzity Konštantína filozofa
v Nitre;
5. Moţnosti skvalitnenie výučby ošetrovateľských techník
– A. Hudáková a kolektív z Prešovskej univerzity;
6. Edukácia onkologického pacienta v nutričnom reţime –
A. Fialová a kolektív z Katolíckej univerzity v Ruţomberku;
7. Vzdelávanie sestier v prevencii diabetických ulcerácií
a amputácií – J. Nemcová z Univerzity Komenského
v Bratislave;
V treťom bloku konferencie na tému – Ošetrovateľstvo
v praxi odzneli tieto prednášky :
1. Prieskum vplyvu väzenského prostredia na úroveň duševného zdravia – doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.
a kolektív z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka;
2. Uplatníme sa v praxi ... – Ľ. Miţenková a kolektív z Prešovskej univerzity;
3. Moţnosti spolupráce zdravotníckych pracovníkov pri
vyučovacom procese u hospitalizovaných detí – V. Šimočková a kolektív z Katolíckej univerzity v Ruţomberku;
4. Skúsenosti s ošetrovateľskou dokumentáciou v resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti – H. Gondárová
a kolektív z Nemocnice s poliklinikou L. N. Jégého v Dolnom Kubíne;
5. Ţivot pacientov s T – Montgomeryho kanylou – Z. Hudáková a kolektív z Katolíckej univerzity v Ruţomberku;
6. Profesionálny postoj sestry pri uplatňovaní práv pacienta – A. Jakabovičová a kolektív z Katolíckej univerzity v Ruţomberku;
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7. Ošetrovateľské zásahy sestry pri posudzovaní bolesti
detí – J. Kokoruďová a kolektív z Katolíckej univerzity
v Ruţomberku;
Z konferencie vyplynulo viacero zaujímavých konštatovaní,
ţe práca súčasnej zdravotnej sestry má širšie poslanie ako
v minulosti, lebo dnes musí ovládať špeciálne techniky a
príslušné teoretické poznatky. Popri mechanickom zvládnutí
výkonu je dôleţitá osobnosť sestry, jej individuálny, psychologický i celkový prístup k pacientovi a komunikácia s
ním. V neposlednom rade je veľmi dôleţitá zodpovednosť a
dodrţiavanie etických princípov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, napríklad zachovanie intimity a
autonómie pacienta i lekárskeho tajomstva. Zdravotnej sestre
dnes pribudli aj ďalšie úlohy. Uţ nie je len sestra – ošetrovateľka, ale aj sestra - psychologička, sestra – výskumníčka, sestra – manaţérka. Očakáva sa od nej, ţe bude ako
matka - milá, láskavá, chápajúca a empatická. Celkový výsledok sa však prejaví po efektívnej spolupráci s lekárom.
Spoločenské postavenie zdravotnej sestry sa zvýšilo odvtedy,
ako sa ošetrovateľstvo stalo samostatnou vedeckou disciplínou, čím sa vymanilo z područia medicíny. Postupné zmeny
vo vzdelávaní, ale i zavedenie registrácie pre zdravotné sestry
zrovnoprávnilo aj so sestrami ostatných krajín Európskej únie.
Táto cesta za zmenami nebola jednoduchá, ale ako sa zhodli
účastníčky konferencie, mnohé sa musí ešte zmeniť najmä v
myslení zainteresovaných. Prestíţ súčasnej zdravotnej sestry
je veľmi vysoká, čo potvrdzuje aj rebríček hodnotenia
sedemdesiatich povolaní, kde sa umiestnila na desiatom
mieste.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 22/1/07
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Grantové kolo na rok 2007, zamerané na aktivity v oblasti
školstva, výchovy, vzdelávania a športu, vyhlásilo Mesto
Trenčín koncom mesiaca januára 2007. Spolu tri milióny Sk
vyčlenila vo svojom programovom rozpočte na rok 2007
mestská samospráva na tieto účely a rozdelila na tri skupiny :
Prvá skupina zahrňovala podporu školstva, výchovy
a vzdelávania, pre ktorú bolo vyčlenených 500 tisíc Sk;
Druhá skupina bola určená na činnosť telovýchovných
a športových klubov, pre ktorú bolo vyčlenených dva milióny Sk;
Tretia skupina finančných prostriedkov v sume 500 tisíc
Sk bola určených na podporu výnimočných športových
aktivít a reprezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí.
Dotácie vo výške maximálne 70% z nákladov na projekt
mohli získať tak podnikateľské subjekty, ako aj ţivnostníci
pôsobiaci na území mesta Trenčín na základe spolu s povinnými prílohami vyplnenej ţiadosti za predpokladu, ţe
majú splnené všetky záväzky voči mestu Trenčín. Škála
zamerania projektov je veľmi široká, počnúc skvalitňovaním
vlastného vyučovania a vzdelávania, cez vzdelávanie v oblasti
etiky, filantropie, kultúrnej identity, moderného umenia,
vzdelávanie s cieľom pomôcť uplatniť sa na trhu práce,
vzdelávacie aktivity v oblasti vedy a výskumu, aţ po aktivity
v rámci prevencie pred drogovou závislosťou, násilím,
kriminalitou a inými sociálno-patologickými javmi, ale aj na
organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí v Trenčíne.
Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných
jednôt, podpora širokého spektra súťaţných, relaxačných a
voľnočasových športových aktivít detí, mládeţe a dospelých
sú cieľom grantového programu v oblasti športu. Pri určovaní
kritérií boli uprednostnené kluby zameriavajúce sa na
výkonnostný rast detí a mládeţe a reprezentáciu Trenčína na
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Slovensku i za jeho hranicami. Ţiadatelia získajú podľa
stanovených kritérií určitý počet bodov. Hodnota bodu sa
vypočíta z objemu schválených finančných prostriedkov
vydelením súčtu bodov jednotlivých telovýchovných jednôt
a športových klubov. Maximálna výška dotácie pre jeden klub
je 200 tisíc Sk. Uzávierka prijímania ţiadostí je 9. marca
2007. Platné návrhy posúdi Komisia školstva a športu
pôsobiaca pri mestskom zastupiteľstve a vybrané na základe
platných kritérií odporučí na podpis primátorovi mesta.
Pomocná evidencia 29/1/07
Dňa 8. februára 2007 v Mestskej športovej hale v Trenčíne uskutočnilo Stredné odborné učilište strojárske v Trenčíne v spolupráci s
mestom Trenčín druhý ročník medzinárodnej súťaţnej prehliadky robotov pod
názvom Trenčiansky robotický deň.
Cieľom podujatia bolo popularizovať vedu a techniku medzi
mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Po slávnostnom otvorení podujatia primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom a riaditeľom Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trenčíne
Ing. Ľubošom Chochlíkom sa rozbehli súťaţné zápolenia
v troch kategóriach :
1.driver
2.skladačky robotov
3.free style
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Zaplnená športová hala s napätím sledovala boje, ktoré sa
odohrávali na hracej ploche. Ako prví sa predstavili jedenásti
súťaţiaci z kategórie driver. Ich samohybné roboty museli
prekonať, čo najrýchlejšie dráhu 4 metre
dlhú a 30 cm širokú, vymedzenej dvomi
krajnicami a obsahujúcej rovinku, zákrutu
a šikanu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať
pohyb blikajúcich robotov, z ktorých
niektoré sa pohybovali rýchlejšie, niektoré pomalšie a často aj s menšími haváriami prekonávali súťaţnú trať. Poradie
súťaţiacich určila odborná porota v zloPatrik Kollár
ţení Ing. Michal Kukučka, Ing. Jozef
Svetlík, PhD. a Ing. Albin Bednárik dosiahnutím najlepšieho
času z troch platných pokusov. Po skončení pretekov vyhlásili
troch najlepších súťaţiacich :
1. miesto : Patrik Kollár, ZŠ Trenčianska Turná
2. miesto : Matej Moric, ZŠ na Dolinách, Zlatovce
3. miesto : Adrej Bulko, ZŠ Trenčianska Turná
Do súťaţnej kategórie skladačky robotov sa prihlásilo
šesť robotov, ktorých spoločným znakom bolo, ţe boli poskladané z Lega alebo
z iných skladačiek.
Odborná porota pri
určení poradia mala
veľmi ťaţkú prácu,
pretoţe činnosť všet–
kých skladačiek bola
technicky
dobre
zvládnutá.
Zrejme
rozhodla prepracovanosť
jednotlivých
činností robota do najmenších detailov.
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1. miesto : Ekologická triedička kovového odpadu –
Základná škola Mariánska, Prievidza
2. miesto : Dustmanodpratávač odpadu - Druţstvo Amavet
884, Nová Dubnica
3. miesto : Meteorologická stanica – Základná škola
Mariánska, Prievidza
V súťaţnej kategórii free style neboli ţiadne obmedzujúce
poţiadavky na roboty. Stretli sa v nej len dva roboty. Odborná
porota udelila :
1. miesto : Procopiu team (Grupul Scolar Industrial "Stefan
Procopiu", Vaslui, Rumunsko), ktorých robot vyhľadal na
ploche loptu a potom ju preniesol po vyznačenej dráhe.
2. miesto : Z na Dolinách, Zlatovce, so svojim pásovým
dopravníkom
Voľný čas medzi súťaţami jednotlivých kategórií, určený
pre prácu odbornej poroty, vyplnili mladým divákov sponzorské firmy TC Engineering SR, s.r.o.,
Johnson
Controls,
s.r.o., Else Philips
Service, s.r.o., AGI,
s.r.o., Konštrukta Industry, a.s., Trens,
a.s. na svoju prezentáciu a hudobné skupiny No plus, Nové
Mesto nad Váhom,
lahôdkou pre návštevníkov bol hokej a tanec robotov
Expanzia, Nové Mesta nad Váhom, Godlight, Trenčín.
Odborná porota rozhodla o najlepších súťaţiacich a záver
oficiálneho súťaţného dňa patril vyhláseniu víťazov a odovzdaniu diplomov a vecných darov, na ktorom sa podieľali
prednosta Mestského úradu v Trenčín Ing. František Sádecký, riaditeľ Stredného odborného učilišťa strojárskeho
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v Trenčíne Ing. Ľuboš Chochlík a zástupkyňa firmy Trens
a.s. Trenčín Ing. Júlia Jamborová.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 24/1/07
Rektorovi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka doc. Ing.
Jurajovi Wagnerovi, PhD. odovzdal dňa 21. februára 2007
v Iţevsku čestný titul Doctor Honoris Causa (Dr.h.c.) Ivan
Vasilievič Abramov – rektor jednej z najvýznamnejších
technických univerzít v Ruskej federácii – Iţevskej štátnej
technickej univerzity, v ktorej donedávna pôsobil a v Iţevsku
aj ţije svetoznámy konštruktér zbraňových systémov Michail
Kalašnikov. Túto čestnú vedeckú hodnosť udelila doc. Ing.
Jurajovi Wagnerovi, PhD. Vedecká rada Iţevskej štátnej
technickej univerzity za dosiahnuté výsledky vo vedeckej
a pedagogickej práci, ako aj za rozširovanie spolupráce medzi
obidvomi vysokoškolskými inštitúciami.
Pomocná evidencia 79/1/07
Do ankety Zlatý Amos o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku základných a stredných škôl bolo prihlásených 175
pedagógov – 41 učiteľov a 134 učiteliek. Do ankety sa zapojilo 42 stredných a 127 základných škôl, hlasovalo 10 200 ţiakov a študentov. Medzi nominovanými boli aj 19 pedagógovia
z Trenčianskeho kraja. V stredu 21. februára 2007 sa na odbore školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja stretla
desaťčlenná krajská hodnotiteľská komisia, zloţená zo zástupcov Krajského školského úradu v Trenčíne, Regionálneho
zastúpenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku v Trenčíne, územnej školskej rady, zdruţenia
miest a obcí Slovenska, krajskej študentskej rady, novinárskej
obce, učiteľov základných a stredných škôl a zástupcu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí sa oboznámili
305

s kritériami súťaţe a prevzali všetky materiály o nominovaných. Veľmi dôleţitý bude príbeh, prostredníctvom ktorého
ţiaci predstavia svojho obľúbeného učiteľa a zdôvodnia jeho
nomináciu v súťaţi. Dňa 26. februára 2006 odborná porota pre
súťaţ Amos v Trenčianskom samosprávnom kraji zhodnotila
návrhy a rozhodla o postupujúcich do záverečného kola v Košiciach Máriu Viselkovú zo Základnej školy v Púchove,
Komenského ulica a Katarínu Cstayovú zo Zdruţenej strednej školy v Prievidzi. V oboch prípadoch rozhodla nielen
príhoda ţiakov a študentov s učiteľom, ale aj osobná charakteristika učiteliek.
S kaţdým zo 16 postupujúcich učiteľov sa zúčastní 10 ţiakov galavečera 29. marca 2007 v Štátnom divadle v Košiciach, na ktorom spoznáme víťaza ankety. Cieľom projektu
je predovšetkým popularizácia učiteľov, ktorí podľa hodnotenia ţiakov významne prispievajú k vytváraniu kvalitného
vzťahu medzi ţiakmi a učiteľmi.
Pomocná evidencia 78/1/07
Ústav prírodných a humanitných vied, Ústav zdravotníctva
a ošetrovateľstva a Vysokoškolský klub Akademik Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka usporiadal dňa 22. februára 2007 interdisciplinárnu
vedeckú
konferenciu s medzinárodnou účasťou pod
názvom Vznik a vývoj neinfekčných epidemických ochorení
v 21. storočí, ktorá sa
uskutočnila na počesť
doc. PaedDr. Ernesta
Brosku, PhD. „In
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Memoriam“. V úvode konferencie sa v kultúrnom programe
predstavili ţiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v
Trenčíne a potom prítomných účastníkov a hosťov konferencie pozdravila zástupkyňa riaditeľa Ústavu zdravotníctva
a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
h. prof. Jana Slobodníková, CSc. Na jej vystúpenie
nadviazal prorektor prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., aby
všetkým pripomenul, ţe
Trenčianska univerzita
uskutočňuje toto podujatie pri príleţitosti
svojej desaťročnej pedagogickej a vedeckej
činnosti. Vyjadril presvedčenie, ţe toto podujatie bude mať v ďalších rokoch svoje pokračovanie a zaţelal
konferencii priaznivý priebeh. O ţivote doc. PaedDr. Ernesta
Brosku zoznámil riaditeľ Ústavu prírodných a humanitných
vied prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. a na záver svojho príhovoru
odovzdal kyticu kvetov pani Broskovej, ako prejav vďaky za
podporu manţelovi v práci v prospech Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Po tomto úvode sa rozbehli prednášky, v ktorých prednášatelia účastníci zo Slovenska i zahraničia prezentovali výsledky vedecko-výskumnej činnosti
pedagogických, vedeckých a výskumno-vývojových subjektov
so zameraním na verejné zdravotníctvo a ošetrovateľstvo.
Hovorilo sa okrem iného aj o príčinách vzniku civilizačných
chorôb, zodpovednosti človeka za vlastné zdravie ale i o mentálnom zdraví, ktoré je v 21. storočí najviac ohrozené. Konkrétne :
- Jana Slobodníková – Prevencia onkologických ochorení
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- Maria Kovářová - Výskyt muskuloskeletárnych chorôb vo
vybranej skupine zdravotníckych pracovníkov
- Zdenka Pilarová - Zodpovednosť človeka za vlastné
zdravie
- Eva Laiferová, Darina Heřmanová - Societálny rámec
individuálnej zodpovednosti za zdravie. Moţnosti svojpomoci v intenciách mimovládneho sektora
- Darina Kubičková - Neinfekčné ochorenia na prahu
21. storočia - alergie
- Ľudmila Pavlíková - Podiel profesorov Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave na rozvoji verejného
zdravotníctva na Slovensku
- Alena Tomášiková - Kvalita ţivota a hodnotové systémy
v spoločnosti
- Ingrid Papajová, Peter Juriš, E. Szabová, H. Šefčíková Spoločné ţivotné prostredie parazitov a človeka prináša
zdravotné riziká
- Viera Jakušová, Peter Muríň, Ţelmíra Fetisová, Nadeţda Višňovcová, Ján Jakuš - Ultrafialové ţiarenie a
mikrovlnné ţiarenie pri mobilnej komunikácii úroveň vedomostí budúcich lekárov
- Pavol Šimurka - Primárna prevencia srdcovo-cievnych
ochorení v detskom a dorastovom veku na Slovensku
- Mária Mojzešová, Jana Trizuljaková, Michaela Kostičová Zdravotné riziká predčasnej gravidity pre narodené dieťa
- Martina
Tomášiková,
Ţelmíra Fetisová, Igor
Ondrejka, Pavol Adamík
- Psoriáza – modelová
chronická dermatóza z
pohľadu kvality ţivota
- Bianka Rolníková – Závislosť na omamných a
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-

-

-

psychotropných látkach vysokoškolákov ako problém
verejného zdravotníctva
Ľudmila Bučková, Věra Dobiášová, Michaela Nemčovičová - Sledovanie výţivového stavu v kategórii zamestnancov ľahká práca a stredná práca v regióne Trenčianskeho kraja za obdobie rokov 2002-2003 a obdobie r.
2005-2006
Oľga Bočáková - Neinfekčné epidemické ochorenia s dôrazom na pohybový aparát v kontexte kúpeľnej starostlivosti
v Trenčianskych Tepliciach
Oľga Bočáková, Pavol Zubček, Bianka Rolníková –
Zdravie, výţiva detí a dorastu
Milan Hejdiš, Anna Blanárová - Sebapoškodenia a hladovky obvinených a odsúdených v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne
Iveta Rosinová, Oľga Bočáková - Cukrovka – diabetes
mellitus a jej prevencia
Alţbeta Hanzlíková - Postoje dospelej populácie Slovenska k vlastnému zdraviu na prelome 20.a 21. storočia
Mária Kiliková - Úlohy sestry manaţérky v prevencii
vzniku negatívnych vzťahov na pracovisku
Ivica Gulášová, Katarína Gerlichová - Etické aspekty
poskytovania komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti
Tatjana Maskalíková - Človek a utrpenie
Jana Boroňová - Etika
v práci zdravotníkov na
začiatku 20. storočia
Jana Haluzíková Alexandra Archalousová Moţnosti kardiovaskulární prevence a její edukace
Martina
Tomagová,
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-

Ivana Bôriková - Podpora zdravia v NANDA taxonómii
Dana Zrubcová, Zuzana Schmidtová, Miriam Polhorská
- Postavenie duševne chorých v našej spoločnosti
Alexandra Archalousová, Jana Haluzíková, Dagmar
Mastiliaková - Prevence kolorektálního karcinomu – součást výuky sester a porodních asistentek v bakalářských studijních programech
Ľudmila Mistríková - Aktivity obyvateľstva ako komplementárny prvok v starostlivosti o zdravie (sociologická reflexia)
Miriam Polhorská, Zuzana Schmidtová, Dana Zrubcová
- Spolupráca sestry a fyzioterapeuta v starostlivosti o amputovaného diabetika
Ivica Gulášová, Iveta Matišáková - Postavenie a význam
komunitného ošetrovateľstva v systéme poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Zuzana Schmidtová, Miroslava Líšková, Dana Zrubcová
- Podiel študentov ošetrovateľstva v prevencii nádorových
ochorení
Katarína Gerlichová Iveta Matišáková, Mariana Mišinová - Úloha sestry v podpore zdravia u pacienta po
prekonanom infarkte myokardu
Zuzana Kvasnicová, Kamila Jurdíková, Nikoleta Poliaková, Darina Šimovcová - Ţeny a prevencia rakoviny prsníka
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 81/1/07

Vo štvrtok 22. februára
2007 sa v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne uskutočnila pietna spomienka na troch jeho absol310

ventov - Alberta Púčika, Eduarda Tesára, Antona Tunegu popravených v roku 1951. Ako v príhovore uviedol Ing. Ivan
Masár zo Zväzu protikomunistického odboja v Trenčíne,
nemali by sme zabúdať ani na ďalšie státisíce obetí komunistického reţimu.
Trenčianske noviny 28.02.2007
Pomocná evidencia 83/3/07
Dňa 28. februára 2007 študenti študentského parlamentu
Vysokej školy manaţmentu v Trenčíne/ City University v spolupráci s vedením školy a Národnou transfúznou jednotkou
(NTS) v Trenčíne zorganizovali darovanie krvi priamo na
akademickej pôde školy na. V priebehu počas necelých troch
hodín sa podarilo uskutočniť aţ 45 odberov. Novinkou bolo,
ţe podrobné výsledky krvných testou, ktoré sa vykonávajú
v špecializovanom zariadení
transfúznej stanice, budú zaslané v elektronickej forme emailom do jedného dňa od darovania všetkým
darcom
ktorí
o ne
prejavili
záujem.
Výsledok akcie prekvapil aj samotných organizátorov a podľa MUDr. Pidíkovej z Národnej transfúznej stanice v Trenčíne, keď 45
mladých ľudí našlo odvahu a darovalo krv. Naviac sa podarilo naplniť ďalší veľký cieľ podujatia a to spropagovať a
priniesť myšlienku darovania krvi medzi mladých ľudí, ktorí
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si mnohokrát ani neuvedomujú jeho dôleţitosť. Mnohí zo
zúčastnených študentov boli darovať krv po prvý krát, pričom
väčšina prejavila záujem v tejto prospešnej aktivite pokračovať aj naďalej.
Ako neskôr povedal predseda študentského parlamentu
CU/VŠM Lukáš Uhliarik, „Najmä vďaka ochote vedenia
školy pri realizácii nášho humánneho podujatia sme mi
študenti mohli urobiť niečo dobré pre našu spoločnosť.“
Vlastné poznámky
Nadácia Alexandra von Humboldt venovala spoločnému
pracovisku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a RONA,
a.s. Lednické Rovne, ktoré nesie názov Vitrum Laugaricio centrum kompetencie skla, vecný dar v hodnote 500 tisíc Sk.
Ide o špeciálnu leštičku STRUERS TEGRA POL 35 nemeckej
produkcie pouţívanú na keramické a sklené materiály a ktorá
je veľmi dôleţitou pre výskumnú prácu tohto jediného
a jedinečného laboratória svojho druhu na Slovensku. Tento
dar z rúk zástupcu nemeckého atašé pre tlač a medializáciu
veľvyslanectva v Slovenskej republike Stefana Schnecka dňa
6. marca 2007
prevzal zástupca
vedúceho Vitrum
Laugarício doc.
Ing. Dušan Galúsek, PhD. za
prítomnosti rektora
Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka
Dr.h.c.
doc. Ing. Juraja
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Wagnera, PhD., zástupcu riaditeľa Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied RNDr. Petra Komadela,
DrSc., vedúceho laboratória Vitrum Laugarício prof. Ing.
Mareka Lišku, PhD. a riaditeľa Ústavu prírodných a spoločenských vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
prof. Ing. Jána Garaja, DrSc. Pri tejto príleţitosti Stefan
Schneck vyzdvihol nemecko-slovenskú spoluprácu na poli
vedy, techniky a výskumu, ktorá pretrváva uţ dlhší čas. Spomenul, ţe Nadácia Alexandra von Humpoldta hostila viacerých štipendistov zo Slovenska, osobitne z nich vyzdvihol doc.
Ing. Dušana Galúska, PhD., ako jedného z významných výskumníkov a vedátorov, ktorých nadácia váţi. I darovaný prístroj by mal slúţiť mladým výskumníkom na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Vyslovil presvedčenie, ţe prístroj bude uţitočný pri hľadaní nových
moţností vo vede a výskume. Zástupca riaditeľa
Vitrum Laugarício doc.
Ing. Dušan Galúsek, PhD.
poďakoval za dar, ktorý je
zľava – doc. Ing. Dušan Galúsek, PhD. , Stefan Schneck
určitým prejavom uznania
nadácie celému kolektívu. Slová vďaky vyjadrili aj ostatní
prítomní oficiálni hostia.
Vlastné poznámky
Slovenská spoločnosť pre kvalitu vyhlásila pri príleţitosti
Európskeho týţdňa kvality súťaţ o najlepšiu záverečnú prácu
v oblasti manaţérstva kvality za rok 2006. V celoslovenskej
konkurencii toto prestíţne ocenenie získal absolvent Fakulty
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka Ing. Jozef Dibák. Diplomovú prácu na tému “Moţ313

nosti zavedenia princípov TQM u dodávateľa v automobilovom priemysle“ vypracoval v spoločnosti Volswagen Slovakia v Martine pod vedením prof. Ing. Jána Štefánika, PhD.
Vlastné poznámky
Pri príleţitosti tohoročného Dňa učiteľov Mesto Trenčín
dvanásť pedagógov materských a základných škôl v zriaďovateľskej právomoci Mesta Trenčín. V príhovore primátor
Ing. Branislav Celler konštatoval, ţe uplynulé obdobie
v školstve, charakterizované viacerými nepopulárnymi opatreniami sa stali minulosťou a súčasne sa naštartovali procesy
a riešenia, ktoré prispeli k rozvoju trenčianskych škôl. Cieľom
Mesta Trenčín v rozvoji školstva v ďalšom období nebude len
vytváranie podmienok pre telesnú výchovu a šport a iných
investičných akciách, ale aj vytvárať podmienky pre výchovno
– vzdelávací proces. Na záver svojho príhovoru blahoţelal
učiteľom k sviatku a k ich oceneniu so ţelaním, aby práca
učiteľa za pomoci mesta bola vţdy dobrá, korektná a obojstranne prospešná. Potom z jeho rúk prevzali ocenenia títo pedagógovia :
- Mgr. Anna Gemerová zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica
- Mgr. Eva Lukášová zo Základnej školy Trenčín, Ulica
Dlhé Hony
- Mgr. Martin Paulička, zo Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica
- Dagmar Pádivá zo Základnej školy Trenčín, Hodţova
ulica
- Mgr. Elena Pagáčová zo Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica
- Anna Keliarová zo Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách
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- Mgr. Marta Lehocká zo Základnej školy Trenčín, Ulica.
L. Novomeského
- Mgr. Mária Zachová zo Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ulica
- Mgr. Eva Trepáková, zo Základnej školy Trenčín, Východná ulica
- Jozef Polomský, zo Základnej umeleckej školy Trenčín,
Námestie SNP
- Magdaléna Šebánová z Materskej školy Trenčín, Šafárikova ulica
- Blanka Lehotayová z Materskej školy Trenčín, Šafárikova
ulica
Za ocenených učiteľov poďakovala Mgr. Anna Gemerová.
Slávnostné chvíle spríjemnili svojím koncertom učitelia Základnej umeleckej školy v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Pri príleţitosti Dňa učiteľov ocenil v stredu 28. marca 2007
v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH za prítomnosti riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho
kraja
Ing. Dušana Lobotku desať vynikajúcich pedagógov stredných škôl
v pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho
kraja.
Z učiteľov
trenčianskych
stredných škôl si ocenenie prevzal tréner
cestnej cyklistiky Stanislav Ďurikovič z Osemročného športo315

vého gymnázia v Trenčíne. Novinkou tohoročných osláv Dňa
učiteľov bolo aj ocenenie 21 študentov, úspešných reprezentantov Trenčianskeho kraja na celoštátnych i medzinárodných podujatiach. Ocenenie prevzala víťazka celoslovenského kola olympiády vo francúzskom jazyku Romana Matoušková z bilingválnej sekcie Gymnázia Ľudovíta Štúra
v Trenčíne či víťaz Svetového pohára v cyklokrose Róbert
Gavenda z Osemročného športového gymnázia v Trenčíne.
Vlastné poznámky
V dňoch 28. a 29. marca 2007 navštívil ţiakov Základnej
školy Trenčín, Hodţova ulica kapitán Ing. Martin Sládeček
z Krajského dopravného inšpektorátu Policajného zboru
v Trenčíne, aby im rozdal doplnky z fluorescenčných a reflexných materiálov na zamedzenie nebezpečného kontaktu s motorovými vozidlami, poučil o spôsobe ich pouţívania a preskúšal zo základov pohybu na komunikáciach. Pri realizácii
tohto stretnutia príslušníkov dopravného inšpektorátu so ţiakmi, ako aj stretnutia s dospelými občanmi v celej Slovenskej
republike sa takto realizuje projekt „Prevencia chráni zdravie“, ktorého cieľom je
zviditeľniť účastníkov
cestnej premávky –
„Vidieť a byť videný“. Ţiaci pochopili, ţe
to chce veľmi málo,
ako napríklad si pripnúť
ţltý reflexný pás na rukáv, alebo nalepiť reflexnú samolepku na
kpt. Ing. Martin Sládeček rozdáva reflexné pásky ţiakov
podráţku topánok, bicykel, cyklistickú prilbu, školskú tašku či
detský kočík. Túto preventívnu akciu podmienila skutočnosť,
ţe kaţdý deň dochádza na cestách Slovenska k váţnym dopravným nehodám, čo potvrdzujú aj štatistiky z roka 2006. Ich
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obeťami bývajú najčastejšie chodci. Príčinou mnohých tragických nehôd, okrem iného je aj nedostatočná viditeľnosť.
Vidieť a byť videný je základným pravidlom pre všetkých
uţívateľov komunikácií. Autá a cyklisti majú povinnosť pri
zníţenej viditeľnosti svietiť. Chodci takú povinnosť a ani
moţnosť nemajú. Pritom sú v cestnej premávke oni tí
najzraniteľnejší. Očakáva sa, ţe takéto masívne propagovanie
pouţívania reflexných nálepiek zníţi dopravnú nehodovosť na
slovenských cestách, lebo sa ich pouţívaním zvýši pozornosť
vodičov na miestnych komunikáciách. Na záver prišla zo
strany ţiakov nezvyčajná úsmevná otázka pouţitia reflexných
nálepiek – či moţno pouţiť ţltú alebo červenú reflexnú
nálepku pri futbale na napomenutie, alebo na vylúčenie hráča
? Odpoveď znela, ţe áno. Čo tých ţiakov nenapadne.
Vlastné poznámky
Študenti odevného dizajnu Strednej umeleckej školy v
Trenčíne svoje práce netvoria „do zásuvky“, ale pravidelne ich
prezentujú na rôznych akciách, výstavách či domácich a
zahraničných súťaţiach ako napríklad Zlatá Fatima junior,
Módna línia mladých – Prešov, Hry s umením – Poprad,
Prostějovská jehla. Kaţdoročne maturanti vystavujú svoje
maturitné projekty v trenčianskej synagóge. Od 3. apríla 2007
vystavovali v Trenčianskych Tepliciach vo výstavných
priestoroch liečebného domu Pavla. Na výstave V druhej koţi
predstavujú odev ako umelecké dielo. Vystavené práce sú
výsledkom ich tvorivých schopností v oblasti odevu. Vyjadrujú sa vlastným výtvarným rukopisom, na skutočnosť
premieňajú svoje výtvarné myslenie, svoju pozornosť obracajú
do odevnej histórie, ale najmä na súčasné módne trendy,
odevu – najkultivovanejšieho obalu pre človeka. Pretoţe odev
nielen zahaľuje a chráni, ale i skrášľuje.
Trenčianske noviny 12.04.2007
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Centrum kariérneho poradenstva na Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne nadviazalo na prvú úspešnú akciu
z minulého roka nazvanú Deň pracovných stáţí a opäť organizovalo druhý ročník. Tento raz v priestoroch Fakulty mechatroniky v Záblatí dňa 17. apríla 2007. Deň pracovných stáţí
umoţnilo spoločnostiam sa prezentovať a nadviazať kontakty
so študentmi a absolventmi prostredníctvom osobných konzultácií a prezentácií. Základnou a najdôleţitejšou časťou Dňa
pracovných stáţí bola výstava firiem. Ňou sa vytvoril priestor
pre stretnutie a výmenu informácií medzi zástupcami firiem a
zúčastnenými študentmi, potenciálnymi stáţistami a zamestnancami. Základnou prezentačnou formou podnikov sa stali
výstavné expozície, v ktorých prebiehali stretnutia zástupcov
firiem so študentmi. Počas celého dňa študenti a absolventi
mali moţnosť navštevovať firemné expozície a konzultovať s
predstaviteľmi firiem konkrétne problémy týkajúce sa
moţného zapojenia sa do pracovného procesu, moţnosti získania odbornej pracovnej stáţe, absolventskej praxe, spolupráce na vypracovaní diplomových prác a pod. Spoločnosti,
ktoré prejavili záujem o svoju prezentáciu, mali moţnosť
komplexnejšie a detailnejšie sa prezentovať pred študentmi
(cca 20 minút) s moţnosťou vyuţitia audiovizuálnej techniky
v prednáškovej sále. V týchto prezentáciach sa firmy predstavili a ukázali moţnosti zamestnania sa a absolvovania
pracovných stáţí. Účelným a zaujímavým prezentovaním tak
firmy získavali komparatívnu výhodu pred ostatnými firmami.
Porovnávajúc toto podujatie s minulým rokom, keď sa akcie
zúčastnilo cez 20 firiem z Trenčína a okolia, tak tento rok boli
o štyri firmy naviac. Ukázalo sa, ţe umiestnenie Dňa pracovných stáţí do Záblatia bolo správne, najmä z hľadiska priestorového rozloţenia expozícií podnikov. V priebehu podujatia sa
uskutočnila tlačová konferencia, v ktorej sa zúčastnili rektor
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD., dekan Fakulty mechatroniky doc. Ing. Dušan
Maga, PhD. dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc, a dekan Fakulty špeciálnej
techniky prof. Ing. Bohumil Bátora, CsC. Vo svojom
príhovore rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. zvýraznil
aktivitu zamestnancov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Ing. Hanulíka a Mgr. Nikol Macharovú, keď pre toto
podujatie získali finančné prostriedky z fondov Európskej
únie. Toto podujatie je
mimoriadne
hlavne
v tom, ţe sa ním umoţňuje spájanie školy
s praxou. Vyjadril presvedčenie, ţe podujatie
má svoju perspektívu do
budúcna, v ktorom budú
profitovať zúčastnené
podniky, keď si budú
môcť nájsť pre svoje výrobné kapacity kvalitných mladých
absolventov. Pre univerzitu je to jedinečný spôsob ako nájsť
svojim absolventom kvalifikovanú prácu.
Vlastné poznámky
Dňa 13. marca 2007 sa 59 800 ţiakov deviatych ročníkov
celého Slovenska, z toho 654 z trenčianskych základných škôl,
zúčastnilo testovania vedomostí z matematiky a vyučovacieho
jazyka – Monitor - 9. Lepšie sa darilo deviatakom v teste zo
slovenského jazyka a literatúry. V celoslovenskom hodnotení
dosiahli ţiaci 67,1 % úspešnosť, keď z 30 moţných bodov
získali v priemere 20,1 bodu. Deviataci v Trenčíne získali
z materinského jazyka v priemere 21,18 bodu, čo zodpovedá
70,56 % úspešnosti. Všetky základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín dosiahli v teste zo slovenského ja319

zyka a literatúry nadpriemerné výsledky. Test z matematiky
zvládli ţiaci v celoslovenskom hodnotení na 61,2 % a
v priemere dosiahli 18,4 bodu. Trenčianski deviataci aj
matematiku napísali nad slovenský priemer. Za svoje výpočty
získali v priemere 20,43 bodu, čo predstavuje 68,15 %
úspešnosti. Všetci úspešní deviataci dostanú vysvedčenia
o absolvovaní Monitoru 9
podpísané ministrom školstva Slovenskej republiky.
Bude obsahovať informáciu
o konkrétnych výsledkoch
jednotlivých ţiakov a porovnanie s celoslovenskými
výsledkami. Pribliţne 450
neúspešných ţiakov z celého Slovenska absolvuje náhradný
termín písania testov, ktorý sa pre Trenčiansky kraj uskutočnil
v Základnej škole na Bezručovej ulici dňa 17. apríla 2007.
Vlastné poznámky
V Mestskej galérii v Trenčíne dňa 17. apríla 2007 sa stretli
milovníci výtvarného umenia na
vernisáţi výstavy prác učiteľov
Základnej umeleckej školy pod
názvom Naša paleta. Ako povedala v úvode riaditeľka tejto
školy Veronika Soukupová, vedenie školy vyuţilo oslavy tohoročného Dňa učiteľov na verejnú
prezentáciu svojich učiteľov.
Keďţe Trenčín nemá tak veľkú
miestnosť, kde by sa všetky odbory prezentovali naraz, tak sa
zvolilo alternatívne riešenie, ţe
Jozef Švikruha
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hudobné, spevácke a tanečné odbory sa prezentovali 28. marca
2007 na koncerte v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea
a dnes sa prezentuje sedem učiteľov výtvarného odboru.
Výtvarnú tvorbu učiteľov výtvarného odboru priblíţil vo
svojom vystúpení akademický maliar Jozef Vydrnák. Učiteľ
– výtvarník a deti sú nezvyčajnou symbiózou, keď mladá
rúčka so svojou fantáziou kŕmi papier a tento prejav koriguje
myseľ učiteľa. Tento rozhovor prebieha neustále a jeho
výsledkom je umelecký rast talentu, ktorých vrcholom sú
ocenenia doma i zo sveta. Dnes na výstavu neprišli učitelia.
Namiesto nich prišli maliari, ktorých kresby, maľby, grafiky
a fotografie sú zrkadlom ich umeleckého cítenia. Spomeňme si
ich tvorbu. Izabela Bulková svoje vizuálne predstavy tíško
vytešuje v bošáckych tíšinách v ţlto-zelených a hnedočervených snoch. Daniela Erteľová pokračuje v tradícii madony,
dobrého
pastiera
a modlitby.
Janko
Meško posunul čas
na stenu a niektoré
obrazy premenil na
časomieru.
Viera
Mešková prináša impresie v bystrinách,
v kalvárii, v kyticiach
i zátišiach.
Ondrej
Peťkovský vo figúrach skláňa hlavu s pokorou. Jozef Švikruha vidí cez ľad,
hladinu vody a závany. Hold vzdáva portrétom, prenikom,
hudbe, komplementarite i vášňam. Naďa Ţatková v tlačiarenskej černi a lineorite, rydlom v line odkryla portrét. Krája
tmavú, aby na výtlačku prehovorila v zárezoch a ponechaných vzruchoch.
Vlastné poznámky
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Katedra jazykov Ústavu prírodných a humanitných vied
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka uskutočnil dňa
20. apríla 2007 slávnostný akt odovzdávania európskych
jazykových certifikátov UNIcert z anglického, nemeckého
a španielskeho jazyka 36 študentom. V jeho úvode vedúca katedry jazykov PhDr. Elena Delgádová zablahoţelala študentom, ktorí si prevzali
medzinárodný jazykový certifikát UNIcert. Potvrdila, ţe
„váš úspech je úspechom aj vašich
učiteľov“. Vyjadrila
radosť nad tým, ţe
v tomto roku si študenti prevezmú cerštudentka H. Mošková prijíma gratuláciu od rektora Dr. h.c. doc. Ing. J. Wagnera, PhD.
tifikáty aj zo španielskeho jazyka a okrem toho oproti predchádzajúcemu roku
si zvýšil počet študentov so získaným certifikátom, dokonca
dve študentky Henrieta Mošková a Zdena Kudláčová získali
certifikáty pre dva jazyky – anglický a španielsky. I táto skutočnosť je výzvou pre všetkých študentov, aby si svoje jazykové znalosti rozširovali. Práve dnešná doba a existencia Slovenska v Európskej únii umoţňujú ľuďom jazykovo zdatným
mnohoraké uplatnenie v reálnom ţivote. Študenti, ktorí získali
tento certifikát nemusia v krajinách Európskej únie počas
štúdia robiť jazykové skúšky a tým im certifikát zjednodušuje
študijný pobyt na univerzitách Európskej únie. Pár slov
k študentom vyjadril rektor Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner,
PhD., ktorý konštatoval, ţe iniciatíva katedry v krátkej minulosti začala prinášať svoje ovocie podobe študentmi získaných
certifikátov. Zopakoval známe ľudové porekadlo, ţe koľko
rečí vieš, toľko raz si človekom. Pokiaľ chcete odborné vedo322

mosti získané na univerzite realizovať nielen v Európskej únii,
ale vôbec vo svete, musíte rozumieť tým, ktorí od vás niečo
chcú v vy im musíte vedieť povedať, ţe čo o tom viete. Výzva
Európskej únie, aby kaţdý absolvent vysokej školy okrem
materinského jazyka ovládal minimálne ovládal dva svetové
jazyky je dobrým návodom na to, ako usmerniť úsilie
univerzity. Dnes 36 a v minulom roku odovzdaných 30
certifikátov našim študentom sa stali prvými lastovičkami,
ktorými sa práve tieto myšlienky napĺňajú. Poţiadal študentov,
aby sa stali akým si misionármi na svojich fakultách pri štúdiu
cudzích jazykov. Certifikáty UNI-cert prevzali študenti z rúk
rektora Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., prorektorky
prof. Ing. Rozmaríny Dubovskej, DrSc. a prodekana Ústavu
prírodných a humanitných vied doc. Ing. Jaromíra Binka,
CSc.
Vlastné poznámky
Výstavné priestory na
Mierovom
námestí
č. 16 opäť po roku oţili
detskou vravou, keď
mladí výtvarníci a literáti
z trenčianskych
základných škôl sa predstavili dňa 19. apríla
2007 so svojou tvorbou
Michal Orság získal Cenu R. Dobiáša
uţ na štvrtej súťaţnej
výstave pod názvom A v rozprávke je to tak. V jej úvode sa
v kultúrnom programe predstavili so svojimi spevmi deti
z Detského folklórneho súboru Radosť a recitáciou básničiek
spisovateľa Rudolfa Dobiáša druháci zo Základnej školy
Trenčín, Kubranská cesta. Všetky deti a prítomných hostí privítala v mene organizátora – Základnej školy Trenčín, Ku323

branská cesta učiteľka Mgr. Boţena Daňová, ktorá ocenila aj
tu skutočnosť, ţe výstavu so svojou výtvarnou tvorbou obohatili aj ţiaci z druţobnej Základnej školy z Dolního Nemčí.
Literárnu tvorbu zhodnotil spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý
skonštatoval, ţe do súťaţe bolo predloţených 33 literárnych
prác. Ocenil prácu učiteľov, ktorí „v deťoch vzbudzujú plamienky literárnej tvorivosti, aby sa z nich neskôr rozhoreli
plamene“. Hodnotiaca porota v tomto ročníku udelila Cenu
Rudolfa Dobiáša ţiakovi Základnej školy Trenčín, Kubranská
cesta Michalovi Orságovi za príbeh O zajkovi uškovi. Medzi
ostatnými ocenenými v literárnej súťaţi boli tieto deti –
Michaela Hrnčárová, Michaela Tureková, Oliver Kuník,
Dominika Horňáková, Lilka Ţilinčanová, Lukrécia Cyprian,
Nikola Polášová, Ľubica Jančová, Jakub Arbet, Katarína
Miušová. Výtvarnú
súťaţ
zhodnotil
Mgr. Jozef Švikruha, ktorý okrem
iného ocenil u detí,
ţe čítajú knihy rozprávok, ktoré majú
veľmi čarovný svet.
Odborná
porota
mala veľmi pri svojom hodnotení veľPatrik Mišák – David Marček získali ocenenia vo výtvarnej súťaţi
mi ťaţkú prácu, pretoţe do súťaţe bolo prihlásených 220 prác
detí z desiatich základných škôl, z ktorých bolo treba určiť
desať najlepších. Ocenenie získali – Branislav Tomič, Monika
Kramáriková, Šimon Minárik, Kika Tománková, Terézia
Málková, Patrik Mišák – David Marček, Júlia Margočová,
Alexandra Bieliková, Lenka Rýdza – Lea Chudá, Marcela
Štefániková, Nina Ušiaková.
Vlastné poznámky
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Pomocná evidencia 201/1/07
Streda 18. apríla 2007 patrila deviatim krásnym
stredoškoláčkam – finalistkám, ktoré sa stretli na 2. ročníku
súťaţe krásy Miss Domova mládeţe. Tie si v štyroch tradičných disciplínach zmerali sily, pričom nechýbali fanfáry,
trblietavé korunky ani pravá slávnostná atmosféra. Prvou
disciplínou bola módna
prehliadka. O všetky
modely sa postarala bývalá študentka Strednej
umeleckej školy Jana
Bieliková. Vo voľnej
disciplíne sa dievčatá
predstavili všemoţnými
spôsobmi. Nechýbal tanec, divadlo, hra na
flaute i klavíri. Najťaţšou, no pre muţské publikum najzaujímavejšou bola istotne promenáda v plavkách, prezentovaná dobre zvládnutou choreografiou. V
záverečnej módnej prehliadke predviedli dievčatá súčasnú i archívnu
tvorbu študentiek Strednej umeleckej školy v Trenčíne
navodenej ako návšteva odevného butiku v ktorom si vybrali,
čo sa im páči a hodí. Vyskúšali si kvantum rôznych modelov,“
uviedla riaditeľka Strednej umeleckej školy v Trenčíne Mgr.
Mária Vilkovská. O korunku najvyššej hodnoty súťaţili
dievčatá zo Strednej umeleckej školy, Osemročného športo325

vého gymnázia, Strednej priemyselnej školy stavebnej, Zdruţenej strednej školy hotelových sluţieb a obchodu a z Odevného a textilného učilišťa. Prekvapením večera bola postupujúca finálová trojica, ktorá bola zo Strednej umeleckej školy v
Trenčíne. Najväčšiu radosť mala riaditeľka školy, keď takto
komentovala tento úspech - „som šťastná, ţe najkrajšie dievčatá boli práve tie moje i napriek tomu, ţe boli zastúpené
všetky školy. Na našej škole je to uţ tradícia. Venujeme sa
odevnému dizajnu a väčšina dievčat robí modelky buď svojim,
alebo školským modelom. Majú amatérske skúsenosti s modelingom, sú zvyknuté na publikum a nemajú trému.“ Najkrajšími trenčianskymi študentkami sa tak stali víťazka Gabriela Hergelová z Lučenca, prvá vicemis Marcela Klinovská z Krakovian a druhá vicemis Lenka Jurigová z Holíča.
Trenčianske noviny 26.04.2007
Pomocná evidencia 216/1/07
Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka dňa 24. apríla 2007 usporiadala vedeckú konferenciu na tému Spoločnosť a veda
pri
príleţitosti
významného ţivotného jubilea
80.
narodenín,
súčasného člena
pedagogického
zboru fakulty, popredného odborníka na biopolyméry, biotechnológie a trvalo udrţateľný rozvoj, autora 90 patentov a jedného vedeckého objavu, 350 vedeckých prác,
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publikovaných v domácich i zahraničných časopisoch, 24 monografií, z ktorých osem bolo publikovaných v angličtine,
Dr.h.c. prof. Ing. Antona Blaţeja, DrSc. Prednášal na
mnohých univerzitách po celom svete. Jeho odborné kvality
ocenili aj na anglickej Univerzite v Salforde udelením čestného vedeckého titulu Doctor Honoris Causa (Dr.h.c.) Konferenciu otvorilo zasadnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnoekonomických vzťahov. Slávnostné otvorenie vedeckej konferencie sa uskutočnilo v aule Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov za moderovania prof. PhDr. Petra Bartáka, Dr.Sc.
ktorý privítal vzácnych hostí, osobitne podpredsedu Národnej
rady Slovenskej republiky JUDr. Miroslava Číţa, viceprimátora Mesta Trenčín Tomáša Vaňa, primátora Nemšovej,
rodného mesta oslávenca, Jána Mindára, rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolfa Siváka,
CSc., rektora Európskeho polytechnického inštitútu v Kunoviciach Ing. Oldřicha Kratochvíla, rektora Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc.
Ing. Juraja Wagnera, PhD., zástupcov
Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky.
Ako prvý vystúpil
pred
slávnostným
auditóriom
dekan FakulJUDr. M. Číč
Tomáš Vaňo
ty
sociálno-ekonomických
vzťahov doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.,
ktorý vo svojom príhovore primenul, ţe fakulta ocenila celoţivotné zásluhy jubilanta
Ján Mindár
pre univerzitu a fakultu, keď mu udelila pamätnú plaketu
a pamätný list. Vedecká rada Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov a Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra
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Dubčeka schválili udelenie titulu Dr. h. c., ktorý mu bude
odovzdaný pri príleţitosti osláv 10. výročia zaloţenia univerzity. Pár slovami sa dotkol obdobia jeho vzdelávania aţ po
zrelý vek dospelosti, ktorého základy poloţila Baťova škola
v Zlíne, kde sa po prvýkrát stretol s chémiou. Svojou usilovnosťou absolvoval chemickú priemyslovku a vysokoškolské
štúdium ukončil na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave za tri
roky s vyznamenaním.
Ako 38. ročný stal sa profesorom na
spomínanej
vysokej škole, čo bolo
v tom
čase
výnimočné.
Jeho vedecká a pedagogická práce bola spojená s pôsobením
na najväčšej a najúspešnejšej slovenskej univerzite Slovenskej
vysokej škole technickej v Bratislave,
ktorej bol dve desaťročia rektorom a viacerí jej absolventi pôsobia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.
Na Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka bol dvakrát dekanom Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov. Veľmi
bohatá bola jeho publikačná činnosť,
keď vydal vyše 350 vedeckých článkov
doma i v zahraničí, napísal 32 kníh, akademik Dr.h.c. Ing. Anton Blaţej, DrSc.
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z toho 24 vedeckých monografií, stal autorom 90 patentov a
jedného vedeckého objavu. Popri práci vedeckej a pedagogickej bol činný aj vo verejných a politických funkciách.
Osobne sa angaţoval pri rozvoji chemického priemyslu
v bývalom Československu, na rozvoji odborného chemického
školstva, k ţivotnému prostrediu. Na jeho slová nadviazal
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr. h. c.
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., keď zdôraznil ţivotné krédo
jubilanta „Vţdy som si obľúbil to, čo musím robiť a nielen to,
čo by som chcel robiť. Ak prestáva existovať rozdiel medzi
prácou a zábavou, prácou a osobnou záujmom, vtedy sa ţivot
stáva radosťou a má zmysel.“ Ono bolo tým hnacím motorom
aţ do dnešných dní. Vyzdvihol skutočnosť, ţe bolo pre neho
česť pracovať s ním nielen na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave, ale aj na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka. Ocenil aj jeho zásluţnú prednáškovú
činnosť po univerzitách v celom svete, kde uplatnil svoju
vysokú profesionalitu, odbornosť, ale aj vďaka tomu, ţe
nepotrebuje tlmočníkov pre svoju zdatnosť v anglickom,
nemeckom a ruskom jazyku. I pre tieto spomínané skutočnosti
je pre neho kaţdá práca radostnou, povznášajúcou a prinášajúcou mu uspokojenie. Potom s pozdravnými príhovormi
vystúpili podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky
JUDr. Miroslav Číţ, viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš
Vaňo, primátor Mesta Nemšová Ján Minďár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák,
CSc., rektor Európskeho polytechnického inštitútu v Kunoviciach Ing. Oldřich Kratochvíl.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 209/1/07
Študenti Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci s Mestským hospodárstvom a správou mestských lesov v Trenčíne
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zorganizovali na 25. apríla 2007 v trenčianskej fakultnej
nemocnici akciu Lesy a zdravie zameranú na lesnú
pedagogiku pre hospitalizované deti usilujúcou sa o
vypestovanie pozitívneho vzťahu k prírode a jej ochrane.
Súčasťou programu bola prednáška zamestnancov lesnej
správy mestských lesov, lesnej pedagogike a prezentácia
študentov Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva na tému
Lesy a zdravie. Cieľom akcie bolo poukázať na vzájomné
súvislosti medzi ţivotným prostredím a jeho vplyvom na naše
zdravie, ako aj na vplyv nášho správania na zdravé prostredie.
Vlastné poznámky
Americká spoločnosť COADE, Inc. darovala Fakulte
špeciálnej techniky Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
úplnú univerzitnú multilicenciu programov CAESAR II a
CADWorks určené na počítačom podporované projektovanie.
Programový systém CAESAR II. predstavuje svetový štandard
na komplexnú napätostnú a deformačnú analýzu potrubných
systémov a je obojsmerne prepojený so systémom CADWorx.
Oba programové systémy budú zahrnuté do pedagogického
procesu na fakulte pri výchove absolventov bakalárskeho,
inţinierskeho a doktorantského štúdia včítane vypracovávania
ročníkových, bakalárskych a diplomových prác.
tuni.sk 30.04.2007
Študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne a Gymnázia
Ľudovíta Štúra spojili svoje sily a pokúsili sa o niečo nezvyčajné. Počas prvého benefičného koncertu v histórii školy
pomocou internetového telemosta uskutočneného dňa 25.
apríla 2007 zorganizovali spoločný koncert na pomoc deťom v
Afrike. Autorkou myšlienky bola učiteľka strednej umeleckej
školy PaedDr. Alexandra Kabátová, ktorá sa inšpirovala
koncertom speváka Boba Geldofa. Ten chcel taktieţ takýmto
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spôsobom pomôcť ľuďom tretieho sveta. „Hľadali sme spôsob, ako deti naučiť, ţe keďţe sme Európanmi, je prirodzené,
aby sme pomáhali chudobným a slabším,“ vysvetlila riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská. Okrem kapely Next Page,
ktorú tvoria basgitarista a spevák Martin Štefanec z gymnázia
a študenti propagačnej grafiky SUŠ Martin Lacko a Jerguš
Oravec, sa o program benefičnej akcie postarali študentky
tretieho ročníka návrhárstva. Tie program moderovali,
reţírovali a pripravili si i scénky, znázorňujúce ťaţký ţivot v
Afrike. Chuť pomáhať slabším demonštrovali i ţltočervené
stuţky, ktoré hrdo nosili všetci ţiaci strednej umeleckej školy.
Podľa riaditeľky robili
osvetu i vyučujúci a
informácie o pre nás
nepredstaviteľnom ţivote afrických detí beţali aj na videoprojekcii na vrátnici školy. Keďţe škola hľadala spôsob, ako čo
najadresnejšie pouţiť
vyzbierané peniaze z
koncertu, rozhodla sa pre adopciu na diaľku. „Vyberieme si
konkrétne africké dieťa a budeme mu prispievať na školu a
stravu. Oni nám budú za to posielať o ňom informácie a
fotografie,“ vysvetlila Mgr. Mária Vilkovská. Ďalej pokračovala s tým, ţe „mesačná adopcia jedného dieťaťa stojí osemsto
Sk a dieťa sa adoptuje vţdy na rok. Adopciu môţu predĺţiť.
Ak si ho uţ raz adoptujeme, budeme sa snaţiť kaţdý rok preň
zohnať peniaze“. Škola chce benefičné koncerty pre africké
deti organizovať i naďalej. Ak by sa náhodou adopcia nepodarila, škola podľa nej odovzdá vyzbierané peniaze deťom
pomocou Unicefu. Okrem benefičného koncertu pripravili
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študenti aj ďalšie dve sprievodné akcie. Traja študenti umeleckého odboru Jakub Hrdina, Filip Ovádek a Peter Štuller
predviedli svoje nadanie a vyzdobili strechu školy grafiti,
ktoré sú vidieť aj z ulice. „Je to umenie mladých ľudí. Vyjadruje radosť, voľnosť“. Študenti propagačnej grafiky ku Dňu
Európy vytvorili dva objekty landartu. Tie zdobia chodbu
školy a sú vytvorené z jarných orezaných konárov. Na Deň
Európy – dňa 9. mája organizuje deväť trenčianskych stredných škôl sprievodné akcie, ktorými chcú upozorniť na to, ţe
sme súčasťou Európy. Podobne ako ostatných osem škôl aj
umelecká škola si robí záznam z kaţdej akcie.
Trenčianske noviny 02.05.2007
Niekoľko desiatok kníh s prívlastkom „naj“ doniesli do
školy ţiaci Základnej školy Trenčín, Kubranská cesta v rámci
súťaţe ţiakov, ktorej cieľom bolo nájsť doma na povale,
kniţnici či zásuvke najstaršiu knihu, ktorá prebiehala
v mesiaci apríl 2007. Ţiaci boli veľmi aktívni a zbierali knihy,
ktoré organizátor súťaţe zaraďoval do šiestich kategórií najstaršia učebnica, najstaršia, najväčšia, najhrubšia, najmenšia a najkrajšia kniha. Z prinesených kníh najstaršia kniha bola
Nový zákon datovaný rokom vydania 1813, písaný v biblickej
češtine, prinesenú siedmakom Martinom Marčekom, povedala
učiteľka Mgr. Edita Krecháčová. Na hľadanie kníh mali
ţiaci dva týţdne. Zo všetkých prinesených kníh vytvorili
výstavku v jedálni školy, ktorá trvala len jeden deň. „Nemáme
dosť priestoru, aby sme knihy stráţili.“ objasnila Krecháčová.
Medzi exponátmi boli knihy extrémnych veľkostí, malé a
obrovské, ťaţké aj hrubé. Deti nosili aj listy, pohľadnice,
korešpondenčné lístky, staré noviny z roku 1931. Do školy
ţiaci priniesli 56 starých kníh, z ktorých osem bolo vydaných
v 19. storočí. Zaujímavú kolekciu tvorili šlabikáre, učebníce
a encyklopédie, ktorých sa zozbieralo 13 kusov. Z nich,
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k vzácnym exemplárom patrila čítanka pre malých v češtine
Poupata z roku 1913, ktorú priniesla tretiačka Alţbetka
Zverbíková. Najväčšou knihou sa stal Atlas celého sveta od
Silvie Liškovej. V kategórii najkrajších kníh cenu získal
pamätníček, v ktorom sú záznamy a odkazy pre majiteľku
zaznamenané v rokoch 1930 aţ 1940. V kategórii zaujímavých
kníh bola najlacnejšia kniha, kúpená v minulom storočí za 60
halierov. Najmenšiu knihu Česko-nemecký liliput rozmerov
– 3,7 x 5 centimetrov so 651 stranami, priniesla druháčka
Barborka Toporová. S najhrubšou knihou – výkladovým
anglickým slovníkom pomohla z domu do školy Eme Mituchovej jej mamina. Matej Moško bol najaktívnejším ţiakom.
Priniesol najviac kníh rôzneho druhu a do súťaţe sa zapojil aj
rodokapsami, ktoré súťaţili v kategórii najlacnejších kníh.
Medzi vystavenými exponátmi sa ocitli aj korešpondenčné
lístky z roku 1941 z viedenského Prátra, ktoré priniesol Patrik
Svorada.
Trenčianske noviny 03.05.2007
Medzi študentky Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne
prišiel dňa 18. apríla 2007 rektor Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave prof. MUDr. Vladimír Krčméry. On
a jeho spolupracovníci
z Tropic Teamu, pôsobia v mnohých rozvojových
krajinách
Ázie a Afriky. Pri besede so študentmi
uviedol, ţe zo šiestich
miliárd ľudí na svete
asi jeden a pol miliardy trpí hladom, dve
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miliardy sú nakazené tuberkulózou, 600 miliónov ľudí ročne
sa nakazí maláriou a asi 50 miliónov ľudí je infikovaných
HIV. Desiatky miliónov detí zomrú ročne na tieto tri
najčastejšie infekcie. Ďalšie milióny pripraví o ţivot hlad.
Nemocnice a detské domovy v Keni, Sudáne, Etiópii,
Kambodţi, Ugande, Líbyi boli a sú pôsobiskom slovenských
lekárov, sestier a sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú v
týchto krajinách spolu s tamojšími zdravotníkmi. Škola, kde
pôsobí prof. MUDr. Krčméry zriadila na prízemí svojej budovy päť bytových buniek pre dvadsať ţien a detí. Svoje rozprávanie, ktoré prof. MUDr. Vladimír Krčméry dokumentoval
mnoţstvom fotografií, mimoriadne zaujalo študentov i pedagógov školy. Podujatie sa konalo ako súčasť iniciatívy „9. máj
– Deň Európy“, do ktorej sa zapojilo 59 regiónov z 18 krajín.
V trenčianskom regióne sa prihlásilo 15 stredných škôl vrátane Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. V rámci tohto
podujatia školy organizovali rôzne akcie, kvízy, výtvarné
súťaţe, besedy, prezentácie na rôzne témy.
Trenčianske noviny 03.05.2007
Pomocná evidencia 223/2/07
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
usporiadala pod záštitou rektora doc. Dr.h.c. Ing. Juraja Wagnera, PhD. pri príleţitosti
10. výročia zaloţenia univerzity pripravila dňa 3.
mája 2007 na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov 5. medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu „Universitas Trenchiniensis“. Pri otvorení
vedeckej konferencie Ing.
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Katarínou Adámkovou a privítaní jej účastníkov bolo konštatované, ţe konferencie sa zúčastňuje 85 študentov so 65
prácami z piatich slovenských a troch zahraničných univerzít z
Českej republiky, Bulharska a Litvy. Účastníkov konferencie
pozdravila prorektorka Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. Vo svojom
príhovore uviedla, ţe sa vţdy veľmi tešila z výsledkov svojich
študentov. Toto fórum povaţuje za veľmi dôleţité, lebo v ňom
sa študenti snaţia prezentovať svoje práce, vykonané pod
vedením svojich školiteľov a snaţia sa presadiť v novom
prostredí vzdelanosti. Na jej príhovor nadviazal dekan Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov doc. Ing. Miroslav Mečár,
CSc. Vo svojom príhovore k účastníkom konferencie uviedol,
ţe konferencia sa uskutočňuje pri príleţitosti 10. výročia
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Konferencia sa
stala prehliadkou úspešnosti študentov z celého Slovenska
a zahraničia. Vyzval študentov, aby prezentovali svoje práce
v súťaţných komisiách nebojácne, poriadne a občas hádavo.
Vyjadril presvedčenie, ţe tak ako sa darí na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka zapojiť študentov do
študentskej vedeckej odbornej činnosti sa tak deje aj na
ostatných univerzitách, čoho výsledkom je aj hojná účasť na
dnešnej súťaţi. Po príhovoroch sa študenti prezentovali
v dvanástich sekciách – ľudské zdroje a personálny manaţment, verejná správa, regionálny rozvoj, medzinárodná spolupráce, hospodárska politika, podniková ekonomika,
marketing a manaţment, sluţby a cestovný ruch, ţivotné
prostredie, jazyková sekcia, technická sekcia a rozvojová
pomoc, v ktorých sa rokovalo v slovenskom, anglickom a
českom jazyku. Po skončení súťaţe boli vyhlásené výsledky
a najlepším študentom odovzdali ceny prerektorka prof. Ing.
Rozmarína Dubovská, DrSc. a dekan doc. Ing. Miroslav
Mečár, CSc.
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Sekcia – Ľudské zdroje a manaţment
1. Olahová Renáta, Silvia Bachorcová z Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
2. Paulech Patrik z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
3. Čemez Alexander z Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka
Sekcia – Verejná správa a regionálny rozvoj
1. Bc. Laktiš Michal zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
2. Dugasová Barbora z Technickej univerzity Košice
3. Hatiarová Silvia z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Sekcia – Hospodárska politika
1. Čavojská Katarína, Demjanová Monika z Ekonomickej
univerzity v Bratislave
2. Horečná Beáta, Ruţička Radoslav z Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka
3. Kováčiková Andrea zo Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre
Sekcia – Medzinárodná spolupráca
1. Peterková Eva z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
2. Matejková Lúcia z Ekonomickej univerzity v Bratislave
3. Čelková Kristína z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Sekcia – Marketing a manaţment, podniková ekonomika
1. Budinský Michal z Ekonomickej univerzity v Bratislave
2. Rusina Michal z Ekonomickej univerzity v Bratislave
3. Klučková Eva z Ekonomickej univerzity v Bratislave
Sekcia – Právo
1. Paľuchová Denisa z Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka
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2. Skovajsová Hana z Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka
3. Prekopová Katarína z Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka
Sekcia –Technická
1. Horváth Július z Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka
2. Hricko Marián z Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka
3. Godovič Michal z Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka
Sekcia – Jazyková
1. Parvanov Chavdar z University of National and world
economy Bulgaria
2. Hargaš Ján z Ekonomickej univerzity v Bratislave
3. Orlauskas Arturas, Martinkus Marius z Siauliai university
Lithuania
Mimoriadne odmeny
- Nebeský Ľubomír zo Súkromnej vysokej školy v Bratislave
- Murţicová Kristína z Ekonomickej univerzity v Bratislave
- Bc. Savina Finardi z Akadémie Sting.o.p. Brno
- Andráši Ľudovít zo Súkromnej vysokej školy v Bratislave
- Kazánová Ildigo z EUBA/Of Bc-štúdium
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 229/1/07
Do iniciatívy „9. máj, Deň
Európy“ sa zapojilo 15 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo v dvoch mestách kraja
v Trenčíne a Prievidzi. V TrenŠtudentky SZŠ v Trenčíne Soňa Gračková, Nikola Čičová pri prezentácii
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číne sa do iniciatívy zapojilo deväť škôl z regiónu – Gymnázium Ľ. Štúra, Obchodná akadémia Trenčín, Stredná umelecká
škola Trenčín, Stredná zdravotnícka škola Trenčín, Gymnázium Dubnica nad Váhom, Gymnázium Púchov, Zdruţená
stredná škola obchodu a sluţieb Nové Mesto nad Váhom,
Gymnázium Bánovce nad Bebravou a Spojená škola Bánovce
nad Bebravou. Program v Trenčíne dňa 9. mája 2007 mala dve
časti. Prvá časť sa začala dopoludnia v Strednej umeleckej
škole Trenčín prezentáciou školských sprievodných euroakcií
z apríla a mája 2007. Bolo zaujímavo sledovať snahu študentov byť, čo najoriginálnejším jednak spracovaním projektu
prostredníctvom
PC
v power pointe a sprostredkovať ho poslucháčom, resp. divákom
prostredníctvom notebooku videoprojekciou
na plátno. Viac neţ
polovica predloţených
projektov bolo prezentovaných v jazyku anglickom, čo tieţ potvrdilo prístup učiteľov pri tvorbe projektov zo strany ţiakov. Po
krátkej prestávke študenti potom besedovali s Nathalie
Charbonneau z Generálneho riaditeľstva humanitárnej pomoci Európskej komisie v Bruseli. Popoludní sa podujatie prenieslo na Mierové námestie v Trenčíne, kde školy predstavili
svoje aktivity viazané na tento deň a spropagovali idey
európskej integrácie a činnosť svojich škôl. Pre úplnosť treba
dodať, ţe iniciatíva „9. máj – Deň Európy“ vznikla v Európskej komisii s cieľom pozdvihnúť povedomie mladých Európanov vo väzbe na Európsku úniu a zároveň vytvoriť diskusiu
v európskych školách. Tohtoročný 9. máj súvisel aj s pripo338

menutím si výročia podpísania Schumanovej deklarácie z roku
1950 a Rímskej zmluvy z roku 1957.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 244/1/07
Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manaţmentu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka pripravila svojich študentov
dňa 10 - 11. mája 2007 5. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie pod názvom Aktuálne trendy na trhu práce
a v politike zamestnávania, ktorú otvorila prorektorka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka RNDr. Eva Grmanová,
PhD.
Účastníkov konferencie pozdravil aj
dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov doc.
Ing.
Miroslav
Mečár, CSc. I napriek tomu, ţe
bola v programe konferencie avizovaná ministerka práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ing. Viera
Tomanová, PhD., miesto nej
hneď v úvode vystúpil štátny tajomník Ministerstva
práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing.
Peter Sika, PhD. s prednáškou „Operačný program – Zamestnanosť a sociálna inklúzia – a jeho previazanosť s trhom
práce.“ Jeho prednášku ešte dopoludnia doplnili Dr.h.c. prof.
Ing. Július Alexy, CSc. a prof. Ing. Eva Rievajová, CSc.
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prednáškou na tému „Nové trendy na trhu práce a politika
skvalitnenia modelu zamestnanosti v Európskej únii.“ Účastníci konferencie na nej sa prezentovali príspevkami o nových
trendoch v personálnom manaţmente a hľadaní optimálnych
riešení v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov či
ekonomických a sociálnych aspektoch mobility pracovnej sily,
flexibility zamestnaneckých vzťahov a vzájomnej výmene
vedeckých a praktických poznatkov z oblasti novelizácie
zákonníka práce.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 236/1/07
Študenti odevného dizajnu Strednej umeleckej školy
v Trenčíne dňa 11. mája 2007 predviedli v priestoroch Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej
republiky výsledky svojej štvorročnej návrhárskej práce. Stalo
sa tak uţ po druhý raz, čo študenti tohto odboru prezentovali v
týchto priestoroch, keď dovtedy vystavovali v trenčianskej
synagóge, tá však je z dôvodu rekonštrukcie mimo prevádzky.
Riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská vo svojom slávnostnom príhovore uviedla,
ţe je „vţdy prekvapená, čo
naši študenti dokáţu. Do vrcholného maturitného diela
celého štúdia vţdy dajú všetok um, zručnosť i kreativitu.
Mnohé práce majú vynikajúcu úroveň a znesú i tie
najprísnejšie kritériá. Uţ poobdiv patril kaţdému návrhu
čas štúdia študenti získavali
rôzne ocenenia zo súťaţí a pre-hliadok.“ Podľa riaditeľky sa
vţdy nájdu medzi absolventmi výrazné návrhárske talenty,
tentoraz vyzdvihla štvrtáčku Jarmilu Marčišovú, ktorá uspela
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na dvoch významných me-dzinárodných súťaţiach. Tém
maturitných prác bolo viac, z ktorých si mohol kaţdý
absolvent vybrať takú, ktorá mu najlepšie vyhovovala. Okrem
väčšinovej dámskej konfekcie bolo moţné obdivovať
vystavené
odevy
inšpirované umelec-kou
tvorbou,
športové
kolekcie i extravagantné
modely. Štvrtáčka Miroslava Otépková sa nechala inšpirovať francúzskym maliarom Lu
Lotrecom. „Venoval sa
plagátovej tvorbe a tým
bol iný,“ vysvetlila au-torka krátkych zelených šiat. Jediným
muţom, ktorý sa prezentoval na výstave bol Juraj Ondráš,
ktorý si vybral maturitnú tému „Odev z netex-tilných
materiálov ako symbol doby.“ Výsledkom jeho fantá-zie bol
model netypického tmavého odevu pripomínajúci chrá-niče
hokejistu. Spolu štyridsaťšesť ţiakov dvoch tried odev-ného
dizajnu okrem vystavených maturitných
modelov, skíc a obrazových návrhov
v pôsobivej módnej prehliadke ukázali aj
svoje ostatné diela, ktoré sa vyznačovali
pestrofarebnosťou,
ná-paditosťou
i odváţnosťou, a ktoré v ničom nezaostávali
Mgr. Máre Vilkovská
za poprednými špičkovými chýrnymi
módnymi tvorcami. Popri minia-túrnych šatách, rôzne dlhých
nohaviciach, dlhokánskych róbach i koţušinových modeloch
všetci prí-tomní obdivovali profesionálne vystupovanie
modeliek, ktoré boli väčšinou autorky modelov.
Trenčianske noviny 16.05.2007
Pomocná evidencia 257/1/07
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Neskoré popoludnie 18. mája 2007 patrili výstavné priestory Trenčianskeho múzea výstave prác devätnástim absolventom z odboru grafiky a výstavné priestory mestskej galérie
na Mierovom námestí ôsmim absolventom výtvarného odboru
4.G triedy Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Pri tejto príleţitosti riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská bliţšie charakterizovala vystavujúcu triedu, ktorú s 27 študentmi úspešne
priviedla k maturite, vedenú od tretieho ročníka Ing. Eva
Kicingová. „Prospechovo to bola jedna z najlepších tried,
ktorej patrilo vţdy prvé alebo druhé miesto na škole pri
ročnom hodnotení. Konštatovanie potvrdzuje skutočnosť, ţe
svoju štvorročnú úspešnú študijnú cestu zavŕšili priemerom
známok 1,79. Študenti z odboru grafiky si na ročníkové práce
vybrali témy – voľná klasická grafika, grafický dizajn, plagát,
kniha, typografia, obalový dizajn a videoklip, ktoré v predchádzajúci deň úspešne obhájili. Za úspechom ţiakov, však treba
vidieť kus odvedenej práce ich učiteľov – Petra
Grísu, Táni Tóthovej,
Mareka Hrušku, Petry
Némethovej, a ďalších,
ktorým patrí úprimné poďakovanie.
Študenti
z výtvarného odboru na
ročníkové práce si vybrali
témy – reflexia na súčasnosť, minulosť a budúcnosť, nový ţivot pouţitých predmetov,
riešenie priestorov pre interiér a exteriér, sady obalov a svetlo.
Osobitne vyzdvihla niekoľkých študentom, ktorí vynikali nad
ostatným priemerom – najlepšia ţiačka triedy Hana Dovinová, autor loga školy Peter Gála, ale bola to prakticky celá
trieda, čo študent, to osobnosť.“ Záver príhovoru Mgr. Márie
Vilkovskej patril poďakovaniu rodičom za podporu svojím
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deťom i škole a popriala im, aby dnes s plným priehrštím
vychutnali úspech svojich detí.
Vlastné poznámky
V pondelok 21. mája 2007 sa uskutočnila zdvorilostná návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J. E.
Henry Cunyho v Trenčianskom kraji. Sprevádzal ho atašé pre
univerzitnú,
vedeckú
a odbornú
spoluprácu
Gilles Rouet. Prvé kroky v Trenčíne smerovali
na Gymnázium Ľudovíta
Štúra, kde vzácneho hosťa so sprievodom prijal
riaditeľ školy Mgr. Štefan Marcinek a jeho
zástupkyňa Mgr. Eva So- riaditeľ gymnázia Mgr. Š. Marcinek víta veľvyslanca J.E. H. Cunyho
larová, ktorí zoznámili hosťa s históriou školy. Hosť poďakoval za milé prijatie a vo svojom krátkom príhovore kladne
hodnotil prístup školy, ţe má vo svojho učebnom programe
vyučovanie francúzskeho jazyka. „Táto návšteva určite nebude poslednou na škole, ale má predstavu, aby pri ďalších
v návštevách sa rozvíjal plynulý dialóg medzi ním a študentmi, čo bude dôkazom kvalitného vyučovania francúzskeho jazyka. Pri rozhovoroch by som chcel študentov presvedčiť, ţe aj s francúzskym jazykom môţu študovať exaktné
vedy a zaistia si skvelú budúcnosť. Dnes pri analýze pracovných miest je známe, ţe jeden z dvadsiatich zamestnancov na
Slovensku pracuje pre francúzsku firmu. Tu však treba vidieť
i tu skutočnosť, ţe veľa z týchto zamestnancov nemalo jazykovú prípravu na školách. Zo strany Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku sa vyvinie maximálna snaha, aby
podporili frankofonné vyučovanie na slovenských školách,“
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povedal veľvyslanec J.E. Henry Cuny. Potom spolu so svojím
sprievodom a hostiteľmi navštívil študentov v kvarte a septime
s vyučovacím jazykom francúzskym. Na Úrade Trenčianskeho
samosprávneho kraja ho prijal podpredseda PaedDr. Jozef
Boţik a zástupkyňa riaditeľa úradu JUDr. Ľudmila Sedláčková. Predmetom rokovania bola vzájomná spolupráca medzi
Trenčianskym samosprávnym krajom a partnerskou Regionálnou radou Pikardia, jej rozvoj a perspektíva, ale aj pripravovaná slovensko-francúzska konferencia, ktorú organizuje
Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne pod názvom „Vedomostná ekonomika vo väzbe na hospodársky rast regiónov“.
Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku v rámci
svojho programu navštívil Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne a v
popoludňajších hodinách J.E veľvyslanec Francúzskej republiky Henry Cuny navštívil Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, kde sa stretol s jej rektorom Dr.h.c. doc. Ing.
Jurajom Wagnerom, PhD.
a dekanom Fakulty sociálnoekonomických vzťahov doc.
Ing. Miroslavom Mečárom,
CSc. V úvode stretnutie informoval hosťa rektor Dr.h.c.
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
o tom, ţe univerzita má ţivé
kontakty študentov a učiteľov
s univerzitou Jules Verne d´Amiens v rámci rôznych programov Erazmus, Socrates. Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka by privítala rozšírenie jazykovej prípravy svojich
študentov. Univerzita prijala zásadu, aby kaţdý absolvent po
skončení štúdia ovládal minimálne dva svetové jazyky aj
v odbornej praxi. V súčasnosti len 61 študentov z celkového
počtu 6.300 študentov študuje francúzsky jazyk na Fakulte
sociálno-ekonomických vzťahov. Francúzsky hosť ponúkol
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zabezpečiť francúzskych lektorov i moţnosť nadviazania kontaktov s univerzitami z oblasti Pikardia. V závere pozval rektor m Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. svojho hosťa na
júnovú slovensko-francúzsku vedeckú konferenciu na tému
„Vedomostná ekonomika vo väzbe na hospodársky rast regiónov“ a na oslavy 10. výročia univerzity, ktoré sa budú
konať začiatkom septembra 2007.
Vlastné poznámky
Viac ako 64 - tisíc maturantov prikročilo od 21. mája do
8. júna 2007 k ústnej forme internej časti maturít. Presné
termíny si určili jednotlivé stredné školy. Gymnazisti maturovali zo štyroch predmetov a pri záverečnom hodnotení
komisie mohla prihliadnuť na výsledky ţiakov počas celého
štúdia. Podľa informácií Ministerstva školstva Slovenskej
republiky môţe ţiak vykonať v jeden deň skúšku najviac z
troch predmetov. Minimálne tak ţiak môţe maturovať dva dni,
maximálne štyri. Z kaţdého predmetu si ţiak môţe vybrať z
minimálne 30 zadaní, kaţdé z nich podľa predmetu a úrovne
náročnosti obsahoval dve alebo tri úlohy. Na prípravu odpovede mali maturanti 15 aţ 30 minút
podľa predmetu, na
samotnú
odpoveď
rovnaký čas. Na výsledky externej časti
maturitnej skúšky sa
prihliadalo len v prípade, ak ţiak zvládol ústnu formu internej
časti z daného predmetu na známku „dostatočný“. Úspešný
maturant dostal vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do
piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Na
345

území Slovenska sa maturita zaviedla v roku 1849. Skúška
dospelosti sa uţ vtedy delila na písomnú a ústnu časť. Písomná
zahŕňala písomnú prácu v materinskej reči - teda v nemčine
alebo maďarčine, riešenie úloh z matematiky a preklady do a z
latinčiny a gréčtiny. Pre študentov platil prísny zákaz priniesť
si v ten deň do školy akékoľvek pomôcky, okrem prekladového slovníka a logaritmických tabuliek. Porušenie zákazu znamenalo jeho vykázanie z triedy a opakovanie skúšky.
Tento incident sa spomenul neskôr na vysvedčení dotyčného
odváţlivca. Ústne sa maturovalo z literatúry materinskej reči,
latinčiny a gréčtiny a ich literatúry, dejepisu a zemepisu, matematiky, prírodopisu, gramatiky a literatúry druhého ţivého
jazyka. Skúška mohla trvať aj deväť hodín s primerane dlhými
prestávkami. Skúška dospelosti mala aj v minulosti dokázať,
ţe ţiak dosiahol stanovenú úroveň výchovy a vzdelávania v
súlade s cieľmi strednej školy.
Vlastné poznámky
Na trenčianskej pobočke Vysokej školy manaţmentu / City
University of Seattle sa dňa 4. mája 2007 uskutočnila prednáška poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, exministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a bývalého
splnomocnenca Organizácie spojených národov pre oblasť
Balkánu Eduarda Kukana na tému: „Kosovo
a jeho štatút do budúcnosti a dôvody angaţovanosti SR v danej otázke.“ Táto aktuálne zameraná prednáška, organizovaná ako súčasť predmetu : „Úvod do štúdia
medzinárodného práva“
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sa podrobnejšou formou venovala témam – historické súvislosti a dôvody srbského a albánskeho nároku na územie Kosova, schválenie Memoranda o postavení Kosova v prospech
srbskej strany v Národnej rade Slovenskej Republiky. Prednáška poskytla detailné vysvetlenie Ahtisaariho plánu, jeho
silných stránok a slabín a ich moţného odstránenia. Hĺbkové
vedomosti pána poslanca v spojení s jeho charizmou a rečníckymi schopnosťami v spojení s pozorným a vnímavým obecenstvom, ktoré dokázalo reagovať relevantnými názormi
a otázkami sa odzrkadlili v skutočne príjemnom a poučnom
výsledku.
Vlastné poznámky
V prvom grantovom kole Útvar školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu v Trenčíne zaregistroval 36 ţiadostí o dotáciu z rozpočtu Mesta Trenčín na oblasť školstva, výchovy
a vzdelávania. Komisia školstva, športu a mládeţe posudzovala ţiadosti na základe kritérií Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004 a schválila nasledovné dotácie:
- Kultúrne centrum Aktivity :
Aj my máme šikovné pršteky – 23 000 Sk
Činnosť Detského výboru Mestskej časti Juh – 8 500 Sk
- Favonius, občianske zdruţenie :
Detský výtvarný a literárny Trenčín – 24 000 Sk
Semafórik – 17 000 Sk
- Občianske zdruţenie rodičov pri Materskej škole Trenčín,
Šafárikova : Keramická dielňa – 20 000 Sk
- Rodičovské zdruţenie pri Základnej škole Trenčín, Na
dolinách : Ekoučebňa – 22 500 Sk
- Rodičovské zdruţenie pri Základnej umeleckej škole
Trenčín : 9. Ročník súťaţe Pieseň L. Fajtovej – 10 000
Sk
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- Občianske zdruţenie Komenský pri Základnej škole
Trenčín, Veľkomoravská :
Streetball základných škôl o pohár Mesta Trenčín –
10 000 Sk
Letný a vianočný turnaj v unifikovanom futbale –
6 000 Sk
- Neinvestičný fond Deťom pri Základnej škole Trenčín, Ul.
L. Novomeského :
Školský časopis – 7 000 Sk
- Verejná kniţnica M. Rešetku :
Čítajme všetci, čítanie je super – 25 500 Sk
- Miestny klub Slovenského orla :
Športovo-branné hry s dopravnou tematikou –
16 000 Sk
- Nezisková organizácia celoţivotného vzdelávania :
5. ročník Medzinárodnej študentskej vedeckej činnosti –
24 000 Sk
- TJ Mladosť :
Tábor Z Z – 19 000 Sk
- Stredná zdravotnícka škola Trenčín :
Poskytovanie 1. pomoci pri úrazoch detí predškolského
veku – 13 000 Sk
- Trenčianska univerzita A. Dubčeka :
Projektový manaţment pre študentov – 17 000 Sk
- PAVLO, nezisková organizácia :
Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji –
10 000 Sk
- DEMY : Farbičky – čarbičky – 20 000 Sk
Info Trenčín 31.05.2007
Pomocná evidencia 300/1/07
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka dňa 30. mája 2007 bola
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udelená čestná vedecká hodnosť „doctor honoris causa“
dvom významným osobnostiam - akademikovi prof. Ing.
Antonovi Blaţejovi, DrSc. a doc. Ing. Júliusovi Tóthovi,
PhD. Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka otvorila prorektorka RNDr.
Eva Grmanová, PhD., ktorá privítala v úvode akademických
funkcionárov zo slovenských univerzít :
- rektora Slezskej univerzity
v Opave doc. PhDr. Rudolfa
Ţáčeka, PhD.
- rektora Európskeho polytechnického inštitútu v Kunoviciach honor. prof. Dr.h.c.
Ing. Oldřicha Kratochvíla
- prorektora Vysokého učení
technického v Prahe PhDr. Miroslava Šveca, CSc.
- rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing.
Rudolfa Siváka, PhD.
- rektora Univerzity Cyrila a Metóda v Trnave prof. PhDr.
Eduarda Kostolanského, CSc.
- rektor Vysokej školy v Sládkovičove prof. Ing. Karola
Poláka, DrSc.
- rektorku Vysokej
školy
ekonómie
a manaţmentu verejnej
správy
v Bratislave doc.
Ing. Vieru Sivákovú, CSc.
- prorektora Vysokej školy v Komárne prof. PhDr.
Tibora Kmeťa,
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CSc.
- doc. PhDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD. z Univerzity Konštatína filozofa v Nitre
- prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
prof. RNDr. Jána Kaluţného, PhD.
- prorektora Trnavskej univerzity prof. Ivana Šimončeka,
CSc.
- prorektora Slovenskej zdravotníckej univerzity doc. MUDr.
Miroslava Hinška
- povereného rektora Dubnického technologického inštitútu
Ing. Daniela Lajčina
- prvého Dr.h.c. Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Dr.h.c. Ing. Štefana Rosinu
- štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej
republiky doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.
- primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera
- predsedu Predstavenstva Konštrukta Industry a.s. v Trenčíne Ing. Ľubomíra Plšku
Slávnostné oceňovanie uviedla prorektorka RNDr. Eva
Grmanová, PhD., ktorá konštatovala, ţe na návrh Vedeckej
rady Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka udelila Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
dňa 12. apríla 2007 schválila udelenie
RNDr. Eva Grmaová, DrSc.
čestnej vedeckej hodnosti „doctor honoris
cauza“ akademikovi prof. Ing. Antonovi Blaţejovi, DrSc. Zo
ţivotom a dielom akademika prof. Ing. Antona
Blaţeja, DrSc. zoznámil vo svojom vystúpení
dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Konštatoval,
ţe menovaný sa vypracoval za uplynulé obdobie
medzi špičkových odborníkov v oblasti biopo350

lymérov a biotechnológií. Venuje sa i trvalo udrţateľnému
rozvoju. Prednášal na univerzitách po celom svete. Je vo svete
uznávanou autoritou na vysokom intelektuálnom piedestáli. Je
autorom jedného vedeckého objavu, 90 patentov, 32 odborných kníh, z toho 8 monografií bolo preloţených do angličtiny. Navštívil 84 krajín, prednášal v angličtine, nemčine
a ruštine. Pracoval nielen v pedagogických, ale
i v politických funkciách na Slovensku, ako aj
bývalom federálnom Československu. Osobne sa
angaţoval pri rozvoji chemického priemyslu
v Českoslovenku, odborného chemického školstva a ţivotnému prostrediu. I vo svojom veku 85
rokov je mimoriadne vitálny a svoje vedomosti
rozdáva študentom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Na záver mu
zaţelal príjemnú ţivotnú pohodu a aby si ho uţila milovaná
rodina. Po konštatovaní rektora Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka Dr.h.c doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., ţe
navrhovaný splnil všetky podmienky pre udelenie čestnej
vedeckej hodnosti „doctor honoris cauza“ poţiadal promótora
a prorektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof.
RNDr. Juraja Slabecyusa, PhD. o vykonanie promočného
aktu. Po vykonaní
sľubu akademikom
prof. Ing. Antonom
Blaţejom,
DrSc.,
ktorým sa zaviazal,
ţe bude rozvíjať vedecké styky a spoluprácu
s Trenčianskou
univerzitou
Alexandra Dubčeka
vyhlásil prof. RNDr.
ak. prof. Ing. A. Blaţej, DrSc. po prevzatí čestnej vedeckej hodnosti Dr.h.c. z rúk
rektora TnU AD Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD.
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Juraj Slabeycius akademika prof. Ing. Antona Blaţeja, DrSc.
čestným „doctorom honoris causa“. Potom z rúk rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c doc. Ing.
Juraja Wagnera, PhD. prevzal akademik prof. Ing. Anton
Blaţej, DrSc. diplom a dekorovanie čestného „doctora honoris
causa“ insígniou. Pri tejto slávnostnej príleţitosti odovzdal
akademikovi prof. Ing. Antonovi Blaţejovi, DrSc. rektor
Európskeho polytechnického inštitútu v Kunoviciach honorárny prof. Dr.h.c. Ing. Oldřich Kratochvíl „Zlatú plaketu
Európskeho polytechnického inštitútu“, ktorým ocenil jeho
celoţivotný prínos pre rozvoj vedy, spoločnosti a vzdelávania.
Ďalšie ocenenie opäť uviedla prorektorka RNDr. Eva
Grmanová, PhD., ktorá konštatovala, ţe Vedecká rada
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 12. apríla
2007 schválila udelenie čestnej vedeckej hodnosti „doctor
honoris cauza“ doc. Ing. Júliusovi Tóthovi. Zo ţivotom
a dielom doc. Ing. Júliusa Tótha, CSc. zoznámila prorektorka
pre výchovu a vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka prof. Ing. Rozmarína Dubovská, PhD. Konštatovala, ţe ocenený je absolventom Hutníckej
fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.
Pracoval na viacerých postoch vo Východoslovenských ţeleziarňach Košice, kde, o. i.
viedol oddelenie automatizácie výrobných
procesov. V roku 1990 bol menovaný za námestníka riaditeľa Východoslovenských ţeleziarní a neskôr za viceprezidenta. V roku 1993 zastával
funkciu podpredsedu Vlády a ministra financií Slovenskej
republiky. V roku 1995 bol splnomocnencom vlády pre strojársku výrobu. Pôsobil vo vedeckých radách vysokých škôl,
predovšetkým na Technickej univerzite v Košiciach. Stál pri
tvorbe základných kameňov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, v ktorej sa stal členom vedeckej rady a v sú352

časnosti je predsedom jej správnej rady. Po konštatovaní rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c doc.
Ing. Juraja Wagnera, PhD., ţe navrhovaný splnil všetky podmienky pre udelenie čestnej vedeckej hodnosti „doctor honoris
cauza“ poţiadal promótora a prorektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. RNDr. Juraja Slabecyusa,
PhD. o vykonanie promočného aktu. Po vykonaní sľubu doc.
Ing. Júliusom Tóthom, CSc., v ktorom sľúbil, ţe bude rozvíjať
vedecké styky a spoluprácu s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka vyhlásil prof. RNDr. Juraj Slabeycius doc.
Ing. Júliusa Tótha, CSc. čestným „doctorom honoris causa“.
Potom z rúk rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. prevzal doc. Ing.
Július Tóth, CSc. diplom a dekorovanie
čestného „doctora honoris causa“ insígniou. Po odovzdaní
čestných vedeckých
hodností „doctor honoris causa“ sa k oceneným prihovoril rektor Trenčianskej uni- Doc. Ing. Július Tóth, PhD. po prevzatí čestnej vedeckej hodnosti Dr.h.c. z rúk
rektora TnU AD Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD.
verzity
Alexandra
Dubčeka Dr.h.c doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Vyzdvihol
osobnosti dnes ocenených touto vedeckým titulom, ktorí stáli
pri kolíske a ktorí pozoruhodným podielom prispeli k rozvoju
technickej a vzdelávacej kultúry nielen na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka, ale aj v iných vzdelávacích
ustanovizniach v celom štáte. Osobitne vyzdvihol Dr.h.c.
akademika prof. Ing. Antona Blaţeja, DrSc., ktorý bol jeho
vzorom od samého začiatku pri riadení univerzity. Nebola to
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arogantná, ale veľmi kultivovaná, prezieravá a múdra škola
riadenia.
Vlastné poznámky
Ţiaci Základnej umeleckej školy v Trenčíne sa zúčastnili
súťaţe v sólovom speve a sólovej hre na dychové nástroje v
Nitre. Súťaţ Nitrianska lutna bola určená ţiakov základných
umeleckých škôl zo Ţilinského, Trenčianskeho, Trnavského,
Nitrianskeho a Bratislavského kraja. Z 239 súťaţiacich získalo
ocenenie sedem ţiakov Základnej umeleckej školy v Trenčíne.
Menovite Michaela Hobţová a Zuzana Budayová sa hrou
na priečnu flautu umiestnili v zlatom pásme a Zuzana
Budayová získala navyše mimoriadnu cenu poroty za
najlepšiu interpretáciu skladby slovanského autora. Hrou na
tom istom nástroji sa v bronzovom pásme umiestnila aj
Monika Klenová. Popri trojici speváčok Paulíne Ovádkovej,
Kristíne Kopeckej a Andree Justovej, ktoré získali strieborné ocenenie, Matúš Zechel hrou na trúbku sa umiestnil v
striebornom pásme.
Trenčianske noviny 24.05.2007
Pomocná evidencia 296/2/07
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c.
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. zvolal dňa 7. júna 2007
tlačovú konferenciu, na ktorej za
účasti záujmu širokej novinárskej verejnosti, včítane televíznych štábov STV, Markíza,
JOJ a Trenčianskej televízie
informoval o rozhodnutí Krajského súdu v Trenčíne zo dňa
2. mája 2007, ktorým zmenil
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rozsudok prvostupňového Okresného súdu v Trenčíne, ţe
odporca, v tomto prípade Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka je povinná vydať navrhovateľovi – spoločnosti
Zlatokov s.r.o. so sídlom v Trenčíne štyri promočné reťaze
z bronzu s označením Fakulta priemyselných technológií,
Fakulta mechatroniky, Fakulta sociálno-ekonomických
vzťahov a Fakulta špeciálne techniky Trenčianskej
univerzity a dva palcáty – akademické ţezlá prorektora
a promótora do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Okrem
toho Trenčianska univerzita ako odporca je povinná zaplatiť
trovy konania vo výške 109.630,- Sk do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. Trenčianska univerzita
Alexandra
Dubčeka tak moţno
príde o svoje insígnie - štyri promočné
reťaze a dva palcáty
– promočné ţezlá.
Na spomínanej tlačovej besede rektor
univerzity
Dr.h.c.
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vyjadril rozhorčenie na rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne. Ako sám povedal, ţe je to
v období, keď univerzita oslavuje desať rokov od svojho zaloţenia a insígnie sa budú pouţívať na všetkých oficiálnych
podujatiach pri tejto príleţitosti, ako aj na práve blíţiacich sa
promóciách. „Nikde nie je stanovená norma na pouţívanie insígnií, ide o kultúrnu tradíciu a zvykové právo,“ vysvetlil rektor a pokračoval „Študentov by sme síce odprómovali aj bez
insígnií, ale bolo by to nedôstojné. Bol by to svetový unikát,
keby naša univerzita takto prišla o svoje historicky prvé insígnie.“ Rektor potvrdil, ţe insígnie pouţívala univerzita na zá355

klade zmluvy o výpoţičke uzavretou so spoločnosťou
Zlatokov, uzavretou na dobu neurčitú. Toto napätie spôsobené
ţiadosťou o vrátenie insígnií spoločnosťou Zlatokov trvá od
roku 2002 - 2003. „Vtedy, keď sa problém vznikol, prebehlo
vstupné rokovanie so zástupcami firmy, ktorým sa vysvetlilo
stanovisko univerzity, ale odvtedy sa komunikovalo iba cez
právnych zástupcov,“ posťaţoval sa Dr.h.c. doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD. Spoločnosť Zlatokov sa obrátila na Okresný
súd v Trenčíne, ktorý rozhodol, ţe zmluva o výpoţičke je planá, pretoţe univerzita uţíva insígnie v súlade s dohodnutými
zmluvnými podmienkami. Firma sa odvolala a Krajský súd
v Trenčíne zamietol rozhodnutie okresného súdu. Podľa
rozsudku, proti ktorému nie je prípustné odvolanie, ponúka
Krajský súd v Trenčíne univerzite aj moţnosť ponechať si
insígnie. Musia však za ne zaplatiť takmer 439-tisíc Sk. Rektor poukazal na fakt, ţe insígnie sa nekupujú. Je tradíciou
všade vo svete, ţe ich univerzity dostávajú darom. „Univerzita
nemá dostatok finančných prostriedkov. Na odkúpenie by sme
museli zohnať sponzorov,“ konštatoval Dr.h.c. doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD., ktorý vyriekol otázku, kto a na čo by mohol
niekto iný ako univerzita vyuţívať insígnie. Grafické stvárnenie pečatí vyhotovil akademický maliar Peter Marček, ktorý
má na ne autorské práva. Náklady na výrobu, ako i cena bronzového materiálu sú podľa rektora zanedbateľné čiastky, preto
si myslí, ţe cieľom je spochybnenie a poškodenie univerzity.
K vzniknutému problému sa vedenie spoločnosti Zlatokov
vyjadrilo veľmi stroho v tom smere, ţe univerzita uhradila z
objednaných šesť insígnií a troch palcátov len dva kusy insígnií a jeden palcát. Ostatné predmety, umelecké diela univerzite odovzdali do výpoţičky z toho dôvodu, ţe Trenčianska
univerzita nebola schopná ostatné predmety zaplatiť. Spoločnosť Zlatokov vo svojom písomnom vyjadrení trvá i naďalej
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na vrátení insígnií, ktorých sa budú domáhať všetkými
dostupnými právnymi prostriedkami.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 20.06.2007
Pomocná evidencia 323/1/07, 324/1/07
Pre veľký záujem o
lu mechatroniky v minurozhodla sa Fakulta meTrenčianskej univerzity

Letnú školom roku
chatroniky
Alexandra
Dubčeka ju
organizovať aj tento
rok v dňoch 12. aţ
14. júna 2007. Podľa
asistenta fakulty Ing.
Branislava Anwarzaia cieľom projektu
bolo
populárnym
spôsobom
prezentovať vedecké témy z
oblasti umelej inteligencie a kybernetiky, senzorových systémov, mikromechatroniky, spinotroniky, laserov a holografie
študentom stredných priemyselných a odborných škôl v Trenčianskom kraji. Takýmto spôsobom sme chceli zvýšiť ich
záujem o vedný odbor mechatronika a o kariéru vedca. Zároveň doplnil, ţe Letná škola mechatroniky bola organizovaná v spolupráci s univerzitným Centrom kariérneho poradenstva za finančnej podpory Európskej únie. Popri prednáškach účastníci na troch pripravených pracoviskách absolvovali aj cvičenia, čo im umoţnilo reálne vidieť experimenty.
„Zaujali ma prednášky o radarových senzoroch ako aj pouţitie
senzorov v zabezpečovacej technike,“ povedal Tomáš Hudec
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zo Zdruţenej strednej školy v Novákoch. Nanotechnológie,
hologramy a lasery zasa zaujali Ruda Sudovského z Dubnice
nad Váhom, ktorý spomínané vedy vníma ako hodné záujmu,
pretoţe sú veľmi perspektívne. Stredoškoláci tri prednáškové
dni vnímali ako zaujímavé a poniektorí skonštatovali, ţe
vďaka získaným informáciám budú váţne uvaţovať, či si zvolia práve štúdium mechatroniky. A o to práve organizátorom
letnej školy išlo. Takmer päťdesiat stredoškolákov prejavilo o
letnú školu veľký záujem, organizátori uţ hovoria aj o
príprave jesennej školy mechatroniky, kde uţ chcú pozvať aj
študentov z gymnázií.
Trenčianske noviny 21.06.2007
Pomocná evidencia /1/07
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v kooperácii
s Rádiologickou klinikou a Agfa, Puli medical, In-termedical
uskutočnili 3. ročník pracovnej konferencie mamológov pod názvom
Mammo Tren-d´ 2007
dňa 22. júna 2007. Na
konferencii sa hovorili
o súčasnej situácii v mamodiagnostike na Slovensku, o novinkách v mamodiagnostike, o zvyšovaní
kvality v rádiológii. Na konferencii sa zúčastnili odborníci
z Českej a Slovenskej republiky. Po otvorení konferencie
a privítaní jej účastníkov a hostí h. prof. MUDr. Janou
Slobodníkovou, CSc., prítomných pozdravila prorektorka pre
sociálnu starostlivosť Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD. Ešte pred prvou
prednáškou prednostu RDG kliniky Fakultnej nemocnice
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v Prahe prof. MUDr. Jána Daneša, CSc. „Sonograficky
navigovaná corecut biopsie, späť k základom“ všetkých
prítomných nastavil k úspešnému zvládnutiu konferencie
prezident občianskeho zdruţenia Humanita a zdravie pre
všetkých zo Ţiliny doc. Ing.. František Kassay, CSc..
Celkom 33 odborných prednášok z oblasti mamodiagnostiky
si vypočuli účastníci konferencie. Medzi tohtoročnými témami
nechýbali novinky v mamodiagnostike. Ako informovala
prezidentka konferencie doc. MUDr. Jana Slobodníková,
CSc. venovali sa predovšetkým intervenčným metodikám, ako
je odber materiálu, bioptický odber materiálu pod kontrolou
röntgenu alebo ultrazvuku a rozprávalo sa aj o mamotómii.
„Táto novinka síce u nás nie je aţ tak rozšírená, ako v iných
európskych krajinách, napríklad v Česku, Nemecku či v
Taliansku, no napriek tomu si myslím, ţe táto téma patrí na
našu odbornú pôdu,“ konštatovala doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. dodávajúc, ţe pre tento účel je uţ takýto
prístroj inštalovaný v Onkologickom ústave sv. Alţbety v
Bratislave. Úplnou novinkou v diagnostike mamológov je
moţnosť vyuţívania skríningu na Slovensku, preto účastníci
konferencie diskutovali najmä o moţnostiach organizovaného
skríningu. Ďalej sa konferencia venovala aj prevenciám, kontaktom so zdravotnými poisťovňami či vyňatiu mamografických preventívnych vyšetrení z určitých paušálnych
dohôd, ktoré majú zdravotné poisťovne s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. Na minuloročnej konferencii sa
rozprávalo o ISO normách, teda o záleţitostiach týkajúcich sa
certifikácií a kontroly kvality. V súčasnosti, podľa doc.
MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc., „máme na Slovensku
niekoľko zariadení, ktoré túto procedúru absolvovali. Práve
pracovníci týchto zariadení nám po prvý raz referovali o
osobných skúsenostiach, aké táto procedúra priniesla zmeny.
Hovorili o pozitívach a varovali pred negatívami, ktorým sa
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treba vyhnúť, čo prospeje najmä tým pracoviskám, ktoré sa na
tieto zmeny ešte len pripravujú.
Trenčianske noviny 28.06.2007
Pomocná evidencia 383/1/07
Dňa 13. júna 2007 sa uskutočnilo vyhodnotenie 2. ročníka
súťaţe projektových prác ţiakov druhého stupňa základných
škôl v Trenčín pod názvom „Trenčín, miesto môjho ţitia“. Po
otvorení podujatia vedúcim
Útvaru školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozefom Baláţom
súťaţ vyhodnotila koordinátorka projektu Mgr. Anna
Plánková. Poďakovala súťaţiacim deťom a ich učiteľom
za ich aktivity, ktorými poodkryli neznáme miesta trenprvá cena patrila ţiakom ZŠ T renčín, Dlhé Hony
čianskej histórie. Potom z rúk viceprimátora Tomáša Vaňu
prevzali víťazné kolektívy ocenenia :
1. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín,
Dlhé Hony za projekt „Školstvo ako filter“
2. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín,
Novomeského ul. za projekt „Najstaršie osídlenie Trenčína,
Mozaika zo ţivota, Hospodársky a spoločenský ţivot“
3. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín,
Novomeského ul. za projekt „Vivat Trenčín, Smutné
historické medzníky“
4. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín,
Bezručova ul. za projekt „Všedné a nevšedné dni zo ţivota
Trenčanov“
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5. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín,
Veľkomoravská ul. za projekt „Kultúrny ţivot v medzi
vojnami v Trenčíne“
Vlastné poznámky
Dňa 27. júna 2007 aula Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka bola miestom slávnostného zasadnutie Vedeckej
rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, na programe bolo udelenie čestných titulov Dr.h.c., ktoré odovzdal
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c.
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. ďalším významným osobnostiam, - predsedovi Slovenskej akadémie vied prof. Ing.
Štefanovi Lubymu, DrSc. a rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD.
Slávnostného aktu sa okrem
iných hostí, zúčastnil prezident Slovenskej rektorskej
konferencie a rektor Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. a ďalší
rektori českých a slovenských
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. preberá čestný titul Dr.h.c. od rektora
TnU AD Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD.
univerzít, významní predstavitelia podnikateľskej sféry a známe osobnosti trenčianskeho
regiónu.
Vlastné poznámky
Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultou strojní Technické
univerzity v Ostrave a Fakultou mechatroniky a priemyselného dizajnu Technickej univerzity v Kielce pripravila
medzinárodnú konferenciu Funkčné povrchy 2007 v dňoch
27. – 28. júna 2007 Na medzinárodnej konferencii, určenej
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pracoviskám
vysokých škôl,
výskumných ústavov a strojárskych
firiem
vystúpilo viac
ako tridsať renomovaných
odborníkov zaoberajúcich
sa
úpravou a kvalitou funkčných
povrchov a vyuţívaním najmodernejších technológií na ich opracovávanie.
V sprievodnom programe sa prezentovali známe strojárske
firmy BOST, Konštrukta Industry z Trenčína a TC Contact,
s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom.
Vlastné poznámky
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v Slovenskej republike, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Cités Unies France,
Zdruţením francúzsko-slovenského rozvoja uskutočnili pri
príleţitosti 10. výročia zaloţenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v dňoch 28. – 29. júna 2007 v Trenčiansky
Tepliciach a v Trenčíne 8. ročník francúzsko-slovenskej konferencie pod názvom Vedomostná ekonomika vo väzbe na
hospodársky rast regiónov pod záštitou predsedu Vlády
Slovenskej republiky JUDr. Róberta Fica a veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike Henri Cunyho. Súčasťou spomínanej konferencie bola aj medzinárodná konferencia pod názvom Význam univerzít pre regionálny roz362

voj pod záštitou podpredsedu Vlády Slovenskej republiky doc.
PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. Slávnostné otvorenie s kultúrnym programom a spoločné plenárne zasadnutie oboch
konferencií sa uskutočnilo 28. júna 2007 v Kúpeľnej dvorane
v Trenčianskych Tepliciach. Zúčastnili sa ho podpredseda
Vlády Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan Čaplovič,
Dr.Sc., predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavol Sedláček, MPH, veľvyslanec Francúzskej republiky na
Slovensku Henri Cuny, minister školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., predsedníčka Regionálnej
rady Picardie Michéle Cahu, minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ing. Marián Janušek, viceprezident
regiónu
Champagne Jacque Meyer a rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra
Dubčeka
v Trenčíne Dr.h.c.
doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD.
Popoludní sa účastníci konferencie presunuli do auly
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, kde sa uskutočnilo rokovanie
v štyroch pracovných skupinách :
- Regionálne stratégie sociálno-ekonomického rozvoja –
odborní garanti M. Eugéne Pazman a Ing. Daniel Bánoci,
CSc.
- Konkurencieschopnosť a hospodársky rast regiónov,
kohézne politiky a programy Európskej únie – odborní
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garanti M. Georges Mercier a Dr.h.c. prof. Ing. Július
Alexy, CSc.
- Aktuálny stav vzájomnej spolupráce samospráv, podnikov
a sektorov výskumu a inovácií – Christian Laur a Dr.h.c.
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
- Úloha univerzít a samospráv pri budovaní vedomostnej
spoločnosti – Jacques Meyer, Ing. Jozef Habánik, PhD.
Vlastné poznámky
Medzinárodná konferencia Význam univerzít pre regionálny rozvoj pokračovala dňa 29. júna 2007 v aule Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka témou Úloha univerzít a samospráv pri budovaní vedomostnej spoločnosti. Predsedajúcim bol dekan
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka doc.
Ing. Miroslav Mečár, CSc.
spolu predsedajúcim štátnym tajomníkom Ministerstva školstva Slovenskej republiky PhDr. Jozefom Habánikom, PhD. a Wolfgangom Sablerom z Univerzity J. Verna v Picardii. V popoludňajších hodinách v tento deň
sa uskutočnila pod vedením predsedajúceho rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.s.c. doc. Ing.
Juraja Wagnera, PhD. uskutočnil okrúhly stôl na tému
Spolupráca univerzít a regionálny rozvoj, pri ktorom vystúpili predstavitelia univerzít zo Slovenska, Francúzska, Česka, Chorvátska, Rakúska, Nemecka a Talianska. Po skončení
bol vytvorený priestor pre bilaterálne rokovania predstaviteľov
univerzít.
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Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 401/1/07, 402/1/07, 403/1/07
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka sa od
pondelka 2. júla 2007 začali promócie v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré
s prestávkou trvali do 10. júla 2007. Maratón slávnostných
promócií začala Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov uţ
spomínaný deň 2. júla 2007. Slávnostné zhromaţdenie po
štátnej hymne Slovenskej republiky otvorila promótorka
PhDr. Mária Gogová, CSc. a privítala akademických funkcionárov univerzity a fakulty pod vedením rektora Dr.s.c. doc.
Ing. Juraja Wagnera, PhD. a privítala zaplnené
auditórium a nových absolventov
fakulty. Po ţiadosti dekana Fakulty sociálnoekonomických
vzťahov
doc.
Ing. Miroslava
slávnostná promócia začala štátnou hymnou SR
Mečára,
CSc.
adresovanú rektorovi Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka Dr.s.c. doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, aby povolil
odovzdanie vysokoškolských diplomov s titulom inţinier. Ešte
pred samotným ich odovzdaním absolventka Ing. Zuzana
Kijacová z Trenčína predniesla promočný sľub, ktorým
absolventi sľúbili, ţe „vyuţijú získané vedomosti a skúsenosti
na ďalší rozvoj demokratickej a humánnej spoločnosti, ţe
svoju činnosť zamerajú na rozvoj ľudskej spoločnosti. Tieto
povinnosti budú vykonávať riadne, svedomito, ochotne a s pl365

ným vedomím spoločnosti. Budeme ţiť tak, aby moje správanie bolo zhodné s mojím povolaním a budem neustále
prehlbovať svoje vzdelanie. Sľubujeme, ţe v úcte zachováme
dobré meno Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“. Po
prevzatí vysokoškolských diplomov za všetkých absolventov
poďakovala Ing. Eva Bártová z Nového Mesta nad Váhom
rodičom, priateľom a učiteľom za neustálu podporu v štúdiu.
So študentmi sa rozlúčili dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov doc. Ing. Miroslav Mečár a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. Ing. Juraj
Wagner, PhD. s dôrazom, aby svoje vedomosti dobre
uplatnili ďalšom svojom ţivote a nikdy nezabúdali na svoju
„Alma Mater“. Slávnosť bola ukončená vysokoškolskou hymnou „Gaudeamus Igitur“. Ešte v ten istý deň poobede odovzdala prorektorka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD. za výborné študijné
výsledky počas celého štúdia absolventke Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Ing. Denise Paľuchovej Cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Záverom
treba dodať, ţe na tohoročných promóciách diplom inţinier
(Ing.) si prevzalo celkovo 514 a
diplom bakalára (Bc.) 201 absolventov zo štyroch fakúlt –
Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov, Fakulty špeciálnej techniky, Fakulty mechatroniky, Fakulty priemyselných technológií
a Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva. Po tretí raz Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka odovzdávala osvedčenia aj 35 absolventom UniverIng. Denisa Paľuchová
zity tretieho veku.
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Vlastné poznámky
Po schválení v Akademickom senáte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 20. júna 2007 dňom 30. júna
2007 zanikol Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a dňom 1. júla 2007 bola zriadená
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka. Záleţitosti fakulty, ktoré patria jej samosprávnej pôsobnosti a jej vzťah k
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka upravia vnútorné predpisy fakulty. Do zvolenia
dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Akademickým senátom Fakulty zdravotníctva bol poverený rektorom riadiť fakultu doc. MUDr. Ján
Bielik, CSc.
Vlastné poznámky
Štvordňovým pobytom v obci Malenovice pri Zlíne
v Českej republike zakončili ţiaci Základnej školy Trenčín,
Dlhé hony medzinárodný projekt medzi slovenskými a
českými ţiakmi s názvom Rozumieme si. V rámci realizácie
projektu sa deti navzájom spoznávali aj počas vzájomných
výmenných pobytov. Vo februári 2007 navštívili zlínske deti
Trenčín. „Po návšteve sme mali pocit, ţe sa medzi ţiakmi
nevytvorili hlboké priateľstvá. Štyri dni asi na to nepostačovali. Preto nás veľmi prekvapilo milé privítanie a
intenzívne zbliţovanie českých a slovenských detí v Zlíne.
Teraz uţ nikto z nich nemal pocit jazykovej bariéry, ba
dokonca sa prelomila aj bariéra citová,“ povedala koordinátorka projektu Miroslava Kaliňáková. Pobyt slovenských
ţiakov v Zlíne sprevádzalo mnoţstvo kultúrnych a športových
aktivít. „Dostali sme sa na zaujímavé miesta v Zlíne a okolí.
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Navštívili sme vilu Tomáša Baťu a „mrakodrapovú budovu“,
ktorá je súčasťou bývalých Baťových závodov, kde sme
dostali veľmi pútavý výklad o ţivote Tomáša Baťu a jeho syna
Tomáša Baťu mladšieho“ vymenovala Miloslava Kaliňáková.
Pri potulkách Zlínskym krajom nevynechali Zoologickú
záhradu v Lešnej, navštívili kino, koncert ţiackeho speváckeho zboru Carmina bona a Čamlíci, besedovali s
abstinujúcim gamblerom, i zlínskymi mestskými policajtmi.
Prezreli si filmové ateliéry Českej televízie, kde deti tu
upútalo rozprávanie o výrobe kreslených a animovaných
filmov. Súčasťou projektu bolo aj porovnanie 9+9 mini
projektov na rôzne témy. Niektoré mini projekty s témami
napríklad vzťahy Slovákov a Čechov, jazykové rozdiely,
spracovávali slovenské i české deti celý rok. Ostatné témy
miniprojektov boli rozdielne. Trenčianski školáci spracovávali
tému kriminality mládeţe v meste či českých osobností v
názvoch ulíc v Trenčíne. Predpokladá sa, ţe nadviazané
priateľstvá medzi zlínskymi a trenčianskymi deťmi budú
pokračovať či uţ vo forme e-mailovej, listovej korešpondencie, alebo vzájomnými návštevami.
Trenčianske noviny 05.07.2007
Pomocná evidencia 417/1/07
„Nie sme zlí …“, tak znel názov výtvarno – literárneho
projektu na Základnej škole Trenčín, Novomeského ulica.
Autormi projektu boli Mária Poláčková a Petr Porošin, Jeho
cieľom bolo zdôrazniť pozitívny vzťah k zvieratám a taktieţ
vyjadriť nesúhlas a kritický postoj voči ľuďom, zvlášť
mladým, ktorí bezcitne týrajú zvieratá. Tejto téme sa venovali
ţiaci 5. aţ 9. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy s veľkým
záujmom kreslením a maľovaním. Skutočne táto téma bola pre
deti veľmi blízka. Najčastejšie čerpali námety z domáceho
prostredia, keď kreslili svojich štvornohých miláčikov,
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ušľachtilé kone alebo divoké šelmy. Vyvrcholením celého
projektu bola vernisáţ vystavených výtvarných prác a ich
ocenenie dňa 15. júna 2007 v priestoroch zasadačky školy za
účasti Mgr. Ľubice Kršákovej a riaditeľa školy Mgr. Jozefa
Spišáka. Predpokladá sa, ţe projekt na škole rozšíria aj v
rámci vyučovania ostatných predmetov, zvlášť 6. ročníka
prírodopisu, konkrétne zoológie. Súčasne nadviaţu spoluprácu
a patronát nad karanténou stanicou pre psov v Trenčíne z
hľadiska starostlivosti a zásobovania potravou pre zvieratá.
Vyučujúca prírodopisu Mgr. Dáša Plánková oslovila Centrum environmentálnej výchovy Baranček v Trenčíne, s ktorým chce škola spolupracovať a poţiadať ich o odborné prednášky v oblasti ochrany zvierat. Veď nielen tie naše domáce,
ale najmä opustené zvieratá si zaslúţia našu pozornosť.
Info Trenčín 12.07.2007
Pomocná evidencia 435/1/07
Uţ jedenásty rok súťaţia časopisy ţiakov trenčianskych
škôl a niektorých škôl okresu v populárnej prehliadke školských časopisov. O tohtoročných výsledkoch sa ich tvorcovia
dozvedeli v Kultúrnom stredisku Trenčín - Kubra dňa 25. júna
2007. Do súťaţe sa prihlásilo spolu šestnásť škôl, z toho
sedem z nich z Trenčína. Ako povedala organizátorka súťaţe
Mgr. Edita Krecháčová, podmienkou účasti v súťaţi bolo
vydať počas roka dve čísla, zaplniť číslo zaujímavými informáciami o dianí v škole, doplniť fotografiami a ori-ginálnymi
nápadmi, ktoré by zaujali všetkých čitateľov školy. Zdá sa, ţe
sa to podarilo takmer všetkým, skonštatovala Krecháčová.
Pred vyhlásením výsledkov hodnotenie úrovne jednotlivých
časopisov vrátane grafickej si vypočuli redakčné kolektívy zo
škôl z úst od šéfredaktorky Trenčianskych novín Mgr. Ľuboslavy Sedlákovej. Tá zdôraznila, ţe „dobrý školský časopis
robí vlastne reklamu škole navonok a kaţdému jeho čitateľovi
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hovorí o škole všetko podstatné a charakteristické. Odporučila
sústrediť sa na spravodajskú časť, pretoţe zaznamenanie diania v danom období sa stáva zároveň historickou hodnotou.
Pozorní tvorcovia školských časopisov si odniesli mnohé
dôleţité, na prvý pohľad drobné rady, ako napríklad o pouţívaní skratiek, písaní čísloviek a uvádzaní titulov, ako i zbytočnosti preberaných textov z internetu a podobne. Grafickému spracovaniu venoval pozornosť Tomáš Tisoň z Trenčianskeho Echa. Poradil, aby sa v časopisoch bol text zalamovaní do stĺpcov, boli pouţívané kvalitné fotografie a potrebe ich popisovania a uvádzania ich autora. Na konkrétne
otázky prítomní dostali kvalifikované odpovede, ktoré pomôţu
pri zlepšení kvality úrovne časopisov.
Podľa hodnotenia boli jednotlivé časopisy rozdelené do
troch pásiem, bronzového, strieborného a zlatého.
- zlaté pásmo získali školské časopisy :
Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica,
Základnej školy Trenčín, Hodţovej ulici,
Základnej školy Trenčín, Kubranská cesta,
Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony,
Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica,
Základnej školy Soblahov,
Základnej školy Chocholná - Velčice,
Základnej školy Svinná,
Základnej školy Trenčianska Turná.
Diplomy a ceny venované Útvarom školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu v Trenčíne a Základnou školou Trenčín
Kubranská cesta, odovzdala Mgr. Ľuboslava Sedláková a Mgr.
Ľubica Kršáková z odboru školstva mestského úradu.
Trenčianske noviny 12.07.2007
Pomocná evidencia 439/1/07
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Insígnie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pútali
pozornosť hostí počas
slávnostného zasadnutia
Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka dňa 27. júna
2007, na ktorom udelili
čestné doktoráty Dr.h.c.
predsedovi
Slovenskej
akadémie vied prof. Ing.
prof. Ing. Š. Luby, DrSc. preberá čestný doktorát
Štefanovi
Lubymu,
Dr.Sc. a rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave prof.
Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD.
Vlastné poznámky
Fakulta mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne - Záblatí bola dňa 4. júla 2007 miestom
významnej udalosti, keď rektor Trenčianskej univerzity
Dr.h.c. doc. Ing.
Juraj
Wagner,
primátor
Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler a riaditeľ Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej
republiky Ing. Arpád
Gonda
vykonali
slávnostný poklep
základného kameňa Vedecko-výskumného pracoviska elektrónových urýchľovačov cyklotrónového centra Sloven-
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skej republiky pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Sériu promočných slávností Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uzavreli prví absolventi bývalého
Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva, od 1. júla 2007 uţ
Fakulty zdravotníctva
a ošetrovateľstva dňa
10. júla 2007 na dvakrát – dopoludnia
a popoludní prevzatím
akademického titulu
bakalár. Slávnosť moderovala prodekanka
Fakulty zdravotníctva
a ošetrovateľstva doc.
PhDr. Ivica Gulašová, PhD. Po zloţení sľubu absolventkou Bc. Máriou Hoštákovou odovzdal poverený dekan Fakulty zdravotníctva a ošetrovateľstva doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 102 absolventom
akademický titul bakalár. Vo svojom príhovore k absolventom
zvýraznil, ţe „bolo to
pred tromi rokmi, keď
ste sa vydali na cestu
za vyšším vzdelaním
a dnes drţíte v rukách
diplomy, ktoré sa stali
potvrdením
vašich
pôvodných ambícií,
odhodlania a schopností. Získané diplomy sa stali akýmsi va372

šim obrazom celého vášho štúdia, za ktorým sa skrylo napätie
pri prijímacom konaní, obavy so skúšok a zvlášť pred
štátnicami, obetovanie času štúdiu, ktorý mal patriť rodine
a vašim blízkym. Sú v ňom ukryté slzy vašich detí, pretoţe
mama sa musela učiť a nemala na nich toľko času. V diplome
je skrytá podpora manţela, ktorý prevzal na seba časť vašich
rodinných povinností; je v ňom skrytá podpora a povzbudzovanie rodičov, priateľov a známych, z ktorých ste čerpali
pri prekonávaní prekáţok; Za toto všetko treba vám vyjadriť
uznanie, ale treba ho vyjadriť aj všetkým blízkym a zamestnávateľom. Pre nás učiteľov budete vţdy tí prví, ktorí prišli
a prví, ktorí odišli. Cestu, ktorú vykonal ústav za uplynulé tri
roky je zreteľná a hmatateľná. Začínal s externým bakalárskym štúdiom v ošetrovateľstve. Teraz poskytujeme denné
a externé bakalárske štúdium v ošetrovateľstve a denné bakalárske štúdium v laboratórnych vyšetrovacích metódach
v zdravotníctve. Od nového akademického roka fakulta bude
poskytovať denné a externé magisterské štúdium v ošetrovateľstve“. Vyslovil ţelanie, „aby získané vzdelanie slúţilo na
dobro všetkým pacientom, aby bol pre všetkých trvalou
hodnotou, prospechom a poţehnaním“.
Na jeho príhovor
nadviazal
rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc.
Ing. Juraj Wagner,
PhD., ktorý okrem
iného
pripomenul
dátum 13. september
1997, ktorý sa stal
historickým dňom,
zapísaným do análov kroniky mesta Trenčín, lebo vtedy bol
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slávnostne otvorený prvý akademický rok novo vzniknutej
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka so 720 študentmi.
Od tohto dňa vzrástol počet študentov za obdobie desiatich
rokov po dnešok desaťnásobne, t.j. na 7.000 študentov.
„Dnešná chvíľa je pre mňa mimoriadne vzácna, pretoţe patríte
medzi posledných študentov - absolventov, ktorých prómujem, pretoţe moje sedemročné funkčné obdobie na mieste
rektora končí vo februári 2008“.
Zdôraznil aj tú skutočnosť, ţe „na
tohoročných promóciach slávnostne
odovzdávam po prvý raz v histórii
univerzity 102 úspešným absolventom Fakulty zdravotníctva diplom bakalára“. Rektor zhodnotil
obdobie uplynulých desať rokov,
riaditeľ FN v Trenčíne MUDr. Martin Chren
keď „na univerzite ukončilo štúdium 2887 inţinierov a 972
bakalárov. Trenčianska univerzita si svojou prácou získala
kredit na verejnosti, čo potvrdzuje aj mimoriadny záujem
študentov o štúdium, keď pre nový akademický rok 2007/2008
sa prihlásilo na prijímacie pohovory vyše 3800 záujemcov“.
V ďalšej časti rektor spomenul zahraničné kontakty nielen
učiteľov, ale aj študentov, keď týmto je umoţnené študovať na
Bolognskej univerzite, Iţevskej univerzite a ďalších univerzitách v zahraničí. Vo svojom príhovore nezabudol poďakovať
učiteľom a všetkým odborným zdravotníckym inštitúciám,
ktoré formovali absolventov počas štúdia. Oficiálnu časť
uzavrel svojím vystúpením riaditeľ Fakultnej nemocnice
v Trenčíne MUDr. Martin Chren, ktorý vyjadril blahoţelanie
dnešným absolventom – bakalárom, ktorý vysoko zhodnotil
úroveň teoretických vedomostí a úroveň písomných
bakalárskych prác ako člen skúšobnej komisie. Vyjadril svoje
osobné stanovisko k práci zdravotnej sestry, ţe „si ju vţdy
váţil a váţi si ju i dnes“. Úplne záver prvého odovzdávania
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bakalárskych diplomov absolventom fakulty zdravotníctva
a ošetrovateľstva ukončila študentská hymna „Gaudeamus
Igitur“
Vlastné poznámky
Akademický rok 2006/2007 Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zaznamenal tieto zaujímavé údaje :
- Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov diplom inţiniera si prevzalo 274 študentov a diplom bakalára 13
absolventov. Cenu rektora dostala Ing. Denisa Paluchová a
Cenu dekana Ing. Katarína Brnová a Ing. Mária
Glavatskich. Cenu za najlepšiu diplomovú prácu získali
Ing. Jana Zemková a Ing. Lenka Michálková.
- Na Fakulte špeciálnej techniky promovalo 67 inţinierov,
Cenu rektora si prevzal Ing. Jozef Jambor, Cenu dekana
Ing. Tomáš Kotlárik a Cenu za najlepšiu diplomovú prácu
Ing. Lucia Petrášová.
- Na Fakulte mechatroniky prevzalo 64 absolventov
inţiniersky diplom a 74 absolventov diplom bakalára.
Všetci bakalári pokračujú v ďalšom štúdiu. Cenu rektora
prevzala Ing. Monika Kučerová, Cenu dekana Ing. Lucia
Damašková a Cenu za vynikajúcu diplomovú prácu
Ing. Adrián Šimko.
- Na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v
Púchove promovalo 109 inţinierov a 12 bakalárov. Cenu
rektora prevzala Ing. Alena Sedliaková, Cena dekana bola
udelená Ing. Michalovi Zálešákovi. V tomto akademickom
roku ukončilo na tejto fakulte 11 absolventov doktorandského štúdia.
- Po prvý raz mali bakalárske promócie aj na Ústave
zdravotníctva a ošetrovateľstva, kde štúdium ukončilo
102 bakalárov. Od 1. júla 2007 sa ústav stal Fakultou
zdravotníctva.
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- Osvedčenie o ukončení Univerzity tretieho veku si po tretí
raz prevzalo 35 absolventov. Najstaršou absolventkou bola
71-ročná Paulína Lacková.
Trenčianske noviny 19.07.2007
Pomocná evidencia /1/07
Zaujímavý projekt ponúkla Mestu Trenčín hudobná skupina
Moleque de Rua z Brazílie, ktorá bude účinkovať na tohtoročnej Pohode. Manaţérka skupiny poprosila organizátorov
festivalu o sprostredkovanie moţnosti vytvoriť tvorivú skupinu z detí z oslabených sociálnych skupín - napríklad z
detských domovov alebo detí s telesným či duševným postihnutím, s ktorými by pribliţne týţdeň pred Pohodou nacvičili
niekoľko rytmických skladieb. „Mailová komunikácia s manaţérkou skupiny bola veľmi
príjemná. Zistilo sa, ţe členovia skupiny
poriadajú podobné projekty na všetkých miestach,
kde
koncertujú.
Vyhľadávajú
najmä komunity mladých ľudí z ohrozených sociálnych skupín – bezdomovcov či inak bezprizorné deti ulice a venujú im svoj čas.
Učia ich rytmiku na bicie nástroje, ktoré buď sami vlastnia
alebo si ich s deťmi v rámci pripravených tvorivých dielní
vlastnoručne vyrábajú z plechovíc, fliaš a iných predmetov, na
ktoré sa dá bubnovať. Oslovili sme niekoľko detských
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domovov v okolí, no mali sme smolu, lebo v drvivej väčšine
sú v tomto období zariadenia prázdne. V prípade Demy je
v tomto období celé zariadenie zatvorené, inde je väčšina detí
na prázdninových pobytoch v letných táboroch. Jediným
zriadením, kde zopár detí predsa len zostalo bolo Detské
mestečko v Zlatovciach, ktoré sa hudobníkov ujalo a poskytlo
im aj priestory na nacvičovanie. Bolo to všetko vybavované na
poslednú chvíľu, preto vďaka za ústretový prístup za to
patrí najmä pani riaditeľke
Detského mestečka Lengyelovej“. Treba dodať, ţe chovanci z tohto zariadenia
dostanú príleţitosť zahrať si
nacvičené veci so skupinou
aj priamo na ich vystúpení
počas festivalu Pohoda. Ešte
predtým sa skupina Moleque de Rua predstaví so svojou
tvorbou vrátane nových nacvičených skladieb s deťmi
z Detského mestečka na Mierovom námestí v krátkom
uvádzacom koncerte dňa 19. júla 2007 vo večerných
hodinách.
Vlastné poznámky
Po dlhom hľadaní a vybavovaní si Stredná umelecká škola
v Trenčíne adoptovala 6-ročné africké dievčatko menom
Patrícia. Zaradila sa tak medzi 200 Slovákov či slovenských
inštitúcií, ktoré si adoptovali dieťa z Afriky a platia mu školné,
učebné pomôcky a školskú uniformu, pretoţe rodina dieťaťa
alebo jeho opatrovníci si to nemôţu dovoliť. „Príbeh Patrície
sme si našli na internete medzi mnoţstvom iných detí
s podobným osudom. Je sirotou, ktorá má ešte dvoch ďalších
súrodencov. Stará sa o nich teta, ktorá je uţ veľmi stará,“
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hovorí o rozhodnutí adoptovať si dievča z Kene stredoškolská
profesorka PaedDr. Alexandra
Kabátová. Študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne zorganizovali v apríli 2007 benefičný koncert, aby mohli Patrícii z vyzbieraných peňazí poskytnúť aktívnu
pomoc v podobe 800 Sk mesačne
na zabezpečenie aspoň základného
vzdelania. Projekt Humanistického hnutia a Centra Narovinu sa
nám zapáčil. Stali sme sa všetci
adoptívnymi rodičmi či skôr kamarátmi. Budeme si s malou Patríciou písať a posielať jej darčeky.
Certifikát o adopcii, informácie o ţivotných podmienkach a jej
fotografia sme umiestnili vo vestibule školy,“ dodala PaedDr.
Alexandra Kabátová. O tom, ako sa deťom v škole darí, dostávajú všetci adoptívni rodičia informácie kaţdé tri mesiace.
Študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne uţ teraz vymýšľajú, aký peračník, perá či malú hračku pošlú v balíčku, aby
Patrícia svoj prvý školský rok úspešne zvládla a jej vysvedčenia boli plné jednotiek.
Info Trenčín 26.07.2007
Pomocná evidencia 480/1/07
Pred začiatkom školského roku 2007/08 riaditelia základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, odpovedali na tri anketné otázky s týmto obsahom :
1. Prázdniny sú obdobím bilancovania uplynulého a
plánovania budúceho školského roku. Zaujímalo by nás,
ako hodnotíte výchovno-vyučovacie výsledky vašej školy v
školskom roku 2006/2007, prípadne ktorý z dosiahnutých
378

výsledkov povaţujete za najvýraznejší resp. kde ešte máte
rezervy.
2. Programový rozpočet mesta rieši aj potreby škôl v
materiálno-technickom zabezpečení a kapitálových
výdavkoch. Čo to prinieslo pre Vašu školu a kde aj napriek
uvedenému v materiálno-technickom zabezpečení pokrivkáva ?
3. Zhodnoťte pripravenosť Vašej školy na nový školský rok !
Mgr. Ivan Pavlík, riaditeľ Základnej školy
Bezručova Ul.:
1. V školskom roku 2006/2007 sa našej škole
podarilo zrealizovať mnoţstvo rôznych aktivít. Vďaka pochopeniu a obetavosti našich
pedagógov sme v rámci vyučovania veľmi
úzko prepojili výchovu so vzdelávaním na
základe realizácie záţitkového vyučovania a
aktívneho vyuţívania medzipredmetových
vzťahov. Cieľavedomé budovanie pozitívneho vzťahu ţiakov ku škole prinášalo svoje ovocie v smere aktívnej
reprezentácie školy i mesta Trenčín v rôznych športových,
umeleckých i vedomostných súťaţiach a olympiádach.
Spomeniem napríklad prvé miesta v rámci Slovenskej
republiky vo výtvarných súťaţiach, popredné umiestnenia
našich ţiakov v jazykovej olympiáde z anglického jazyka a
výborné výsledky v recitačných súťaţiach. Mimoriadne
pozitívne hodnotím prácu učiteľov i ţiakov v jazykovom
projekte Sokrates – Commenius. Tento medzinárodný
projekt vhodne dopĺňa kvalitnú jazykovú výučbu anglického jazyka v našej škole. Prehlbuje a rozvíja praktické
pouţitie anglického jazyka v kontakte so ţiakmi a učiteľmi
z iných krajín. V uplynulom školskom roku našu školu
úspešne zastupovali ţiaci na medzinárodných projektových
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stretnutiach v Miláne (december 2006) a vo Viedni (máj
2007). V rámci priorít kaţdej školy sú mimoriadne dôleţité
vyučovacie výsledky ţiakov deviatych ročníkov a tak nás
skutočne tešia vysoko nadpriemerné výsledky našich ţiakov
v Monitore 9 zvlášť v matematike. V úzkej spolupráci s
lesnými pedagógmi z Mestského hospodárstva a správy
lesov v Trenčíne sme zrealizovali niekoľko našimi ţiakmi
vysoko hodnotených aktivít spojených s poznávaním
a ochranou prírody. Akcií, o ktorých by sa dalo písať,
rôznych mimoškolských aktivít, besied, výletov, exkurzií
však bolo v školskom roku 2006/2007 oveľa viac.
2. V súčasnej dobe je potreba obnovenia materiálno technického zabezpečenia mimoriadne problematická. V rámci
zlepšenia kvality výchovno-vyučovacieho procesu je potrebné zlepšovať, obnovovať a rekonštruovať stav budov
a vyučovacích pomôcok. Toto je však finančne mimoriadne
náročné a rozpočet škôl obmedzený. Preto som rád, ţe sa
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ snaţí riešiť problematiku
a potreby škôl v zlepšení materiálno – technického zabezpečenia. Na základe príspevku Mesta Trenčín sme zabezpečili pre niektoré triedy nový nábytok a obnovu športových pomôcok. Mesto tieţ pomohlo pri zlepšení vybavenia dvoch našich počítačových učební. Pomoc mesta
hodnotím veľmi kladne, samospráva jednoznačne podporuje
prácu pedagógov a má trvalý záujem o zlepšenie podmienok a kvality vzdelávania našich detí.
3. Počas prázdnin sme sa snaţili zlepšiť školské prostredie –
opravou sociálnych zariadení, maľovaním priestorov, vybavením niektorých tried novým nábytkom. V novom školskom roku 2007/2008 budeme pokračovať v aktivitách,
ktoré mali odozvu u našich ţiakov a rodičov. Dôraz budeme
klásť na kvalitu výučby jednotlivých predmetov, jazykov a
realizáciu zaujímavých mimoškolských aktivít. Verím, ţe
380

po prázdninách sa do školy vrátia oddýchnutí ţiaci aj učitelia a s chuťou sa pustia do plnenia kaţdodenných
školských povinností a radostí.
PaedDr. Jozef Vakoš, PhD., riaditeľ Základnej školy,
Veľkomoravská ul.
1. Uplynulý školský rok bol pre ţiakov a zamestnancov
Základnej školy na Veľkomoravskej ulici č. 12 v Trenčíne
úspešný. Ilustrovať to môţem na viacerých skutočnostiach.
Školský rok ukončilo celkom 627 ţiakov, z ktorých prospelo 610 ţiakov. Školskú dochádzku na ZŠ skončilo 96 ţiakov. Z tohto počtu bolo 80
ţiakov prijatých na maturitné
formy stredoškolského vzdelávania, zvyšok na 3-ročnú formu
štúdia na stredných odborných
učilištiach. Na osemročné formy štúdia bolo prijatých 6
ţiakov zo 4. ročníka. V mimoškolských olympiádach
a súťaţiach sa ţiaci našej školy umiestňovali na popredných
miestach a ich výsledky boli hodnotené tak, ţe sa naša škola
v rámci trenčianskeho okresu umiestnila na prvom mieste.
V predstihu sme sa pripravili na zámer ministerstva školstva
zaviesť vyučovanie dvoch cudzích jazykov uţ na základnej
škole tým, ţe sme vytvorili organizačné predpoklady uţ
v tomto školskom roku zavedením jazykových variantov
učebných plánov uţ od 3. ročníka a jazyky (anglický
a nemecký) vyučujeme aj v 1. a 2. ročníku. Druhý rok
pokračujeme v medzinárodnom projekte Socrates/Komenius s názvom Kniha – zabudnutý vynález, v ktorom naši
ţiaci spolupracujú so ţiakmi zo škôl v Poľsku, Taliansku,
Rumunsku a Turecku. Projekt bude zavŕšený v novom
školskom roku.
381

2. Mestské zastupiteľstvo pokračovalo v príkladnej starostlivosti o školy, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti aj
v uplynulom školskom roku. Finančné injekcie z rozpočtu
Mesta Trenčína smerom k našej škole v 2. polroku minulého roka a 1. polroku tohto roka boli v objeme 632 500 Sk.
Uvedené prostriedky sme pouţili na inováciu zariadenia
tried. Zakúpili sme 160 školských lavíc a 320 ţiackych
stoličiek, v triedach sme vymenili 27 učiteľských katedier
so stoličkami. Vďaka Mestu Trenčín a jeho rozpočtu sme
získali aj novú výpočtovú techniku (hardver aj softver)
v celkovej výške 151 740 Sk, ktorou sme modernizovali
IKT v rámci prevádzky školy. Verím, ţe v intenciách
finančnej podpory škôl z rozpočtu Mesta Trenčín sa bude
pokračovať aj naďalej.
3. Na začatie nového školského roka sme pripravení. Škola je
uprataná a vyčistená, poškodený inventár opravený či
vymenený. Vymaľovali sme školskú kuchyňu, opravili
zariadenia školského areálu. V pedagogickom kolektíve
nastali minimálne presuny a zmeny. Všetci zamestnanci
školy sa tešíme na príchod ţiakov a najmä 64 prváčikov.
Mgr. Michal Galko, riaditeľ Základnej školy, Dlhé Hony :
1. Uplynulý školský rok musím hodnotiť ako úspešný, či v
oblasti vzdelávacej, výchovnej alebo mimoškolskej. V
oblasti vzdelávacej sa nám podarilo aj v tomto období, keď
všeobecne pretrváva nezáujem niektorých skupín ţiakov o
proces vzdelávania, dosiahnuť
neklesajúcu úroveň vedomostí.
Snáď najlepším ukazovateľom
úrovne vzdelávania je prijatie
ţiakov na štúdium na stredných
školách. Takmer všetci ţiaci
deviatych ročníkov sa umiest382

nili na maturitných odboroch a takmer 40% ţiakov bolo
prijatých na gymnáziá. Ďalším ukazovateľom boli aj výsledky vysoko nad celoslovenským priemerom. Úroveň
vedomostí dokazujú aj umiestnenia našich ţiakov na
súťaţiach. Získali sme mnoţstvo popredných umiestnení v
rámci okresu, kraja a Slovenska. Potešiteľný je fakt, ţe
popri uţ tradičných úspechoch v predmetových olympiádach sa dokáţeme presadzovať aj v umeleckej oblasti, no
najväčší nárast úspešnosti sme zaznamenali v oblasti športu.
Zloţitejšia situácia je v oblasti výchovy. Zaznamenávame
pokles morálky, vyskytli sa problémy kriminality mládeţe,
zhoršené správanie, neospravedlnené absencie... Na odstránenie týchto negatív boli zamerané projekty, ktoré naša
škola realizovala s rôznymi organizáciami. Úspešný bol
najmä projekt Správaj sa normálne, realizovaný v spolupráci s políciou. Neodmysliteľnou súčasťou našej školy
bola aj bohatá mimoškolská činnosť. Na škole pracovalo 25
krúţkov so zameraním na šport, cudzie jazyky, umenie,
techniku... V minulom školskom roku začalo na našej škole
pracovať aj školské športové stredisko mládeţe zamerané
na volejbal dievčat. O netradičné akcie sa postaral školský
klub. Pripravil rôzne súťaţe, zábavné podujatia, vystúpenia
pre rodičov (Miss, Superstar, Karneval, Vianoce, Deň
matiek). Veľmi úspešný bol aj projekt Rozumieme si!? so
základnou školou zo Zlína. Financie na projekt poskytla
Európska únia mestu Zlín. Projekt bol zameraný na odbúranie jazykovej bariéry medzi Čechmi a Slovákmi. Ţiaci
pracovali na tzv. miniprojektoch v českom jazyku a absolvovali dva športové pobyty plné zaujímavého programu.
2. Veľmi sme privítali krok vedenia mesta Trenčín, keď uţ
druhý rok poskytlo dotáciu 500 Sk na ţiaka na zmodernizovanie zariadenia v školách. Výsledkom tejto podpory
bolo nové vybavenie v triedach. Nové lavice, tabule, násten383

ky... Dúfam, ţe táto forma príspevku bude pokračovať aj v
nasledujúcom období. Samozrejme prostriedkov by bolo
potrebné viac napr. na strechu, zateplenie, výmenu okien,
reguláciu vykurovacieho systému. Snáď najaktuálnejšou
témou je športový areál školy, ktorého projektová dokumentácia sa pripravuje. Verím, ţe sa nájdu financie a
projekt bude čo najskôr zrealizovaný.
3. Škola je uţ pripravená na budúci školský rok po stránke
personálnej a technickej. Podarilo sa nám personálne
zabezpečiť vyučovací proces tak, aby uţ aj tak vysoké
percento odbornosti bolo ešte na vyššej úrovni. Je potrebné
dopracovať ešte nejaké detaily a verím, ţe v septembri budú
brány školy opäť pripravené privítať všetkých ţiakov.
Mgr. Jozef Spišák, riaditeľ Základnej školy, Novomeského
1. Hlavné úlohy a ciele stanovené na začiatku školského roka,
ktoré vychádzali z analýzy predchádzajúceho roka a aj
výsledkov inšpekčnej činnosti z roku 2006 sa nám v prevaţnej miere darilo plniť. V škole pracujú veľmi skúsení
pedagogickí pracovníci, ktorí volili rôzne
metódy na spestrenie procesu výchovy
a učenia, čím sa vyučovanie stalo príťaţlivejším a zaujímavejším. Zorganizovali
pre ţiakov veľké mnoţstvo besied s rôznou tematikou, exkurzií a výletov, výchovných koncertov a iných súťaţí. Nemoţno nespomenúť aj účasť našich ţiakov na športových
súťaţiach všetkého druhu. Neodmysliteľnou súčasťou práce
našich učiteľov a ţiakov sa stali predmetové olympiády
a súťaţe. Zapojenosť a úspešnosť bola ako kaţdoročne
veľmi vysoká, čoho dôkazom sú aj popredné umiestnenia
na nich. Tu moţno vidieť aká pozornosť sa venovala
talentovaným ţiakom. Taktieţ kladne moţno hodnotiť
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prípravu ţiakov 9. ročníka na Monitor 9 i výsledky prijatia
na stredné školy, ale i učilištia. V predchádzajúcom
školskom roku pracovalo v škole 30 záujmových krúţkov
rôzneho zamerania, pod vedením učiteľov, ale rodičov, 520
ţiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy, ktorých finančné
prostriedky boli pouţité aj na skvalitnenie vybavenia jednotlivých kabinetov. Nemoţno zabudnúť ani na veľmi úspešnú činnosť športových tried, ktoré sú zamerané na
karate. Ţiaci týchto tried sú niekoľko násobnými majstrami
Slovenska medzi jednotlivcami, ale i druţstvami.
2. Jednoznačne veľmi vysoko hodnotím spoluprácu s Mestským úradom, útvarom školstva a sociálnych vecí. Je vidieť
záujem predstaviteľov mesta o dianie v školách a hlavne
neoceniteľná je finančná a materiálna pomoc rôzneho druhu. Chcel by som spomenúť nákup siedmych nových počítačových zostáv, vybavenie jedného ročníka novým nábytkom (lavice, stoličky), tabule, odvodnenie CO – krytu za
vyše 2 mil. korún, rekonštrukciu školskej plavárne za vyše
jeden mil. Sk. Významnou investíciou pre našu školu, ale aj
pre celé sídlisko a mesto bolo vybudovanie školského
športového areálu, ktorého hodnota bola vyššia ako 42 miliónov Sk. Tento areál od jeho otvorenia navštívilo niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. Stal sa nielen miestom
pre šport, ale aj miestom prechádzok a odpočinku. Je
všeobecne známe, ţe finančná situácia v školstve nie je
najlepšia aj vzhľadom na stav a opotrebovanie budov a zariadenia. Zrejme ani v budúcnosti nebude dostatok prostriedkov poskytovaných štátom a tak privítame kaţdú pomoc, ktorú nám poskytne mesto na skvalitnenie výuky a
materiálno-technického zabezpečenia.
3. Tak ako kaţdý rok sa snaţíme, aby ţiaci a pracovníci školy
po prázdninách prišli do krajšieho, estetickejšieho, ale aj
zdravšieho prostredia. Preto finišujeme s maliarskymi,
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natieračskými prácami, výmenami lavíc pre piatakov a dúfam, ţe to do začiatku školského roka stihneme. Po pedagogickej a personálnej stránke sme pripravení a verím, ţe
sa nám v novom školskom roku bude naďalej dariť.
Mgr. Daniela Felgrová, riaditeľka Základnej školy, Kubranská cesta
1. V predchádzajúcom školskom roku sme mali štátnu školskú
inšpekciu, ktorá nasledovne hodnotila naše výchovnovyučovacie výsledky: celková úroveň pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole je vyššia ako výsledky komplexných inšpekcií v školskom
roku 2005/06 v Slovenskej republike a v
Školskom inšpekčnom centre Trenčín. Stabilne dobré výsledky dosahuje škola posledné 2 roky v Monitore. Veľmi výrazné výsledky dosiahla
škola v športe a v matematických súťaţiach (Pytagoriáda).
Rezervy máme hlavne v oblasti vyučovania cudzích jazykov a do budúcnosti sa chceme zamerať na zlepšenie
úrovne vyučovania informatiky.
2. Škola privítala príspevok Mesta Trenčín vo výške 500 Sk na
ţiaka, ktorý sme pouţili na skrášlenie interiéru školy. Napriek zdĺhavému riešeniu problému okolo dofinancovania
ihriska, škola získala ďalšie moţnosti rozvíjať športové
aktivity nielen pre ţiakov školy, ale aj pre verejnosť. Našou
prioritnou poţiadavkou zostávajú opravy striech nad
telocvičňou a budovami školy. Východiskové riešenie ako
ušetriť finančné prostriedky vidíme v prehodnotení spôsobu
vykurovania našej školy v rámci areálu, ktorého súčasťou je
materská škola, Pedagogicko-psychologická poradňa a
Kultúrne stredisko. Absolútne sme nepostrehli finančný
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efekt úsporného vykurovania z našej strany napr. v čase
vianočných alebo jarných prázdnin.
3. Škola je pripravená v novom školskom roku 2007/2008
privítať nových prváčikov vo dvoch triedach, z toho jedna
je pre mimoriadne nadané deti. Cez prázdniny sme
svojpomocne dokončili maľovanie tried a chodieb, ktoré sa
postupne realizovalo v priebehu 3 rokov, takţe ţiaci
nastúpia do čistých tried, z toho v 7 triedach aj do nových
lavíc. Pokračujeme aj tento školský rok v Projekte vzdelávania mimoriadne nadaných detí v 4 triedach I. stupňa a
jednej triede II. stupňa a v 3 matematických triedach. To, ţe
škola je dobre pripravená na nový školský rok, je aj
výsledkom dobrej spolupráce školy s Radou rodičov a
Radou školy, za čo im patrí veľká vďaka.
RNDr. Darina Lochmanová, riaditeľka Základnej školy,
Východná ul.
1. Výchovno – vzdelávacie výsledky za školský rok
2006/2007 môţem hodnotiť vcelku pozitívne. Spokojní sme
aj s výsledkom Monitoru – zo slovenského jazyka dosiahli
deviataci najlepší výsledok medzi školami a v matematike
boli v poradí štvrtí, čo odzrkadľuje kvalitnú prácu ţiakov
a pedagógov. Okrem samotnej práce v škole sa ţiaci zúčastňovali mnohých vedomostných, umeleckých či športových
súťaţí, kde dosahovali veľmi pekné výsledky. Za všetky
spomeniem 2. miesto Lindy Sičákovej zo 7. A v celoslovenskej súťaţi v rétorike (Mgr. Balková), či 2. miesto
Márie Michalíkovej zo 4. A v krajskom kole Slovenského
slávika (Mgr. Dolejská). Všetky dosiahnuté úspechy detí sú
prístupné na naše webovej stránke. Darilo sa nám aj v realizácií projektov – uţ po druhý raz sme sa stali Zelenou
školou, certifikát a vlajku sme prebrali na slávnostnej
ceremónií v Spišskej novej Vsi (Mgr. Turčanová). Úspe387

chom je aj ocenenie projektu Zero Carbon City – ţiaci
prevzali ocenenie z rúk ministra školstva J. Mikolaja.
Projekty sa stali súčasťou ţivota našej školy. Ďalej sa nám
podarilo zorganizovať Majstrovstvá Slovenska v Gymnastickom štvorboji, ktorých úroveň a priebeh ocenil aj predseda Slovenskej gymnastickej federácie. Okrem úspešnej
organizácie na pretekoch bodovali aj naše gymnastky – v
kategórií mladších ţiačok naše druţstvo obsadilo 2. miesto,
v kategórií starších ţiačok naše druţstvo obsadilo 4. miesto.
Preteky sa vydarili Monike Deckej zo 7. A, ktorá majstrovstvá Slovenska vo svojej kategórií vyhrala. Poďakovanie patrí tímu trénerov pod vedením Mgr. Pavlíčkovej.
Príkladom ďalších športových úspechov je víťazstvo našich
ţiakov v streetballe (Mgr. Kaduk).
2. Vďaka dotácií mesta sa nám podarilo vybaviť novými
lavicami a stoličkami triedy prvého stupňa. Problémom
stále ostáva nevyhovujúci stav strechy v celom objekte
školy, jej oprava by skvalitnila prostredie, v ktorom ţiaci a
učitelia pracujú.
3. Na nový školský rok sme pripravení. Okrem uţ spomínaného nového vybavenia tried sme sa počas prázdnin
sústredili na maliarske a rekonštrukčné práce v objekte
školy, ako napríklad farebnú úpravu priestorov šatní
a podobne. Zamýšľame sa aj nad ďalšími projektmi a verím,
ţe sa nám bude dariť aj v nasledujúcom školskom roku.
Mgr. Eva Masácová, riaditeľka Základnej školy Na dolinách
1. Výchovno-vyučovacie výsledky za školský rok 2006/07
hodnotíme ako veľmi dobré, o čom svedčí aj výsledok
prijímacieho konania ţiakov končiacich povinnú školskú
dochádzku. Zo 75 ţiakov 9. ročníka 86,7% pokračuje v
štúdiu na gymnáziách, stredných školách a stredné odborné
učilištia s maturitou. Všetci ţiaci 9. ročníka písali Monitor v
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prvom riadnom termíne a ich výsledky zodpovedajú vedomostnej úrovni testovaných ţiakov a sú totoţné s ich
polročným hodnotením. V dňoch 15. - 19. januára 2007
Inšpekčné centrum v Trenčíne vykonalo v našej škole
komplexnú inšpekciu zameranú na stav a hodnotenie úrovne
pedagogického riadenia , výchovno-vyučovacieho procesu a
podmienok pre výchovu a vzdelávanie. Závery inšpekcie:
celková úroveň pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania je vyššia ako výsledky komplexných inšpekcií v školskom roku 2005/06 v rámci Slovenskej republiky a v Školskom inšpekčnom centre v Trenčíne. Celkové hodnotenie školy je na dobrej úrovni. Máme
vynikajúcich ţiakov, ktorí dosiahli úspechy nielen vďaka
svojmu talentu, ale najmä vďaka svojej pracovitosti a
húţevnatosti. K takým patria Jozef Šimún, víťaz okresného
kola matematickej olympiády a aj talentovaný hudobník,
Pavol Sabo, víťaz okresného kola chemickej olympiády,
Samuel Štefánik, víťaz celoslovenského kola cezpoľného
behu a talentovaný futbalista, Alica Bretschneiderová, úspešná, skromná, milá ţiačka a reprezentantka v karate, ktorá
uţ v 13 rokoch dosiahla také športové úspechy, ktoré jej
môţu závidieť aj podstatne starší športovci a Klaudia
Petrovská, reprezentantka vo florbale. Pozornosť si zaslúţia
aj naši ţiaci zo športových tried so zameraním na futbal,
ktorí nielen úspešne reprezentovali Futbalový klub AS
Trenčín, ale sa aktívne zapájali do vedomostných súťaţí,
olympiád a ďalších školských i mimoškolských aktivít.
2. Sme vďační mestu Trenčín, ktoré pomáha školám riešiť
potreby v materiálno - technickom zabezpečení. Zakúpili
sme školský ţiacky nábytok do ďalších troch tried, zakúpili
sme učebné pomôcky pre dejepis, zemepis, matematiku,
chémiu, prírodopis a 1. stupeň v sume 209.000 Sk.
Najväčším problémom našej školy je nedoriešená delimi389

tácia majetku medzi štátom a Mestom Trenčín. Trápia nás
nevysporiadané pozemky, nedoriešené vlastnícke vzťahy.
Pevne veríme, ţe sa táto situácia čoskoro dorieši. Naša
škola je totiţ v areáli Detského mestečka, v krásnom
prostredí, kde je pokoj pre vyučovací proces, pre ţiakov
bezpečnosť, podmienky pre šport, mimovyučovaciu záujmovú činnosť, Podstatne sa zlepšilo autobusové spojenie s
celým Trenčínom, čo uľahčilo ţiakom a ich rodičom
dochádzanie do a zo školy. Čaká nás vybudovanie elektrickej prípojky areálového rozvodu z trafostanice do školy,
ktorá sa má realizovať v tomto kalendárnom roku. Plánujeme dokončiť opravu strešného plášťa a zateplenie bloku
D) s rozlohou 1.184,8 m² (nad triedami) a sprevádzkovanie
krytej plavárne pre potreby základného plaveckého výcviku
ţiakov.
3. Na otvorenie školského roka 2007/08 sa zodpovedne
pripravujeme. Otvárame ďalšiu športovú triedu so zameraním na futbal - celkove ich budeme mať v 5.- 9. ročníku
päť tried. Máme zabezpečených kvalifikovaných pedagógov
a trénerov, ktorí majú chuť a záujem pracovať so ţiakmi.
Máme pripravenú pestrú ponuku záujmovej činnosti.
Mgr. Alena Schifferová, riaditeľka Základnej školy Potočná
ul.
1. Výchovno-vyučovacie výsledky sú veľmi dobré, všetci
ţiaci našej školy prospeli. Nemuseli sme
udeliť ani jednu zníţenú známku zo
správania. Veľmi dobré výsledky dosahuje škola i v rámci aktivít zelenej školy
a v spolupráci s občianskym zdruţením.
2. Snaţíme sa v rámci obmedzených finančných moţností školu modernizovať.
Neustále dopĺňame vybavenie počítačo390

vej učebne. Postupne vybavujeme učebne novším zariadením. V súčasnosti nám zostáva v spolupráci so školskými
zariadeniami dokončiť pripojenie budovy školy na mestskú
kanalizáciu a doriešiť spôsob dovozu stravy.
3. Naši zamestnanci sa tešia na prácu so ţiakmi. Ponúkame
príjemnú rodinnú atmosféru, prírodné prostredie, výučbu
anglického jazyka, 100 % pedagogickú odbornosť, vyučovanie prostredníctvom moderných vyučovacích metód a
foriem práce s vyuţívaním počítačových výukových programov, zapájanie sa do internetového vzdelávania prostredníctvom rôznych vzdelávacích súťaţí, krúţkovú činnosť. K dispozícii je i školský klub detí s rannou a
popoludňajšou prevádzkou. Našim cieľom je klásť dôraz na
nekonzumné a duchovné stránky ţivota a týmto trvalo
presadzovať zásady a princípy environmentálnej výchovy.
Veronika Soukupová, riaditeľka Základnej umeleckej školy
Trenčín:
1. Našim prvoradým cieľom je poskytovať základy umeleckého vzdelávania pre talentovaných záujemcov vo veku
spravidla od päť rokov aţ do dospelosti. V školskom roku
2006/2007 navštevovalo naše umelecké odbory 1062 ţiakov. V súčasnej dobe
patrí škola k neodmysliteľnej súčasti spoločenského a kultúrneho
ţivota v meste. Škola
počas celého roka uskutočňuje mnoţstvo koncertov, vystúpení a vernisáţí pre rodičov a širokú kultúrnu
verejnosť (interné a triedne koncerty, verejné a výchovné
koncerty, výstavy). Mnoţstvo vystúpení ţiaci základnej
umeleckej školy predvedú na rôznych akciách spolo391

čenských organizácií (vernisáţe výstav, krsty kníh a CD,
besedy s významnými osobnosťami, výročné schôdze,
odmeňovania a pod.) Takýchto kultúrnych akcií bolo v
minulom školskom roku viac ako 150. Vysoká umelecká a
výchovno-vzdelávacia úroveň školy sa odzrkadlila na
výsledkoch našich ţiakov v celoslovenských a medzinárodných súťaţiach: Celoslovenská klavírna súťaţ Schneiderova - strieborné pásmo, Celoslovenská dychová súťaţ
Nitrianska - zlaté pásmo a cena poroty (flauta), Celoslov.
dychová súťaţ - 1. miesto (kvarteto zobcových fláut),
Medzinárodná spevácka súťaţ - strieborné pásmo, Celoslovenská spevácka súťaţ - strieborné pásmo, Medzinárodná výtvarná súťaţ Uherský Brod, - 6 ocenení,
Medzinárodná výtvarná súťaţ Výtvarné alternatívy Povaţská Bystrica - 9 ocenení, Medzinár. výtvarná súťaţ Lidice 35 ocenení a 2 pamätné medaily, Medzinárodná výtvarná
súťaţ Bohúňová paleta - 22 ocenení, Medzinárodná výtvarná súťaţ v Toruni - 15 ocenení a cena za kolekciu prác.
Spolupracujeme s hudobnou školou v Poľsku, ZUŠ v Českom Těšíne a v Opave. V tomto školskom roku sa nám
podarilo usporiadať spoločný verejný medzinárodný koncert pod názvom Hudba bez hraníc. Veľkým povzbudením
do ďalšej práce pre členov Komorného sláčikového
orchestra bolo pozvanie a následné účinkovanie na našom
najväčšom hudobnom festivale Pohoda. V minulom školskom roku sme v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
zaviedli nový učebný predmet - Hra na saxofóne.
2. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na materiálnotechnické vybavenie školy sme pouţili a pouţijeme na nákup učebných pomôcok, hudobných nástrojov, nábytku a
pod. Je to veľká finančná pomoc pre školu, ale nákup potrebných učeb. pomôcok nepokryje. Niektoré hudobné nástroje (hlavne klavíre) uţ dosluhujú a nový klavír stojí
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najmenej 500.000 tisíc Sk. Kapitálové výdavky sme nečerpali, nakoľko nám ţiadne neboli poukázané.
3. Škola sídli v dvoch starších prenajatých budovách, ktoré by
potrebovali väčšiu generálnu opravu. V rámci našich moţností sa snaţíme ţiakom zabezpečiť aspoň čisté priestory, v
ktorých by s chuťou začali svoje umelecké vzdelávanie v
novom školskom roku.
Info Trenčín 23.08.2007
Pomocná evidencia 530/1/07
Katedra jazykov na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka
v Trenčíne pod záštitou rektora Dr.h.c. Ing. Juraja Wagnera,
PhD. a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavla Sedláčka, MPH pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia
Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka uskutočnila v dňoch 6. – 7.
septembra
2007
medzinárodnú konferenciu
Lingua
Summit 2007 na
tému „Komunikácia kultúr v zjednocujúcej sa Európe“.
Konferenciu otvorila a hostí privítala vedúca katedry jazykov
Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PhDr. Elena Delgádová. Účastníkov
v mene univerzity pozdravil rektor Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH. Po tomto slávnostnom úvode, v ktorom
s krátkym kultúrnym programom vystúpilo umelecké dueto
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učiteľov Ivety Pruţincovej a Michala Orechovského zo
Základnej umeleckej školy v Trenčíne, s plenárnou prednáškou vystúpil prof. PhDr. Richard Repka na tému „Komunikácia, kontextualizácia a komunikatívne vyučovanie cudzích jazykov“. Jednotlivé vystúpenia účastníkov konferencie sa konali v sekcii slovensko-českého jazyka, anglického
jazyka, nemeckého jazyka a španielskeho jazyka. Účastníci
konferencie konštatovali, ţe popri odovzdaní svojich poznatkov z jazykového vzdelávania v Európe, kaţdý, kto sa naučí
iný jazyk, poznáva aj kultúru tej krajiny, ktorý sa naučil. Preto
treba efektívne komunikovať. Konferencie sa zúčastnilo 60
odborníkov v linguistike zo Španielska, Rumunska, Ukrajiny,
Chorvátska, Veľkej Británie, Ruska, Kanárskych ostrovov,
Českej republiky a Slovenskej republiky.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 540/1/07, 553/1/07
Do základných škôl v Trenčíne do nového školského roka
2007/2008, ktorý sa začal dňa 3. septembra 2007 nastúpilo
4.519 ţiakov. Trend zniţovania počtov ţiakov na základných
školách pokračoval, lebo do prvých ročníkov nastúpilo 450
ţiakov a predchádzajúcom školskom roku ukončilo školskú
dochádzku 654 deviatakov, čo je o 204 detí menej ako
v predchádzajúcom školskom roku 2006/2007. Len pre lepšiu
informovanosť treba podotknúť, ţe „na území mesta Trenčín je evidovaných
osem plno organizovaných
škôl (ročníky 1. aţ 9.)
a jednu neúplne organizovanú školu v mestskej časti
Opatová na Potočnej ulici,
v ktorej sú ročníky 1. aţ 4.
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Okrem škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín sa v
meste Trenčín nachádzajú ešte dve základné školy s inými
zriaďovateľmi a to cirkevná Základná škola sv. AndrejaSvorada a Benedikta, ktorej zriaďovateľom je Nitrianske
biskupstvo a Špeciálna základná škola internátna Vladimíra
Predmerského, ktorej zriaďovateľom je Krajský školský úrad“
povedal vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského
úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ. Vo svojom konkretizoval
špeciálne zameranie jednotlivých škôl. Tak napríklad Základná škola Kubranská cesta sa venuje edukácii intelektovo
nadaných detí v projekte ERIN, Základná škola Hodţova ul. je
zameraná na hokejovú prípravu, Základná škola Na dolinách
má futbalové triedy a Základná škola Ul. L. Novomeského sa
zameriava na karate. V Základnej škole Východná ul. sú triedy
basketbalu a športovej gymnastiky. V Základnej škole Bezručova ul. a Základnej škole Dlhé hony sa na šport nešpecializujú. Všetky tieto školy majú však rozšírenú jazykovú
výučbu.
Základná škola Bezručova ul. má ako jediná v meste bezbariérový prístup a výťah slúţiaci pre vozičkárov. Aby mali
postihnuté deti čo najlepšie podmienky, pracujú na škole aj
asistenti učiteľov.
Mesto je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy, ktorú
navštevovalo v minulom školskom roku 1.062 detí a Centrum
voľného času. Kaţdé ráno počas školského roka na
priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl sledujú a
riadia premávku mestskí policajti.
Info Trenčín 06.09.2007
Pomocná evidencia 550/1/07
Úlohou 1. ročníka vedeckej konferencie Otvorená univerzita 2007, ktorá sa uskutočnila 11. septembra 2007 na Fakulte
mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
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bolo podchytiť záujem ţiakov a študentov o vedu a techniku.
Zároveň jej cieľom bola popularizácia moderného a perspektívneho vedného odboru mechatronika. Súčasťou konferencie
bola aj prezentácia naučených zručností a znalostí študentov
stredných škôl pri mechatronických modeloch a výstava
robotických zariadení, ktoré zhotovili v spolupráci s mladými
asistentami Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka. Konferenciu otvoril rektor Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Konferenciu podporila Agentúra pre podporu výskumu
a vývoja.
Vlastné poznámky
Dňa 11. septembra 2007 vedenie Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka zvolalo tlačovú konferenciu, v súvislosti
so začiatkom nového akademického roka 2007/2008 a osláv
10. výročia svojej existencie. V úvode tlačovej konferencie
prítomných novinárov privítala vedúca referátu styku s verejnosťou. Ing. Ruţena Wagnerová.. Konštatovala, ţe dnešné
stretnutie sa uskutočňuje po prvýkrát v novozriadenej zasadačke
v rekonštruovanej rektorátnej
budove.
Úvodné slovo predniesol rektor Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka
vyznamenanie prevzal aj kronikár Mesta Trenčín Jozef Čerty
Dr.h.c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý v krátkom zamyslení priblíţil obdobie spred desiatich rokov, kedy vznik vysokej školy v Trenčíne našiel oporu v zákone z 15. mája 1997 a hŕstka nadšencov
z radov učiteľov pretavila do reálnej skutočnosti snahy
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minulých generácií vdýchla ţivot novej vysokej škole so
štyrmi fakultami na slávnostnom otvorení akademického roka
13. septembra 1997 so 723 študentmi. Zhodnotil uplynulé
desaťročné obdobie univerzity a zoznámil novotami. s ktorými
vstupuje univerzita do nového akademického roku 2007/2008.
Tohoročný akademický rok sa bude symbolicky tieţ otvárať
13. septembra a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
vstupuje do neho s piatimi fakultami, ktoré by malo navštevovať cca 7.000 študentov a to v bakalárskej forme štúdia
5.614 študentov, v magisterskej a inţinierskej forme štúdia
1.246 študentov a vo forme doktorandského štúdia 107 študentov. Tieto počty sa môţu ešte zmeniť, pretoţe zápisy ešte

stále prebiehajú. Univerzita má študentov vo všetkých
stupňoch štúdia, čím spĺňa podmienky kaţdej plnohodnotnej
univerzity. V dennej forme štúdia v nasledujúcom akademickom roku bude študovať 4.036 študentov a v externej forme
štúdia 2.931 študentov. Najpočetnejšou fakultou univerzity
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorej bude
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študovať viac ako 3.700 študentov a druhou najpočetnejšou
fakultou je Fakulta mechatroniky, na ktorej bude študovať
viac ako 1.100 študentov. Veľký záujem je o štúdium na
Fakulte zdravotníctva a ošetrovateľstva, ktorá má zapísaných
vyše 600 študentov a o štúdium na Ústave prírodných a sociálnych vied v učebnom odbore Politológia, kde je zapísaných vyše 560 študentov. Rektor vyslovil presvedčenie, ţe
kvantitatívne stavy študentov dosahujú uţ strop, čo znamená,
ţe univerzita dosiahla stav, ktorý sa dala do vienka pri svojom
zrode a bude sa musieť viac venovať kvalite. Vedeckovýskumnú činnosť a výchovu a vzdelávanie zabezpečuje takmer 250 učiteľov a manaţérov a 30 vedeckých pracovníkov.
Z hľadiska úrovne vzdelanosti učiteľov, výchovno-vzdelávací
proces bude zabezpečovať 50 profesorov a mimoriadnych profesorov, 40 docentov 51 učiteľov s vedeckou hodnosťou CSc.
a PhD. Cca 280 osôb zabezpečuje vnútorný chod univerzity.
Univerzita sa prezentovala aj medzinárodne a stala členom
Európskej asociácie univerzít, Poddunajskej konferencie rektorov a Asociácie univerzít karpatského regiónu. Univerzita
má širokú spoluprácu na základe zmlúv s univerzitami nielen
v Európe, ale aj v USA. Zmluvy nie sú formálne, ale sú ţivé,
čo potvrdí účasť zástupcov zahraničných univerzít na
slávnostnom otvorení nového akademického roka dňa 13.
septembra 2007. V tento deň príjmu rektori Iţevskej a Bolognskej univerzity čestný vedecký titul Dr.h.c. Potom podrobne
informoval o priebehu slávnostného otvorenia akademického
roku 2007/2008 pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorý sa uskutoční
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča vo štvrtok 13. septembra 2007. o 9,30 hod. v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne za účasti predsedu Vlády Slovenskej republiky Róberta Fica, podpredsedu Vlády Slovenskej republiky
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Dušana Čaploviča, ministra školstva Slovenskej republiky
Dušana Mikolaja, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Mesta Trenčín, rektorov európskych univerzít a ďalších významných osobností a pozvaných hostí. Na otázky zástupcov
médií odpovedali ďalší akademickí funkcionári univerzity –
prorektori Rozmarína Dubovská, Juraj Slabeycius, Kristína
Zgodavová a Eva Grmanová. Na záver za dobrú spoluprácu
v uplynulom období ocenila Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka novinárov, ktorým ocenenie odovzdal rektor univerzity Dr.h.c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Na záver tlačovej
konferencie odovzdal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ocenenia pri príleţitosti decénia univerzity týmto
zástupcom médií :
- Medailu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka za
propagáciu vzdelávania, vedy a výskumu na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka prevzali PhDr. Milan Kráľ,
Mgr. Jozef Čery, PhDr. Oľga Kajabová, Erika Ságová
a Radovan Stoklasa.
- Bronzovú medailu M. Hella za zásluhy o rozvoj vedy a
vzdelanosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
pri príleţitosti 10. výročia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prevzali Mgr. Ľubomíra Sedláková
z Trenčianskych novín, PhDr. Peter Toman z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ing. Peter Hlucháň, riaditeľ
Trenčianskej televízie.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 537/1/07
Divadelná sála Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených Slovenskej republiky v Trenčíne bola dňa 13. septembra 2007 miestom osláv 10. výročia vzniku Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka a otvorenia nového akademického roka 2007/2008 Trenčianskej univerzity Alexandra
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Dubčeka za účasti popredných činiteľov verejného a spoločneského ţivota Slovenskej republiky, kraja a mesta Trenčín,
z ktorých treba spomenúť podpredsedu Národnej rady
Slovenskej republiky Miroslava Cíţa, podpredsedu Vlády
Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH,
primátora
Mesta
Trenčín Ing. Branislava
Cellera,
poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky, akademických funkcionárov
spriatelených univerzít a študentov.
Po štátnej hymne
Slovenskej republiky, ktorú zaspieval Spevácky zbor Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka za dirigovania PaedDr. Jozefa Vakoša,
PhD., prítomných hostí privítala prorektorka pre sociálnu
starostlivosť RNDr. Eva Grmanová. S pozdravnými príhovormi vystúpili všetci vyššie spomenutí hostia.
V rámci osláv po prvý raz udelili najvyššie univerzitné
vyznamenanie - Zlatú medailu Maximiliána Hella za
zásluhy o rozvoj univerzity, vedy a vzdelanosti. Ako prvý ju
získal prezident Slovenskej republiky JUDr. Ivan Gašparovič. Za ním nasledoval premiér Vlády Slovenskej republiky
JUDr. Róbert Fico, minister školstva Slovenskej republiky
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. a JUDr. Vladimír Mečiar, za
ktorého vlády univerzita vznikla. Menovaní sa na slávnosti
neukázali, takţe ako prvý si cenu osobne prevzal aţ exprezident Slovenskej republiky Ing. Rudolf Schuster. Nasledoval ho podpredseda Vlády Slovenskej republiky PhDr.
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Dušan Čaplovič, DrSc., predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý sa pričinil o
zaloţenie Fakulty zdravotníctva, primátor Trenčína Ing.
Branislav Celler, ktorému univerzita poďakovala za uvoľnenie nepotrebných budov. Poslednú zlatú medailu získal
rektor Technickej univerzity v Košiciach Ján
Sinay.
Vyvrcholením osláv
univerzity bolo udelenie
čestných titulov Dr.h.c.
rektorovi Iţevskej štátnej univerzity Ivanovi
Vasilievičovi Abramovovi a rektorovi Bolonskej univerzity Pier Ugo Calzolarimu za prejav upevňovania
vzťahov s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka,
najmä však prínos k rozvoju vedy a vzdelávania. V závere
osláv vystúpil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý vo
svojom príhovore priblíţil historické chvíle spred desiatich
rokov, „kedy presne na deň 13. septembra 1997 v objekte
Domu armády bol otvorený prvý akademický rok Trenčianskej univerzity, naplnení veľkými očakávaniami, túţbami,
predstavami a cieľmi pre budúce dni, mesiace a roky, ktoré
nás čakajú“. „Tento deň bol zhmotnením vízie, ale aj plodom
tvrdej práce ľudí z regiónu v čele s vtedajším prednostom
Krajského úradu v Trenčín Ing. Milanom Topolim, podporovanú vtedajšou vládou Slovenskej republiky pod vedením Vladimíra Mečiara, ktorí priviedli na svetlo sveta projekt Trenčianskej univerzity. Tým, ktorí stáli pri kolíske Trenčianskej
univerzity úprimne ďakujeme“. V krátkej reminiscencii sa zastavil pri historických chvíľach začiatku prvého akademického
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roka, keď rektor akademik Ivan Plander privítal na štyroch
fakultách prvých 720 študentov a malú skupinku učiteľov.
S vyučovaním sa začalo vo dvoch budovách v Trenčíne
a jednou v Púchove. „Prekáţok bolo neúrekom, ale všetky
hravo preválcovalo naše nadšenie. Naplnilo sa mnohoročné
prianie mať v Trenčíne vysokú školu. Vedeli sme, ţe jej vznik
bude mať nielen vzdelávací, ale aj kultúrny význam pre mesto
Trenčín, pre rozvoj celého regiónu a Slovenskej republiky“.
Keď sa pozeráme späť na uplynulých desať rokov, ţe je tomu
tak. Veď základom modernej Európy sú práve regióny so
silnou ekonomikou a infraštruktúrou, ktorých silu umocňuje
vysokoškolský vzdelávací dom.
Pri desiatich narodeninách univerzity spomenul, ţe táto sa
rozrástla na desaťnásobok, keď na jej piatich fakultách, bude
študovať cca 7.000 študentov a to v bakalárskej forme štúdia
5.614 študentov, v magisterskej a inţinierskej forme štúdia
1.246 študentov a vo forme doktorandského štúdia 107 študentov. Tieto počty sa môţu ešte zmeniť, pretoţe zápisy ešte
stále prebiehajú. Univerzita má študentov vo všetkých stupňoch štúdia, čím spĺňa podmienky kaţdej plnohodnotnej
univerzity. V dennej forme štúdia v nasledujúcom akademickom roku bude študovať 4.036 študentov a v externej forme
štúdia 2.931 študentov. Najpočetnejšou fakultou univerzity
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorej bude študovať viac ako 3.700 študentov a druhou najpočetnejšou
fakultou je Fakulta mechatroniky, na ktorej bude študovať
viac ako 1.100 študentov. Veľký záujem je o štúdium na
Fakulte zdravotníctva a ošetrovateľstva, ktorá má zapísaných
vyše 600 študentov a o štúdium na Ústave prírodných a sociálnych vied v učebnom odbore Politológia, kde je zapísaných vyše 560 študentov. Rektor vyslovil presvedčenie, ţe
kvantitatívne stavy študentov dosahujú uţ strop, čo znamená,
ţe univerzita dosiahla stav, ktorý sa dala do vienka pri svojom
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zrode a bude sa musieť viac venovať kvalite. Vedeckovýskumnú činnosť a výchovu a vzdelávanie zabezpečuje
takmer 250 učiteľov a manaţérov a 30 vedeckých pracovníkov. Z hľadiska úrovne vzdelanosti učiteľov, výchovnovzdelávací proces bude zabezpečovať 50 profesorov a mimoriadnych profesorov, 40 docentov 51 učiteľov s vedeckou hodnosťou CSc. a PhD. Cca 280 osôb zabezpečuje vnútorný chod
univerzity. Univerzita sa prezentovala aj medzinárodne a stala
členom Európskej asociácie univerzít, Poddunajskej konferencie rektorov a Asociácie univerzít karpatského regiónu.
Univerzita má širokú spoluprácu na základe zmlúv s univerzitami nielen v Európe, ale aj v USA. Zmluvy nie sú formálne.
Za uplynulých desať rokov opustilo brány univerzity 2.880
inţinierov, 970 bakalárov a 20 doktorandov.
Rektor sa vo svojom príhovore dotkol aj podmienok priestorového vybavenia univerzity v priebehu desiatich rokov. V
prvom roku univerzita začínala s dvomi budovami bývalého
učilišťa a generálneho riaditeľstva CEVA na Študentskej ulici
v Trenčíne. Postupne k nim pribudli areály v Púchove, areál
zrušeného Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho
v Trenčíne - Záblatí, kniţnica na Hornom Šianci, vedecké
pracovisko na Štefánikovej ulici a areály zrušených základných škôl na Študentskej a Saratovskej ulici v Trenčíne.
Rektora neteší, ţe minister obrany Slovenskej republiky František Kašický zrušil rozhodnutie svojho predchodcu Juraja
Lišku, keď priestory trenčianskych kasární, predtým uvoľnené
na civilné účely trenčianske kasárne (univerzita plánovala mať
svoje priestory), vrátil vojakom. Zo svojho vystúpenia nevynechal veľmi horúcu tému, rezonujúcu medzi poslucháčmi
vysokých škôl, t.j. platenie školného. Na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka od budúceho akademického roka 2008/2009
by mali platiť školné len niektorí externisti. Bude sa prihliadať
na spoločenskú objednávku, teda tam, kde je pretlak záujem403

cov, týka sa študentov humanitných odborov, externí študenti
budú asi platiť. Štúdium na technických odboroch by malo
ostať bezplatné. Štát by totiţ mal dotovať stanovený počet externých študentov, ostatní si budú musieť priplatiť. Budú sa
musieť vypracovať presné kritériá, kto bude platiť a kto nie,
pričom by mohla byť zohľadnená sociálna situácia jednotlivých študentov. Školné by sa malo týkať len novoprijatých
externistov, ktorí na univerzitu nastúpia na budúci akademický
rok 2008/2009. Univerzite sa „po desiatich rokoch strádania
podarilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok a zvýšiť
počet miest v internátoch. Univerzita plánuje vybudovať
vlastný internát. V závere vyjadril niekoľko zaujímavých
myšlienok, o smerovaní univerzity, predovšetkým, ţe :
- ďalšie desaťročie by malo byť opäť prínosom v raste
intelektuálneho kapitálu, najmä mladej generácie učiteľov
a študentov,
- o vedeckú prácu na univerzite budú mať stále záujem
študenti a partneri z domáceho prostredia ako aj zo
zahraničia,
- univerzita by si mala zachovať univerzitný charakter cestou
kvality, treba zabudnúť na cestu priemernosti, vyprofilovať
univerzitu s akcentom na technické študijné programy,
rozšíriť ponuku prírodovedných a humanitných študijných
programov, v ktorých by bola univerzita jedinečná a príťaţlivá.
„Vzdelávanie národov sú najväčšími pokladmi národov
a podmienkou civilizácie tretieho tisícročia. Chráňme a rozvíjajme poklad, ktorého sa máme česť dotýkať v záujme spokojného a kvalitného ţivota budúcich generácií. Vzdelávať,
odovzdávať múdrosť mladým ľuďom, pracovať vo vede
a odhaľovať tajomstvá trinástej komnaty, to je predsa nielen
nádherné poslanie, ale aj veľké krásne umenie“.
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Slávnostný deň Trenčianskej univerzity ukončil vo večerných hodinách operným koncertom Ambassador orchester
Pressburg, ktorý vystúpil s mladými sólistami opery
Slovenského národného divadla Pavlom Remenárom a Evou
Hornyákovou.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 20.09.2007
Pomocná evidencia 582/1/07
Predstavitelia Bolognskej univerzity podporujú myšlienku
posilnenia európskej identity prostredníctvom spolupráce v
rámci siete európskych univerzít. Jej rektora Piera Uga
Calzolariho a prorektora Guida Gambetu prijal prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa 14. septembra
2007. S predstaviteľmi tejto najstaršej univerzity na svete
hovoril prezident Slovenskej republiky aj o problematike
reformy našich vysokých škôl. Podľa hlavy štátu by malo byť
výsledkom reformného úsilia skvalitnenie vzdelávacieho procesu a zvýšenie kreditu slovenských vysokých škôl a univerzít
v zahraničí. Stretnutia sa zúčastnil aj rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD., ktorý tlmočil prezidentovi rozhodnutie vedeckej rady univerzity oceniť zásluhy hlavy štátu o rozvoj vedy,
vzdelania a kultúry Zlatou medailou Maximiliána Hella.
Bolonská univerzita má vo veľkej úcte ţivot a pamiatku
Alexandra Dubčeka a dokonca nášmu štátnikovi v čase jeho
vynútenej politickej i spoločenskej izolácie v roku 1988
udelila čestný doktorát. Zástupcovia Bolognskej univerzity
navštívili aj Ekonomickú univerzitu a Univerzitu Komenského
v Bratislave, s ktorými spolupracujú uţ niekoľko rokov.
www.tasr.sk 14.09.2007
Pomocná evidencia 575/1/07
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Dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia Transfer
2007 na tému Vyuţívanie techniky nových poznatkov
v strojárskej praxi sa dnes začala dňa 18. septembra 2007 v
Trenčíne. Uţ jeho deviaty ročník pripravila Fakulta špeciálnej
techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v spolupráci so
Zväzom
strojárskeho priemyslu
Slovenskej republiky a slovenskými firmami. Po
privítaní účastníkov podujatia moderátorom mim.
prof. doc. Ing. Jozefom Karasom
sa
k prítomným
prihovoril dekan
Fakulty špeciálnej techniky prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc.,
ktorý zvýraznil, ţe konferencia sa nesie v slávnostnej atmosfére decénia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Konferencia uţ po deviatykrát sa stala medzinárodným fórom, na
ktorom stretávajú úspešní riešitelia, aby sa prezentovali
s výsledkami svojej práce z oblasti strojárskeho priemyslu
a progresívne tendencie môţu znamenať aj dobré vyhliadky
pre celý strojársky priemysel. Osobitne privítal zahraničných
účastníkov konferencie – z Nemecka, Bieloruska, Čiech. Konštatoval, ţe „do verejnej diskusie je pripravených 95 príspevkov, ktoré prednesú zástupcovia z 22 univerzít a 10
firiem“. Uviedol, ţe do nového akademického roku vstupuje
Fakulta špeciálnej techniky s dvomi novými akreditovanými
učebnými odbormi – „Výrobná technika“ a „Program, servis
a opravy automobilov“. V mene vedenia Trenčianskej univezity A. Dubčeka pozdravila účastníkov konferencie pro406

rektorka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc., ktorá pripomenula uţ
desaťročnú úspešnú cestu univerzity pri výchove a vzdelávaní
mladých ľudí trenčianskeho regiónu a celého Slovenska. Po
príhovore prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej
republiky Ing. Milana Cagalu a prednáškou na tému Strojársky priemysel Slovenskej republiky sa účastníci rozdelili
do troch pracovných sekcií, v ktorých si vypočuli prednášky
obsahovo zamerané na :
1. Nové materiály, progresívne a inovačné technológie,
2. Vývojové konštrukcie a nové metódy konštruovania,
3. Kvalita produkcie, spoľahlivosť, diagnostika a opravárenstvo.
Rokovanie konferencie sa konalo v slovenskom, českom,
anglickom a nemeckom jazyku.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 581/1/07
Metodicko – pedagogické centrum v Trenčíne pripravilo pre
širokú pedagogickú verejnosť Prvú videokonferenciu o funkčnej gramotnosti učiteľov zameranej na praktické vyuţívanie
informačno – komunikačných technológií vo vyučovacích
premetoch. Podujatie sa uskutočnilo
24. septembra 2007
v priestoroch Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka pod
záštitou predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka.
Cieľom
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konferencie bolo zvýšenie informovanosti pedagógov základných a stredných škôl o moţnostiach aktívneho a efektívneho vyuţívania informačno – komunikačných technológií
na vyučovacích hodinách a podmienkach súčasnej školy
a zároveň poukázať na moţnosti inovácií vyučovania
v modernej škole. Táto videokonferencia sa konala sa okrem
Trenčína aj v Novom Meste nad Váhom a Handlovej. Časť
programu bola realizovaná formou videokonferencie, v ktorej
vystúpili hostia z rôznych vzdelávacích inštitúcií z celého
Slovenska. Prednášajúci sa venovali výsledkom a prezentácii
výsledkov e-learningu, jeho trendom a moţnostiam. Ako vyplynulo z konferencie, základným predpokladom pre úspešnú
realizáciu videokonferencie je zabezpečenie bezchybného
fungovania techniky, čo sa aj v tomto prípade podarilo. Videokonferencia potvrdila, ţe aj v školstve treba hľadať nové,
progresívne metódy a cesty na efektívne vyuţívanie moderných technológií vo vyučovacom procese a v mimoškolskej,
záujmovej činnosti.
Info Trenčín 04.10.2007
Pomocná evidencia 508/1/07
Michaela Bulejková, ţiačka Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne na Gagarinovej ulici získala prvé miesto
v druhej vekovej kategórii nad 12 rokov v 1. ročníku národného kola európskej výtvarnej súťaţe
Nakresli výskumníka,
výskumníčku. Súťaţ sa
konala pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing. Joze408

fa Habánika, PhD. po prvýkrát na Slovensku. Víťazné dielo
Noc Výskumníka sa stalo prvým slovenským projektom
podporeným zo 7. rámcového programu Európskej únie na
roky 2007 aţ 2013. Miška pod vedením učiteľky Evy Kulhánkovej namaľovala výskumníka podmorského sveta. Hoci
sa do súťaţe zapojilo takmer 800 ţiakov a študentov, dokázala
zvíťaziť. Je to druhá celoslovenská cena Súkromnej základnej
umeleckej školy v Trenčíne, lebo na jar tohto roka v súťaţi
Vesmír očami detí získala cenu ţiačka Valéria Šebová pod
vedením Terézie Berecovej.
Info Trenčín 18.10.2007
Pomocná evidencia 540/1/07
Areál Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Záblatí sa rozrastá o novú stavbu, ktorá je pre miestnych
občanov zahalená tajomstvom, preto nečudo, ţe sa chýria
fámy o výstavbe malého atómového reaktora a pod. Aká je
skutočnosť, na to odpovedal rektor Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. nasledovne :
„Laboratórium, ktoré sa stavia v univerzitnom areáli, sa
pripravuje uţ viac ako dva roky. Je to iniciatíva, ktorá vznikla
v spolupráci s Úradom normalizácie, metrológie a skúšobníctva a Slovenským metrologickým ústavom. Bude to výskumné
laboratórium vyuţitia studeného elektrónového lúča pre priemyselné účely. Cieľom tohto laboratória bude pripraviť
priemyselné metódy vyuţitia prúdu elektrónov na niektoré
účely v potravinárskom priemysle, zdravotníctve a v úprave
materiálov, najmä plastov. Vychádzame z toho, ţe smernica
Európskej únie určuje, ţe zdravotnícky materiál sa uţ nesmie
sterilizovať parou, ale napríklad prúdom elektrónov. Sú to
napríklad jednorazové striekačky, obväzové materiály a pod.
Naša univerzita chce uviesť tieto inovačné technológie do
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praxe. Studený elektrónový lúč nie je rádioaktívne ţiarenie
v tom slova zmysle ako poznáme ţiarenie alfa, beta, gama,
alebo ţiarenie neutrónov a pod. Prúd elektrónov je aktívny
a pracuje len dovtedy, pokiaľ pracuje urýchľovač, ţiadne
nebezpečenstvo vzniku ďalších rádioaktívnych prvky neexistuje, preto je vhodný pre pouţitie v potravinárskom a zdravotníckom priemysle.“
Info Trenčín 18.10.2007
Pomocná evidencia 540/1/07
Akreditačná komisia Ministerstva školstva Slovenskej
republiky dňa 26. apríla 2007 vyslovila súhlas so zriadením
Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
v Trenčíne. Po odsúhlasení akademickým senátom Trenčianskej univerzity A. Dubčeka rektor Dr.h.c. doc.
Ing. Juraj Wagner,
PhD. túto fakultu zriadil od 1. júla 2007
a doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. poveril plnením úloh vyplývajúcich z funkcie dekana
do zvolenia dekana
akademickým senátom
fakulty.
Proces zriadenia Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka bol uzavretý slávnostnou inauguráciou jej
prvého dekana doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. dňa 10. októbra 2007. V úvode slávnosti predsedníčka akademického
senátu fakulty doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. oznámila, ţe
menovaného do tejto funkcie schválil v tajných voľbách Akademický senát Fakulty zdravotníctva dňa 5. septembra 2007.
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V slávnostnom príhovore rektor
Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner,
PhD. Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka uviedol, ţe spoločným úsilím sa podarilo zavŕšiť úspešne to,
o čom začal uvaţovať uţ vo svojom
prvom funkčnom období rektora.
„Do reálnej podoby mi túto ideu
pomohli vniesť vtedajší riaditeľ trenčianskej nemocnice, dnes predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH a skupina nadšencov na univerzite pod vedením PaedDr. Ernesta
Brosku, PhD. Im všetkým patrí vyjadriť poďakovanie.“
V závere svojho príhovoru vyslovil presvedčenie, ţe doc.
MUDr. Ján Bielik, CSc. vo funkcii dekana zúročí svoje
lekárske odborné skúsenosti a znalosti, ale aj skúsenosti
z riadiacej práce predchádzajúcich pracovísk ako riaditeľ
trenčianskej nemocnice či z pôsobenia na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, alebo v Národnej rade Slovenskej republiky ako predseda jej výboru pre zdravotníctvo.
S pozdravnými príhovormi vystúpilo viacero hostí, z ktorých
treba spomenúť podpredsedníčku parlamentného výboru pre
zdravotníctvo Národnej rady SR Ing. Máriu Sabolovú,
prorektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alţbety v Bratislave prof. MUDr. Štefana Galbavého,
DrSc., prodekana Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ruţomberku doc. Ing. Karola Komárka, PhD., štátneho
tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing.
Jozefa Habánika, PhD.
Po slávnostnom sľube a dekorovaní insígniami dekana
Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
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doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. prevzal z rúk rektora Dr.h.c. doc.
Ing. Juraja Wagnera, PhD. poverovací dekrét.
Vlastné poznámky
Študenti a pedagógovia Stredného odborného učilišťa odevného
a textilného
v Trenčíne sú konečne
pod jednou strechou.
V stredu 17. októbra
2007 tu riaditeľ školy
PhDr. Vladimír Mojto spolu s predsedom
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH za
prítomnosti predsedu školských odborov Ing. Jána Gašperana, poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalších hostí oficiálne otvorili novovybudované priestory školy.
Vybudovaním tretieho podlaţia škola získala päť učební, štyri
odborné učebne, špecializovanú učebňu pre odborný výcvik
v odbore cestovný ruch, kniţnicu, reprezentatívnu spoločenskú miestnosť a ďalšie administratívne kancelárie. Stredné
odborné učilište tak mohlo opustiť svoje detašované pracoviská z neďalekých škôl. Postupnou rekonštrukciou, ktorá sa
začala pred viac ako desiatimi rokmi a následnou nadstavbou
škola vytvorila dobré podmienky pre štúdium i voľnočasové
aktivity pre vyše 600 študentov, z toho 555 denného štúdia.
Celkové investičné náklady si vyţiadali viac ako 40 miliónov
Sk. Škola sa postupne prispôsobovala poţiadavkám doby a tak
uţ prioritou nie je len odevníctvo, ale aj cestovný ruch, sluţby
či podnikanie. Po zriadení strednej školy podnikania tu plánujú vytvoriť zdruţenú strednú školu. Študenti Stredného
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odborného učilišťa odevného a textilného v Trenčíne dlhodobo dosahujú veľmi dobré umiestnenia na domácich i zahraničných súťaţiach, keď získali 7 zlatých Fatima - Junior
a ďalšie ceny na výstavách v Brne, Prahe či Bratislave. Originálnu módu mladí prezentovali na mnohých prestíţnych podujatiach doma i po celom svete. „Otvorenie sprevádza radosť
i smútok“, povedal pri príhovore predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. „Radosť
z dokončenia stavby, z krásnych nových priestorov a smútok
z poznania, ţe modernizačný dlh ostatných škôl je obrovský.
Poţiadavky riaditeľov škôl a školských zariadení z regiónu
prevyšujú 1 miliardu 200 miliónov Sk, čo je samozrejme pre
náš rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja neúnosné.“
tsk.sk 17.10.2007
Na Starom Zámku v Banskej Štiavnici sa 18. októbra 2007
uskutočnila slávnostná certifikácia škôl úspešných v projekte
Zelená škola v školskom roku
2006/2007. Certifikát zástupcom škôl odovzdali organizátori zo Spoločnosti environmentálno-výchovných organizácií Špirála za prítomnosti
zástupcov Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky a ďalších hostí. Projekt Zelená škola sa stal súčasťou svetového hnutia EcoSchools, programu medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (FEE).
Do programu EcoSchools je v
súčasnosti zapojených vyše
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40.000 škôl zo 40 krajín 4 kontinentov. Koordináciu projektu
na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnych aktivít
Trenčín. Hlavným cieľom projektu Zelená škola je
podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu
sa, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním ţivotného
prostredia, udrţateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie ţiakov, pracovníkov školy a spolupráca s
miestnou komunitou. Praktické uplatňovanie týchto princípov
sa deje v spolupráci s odborníkmi zo Spoločnosťou environmentálno-výchovných organizácií Špirála, siete mimovládnych neziskových organizácií, ktorí zapojeným školám
pomáhajú zvládnuť proces certifikácie. Ocenených bolo celkom 52 škôl. Uţ tradične najsilnejšie zastúpeným mestom bol
Trenčín a regiónom Trenčiansky kraj. Medzi ocenenými školami boli Základná škola Trenčín, Východná, Základná škola
Trenčín, Veľkomoravská, Základná škola Trenčín, Na dolinách, Základná škola Trenčín Potočná, Špeciálna Základná
škola internátna V. Predmerského Trenčín, Základná škola
Soblahov, Základná škola Kočovce, Základná škola Moravské
Lieskové, Súkromná Základná škola Nová Dubnica, Základná
škola Dolné Vestenice, Materská škola Púchov – Nosice
a Základná škola Stred Povaţská Bystrica. Zoznam všetkých
Zelených škôl bol uverejnený na internetových stránkach
www.zelenaskola.sk. V súčasnosti sa realizuje 3. ročník projektu, do ktorého je zapojených vyše 80 škôl z celého
Slovenska.
Info Trenčín 08.11.2007
Pomocná evidencia 600/1/07
Deň pracovných stáţí na Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka sa stal uţ tradíciou. Prvá úspešná akcia sa konala
takmer presne pred rokom, t.j. 24. októbra 2006. Vtedy sa
akcie zúčastnilo 21 firiem. Ďalší semester Centra kariérneho
poradenstva zorganizovalo Deň pracovných stáţí na Fakulte
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mechatroniky v Trenčíne - Záblatí, keďţe svoje aktivity venuje všetkým študentom všetkých fakúlt Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka. Svoju účasť potvrdilo a reálne splnilo 24
firiem. A práve vďaka tejto akcii, situovanej mimo centra
mesta Trenčín sa účasť zabezpečovala kyvadlovou dopravou
so Sihote do Záblatia.
Aj v tomto roku dňa 23. októbra 2007 sa na túto akciu
prihlásilo 19 firiem, z toho 6 prejavilo záujem aj o prezentáciu
spoločnosti v aule univerzity. Vďaka aktívnej prezentácii na
internete a novinke – „on-line chatu“ priamo na web stránke
s jedným z kariérnych poradcov – sa aktivity rozšírili aj mimo
región. Vďaka „on-line chatu“ sa študenti z akéhokoľvek
miesta mohli kedykoľvek spojiť s pracovníkmi Centra
kariérneho poradenstva a konzultovať problematické otázky
alebo sa iba jednoducho informovať. Chat sa tak stal novým
pracovným nástrojom a získava si čoraz väčšiu popularitu.
Prieskum spokojnosti s organizáciou, formou propagácie a vôbec celkovým dojmom z Dňa pracovných stáţí je uţ samozrejmosťou. Pracovníci Centra kariérneho poradenstva kladú
veľký dôraz na výstupy z dotazníkov (cieľovou skupinou sú
na jednej strane zúčastnené firmy, na strane druhej študenti).
Výstupy z dotazníkov spolu s fotodokumentáciou sú prístupné
pre verejnosť a je ich moţné nájsť priamo na web stránke
Centra kariérneho poradenstva.
Vlastné poznámky
Špeciálna základná škola internátna na Vladimíra Predmerského na Ulici Ľ. Stárka v Trenčíne na svojom pozemku
zriadila pred dvomi rokmi arborétum. Táto malá botanická
záhrada určená na výskum drevín, a ostaných rastlín, realizuje
v praxi myšlienku školy hrou pre všetky deti bez rozdielu
veku. Arborétum bolo zriadené predovšetkým pre deti s duševným a telesným postihnutím, ktoré im napomáha inte415

grovať sa s ostatnou populáciou a lepšie pochopiť okolie pri
náučno-záţitkovom vyučovaní v prírode priamo pod oknami
školy. V prvej etape bola zriadená náučno-úţitková časť. Jej
základný kameň bol poloţený na „Deň Zeme“ 22. apríla
2005. Jeho súčasťou bol „Náučno-záţitkový chodník“. Na
príprave arboréta pracovali pedagógovia, ţiaci, vychovávatelia
a nepedagogickí pracovníci zariadenia. Prostriedky na realizáciu projektu získala škola z Klubu darcov Trenčianskej nadácie a stromčeky poskytlo Mestské hospodárstvo a správa lesov
Mesta Trenčín, m.r.o. Lesná pedagogička Ing. Jaroslava Vanyová predviedla so ţiakmi školy ukáţku vyučovacej hodiny
záţitkovou formou. Druhá, relaxačná časť arboréta bola
slávnostne otvorená
dňa 25. októbra
2007
riaditeľom
Slovenskej
sporiteľne
v Trenčíne
Ing. Misářom, ktorá podporila jej
realizáciu. Táto časť
bola vybudovaná na
krásnom trávniku
s vysadenými drevinami s tabuľkami, ktoré niesli ich pomenovania. V priestore
nechýbali ani atrakcie, ako napríklad impozantná „Hradná
pevnosť s prístreškom“, čo v podstate bola atraktívna preliezačka z dreva, umoţňujúca rozvíjať u detí obratnosť, odvahu,
priestorovú orientáciu, koordináciu pohybov pri precvičení
tela, umoţňujúca pozorovať a vnímať okolie. Medzi ďalšie
atrakcie patrili „závesný mostík“ (z dreva na lane) a „prevaţovacia hojdačka“, motivujúca k cvičeniu a práci vo dvojici.
Arborétum sa stalo tak miestom, ktorý umoţňuje zaujímavým
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spôsobom rozvíjať telesné a duševné schopnosti detí vyţadujúce špeciálnu starostlivosť.
Info Trenčín 22.11.2007
Pomocná evidencia 639/1/07
Pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v stredu 31. októbra 2007
v jej aule sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka rozšírené o vedecké rady
fakúlt. Po slávnostnom privítaní zúčastnených hostí a akademických funkcionárov z vysokých škôl z Čiech a zo Slovenska prorektorkou RNDr. Evou Grmanovou, PhD. ktorá
oznámila, ţe :
1. Vedecká rada Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka udelila Vedecká rada
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na svojom zasadnutí 6. decembra 2006 čestnú vedeckú hodnosť Doctor
honoris causa významnej osobnosti prof. Ing. Dušanovi
Bakošovi, DrSc.,
2. Vedecká rada Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka udelila Vedecká rada Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka na svojom zasadnutí 6.
decembra 2006 čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris
causa významnej osobnosti prof. Ing. Matejovi Bílému,
DrSc.
3. a Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
udelila Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka na svojom zasadnutí 6. decembra 2006 čestnú
vedeckú hodnosť Doctor honoris causa významnej osobnosti akad. prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc.
Keďţe všetci spomínaní splnili podmienky pre udelenie pre
udelenie čestnej vedeckej hodnosti, tak rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c doc. Ing. Juraj Wag417

ner, PhD. vyslovil súhlas s jej udelením. Po zhodnotení doterajšej práce navrhnutých drţiteľov čestnej vedeckej hodnosti
akademickými funkcionármi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a po
ich
slávnostnom
sľube kaţdý z nich
osobne boli dekorovaní insígniami a
z rúk rektora Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka
Dr.h.c doc. Ing.
Juraja Wagnera,
PhD. prevzali diplom o udelení čestnej vedeckej hodnosti. Pri tejto príleţitosti bola odovzdaná
Cena rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka za publikačnú činnosť v akademickom roku 2005/2006 prof. RNDr.
Ignácovi Capekovi, DrSc.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 556/1/07
Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka na svojom zasadaní dňa 6. novembra 2007 zvolil do
funkcie svojho predsedu Ing. René Harťanského, PhD.
www.tnuni.sk
Počas Týţdňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnilo
na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka dňa 15. novembra 2007 finálové kolo súťaţe Veda, výskum a vývoj
očami študentov. Súťaţ v piatich kategóriách organizovalo
Centrum kariérneho poradenstva v spolupráci s Fakultou mechatroniky pre študentov stredných škôl v Trenčianskom kraji.
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Prvé kolo sa uskutočnilo na internetovom portáli. Do druhého
– finálového kola z dvadsiatich dvoch súťaţiacich postúpilo
desať najlepších projektov, ktorí sa osobne prezentovali pred
odbornou porotou aj s vyuţitím prezentačnej techniky. V prípade, ţe súťaţiaci navrhli nový výrobok ,softvér či jeho
vylepšenie, alebo nové technické zariadenie, tak jeho funkčnosť museli predviesť pred odbornou porotou. Vo finále súťaţe dominovali projekty
zo súťaţnej kategórie –
chémia, biológia a ekológia. Na prvom mieste sa
umiestnila Lenka Bratinová zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorá súťaţila s projektom „Práva detí a dnešná mladá generácia“. Na
druhom mieste sa umiestnil Tomáš Harničár z Obchodnej akadémie dr. Hodţu
v Trenčíne so súťaţným projektom „RONJA – zariadenie na
prenos dát“, ktorým so spolu riešiteľom Tomášom Vigarom
riešil prepojenie počítačov aţ do vzdialenosti troch kilometrov
prostredníctvom signálu. Toto zariadenie prakticky aj funguje
v Trenčianskej Turnej a okolitých obciach a obaja spoločne
zabezpečujú jeho prevádzku. Na treťom mieste sa umiestnila
Adriana Samáková z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou so súťaţným projektom „Voda je ţivot –
chráňme si ju !“. Na štvrtom mieste sa umiestnila Zuzana
Paulová s projektom „Smerujeme k nulovému odpadu“, ktorý
sa realizoval na škole.
Trenčianske noviny 22.11.2007
Pomocná evidencia /1/07
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V rámci programovej kapitoly „Vzdelávanie“ boli v mestskom rozpočte na rok 2007 vyčlenené a schválené finančné
prostriedky vo výške 1.250.000 Sk pre základné školy. Tento
finančný objem bol určený na rozvoj a inováciu výpočtovej
techniky na základných školách. Koncom novembra 2007 bola
výpočtová technika školám odovzdaná. Celkovo bolo pre potreby škôl zakúpených 22 stolových počítačov, 9 notebookov,
9 laserových tlačiarní a jeden server. Štandardnou súčasťou
vybavenia počítačov a notebookov bol aj príslušný softvér t.j.
operačný systém Windows XP Professional s moţnosťou
upgradu na Windows Vista a kancelársky balík Microsoft
Office 2007. V troch prípadoch pracovných staníc, zameraných na grafické vyuţitie, boli tieto vybavené potrebným
hardvérom a softvérom.
Info Trenčín 22.11.2007
Pomocná evidencia 639/1/07
Dňa 20. novembra 2007 aula Trenčianskej univerzity uţ po
druhýkrát krátko v časovom intervale bola miestom ďalšej
inaugurácie a to nového dekana Fakulty špeciálnej
techniky doc. Ing. Ota Barboráka, CSc. za účasti predstaviteľov akademickej obce
a zástupcov verejnej správy.
Po privítaní účastníkov slávnosti predsedom Akademického senátu fakulty Ing. Rudolfom Pernisom, CSc. predstavil nového dekana, ktorého
Akademický senát fakulty na svojom zasadnutí dňa 28. júna
2007 v tajných voľbách zvolil do funkcie doc. Ing. Ota Barboráka, CSc. V slávnostnom príhovore rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wag420

ner, PhD. konštatoval, ţe „schválenie doc. Ota Barboráka,
CSc. do významnej funkcie bola prejavom dôvery a uznania
akademickej obce fakulty jeho práce. Súčasne poďakoval aj
doterajšiemu dekanovi fakulty doc. Ing. Bohumilovi Bátorovi,
CSc. za jeho profesionálnu a obetavú prácu, ktorú odviedol pri
riadení fakulty za uplynulých desať rokov“. V ďalšej časti
prejavu sa dotkol jednotlivých úsekov profesionálneho vývoja
novozvoleného dekana. „V roku 1976 ukončil Strojno-textilnú
vysokú školu v Liberci, na ktorej v roku 1989 obhájil vedeckú
hodnosť kandidáta vied v odbore textilná technika. Za docenta
bol tieţ vymenovaný v Liberci v roku 2002 v odbore konštrukcia strojov a zariadení. Na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
pôsobí od 1. septembra 1997, na
ktorej zastával viacero akademických funkcií ako vedúci katedry,
prodekan a členom celouniverzitného akademického senátu. Aţ do nástupu na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka prešiel niekoľkými
pracoviskami, ktoré mali blízko
k textilu. Je autorom viacerých vedeckých publikácií. I v roku 10. výročia univerzity bola
ocenená jeho vysokoškolská učebnica „Tkacie stroje v textilnej výrobe“. Vyjadril presvedčenie, ţe „doterajšie skúsenosti doc. Ing. Ota Baboráka, CSc., ktoré získal v akademických funkciách na univerzite, odborná erudícia budú predpokladom pre úspešné vykonávanie funkcie dekana“. Vyslovil
presvedčenie, ţe fakulta pod vedením nového dekana bude
fakulta pokračovať v úspešnej činnosti, tak vo výchovnovzdelávacej činnosti ako aj vo vedecko-výskumnej práci. Ţe
bude šľachtiť svoje dobré meno, aby bola konkurencie schop421

ná v domácom a medzinárodnom vysokoškolskom prostredí“.
Po predpísanom sľube prevzal novozvolený dekan doc. Ing.
Oto Baborák, CSc. z rúk rektora Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD.
dokumenty o menovaní za dekana Fakulty špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a dekoroval insígniami dekana. Následne sa k prítomným prihovoril novozvolený dekan doc. Ing. Oto Baborák, CSc., ktorý prítomným
predstavil svoje vízie o ďalšom napredovaní fakulty v jeho
funkčnom období.
Vlastné poznámky
Dňa 28. novembra 2007 sa uskutočnila na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka voľba kandidáta na jej nového
rektora pre ďalšie funkčné obdobie 2008/2012. Do volieb na
nového rektora sa prihlásili títo štyria kandidáti :
- prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
- doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
- doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.
- doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Víťazom volieb sa stal v druhom kole doc. Ing. Miroslav
Mečár, CSc., ktorý získal v Akademickom senáte Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka 16 hlasov z 29
moţných hlasov. Na post rektora by
mal nastúpiť 20. februára 2008, kedy
končí druhé funkčné obdobie súčasného rektora Dr.h.c. doc. Ing. Juraja
Wagnera, PhD
Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa
narodil 30. novembra 1948. Je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave, kde absolvoval ašpi422

rantúru aj inauguračné konanie na docenta. Na uvedenej
fakulte aj pracoval v rokoch 1972 - 1991. Pôsobil aj v
priemyselnej sfére, kde bol, okrem iného, generálnym riaditeľom Vodohospodárske stavby - Ekovomont, a.s. Bratislava (1995-96). V rokoch 2000-2004 pôsobil na Ministerstve
zahraničných vecí Slovenskej republiky (obchodný radca v
Taškente) a na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky - (riaditeľ 3. teritoriálneho odboru, koordinátor). Od
roku 2004 bol dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Hlavnou
témou vedeckého pôsobenia doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc.
je zahraničný obchod a globalizácia v zahraničných vzťahoch.
Je autorom 2 vedeckých monografií a viacerých vedeckých
prác, publikovaných v domácich a zahraničných odborných
časopisoch. Jeho osobným záujmom je matematika a mineralógia.
Vlastné poznámky
Slávnostnou akadémiou dňa 8. deeembra 2007 si pripomenuli pedagógovia, absolventi a študenti Strednej zdravotníckej
školy v Trenčíne 60. výročia zaloţenia školy a 50. výročie
zaloţenie školského folklórneho súboru „Vena“. Pri privítaní
vzácnych hostí zástupkyňou riaditeľky školy PhDr. Soňou
Bučkovou sa vo sviţnom tempe rozbehol bohatý takmer tri hodiny
trvajúci kultúrny program, v ktorom súčasní
študenti za pomoci svojich pedagógov predviedli prehliadku výsledkov svojej práce na javisku Kultúrneho a me423

todického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
dosiahnutých v mimoškolskej a mimotriednej činnosti. Osobitne zaujali svojím vystúpením členovia folklórneho súboru
„Vena“, ktorých výkon v spojení s ľudovou hudbou Kľumok
pod vedením Mgr. Idy Arbetovej sa skvalitnil. V slávnostnom prejave riaditeľky školy RNDr. Janka Gugová zvýraznila, ţe „škola sa stala súčasťou koloritu mesta Trenčín
a ozdobou celého regiónu, poznačená kaţdodenným úsilím nadšenými generáciami pedagogických a nepedagogických zamestnancov, cieľavedomých študentov, starostlivých rodičov, pozorných a prezrieravých zriaďovateľov a ţičlivých nadriadených
orgánov“. V priebehu rokov táto škola prešla metamorfózami
zvýraznila, ţe „za pojmom dobrá škola nie je honosná budova,
ale všetko to ţivé, čo vytváralo atmosféru pohody, porozumenia a poznania. Bolo veľkým šťastím tejto školy, ţe v nej
po tie roky jej existencie vládlo porozumenie, empatia
a neustály ruch. Preto treba vysloviť poďakovanie všetkým
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy za
húţevnatú a svedomitú prácu so študentmi. To isté platí aj pre
všetkých bývalých a terajších zamestnancov nemocnice či
iných zdravotníckych a sociálnych zariadení, ktorí sa podieľali
na realizácii praktického vyučovania“. Mgr. Janka Gugová
pripomenula, ţe „s oslavami školy, slávi svoju polstoročnicu
aj folklórny súbor „Vena“, predtým Holubica mieru. Tento
súbor tvoril neoddeliteľnú súčasť školy a jeho činnosť sa
rozvíjala vďaka obetavým ľuďom, ktorí cez svoj pozitívny
vzťah k folklóru ho prenášali na mladých ľudí a rozdávali ho
plným priehrštím doma i v zahraničí“. Zaujímavé boli aj údaje, ktoré odzneli v slávnostnom prejave riaditeľky školy. Od
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vzniku Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorým bol
školský rok 1947/1948, mala škola 9 riaditeľov, 9 zástupcov
riaditeľa, 8 metodických a organizačných vedúcich praxe, 145
interných učiteľov, 447 externých učiteľov a 7.621 absolventov.
Na záver slávnostného programu pozdravili jubilujúcu
školu a folklórny súbor „Vena“ predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, štátny tajomník Ministerstva školstva
Slovenskej
republiky
Ing. Jozef Habánik,
PhD., riaditeľ Krajského školského úradu
PaedDr. Miroslav Holček a prezidentka Slovenského
Červeného
kríţa PhDr. Helena
Kobzová.
Vlastné poznámky
...“Všetky stavby vytvorené človekom či skromné ako
chatrč, alebo impozantné ako palác, musia stáť na zdvojenom
základe funkcie a symboliky, musia byť podriadené v prvom
rade parametrom ľudských potrieb a beţnej
techniky a po druhé
symbolom – fyziologickým,
morálnym,
obracajúcim sa späť,
alebo hľadiacim dopredu...“ bol predslov
k účelovej publikácii
trenčianskeho Gymná425

zia Ľ. Štúra v Trenčíne autorov Mgr. Innet Baloghovej –
Mayerovej a Mgr. Štefana Marcineka „Dotyky minulosti
a prítomnosti“ vydanej pri príleţitosti 100. výročia výstavby
školskej budovy školy.
Bliţšie k podnetu pre vydanie spomínanej publikácie bliţšie
uviedol riaditeľ školy Mgr. Štefan Marcinek. „V roku 2003
školu navštívila jej bývalá absolventka Mgr. Innet Baloghová
– Mayerová, aby získala niekoľko fotografií objektu trenčianskej školy, ktoré potrebovala za účelom zhromaţdenia
dokumentácie. pre svoj projekt. Zaujali ju najmä umelecké
secesné stvárnenia na prednej časti fasády školskej budovy,
ktoré sa udomácnili v Európe po roku 1900. Vtedy po skončení prác v rozhovore pri šálke kávy ju zaujalo, ţe objekt školy v roku 2007 si pripomenie svoje sté narodeniny. A tak skrsla myšlienka vyuţiť významné jubileum na vydanie knihy,
ktorá by zhodnotila históriu budovy školy od jej vzniku po
dnešok a predstavila víziu jej dobudovania. Dnes toto dielo
uzrelo svetlo sveta“.
Bliţšie históriu školy priblíţila vo svojom príhovore Mgr.
Innet Baloghová – Mayerová. V 70. rokoch 19. storočia začali
vznikať v uhorských mestách súkromné ustanovizne pre
výchovu dievčat. Jej otvorenie v Trenčíne iniciovala barónka
Agáta Meďňanská, ktorá pre tento cieľ zorganizovala ţupnú
zbierku, do ktorej ona sama prispela
rozhodujúcou čiastkou. Súkromná dievčenská škola v Trenčíne bola otvorená
na Mierovom námestí č. 33 dňa 1. marca
1870 a jej vedením poverila samotná barónka Františku Hellovú z Banskej Bystrice. Táto škola sa zásluhou poslancov
Uhorského snemu ako i trenčianskych
politikov a úradníkov v roku 1877 začlenila medzi štátne školy, z ktorej vyMgr. Innet Baloghová - Mayerová
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plývala aj štátna dotácia na jej činnosť a bola premenovaná na
Uhorskú kráľovskú štátnu vyššiu dievčenskú školu. Poskytovala vzdelanie ako prvá na území Horného Uhorska dievčatám z bohatších rodín na stredoškolskej úrovni. Riaditeľom
sa stal Alojz Maňák. Kapacita budovy však nezodpovedali
pedagogickým ani hygienickým nárokom, preto v priebehu
rokov apeloval učiteľský zbor na ministerstvo, aby sa z daným
problémom zaoberalo a následne schválilo ţiadosť na výstavbu novej školy. Keď mesto za pomoci aj Nadácie barónky
Meďňanskej odkúpilo pozemky hneď na okraji centra mesta
za 9000 forintov a právne boli zapísané do školského majetku
tak Ministerstvo kultu a všeobecného vzdelávania poverilo
vypracovaním projektovej dokumentácie budapeštianskych architektov Ambrusa Ortha a Emila Somlóa. Ich návrh bol podmienený samotným chodom školy, ktorá zahrňovala tri objekty vyučovacie a internátne miestnosti, ďalej telocvičňu
s pavilónom pre chorých. Výstavba školskej budovy sa rozbehla v roku 1906 pod dohľadom miestneho inţiniera Edmunda Bleuera. Na stavebné práce dohliadal aj kráľovský inţinier
Eugen Váradi a mestský stavebný úrad. Budova bola dokončená v roku 1907. Škola sa však do nej definitívne presťahovala v augusta 1908. Ako je vyššie v tomto článku spomínané, v období prípravy a realizácie výstavby novej budovy
školy sa predieral v Európe nový umelecký
smer – secesia. Autori
podľahli tomuto vplyvu
a na hlavnej fasáde budovy sa nachádzajú
prvky viedenskej secesie (ţenské hlavy s bujnými vlasmi), secesné
štukové motívy ako
Novú publikáciu vyprevadili do ţivota MUDr. P. Sedláček a Mgr. I. Baloghová-Mayerová
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kvety, ihličie so šiškami, prepletané klasy a plastiky sochy,
ako symbolu múdrosti. Po roku 1918 sa uhorské kráľovské
štátne vyššie dievčenské školy stratili svoje opodstatnenie
v školskom systéme vzdelávania Československej republiky
a ponúklo svoje priestory trenčianskemu gymnáziu. Gymnázium si rokmi budovalo svoje zbierky, kniţnice a vďaka
zavedeniu odborných predmetov sa zmenila aj koncepcia
výchovno-vzdelávacej práce, čo následne vyvolalo poţiadavku rozšírenia školských priestorov. To sa podarilo v augusta
1992, keď po troch rokoch výstavby pribudlo gymnáziu 16
univerzálnych učební. Komplexnou prestavbou podkrovných
priestorov v septembri 2004 sa ukončila ďalšia etapa stavebných zámerov.
Za účasti pedagogických a správnych zamestnancov spolu
s pozvanými hosťami Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne novú
knihu dňa 13. decembra 2007 vyprevadil medzi čitateľov
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH. a Mgr. Innet Baloghová – Mayerová
Pri tejto príleţitosti ţupan MUDr. Pavol Sedláček, MPH si
zaspomínal, ţe aj on bol v šesťdesiatych rokoch jedným ohnivkom tej dlhej študentskej reťaze,
ktorá sa v škole v priebehu storočia
vytvorila. Osobitne poďakoval generáciám pedagógov, ktoré sa v škole
vystriedali. Zvlášť vyzdvihol, ţe popri vzdelávacích povinnostiach si
našli čas na študentov aj vo voľnom
čase. Mnohí študenti sú aj dnes
úspešnými reprezentantmi kraja na
rôznych celoslovenských i medzinárodných súťaţiach. Naznačil, ţe vedenie školy v spolupráci so svojím
zriaďovateľom práve pripravujú projektovú dokumentáciou na
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celkovú rekonštrukciu školy. V zmodernizovanom areáli by
mali byť poprepájané jednotlivé budovy a jeho súčasťou by
malo byť aj nové športovo-relaxačné centrum.
Súčasťou podujatie bolo otvorenie výstavy v budove školy
pod názvom „Dotyky minulosti“, ktorá informačne na základe prístupných historických dokumentov pribliţuje jednotlivé časové etapy výstavby školy a nastoľuje aj vízia dostavby
školy pre najbliţšiu dekádu rokov.
Vlastné poznámky
Nadácia Slovenskej sporiteľne roku 2007 podporila 32
stredných škôl v rámci Slovenska celkovou sumou takmer 1,6
mil. Sk. Cieľom otvoreného grantového programu pod názvom Rozvoj vzdelávania na stredných školách bolo podporiť výnimočné a inovatívne projekty. O podporu z Nadácie
Slovenskej sporiteľne v rámci celoslovenského programu Rozvoj vzdelávania na stredných školách sa tento rok uchádzalo
viac ako 200 stredných škôl. Maximálna výška podpory na
jeden projekt bola 50 tisíc Sk. Projekty hodnotili dve komisie regionálna a odborná. Prihliadali najmä na výnimočnosť
projektov, ich vyuţiteľnosť vo výchovno-vzdelávacej činnosti
a na celkový dlhodobý efekt. Väčšinu prostriedkov z programu vyuţili školy na vybavenie učební výpočtovou technikou, ako aj na rozšírenie kniţničného fondu či zabezpečenie
netradičných učebných pomôcok. Členka Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová konštatovala
„verím, ţe prostriedky vloţené do vzdelania sú zmysluplnou
investíciou. Teší nás záujem škôl o program Rozvoj
vzdelávania na stredných školách a verím, ţe naša nadácia aj
v budúcnosti podporí kvalitné projekty, ktoré prispejú
k rozvoju mladých ľudí.“ V trenčianskom regióne podporila
Nadácia Slovenskej sporiteľne projekty Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a Obchodnej akadémie dr. Milana Hodţu v Trenčíne.
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www.slsp.sk 20.12.2007
V rámci grantu, získaného Ing. Renátou Janošcovou z Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pre Univerzitný klebetník, sa uskutočnila súťaţ pre študentov pod názvom Čo
vieme
o Alexandrovi
Dubčekovi. Realizátormi
projektu súťaţe bola študentka Janka Jeţíková
Kristína Pekarová preberá ocenenie za druhé miesto v súťaţi
a kolektív študenta Daniela Ľahkého, všetci z Fakulty mechatroniky - katedry kvality, z ktorej boli aj víťazi. Účastníci
súťaţe odpovedali na desať otázok. Víťazom sa stal študent 3.
ročníka Branislav Púček, na druhom mieste sa umiestnila
študentka 3. ročníka Kristína Pekarová, a na treťom mieste sa
umiestnila interná doktorandka Ing. Lucia Staríčková. Na
ocenení dňa 18. decembra 2007 sa zúčastnil rektor univerzity
Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý im zablahoţelal
k úspechu a odovzdal ceny. Po oficialitách spoločne diskutovali o význame osobnosti, akou nesporne bol Alexander Dubček, ako aj o tom, ţe univerzita s hrdosťou nesie v názve jeho
meno. To zároveň však predpokladá väčší záujem študentov
univerzity aj viac poznať o ţivote politika, humanistu, ktorého
pozná celý svet. Práve tento cieľ plnila spomenutá súťaţ.
V príjemnej besede sa hovorilo i o tom, ţe je potrebné, aby
mladí ľudia poznali históriu svojho národa. Zo strany rektora
bola vznesená otázka, čo motivovalo študentov súťaţiť.
Napríklad odvetila Kristína Pekarová, ţe „bola to zvedavosť či
sa jej podarí vyhrať“. Ing. Lucia Staríčková si zasa chcela
odskúšať svoje schopnosti a vedomosti. Víťaz súťaţe Bra430

nislav Púček sa pre pracovnú zaneprázdnenosť nezúčastnil
oceňovania najlepších v súťaţi a v jeho neprítomnosti ho
zastupoval priateľ Matúš Vojtek, ktorý tieţ súťaţil, ale
nevyhral. Zapojil sa tieţ aktívne do tejto diskusie a povedal, ţe
súťaţil tieţ zo zvedavosti.
Vlastné poznámky
V Školskom klube pri Základnej škole na Veľkomoravskej
ulici v Trenčíne dňa 28. novembra 2007 privítali na slávnostnej imatrikulácii tohtoročných prvákov. Malí ţiaci imatrikuláciu do školského stavu vykonávali priloţením pršteka k
maskotovi Dominovi a zopakovaním slávnostného sľubu, ktorý znel: Ja školáčik prváčik pred všetkými sľubujem, ţe budem poslúchať, dobre sa učiť, papať všetku desiatu a robiť
pani učiteľke, vychovávateľke, mamine a tatinovi iba samú
veľkú radosť. Tak sľubujem. Potom deti predviedli pestrý kultúrny program. Po rôznych súťaţiach a minidiskotéke sa deti
rozišli s rozţiarenými očkami a s pocitom, ţe uţ naozaj patria
medzi veľkých školákov.
Trenčianske noviny 20.12.2007
Mimoriadne zaujímavými sa stali aktivity ţiakov trenčianskych základných škôl v uplynulom roku 2007 prostredníctvom rôznych projektov a stali dlhodobo súčasťou vyučovacieho procesu i mimoškolskej činnosti. Jednou z najaktívnejších škôl bola v uplynulom roku 2007 Základná škola na
Bezručovej ulici v Trenčíne. Uţ v školskom roku 2006/2007
sedemnásť ţiakov zo 7.B triedy (terajšia 8.B triedy) pod vedením vyučujúcej anglického jazyka Mgr. Aleny Piškovej sa
zapojilo do medzinárodnej súťaţe „Píšeme o stredoveku“,
ktorej vyhlasovateľom bolo talianske mesto St. Lucia di
Piave.
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Cieľom projektu bolo spoznať históriu svojho mesta v 14.
storočí, pričom vyuţiť a zdokonaliť vedomosti z anglického
jazyka a tieţ vedieť prezentovať nadobudnuté poznatky
komplexným spracovaním digitálnou formou. Ţiakov čakala
náročná práca pri vyhľadávaní informácií v rôznych knihách,
encyklopédiách či
na internete. Veľkou
inšpiráciou
pre rozšírenie poznatkov ţiakov bol
odborný výklad v
Trenčianskom múzeu. Výsledkom
bola práca v angličtine, v ktorej
ţiaci písali o ţivote mesta Trenčín
v 14. storočí, o zloţení obyvateľstva, o remeslách a obchode,
o umení, panovníkoch, no predovšetkým o trenčianskom veľmoţovi Matúšovi Čákovi. Zamerali sa na predstavenie kultúrnych pamiatok z tohto obdoba. Ţiakom sa
najzaujímavejšími zdali
poznatky z kaţdodenného ţivota Trenčanov.
Prečítali si mnoţstvo
príbehov o tom, ako ľudia v stredoveku bývali,
ako stavali, čo jedli, ako
sa zabávali, čo si oblietvorcovia projektu Trenčianskom hrade
kali,. Pri porovnaní
s dnešným spôsobom ţivota bolo často prekvapivé zistenia.
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Trenčiansky hrad a niektoré ďalšie pamiatky zobrazili aj
vlastnými ilustráciami. Pri objavovaní a hľadaní prachom
zabudnutej histórie ţiakom pomáhali učiteľka dejepisu Mgr.
Helena Kišková. Pri záverečnom spracovaní zozbieraného
materiálu pomohli hodiny informatiky s učiteľkou Mgr.
Janou Kyselicovou. Do súťaţe sa zapojilo aţ 73 škôl z celej
Európy, najmä z Talianska, Turecka, Rumunska, Bulharska,
Švajčiarska, Slovinska, Veľkej Británie, Estónska, Francúzska
a Slovenska. I keď sa škola neumiestnila v prvej trojke, predsa
bola jedinou školou zo Slovenska medzi ďalšími jedenástimi
školami, ktoré odborná porota ocenila. Dôleţité je to, ţe práca
na projekte umoţnila ţiakom získať nové skúsenosti, vedomosti i pocit hrdosti na históriu Slovenska a mesta, ţe sa stalo
v Európe opäť o čosi známejšie.
Info Trenčín 10.01.2008
Pomocná evidencia 5/1/08
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Kultúrno – spoločenský ţivot
Kaţdoročne organizuje Trenčianska jazzová spoločnosť na
deň Troch kráľov koncert. Nebolo tomu inak ani 6. januára
2007, keď v koncertnej sieni Trenčianskeho múzea sa
uskutočnil Večer trojkráľový spojený so zbierkou pre
desaťročné dubnické dievča Gabiku Gajdošíkovú, ktorá trpí
vo svojom mladom veku ťaţkou chorobou postihujúcou
pečeň, autoimúnnou hepatidídou (cirhóza). Na ďalšiu liečbu
potrebuje finančné prostriedky a výťaţok koncertu bude
venovaný na pomoc Gabikinej liečbe „Troškou do mlyna sme
chceli prispieť aj my. Večer trojkráľový, ojedinelý svojím
čarom a mystikou je ako stvorený pre zmysluplný skutok.
Ţiaľ, nie vţdy a kaţdému stačí úprimné ţelanie zdravia. Stáva
sa, ţe človek musí nastaviť svoje bytie tvrdým ranám osudu,“
dodal organizátor koncertu Ján Babič. Na koncerte si najskôr
zahralo Kingston Trio v zloţení Kristian Seidmann, Jozef
Brisuda a Ján Babič. Po nich sa predviedli Aurelius Q.
Spevom ich sprevádzala mladunká trenčianska jazzová nádej
Terezka Rajnincová.
Trenčianske noviny 10.01.2007
Pomocná evidencia 2/1/07
Na prestíţnom veľtrhu Go Regiontour Brno 2007, ktorý sa
uskutočnil dňoch 11. aţ 14. januára 2007, malo v rámci expozície Slovenska svoju aj mesto Trenčín. Ponuku z oblasti cestovného ruchu predstavila Slovenská agentúra pre cestovný
ruch na ploche 150 m 2. Spoločnú národnú expozíciu vytvorili
mestá Piešťany, Vysoké Tatry, Trstená, Košice, Stará Ľubovňa a obce Terchová, Zuberec, Majere, Bešeňová, Haligovce, Smrdáky, Štrba, Červený Kláštor a Nitriansky samosprávny kraj. Tento medzinárodný veľtrh patrí medzi najväčšie prezentácie regiónov v Strednej Európe, na ktorom sa
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zúčastnili vyše 1 220 vystavovateľov z 28 krajín a ponúkli
kvalitný odborný sprievodný program. Dni 11. a 12. január
boli venované odborným návštevníkom, dni 13. a 14. januára
bol veľtrh otvorený pre verejnosť.
www.sme.sk 10.01.2007
Dňa 9. januára 2006 sa uskutočnila prvá vernisáţ
v Mestskej galérii
v Trenčíne, v ktorej bola predstavená tvorba dolnozemských krajanov insitných maliarov zo srbskej
Kovačice za prítomnosti riaditeľa
Galérie insitného
maliarstva Pavla
Čapu. Ich tvorbu
zľava – Mgr. M. Ševčíková, Mgr. P. Kocnár, Pavol Čapo
predstavila kurátorka výstavy Mgr. Magdaléna Ševčíková.
Vo svojom príhovore uviedla, ţe umelecký kontakt medzi
mestom Trenčín a galeristom Pavlom Čapom trvá od roku
1993. Odvtedy Pavol Čapo zorganizoval na Slovensku takmer
dvesto výstav insitného umenia. I keď
sa intenzita výstav
sa v poslednom čase
prerušila, vstupom
do tretieho tisícročia, je snahou kontakty obnoviť. Na
dnešnej výstave sa
prezentovala so svo435

jimi dielami skupina autorov najstaršej, strednej a najmladšej
generácie insitných autorov kovačickej školy – Michala
Povoľného, Pavla Cicku, Janka Širku, Pavla Hajka, Pavla
Lavroša, Jána Husárika, Anny Kňazovicovej a ďalších.
Všetky generácie majú jedno spoločné, ţe ich diela sú
zrozumiteľné všetkým generáciam, sú ľahko čitateľné, keď
kaţdý obraz má svoju výpovednú hodnotu o ţivote, o práci,
o radostiach a trápeniach. Zobrazené príbehy sú umiestnené
na najrôznejších miestach – na ulici, v lese, v poli, vo dvore,
ktoré majú čaro rozprávky.
Vlastné poznámky
Nevšedným vstupom múzejníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja do nového roku bolo vydanie obrázkového
kalendára, ktorý predstavuje poklady z Trenčianskeho múzea
v Trenčíne, z Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici a z
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Podľa iniciátorky
projektu riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi Ivety Géczyovej, najťaţšou úlohou bolo vybrať najzaujímavejšie z tisícok muzeálnych exponátov. Úloha sa podarila.
Dvanásť zaujímavých predmetov na stránkach kalendára by
malo - podľa riaditeľky Vlastivedného múzea v Povaţskej
Bystrici Viery Praţenicovej aj
zviditeľniť prácu múzejníkov.
Riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová označila vydanie prvého obrázkového kalendára za malý zázrak v
situácii, v akej sa múzeá na
Slovensku nachádzajú. Vedúca odboru kultúry Trenčianskeho
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samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová pripomenula,
ţe „nový kalendár je aj výsledkom zvýšenej finančnej podpory múzeí samosprávnym krajom“. Predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý
nový kalendár pokrstil ruţovými lupienkami dňa 11. januára
2007, osobitne vyzdvihol príkladnú spoluprácu riaditeliek
troch pracovísk z rôznych častí kraja. Podobným spôsobom
treba spájať sily v regióne aj v iných oblastiach ţivota.
Vydanie kalendára označil ţupan za napĺňanie dlhodobého
zámeru krajskej samosprávy pribliţovať aj touto cestou obyvateľom, aké bohatstvo v kraji máme. Zároveň to môţe byť
aj výzva pre ľudí, aby tieto múzeá navštívili.
www@tsk.sk 15.11.2007
Trenčianske noviny 25.01.2007
Pomocná evidencia 15/1/07
Najstarším korčuliarom, ktorý navštevoval ľadovú plochu v
centre Trenčína je takmer 78-ročný Pavel Jasnický z Dubodiela. Na klzisko začal chodiť do Trenčína uţ vlani. Najskôr
jeho záľuba vyvolala zvedavé pohľady, neskôr si aj s chlapcami zahral hokej. Tento rok ku korčuľovaniu pridal ešte aj
hru na husiach. Najskôr som to vyskúšal, či to ide a chcel som
vedieť ako na tento experiment budú reagovať ostatní korčuliari. Výber pesničiek,
ktoré si vyhráva počas
zdolávania okruhov na
ľadovej ploche je rôznorodý. Hrá, čo mu zíde
na um. Šport aj hudba
boli jeho celoţivotnými
záľubami, ale počas aktívneho ţivota nemal na
ne čas. Aţ teraz na penkorčuliar a huslista Pavol Jasnický
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zii sa dostal k tomu, čo ho baví. Fyzickú kondíciu si udrţiava
pravidelnou turistikou. Ako prezradil, do hory chodí vtedy,
keď rastú hríby. V lete aj v zime, pokiaľ nie je veľa snehu a
ľadu. Pavel Jasnický kedysi aj lyţoval, no nikdy nekorčuľoval. V Dubodieli na korčulovanie neboli podmienky, tak
som sa naučil aţ teraz. Nič nie je neskoro. Prvýkrát sa postavil
na korčule, poţičaných od syna pred štyrmi rokmi. „Strašne
som sa bál, drţal som sa palice,“ spomína na svoje nedávne
korčuliarske začiatky. Tento pionier korčuliarskych začiatkov
by sa rád na ľade stretol aj so svojimi vrstovníkmi, aby
vymenili posedávanie v krčmách za aktívny pohyb na čerstvom vzduchu. Do Trenčína chodí korčuľovať aspoň dvakrát
do týţdňa. Nezabudne si zobrať aj svoje husličky. Prevádzka
ľadu mu ochotne vypne reproduktory, aby si jeho muzicírovanie mohli vypočuť aj okoloidúci.
Trenčianske noviny 24.01.2007
Výstavné priestory Mestskej galérie v Trenčíne na Mierovom námestí č. 16 boli dňa 9. januára 2007 miestom vernisáţe
detskej výtvarnej tvorby na výstave Svet očami skutočnosti
a fantázie, na ktorej sa prezentovali všetky vekové kategórie
od najmenších detí, teda predškolákov, ţiakovi základných škôl aţ
po ţiakov základných umeleckých
škôl okresov Trenčín, Nové Mesto
nad Váhom a Uherské Hradište.
Viac do výstavy zasvätil vo svojom príhovore kurátor výstavy
Mgr. Jozef Švikruha. „Do putovnej prezentácie najlepších prác
bolo vybratých medzinárodnou
porotou 250 výtvarných prác, ktorá po Uherskom Brode prišla do
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Trenčína. S radosťou konštatoval, ţe i súťaţiace deti z
Trenčína boli úspešné, keď získali z 18 cien 7 ocenení,
v rozmenení na drobné získali tri prvé, tri druhé a jedno tretie
miesto. No okrem nich na vernisáţi výstavy odmenili organizátori ďalších 15 mladých výtvarníkov diplomami a vecnými
cenami. Táto výstava sa teší mimoriadnemu záujmu tak detí
ako aj ich učiteľov. O tom, ţe táto výstava má svoje opodstatnenie, potvrdzuje i tá skutočnosť, ţe sa uskutočnila uţ po
šiesty krát v rámci filmovej
súťaţe o ţivotnom prostredí, ktorej vyhlasovateľom
boli mestá Uherský Brod
a Uherské Hradište. V jej
výtvarnej zloţke súťaţe
mladých výtvarníkov spolupodieľalo aj mesto Trenčín“. Na otázku, ako vidia
deti svet okolo seba vyjadril Mgr. Jozef Švikruha takto
„Pozrite sa na ich výtvarné práce a presvedčíte sa o tom, ţe
svet videný detskými očami je krásny, farebný, veselý, ktorý
rozpráva o tom, čo majú deti rady“.
Vlastné poznámky
Odborná komisia fotografickej súťaţe Trenčianskej nadácie
na svojom hodnotení dňa 15. januára 2007 rozhodla o udelení
dvoch druhých cien. Získali ich Adriana Šedivá s fotografiou
Jesenné zrkadlenie a Barbora Pijáková s fotografiou Zrkadlo. Súťaţ o najoriginálnejšiu fotografiu zo ţivota v Trenčíne
odštartovala v septembri 2006. Do prvého kola, ktoré skončilo
30. novembra, bolo prihlásených 45 fotografií dvadsiatich autorov. Všetky fotografie boli zverejnenie na webovej stránke
www.trencianskanadacia.sk. Súťaţ však neskončila, pokračuje druhým kolom s uzávierkou 28. februára 2007. Termín
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uzávierky celej súťaţe je 31. júl 2007 a teda okrem vyhlásenia
konečných výsledkov a ocenenia víťazov pripravuje Trenčianska nadácia na august aj výstavu fotografií na Mierovom
námestí.
Prvé kolo súťaţe zostalo teda bez svojho jednoznačného
víťaza. Dôvod, prečo ho komisia nevybrala, bol jednoduchý –
fotografie nevystihli tému – Ţivot v Trenčíne. Cena sa však
nestráca, môţe byť udelená spolu s ďalšou prvou cenou v druhom kole.
Info Trenčíne 25.01.2007
Pomocná evidencia 21/1/07
Začiatkom roka 2007 boli zverejnené výsledky ankety
Mesta Trenčín, ktorej úlohou bolo zistiť, do akej miery
Trenčania poznajú svoje mesto. Do ankety sa zapojilo 1201
občanov, z toho 564 muţov, 623 ţien a 14 respondentov
neudalo svoje pohlavie. Sedem anketných otázok preverilo
vedomosti Trenčanov a tu sú výsledky :
Otázka č. 1 : Viete o čom hovorí nápis na Trenčianskej
hradnej skale ?
a) o prezimovaní Rimanov
784
b) o dobývaní Tureckými
vojskami
215
c) o Matúšovi Čákovi
159
d) iné/neviem
43
Správne odpovedalo 784 respondentov, čo predstavovalo
celkovo 65 % respondentov.
Otázka č. 2 : Ako sa volal Trenčín v minulosti ?
Správne odpovedalo 661 respondentov čo predstavovalo 55 % respondentov.
Vyskytli sa aj odpoveďe veľmi podobné správnej,
ako napríklad Laugarícia, Laugarícios, Laugarícium, Laugarítzio.
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Otázka č. 3 : Na Trenčianskom hrade sídlil v 13. a 14.
storočí „pán Váhu a Tatier“
a) Ján Zápoľský
50
b) Matúš Čák
1115
c) Štefan Ilešházi
17
d) Karl Róbert Anjou
6
e) iné/neviem
13
Správne odpovedalo 1115 respondentov, čo predstavovalo
94 %.
Otázka č. 4 : O kom hovorí legenda spájajúca sa so studňou na Trenčianskom hrade ?
a) hradnej pani
79
b) Omarovi a Fatime
1061
c) noci duchov a strašidiel
19
d) iné/neviem
37
Správne odpovedalo 1061 respondentov, čo predstavuje 88 %.
Otázka č. 5 : Socha, ktorého slovenského spisovateľa sa
nachádza na Mierovom námestí ?
Pri otázke číslo päť, neboli respondentom
poskytnuté moţnosti odpovedí.
Správnou odpoveďou bol spisovatel - „Jozef
Branecký“, na ktorú správne odpovedalo 132
respondentov, čo predstavuje 11 %.
Vyskytli sa aj odpovede veľmi podobné správnej,
ako napríklad Brajecký, Branický, Branský. Tie
však neboli zahrnuté medzi správne odpovede.
Veľké mnoţstvo nesprávnych odpovedí bolo
z dôvodu zámeny Mierového a Štúroveho námestia. Medzi zaujímavé odpovede patria – Bagar, Batovský, Bazovský, Bernolák, Botto, Brezniansky, B......, Breznický, Dr. Červík, Hodţa,
Hrizner, Hviezdoslav, J. Kráľ, Kukučín, Laugarício, Marcus Aurélius, Matúš Čák, Medňanský,
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Morový stĺp, nejaký svätý, Panna Mária, Rázus,
Rizery, Rizner, Sládkovič, Šranecký, Štefánik,
Zamarovský, Zápoľský, bratia Štúrovci, Ktoré je
mierové?, Štúra mladšieho. Na túto piatu otázku
neodpovedalo 486 respondentov, čo predstavuje
40 % z celkového počtu.
Otázka č. 6 : Kde sa nachádza pamätník zavraţdeným
antifašistom ?
a) v lesoparku
Brezina
998
b) v centre mesta
99
c) na sídlisku Sihoť
31
d) iné/neviem
57
Správne odpovedalo 998 respondentov, čo predstavuje 84 %.
Otázka č. 7 : Kedy bol Trenčín oslobodený ?
Pri otázke číslo sedem, neboli respondentom poskytnuté moţnosti odpovedí.
Správnou odpoveďou bol dátum - „10. apríl
1945“.
Správne odpovedalo 138 respondentov, čo predstavovalo 11,5 %.
Celkové vyhodnotenie
Pri celkovom vyhodnotení ankety, na všetky otázky
správne odpovedalo 66 respondentov, čo predstavovalo 5 %.
Na všetky otázky správne odpovedali :
Muţi
25
Ţeny
40
Neudané pohlavie
1
Najúspešnejšie pri vypĺňaní anketových lístkov boli ţeny,
respondenti s vysokoškolským vzdelaním a respondenti vo
veku 61 a viac rokov.
Info Trenčín 25.01.2007
Pomocná evidencia 21/1/07
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Medzinárodná výstava psov všetkých plemien sa konala v
dňoch 27. a 28. januára 2007 v priestoroch výstaviska Trenčín
mesto módy. Organizovanie výstavy schválila a patronát nad
ňou prevzala Medzinárodná kynologická organizácia – FCI.
Organizátorom tejto výstavy bola Slovenská kynologická jednota, vrcholná kynologická organizácia na
Slovensku
v spolupráci s Regionálnou
organizáciou Slovenského poľovníckeho
zväzu v Trenčíne pod
vedením Ing. Jaroslava Matyáša. Na
výstavu sa prihlásilo
2366 psov, 229 plemien z ktorých sa niektoré ešte budú posudzovať osobitne
podľa veľkosti, sfarbenia a druhu osrstenia. Prihlásených
psíkov posudzovalo 23 rozhodcov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Na výstave sa zúčastnili okrem slovenských
aj vystavovatelia z jedenástich štátov Európy, z ktorých
najpočetnejšie bola zastúpená Česká republika – 1019 psov,
Poľsko – 94, Rakúsko – 60, Maďarsko – 24 a slovenskí kynológovia na
výstavu prihlásili 1131 psov. Najviac
psov bolo prihlásených z plemien –
Rhodesian Ridgeback – 57, Yorkshire
Terrier – 53, Staffordshire Bullterrier
50 a Labrador Retriever po 43 psov.
Na výstavu boli prihlásené aj málo
vyskytujúce sa plemená, ako napr.
poľský durič, srbský durič, estrélsky
pastiersky pes a anatolský pastiersky
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pes. Víťazi, najkrajšie jedince jednotlivých plemien súťaţili o
najprestíţnejšie tituly - o Najkrajšieho dorastenca, Najkrajšieho mladého psa, Najkrajšiu chovateľskú skupinu, Najkrajší
pár psov, o víťaza súťaţí Junior handling, o víťazov jednotlivých skupín plemien FCI a o víťaza výstavy. Okrem toho
prebiehala aj Súťaţ národných plemien, ktorej sa zúčastnili
plemená - slovenský čuvač, slovenský kopov, slovenský
hrubosrstý stavač a československý vlčiak. Výsledky súťaţí :
www.tmm.sk
Mestská galéria v Trenčíne na Mierovom námestí bola
miestom výstavy manţelskej umeleckej
dvojice Mgr. art. Ivety Gašparovej
a Mgr. art. Martina Gašpara pod názvom Batiky a portréty. Zo sprievodného písaného slova príleţitostní návštevníci sa dozvedeli, ţe Mgr. art. Iveta
Gašparová vyštudovala Strednú priemyselnú školu stavebnú v Košiciach
a vysokoškolské vzdelanie získala na
I. Gašparová – Barcelona Sagrata Familia
Fakulte architektúry Slovenskej vysokej
školy technickej. Po skončení školy aţ do dnešných čias venuje architektonickej tvorbe, navrhovaniu interiérov, exteriérov, úţitkovej grafike, tvorbe logotypov a voľnej tvorbe
batiky a portrétov. Ţije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Mgr.
art. Martin Gašpar sa venuje architektonickej tvorbe, navrhovaniu interiérov, exteriérov,
úţitkovej grafike, tvorbe logotypov voľnej tvorbe. Pôsobí
vyučovaním na Gymnáziu
v Dubnici nad Váhom. Spolu
s manţelkou mali veľa samostatných a spoločných výstav
doma aj v zahraničí. Za tvorbu
M. Gašpar – Vlkolínec
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v dizajne získal Národnú cenu v dizajne Českej republiky
v roku 1991.
Vlastné poznámky
Od decembra 2006 má Trenčianske múzeum nové
internetové stránky, na ktorých sa môţe návštevník virtuálne
poprechádzať aj po Trenčianskom hrade. Podľa riaditeľky
Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej začali o zmene
doterajšej verzie web stránok, ktoré umiestnili na internet v
roku 2000, uvaţovať v decembri 2005, lebo uţ viaceré múzeá
na Slovensku inovovali
svoje stránky, a tak
sme nechceli zostať
pozadu. Nové stránky
sú okrem prehľadného
dizajnu obohatené o
virtuálnu
prehliadku
Trenčianskeho hradu.
Návštevníci si môţu na
webovej stránke vybrať, ktorú časť hradu
si chcú prezrieť a potom uţ iba stačí kliknúť
a ocitne sa priamo v
Delovej bašte či na hradnej veţi. Riaditeľka prisľúbila, ţe
virtuálne prehliadky budú pribúdať. Všetko záleţí to od financií. Chceli by sme na jar rozšíriť prehliadky aj o expozície
v Novom Meste nad Váhom, Beckove i Čachticiach. Trenčianske múzeum sa neobáva, ţe spustením virtuálnych prehliadok príde o návštevníkov. Zábery sú zámerne z väčšej
vzdialenosti, ktoré majú skôr návštevníka podnietiť, aby si
chcel hrad aj sám prezrieť. Virtuálne prehliadky majú podľa
Babičovej výhodu v tom, ţe budúci návštevník si na internete
445

môţe prezrieť, čo môţe očakávať a na čo má pri prehliadke
sústrediť svoju pozornosť. Od mája 2007 sa budú stránky
pravidelne aktualizovať a propagovať kultúrne pozvánky spolu s článkami o uskutočnených podujatiach. Na jar čaká pre
návštevníkov Trenčianskeho hradu zmena. Pre návštevníkov,
ktorí nemajú záujem o kompletnú prehliadku hradu aj s jeho
expozíciami je pripravený krátky prehliadkový okruh, v ktorom. návtševníci dostanú počas prehliadok exteriéru výklad a
budú môcť ísť rovno na hradnú veţu.
Trenčianske noviny 31.01.2007
Pomocná evidencia 31/1/07
„Sláva národa hodná je obetí...“ bolo motto Roka Jozefa
Miloslava Hurbana, ktorý slávnostne vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška s predsedom
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH v utorok dopoludnia dňa 6. februára 2007
v priestoroch vstupnej haly Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Celoročný cyklus podujatí bol inšpirovaný
190. výročím narodenia a 120. výročím úmrtia tohto významného predstaviteľa štúrovskej generácie a prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Pri tejto slávnostnej príleţitosti otvorenia slávnosti prečítal predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH „Posolstvo občanov Trenčianskeho kraja“. Na vyhlásení zaznela
aj slávnostná fanfára, ktorú skomponoval pracovník Trenčianskeho samosprávneho kraja Vladimír Kočický špeciálne
na túto príleţitosť. Ţivot a dielo jubilanta pripomínala aj
príleţitostná výstava fotodokumentov vo foyer slovenského
parlamentu, ktorá bude v priebehu roka 2007 putovnou po
celom Slovensku. V rámci roka bude organizovaná celá rada
podujatí, z ktorých treba spomenúť :
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otvorenie celoročnej expozície v rodnej obci J. M. Hurbana
– v Beckove v mesiaci marec 2007;
usporiadanie celoslovenského seminára pre pedagogických
pracovníkov o ţivote a diele J. M. Hurbana v Trenčíne v
mesiaci apríl 2007;
spomienková slávnosť na 160. výročie zasadnutia spolku
Tatrín v Čachticiach;
spomienková slávnosť na J. M. Hurbana ako prvého predsedu Slovenskej národnej rady v múzeu Slovenských
národných rád v Myjave v mesiaci september 2007;
vyvrcholenie podujatí sa uskutoční v mesiaci február 2008
v Hlbokom, kde J. M Hurban pred 120-timi rokmi zomrel,
organizovaním celoslovenskej literárnej súťaţe vyhlásenej
v polovici februára 2007 Ministerstvom školstva Slovenskej republiky sa umoţnia sprístupniť niektoré myšlienky
jubilanta.
Vlastné poznámky
V sobotu 3. februára 2007 sa stretli v Kultúrnom centre
Sihoť Poliaci ţijúci na Slovensku a ich priatelia uţ po druhý
raz na oslave fašiangov. Medzi zabávajúcich sa krajanov prišla aj konzulka Poľskej republiky Urszula Szulczyk – Sliwinska s manţelom. Dobré vzťahy Kultúrneho centra Sihoť
v Trenčíne s Poľským klubom stredného Povaţia, ktorý vedie
Renáta Straková, trvajú uţ niekoľko rokov. Poliaci sa v
centre pravidelne stretávajú raz do mesiaca a kultúrne centrum
kaţdoročne organizuje podujatie Priateľstvo bez hraníc, ktoré
v tomto roku sa uskutoční uţ po piatykrát. Na stretnutia v
klube chodia Poliaci aţ od Myjavy či Povaţskej Bystrice. Sú
veľmi súdrţní. Najlepšie sa to prejavujú, keď zistia, ţe sa
medzi nimi nachádza nejaký ich nový krajan, ihneď ho berú
medzi seba. Stretnutia bývajú o počte 20 – 30 členov. Vedia
sa baviť bez rozdielu veku, dokonca starší naučili chodiť do
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klubu svoje deti. Dôkazom tohto konštatovania sa stali aj
tohoročné oslavy fašiangov, ktoré skončili v ranných hodinách. Hoci plánované spoločné učenie polonézy a mazurky sa
nekonalo, na dobrej nálade fašiangov to neubralo a tancovalo
sa aj spievalo vo veľkom štýle. „Ako sme zistili vlani, pri
zostavovaní spevníka poľských ľudových pesničiek, takmer
80 percent piesní má zhodnú melódiu so slovenskými,
rozdielne boli len slová. V kultúrnom centre v ten večer spievali všetci, Slováci i Poliaci, hoci dvojjazyčne, predsa spoločne na rovnakú nôtu.
Trenčianske noviny 14.02.2007
Pomocná evidencia 51/3/07
Dňa 7. februára 2007 spoločenská miestnosť Verejnej
kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne po prvýkrát v roku
2007 bola miestom, kde sa uskutočnilo ďalšie pokračovanie
stretnutí čitateľov s ďalším regionálnym spisovateľom, tento
raz so spisovateľkou Máriou Pomajbovou
z Nového Mesta nad Váhom. Po otvorení
stretnutia a privítania všetkých návštevníkov
zástupkyňou riaditeľky Verejnej kniţnice
Michala Rešetku v Trenčíne Máriou Špánikovou sa ujala slova Janka Poláková,
ktorá predstavila spisovateľku Máriu Pomajbovú. Z jej slov sa prítomní dozvedeli,
Mária Pomajbová
ţe tvorí uţ desať rokov. Za
toto obdobie vytvorila tri diela, z nich prvé dve „Láska za
sklom“, „Ţenská duša pod
lupou“ boli pred časom odprevadené na ceste k čitateľom a dnes stojíme na prahu odprevadenia do ţivota
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tretieho jej diela „Jarmo vášne“. Novú knihu do ţivota
odprevadila medzi čitateľov vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová
pokropením lupienkami kvetov, zároveň zaţelala novej knihe
plnej vášne a skutočného ţivota veľa úspechov a veľa vydaní.
Novú knihu predstavila návštevníkom spisovateľka Mária
Pomajbová, o ktorej povedala, ţe obsahuje sedem poviedok,
v ktorých sa dotýka ţivotných príbehov v partnerských vzťahoch zaloţených na tolerancii a láske, dokonca v jednej z poviedok sa dotýka aj témy spojenej s uţívaním drog a ich
vplyvu na rodinu.
Trenčianske noviny 14.02.2007
Pomocná evidencia 33/1/07, 50/1/07
Dňa 15. februára 2007 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu spomienková oslava na bývalého trenčianskeho lekárnika,
ale najmä na vynikajúceho fotografistu a zakladajúceho člena
turistov na Slovensku PhMr. Jána Halašu za účasti členov
jeho rodiny. Ako pri otvorení povedala Katarína Babičová,
„spomienka na tohoto veľkého Trenčana sa uskutočnila pri
príleţitosti 130. výročia vzniku Prírodovedného spolku
Trenčianskej ţupy (1877)“. V rámci programu návštevníci si
vypočuli :
prednášku „Pamätná plaketa PhMr. Jána Halašu“ v podaní
PhMr. Jozefa Blahovca,
prednášku „Kultúrno-historické príspevky a humor PhMr.
Jána Halašu“ v podaní doc. Mgr. Michala Kováča, CSc.
a ukáţky z tvorby PhMr. Jána Halašu v humoristickosatirickom kalendári „Kocúr“ v podaní Iva Velikého.
Súčasťou podujatia bola výstava z publikačnej tvorby
PhMr. Jána Halašu, medaile a medailérska tvorba s lekárnickou tématikou.
Vlastné poznámky
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Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila pre
svojich čitateľov dňa 14. februára 2007 stretnutie so spisovateľkou Rút Lichnerovou, ktorej garde robil trenčiansky
spisovateľ Rudolf Dobiáš. Pri otvorení stretnutia zástupkyňou
riaditeľky Verejnej kniţnice v Trenčíne Máriou Špánikovou
sa čitatelia dozvedeli, ţe spisovateľku Rút Licherová nazývajú
recenzie a slovníky osobitou osobnosťou súčasnej slovenskej
literatúry. V kultúrnom programe sa predstavila spevom
Tatiana Janišová v korepetícii Milici Ilčíkovej a Janka
Poláčková prednesením úryvku z knihy Rieka od spisovateľky Rút Licherovej. Stretnutie moderovala Janka Poláková. Z jej úst sa účastníci stretnutia dozvedeli, ţe Rút
Lichnerová je teoretička výtvarného umenia. Scénaristicky
pripravila a bola kurátorkou viac ako stovkám výstav výtvarného umenia. V súčasnej dobe zastáva funkciu vedúcej
Galérie Jozefa Kollára mesta Banská Štiavnica. Bohatá je aj
jej literárna tvorba. Je úspešnou autorkou viacerých rozhlasových poviedok, ktoré boli preloţené do cudzích jazykov.
Zaujímavé osobné vyznanie o tvorbe spisovateľky Rút Lichnerovej vyjadril v športovej terminológii spisovateľ Rudolf
Dobiáš, keď pripadá ako beţec, ktorý na míľu za ňou a
nevládze za ňou beţať. „Jej literárna tvorba má rytmus, farbu,
obrazotvornosť a myšlienku.“ V programe podujatia dostala
slovo aj Rút Lichnerová, ktorá priznala prekvapenie z početnej návštevy ľudí a poďakovala za moţnosť prezentovať sa
v Trenčíne pred takýmto vyspelým publikom. Jej tvorba
pozostáva z piatich či šiestich kníh a bola preloţená do
viacerých jazykov. Stretnutie skončilo gramiádou spisovateľky.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 46/1/07
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V budove Paláca Regiónu Piemonte, nachádzajúcej sa na
„medailovom“ námestí v centre mesta Turín, kde sa počas
Zimných olympijských hier odovzdávali najúspešnejším športovcom medaile, uskutočnila sa dňa 13. februára 2007 vernisáţ výstavy dvoch slovenských fotografov Jany Šebestovej
a Radovana Stoklasu pri príleţitosti prvého výročia Zimných
olympijských hier
2006 v Turíne pod
názvom Dve tváre
olympijského Turína / Due volti di
Torino Olimpica.
Organizátorom výstavy bolo Zdruţenie
priateľov Slovenska
v Turíne
MY@VY v spolupráci s Regiónom Piemonte, Slovenským inštitútom a TASR.
Na výstave s príhovormi vystúpili - vedúci úradník turínskeho olympijského organizačného výboru TOROC Cesare
Vaciago, slovenský veľvyslanec v Taliansku Stanislav Vallo
a predsedkyňa zdruţenia MY@VY Mária Straková. Na
výstave kaţdý z autorov vystavil 25 farebných fotografií
o veľkosti 50x75 cm zo svojho uhla pohľadu. Fotografie Jany
Šebestovej – slovenskej fotografky dlhodobo ţijúcej v Taliansku, venujúcej sa profesne výtvarnej fotografii, zachytávali
neopakovateľnú atmosféru olympiády „mimo oficiálnych“
športovísk, momenty ako návštevníci a organizátori preţívali
športový sviatok v uliciach mesta s dôrazom na výtvarný
prvok. Fotografie Radovana Stoklasu – fotografa TASR, ţijúceho na Slovensku, venujúceho sa reportáţnej a dokumentárnej fotografii, ponúkli návštevníkom výstavy jednak „oficiálny” pohľad na športoviská, ktoré pripravili pre účastníkov
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olympiády organizátori a krásna zimná príroda. No na strane
druhej ponúkli s mimoriadnym citom vniknúť do psychiky
športovca a fanúšika, ako vie preţívať svoju radosť z úspechu
a sklamanie z neúspechu. Na záver treba dodať, ţe Slovensko v ďalekej cudzine opäť zabodovalo. Podľa vyjadrenia predsedníčky zdruţenia MY @ VY Márii
Strakovej, ktorá bola poRadovan pred jednou zo svojich vystavených fotografií
čas Zimných olympijských hier v Turíne atašé slovenskej výpravy, Slovensko bolo
jedinou krajinou, ktoré si touto výstavou nielen formálne pripomenulo priamo v Turíne prvé výročie zimnej olympiády.
Vlastné poznámky
Trenčianske Artkino Metro pripravilo na sviatok zamilovaných pre svojich návštevníkov netradičné prekvapenie. V
stredu 14. februára 2007 vo večerných hodinách v rámci
aktuálnej prehliadky „NAJ filmov“ Artkina roku 2006 otvorili neformálne v jeho foyer výstavu obrazov absolventa Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Františka Chudobu. Nápad otvoriť výstavu o týţdeň skôr,
práve na deň zamilovaných vznikol úplne spontánne. Ráno sa
začali vešať obrazy a ich inštalovanie prebehlo rýchlo, ţe uţ
popoludní boli povešané, rozhodli sa organizátori výstavu
otvoriť uţ v ten večer. Dôvodov bolo naraz niekoľko : dnešný
sviatok zamilovaných, večerný výtvarne i umelecky veľmi
pôsobivý film „Šašek a kráľovná“ korešpondujúci so spomínanou výstavou. Po filmovom predstavení návštevníkov spomínaného filmu čakala neplánovaná prehliadka 25 pôsobivých obrazov Františka Chudobu spojená s neformálnymi rozhovormi s ich autorom a malým občerstvením. Mladý výt452

varník pochádzajúci s neďalekých Bánoviec nad Bebravou v
súčasnosti pôsobí ako pedagóg figurálnej maľby na Strednej
umeleckej škole v Trenčíne. Moţno aj preto bola kolekcia
vystavovaných obrazov koncepčne zameraná práve týmto
smerom. Medzi vystavovanými exponátmi sa nachádzali aj
obrazy Kríţovej cesty, ktoré autor vytvoril na objednávku pre
banskobystrický Spolok architektov Slovenska.
Vlastné poznámky
Pri príleţitosti 75. výročia ţivotného jubilea spisovateľa,
literárneho kritika trenčianskeho rodáka Kornela Földvariho
usporiadala Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa
21. februára 2007
stretnutie s ním a jeho
priateľmi Tomášom
Janovicom, Františkom Jablonovským
a nakladateľom Kertezsom
Bagalom.
Podujatie bolo o to
zaujímavejšie,
lebo
riaditeľka trenčianskej
zľava – T. Janovic, F. Jablonovský, K. Földvari a Kertezs Bagala
pobočky Tatra Banky
Ing. Andrea Vodičková odovzdala darom jednosto kníh od
súčasných slovenských spisovateľov pre čitateľov Verejnej
kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktoré prevzala jej riaditeľka Mgr. Lýdia Brezová. Všetci očakávali s nedočkavosťou na vystúpenie hviezdy dnešného neskorého popoludnia
Kornela Földvariho, aby čo to prezradil osebe. Aj sa ho
dočkali. Vo svojom vyznaní veľmi krásne sa vyznal k láske
k svojmu rodnému mestu, ktoré bolo počas jeho mladých liet
miestom stretávania mladých ľudí, pekné ulice s asfaltovanými chodníkmi, novú stanicu. Aj keď chodil do Bratislavy
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do školy, Trenčín navštevoval nielen pre dobrú kuchyňu
svojej mamy, ale aj preto, ţe keď prišiel do Trenčína, zisťoval
na bicykli či Trenčín je ešte stále taký pekný. Prelom v tomto
vzťahu znamenal rok 1953, keď zavreli jeho otca a strýka
nevedno prečo. Na to mama sa nervovo zrútila, lebo rodinu
vyhodili z bytu na ulicu a keď sa domáhala pravdy, tak
u úradníkov neuspela. „To všetko zanechalo vo mne zlé spomienky a na Trenčín som zanevrel. Po rokoch, keď som sa
dostal do Trenčína, idúc zo ţelezničnej stanice som zistil, ţe
uţ to nie je moje mesto, lebo domy v centre mesta zbúrali a na
ich miesto postavené budovy z Marsu.
Bol to však opäť čas, ktorý svojím spôsobom zacelil rany, ktoré mi Trenčín
uštedril. Ľudia, ktorí boli voči nám
nešetrní zostárli, umreli, na ich miesto
prišla nová generácia milá a prívetivá,
taká ako bola za mojich mladých liet.
Zdá, ţe aj tie budovy, ktoré vo mne
Kornel Földvari
vyvolávali odpor sa stali prívetivé “
povedal Kornel Földvari.
Vlastné poznámky
Dňa 23. februára 2007 sa uskutočnila v Galérii Miloša
Alexandra Bazovského
dvojvýstava fotografií v
Prahe ţijúceho umelca
Vasila Stanka a výstava
obrazov Jozefa Vydrnáka. Vasil Stanko patrí
medzi
významných
a medzinárodne uznávaných
predstaviteľov
takzv. Novej vlny slo454

venskej fotografie 80. rokov 20. storočia, spájaných s inscenovanou a imaginatívnou fotografiou. „Stankove úsilie o narúšanie konvenčného vnímania sveta prostredníctvom znepokojujúcich, aţ surrealisticky absurdných, mnoho figurálnych
výjavov, je akousi odozvou na krízu identity súčasného
človeka,“ uviedla kurátorka výstavy PhDr. Elena Porubänová, vo vydanom textovom a obrazovom materiále k
výstave. V Stankových fotografiách je badať dômyselnú prácu
so svetlom a tieňom. Dvojrozmerné fotografické pole je pre
neho stále nezodpovedanou výzvou, priestorom, kde majstrovsky
rozohráva
dokonalú panoramatickú ilúziu prostredia. Divák tak nadobúda pocit, ţe stojí
uprostred dynamického deja. Podľa niektorých kritikov sa Vasil Stanko zaraďuje
ku goticky ponurým
z fotografickej tvorby Vbasila Stanka
a caravaggiovsky brutálnym predstaviteľom Novej vlny slovenskej fotografie.
„Scény a výjavy, ktoré pred fotením najskôr kresebne spracuje a pripraví do architektonickej podoby, komponuje do
fotografických cyklov, aby mohol pôvodnú myšlienku rozohranú vo viacerých podobách doviesť k intenzívnejšie spracovanému záţitku. Vasil Stanko sa na výstave predstavil tromi čierno-bielymi fotografickými cyklami. Cyklus „Hlava
22“ pochádza z roku 1991. V tomto súbore sa intenzívnejšie
venuje konkrétnym hlavám. Sú komponované do zátiší, ktoré
spolu s ďalšími, často aţ hrozivými rekvizitami, s prostredím
a figúrami v pozadí vytvárajú znepokojivý pocit ohrozenia
jednotlivca. Cyklus „Polovica dnu a polovica von“ vznikal
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postupne v roku 1993. Ide o priestorovo i pohybovo náročné
inscenácie s odtabuizovanými muţskými i ţenskými aktami,
ktoré odkrývajú podvedomie a vnútorný svet autora, prenesený prostredníctvom postáv do vonkajšieho prostredia. Ľudská noha sa stala ústredným motívom ďalšieho Stankovho
fotografického cyklu „Nohy a príbehy“. Tento cyklus je navyše obohatený o prvky paródie i humorného nadhľadu, keď
ku kaţdej fotografii Stanko priradil výstiţný, ironicko-vtipný
text. Výtvarný teoretik Marián Kvasnička uţ dávnejšie skonštatoval, ţe Jozef Vydrnák je „mnohoţivelník“, nespútaný
rozprávač, výmyselník. Spisovateľ Rudolf Dobiáš k tomu dodáva, ţe je „aj zabávač, priam hrabalovský „pábitel“, mystifikátor a azda to bude trochu paradox - aj mysliteľ, filozof
umenia, úprimný hľadač odpovedí na otázky o zmysle výtvarného umenia a umenia vôbec. V jeho diele zohrávajú významnú úlohu uţ takmer dve desaťročia čiary, línie, vertikály ornamentálne
roztancované, i významotvorné. Na počiatku jeho tvorby
stál kreslený humor,
neskôr sa čoraz častejšie začal vyjadrovať aj v ďalších výtvarných
štýloch
a technikách. „Predovšetkým na ploche
jeho grafík sa odohrávajú príbehy jednotlivcov i celých
spoločenstiev v dramatickej a komplikovanej podobe sveta,
pulzujúceho okolo nás,“ rozoberá podstatu Vydrnákovej tvorby kurátorka výstavy Elena Porubänová. Fascinujú ho karnevalové sprievody a jarmoky. Jednoducho povedané „ľudské
mravenisko“, plné ţivota, osudov, či vášní. „Kým iní tvor456

covia podobných motívov sa spravidla koncentrujú na jeden
celostný vizuálny vnem, Jozef Vydrnák sa snaţí vyčerpať celý
predmetný kontext predstavy, všetky súvislosti, procesy
a energetické prvky, ktoré sa na nejakom jave, dianí, pohybe,
deji podieľajú,“ definuje Vydrnákovu tvorbu Marián Kvasnička. Vo svojich maľbách často rozjíma nad ľudským ţivotom. Fascinovaný jeho dynamikou neúnavne skúma jeho
plynutie v čase. Kresby a grafiky často koloruje prírodnými
materiálmi. Na tento účel sa mu osvedčila káva alebo dubová
kôra. Autorove maliarske diela sa v začiatkoch niesli v znamení jemných odtieňov okrovej, modrej, staroruţovej s neţne
presvitajúcou červenou podmaľbou. Novšie maliarske kompozície sa vyznačujú výrazným ultramarínovo-tmavomodročerveným kolorom. Tu sa opäť objavuje zrýchlená dynamická
línia, ktorú koncentruje do dramatickej a vášnivej farebnej i
tvarovej orchestrácie. „Z jeho diel zaznievajú poetické príbehy človeka i celého ľudstva obklopeného civilizáciou, ktorá
mu je skazou i prínosom zároveň.“
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 56/1/07, 57/1/07, 63/1/07
Dňa 22. februára 2007 usporiadala pobočka Slovenskej
numizmatickej spoločnosti a Klub trenčianskych historikov
prednášku doc. PhDr. Jozefa Bystrického,
CSc. „Bitka pri Stalingrade z iného uhla
pohľadu“. Prednášateľ v úvode konštatoval, ţe sú známe tri pohľady na druhú svetovú vojnu. Prvá verzia, ktorá bola v nedávnej minulosti predkladaná v krajinách
bývalého socialistického spoločenstva, ovdoc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.
plyvnená ideológiou. Druhá verzia vypracovaná Američanmi výpoveďou 328 zajatých nemeckých vysokých dôstojníkov a generálov Wermachtu, bola tieţ skres457

lená, pretoţe nesmela kritizovať nesprávne počiny Wermachtu. Tretia verzia vyberá len určité skutočnosti pod určitým uhlom pohľadu, ktoré chce autor čitateľovi predloţiť so
svojimi úvahami, často krát protirečivými. Mimo iného konštatoval, ţe veľa názorov a pohľadov, ktoré sa v poslednom
období dotýkali druhej svetovej vojny verejnosť neprijala. Pre
záujemcov, ktorý sa zaujímajú o históriu druhej svetovej
vojny, poskytol aj dostupnú a veľmi ťaţko dostupnú literatúru, ktorá
vyšla najmä v Čechách
a v Rusku. Účastníci podujatia si súčasne pripomenuli nedoţité 75 narodeniny pred rokom zomrelého svojho predsedu Mgr.
Ladislava Jambora, s ktorým prítomných zoznámil Jozef
Korený. Jeho manţelke, ktorá bola prítomná na podujatí, bola
odovzdaná pamätná strieborná medaila „in memoriám“, ktorú
sám navrhol k 1.800 výročiu rímskeho nápisu na trenčianskej
hradnej skale.
Vlastné poznámky
Na deň 26. februára 2007 pripravila Mestská galéria
v Trenčíne pre priaznivcov insitného umenia lahôdku v podobe sprístupnenia výstavy ľudových motívov maľovaných na skle, rodáka z Martina Michala Škoviru, ktorý sa tejto záľube
venuje od roku 1970. O jeho ţivote a záľubách zoznámil kurátor výstavy MUDr.
Július Činčár. „Je rodený výtvarný talent,
má úctu k tradíciam predchádzajúcich generácií a technické cítenie boli základným
Ing. arch. Michal Škrovina
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atribútom, ktorý pretavil vo svojich výtvarných prácach.
Inšpiráciu pre svoju tvorbu nachádzal najmä v bohatých
záţitkoch z detských a mládeţníckych liet na dedine u starých
rodičov na turčianskom vidieku, ako i sakrálne maľby. Krátko
po vstupe Michala Škrovinu na výtvarnú scénu ocenil jeho
nadanie začiatkom 80 - tich rokov popredný historik insitného
umenia Štefan Tkáč, ktorý zaradil jeho maľby zaradil do
kolekcie výstavy slovenského insitného umenia v Paríţi. Popri
maľbe na skle mu učarovalo i drevo, z ktorého pod jeho
tvorivými rukami oţívajú vyrezávané rozprávkové bytosti ako
napríklad postavy zbrojnošov, vtáčikov, kráľov, zbojníkov, obdivované najmä deťmi. Takmer štyridsať ročná umelecká činnosť autora
je vyplnená mnohými výstavami
doma a v zahraničí, rozdávaním
svojich skúseností mladým umelcom na kurzoch organizovaných
Ústredím ľudovej umeleckej výroby a vydaním knihy Maľba na
skle vydanej v roku 2002, ktorá sa
stala akoby učebnicou pre tých,
ktorí sa s týmto umením chcú zaoberať bliţšie. „Tvorba
Michala Škrovinu je originálna a neopakovateľná. Maľované
obrázky nás vtiahli od svojho deja, ktoré v mnohých nás
vyvolali nostalgické spomienky na detstvo. Ich poetika
zastavila na chvíľu čas, očistila našu dušu svojím úprimným
poslaním a pozitívnym nábojom“ povedal MUDr. Július
Činčár.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 76/1/07
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Miláno je známe v širokej verejnosti ako centrum módneho
priemyslu, ako sídlo svetoznámych módnych značiek Armani,
Gucci či Dolce & Gabbana. Kaţdoročne na konci februára sa
stáva i centrom cestovného ruchu, keď sa v ňom koná najväčšia výstava cestovného ruchu v Taliansku. Na tohoročnej
výstave sa na nej prvýkrát v rámci prezentácie Slovenska ako
jediný zástupca slovenských miest predstavilo i mesto
Trenčín. Vo štvrtok 22. februára 2007 bol v novom výstavnom centre otvorený najväčší taliansky
veľtrh
cestovného ruchu
BIT Miláno. Po
45-minútovej
ceste milánskym
metrom,
ktoré
skôr pripomína
veľké bludisko,
sa
návštevník
expozícia Slovenska a T renčína
ocitol
v centre
2
diania. Na ploche viac ako 60 000 m bolo pripravených 5 000
vystavovateľov prezentovať svoje krajiny, či strediská cestovného ruchu. Počas 4 dní vo svojich národných expozíciách
mali moţnosť predstaviť svoju krajinu, kultúru, národné jedlá
či špecifiká, aby prilákali návštevníkov na dovolenku práve
do ich krajiny. Návštevníci tak mali moţnosť vidieť ako sa
robia pravé kubánske cigary, holandské dreváky, ochutnať
kávu z Venezuely, poobdivovať ruské matriošky, alebo zatancovať si tango v argentínskom stánku. Ani talianske regióny
nezaostávali, ba priam sa predháňali v okázalosti a veľkoleposti svojich prezentácií. Pre návštevníkov mali pripravené
okrem informácií o svojom regióne i na ponúknutie tradičné
dobroty ako víno, parmezán, čokoládu, šunku. Výborne chut460

nali oslie klobásky zo Sardínie, čokoládu z Perugie či mandľové toskánske koláčiky.
Mesto Trenčín bolo súčasťou expozície Slovenska na ploche 20 m2 akoby v duchu oficiálneho slovenského sloganu
„Slovensko – malá veľká krajina“. V jej susedstve oproti nej
bola gigantická expozícia Slovinska s veľkoplošnými obrazovkami, kasínom, prezentáciou soľnej jaskyne či dobovej
kníhtlačiarne, kde samozrejme nechýbal bohatý kultúrny
program. I napriek miniatúrne vyzerajúcemu stánku Slovenska aj tak však záujmu Talianov neunikli. Podľa vyjadrenia
PhDr. Kataríny Martinkovej z útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne, ktorá aktívne plnila úlohu hostesky v expozícii Slovenska, zaujalo ju to, ţe Slovensko si uţ Taliani
nemýlia so Slovinskom. Potešilo, ţe mnohí ho uţ navštívili,
alebo sa tak chystajú urobiť v najbliţšej budúcnosti a potrebovali bliţšie informácie. Trenčín ťaţí najmä z relatívnej blízkosti Bratislavy, ktorá je vstupnou bránou do našej krajiny
vzhľadom na letisko či rieku Dunaj, po ktorej sa turisti uţ
môţu z Viedne prepraviť aj výletnou loďou. Záujem sa sústredil predovšetkým na pamiatky, kúpele, turistiku či cykloturistiku. Niektorí návštevníci nášho stánku boli prekvapení,
čo všetko leţí na dosah Bratislavy. Niektorí sa pochválili, čo
všetko pri svojej návšteve Slovenska navštívili. Tak sa
dozvedáme, ţe okrem Bratislavy či Trenčína navštívili i Mydţavu či Koziče (ak ste neuhádli, tak je to Myjava a Košice),
čo u nás Slovákov vyvolalo mierny úsmev. Prišiel aj pán, ktorý Slovensko navštívil uţ 14-krát a slovne vzdal obdiv našej
slovenskej pohostinnosti. Bol veľmi dojatý, ţe opäť vidí niekoho z tejto krásnej krajiny, dokonca na ďalší deň ako prejav
úcty priniesol kytičku kvetov. Expozíciu cielene vyhľadal i
manţelský pár, ktorý má v máji 2007 v pláne navštíviť mesto
Trenčín pri príleţitosti stretnutia zberateľov cukrových sáč-
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kov. Naše informácie o meste, ktoré chcú navštíviť im očividne padli viac neţ vhod.
Počas štyroch dní navštívilo veľtrh aţ 150 tisíc návštevníkov, čo sa prejavuje i v kaţdom kroku na mestských
komunikáciach i v metre Milana. Na uliciach moţno stretnúť
skupiny osôb zo zahraničia pre nich typickým oblečením, ako
napríklad predstaviteľku Brazílie, ktorá bola oblečená v tradičnom odeve, pripravenú prezentovať svoju krajinu. Osobitne zaujali do oči bijúce na kaţdom rohu bilboardy propagujúce Rumunsko, ako novú vychádzajúcu hviezdu v Európskej únii. V tejto súvislosti prichádza myšlienka s nezodpovedanou otázkou, kedy sa takejto reklamnej kampane doţije
i Slovensko.
V nedeľu večer, v posledný deň výstavy, mesto Miláno
oţíva ďalšou udalosťou, ktorým bol záverečný galaprogram
spojený s ohnivou schow. Podľa ambroziánskeho kalendára sa
v tomto období práve končia fašiangy a pred milánskym
dómom sa začína slávnostný program. Do osvetleného nočného námestia sa vstupujú ľudia, niektorí aj v maskách, konfety poletujú ako snehové vločky, ktoré za chvíľu pokrývajú
celé námestie. Všade vládne radosť a pohoda.
Na záver malá poznámka. Slovensko a teda i mesto Trenčín
nie sú síce veľkou konkurenciou pre tradičné veľké a
atraktívne pobytové destinácie. No ţivý záujem Talianov
o výstavnú expozíciu počas celej doby trvania výstavy utvrdil
v tom, ţe aj pre túto európsku krajinu je Slovensko naozaj
v mnohých ohľadoch zaujímavé, v ktorej môţu nájsť uspokojenie svojich záujmov. Preto treba dúfať, ţe počas
tohoročného leta k čoraz početnejším návštevníkom obdivujúcich historické dominanty mesta Trenčín a Trenčianskeho
hradu pribudnú aj návštevníci z Talianska. Ak sa tieto úvahy
potvrdia, ta moţno povaţovať účasť Trenčína na veľtrhu
v Miláne za úspech.
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Info Trenčín 08.03.2007
Pomocná evidencia /1/07
Dňa 7. marca 2007 sa predstavil trenčianskej verejnosti
v rámci prednášok Akadémie tretieho veku lekár a spisovateľ
MUDr. Anton Rákay. V sprievodnom slove hneď na úvod
spisovateľa predstavila pracovníčka Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Janka Poláková. Narodil sa v Malackách, po maturite v Malackách študoval na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, kde promoval v roku
1950. Od tohto roka
plných tridsať osem
rokov pracoval vo
Vysokých Tatrách na
rôznych
pracoviskách v Kvetnici, Tatranských
Matliaroch, Novej Polianke, Novom Smokovci a Štôle. Celoţivotné skúsenosti, pozzľava – spisovateľ Anton Rákay a Janka Poláková
natky
z výskumu
s najťaţšími formami pľúcnych ochorení pretavil do 50 publikovaných vedeckých prác, viac ako
120 odborných prednášok. Táto
návšteva medzi čitateľmi v Trenčíne
sa uskutočnila uţ po tretíkrát,
v ktorom si získal ich pozornosť
vďaka svojmu rozprávačskému talentu. Ako spisovateľ debutoval
románom Tabu, ktorým zaujal čitateľskú verejnosť, pretoţe v nej sa
dotkol lekárskej etiky, svedomia,
morálky, občanov a celej spoločnosspisovateľ Anton Rálkay
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ti. Bliţšie svoju lekársku prácu a od nej odvíjajúcu sa literárnu
tvorbu priblíţil sám spisovateľ MUDr. Anton Rákay. Pri
svojich začiatkoch lekára na oddelení, na ktorom si kľučku
dverí kaţdý deň otvárala smrť, pochopil, ţe musí zmeniť
vzťah lekára s pacientom, aby tento nebol len nečinným
čakateľom na smrť. Túto zmenu zaloţil na zmenu vzťahu
prístupu lekára k pacientovi, ktorého medzi štyrmi očami
pravdu o diagnóze jeho choroby. Zároveň naznačil, ţe ak sa
chce pacient uzdraviť, musí absolvovať nielen rôzne druhy
terapie, ale sám pacient musí byť aktívny pri prekonávaní
ťaţkostí. Tak objavil nové antibiotikum – ľudské lekárske
slovo a vytvorená obrovská dôvera u pacientov v uzdravenie.
Je zaujímavosťou, ţe spisovateľ MUDr. Anton Rákay sa vo
svojich dielach nevyhýba tabuizovaným témam ako je
homosexualita, materstvo, antikocepcia, interupcie, transplantácia orgánov a náboţenský fanatizmus, teda nedotýka sa len
zdravotníckeho, ale i občianskeho prostredia. V nich na
vznesený problém poskytuje čitateľovi viacero moţných
alternatív riešenia, čím ho núti rozmýšľať a vybrať z nich,
ktoré je relatívne správne. Jednoduchosť a pritom pestrosť
vyjadreného slova, veľké rozprávačské umenie spisovateľa
nachádza čoraz viac vďačných čitateľov jeho 15 vydaných
titulov.
Vlastné poznámky
V marci minulého roka 2007 si národný reprezentačný
muţský Spevácky zbor slovenských učiteľov pripomenul 85.
výročie svojho vzniku. Slávnostným koncertom v evanjelickom a. v. kostole v Trenčíne vzdal úctu mestu, ktoré bolo jeho
kolískou a niekoľko rokov aj jeho sídlom. Podnetom pre jeho
vznik bola existencia a umelecká úroveň bratského Pěveckého
sdruţení moravských učitelů. Toto svetovo uznávané zborové
teleso na jeseň roku 1920 koncertovalo v Trenčíne, vo vtedaj464

šej divadelnej sále hotela Tatra. Aplaudujúce publikum zúčastnené koncertu, utvrdilo učiteľov – nadšencov zborového
spievania
v rozhodnutí
vytvoriť aj na Slovensku
učiteľský muţský zbor
a tento fakt dostal svoju
podobu v marci 1921. Túto
skutočnosť potvrdzuje aj
pamätná tabuľa na budove
Slovenskej sporiteľne zo
strany Farskej ulice.
Pěvecké sdruţení moravských učitelů je jeden z najlepších
muţských speváckych zborov na svete. Vznikol v roku 1903
v Kroměříţi. Prvým dirigentom bol Ferdinand Vach, profesor Učiteľského ústavu v Kroměříţi. V jeho diele pokračovali Jan Šoupal, Antonín Tučapský, Oldřich Halma.
Súčasnými dirigentmi sú profesor Ostravskej univerzity
v Ostrave Lumír Pivovarský a svetoznámy zbormajster Lubomír Mátl, ktorý dirigoval Slovenský filharmonický zbor
i Praţský filharmonický zbor. Pěvecké sdruţe ní moravských
učitelů nemá stále sídlo Je skutočne moravským národným
telesom. V súčasnosti je jeho prezidentom Jiří Kromholc
z Brna.
Vystúpenie
oboch
speváckych zborov mali
občania mesta moţnosť
si vypočuť v Trenčíne
na koncerte 10. marca
2007
v piaristickom
kostole. Pre milovníkov
zborového spievania pripravili nezabudnuteľný
umelecký záţitok. Veď
V Trenčíne sa predstavil dirigent Lubomír Mátl
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vidieť, no najmä počuť špičkové diela muţskej zborovej literatúry, prísť sa „vykúpať“ do zvukového ideálu muţského
zboru v podaní špičkových interpretov, nebýva kaţdodennou
príleţitosťou. Nádherné a inšpirujúce prostredie barokového
chrámu, duchovná atmosféra a báječná akustika bolo inšpirujúce pre poslucháča i interpreta.
Vlastné poznámky
Vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 14.
marca 2007 sa uskutočnila okresná výstava výtvarných prác
ţiakov materských, základných škôl a základných umeleckých škôl 22. ročníka celoslovenskej súťaţe „Vesmír očami
detí“ spojenej s vyhodnotením najlepších prác. V úvodnom
slove Mgr. Viera Varínska po privítaní detí, ich učiteľov a rodičov zhodnotila túto výtvarnú súťaţ.
Do súťaţe v kategórii materských škôl bolo podaných 107
výtvarných prác od autorov z 13 materských škôl a odborná
komisia vyhodnotila tieto práce :
1. Jakub Valaštín z Materskej školy Trenčín, Šafárikov ulica
s postupom do celoslovenského
kola
2. Sophia Tinková z Materskej
školy Trenčín, Šafárikov ulica
s postupom do celoslovenského
kola
3. Dominika Habánková z MaterJakub Valaštín
skej školy Trenčín Šmidkeho
ulica s postupom do celoslovenského kola
4. Kamilka Straková z Materskej školy Trenčín, Na dolinách
s postupom do celoslovenského kola
5. Vlaďka Horňáková z Materskej školy Trenčín, s postupom
do celoslovenského kola
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Do súťaţe v kategórii ţiakov 1. – 4. ročníka základných
škôl bolo podaných 169 výtvarných prác zo 16 základných
škôl a odborná komisia vyhodnotila tieto práce :
1. Mária Chromiaková zo Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica s postupom do
celoslovenského kola
2. Nikola Baroťáková zo ZákladMária Chromiaková
nej školy Trenčín, Kubranská
ulica s postupom do celoslovenského kola
3. Kristína Klatá zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica
s postupom do celoslovenského kola
4. Lívia Kozáková zo Základnej školy Trenčianske Jastrabie
s postupom do celoslovenského kola
5. Lucia Tureková zo Základnej školy Trenčín, Bezručova
ulica s postupom do celoslovenského kola
Do súťaţe v kategórii ţiakov 5. – 9. ročníka základných
škôl bolo podaných 129 výtvarných prác zo 14 základných
škôl a odborná komisia vyhodnotila tieto práce :
1. Gabriela Parišová zo Základnej školy Michala Rešetku
v Hornej Súči s postupom do
celoslovenského kola
2. Karin Koprivňanská zo Základnej školy Michala Rešetku
v Hornej Súči s postupom do
Gabriela Parišová
celoslovenského kola
3. Jan Mattew Abrman zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica s postupom do celoslovenského kola
4. Natália Kaščáková zo Základnej školy Trenčín, Bezručova
ulica s postupom do celoslovenského kola
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5. Ema Balaščáková zo Základnej školy Trenčín, Bezručova
ulica s postupom do celoslovenského kola
Do súťaţe v kategórii ţiakov 1. – 4. ročníka základných
umeleckých škôl bolo podaných
82 výtvarných prác zo 4
základných umeleckých škôl a odborná komisia vyhodnotila tieto
práce :
1. Júlia Siekeková, zo Súkromnej
základnej umeleckej školy
Júlia Siekelová
v Trenčíne, Gagarinova ulica
s postupom do celoslovenského kola
2. Ľuboš Vlček zo Súkromnej základnej umeleckej školy
v Trenčíne, Gagarinova ulica s postupom do celoslovenského kola
3. Martin Sokolík zo Základnej umeleckej školy Trenčín,
Námestie SNP s postupom do celoslovenského kola
4. Nikola Jurtisová zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne,
Námestie SNP s postupom do celoslovenského kola
5. Lucia Miklovičová zo Súkromnej základnej umeleckej
školy v Trenčíne, Gagarinova ulica s postupom do
celoslovenského kola
Do súťaţe v kategórii ţiakov 5. – 9. ročníka základných
umeleckých škôl bolo podaných 23 výtvarných prác zo 4
základných umeleckých škôl
a odborná komisia vyhodnotila
tieto práce :
1. Zuzana Balajová zo Základnej umeleckej školy v Nemšovej s postupom do celoslovenského kola
2. Stanislav Jaroš zo Súkromnej
Zuzana Balajová
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základnej umeleckej školy v Trenčíne, Gagarinova ulica
s postupom do celoslovenského kola
3. Dominika Porubská zo Súkromnej základnej umeleckej
školy v Trenčíne, Novomeského ulica s postupom do celoslovenského kola
4. Natália Šebová zo Súkromnej základnej umeleckej školy
v Trenčíne, Gagarinova ulica s postupom do celoslovenského kola
5. Valéria Šebová zo Súkromnej základnej umeleckej školy
v Trenčíne, Gagarinova ulica s postupom do celoslovenského kola.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia /1/07
Dňa 15. marca 2007 prednášal v Trenčín Jozef Novák o
vývoji slovenskej modernej heraldiky. Jeho osoba patrí k
najznámejším slovenským heraldikom a venuje sa jej profesionálne. Je autorom prvých vysokoškolských učebníc o
heraldike a sfragistike. Jeho štúdie z polovice 60-tych rokov
dokumentujú jeho záujem o dejiny slovenskej mestskej
heraldickej tvorby a všetky vychádzali z dôsledného výskumu
a analýzy zachovaných prameňov. Od roku 1969 viedol odbor
archívnictvo na Katedre československých dejín Univerzity
Komenského v Bratislave. Okrem popularizácii heraldiky a
heraldickej tvorby sa venuje aj rodovej heraldike a genealógii.
Publikoval mnohé štúdie a v roku 1980 vyšla prvý časť jeho
publikácie „Rodové erby na Slovensku 1.“, ktorú spracoval
na základe rozboru erbov z Kubínyiho zbierky pečatí. Ďalšie
pokračovanie pripravil o šesť rokov neskôr. V roku 1989 bol
menovaný za univerzitného profesora a stáva sa prodekanom
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a na
desať rokov aj členom jej vedeckej rady. Od roku 1993 do
roku 2000 bol Novák aj profesorským garantom pre odbory
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histórie a pomocné vedy historické. V septembri 2000 odišiel
na vlastnú ţiadosť ako sedemdesiatročný do dôchodku a
odvtedy však stále vydáva ďalšie práce a zbiera ocenenia. Za
svoju celoţivotnú činnosť v oblasti heraldiky dostal ocenenie
medzinárodnej heraldickej spoločnosti.
Vlastné poznámky
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne bola dňa 13.
marca 2007 miestom obvodného kola súťaţe v prednese prózy
a poézie 40. ročníka Vansovej Lomnička. Po otvorení súťaţe a privítaní súťaţiacich predsedníčkou krajskej organizácie
Únie ţien Slovenska PhDr. Jankou Jablonskou a zoznámení
s podmienkami súťaţe predsedníčkou poroty Mgr. Máriou
Kubelovou sa postupne od najmladšej po najstaršiu kategóriu
predstavilo celkom 14 súťaţiacich. Po ukončení súťaţe odborná porota vyhlásila výsledky súťaţe a postupujúcich do
krajskej súťaţe :
A) súťaţ v prednese poézie :
- kategória ţien od 16 do 25 rokov :
1. Martina Kriţanová, Piaristické gymnázium Trenčín
2. Zuzana Stískalová, Košeca
3. Lenka Sameková, Obchodná akadémia Ilava
3. Ivana Struhárová, Adamovské Kochanovce
- kategória ţien nad 25 rokov :
1. Bc. Viera Štefulová, Trenčín
2. cena neudelená
3. Katarína Turzová, Košeca
B) súťaţ v prednese prózy :
- kategória ţien od 16 do 25 rokov
1. Vladimíra Kucharíková, Obchodná akadémia Ilava
2. Martina Martinisková, Piaristické gymnázium
Trenčín
3. Simona Kubicová, SOU odevné a textilné a Trenčín
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- kategória ţien nad 25 rokov
1. Aneţka Chlebanová, Nemšová
2. cena neudelená
3. cena neudelená
Vlastné poznámky
Klubová činnosť priaznivcov jazzu v Trenčíne sa uţ viackrát sľubne začala vyvíjať vo viacerých reštauračných priestoroch ako klubové jazzové večery, ale ţiaľ neuspeli, lebo sa
stretli s ekonomickými ťaţkosťami a prevádzkovou náročnosťou komerčne zameraných podnikov. Snaha organizátorov „dúchať do jazzovej pahreby“ našla porozumenie a
spoločnú reč a priestor v kalendári rozmanitého kultúrneho a
zábavného programu Piano clubu v Trenčíne Pod Sokolicami.
V spolupráci s Trenčianskou jazzovou spoločnosťou a s
podporou finančného grantu Mesta Trenčín presunuli ťaţisko
klubových večerov na jazzové štvrtky. Sériu klubových
produkcií začal vo štvrtok 15. marca 2007 VV Jazz Quartet
z Bratislavy v zostave Vlado Vizár trombón, Kristián Seidmann klavír, Andrej Šebo kontrabas a Ján Babič bicie, ktorá
pútavo prezentovala formu a štruktúru klubového jazzu.
Odobrila zámer a výber priestorov s dobrou akustikou a
príjemným sedením a dala zelenú ďalším termínom. Jazzový
štvrtok, 22. marca 2007 spríjemnil Erik Rothenstein so svojim
kvartetom a marcové kolo uzavrela kapela After Tee Stana
Počajiho.
Trenčianske noviny 21.03.2007
Mestská galéria v Trenčíne dňa 16. marca 2007 opäť po
roku otvorila svoje priestory pre druţobnú výstavy „Stretnutie – Setkání“, ktorá uţ tradične je miestom prehliadky
najúspešnejších výtvarných prác amatérskych výtvarníkov
Trenčína a Uherského Hradišťa. Všetkých prítomných privítal
riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír
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Zvalený. Priateľskú atmosféru podujatia najlepšie zhodnotila
na záver Jaroslava Tichá, keď povedala, ţe „výstava nie ani
tak o tých obrázkoch, ako skôr o tých autoroch a o tomto
stretávaní. Na výstave je v podstate jedno, kto vystavuje, aká
je kompozícia, aké sú
výtvarné
techniky.
V podstate išlo o to,
ţe sme sa tak v prekrásnom počte stretli,
ţe všetci sme svojou
prítomnosťou vyjadrili svoj záujem o toto
podujatie a o výtvarné
umenie.“
Výstavu
obohatil kultúrny program, v ktorom vystúpili ţiaci Základnej umeleckej školy v
Trenčíne speváčka Klára Michalíková a huslista Matej Kubala v korepetícii učiteľky Mgr. Milici Ilčíkovej.
Vlastné poznámky
Po kultúrnom programe, v ktorom vystúpili mladí hudobníci zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne
pod vedením svojho učiteľa p. Bryndzáka
otvorila dňa 16. marca 2007 riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová vernisáţ
výstavy fotografií Jozefa Kalka „Kopanice
80. roky“. Vo svojom príhovore konštatovala,
ţe v závere minulého kalendárneho roka
Jozef Kalka
dostala ponuku na dnešnú výstavu fotografií, ale v tom čase
bol uţ plán výstav na rok 2007 uzavretý. Stalo sa však nepredvídané, keď jedna z výstav vypadla a na jej miesto bola
zaradená dnešná výstava. Vyjadrila potešenie nad tým, ţe autor priblíţil vo svojej fotografickej prezentácii ľudí z kopaníc
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z obdobia 80. rokov takých, akí skutočne sú vo svojej prirodzenosti, čistote a úprimnosti. V ďalšej časti príhovoru pri
charakteristike výpovednej hodnoty fotografií Jozefa Kalku
pouţila vyjadrenie Fera Tomíka z katalógu „Kopanice – 80.
roky. „Fotografiami pribliţuje krajinu, prostredie, zákutia
a zátišia, čím dokumentuje ţivot v minulosti aj v súčasnosti na
kopaniciach. Mimoriadne citlivo sa vnára do ţivota vzťahov
nielen ľudí, ale aj zvierat. Ovca, psík, koník, prasiatko, hus,
sliepka sú spolutvorcovia ţivota na kopaniciach. Ľudia pre
nich robia všetko, aby aj oni mohli dôstojne ţiť. Ľudia na
fotografiách Jozefa Kalku neplačú. Sú stoicky šťastní,
zmierení so svojim osudom.
Sú prirodzení a spokojní vo
svojom prostredí. Tým sú
nám všetkým kopaničiari
blízki.“ Napokon v závere
vyslovuje otázky, na odpoveď ktorých v našom uponáhľanom ţivote necháva
kaţdému z nás – „Budeme
Jozef Kalka – Odstavené kolesá
ešte vedieť ţiť ako ľudia,
ktorí milujú slnko, krásu prírody, lúky, kravky, ovečky ?
Alebo Kalkove fotografie zostanú neopakovateľným pamätníkom ?“ Bliţšie pracovné aktivity i výstavu Jozefa Kalka
priblíţila Viera Poláková zo Záhorského osvetového strediska. Konštatovala, ţe „výstava je prezentovaná s 59 fotografiami zobrazujúca krásu kopaníc a kopaničiarov z viacerých pohľadov autora. Celá výstava je rozdelená do piatich
samostatných celkov – Krajina, Stromy, Ľudia z kopaníc,
Ţatva, Kolesá a ploty. Meno a fotografie autora Jozefa Kalka
je známe v slovenskej neprofesionálnej fotografii, pretoţe
súvisí s jeho aktivitami tvorivého fotografa a organizátora
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činnosti fotografov na západnom Slovensku. Je predsedom
fotoklubu Retina v Senici“.
Vlastné poznámky
Trenčianska nadácia dňa 20. marca 2007
vyhodnotila a zverejnila v priestoroch Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne
druhé kolo fotografickej súťaţe „Videl som
Trenčín inak“. V zhodnotení druhého kola
súťaţe konštatovala PhDr. Alena Karasová, ţe „sa do neho
prihlásilo 32 autorov so 79 fotografiami, ktorým odborná
porota udelila dve prvé ceny a to Ľubošovi Mikotovi za
fotografiu „Vodník“ a Barbore Petríkovej za fotografiu
„I amlovin it“. O druhú cenu
sa podelili traja autori – Richard Ščepko za fotografiu
„Traja kamaráti“, Erich Baláţ za fotografiu „Uličkou“
a Miloslav Rehák za fotografiu „Trenčianske múry“.
Zvláštnu cenu udelila porota
víťaz druhého kola fotosúťaţe – Ľuboš Mikota
iba dvanásťročnému účastníkovi súťaţe Martinovi Blaţekovi za fotografiu „Rýchle
autá“. Ceny najlepším odovzdal riaditeľ pobočky spoločnosti
Ţivotná poisťovňa v Trenčíne Ing. Vojtech Horák a riaditeľ
divízie Reklama spoločnosti Q-EX Trading Trenčín Dušan
Kováč. Kvalitu súťaţných fotografií zhodnotil člen odbornej poroty Radovan Stoklasa.
V kaţdom prípade treba konštatovať vzostupný trend kvality súťaţných fotografií, čo
potvrdzuje, ţe autori sú mimoriadne vnímaví a tvoriví. Kým
zvláštna cena pre Martina Blaţeka
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v prvom kole súťaţné fotografie zachytávali nehnuteľné veci
bez kontaktu s občanom, po kritike poroty druhé súťaţné kolo
bolo úplne iné, keď fotografie priblíţili kaţdodenný ţivot
mesta. Dá sa predpokladať, ţe zostávajúce dve kolá prinesú
tieţ zaujímavé pohľady autorov.
Vlastné poznámky
Klubové ArtKino Metro v Trenčíne sa stáva aj festivalovým kinom. Po jesenných festivaloch Hory a mesto a
Festivalu francúzskeho filmu odprezentujú svoje filmy tentoraz mladí slovenskí filmári. Počas víkendu 23. aţ 25. marca
2007 sa konal Festival študentských a amatérskych filmov.
V kine sa premietali aj filmy medzinárodného filmového festivalu Artfilm. „Názov Festival študentských a amatérskych
filmov znie v tomto prípade dosť zavádzajúco. Viaceré z
filmov, ktoré budú mať moţnosť návštevníci festivalu
vzhliadnuť, získali prestíţne ocenenia na rôznych festivaloch
doma i v zahraničí. Bohuţiaľ, väčšina z nich bola na
Slovensku odprezentovaná iba sporadicky v rámci niekoľkých
prehliadok. Preto sú pre väčšinu priaznivcov filmu stále
neznáme,“ prezradil o dramaturgii festivalu Mgr. Branislav
Hollý z umeleckého zdruţenia LampArt. Ako uviedol,
organizátori uvaţovali aj o atraktívnejšom názve „nultého“
ročníka festivalu. Nakoniec sa však pre črtajúce sa partnerstvo
s podobným festivalom v Českej republike rozhodli ponechať
jeho názov vo všeobecnej rovine. Festival odštartoval dňa 23.
marca 2007 popoludní krátkym a ľudovo vtipným animovaným príbehom Na zdravíčko!, ktorý na minuloročnom
odovzdávaní cien Igric získal titul „Najlepší slovenský
animovaný film“. Sekundovať mu bude minuloročný víťazný
film prestíţneho študentského festivalu v Bologni Lionardo
Mio. Jeho mladá autorka Ivana Šebestová vymyslela
dokonalý príbeh vzniku Da Vinciho obrazu Mony Lisy. Dňa
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24. marca 2007 vo večernom bloku hraných filmov boli
premietnuté aj dve horúce novinky z Medzinárodného
filmového festivalu Bratislava, v obidvoch prípadoch išlo o
bakalárske projekty študentov Vysokej školy muzických
umení. Kvalitu filmov podčiarklo aj ich herecké obsadenie. V
prvom snímku Marty Ferencovej V tesnej blízkosti významnú úlohu zohralo aj herecké trio Marta Vančurová, Milan
Lasica a Zuzana Fialová. Vo filme Ábelov čierny pes v réţii
Mariany Čengel-Solčanskej hlavné úlohy stvárnili český herec
Pavel Liška spolu so svojou manţelkou Kristínou. Sobota 25.
marca 2007 patrila nielen mladým slovenským dokumentaristom, ale aj amatérskym filmovým nadšencom z nášho
mesta. Ich krátke filmy boli uvedené v rámci samostatného
bloku Čo dom dal. Večer uzavrel veselý rýdzo slovenský
dokument Na hrane. V nedeľu 25. marca 2007 boli premietnuté víťazné filmy a ocenené snímky obdobného českého
festivalu Aerokraťas. Návštevníci festivalu mali moţnosť
vzhliadnuť výstavy Veroniky Markovičovej a Fera Chudobu.
Vlastné poznámky
Dňa 26. marca 2007 predpoludním odovzdala do uţívania
návštevníkom novú študovňu regionálnych dokumentov
a bibliografie Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne
jej riaditeľka Mgr.
Lýdia
Brezová,
v budove na SNP 2.
Pri tejto príleţitosti
povedala, ţe pre
tento cieľ vyuţili
práve prebiehajúci
Týţdeň
slovenských
kniţníc
a Týţdeň otvorených dverí. Po priMgr. Lýdia Brezová a MUDr. Pavol Sedláček, MPH
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vítaní hostí – predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a vedúcu odboru kultúry
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu Šajbidorovú priblíţila vývoj zhromaţďovania regionálnej bibliografie a informácií na začiatku šesťdesiatich rokov, ktoré v
roku 1982 vyústilo v zriadení oddelenia regionálnej bibliografie a informatiky s tromi úsekmi – regionálnym, bibliografickým a informačným, čím sa táto činnosť dostala na
vyššiu kvalitatívnu a koncepčnú úroveň. Predovšetkým
v tomto smere je nutné zvýrazniť výrazný podiel zavádzanie
výpočtovej techniky, ktorá skvalitnila prácu všetkých oddelení kniţnice. Na budovaní, propagácii oddelenia v podstatnej miere vynaloţila značné kvantum
práce Mgr. Ľudmila
Ströhnerová, ktorá sa
však otvorenia študovne nedoţila. Na znak
ocenenia jej všetci prítomní venovali minútu
tichej
spomienky.
V závere svojho príhovoru ocenila v minulosti povinnosť vydávateľov regionálnej
tlače odovzdávať jeden povinný výtlačok kniţnici, ktorý bol
ošetrený zákonom v období rokov 1997 aţ 2003, ktorý pri
akvizícii regionálnych dokumentov veľmi pomohol. Od roku
2004 sa však táto povinnosť je obmedzená a vzťahuje len na
periodickú regionálnu (krajskú) tlač. Kniţnica sa doţaduje,
aby táto povinnosť sa vzťahovala aj na všetky tlačou šírené
ostatné regionálne dokumenty v rámci Trenčianskeho kraja.
Toto negatívum by sa odstránilo prijatím všeobecne záväzného nariadenia zastupiteľstvom Trenčianskeho samsprávneho kraja. O súčasnej činnosti a aktivitách oddelenia
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regionálnej bibliografie a regionálnych informácii informovala Mgr. Eva Struhárová. Záver otvorenia patril poďakovaniu vedeniu Verejnej kniţnice Michala Rešetku v
Trenčíne za vytvorenie priestoru študovne oddelenia regionálnej bibliografie a informácií predsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH
s prísľubom ďalšej pomoci.
Vlastné poznámky
Na základe uznesenia Grantovej komisie Mesta Trenčín zo
dňa 17. januára 2007 a v súlade s rozpočtom Mesta Trenčín na
rok 2007 poskytlo Mesto Trenčín zo svojho rozpočtu na rok
2007 dotáciu týmto ţiadateľom :
1. Klub priateľov váţnej hudby
Dotácia : 100 000 Sk
Názov projektu : Festival Trenčianska hudobná jar
2. Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne
Dotácia : 100 000 Sk
Názov projektu : Festival Trenčianska hudobná jeseň
3. Folklórny súbor Druţba
Dotácia : 50 000 Sk
Názov projektu : Reprezentácia mesta Trenčín v zahraničí
4. Zdruţenie Bludní Rytieri
Dotácia : 25 000 Sk
Názov projektu : Expozícia obliehacích a palných
historických zbraní
5. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra
Dotácia : 50 000 Sk
Názov projektu : Účasť na medzinárodných folklórnych
festivaloch v zahraničí
6. Zdruţenie na podporu detského folklórneho súboru
Kornička
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Názov projektu: Reprezentácia mesta Trenčín DFS
Kornička na medzinárodných folklórnych festivaloch
v zahraničí v roku 200
Dotácia : 50 000 Sk
7. Zdruţenie na podporu Detského folklórneho súboru
Radosť
Názov projektu : Poznávaním tradícií iných národov
pestovať v deťoch lásku a úctu k svojmu národu
Dotácia : 50 000 Sk
8. Domov mládeţe – študentská rada
Dotácia : 20 000 Sk
Názov projektu : Miss Domova mládeţe 2007
9. Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Dotácia : 20 000 Sk
Názov projektu : Výstava: Jozef Vydrnák – Výber
z maliarskej a grafickej tvorby
10. Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Dotácia : 50 000 Sk
Názov : Výtvarní umelci regiónu od konca 19. st. do r.
1920
11. TJ Mladosť
Dotácia : 10 000 Sk
Názov projektu : Juniáles
12. TJ Mladosť
Dotácia : 10 000 Sk
Názov projektu : Perinbaba
13. TJ Mladosť
Dotácia : 10 000 Sk
Názov projektu : Benefičný koncert pre zdravotne
postihnuté deti
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14. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.
Dotácia : 20 000 Sk
Názov projektu : Raks Fatima Festival
15. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.
Dotácia : 35 000 Sk
Názov projektu : Nahrávanie a výroba CD nosiča Aurelius Q a brnenskej skupiny TUBABU
16. Kultúrne centrum Dlhé Hony, o.z.
Dotácia : 40 000 Sk
Názov projektu : Škola ľudových remesiel
17. Kolomaţ
Dotácia : 100 000 Sk
Názov projektu : Sám na javisku
18. Kolomaţ
Dotácia : 100 000 Sk
Názov projektu : Nestála divadelná scéna 2007
19. Kolomaţ
Dotácia : 100 000 Sk
Názov projektu : Otvorený kultúrny priestor 07 – Klub
LÚČ
20. LampArt
Dotácia : 100 000 Sk
Názov projektu : Dramaturgický plán LampArt, o. z.
2007
21. LampArt
Dotácia : 60 000 Sk
Názov projektu : Alternatívne Vianoce 2007
22. Kultúrne centrum Sihoť o.z.
Dotácia : 50 000 Sk
Názov projektu : „Ad Fontes Musicae“ – „K prameňom
hudby“ – 7. ročník
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23. Kultúrne centrum Sihoť o.z.
Dotácia : 15 000 Sk
Názov projektu : „5. ročník - Priateľstvo bez hraníc“
24. Kultúrne centrum Sihoť
Dotácia : 30 000 Sk
Názov projektu : „ Hojné poţehnanie Vám nesieme ...“
25. Zdruţenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta
Trenčín,
Názov projektu : Karneval
Dotácia : 10 000 Sk
26. Zdruţenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta
Trenčín,
Názov projektu : Poznaj hrady Stredného Povaţia
Dotácia : 5 000 Sk
27. Občianske zdruţenie Dychová hudba Opatovanka
Dotácia : 25 000 Sk
Názov projektu : 25 rokov v kruhu tradícií
28. Ing. Marián Kaščák, Trenčín
Dotácia : 90 000 Sk
Názov projektu : Swingový bál 2007
29. Trenčianske osvetové stredisko
Dotácia : 10 000 Sk
Názov projektu : Tajomný svet Jána Nedorosta –
autorská výstava
30. Trenčianske osvetové stredisko
Dotácia : 10 000 Sk
Názov projektu : Radovidenie – výstava neprofesionálnych výtvarníkov Františka Pavlicu z Hroznovej
Lhoty a Hildy Lojdlovej
31. Trenčianska nadácia
Dotácia : 10 000 Sk
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Názov projektu : Trenčín má svoje korzo i fotografov
32. Trenčianska nadácia
Dotácia : 30 000 Sk
Názov projektu : Deň Klaunov 2007 – Na veselých
nohách
33. Divadlo Normálka
Dotácia : 35 000 Sk
Názov projektu : Divadelné predstavenie - Výlet
34. Ing. Jozef Čermák – Central Service Agency
Názov projektu : Splanekor 2007
Dotácia : 25 000 Sk
35. Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dotácia : 20 000 Sk
Názov projektu :
Trenčianski literáti – Poznávame
Trenčanov Stretnutie verejnosti s literátmi so vzťahom
k Trenčínu
36. Trenčianske hradné divadlo
Dotácia : 30 000 Sk
Názov projektu : 5. výročie vzniku Trenčianskeho hradného divadla
35. Trenčianske hradné divadlo
Dotácia : 20 000 Sk
Názov projektu : Herecká príprava mládeţe
36. Kultúrne centrum Kubra
Dotácia : 10 000 Sk
Názov projektu : Oslava Medzinárodného dňa detí
37. Kultúrne centrum Kubra
Dotácia : 10 000 Sk
Názov projektu : Zachovanie tradícií – pochovávanie
basy
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38. Piano club
Dotácia : 100 000 Sk
Názov projektu : Pravidelné stretnutie s dobrou muzikou
39. Piano club
Dotácia : 100 000 Sk
Názov projektu : Koncert v Piane
40. Trenčianska jazzová spoločnosť
Dotácia : 60 000 Sk
Názov projektu : 8. ročník Bluesnenie
41. Trenčianska jazzová spoločnosť
Dotácia: 60 000 Sk
Názov projektu : Jazzová draţba
Mesto Trenčín poskytlo finančné prostriedky pre tieto
záujmové skupiny a kultúrne zariadenia :
1. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra
Dotácia : 20 000 Sk
názov projektu : Folklórny súbor Trenčan – pracovné
sústredenie
2. Zdruţenie na podporu detského folklórneho súboru
Kornička
Dotácia : 25 000 Sk
názov projekt : Zabezpečenie činnosti DFS Kornička
3. Kultúrne centrum Sihoť
Dotácia : 20 000 Sk
názov projektu : Musica Poetica – príspevok na činnosť
4. Kultúrne centrum Sihoť
Dotácia : 15 000 Sk
názov projektu : Fistulatoris consort – príspevok na
činnosť
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5. Zdruţenie na podporu Detského folklórneho súboru
Radosť
názov projektu : Činnosť Detského folklórneho súboru
Radosť
Dotácia : 25 000 Sk
6. Folklórny súbor Druţba
názov projektu : Materiálne vybavenie, oprava invenáru a iné reţijné náklady
Dotácia : 25 000 Sk
7. Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Dotácia : 10 000 Sk
názov projektu : Galerijný ateliér 2007 – Ateliér majstra Galerka
8. Kolomaţ
Dotácia : 20 000 Sk
názov projektu : Materiálno-technické vybavenie zdruţenia Kolomaţ
9. Kultúrne centrum Aktivity, o.z
Dotácia : 10 000 Sk
názov projektu : Činnosť tanečnej skupiny Dţamál
10. Kultúrne centrum Aktivity
Dotácia : 10 000 Sk
názov projektu : Činnosť tanečnej skupiny Korzo
11. Kultúrne centrum Aktivity
Dotácia : 15 000 Sk
názov projektu : Činnosť hudobnej skupiny „The Haze“
12. Kultúrne centrum Aktivity
Dotácia : 5 000 Sk názov projektu : Činnosť tanečnej
skupiny South Side
13. Dychová hudba Opatovanka
Dotácia : 20 000 Sk
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názov projektu : Udrţiavanie kultúrnych tradícií
v regióne (vybavenie)
14. Divadlo Normálka
Dotácia : 20 000 Sk
názov projektu : Činnosť – osvetľovacie zariadenie
15. Komorný orchester mesta Trenčín
Dotácia : 40 000 Sk
názov projektu : Činnosť Komorného orchestra
16. Trenčianske hradné divadlo
Dotácia : 20 000 Sk
názov projektu : Zabezpečenie osvetľovacej a ozvučovacej techniky
17. Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Trenčín
Dotácia : 30 000 Sk
názov projektu : Činnosť spevokolu pri cirkevných rozlúčkach
18. Seniorklub Druţba, o. z.
Dotácia : 25 000 Sk
názov projektu : Činnosť prvého seniorského folklórneho súboru na Slovensku
19. Trenčianska jazzová spoločnosť
Dotácia : 10 000 Sk
názov projektu : Činnosť občianskeho zdruţenia v roku
2007
Mesto Trenčín neposkytlo dotáciu týmto ţiadateľom :
1. Akademický maliar Juraj Oravec
názov projektu : O pocitoch 2. (reprezentatívna autorská výstava obrazov)
2. Galéria Miloša Alexandra Bazovského
názov projektu : Katalóg Horizonty súčasnosti 3. – Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja
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3. TJ Mladosť
názov projektu : Dovidenia, škola!
4. Kultúrne centrum Aktivity
názov projektu : Juţanský Supertanečník 2007 –
2. ročník
5. Kultúrne centrum Aktivity
názov projektu : 40. výročie HS 5 HP - koncert
6. Kultúrne centrum Aktivity o.z.
názov projektu : Juh hľadá Superstar 2007 – 2. ročník
7. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.
názov projektu : Aj my máme šikovné pršteky
8. LampArt
názov projektu : Open Air 2007
9. Kultúrne centrum Sihoť
názov projektu : Publikácia „Ľudové piesne, spevné
a tanečné tradície spod Bielych Karpát 3.“
10. Zdruţenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta
Trenčín
názov projektu : Fašiangový sprievod
11. Zdruţenie občanov Istebníka a Orechového časti mesta
Trenčín
názov projektu : Stavanie a váľanie mája
12. Trenčianska jazzová spoločnosť
názov projektu : Jazzové Vianoce
13. Trenčianska jazzová spoločnosť
názov projektu : Jazz na hrade
14. Trenčianska jazzová spoločnosť
názov projektu : Art Film – Jazz club
15. Trenčianska jazzová spoločnosť
názov projektu : Večer Trojkráľový „P.F. 2007“
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16. Občianske zdruţenie Finestrina
názov projektu : Činnosť 2007
Vlastné poznámky
Výstavu Veľkonočný pozdrav 2007 pripravilo vo svojich
priestoroch Kultúrne stredisko Opatová v spolupráci s Klubom dôchodcov Opatová. Kraslice, korbáče, tradičné prestieranie sviatočného stola s veľkonočnými jedlami, kôň zo slamy
s vozom, ručné práce
detí zo Základnej
školy Opatová a Materských škôl v Dobrej
a Opatovej
s veľkonočnou tématikou, svieţe jarné
kvety tvorili pestrú
mozaiku
výstavy.
Dopĺňala ju bohatá
ponuka
veľkonočných pohľadníc, perníčkov, maľovaných vajíčok, maľovaniek a kníh, ktoré si návštevníci mohli kúpiť vo výstavných priestoroch.
Info 05.04.2007
Pomocná evidencia 166/1/07
Dňa 30. marca 2007 Slovenská ringbalová asociácia
na exkluzívnej tlačovej
besede informovala novinárov o unikátnom objave,
ktorý sa podaril Súkromnému výskumnému ústavu
zvláštnych tvorov v Hornom Srní rozlúštením ge-

klonovaná divoká ţaba
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netického kódu pôvodného obyvateľa trenčianskych močarísk, predstaviteľa národa divých ţiab, s ktorým podľa zamlčaných indícií z rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale
rímska légia zohrala v roku 179 niekoľko priateľských zápasov v starobylom športe – ringbal. Pri tejto príleţitosti pracovníci spomenutého výskumného ústavu predstavili aj výsledok svojej vedeckej práce, keď predstavili prvý experimentálny klon divokej ţaby (anura ringbalus) zo získaného
genetického materiálu zachovalého na kamenných doštičkách.
Vedeckí pracovníci výskumného ústavu informovali, ţe
oţivený zástupca národa divokých ţiab má ţivotnosť len tri
dni, teda do 1. apríla 2007 s tým, ţe jeho opätovné oţivenie sa
očakáva pri príleţitosti usporiadaného 3. ročníka majstrovstiev sveta v ringbale v dňoch 31. augusta aţ 2. septembra
2007. Organizátori na záver predstavili klonovaný exemplár,
ktorý sa po odhalení pustil do jedla prichystaného na stoloch
cukrárne u Vodníka. Kaţdého pri čítaní tohto textu určite
napadla recesia organizátorov, ţe to určite nebola pravda.
Vlastné poznámky
Galavečer pri príleţitosti piateho výročia vzniku Trenčianskeho hradného divadla sa uskutočnil v piatok 30. marca
2007
v kine
Hviezda. Plné hľadisko sprevádzal večerom Štefan Skrúcaný a úlohy hudobných hostí sa ujali
chlapci z trenčianskej dţezovej formácie Aurelius Q.
V programe sa striedalo hovorené slovo,
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hudba a ukáţky z divadelných hier v podaní hercov Trenčianskeho hradného divadla, mím Vlado Kulíšek zapojil (ako
obvykle) do svojho vystúpenia aj divákov. Prekvapením pre
návštevníkov galavečera bolo predstavenie nového CD
venovaného histórii a činnosti Trenčianskeho hradného divadla. Do ţivota ho privítali minerálkou Vladimír Kulíšek,
Štefan Skrúcaný a Zuzana Mišáková. Dve hodiny na
doskách znamenajúcich radosť ubehli akosi veľmi rýchlo
a vďačné obecenstvo na konci tlieskalo účinkujúcim,
legendám trenčianskeho ochotníckeho divadla manţelom
Suchánovcom (pani Ernestína oslávila nedávno ţivotné
jubileum), Vladovi Divílkovi. Ďakovalo sa všetkým, Mestu
Trenčín, Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne,
Trenčianskej nadácii, sponzorom, hercom, len sa akosi
pozabudlo na tú, čo všetko spískala, na zakladateľku a riaditeľku Trenčianskeho divadla Zuzanu Mišákovú. To bola
azda jediná škvrnka na krásnom bielom obleku tohto vydareného večera.
Po predstavení sa stretli herci Trenčianskeho hradného
divadla so svojimi predchodcami a hosťami. Štefan. Skrúcaný
sa priznal, ţe večerný program bral symbolicky aj ako oslavu
pokračovania alebo znovuzrodenia trenčianskeho ochotníckeho divadla. „Pocity boli príjemné, miestami som cítil,
akoby som uţ niečo
také preţil. Spomienky ma rozcítili
a vznikla z toho kombinácia
scénosledu
programu a osobných
pocitov. Aj preto som
sa snaţil spomenúť aj
históriu pred Trenčianskym
hradným
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divadlom a menovite ľudí, čo sa zaslúţili o to, aby malo
Trenčianske hradné divadlo na čo nadviazať.“ Štefan
Skrúcaný ako študent účinkoval s trenčianskymi divadelníkmi. „So Suchánovcami som robil Márnotratného syna
a s Evou Kobzovou Jednotkárov. Ona ma priamo upozornila
na to, ţe sa môţem v budúcnosti venovať divadlu.“ Kolektív
Trenčianskeho hradného divadla sa mu pozdáva pre rôznorodosť typov a pre dobrú atmosféru, čo povaţuje pre divadlo
za dôleţité. „Majú predpoklady, aby ich to bavilo a v tom
prípade to bude baviť aj divákov.“
Prvý profesionálny reţisér pracujúci so súborom Peter
Oravec nevidí veľký rozdiel v práci s ochotníkmi a profesionálmi z pohľadu reţiséra. „Práca má rovnaký charakter, iba
v profesionálnom divadle sú lepšie podmienky a herci logicky
lepšie pripravení. U oboch skupín je však základom vzťah
k divadlu. Ten Trenčania majú a preto sa dá s nimi úspešne
robiť.“ Aj Peter Oravec prišiel počas študentských rokov
v Trenčíne do styku s divadelníkmi. Mal prehľad o divadelnom ţivote a navštevoval predstavenia amatérskych hercov.
Neskoršia spolupráca s nimi mu dala základy a vzťah k divadlu. Väčšina ľudí chce hrať, vystupovať. Čo viedlo Petra
Oravca k rozhodnutiu stať sa reţisérom? „Lenivosť“ a pritom
sa smial schuti a o niečo váţnejšie pokračoval: „Mal som
pocit, ţe je to najdôleţitejšia práca na svete a okrem toho tam
v študijnom programe nebola matematika a podobné predmety. Preto sa mi réţia zdala najvýhodnejšia, ale od začiatku
som k nej logicky inklinoval,“ dodal uţ naozaj váţne.
Jeden so spoluzakladateľov divadla Miloš Slemenský si
voľkal, ţe jemu päť rokov divadla dalo obrovskú skúsenosť
a krásny pocit. „Cítim sa príjemne, lebo ľudia čo ma učili hrať
divadlo, mi dnes povedali to krásne slovo ďakujem. Sú tu aj
ľudia, čo som ich uţ učil ja. Cítil som povinnosť naučiť ich
hrať, čo najlepšie, aby divák mal pocit, ţe nehráme niečo, ale
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preţívame svoje postavy, ktoré predstavujeme. Musíme
trpezlivo pracovať a verím, ţe diváci prídu, veď pre nich
hráme. V Trenčíne ešte nevládne taká atmosféra, aby naše
divadelné predstavenia boli masovo navštevované, vonku je to
lepšie. Trpezlivosťou a dobrou prácou presvedčíme divákov,
aby na predstavenia súboru pracujúceho v amatérskych
podmienkach chodili vo väčšom počte, keď naše výkony budú
na profesionálnej úrovni.“
Na záver zhodnotila činnosť Trenčianskeho hradného divadla reţisérka a herečka Zuzana Mišáková. „Bolo to päť rokov
driny, ale aj krásnych skúseností. Veď tie nás drţali nad
vodou a posúvali ďalej. Sama sa čudujem, ţe sme to dotiahli
tak ďaleko. Musíme teda vyrásť z detských nohavíc a robiť
váţne veci,“ dodala so smiechom. Prvá myšlienka na divadlo
Zuzke skrsla v hlave na strednej škole. Chcela hrať, ale
klasické ochotnícke divadlo v Trenčíne končilo. Prihlásila sa
preto na literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej
školy v Trenčíne.
„Počas štúdií na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave ma provokovalo, ţe ak nikto nerobí divadlo,
zaloţím ho ja.“ Začalo to nenápadne kurzom hereckej prípravy, na ktorý prišlo 55 mladých ľudí. Z nich sa vyprofiloval súbor, ktorý naštudoval hru Jánošík. „Keď sa schyľovalo k prvému predstaveniu, navrhli mi, ţe treba súbor
inštitucionalizovať, aby sme mohli ţiadať o granty a vyuţívať výhody právnickej osoby. V Bratislave som sa stretla pri
filmovej produkcii s kaskadérom Milošom Slemenským
a v Trenčíne na námestí som spomenula kurz pre mladých
ľudí a on prišiel. Tak sa začala naša spolupráca.“ Po troch
rokoch činnosti Trenčianskeho hradného divadla zaloţili stálu
divadelnú scénu s pravidelnými premiérami. Jedným z cieľov
bola aj myšlienka do piatich rokov zaloţiť profesionálnu
scénu, ale „finančné moţnosti nám to zatiaľ nedovoľujú
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a profesionálne divadlo sa v meste nedokáţe uţiviť bez
finančnej dotácie štátu. Naše príjmy zo vstupného tvoria asi
10 % z našich nákladov a pritom herci hrajú bez nároku na
honorár. Ţiadne občianske zdruţenie nemôţe suplovať
profesionálnu scénu,“ zhodnotila reálisticky situáciu Zuzana
Mišáková.
Info Trenčín 05.04.2007
Pomocná evidencia 166/1/07
Prekladateľka detských kníh Oľga Kralovičová sa prišla
dňa 28. marca 2007 porozprávať s fanúšikmi mladého čarodejníka Harryho Pottera do Verejnej kniţnice Michala Rešetku v rámci podujatí v Týţdňi slovenských kniţníc. Je
známa tým, ţe preloţila štyri diely svetoznámeho príbehu o
čarodejníkovi o Harry Potterovi a bude prvou na Slovensku,
ktorá sa dozvie, ako skončí jeho siedme pokračovanie.
Spisovateľku predstavila deťom vedúca oddelenia pre deti
a mládeţ
Verejnej
kniţnice
Michala
Rešetku v Trenčíne
Darina Ďurkechová.
Oľga Kralovičová sa
narodila v Bratislave a na Filozofickej
fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave vyštudovala
odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo s
kombináciou ruština a angličtina. Má doktorát z detskej
literatúry a popri detských knihách prekladá aj iné
dokumenty. Niekoľko rokov pracovala ako jazyková
korektorka vo vydavateľstve Mladé letá a hoci má dnes
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slobodné povolanie, pri prekladaní pracuje pre toto nakladateľstvo naďalej. Za sedemnásť rokov svojej práce preloţila
okolo osemdesiatpäť kníh, z ktorých najznámejšou je práve
Harry Potter, ku ktorému sa dostala aţ v treťom dieli. Keďţe
pôvodná prekladateľka v prvých dvoch dieloch stanovila
všetku základnú terminológiu, musela sa jej Oľga Kralovičová drţať a vymýšľať iba nové názvy. Podľa prekladateľky
majú knihy mládeţ formovať, a preto je literatúra pre mladých
ľudí tak dôleţitá. Pri práci jej pomáha počúvanie slovníka
pätnásťročnej dcéry Barbory a o rok mladšieho syna Joja.
„Dcéra je vţdy prvá, ktorá si prečíta môj preklad v slovenčine
a povie mi, či sa to bude deťom páčiť.“ Dcéru prekladateľka
vyuţíva aj pri samotnom prekladaní, pretoţe sa jej často pýta,
ako to v knihe bolo v predchádzajúcich dieloch, aby sa nepomýlila. „Skontaktoval sa so mnou fanúšik Harryho, ktorý
ho pozná spredu aj zozadu, a tak budem vyuţívať aj jeho.
Nemôţem spraviť chybu, lebo deti by si to hneď všimli.“ Príbehy Harryho Pottera vníma uţ ako oddychovú literatúru a
keďţe uţ dobre pozná jednoduchý štýl jeho autorky, dobre sa
jej prekladá. „Chcela by som sa s ňou stretnúť, aby mi prezradila, kde prišla na všetky tie všetky názvy zverov a postáv.“
Pri ich prekladaní totiţ musí Oľga Kralovičová zápasiť s
mnohými slovníkmi, pretoţe spisovateľka si svoje termíny
vymýšľa a mieša ich aj so starou angličtinou a latinčinou. „V
piatom dieli sú postavy s názvom Horkruxy. Nevedela som si
s tým rady, tak som to pomenovanie nechala nezmenené,“
vysvetlila. Siedmy diel Harryho Pottera má vyjsť 7. júla 2007.
Zatiaľ ešte netuší, ako sa bude nová kniha volať. „Najprv ju
musím prečítať a aţ potom ju pomenujem. V prvých dieloch
boli názvy jednoznačné, no uţ v diely Polovičný princ som
mohla vymyslieť názov, aţ keď som pochopila, ako to autorka
myslí.“
Trenčianske noviny 04.04.2007
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Pomocná evidencia 156/1/07
Dňa 29. marca 2007 sa po dvoch rokoch stretli v Trenčíne
slovenskí spisovatelia,
aby sa poklonili velikánom slovenskej literatúry a zároveň
predstavili svoju literárnu tvorbu početným priaznivcom slovenskej literatúry. Na
pôde Verejnej kniţnice Michala Rešetku
ich privítala jeho riaditeľka Mgr. Lýdia Brezová. A potom úryvkom z literárneho
diela predstavila spisovateľov Janka Poláková a ich ţivot
bliţšie priblíţila Mgr. Eva Struhárová. Úlohu moderátora
podujatia si veľmi dobre zhostil spisovateľ Rudolf Dobiaš,
ktorý všetkých hostí so svojimi otázkami na telo riadne
vyobracal.
Vlastné poznámky
Dňa 30. marca 2007 oddelenie pre deti a mládeţ Verejne
kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne, pobočka v Opatovej a
Základná škola Trenčín, Bezručova ulica boli miestom
podujatia „Noc s Andersenom“ pri príleţitosti Týţdňa slovenských kniţníc. V roku 2000 vzniklo podujatie v kniţnici v
Uherskom Hradišti, kde deti preţili noc vyplnenú čítaním
rozprávok. Neskôr sa myšlienka rozšírila aj za hranice a podľa
vedúcej oddelenia Dariny Ďurkechovej sa v piatok 30. marca
do akcie zapojili kniţnice v Poľsku, Slovinsku, Nemecku. Na
Slovensku sa akcia konala v takmer 70 kniţniciach a školách.
Program v trenčianskej kniţnici za štyri roky konania podujatia bol uţ osvedčený. Začalo sa čítaním rozprávok. Neskôr
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medzi deti prišiel autor knihy Rozprávkové ostrovy Pavel
Paulenda. Deti opäť zasadili na dvore kniţnice dva nové
stromčeky a rozšírili tak budovaný sad jedličiek a lipiek o
vŕbu a ibištek. Medzi deti prišiel uţ tradične výtvarník Ján
Vitko, s ktorým deti mohli naučiť kresliť jednu postavu Andersenových rozprávok Snehovú kráľovnú. Program bol tematicky orientovaný na blíţiace sa veľkonočné sviatky, a preto s
deťmi pripravovali veľkonočné dekorácie, maľovali vajíčka,
plietli korbáče. Po výlete do centra mesta deti vodníkovi
Valentínovi
prišli
prezradiť najväčšie
klamstvá, ktorých sa
dopustili, potom vypustili balóniky a
zaspievali si pri
hradných schodoch
pesničky o Trenčíne.
Potom sa posilnili
chutnými nátierkami, strigônskými pochúťkami a šalátmi,
ovocím a vypočuli si prednášku vedúceho hvezdárne v Partizánskom Vladimíra Meštera. Nechýbala tradičná spevácka
súťaţ, diskotéka a najmä chatovanie prostredníctvom internetu s deťmi, ktoré rovnako ako Trenčíne preţívali andersenovskú noc v kniţnici alebo škole. Aj v Základnej škole na
Bezručovej ulici nocovalo 110 detí, po 15 z kaţdej triedy.
„Deti to dostali za odmenu, vyhodnocovali sme, ako sa pripravujú na vyučovanie, aké sú aktívne, vypracovávajú si úlohy,“
doplnila iniciátorka podujatia v škole Mgr. Pavlína Ripková,
ktorá s deťmi chodila do kniţnice kaţdý rok. „Teraz nám
povedali, ţe nás z kapacitných dôvodov nemôţu všetkých
zobrať, tak sme sa rozhodli zorganizovať akciu aj v škole,“
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vysvetlila. Na Noc s Andersenom sa triedy starostlivo pripravovali. Kaţdá nacvičila niektorú z Andersenových rozprávok,
vyzdobili si triedy a po programe, sa tešili aj na nočné čítanie
rozprávok. Učiteľka Pavlína Ripková k podujatiu povedala, ţe
„naším zámerom je cez deti vplývať na rodičov, aby ich
neposielali spať samé, aby k nim prišli do izbičiek a prečítali
im rozprávku. Deti sa tak upokoja, sú kľudnejšie a psychicky
potom lepšie znášajú nároky v škole.“
Trenčianske noviny 04.04.2007
Dňa 13. apríla 2007 sa uskutočnila vernisáţ v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne dvoch výstav. Na prvej z nich sa
prezentoval so svojimi dielami vyštudovaný architekt a projektant Jíří Mezřický,
ktorý sa k palete dostal po absolvovaní
vysokej školy v roku 1964. Potom sa
Jíří Mezřický
pribliţne desať rokov venoval svojej
profesii, aby sa od roku 1980 vrátil k maľovaniu. Autorská
koncepcia výstavy PhDr. Aleny Hejlovej charakterizuje jeho
tvorbu ako realistickú
a fantazijnú, poetickú aj
noetickú. Maliarova túţba po vyjadrení pocitov
zrodila symbol. Jeho
prítomnosť v obraze nie
je samoúčelná, ale funguje ako súčasť mechanizmu provokácie našej
J. Mezřický – To po nás zostalo
mysle a predstavivosti.
Jeho obrazy ponúkajú divákovi moţnú komparáciu
s architektonickou tvorbou. V druhej výstave sa predstavilo
v autorskej koncepcii Štefana Oriška Zdruţenie keramikárov
Slovenska v poradí uţ so svojím 5. ročníkom prehliadky
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súčasnej keramiky. Vystavená kolekcia podrobne mapuje
dianie na keramickej scéne za posledné tri roky, ktoré
uplynuli od poslednej prezentácie. Výstava predstavuje práce
účastníkov Medzinárodného keramického sympózia v Lučenci, work-schopu v Beladiciach, Ruţbachoch, ďalej diela
prezentované na zahraničných sympóziách v Čechách, Turecku, Poľsku
a Dánsku. Na výstave sú
diela dvadsiatich piatich
umelcov so širokým generačným rozpätím, od nestorov modernej keramiky aţ
po nedávnych absolventov
ateliéru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 167/1/07, 168/1/07, 169/1/07,
Obrovský úspech v súťaţi Novinárska cena 2006 v kategórii - Najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronickom médiu, zaznamenali kolegovia z Televízie Trenčín Eva Mišovičová a Peter Kotrha. Vo svojej kategórii
zvíťazili pred nominovanými autormi z Rádia
Regina a Devínskonovoveskej televízie. Cieľom celej súťaţe bolo
vyzdvihnúť novinárov,
ktorí svojou prácou riešia a upozorňujú na problémy dnešnej
spoločnosti. Poslaním je rozvoj kvalitnej slovenskej ţurna497

listiky. Víťazný príspevok nesie názov Danka, ktorý je o handicapovanom dievčati, ktoré maľuje nohami. Sama sa naučila
čítať i písať, nakoľko má pozorovací talent, čo si „odkukala“
to od svojich zdravých súrodencov. Eva Mišovičová a Peter
Kotrha si prvú cenu zaslúţili vďaka citlivému vykresleniu
hlbokého a dojemného ľudského príbehu. Finančnú cenu
25 000 Sk sa víťazi rozhodli nenenchať pre seba. ale ju
venovali práve Danke. Eva Mišovičová sa vyjadrila, ţe ide
o úţasný príbeh a je rada nielen za seba, ale práve za Danku,
nakoľko sa o nej dozvedelo viac ľudí. Peter Kotrha víťazstvo
berie ako motiváciu do ďalšej práce. Ich prácu vysoko hodnotí
aj riaditeľ Televízie Trenčín Peter Hlucháň.
Info Trenčín 19.04.2007
Pomocná evidencia 191/1/07
V trenčianskom ArtKine Metro 19. apríla 2007 opäť oţila
diskusná relácia Pod lampou so Štefanom Hríbom a Jurajom Kušnierikom. „Ani po nedobrovoľne dobrovoľnom odchode z verejnoprávnej televízie tvorcovia tejto populárnej
relácie nezabúdajú na svojich priaznivcov, ktorí hľadajú ţivé
debaty venujúce sa kontroverzným témam. Preto dávajú moţnosť divákom priamo spýtať sa aj na to, na čo nemali
moţnosť pri odchode dvojice z obrazoviek Slovenskej televízie,“ uviedol Mgr. Branislav Hollý z občianskeho zdruţenia LampArt, ktoré podujatie organizovalo. Hosťami programu boli reţiséri Zuzana Piussi a Mário Homolka. Témou
diskusie bola represia, spravodlivosť a sloboda jednotlivca v
právnom štáte. Úvodnú debatu predchádzal dokumentárny
film Piussi Výmet, ktorý poodhaľuje kaţdodennú prácu policajnej jednotky rýchleho nasadenia. Druhá časť otvorenej debaty bola venovaná otázkam publika na rôzne spoločenské
témy.
Info Trenčín 19.04.2007
Pomocná evidencia 191/1/07
498

V priebehu jedného mesiaca, presne od 5. marca do 5. apríla 2007, čo návštevníci Klientskeho centra Mestského úradu
v Trenčíne vyjadrovali svoje názory na jeho prácu vyplňovaním anketoPomer mužov a žien zúčastnených na ankete
vých dotazníkov. Po ukončení ankety
6%
jej organizáMuži
47%
Ženy
tori skonštatoNeudané pohlavie
47%
vali, ţe sa jej
zúčastnilo
100 respondentov, z toho
47 muţov, 47 ţien a 6 respondentov, ktorí neudali pohlavie.
Zúčastnení respondenti mali rôznu úroveň vzdelania. Základné vzdelanie malo 11 respondentov, stredoškolské vzdelanie
ma-lo 46 respondentov, 41 bolo vysokoškolsky vzdelaných
a 2 nezadali úroveň vzdelania. Najviac bolo teda respondentov so stredoškolským vzdelaním.
Na ankete sa zúčastniÚroveň vzdelania zúčastnených respondentov
lo 5 respondentov vo veZákladné vzdelanie
2%
11%
ku do 20 roStredoškolské vzdelanie
41%
kov, 46 resVysokoškolské
pondentov od
vzdelanie
46%
Neudaná úroveň
21 do 40 rovzdelania
kov, 39 respondentov vo
veku od 41 do 60 rokov a viac ako 60 rokov malo 10 zúčastnených respondentov. Svoj vek neprezradili 2 respondenti.
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Vekové kategórie zúčastnených respondentov

5%

10%

do 20 rokov
21 - 40 rokov
46%

39%

41 - 60 rokov
viac ako 60 rokov

Anketový dotazník pozostával z 5 otázok týkajúcich sa
Klientského centra :
Otázka č. 1
Koľko krát ste uţ Klientske centrum navštívili ?
Prvá otázka mala za úlohu odhaliť počet návštev jednotlivých
respondentov.
Koľko krát ste už Klientske centrum navštívili?

4%

17%
Som tu prvý krát
2 - 10 krát
viac ako 10 krát

42%
37%

Nevyplnilo

Otázka č. 2
Ktoré pracovisko (okienko) Klientskeho centra ste dnes
navštívili?
Pri druhej otázke respondenti označili jednu ale i viac
odpovedí.
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Ktoré pracovisko (okienko) Klienstkeho centra
ste dnes navštívili
Matrika
Evidencia obyvateľstva,
súpisné čísla
Dane a poplatky
23%

23%

Prevádzkovanie obchodu
a služieb
Zabezpečovanie sociálnej
pomoci

8%

11%
7% 4%

17%

7%

Životné prostredie,
doprava, stavebný
poriadok
Podateľňa, informácie
Pokladňa

Otázka č. 3
Akou známkou by ste oznámkovali správanie
zamestnanca, ktorý vám dnes poskytol sluţbu?
Vzhľadom na to, ţe v predchádzajúcej otázke klienti označili
aj viac odpovedí, nedá sa presne priradiť známkovanie k jednotlivým pracovníkom.
Akou známkou by ste oznámkovali správanie
zamestnanca, ktorý vám dnes poskytol službu?
1%

2%
14%

0%

Známka 1
Známka 2
Známka 3
Známka 4
83%

Známka 5
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Otázka č. 4.
Na akej úrovni je podľa vášho názoru kvalita a odbornosť
informácii a sluţieb, ktoré ste dnes obdrţali?
Zamestnanci Klientskeho centra aj v tomto bode získali veľmi
pozitívne hodnotenie.
Na akej úrovni je podľa vášho názoru kvalita a
odbornosť
informácií, ktoré ste dnes obdržali?
1%
0%
1%
0%
Známka 1

16%

Známka 2
Známka 3
Známka 4
Známka 5
82%

Neudané známkovanie

Otázka č. 5
Ako ste boli spokojný / á s rýchlosťou vybavenia?
Odpovede na túto otázku sú mierne skreslené vzhľadom na
obdobie, v ktorom sa anketa odohrávala. Najviac negatívnych
odpovedí sa týkalo chodu pokladne, ktorá bola v období
priebehu ankety plne vyťaţená platbami občanov za odpady.
Ako ste boli spokojný/á s rýchlosťou vybavenia?
2%

2%
9%
Známka 1

13%

Známka 2
Známka 3
Známka 4
74%

Známka 5
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Anketa prebiehala bez komplikácii a s veľkým záujmom
klientov Klientskeho centra. Myslím, ţe pozitívne hodnotenia
svedčia o vysokej spokojnosti obyvateľov so sluţbami
Klientskeho centra. Respondenti mali moţnosť vyjadriť svoj
názor aj slovne. Tieto vyjadrenia sa nachádzajú na
nasledujúcich stranách vyhodnotenia ankety.
Pripomienky a poznámky účastníkov ankety
Ešte keby niektorá 5 – ka bus „zabehla“, „zabiehala“ do
Záblatia. Vďaka pán primátor !
Pán primátor, páni úradníci !
Zachovajte Slnečné námestie, tiché bez takých prevádzok
ako je kamenárstvo. Mám obavu otvorene vystúpiť.
Ochotnícky by sa mohol pomstiť. Jeho sused má odvahu.
Dlhé čakanie v pokladni.
Je to dobrá myšlienka – nech sa Vám darí.
Nemáte dobre vyriešenú pokladňu, dlho som čakala. Mali
by ste vyhradiť pokladňu zvlášť pre mestských zamestnancov.... (napr. policajti)
Len taká maličkosť. Nevadí, ţe mi pracovníčka nepomôţe
okamţite, ale aspoň očný kontakt a naznačenie „počkajte
chvíľku“ by boli milé. Inak prácu celého Klientskeho centra
a tento trenčiansky vynález veľmi oceňujem.
Pri pokladni dňa 2. marca 2007 bol predo mnou policajt
a vybavoval sa 20 min. Kvôli nemu som stála v pokladni
toľko dlho a to som si dala len spraviť nový RL. Spravte
niečo s tým !
Všetko v poriadku iba v pokladni boli predo mnou dvaja
policajti a dlhšie som tam čakal.
Dlho som čakal v pokladni.
Jedna pokladňa na celý úrad nestačí. Ďakujem.
Všetko je v poriadku, len mi vadilo dlhšie čakanie pri
pokladni. Zdrţiavali to mestskí policajti. Ďakujem.
Dlhšie čakanie pri pokladni !
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Dlhšie čakanie v pokladni.
Som častejším návštevníkom tohto Útvaru ţivotného
prostredia, dopravy a stavebného poriadku Mestského
úradu v Trenčíne. Privítal som s potešením a uznaním vznik
takto vybaveného pracoviska uvádzaného útvaru. Chcem
otvorene zagratulovať Mestu Trenčín, autorom rekonštrukcie, tieţ dodávateľovi stavby k skutočne zdarenému
dielu a k vytvoreniu atraktívneho priestoru, ktorý tieţ
umocňuje aj umiestnenie tohto útvaru. Priestor je jedným
slovom reprezentatívny. Všetky otázky som na dotazníku
vyplnil a vyslovil som spokojnosť. Zamyslel by som sa
však nad otázkou umiestnenia pracoviska prvého kontaktu
v tomto objekte, ktoré je situované v rohovej časti
dvojpodlaţného átria na ľavej strane za vstupnou zníţenou
chodbou, smerom k opornému kamennému múru, na kontakte s exteriérovým átriom. Dizajn aj prevedenie je elegantné. Nie som odborníkom z oblasti stavebnej fyziky, ani
z odboru zdravotníctva so špecializáciou na pracovné
prostredie, ţiaľ z vlastných skúseností som zistil, ţe je
otázna moţnosť fungovania stálej sluţby – pracovníčky
v tomto priestore, pri dodrţaní všetkých pravidiel kladených na pracovníkov Klientského centra – ľahká rovnošata,
obuv, nakoľko pri takomto umiestnení a riešení samotného
pracoviska to nie je z biologického hľadiska celkom moţné,
iba ak by dotyčný pracovník bol nejakým otuţilcom,
nereagujúcim na rôzne prievany a prúdenia, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú pracovnú pohodu, a ktoré môţu viesť
tieţ k moţnosti získania ochorení, napr. i chronických. Pri
terajšom riešení pracoviska a jeho umiestnenia vo otvorenom veľkom priestore dochádza hlavne v zimnom období
a obdobiach prechodných k nedostatočnej tepelnej pohode
tohto priestoru pracoviska, nakoľko stavebné konštrukcie
obklopujúce tento priestor – sklenené zostavy zo strany
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hlbokého otvoreného átria na bočnej strane, kamenná stena
oporného múru z chrbtovej strany sú všetko konštrukcie,
ktoré teplo dostatočne neakumulujú (sú studené). Naopak
do hlbokého „komínového“ átria – do jeho spodných častí
sa natlačí studený vonkajší vzduch, ktorý sa nemôţe prehriať nakoľko je átrium uzatvorené zo štyroch strán, hlboké
a nepreslnené. Čiţe má tendenciu tento vlhký a chladný
vzduch svoje okolie ochladzovať. Napriek nespornej elegancii tohto terajšieho existujúceho riešenia doporučujem
teda riešiť úpravu tohto priestoru pracoviska z hľadiska
tepelnej pohody, tieţ zabráneniu prievanov a to doplnením
konštrukciami a materiálmi s väčšími izolačnými vlastnosťami, so schopnosťou akumulácie tepla, odrazivé, doplnenie o vykurovacie telesá – radiátory, len na normových
18˚C. Alebo je tieţ moţné uvaţovať s celkovým premiestnením tohto pracoviska do iného miesta – časti, nadväzujúcim na vstup, a na jeho súčasnom mieste povedzme
realizovať malé orangérium s rastlinami sem vhodnými.
Inak ťaţko moţno asi okrem letných mesiacov poţadovať
od pracovníka prvého kontaktu nosiť predpísanú rovnošatu,
obuv. Toto moje písomné uvaţovanie je potrebné brať ako
názor človeka, ktorý si neosobuje právo na riešenie, ale
ktorý sa sem – tam tieţ borí s podobnými peripetiami
z hľadiska profesného ale aj z odpozorovania iných, resp.
vlastných skúseností. S pozdravom Beták Marián – architekt.
Info Trenčín 19.04.2007
Pomocná evidencia 191/1/07
Riaditelia múzeí, galérii a hvezdární zo Zlínskeho kraja sa
stretli 13. apríla 2007 v Trenčíne so svojimi partnermi z kultúrnych zariadení z celého Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Hostí privítal riaditeľ úradu Trenčianskeho samo505

správneho kraja Ing. Dušan Lobotka, ktorý pri ich úvodnom
prijatí v Galérii M.A. Bazovského pripomenul, ţe tradične
bohaté vzťahy oboch regiónov z minulosti moţno v súčasnosti
ešte rozšíriť o získavanie a vyuţívanie prostriedkov z
eurofondov na zaujímavé spoločné projekty. Vedúci odboru
kultúry a starostlivosti o pamiatky Zlínskeho kraja Aleš
Hucký vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu kniţníc a najmä
výtvarníkov z oboch regiónov. Dôkazom tejto spolupráce by
mala byť aj reprezentatívna výtvarná
výstava Zlínsky
okruh, ktorá má za
sebou úspešnú púť
po českých galériách a jej zahraničná premiéra bude práve v Trenčíne. Viac by však
mali, podľa Aleša
Huckého, spolupracovať aj múzeá, napríklad pri výmene exponátov. Vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta
Šajbidorová očakáva, ţe aj toto spoločné stretnutie otvorí
cestu novým projektom cezhraničnej spolupráce kultúrnych
zariadení a nadviazať naň by uţ mali individuálne pracovné
rokovania našich riaditeľov v konkrétnych partnerských
múzeách, kniţniciach, galériách či hvezdárňach v Zlínskom
kraji.
tsk.sk
Cyklus podujatí v Roku Jozefa Miloslava Hurbana
pokračoval v utorok 17. apríla 2007 v Trenčíne. Jeho začiatok
patril sérii prednášok v Kultúrnom a metodickom centre
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Ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorom sa stretli
učitelia slovenčiny a dejepisu, ale i mládeţ na odbornom
seminári pod názvom J. M. Hurban v dejinách a v našej
prítomnosti. Podujatie otvoril podpredseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţik, ktorý vo svojom
príhovore podčiarkol, ţe týmto seminárom chceme pripomenúť pedagógom, študentom i verejnosti, čím sa jubilantovo
mnohorozmerné dielo prihovára súčasnému človeku. Poprední
historici potom predstavili J. M. Hurbana ako literáta, bojovníka za pravé hodnoty cirkvi a národa, rozoberali jeho vzťah
k Ľudovítovi Štúrovi, k Matici slovenskej, ale aj k okoiu Trenčína. Na pravé poludnie sa účastníci stretli na pietnej
spomienke pri pamätníku štúrovcov na Hviezdoslavovej ulici,
na ktorého začiatku poloţili spomienkové kvety delegácie
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Trenčín a Krajskej školskej správy v Trenčíne.
Do koloritu podujatia zapôsobila
aj výstava výtvarných prác ţiakov
Základnej umeleckej školy v Trenčíne – Slúţil som svojmu národu, v ktorých si pripomenuli
významné úseky ţivota J. M. Hurbana. V nedeľu
22. apríla
2007 vyvrcholil cyklus hurbanovských podujatí, keď po slávnostných sluţbách Boţích v evanjelickom kostole a. v. v Trenčíne
pripomenul osobnosť J. M. Hurbana spisovateľ a publicista Drahoslav Machala a herec
Juraj Sarvaš zarecitovaním výberu z Hurbanovej reči na
súde v Pešti v roku 1867 a koncertné vystúpenie Trenčianskeho evanjelického spevokolu Zvon.
Vlastné poznámky
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Vyše 900 hrobov z obdobia mladšej a neskorej doby
bronzovej uţ našli archeológovia v okrajovej časti mesta
Trenčín a obce Trenčianska Turná. Výskum, ktorý v minulých
rokoch robili pred výstavbou nákupného centra Tesco, odhalil
jedno z najväčších pohrebísk luţickej kultúry. V roku 2002
bolo odkrytých 240 ţiarových hrobov, v roku 2003 ďalších
takmer tristo. Archeológovia v týchto dňoch pokračujú vo
výskume, pretoţe areál by mal byť rozšírený o ďalšiu
výstavbu. Ivan Cheben z Archeologického ústavu Slovenskej
akadémie vied v Nitre predpokladá, ţe celkový počet objavených urnových hrobov v lokalite prekročí tisícku. Hroby sa
nachádzajú len niekoľko desiatok centimetrov pod povrchom.
Niektoré boli poškodené, zrejme orbou na poliach. Nálezy
budú prevezené do Nitry, kde sa budú priebeţne rekonštruovať. Toto pohrebisko je jedno z najväčších, ktoré sa z
tohto obdobia na Slovensku objavili a skúmali. Pochovávalo
sa na ňom niekoľko storočí, hroby pochádzajú z obdobia
rokov 1400 aţ 700 pred naším letopočtom. Spálené pozostatky mŕtvych sú uloţené v
keramických nádobách, ktoré sa vyrábali špeciálne pre
pohreb. V niektorých hroboch našli aj veci dennej
potreby - bronzové ihlice,
drobné šperky, vlasové
krúţky. V lokalite objavili
aj kostrové hroby, ale tie sú
z obdobia eneolitu a nesúvisia s pohrebiskom. Ľudia luţickej kultúry osídľovali územie
v dobe bronzovej a v staršej dobe ţeleznej od Nemecka po
Ukrajinu. Príslušníci tohto národa svojich mŕtvych spaľovali
na obetných hraniciach a popol ukladali do urien.
Trenčianske noviny 26.04.2007
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Pomocná evidencia 215/1/07
Úspechom pre Trenčianske hradné divadlo skončil tohtoročný jubilejný 10. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej
v Novom Meste nad Váhom, keď získal najvyššie ocenenie Laureát festivalu. „Festivalu sme sa zúčastnili trikrát,“ povedala riaditeľka divadla Mgr. Zuzana Mišáková. „Prvýkrát to
bolo s hrou Tomáš a Fatima v roku 2004. Vtedy sme si
vypočuli na rozborovom seminári aj dosť ostrú kritiku, ale
získali sme zároveň jednu z menších cien - Za rozvoj regionálnej kultúry. V roku 2005 nás za hru Všetko o ţenách
dokonca aj pochválili, no a tento rok sme vyhrali,“ zrekapitulovala Mgr. Zuzana Mišáková. Ocenenie teší, ale aj
zaväzuje. „Je skvelé, ţe sme sa dostali medzi najlepšie
ochotnícke divadlá na Slovensku, ktoré majú niekoľko desiatok rokov tradíciu a my sme si nedávno pripomenuli len päť
rokov našej existencie,“ konštatuje. S hrou bratov Čapkovcov
Lásky hra osudná budú novomestský festival ako laureát
reprezentovať na Scénickej ţatve v Martine. V tomto roku na
slávnostnom udeľovaní cien dňa 18. apríla 2007 rozdali aj
niekoľko cien za herecké výkony. Predseda Zdruţenia
divadelných ochotníkov na Slovensku Marián Mikola
konštatoval, ţe herecké výkonyv porovnaní s minulými ročníkmi mimoriadne kvalitné. Cenu Matice slovenskej za
postavu Jara Macúcha získal Peter Hlavička v hre Miroslava
Ďuriša si odnieslo aj druhé trenčianske divadlo Normálka.
Festival Aničky Jurkovičovej je celoslovenskou divadelnou
prehliadkou neprofesionálnych ochotníckych divadelných
súborov s inscenáciami slovenskej dramatickej tvorby zobrazujúcej postavenie a poslanie ţeny v spoločnosti. Touto tematikou je výnimočný nielen na Slovensku, ale i v strednej
Európe. Sprievodným podujatím uţ päť rokov je odovzdávanie ocenenia Kvet Tálie významným herečkám,
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ktorých herecká dráha sa pretína aj s ochotníckym divadlom.
Tento rok si ocenenie prevzala Magda Paveleková.
Trenčianske noviny26.04.2007
Pomocná evidencia 214/1/07
Trenčianska jazzová spoločnosť s podporou Mesta Trenčín
predstavila na jedinom koncerte na Slovensku trojicu
hudobníkov - izraelského klaviristu Leonida Ptashka,
husľového virtuóza z Gruzínska Vitaliho Imereliho a
fínskeho kontrabasistu Jirkiho Kangasa dňa 3. mája 2007 v
Piano klube. Atmosféru koncertnej sály Piano Clubu nahriala
pred ich vystúpením dobre známa suverénna formácia VV
Jazz Quartet s vynikajúcou a stále lepšou speváčkou, ktorej
hviezda vyšla práve v Trenčín Zuzkou Vlčekovou.
Vlastné poznámky
Pri príleţitosti 2. výročia Domu slovenských regiónov
v Bruseli sa predstavilo osem slovenských samosprávnych
krajov viac ako 80 diel z tvorby súčasných slovenských
umelcov pod názvom Súčasné slovenské umenie : Maľba a
plastika dňa 4. mája 2007 v medzinárodnej galérii Cobalt.
Výstavu otvorila poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a poslankyňa Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Magda Košútová. K hosťom sa
prihovoril kurátor výstavy Štefan Zajíček, riaditeľ Záhorskej
galérie v Senici. Výstavu tvorila skupina 23 slovenských
výtvarníkov, z ktorých väčšina vystavovala svoju tvorbu
v Bruseli po prvýkrát. Z Trenčianskeho kraja vystavovali akademickí maliari Juraj Oravec, Ivan Minárik a Juraj Krajčo.
Pomocná evidencia 233/1/07
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Zmiešaný chrámový zbor Cantus Amici z Prahy sa predstavil v Trenčíne počas svätých omší 6. mája 2007 v kostole
sv. Rodiny na Juhu skladbou A. Gretchaninova Missa Festion
a 7. mája 2007 v kostole Notre Dame so skladbou Zdeňka
Fibicha Missa Brevis. Z histórie zboru je známe, ţe zbor
pôsobí pri chráme Nepoškvrneného počatia Panny Márie
v Strašniciach a v Bazilike sv. Petra a Pavla na
Vyšehrade.
Bol zaloţený
v roku 1947
skupinou
mladých
kresťanov pri
farnosti Praha - Nusle. Od roku 1951 zbor pôsobil v Bazilike sv. Petra
a Pavla na Vyšehrade pod taktovkou J. M. Dobrodinského. Po
zmene v osobe dirigenta, ktorým sa stal jeho syn Václav
Dobrodinský, zmenil v roku 1960 zbor pôsobisko a aţ do roku
1996 bol chrámovým zborom vo farnosti pri Kostole sv.
Vojtecha v praţskom Novom Meste. V roku 2004 prevzal
rodinnú taktovku vnuk prvého dirigenta Lukáš Dobrodinský,
zbormajster a harfista Severočeskej filharmónie. Organové
sprevádzanie a nutné korepetície uţ od vzniku súboru obetavo
zaisťuje váţený člen Antonín Hix, ktorý sa strieda s organistom Baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehrade Josefom
Leciánom. Zbor je zloţený z hudobných amatérov rôznych
povolaní, napríklad študentov, technikov, ekonómov alebo
učiteľov. Počas činnosti sa v súbore vystriedalo viac ako 280
amatérskych spevákov. Za posledných desať rokov naštudoval
zbor takmer 50 omší a cez 60 duchovných skladieb, niektoré
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so sprievodom orchestra, iné a capella. Spektrum skladieb je
veľmi široké - od Grego-riánskeho chorálu a diel majstrov
vokálnej polyfónie (Pales-trina, Gabrielli, Hassler), cez
barokových skladateľov (Adam Michna z Otradovíc, J. B.
Černohorský, G. F. Händel), skladby 19. storočia (A. Dvořák,
A. Bruckner), aţ po súčasných domácich a svetových autorov
(J. Hanuš, I. Stravinskyj, L. Bernstein), ale i niekoľko skladieb dirigenta zboru.
Vlastné poznámky
Výstavný priestor Katovho domu v Trenčíne poskytol svoj
priestor pre autorskú výstavu fotografií Zoltána Váradiho
z partnerského maďarského mesta Békéscsaba. Pred jeho
uvedením na otvorenej scéne vernisáţe dňa
7. mája
2007 sa v kul-túrnom
programe
pred-stavil
v hre na fujaru Lukáš
Hofman.
Ver-nisáţ
výstavy
modero-vala
riaditeľka
Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. V jej
úvode
uviedla,
ţe
zľava-H. Krajčovičová, K. Babičová, Z. Kalmár, Z. Varádi
výstava Zoltána Váradiho je prvou
tohoročnou v tomto výstavnom priestore
a vznikla zhodou náhodných okol-ností, keď
sa stretla s bývalou riaditeľkou Slovenského
domu v Békéscsabe Annou Ištvánovou
a dohodli
sa na
tejto
výstave.
Zoltán Váradi
Bliţšie výstavu a umeleckú tvorbu autora
priblíţila jej komisárka Hajnalka Krajčovičová z Békéscsaby . V úvode konštatovala, ţe jeho začiatky fotografovania patrili čiernobielej fotografii. Aţ v deväťdesiatich
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rokoch minulého storočia, keď bol poverený zostavením fotoalbumov miest Békéskej ţupy, pri ich realizácii pouţil farebné
fotografie. Neskôr, ako päťdesiatročný sa začal zaujímať
o digitálnu fotografiu, ale len okrajovo, lebo sa domnieval, ţe
v nich chýba profesionalizmus. No dnes je situácia úplne iná,
pretoţe v nich cíti veľa moţností na tvorbu a keď sa rozhodne
pre tému, tak rozmýšľa vo farbe. Jeho fotografickú tvorbu
ilustrovala na malom príklade, ţe „keby Zoltána
Váradiho zavreli do malej miestnosti o veľkosti
4 x 4 metre s dostatočným mnoţstvom jedla
a pi-tia, tak po niekoľkých dňoch by vyšiel so
senzačným
fotografickým
Hajnalka Krajčovičová
materiálom
pod titulom Moje dojmy
z väzenia, alebo objavené
detaily. Týmto konštatovaním sa potvrdzuje stará
teória, ţe ten koho Pán Boh
obdaril ţilkou zisťovania,
ten všade dokáţe robiť dobré fotografie a ten, ktorý túto ţilku
nemá, ten pre strom nevidí ani samotný les“. Záver vernisáţe
spríjemnil opäť Lukáš Hofman, ale tento raz hrou na akordeóne zmesou ľudových skladieb.
Vlastné poznámky
Dňa 4. mája 2007 otvoril vedúci Útvaru kultúry Mestského
úradu v Trenčíne Mgr. Peter Kocnár výstavu jubilantovi
Kornelovi Földvárimu za jeho osobnej účasti pod názvom
Kultúrny ţivot Kornela Földváriho. Otvorená výstava sa
niesla v sprístupnených dielach karikaturistov a iných umelcov, ktorí vo svojich dielach priblíţili ţivot tohto trenčianskeho rodáka. O kultúrny program v úvode výstavy sa
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postaral známy karikaturista z časopisu Pardón Ľubomír
Benkovič hrou na gitare a ţiak Základnej umeleckej školy
Trenčín Michal Černo. Pri koncepcii výstavy Kultúrny ţivot
Kornela Földváriho konštatoval kurátor výstavy Jablonovský,
ţe jeho priatelia z radu karikaturistov a humoristov rozmýšľali
na tým, ako by si najlepšie pripomenuli významné jeho
ţivotné jubileum. V záveroch sa dostali k takej
forme, ţe všetci boli
vyzvaní, aby vytvorili
nejaké dielo, ktorým by
si uctili jeho ţivotné
jubileum. A tak vznikli
práce, ktoré boli dnes
vystavené. Okrem toho
v mimoriadnom
čísle
Kultúrny ţivot bolo
zverejnených od viac ako 40 článkov slovenských literátov
a kultúrnych činovníkov, ktorými vyjadrili svoj vzťah k dielu
Kornela Földváriho. Jubilantovi prišiel zaţelať aj primátor
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý sa pri tejto
príleţitosti jubilantovi priznal, ţe s jeho menom a fotograiami
s rodinného albumu sa
stretával od malička, pretoţe jeho otec mali s jubilantom rovnakú vychovávateľku. Vyjadril svoj názor, ţe osoba Kornela Földváriho patrí v súčasnosti
k najpozitívnejším osobnostiam v oblasti kultúry
v Trenčíne, s menom kto-
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rého sa spája aj mesto Trenčín. Do ďalšieho ţivota mu zaţelal
veľa síl.
Vlastné poznámky
Za účasti spisovateľa Milan Húţevku a vedúcej odboru
kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marty Šajbidorovej sa uskutočnilo dňa 11. mája 2007 vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku
v Trenčíne
vyhodnotenie súťaţe ţiakov základných škôl Trenčianskeho kraja pod
názvom
„Píšem,
píšeš,
píšeme“.
V jej úvode sa
predstavili
ţiaci, ktorí
prednesom
z poézie a prózy predniesli prvotiny
tvorby najlepších súťaţiacich. Priebeh súťaţe
zhodnotila
vedúca oddelenia pre mládeţ
Milan Húţevka
Verejnej
kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Darina Ďurkechová,
keď okrem iného konštatovala, ţe päťčlenná odborná porota
mala ťaţkú prácu, pretoţe musela zhodnotiť 178 prác od 108
autorov a z nich určiť najlepšie. Nakoniec sa predsa len porota
dohodla a tým najlepším priznala ocenenie, ktoré im odovzdal
spisovateľ Milan Húţevka a vedúca kultúry Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová. Ocenení boli
títo autori literárnych prác :
1. kategória – mladší ţiaci
a) poézia
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1) Grögerová Aneta, „Nad klziskom“, Základná škola
Trenčianske Jastrabie
2) Sládková Kamila, „Výlet na
aute“,
Základná
škola
Brezová p/Bradlom
Aneta Grögerová preberá ocenenie
3) Tinková Nikola, „Modlitbička“, Základná škola Melčice – Lieskové
b)próza
1) Orságh Michal, „Príbehy o zajkovi Uškovi“, Základná
škola Trenčín, Kubranská
2) Pavúková Veronika, „Ako lastovička Anička prečkala
zimu v lese“, Základná škola Trenčín, Veľkomoravská
3) Oriešková Zuzana, „Vietor“, Základná škola Dolná Súča
2. kategória starší ţiaci
a) poézia
1) Bečárová Kristína, „Dobrodruţstvo ţivota“, Základná škola Drietoma
1) Kmošena Vladimír, „Láska“, Základná škola Púchov, Komenského
2) Drábová Ivana, „Bez názvu“, Základná škola Prievidza, Dobšinského
2) Remová Eva, „Vyznania“, Základná škola Nemšová,
J. Palu
3) Serišová Veronia, „Luna“, Základná škola M. Rešetku Horná Súča,
3) Sovišová Monika, “Mojej mame“, Základná škola J.
Hollého, Pobedim
3) Rzavský Eduard „Štrnásťroční“, Základná škola
Melčice - Lieskové
b)próza
1) Muráň David, „Vášnivé stretnutie“, Základná škola
Trenčín, Veľkomoravská
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2) Ilenčíková Dominika, „Ja a on“, Základná škola J. A.
Komenského, Púchov
2) Bundalová Hannah, „Jozefína a jej odváţna pomoc“,
Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta
Trenčín
3) Petrášová Dominika, „Nezabudnuteľné okamţiky,
vzácne chvíle a hrejivé poznania“, Základná škola
Myjava, Viestova
3) Koštialová Radoslava, „Rozprávka o kobre“, Základná
škola Bánovce n/Bebravou, Gorazdova
Vlastné poznámky
Vo viacerých slovenských mestách sa v sobotu 12. mája
2007 uskutočnilo podujatie pod názvom Míľa pre mamu.
Podujatie nadviazalo na rekordnú „kočíkovú míľu“, ktorú
vlani prekonalo viac ako dvetisíc
rodičov s deťmi v kočíkoch v
štrnástich mestách siedmich
európskych krajín. Prestrihnutím
stuhy pri Materskom centre Srdiečko primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom
sa na symbolickú míľu (1,6
kilometra) dlhú trasu sa vydali
celé rodiny s kočíkmi, ale aj pešo s deťmi v náručí či na
primátor Ing. B. Celler pristrihol stuhu štartu rodičov
pleciach. Ešte pred začiatkom podujatia sa všetci zúčastnení
zaregistrovali, aby potom prešli vyznačenú trasu zo štartu pod
mestskú bránu, cez Mierové námestie, okolo synagógy, cez
Štúrove námestie, okolo Kultúrneho a metodického centra,
lekárne Centrum s cieľom pri Materskom centre Srdiečko.
Celá trasa bola označená ţltými šípkami, čím bola veľmi
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dobre zabezpečená orientácia účastníkov podujatia od štartu
do cieľa. Priebeh podujatia trocha narušil silný dáţď
s krupobitím, ale táto troška vody z nebies nenarušila jeho
priebeh, pretoţe po tejto desať minútovej sprchu opäť
zasvietilo slniečko a všetci účastníci prišli s dobrou náladou
do cieľa. Všetkým tým, ktorí úspešne absolvovali trasu, s
potvrdenou registračnou kartou z piatich kontrolných stanovísk sa ušli drobné odmeny. V priebehu podujatia prebiehal v amfiteátri
Mierového námestia kultúrny program, v ktorom vystupovali deti
z Detského folklórneho súboru Radosť, spevokol Základnej umeleckej
školy v Trenčíne a skupina orientálnych tancov Dţamal. S mimoriadnou pozornosťou rodičov bola sledovaná módna prehliadka pre tehotné
matky a pre deti. Sprievodnou akciou
bola verejná zbierka pod názvom
„Vychutnávame si materstvo plnými dúškami - Materina
dúška pre materské centrá“. Prispieť do nej mohol kaţdý
dobrovoľnou sumou za kúpu pohľadnice s materinou dúškou
a nápisom „Ďakujem, ţe si mama“. Výťaţok z predaja
finančne podporí materské centrá, ktoré
fungujú na základe
dobrovoľníckej neplatenej práce, prevaţne
mamičiek na materskej
dovolenke. Kaţdý mohol zakúpenú pohľadnicu poslať svojej mame. Na záver sa us518

kutočnilo vyhlásenie výsledkov podujatia a poblahoţelanie
všetkých mamám k sviatku Dňa matiek. Na záver treba dodať,
ţe v tomto roku dostalo toto podujatia opäť širší rozmer, keď
do akcie sa zapojili aj mamy z Trinidadu, Jamajky, Ugandy,
Holandska, Maďarska, Poľska a Ruska. Výzvu Únie materských centier Slovenska usporiadať Míľu pre mamu prijali v
Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Martine, Nitre, Zvolene, Detve, Dolnom Kubíne, Galante, Hriňovej, Leviciach,
Lozorne, Malackách, Nových Zámkoch, Povaţskej Bystrici,
Prievidzi, Revúcej, Rusovciach, Ruţomberku, Zlatých Moravciach a Ţiari nad Hronom.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 238/1/07, 245/1/07
Aţ ďalšie obnaţenie múrov farského kostola v máji 2007
a následný archeologický výskum pod jeho múrmi priniesol
prvé prekvapenia, keď boli
objavené starobylé základy
budovy, neznáma krypta,
vchod do Ilešháziovskej
hrobky a kostra stredovekého
mladíka. Podľa archeológa
Trenčianskeho múzea Jaroslava Somra najcennejším
nálezom sú staré základy pod
budovou, ktoré potvrdili
predpoklad historikov, ţe
neskorší gotický kostol z
prvej polovice 14. storočia
postavili na základoch ešte
staršej stavby. Najtajomnejším objavom je však neznáma krypta, ktorú objavili stavební
robotníci, keď pri odstraňovaní poškodenej omietky na múre
odkryli asi polmetrový otvor. Keď potom cez štrbinu ar519

cheológovia spustili filmovú kameru, zistili, ţe pod kostolom
sa nachádza krypta so spráchnivenými rakvami. Táto je ešte
staršia ako hrobka hradných pánov Ilešháziovcov v prednej
časti kostola, do ktorej sa pochovávalo od 17. storočia aţ do
roku 1860. Či sa v novoobjavenej krypte nachádzajú pozostatky významných osobností z dejín Trenčína, ukáţe aţ
ďalší výskum. Zatiaľ sa vylúčilo, ţe by v nej mohol odpočívať
najznámejší majiteľ hradu Matúš Čák Trenčiansky, ktorého
hrob sa doteraz nenašiel. K zaujímavým objavom patrí aj
kostra stredovekého mladíka vo veku okolo 15 rokov pod
múrmi kostola. Nález kompletnej kostry archeológov prekvapil najmä preto, ţe pri predchádzajúcich nešetrných
výkopových prácach okolo budovy boli všetky kostrové
pozostatky zničené.
Plus jeden deň 14.05.2007
Trenčianske noviny 16.05.2007
Pomocná evidencia 253/1/07, 259/1/07
Popoludnie 13. mája 2007 smerovali viacerí návštevníci na
Trenčiansky hrad, aby sa zúčastnili vernisáţe 11. ročníka výstavy „Výtvarné spektrum Trenčianskeho
kraja“. Po interpretácii dobových skladieb formáciou Musica Poetica v úvodnom
príhovore vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová ocenila pracovníkov, ktorí pripravili výber vystavených výtvarných diel – Mgr. Amáliu Lomnickú z Prievidze, Danielu
Čiţmárovú z Povaţskej Bystrice a Jaroslavu Tichú z Tren520

čína. Vyjadrila presvedčenie, ţe vystavené diela návštevníkov
oslovia. Úroveň zhodnotil vystavovaných diel predseda
odbornej poroty akademický maliar Ing. Jozef Vydrnák,
ktorý okrem iného uviedol, ţe do súťaţe sa prihlásilo 67
autorov s 200 výtvarnými prácami v odbore maľby, kresby,
kombinovanej techniky, grafiky a plastiky. Odborná porota
odporučila vystaviť 115 diel od 59 autorov. Najúspešnejším
autorom boli odovzdané diplomy a vecné ceny. Boli to títo
výtvarníci :
Kategória A)
- Cenu Trenčianskeho samosprávneho
kraja získala Markéta Gregorá z Dubnice n/Váhom,
- Čestné uznania získali Adriana Debnárová z Pravenca, Lenka Briadková
z Bojníc a Peter Ţalúdek z Pruského
Kategória B)
- Cenu predajne Umelecké diela Viera
Šternovej ziskal Juraj Jaroš z Dubnica
Peter Ţaludek – Pasovaný rytier
nVáhom,
- Cenu Základnej umeleckej školy v Trenčíne získal Peter
Hicinger z Brezan,
- Čestné uznania získali Martina Martišová z Trenčína,
Augustín Ugróci z Prievidze, Monika Geršiová Ţabokreky n/Nitrou, Zuzana
Janíčková z Trenčína,
Kategória A-1)
- Cenu Trenčianskeho osvetového
strediska
a Trenčianskeho samosprávneho kraja získal
Michal Bárta z Bystričian,
Dušan Chilý – Krajina pod horami 2
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- Cenu Skloneka Trenčín získal Dušan Chilý z Trenčína,
- Cenu grafiku od Jozefa Vydrnáka získal Miroslav Mišura
z Trenčína,
- Cenu Malej galérie Pod hradom v Trenčíne Soňa
Zelizková z Dubnice nad Váhom,
- Čestné uznanie získali Tibor Hladký z Novej Dubnice,
Gertrúda Jakušová z Trenčína, Peter Horňák z Partizánskeho,
Kategória B-1)
- Cenu Mesta Trenčín získala Jana Gáborová z Trenčína,
- Cenu Galérie M. A. Bazovského získala Jana Bendová
z Povaţskej Bystrice,
- Čestné uznanie získala Stanislava Habšudová z Dubnice
nad Váhom,
Kategória insitná tvorba
- Cenu Skloneko Trenčín získala
Margita Melišová
z Ilavy.
Najvyššie ocenenie pamätnú
plaketu laureátov tohoročnej
výstavy získali maliar Peter
Šoltó z Prievidze a sochár Jozef
Syrový z Trenčína.
Vlastné poznámky
Jozef Syrový prijíma ocenenie laureáta
Pomocná evidencia 251/1/07
Na historickom Mierovom námestí v Trenčíne dňa 12. mája 2007 sa zastavila kolóna desiatok amerických áut. Do akcie
sa prihlásilo 62 vozov, najmä Cadillacov z rokov 1938 aţ po
súčasné. Automobily zaplnili takmer celú plochu námestia,
zvedaví Trenčania aj turisti vyuţili príleţitosť odfotografovať
sa pri toľkých na Slovensku netradičných i nákladných
vozoch. Najvýkonnejším autom bol so 700 koňmi Hummer,
najväčší objem motoru 8,2 mal jeden z Cadillacov a najdlhšia
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limuzína Lincoln mala šesť metrov. Akcia
s názvom Víkend
amerických áut odštartovala v Ivanke
pri Dunaji, po Trenčíne sa autá vybrali
cez Bánovce nad Bebravou do Bojníc, kde
autá vystavili na obdiv návštevníkom na Hurbanovom
námestí.
Info 17.05.2007
Pomocná evidencia 267/1/07
Trenčianska nadácia
v rámci projektu Mladí
filantropi rozdelí 75
tisíc Sk na granty pre
osem vybratých projektov, bolo konštatované na jej tlačovej
konferencii. Filantropi
- mladí ľudomily vo
veku od 16 do 25 rokov prijali 11 projektov a pre formálne nedostatky tri projekty vylúčili. Pôvodne
mali na rozdeľovanie 60 tisíc Sk. Správkyňa nadácie PhDr.
Alena Karasová povedala, ţe boli presvedčiví a prostriedky
im navýšili. Ako informovali filantropky Barbora Janáková, Zaira Gashiová a Jolana Bláhová, po celodennom
rokovaní sa rozhodli sumou 10 tisíc Sk podporiť tieto projekty :
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- nákup materiálu na bezproblémový chod dielní zameraných na psychoterapiu, liečenie prácou a sociálny kontakt.
- 2. ročník orientálneho festivalu,
- program Trenčianskeho múzea na propagáciu Trenčianskeho hradu u detí,
- príspevok Trenčianskemu hradnému divadlu na prípravu
študentského muzikálu,
- príspevok Materskému centru Srdiečko na vodnícky festival,
- príspevok tanečnej skupine Goonies nákup tričiek,
- projekt výučby základov viacerých druhov tancov,
- stretnutia ţiakov základných škôl s psychológom s cieľom
rozvíjať komunikáciu, spoluprácu a empatiu.
Všetky projekty sa musia zrealizovať do konca augusta
2007. Mladí filantropi budú kaţdú podporenú akciu
monitorovať a podávať správu o jej priebehu. V mesiaci
september 2007 sa uskutoční verejná prezentácia
podporených projektov.
Na tejto tlačovej konferencii prítomných novinárov
zoznámila Ing. Jana Sedláčková s projektom Deň klaunov, ktorý sa uskutoční 25. mája 2007. Jeho dominantou nebudú tento raz farebné nosy, ale
farebné obutie. Pri tejto príleţitosti odovzdajú zástupcovia
pravé holandské dreváky v popredí záujmu
holandskej firmy Hoek Slovakia upravený bicykel Jurajovi Orechovskému z Nemšovej.
Na tlačovej konferencii predstavila správkyňa Trenčianskej
nadácie PhDr. Alena Karasová program tohoročného Korza.
Konštatovala, ţe raz uţ Korzo bolo zrušené pre nepriazeň
počasia, ale tento rok sa to určite nezopakuje. Oľutovali sme
to, pretoţe aj napriek nepriaznivému počasiu ľudia prišli.
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Témou tohoročného Korza, tentoraz s názvom Méta na
Korze sa stala fotografia, fotografovia a fotografické
techniky, ktorá sa uskutoční sa 20. mája 2007 a väčšinu
programu bude situovaná pod holým nebom. Výber témy
odôvodnila PhDr. Alena Karasová dlhodobým záujmom o
fotografiu v aktivitách nadácie vydanými niekoľkými setmi
fotografií od Maxa Sterna, Jána Halašu, Márie Holoubkovej,
organizovaním fotosúťaţe „Videl som Trenčín inak“, ktorá
končí v auguste 2007. Na korzo pozvali zakladateľov fotoskupiny Méta, ktorí prinesú a vystavia svoje fotografie. Ďalšie
časti výstavy, budú zostavené z fotografií ţiakov a študentov
Základnej umeleckej školy v Trenčíne a Strednej umeleckej
školy v Trenčíne, ako aj z fotografií zo spomínanej celoročnej
súťaţe nadácie „Videl som Trenčín inak“, ktorej tretie kolo
má uzávierku koncom mája 2007. Výstava bude rozmiestnená
v priestore okolo parčíka na Mierovom námestí. Vývoj fotografovania a techniky budú dokumentovať historické fotoaparáty zo zbierky Ladislava Siekela z Novej Dubnice. Na
Mierovom námestí bude zriadený historický ateliér, do
ktorého časť exponátov poskytne aj Trenčianske múzeum.
Súčasnosť bude zastúpená digitálnou fotografiou. Predpokladá sa, ţe ľudia prídu na Mierové námestie s fotoaparátmi a
budú veľa fotografovať. Pre autorov fotografií z tohto Korza
sa rozhodla Trenčianska nadácia vytvoriť samostatnú
kategóriu v súťaţi Videl som Trenčín inak. Ak sa im bude
zdať niečo zaujímavé, nech to odfotografujú.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 17.05.2007
Pomocná evidencia 267/1/07
Priestory vestibulu Kultúrneho a metodického centra
Ozbrojených síl Slovenskej republiky patria uţ tradične ročnej
prehliadke amatérskych fotografov Trenčianskeho kraja
AMFO. Dňa 15. mája 2007 sa stretli priaznivci amatérskej
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fotografie na jeho jedenástom ročníku. Po privítaní riaditeľom
Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimírom
Zvaleným s priebehom súťaţe zoznámila Jaroslava Tichá.
Z jej príhovoru vyplynulo, ţe do súťaţe sa prihlásilo 75
autorov s 389 fotografiami, s ktorých odborná porota pod
vedením Mgr. Fera Tomíka z Bratislavy odporučila vystavovať 107 fotografií od 54 autorov. Záver vernisáţe patril
oceneniu najlepším autorom v týchto kategóriách :
Kategória A) – farebná fotografia
1. cena – Ján Tluka,
Trenčín
2. cena – Pavol Obst,
Trenčianske Jastrabie,
2. cena – Jaroslav Mego,
Nové Mesto n/Váhom
3. cena – Silvia Bielková,
Prievidza
Kategória A) – čiernobiela
Ing. Ján T luka preberá prvú cenu od ved. odb. kultúry T SK
Ing. Marty Šajbidorovej
fotografia
1. cena – neudelená
2. cena – Igor Hečko , Stará Turá
3. cena – Pavol Obst, Trenčianske Jastrabie
Kategória B) – juniori do 16 rokov
Cena – Alexandra Vargová, Bánovce n/B.
Čestné uznanie – Michal Sány, Prievidza
Karin Steimannová, Prievidza
Kategória B) – juniori do 21 rokov
Cena – Tomáš Fidrich, Myjava
Čestné uznanie – František Petrovský, Trenčianska Teplá
Filip Baránek, Bolešov
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 263/1/07
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Pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií pripravilo Trenčianske múzeum a Galéria Miloša Alexandra
Bazovského spoločný projekt s názvom “Noc múzeí a galérií
2007“, ktorý sa uskutoční v sobotu 19. mája 2007. Legendami
spojený Trenčiansky hrad, Katov dom so svojou tajuplnou
históriou alebo pokojné výstavné priestory Galérie Miloša
Alexandra Bazovského
sú miesta, ktoré v tento
deň niektorí občania
navštívili, aby na vlastné
oči spoznávali blízku
a vzdialenú
históriu
svojho mesta a hradu,
ale tieţ sa nechali unášať
ľahkosťou snivého sveta
výtvarného umenia. Organizovanie
podujatia
bolo podľa riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej ovplyvnené podobnou činnosťou európskych kultúrnych inštitúcií, ktoré kaţdoročne otvárajú svoje brány pre
tisícky svojich priaznivcov a návštevníkov, aby strávili časť
dňa alebo i noci v priestoroch obľúbeného múzea či galérie.
„Takto obyvatelia Trenčína a príleţitostní návštevníci dostali
v tomto roku prvýkrát moţnosť spoločne, bezplatne navštíviť
Trenčiansky hrad, Trenčianske múzeum, Katov dom a Galériu
Miloša Alexandra Bazovského,” doplnila riaditeľka Galérie
Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne PhDr. Danica
Lovišková. Riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne
Katarína Babičová vidí v spojení múzea a galérie veľké
pozitívum. „Snaţili sme sa vyuţiť to, ţe sme na jednej trase.
Ak návštevníci budú chcieť vyuţiť naše ponuky, môţu začať
v galérii a postupne sa cez múzeum a Katov dom dostanú aţ
na hrad.” Podujatie je však koncipované tak, ţe návštevníci si
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môţu z ponuky vybrať len niektoré podujatia, ktoré ich najviac oslovia. Aj keď Trenčianske múzeum spravuje viacero
expozícií po takmer celom trenčianskom regióne, do akcie sa
v tomto roku zapoja len zariadenia nachádzajúce sa priamo v
meste. „Sme zvedaví na odozvu a v budúcom roku plánujeme
rozšíriť podu-jatie aj na naše ďalšie objekty,” prezradila a
Katarína Babičová zámery múzejníkov.
V Galérii M. A. Bazovského okrem tradičných prehliadok
expozícií boli pripravené aj početné sprievodné podujatia,
ktorých program sa začal dopoludnia prednáškou odborného
konzervátora Jána Špacka. Návštevníci počas prednášky
nazreli do konzervátorskej dielne a spoznávali
základy ošetrovania a
konzervovania. V galérii
popoludní
pokračoval
program
Stretnutím
s umením, ktorým sa
zavŕšilo pokračovanie
cyklu Slovenská kerakeramikár Ilja Holešovský v pracovnom nasadený
mika dnes a premiérovej
prezentácie maliara Jiřího Mezřického – Anonymita ľudského
mraveniska. Návštevníci diskutovali s keramikárom Iljom
Holešovským a maliarom Jirkom Mezřickým nielen o farbe,
maľovaní, hline, keramike,
ale predovšetkým o ich
vzťahu a láske k výtvarnému umeniu. A nielen to,
lebo podaktorí si zababrali
ruky od hliny a vyskúšali
prakticky toto umenie.
Večer patril pomyselnému
stretnutiu múz – výtvarPhDr. J. Karlík a PhDr. J. Karlíková spoločne riešili záujem o genealógiu návštevníkov
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ného umenia a hudby, ktorú priniesli do galérie ţiaci
Základnej umeleckej školy v Trenčíne.
Ten, kto si myslel, ţe uţ je dlho v Galérii M. A. Bazovského, mohol prechádzkou premiestniť do hlavnej budovy
Trenčianskeho múzea, kde odborní pracovníci poskytovali
informácie pre verejnosť v oblastiach, ktoré sú pre návštevníkov vţdy atraktívne a zaujímavé. Napríklad PhDr. Jozef
Karlík poskytoval odborné rady, ako zostaviť rodostrom
svojej rodiny, o numizmatike, starých pohľadniciach Trenčína alebo topografii mesta návštevníkom radila PhDr. Janka
Karlíková a historik umenia PhDr. Vlastimil Hábl s návštevníkmi konzultoval historické umelecké diela.
Cestou z galérie na Trenčiansky hrad nebolo nemoţno
návštevníkmi obísť Katov dom, ktorý má svoju osobitnú
atmosféru za svetla, ale nočná atmosféra spôsobuje husiu
koţu nie jednému návštevníkovi. Najväčšou atrakciou celého
podujatia bol bezpochyby Trenčiansky hrad. V pravidelných
intervaloch pripravení lektori vzali
pod svoju ochranu prichádzajúcich
návštevníkov a uskutoč-ňovali s nimi
prehliadku hradu aj s odborným výkladom. Návštevníkov bolo mimoriadne veľa, k čomu prispelo aj
pekné uţ takmer letné počasie. Prechádzajúc sa po hradnom nádvorí
veľa návštevníkov si pochvaľovalo
podujatie, lebo im nielen umoţnili
pozrieť sa na mesto po dlhšej dobe,
ale dozvedeli sa aj mnoho zaujímavého z histórie i súčasnosti dominanty mesta. Osobité čaro
mala prehliadka Trenčianskeho hradu pre tých návštevníkov,
ktorí prišli v podvečer a večer a mali si ju moţnosť vychutnať
pri svetle fakieľ. Keďţe vstup do spomínaných inštitúcií bol
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zdarma a s predĺţenou otváracou dobou od 10,00 h do 22, 00 h
veľa občanov vyuţilo tento deň na poznanie histórie mesta.
Treba dodať, ţe spomínané inštitúcie v rámci spomínaného
podujatia ešte v pracovný deň predtým,
teda 18. mája 2007,
organizovali návštevy
ţiakov a študentov základných a stredných
škôl z Trenčína a blízkeho okolia v Galérii
M. A. Bazovského ako
aj na Trenčianskom
hrade, pre ktorých pripravili zaujímavé a pestré podujatia tak.
Vlastné poznámky.
Pomocná evidencia 270/1/07
Nedeľňajšia predpoveď počasia na 20. mája 2007, ţe bude
krásne, slnečno sa splnila do posledného písmena, čo zaručilo, ţe tohoročný program trenčianskeho Korza mohol mať
úspešný priebeh. Témou tohoročného Korza, tentoraz s názvom Méta na Korze sa stala fotografia, fotografi a fotografická technika. Všetci tí, čo prišli na Mierove námestie
v Trenčíne mali moţnosť si
pozrieť vystavené fotografie
rôznych ţánrov, umiestnené
na sieťovine pod holým
nebom od rôznych autorov.
Moderovanie tohto podujatia uţ od nultého ročníka
bolo nemysliteľné bez jeho
zakladateľa a dlhoročného
spíkra Ferda Rybníčka, a preto i dnes sa objavil na otvorenej
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scéne spolu s nie menej známym mímom Vladimírom
Kulíškom, ktorý oţivil postavičku nezabudnuteľného Charlieho Chaplina. Kaţdý, kto si myslel, ţe jeho fotografie stoja
za obdiv, si ich mohol vyvesiť na obdiv všetkých. No a bolo
na čo pozerať. Snáď najväčší výber fotografií rôzneho ţánru
poskytli študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne, uţ
spomínaní členovia META a úspešné fotografie autorov zo
spomínanej celoročnej súťaţe nadácie „Videl som Trenčín
inak“. Organizátori podujatia umoţnili aj náhodným autorom
sprístupniť aktuálne fotografie z tohto podujatia ich vytlačením. Pre všetkých návštevníkom bola sprístupnená výstava
fotoaparátov, ktoré najlepšie zdokumentovala vývoj fotografovania a fotografickej
techniky poskytnutá zo
zbierky
Ladislava
Siekela z Novej Dubnice. Tí starší si zaspomínali, keď na začiatku
ich fotografovania boli
práve vystavené fotoaparáty značky Pionýr,
Zorkij, Fokaflex, Flexaret a ďalšie a tí najmladší sa naopak divili, ako bolo moţné
s takýmito fotoaparátmi zhotoviť kvalitné fotografie. Výber témy tohoročného Korza
odôvodnila správkyňa Trenčianskej nadácie PhDr. Alena
Karasová tým, ţe činnosť
nadácie má dlhodobý záujem
o fotografiu, čo preukázala
vydanými niekoľkými setmi fotografií od Maxa Sterna, Jána
Halašu, Márie Holoubkovej i organizovaním fotosúťaţe
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„Videl som Trenčín inak“. Na Mierovom námestí bol
zriadený historický ateliér, do ktorého časť exponátov
poskytlo Trenčianske múzeum.
Vlastné poznámky
Mierové námestie v Trenčíne v sobotu 26. mája 2007
v nádhernom jarnom slnečnom počasí, ktoré však svojimi
teplotami pripomínalo skôr leto, stalo sa miestom, kde si uţ
po druhý krát dali stretnutie profesionálni i amatérski klauni
a šašovia s deťmi na benefičnej akcii Deň Klaunov na podporu Fondu Dr. Klaun Trenčianskej nadácie. Po minulých
úspešných červených nosoch, za ktorých počet sa mesto Trenčín dostalo do Knihy slovenských rekordov, tak tento rok malí
i veľkí návštevníci Mierového námestia si mohli opäť zasúťaţiť chodením v klaunovských topánkach. Zaujímavé bolo
sledovať, ţe hlavne tí menší sa na podujatie poctivo pripravili
uţ doma, pretoţe na námestie si so sebou priniesli farebne ozdobené svoje tenisky, cvičky, topánky ... Pre tých,
ktorí to nestihli, deti z výtvarného odboru Základnej
umeleckej školy v Trenčíne po vedením pani učiteľky Mgr. Izabely Bulkovej im pomohli ich
obutie vyzdobiť ľubovoľným spôsobom – nálepkami, mašľami a podobne.
Nezostalo však len pri
obutí, lebo i tvár detí sa menila pod líčidlami. Samozrejme, ţe
v kurze bol aj predaj červených nosov, z ktorých predaja
kaţdá získaná koruna išla na účet Fondu Dr. Klaun. Pre
všetkých, ktorí prišli na Mierové námestie dopoludnia bol
pripravený bohatý a nenáročný program a to jednak v amfi532

teátri, v ktorom vystupovali klauni so svojimi divadelnými
predstaveniami. Okrem toho sa deti mali moţnosť zastaviť pri
viacerých stánkoch, v ktorých mohli vyskúšať svoju šikovnosť ako napríklad trafiť do hrdla fľaše ceruzou zavesenou na
krku, skákať s loptičkou
medzi nohami, vyskúšať si
cvičenie s obručami holahup, zaskákať si na nafukovacom hrade, skúsiť si
zastepovať... No skrátka
zábavy bolo bárs koľko.
Tí, ktorí boli úspešní a mali
na kartičke zaznamenané,
Sandra Koláriková so svojimi víťaznými topánkami
ţe prešli všetkými súťaţnými stanoviskami, si ju vymieňali v banke Dr. Klauna za
sladkosti. Najväčšiu frekvenciu návštevnosti mal stánok
„Holandský svet“, v ktorom holandskí priatelia z Utrechtu
ponúkali zdarma deťom hračky, získané u nich organizovanou
dobrovoľnou zbierkou. Stalo sa uţ tradíciou, ţe podujatie Deň
Klaunov má nielen zábavný, ale aj charitatívny rozmer,
ktorým holandská firma VITAL verejne preukazuje svoje
sociálne cítenie darovaním upravených bicyklov telesne handicapovaným občanom. V obradnej miestnosti Mesta Trenčín
za účasti veľvyslanca Holandského kráľovstva J.E. Rob
Swartbola s manţelkou a primátora Mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera odovzdali zástupcovia uţ spomínanej
firmy špeciálne upravený bicykel Jurajovi Orechovskému
z Nemšovej. Pri toľkej zábave skoro nikto nezbadal, okrem
organizátorov podujatia, ţe čas prehúpol cez poludnie a hodiny na mestskej veţi sa priblíţili 12, 30 hodinu, teda čas
vyhradený na sčítanie klaunovských topánok. Klauni, zúčastnení dnešného dopoludnia, boli poverení funkciou asistentov komisára agentúry pre slovenské rekordy. Najprv
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pripravili vymedzenie sčítacieho priestoru potrebnými
rekvizitami a potom dohliadali na regulérnosť sčítania.
Sčítanie klaunovských topánok bolo úspešné, lebo komisár
z agentúry pre slovenské rekordy Igor Svitok odovzdal
manaţérke Fondu Dr.
Klaun Janke Sedláčkovej Certifikát o prekonaní slovenského rekordu 622 veselými topánkami na jednom
mieste. Klauni asistovali
aj pri určení najkrajších
namaľovaných klaunovských topánok. Zhodli sa,
ţe najkraj-šie klaunovské topánky, vlastnoručne vymaľované,
priniesla do súťaţe Sandra Koláriková. zo Základnej školy
Na dolinách v Trenčíne. Program na
Mierovom námestí ukončilo Vranovské chodúlové divadlo. Fond Dr.
Klaun pripravil pre všetkých účastníkov rekordu originálne poďakovanie, keď umoţnil všetkým tým, ktorí
mali obuté klaunovské topánky vstup
zdarma na mestskú veţu, Galérie M.
A. Bazovského, Trenčianskeho múzea, Katovho domu a na Trenčiansky
hrad.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 31.05.2007
Pomocná evidencia 287/1/07
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Trenčiansky Ostrov patril počas soboty dňa 19. mája 2007
motorkám. Miestny klub Black Kings organizoval uţ piaty
ročník Motoparty. Prezident motorkárskeho klubu Miroslav
Appelt uviedol, ţe vlani sa na akcii zúčastnilo okolo 800
milovníkov motoriek a to všetkých druhov a typov od veteránov aţ po najmodernejšie typy. Ako ďalej informoval Miroslav Appelt, motorkári sa stretli v kempe na Ostrove, do ktorého bude mať verejnosť prístup len v sobotu od 10:00 do
14:00 h. Výťaţok zo vstupného
odovzdali miestnemu psiemu
útulku. Motorkári sa predviedli
popoludní, keď od 14:00 h. sa
začala 140 kilometrová Jazda
kráľov z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou, Topoľčian,
Piešťan, Nového Mesta nad Váhom a späť do Trenčína. V
kempe prebiehali súťaţe v pití piva, v dvíhaní činky a súťaţ o
najväčší pupok. O dobrú náladu sa postarali kapely a striptíz.
Vlastné poznámky
V posledný májový deň, 32. mája 2007 zavítal do Trenčína
28. ročník celoslovenskej prehliadky detskej
výtvarnej a literárnej tvorby „Detský výtvarný
a literárny Trenčín“. Ešte pred slávnostným
otvorením výstavy v doobedňajších hodi-nách sa
uskutočnil celoslovenský odborný seminár pre
učiteľov a priateľov umenia, na ktorom v jeho úvode sa predstavil Detský divadelný súbor Škovránok z Trenčína s hrou
„Tramtária“ v réţii Mgr. Viery Ţilkovej. V seminári vystúpili :
- Mgr. Viera Ţilková s prednáškou – „Vyuţitie dramatickej
výchovy na vyučovaní v mimoškolskej činnosti“
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- PaedDr. Soňa Vincíková, PhD.- „Enviromentálne vedomie a vizuálna komunikácia“
- PaedDr. Soňa Hrivňáková, PhD. – „Enviromentálna výchova výtvarným umením“
V úvodnom príhovore slávnostného otvorenia výstavy
uviedla Mgr Anna Turanová, ţe do súťaţe bolo poslaných
2.630 výtvarných a 417 literárnych prác zo 118 škôl Slovenska. O talentoch a kráse písaného slova a hodnotenie súťaţných prác vypovedala v zastúpení spisovateľky Ing. Margity Ivaničkovej v jej neprítomnosti, členka poroty Janka
Poláková. Úroveň výtvarných
prác zhodnotil predseda odbornej
poroty akad. maliar Juraj Oravec.
No a potom nasledovalo odovzdávanie ocenení najlepším ţiakom.
No a potom nasledovalo odovzdávanie ocenení týmto najlepším
ţiakom :
1. literárna súťaţ
Zlaté slniečko – 1. kategória poézia Natália Lajdová,
Základná škola Gorkého ul., Trnava
Zlaté slniečko – 2. kategória próza Samuel Haszics,
Základná škola Levice, Ul. M. R. Štefánika
Zlaté slniečko – 2. kategória próza Ivana Štefáneková,
Základná škola Špacince
Cena primátora Mesta Trenčín – Valéria Horváthová,
Základná škola Bratislava, Kalinčiakova v 2. kategórii –
próza
Cena Krajského školského úradu Trenčín – Marta
Baláková, Základná škola s materskou školou Lokca v
2. kategórii – poézia
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Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja – Dominika
Kašová, Základná škola s materskou školou Trenčianske
Stankovce v 1. kategórii –
próza
Cena Rudolfa Dobiáša –
Soňa Ondrušková, Základná Soňa Ondrušková preberá ocenenie Rudolfa Dobiaša
škola s materskou školou Horná Súča v 1. kategórii – próza
Cena Vojtecha Zamarovského – Tomáš Gordian,
Základná škola Špačince v 2. kategórii – poézia
Cena Centra voľného času Trenčín – Nikola Ištvánová,
Základná škola s materskou školou Babín v 1. kategórii –
poézia
Cena Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne –
Lucia Dikaczová, Základná škola Ţilina, Hollého ul. v 2.
kategórii – próza
2. výtvarná súťaţ
Zlaté slniečko – Súkromná Základná umelecká škola
Martin, Ul. Aurela Stodolu
Zlaté slniečko - Základná umelecká škola Trenčín,
Námestie SNP
Zlaté slniečko – Súkromná Základná umelecká škola
Senec, Ul. R. Madarászovej
Cena primátora Mesta Trenčín - Základná umelecká
škola Spišská Belá, Zimná ul.
Cena Krajského školského úradu Trenčín – Materská
škola Martin, Ul. Aurela Stodolu
Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja – Špeciálna
Základná škola internátna Ţdaňa
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Cena Galérie M.A.Bazovského v Trenčíne – Základná
umelecká škola Nové Mesto n/V, Ul. J. Kréna
Cena Juraja Oravca – Alţbeta
Hajná, Základná umelecká škola
Trenčín, Nám. SNP
Cena Igora Mosného - Kristína
Horváthová, Základná umelecká
škola Šamorín
Cena Základnej umeleckej školy
Trenčín – Základná škola s materskou školou Novoť
Jana Maračková so Zlatým slniečkom ZUŠ Trenčín Cena Umelecké diela Viera Šternová – Špeciálna Základná škola Komárno Hradná ul.,
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 265/1/07, 290/1/07
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne dňa 1. júna 2007
bola miestom vernisáţe výstavy akademického maliara Juraja Dolána pod názvom „Malé veľké hry“. Činnosť umelca
priblíţila vo svojom príhovore kurátorka výstavy PhDr. Danica Lovíšková, ktorý vo svojej tvorbe pribliţuje protiklady,
paradoxy a absurditu súčasného sveta. Na jeho tvorbu vplýval
najmä viacročný pobyt v Líbii, niekoľko
mesačný pobyt v Indii, pri ktorých intenzívny dotyk s dávnovekými
kultúrami
a civilizáciami mali
silný inšpiračný impulz. Počas tvorivých
pobytov v zahraničí
zľava - PhDr. Danica Lovíšková, Juraj Dolán
zozbieral Juraj Dolán
zaujímavé predmety dávnych predhistorických kultúr, ktoré
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invenčne zakomponoval do svojich výpovedí. Popri klasických maľovaných obrazoch a dielach vytvorených z pieskových štruktúr sa vynárajú tajuplné symboly, písmové
odkazy a náboţenské symboly. Vytvára monumentálne pôsobiace inštalácie, v ktorých sa maliarske diela prelínajú
s ďalšími prvkami – svetlom, vodou, tancom a videoprojekciou, aby ešte intenzívnejšie definoval znepokojenie na
stavom dnešného sveta. Umelcove prezentujú myšlienkovo
bohaté umelecké posolstvá, ktoré sú pre nás nesporne
zaujímavou reflexiou o podstate ľudskej a prírodnej existencie
a vyzývajú nás k vzájomnému pochopeniu, tolerancii a nezľahostajneniu.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 288/1/07
Trenčianske múzeum za podpory Trenčianskej nadácie a Skupina historického šermu
Wagus v Trenčíne zorganizovalo k oslavám
Medzinárodného
dňa
detí podujatie pod názvom Deň detí na TrenMatúš Čák Trenčiansky privítal malých návštevníkov na Trenčianskom hrade
čianskom hrade dňa
1. júna 2007. Od skorého rána sa cez brány Trenčianskeho
hradu priam hrnuli výpravy detských návštevníkov zo
všetkých trenčianskych škôl. Keď sa uţ zdalo, ţe amfiteáter
Trenčianskeho hradu sa zaplnil do posledného miesta, tak deti
privítal na nádvorí Dolného hradu privítal sám Matúš Čák
Trenčiansky, ktorý im porozprával o ťaţkom ţivote vojakov
v čase rímskej expanzie, prišla dokonca i ozrutná jednočlenná
armáda. Vysvetlil aj to, prečo sa majú ľudia správať sluš539

ne, čestne a spravodlivo, pre tých, ktorí by chceli oponovať,
bola pripravená sada mučiacich nástrojov. Deti si zaspievali
vlastnú oslavnú pieseň rímskemu vojakovi a Matúš Čák ich za
odmenu podrobil tréningu útočiacej armády. Následne na to
za zjavil „hradný duch Filip“ a zaspieval árie, ktoré roztancovali sediace deti v amfiteátri. To stačilo na to, aby deti,
ktorým sa nechcelo len tak sedieť, prišli bliţšie a spolu sa
naučili zopár zaujímavých tancov. Ostatné deti mohli rozvíjať
svoju fantáziu v pripravených tvorivých dielňach. K dispozícii
bola výtvarná dielňa, pre tých najmenších boli obľúbené tzv.
prstové farby, ku ktorým nepotrebovali ţiadne štetce, stačili
im ich vlastné prsty, ďalej modelárska dielňa, kde deti
vytvárali zaujímavé vecičky, výroba papierového kvetu –
obľúbená dielňa, keďţe si z nej mohli priniesť kvety pre svoje
mamy, výroba šaška – jej miesto bolo obsadené prevaţne
chlapcami, výroba náhrdelníkov z korálok – dielňa pre všetky
parádnice, stále obsadená dielňa maľovanie na sklo a drevo,
ktorá zaujala dokonca i rodičov natoľko, ţe sa i oni sami
zapojili. Počas dňa navštívili deti Dobový tábor a strelnicu,
viaceré si zastrieľali si
z luku, kuše aj z palných
zbraní. Večer patril
umeleckému predstaveniu detského folklórneho súboru Kornička.
Podľa štatistiky, okrem
beţných návštevníkov,
prišlo presne 953 detí.
Ing. Monika Gurínová - upravené
Dňa 2. júna 2007 vyvrcholili oslavy Medzinárodného dňa detí na Mierovom námestí, keď v
amfiteátri vystupovali detské tanečné súbory, deti
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z materských škôl a samozrejme aj profesionálni divadelní
umelci. A nielen to. Mierové námestie bolo pokryté viacerými
miesta-mi, kde sa mohli deti zabaviť – nafukovací hrad,
moţnosť lezenia na cvičnej flaše, tvorivé dielne. Do osláv
Medzinárodného dňa detí sa zapojilo aj Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Trenčíne pretoţe tento deň vyuţilo aj na
oslavy Dňa polície. Policajný zbor Slovenskej republiky sa
predstavil propagačne najprv so svojimi vozidlami na
Mierovom námestí a päť minút pred 10,00 h, sa presunuli do
priestoru pred Kultúrne
a metodické
centrum
Ozbrojených síl Slovenskej
republiky. Ešte pred
programom si veľkí
i malí
návštevníci
snaţili sa nahliadnuť
do pristavených sluţobných policajných
vozidiel a vyskúšať
si manipuláciu s majákom, volantom či iným ich vybavením.
V programe policajný kynológ so sluţobnými psami ukázal v
prehliadke osoby na prítomnosť zbrane, predviedol ukáţky na
vyhľadávanie výbušnín, ukáţky na vyhľadávanie drog, ukáţky ovládateľnosti psa a zadrţanie páchateľa psom. Pohotovostný policajný útvar predviedol ukáţky rôznych spôsobov
zlanovania, ukáţky zadrţania páchateľa pomocou zlanovacej
techniky z najvyššieho objektu v tejto časti, bývalého hotela
Laugarício. Hasiči zas ukázali svoju šikovnosť pri simulovanom hasení poţiaru horiaceho auta.
Vlastné poznámky
V Mestskej galérii v Trenčíne sa predstavil v samostatnej
autorskej výstave s cyklom farebných fotografií dňa 5. júna
541

2007 pod názvom Strom Peter Hledík, ktorého pozná široká
verejnosť ako zakladateľa a dlhoročného riaditeľa filmového
festivalu ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach. Komisár výstavy Ing. Ján Tluka sa vo svojom príhovore rozcítil a prirovnal autora básnikovi, ktorý pri večernom ohni na púšti
v nostalgii zaspomína na rodný kraj. „Vidí pred sebou strom,
ktorý náhodou vyrástol vo vnútri opusteného domu bez okien
a vydal sa na cestu za svetlom. Denne na úsvite strom
pozoruje. Vidí, ţe je len zdánlivo mŕtvy, pretoţe sa postupne
od vršku koruny celý prebúdza spievajúcimi vtákmi. Pri
stretnutí s fotografiami autora stávame sa
pozorovateľmi prirodzeného behu svetla,
ktorý často prestávame vnímať. Strom, ktorý
je objektom citlivého vnímania autora, stáva
sa pre autora zaklínadlom k otvoreniu
pribuchnutých dverí k chápaniu obyčajného
sveta. Prekvapuje predovšetkým to, ţe
človek, ktorý prešiel celý svet, stretol s celebritami, ale
i s niektorými skutočnými osob-nosťami, nachádza svoje
uspokojenie v rozhovore so stro-mom. Stal sa pre neho
miestom odpočinku a sústredenia. Jeho fotografická výpoveď
potvrdzuje, ţe našiel pevný bod svojho ţitia, pretoţe strom sa
stal
pre
neho
symbolom niečoho
pevného a zakotveného. Korene neznamenajú puto, ale prirodzenú
oporu
a zdroj sily. V závere
vyjadril presvedčenie, ţe táto výstava
vzbudí u návštevníkov nájsť si tieţ svoj
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strom k zapusteniu pomyseľného koreňa, aby sme celkom
nevyschli.“ Na záver o svojej fotografickej tvorbe, najmä
o vzťahu k prírode vyjadril Peter Hledík. „Strom, ktorý sa
objavuje v mojich fotografiách som videl mnohokrát predtým,
neţ ma oslovil. Urobil som si pár fotografií a zistil som, ţe
strom je vlastne solitér a vtedy som si uvedomil, ţe aj ja som
solitér a porozumeli sme si. Chcel vedieť aký je tento strom
skoro ráno, v noci, v januári i v lete, chodil som k nemu
v daţdi i hmle a výsledkom sa stalo nespočetné mnoţstvo
fotografií. Dnes som vystavil len 37 fotografií a doma mám
archivovaných ďalších vyše 1300 fotografií.“ Poďakoval
všetkým, ktorý mu pomohli zreali-zovať túto výstavu.
Vlastné poznámky
Zaujímavá výstava bola
otvorená dňa 8. júna 2007 vo
výstavných priestoroch Katovho domu, v ktorej sa predstavila Jarmila Veľká so
svojím Znovuzrodením renesancie. Po privítaní hostí
riaditeľka
Trenčianskeho
múzea Katarína Babičová konštatovala, ţe „je symbolické,
keď súčasná moderná tvorba umelkyne našla svoje miesto v
objekte, ktorého vznik sa datuje práve do obdobia renesancie.
S vystavenými dielami a ţivotom umelkyne zoznámil kurátor
výstavy PhDr. Ľubomír Podušel zo Slovenskej národnej
galérie. Rodáčka z Bratislavy študovala výtvarné umenie
v zahraničí na Akadémii krásnych umení v Krakove v Poľsku.
Jej obrazy pripomínajú akúsi nehybnosť, večnosť, návyk
absolútna sprevádzaný vnútornou harmóniou obrazovej skladby a tieţ predtuchu vlastného ţivota vo výpovedi, ktorú
charakterizuje tichý majestát pokoja. Ten vyţaruje z jej
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obrazov aj vďaka maliarkinho rukopisu je pokojný,
vyrovnaný, sporadický, inokedy popretkávaný rapsódiou farebných škvŕn. Sú to obrazy, v ktorých prináša umelkyňa
nielen to, čo vidí, ale prináša aj svedectvá, podobenstvá
zašifrovaných symbolov obecne platných, hoci sa neraz
vymykajú pravidlám vyplývajúcich z obecne platných
záväzných konvencií. Jej
obrazy majú veľkú hĺbku,
ktoré neprekročili dimenzie
čistého maliarskeho plošného zobrazenia a vyvolávajú stavy blízkej kontemplácie, teda rozjímania. Jej
obrazy pripomínajú obdobie rannej renesancie, z ktorého
pochádzajú výtvarné diela preslávaných slávnych umelcov
ako Caravaggia, Boticcelli, Santi a ďalších. Vernisáţ spríjemnili svojím vystúpením flautistky zo Základnej umeleckej
školy v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Po roku sa na Štúrovom námestí dňa 10. júna 2007 opäť
stretli malé vodníčatá a ich vodnícki rodičia. Materské centrum Srdiečko pripravilo druhé Trenčianske vodnícke stretnutie. „Išlo o kultúrno-zábavnú akciu, pomenovanú podľa
jednej z atrakcií mesta, ktorou je socha vodníka Valentína na
Štúrovom námestí,“ uviedla Patrícia Lukačková z Materského centra Srdiečko v Trenčíne. Aby sa účastníci podujatia
– do vodníckych masiek oblečené deti a aj ich rodičia cítili na
suchu ako doma, bolo v tento deň Štúrovo námestie vyzdobené motívmi vodníkov, rýb, vodných ţivočíchov a rastlín. V
dekoráciách prevládala zelená farba. Počas akcie vodníčatá
plnili rôzne vodnícke úlohy, aby získali vodnícku „spôso544

bilosť“ ako napríklad lovenie dušičiek, brodenie sa po dne
rybníka, teda s plutvami na nohách zdolávať trať s prekáţkami, absolvovali zeleniu ţabiu cestu na skákacej lopte,
pomocou veľkého bublifuku vyrábali obrovské bubliny a plnili ďalšie disciplíny. Zaujímavosťou podujatia bude promenáda v maskách a záverečná diskotéka.
Vlastné poznámky
Dňa 12. júna 2007 sa uskutočnilo tretie kolo vyhlásenia
výsledkov tretieho kola fotografickej súťaţe Trenčianskej
nadácie Videl som Trenčín inak. Sedemčlenná odborná komisia v zloţení Ladislav Kobza, Igor Meško, Ferdinand Rybníček, Radovan Stoklasa, Jozef Švikruha, Jaroslava Tichá a
Peter Kocnár, ktorá rozhodla o jednotlivých víťazných fotografiách, menovite :
- prvú cenu získala fotografia Nálet, autor Pavol Karell
- druhá cena získala fotografia Za oknom, autor Barbora
Šupinová
- špeciálnu cenu na tému Korzo získala fotografia Úsmev
pod hradom, autor MVDr. Jozef Jakuš
Správkyňa Trenčianskej nadácie PhDr. Alena Karasová vo svojom
príhovore pri vyhodnotení uviedla, ţe súťaţ
o najoriginálnejšiu fotografiu zo ţivota v Trenčíne bola odštartovaná
v septembri 2006. Do
víťaz špeciálnej ceny MVDr. Jozef Jakuš so svojou vystavenou fotografiou
prvého kola bolo prihlásených 45 fotografií od 20 autorov, do druhého kola bolo
prihlásených ďalších 79 fotografií od 32 autorov a do tretieho kola bolo prihlásených 60 fotografií 22 autorov. Pos545

ledné kolo má uzávierku 31. júla 2007. Organizátori súťaţe
pripravili okrem ocenenia víťazov v mesiaci august 2007 aj
výstavu fotografií na Mierovom námestí a vydanie pohľadníc
z ocenených fotografií.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 344/1/07
V sobotu dňa 9. júna 2007 sa konal v poradí uţ 16. ročník
turisticko-pivného pochodu s názvom Kukanova desina. Vyše 12-kilometrovú trasu sa tento rok rozhodlo zdolať 1062
registrovaných účastníkov, čo je pribliţne o dvesto viac ako
v minulom roku. Cieľom pochodu bolo zvládnuť trasu
mestom a v kaţdom z desiatich stanovíšť, ktorými boli pohostinstvá, musel vypiť minimálne jedno pivo. Pitie piva však
nebolo podmienkou. Účastníci pochodu sa mohli občerstviť aj
kávou či minerálkou. Štart aj cieľ bol uţ tradične pri bufete na
pláţi na Ostrove. Medzi prvými sa tu prišla zaregistrovať aj
72-ročná Mária z Trenčína, ktorá sa vybrala na výlet spoločne
s kamarátkou. „Pivo mám radšej ako sladkú malinovku,“ priznala dôchodkyňa, ktorá má rada pohyb a turisticko-pivného
pochodu sa zúčastňuje uţ viacero rokov. I napriek veku jej
zvládnutie trasy nerobí problémy, no ako priznáva, nedá si
pivo na kaţdej zástavke. Okrem jednotlivcov sa Kukanovej
desiny zúčastnili aj druţstvá, ktoré boli odeté v špeciálne
pripravených tričkách s názvom ich klubu. Členovia 26-člennej skupiny v ţltých tričkách s nápisom Jednotka pivného
nasadenia sa organizovane zúčastnili pochodu uţ šiesty rok,
no pre niektorých členov bol toto uţ dvanásty ročník. Rodina
jedného z nich im medzi dvoma vzdialenými zastávkami na
Sihoti vţdy pripraví chlebíčky vo vajíčku s cibuľou a domáce
pálené, aby sa zasýtili na ceste k ďalšiemu stanovišťu. Pivný
pochod Kukanova desina vznikol podľa povesti spísanej básnikom Jozefom Urbanom na počesť legendárneho bratislav546

ského pivára Kukana. Ten bol neskôr degradovaný a prepustený ako vojak z povolania.
Trenčianskeho noviny 20.06.2007
Pomocná evidencia 330/2/07
Dňa 17. júna 2007 si pripomenuli zakladatelia amatérskeho
divadla v Trenčíne Erna a Jozef Suchánovi za účasti
najbliţšej rodiny a priateľov 65 výročie manţelského ţitia.
Tá-to milá oslava sa konala v priestoroch Artkina Metro v réţii tajomníčky Zboru pre
občianske
záleţitosti

Erna Suchánová sa zapisuje do pamätnej knihy mesta Trenčín

v Trenčíne Bc. Eleny Gabajovej a priateľa rodiny
Iva Velikého, ktorý stretJozef Suchán sa zapisuje do pamätnej knihy mesta Trenčín
nutie moderoval. Ako povedal v úvode, nasledujúce chvíle
budú venované spomínaniu na históriu divadla v Trenčíne.
Najstaršiu históriu divadla začali písať v 17. storočí
pedagógovia, študenti a ţiaci evanjelického a jezuitského
gymnázia s divadelnými hrami s náboţenskou tématikou. Za
skutočný medzník divadelníctva v Trenčíne moţno označiť
uvedenie predstavenie komédie Jána Palárika „Inkognito“,
ktorú 19. júla 1871 zahrali trenčianski divadelní dobrodinci
v slovenskom jazyku pod vedením zanieteného organizátora
slovenského národného ţivota národného buditeľa dr. Ľudovíta Dohnányho. Aţ po prvej svetovej vojne sa začalo hrať
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divadlo opäť po slovensky. Hrali ho členovia rôznych politických, spoločenských a konfesionálnych organizácií a spolkov. Po druhej svetovej vojne do dnešných čias pôsobilo
v Trenčíne jedenásť divadelných súborov, z ktorých najaktívnejšie pôsobili pri závodných kluboch Revolučného odborového hnutia Odevných závodov, Meriny, TOS, ďalej
Divadelný súbor Márie Turkovej, súbor pri Okresnom osvetovom stredisku, Divadlo poézie pri Okresnej kniţnici. Za
uplynulé obdobie sa v Trenčíne hrali hry 65 autorov (slovenských, českých, sovietskych, svetových). Za reţisérskym
pultom sa vystriedalo 23 reţisérov a svoje herecké umenie
predviedli desiatky zanietených amatérskych hercov. Niektorých z nich ako napríklad Jána Betinca, Karola Gersicha,
Annu Liptákovú, Jozefa Kláneka, Rudolfa Gábora, Anna
Koníková, Eva Kobzová a ďalších aj spomenul. Úprimné
poďakovanie patrí aj ţijúcim divadelníkom medzi nimi aj
manţelom Erne a Jozefovi Suchánovým, ktorým patrilo toto
dnešné nedeľné popoludnie. Erna Suchánová, úspešná recitátorka, autorka námetov k filmom, reţisérka, divadelná a filmová herečka, starostlivá matka. Jozef Suchán úspešný reţisér, herec, spoluautor a interprét estrádnych vystúpení. Ivo
Veliký sa dotkol aj
osobného ţivota manţelov Suchánových, ktorý 27. júna 1942, teda
pred 65 rokmi si dali vo
farskom kostole v Trenčíne sľub vernosti. Podľa dostupných údajov
sú najstarším ţijúcim
manţelským párom v
blahoţelanie riaditeľky Trenčianskeho hradného divadla
Mgr. Zuzany Moravčíkovej Erne Suchánovej
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Trenčíne. Túto významnú udalosť umocnili zápisom do
pamätnej knihy Mesta Trenčín. Záver patril prehliadke filmu
„Kým sa skončí táto noc“.
Vlastné poznámky
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 19. júna
2007 pripravila pre kultúrnu verejnosť prezentáciu novej
knihy posledného diela trenčianskeho rodáka, novinára, publicistu a politológa Egona
T. Lanského „Incident s politikou“, ktorú
vydala Epocha Praha v roku 2007. Stretnutie s občanmi, ktorí viacerí boli jeho priatelia alebo spoluţiaci, moderoval novinár
PhDr. Leo Kuţela. V úvode svojho vystúpenia zaspomínal na prvé kontakty s Egonom Lánským, ktorý sa stal pre neho
symbolom detstva a mladosti, keď šíril z rozhlasovej centrály
BBC myšlienky smerujúce na rozvracanie socializmu u nás.
Často sa o týchto veciach rozprával so spoluţiakmi v škole.
Prekvapovalo ho najmä to, ţe Egon Lánský prinášal svojimi
správami zaujímavé
informácie, o ktorých
v Československu
nesmelo hovoriť, ale
pritom sa udiali. Oni
sa aţ po určitom čase
objavili v spoločnosti,
ale často krát v zmenenej podobe. Nič nebolo tak emotívne,
ako skutočne ţivý
zľava – Egon T. Lánská, PhDr. Leo Kuţela
kontakt s Egonom Lánským krátko po neţnej revolúcii, keď v
priestoroch Trenčianskeho hradu koncertoval nezabudnuteľný
český spevák Karel Kryl. Nezvyčajný záujem publika, ale
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hlavne jeho umiestnenie na rôznych krkolomných miestach
s moţnosťou úrazu mu ako správcovi zariadenia naháňali
strach. Našťastie sa nič nestalo.
PhDr. Leo Kuţela bliţšie zoznámil ţivotom tohto významného trenčianskeho rodáka. Narodil 23. júla 1934 ako Egon
Löwy. Pochádzal z lekárskej rodiny, ktorého otec po nasilnom
obsadi Československa v roku 1939 emigroval do Anglicka.
V roku 1944, keď boli trenčianski ţidia deportovaní sa Lánskeho matke, tieţ lekárke podarilo rodine na čas hospitalizovať v trenčianskej nemocnici. Neskôr aj oni boli deportovaní do Terezína a Oswienčinu. Hrôzy vojny však preţili.
Po vojne sa vrátili do Trenčína a zmenili si priezvisko na
Lánský. Egon Lánský zmaturoval, ale pre proti komunistické
aktivity bol trikrát vylúčený z vysokých škôl. Po invázii sovietskych vojsk v roku 1968 emigroval do Švédska, kde pracoval v rôznych pomocných povolaniach, kým sa nenaučil po
švédsky. V roku 1981 ukončil vysokoškolské štúdium histórie
a politológie na Karlovej univerzite v Lundu. Pracoval ako
politický komentátor československej redakcie BBC v Londýne a neskôr ako komentátor Slobodnej Európy v Mníchove.
Angaţoval sa v rôznych hnutiach pre Izrael a bol spoluzakladateľom Výboru solidarity s východnou Európou. Po
neţnej revolúcii v roku 1989 sa vrátil do Československa, kde
sa stal hovorcom ministra zahraničných vecí a potom
veľvyslancom československej stálej misie pri Rade Európy
v Štrasburgu. Po rozdelení Československa Egon Lánský poţiadal o české štátne občianstvo a pracoval ako poradca a ţurnalista. Bol hovorcom predsedu Českej sociálno-demokratickej strany Miloša Zemana. Vo voľbách 1996 bol zvolený za
senátora okresu Dečín. V roku 1998 sa stal podpredsedom
Vlády Českej republiky. Neskôr na túto funkciu rezignoval
v roku 1999, keď jeho politickými odporcami mu bola vyčítaná pomalosť prístupových rokovaní. Jeho literárna činnosť
550

je rozmanitá a rozsiahla. Okrem článkov, jeho tvorbu tvoria
ekonomicko-politicky analyzujúce diela a preklady.
Po takejto obsiahlej analýze ţivota a literárnej činnosti
Egona Lánského mu Leo Kuţela odovzdal slovo. Egon Lánský mimoriadne dojatý a šťastný poďakoval všetkým tu prítomným za privítanie, čo naozaj nečakal. Ocenil tú skutočnosť, ţe dnešnej prezentácie jeho novej knihy sa zúčastnil
syn jeho dávneho
priateľa Ing. Jána
Cellera primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Dnes
prezentovaná
nová
kniha obsahuje aj
niekoľko spomienok
na jeho ţivot v Trenčíne v minulosti, aby
uvedenie novej knihy „Incident s politikou“ do ţivota medzi čitateľov
čitateľovi
poskytol
obraz vtedajšej doby. Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler lupienkami kvetov potom uviedol do ţivota novú
knihu autora „Incident s politikou“. Ďalšia časť podujatia
pokračovala gramiádou a rozhovormi s priateľmi a bývalými
spoluţiakmi.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 342/1/07
Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenskej republiky
pripravila v obchodnom dome MAX v Trenčíne dňa 20. júna
2006 prehliadku najlepších fotografií prihlásených do súťaţe
„Cesta svetla 2007“. Na jej vernisáţi, ktorú otvorila zástupkyňa krajskej pobočky Únie slabozrakých a nevidiacich
Slovenskej republiky v Trenčíne Jana Pavlovičová sama
povedala, ţe táto súťaţ mala za úlohu ukázať na ţivot ľudí s
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postihnutým zrakom, ktorý je na jednej strane ťaţký, ale na
strane druhej aj príjemný a veselý. Je neuveriteľné, ako títo
ľudia sa vedia venovať svojím záľubám ako napríklad
v športe (lyţovanie, horolezectvo ...) a snaţia sa vyrovnať
zdravej populácii. Po pozdrave viceprimátora Mesta Trenčín
Tomáša Vaňu oboznámila podpredsedníčka krajskej rady
Únie slabozrakých a nevidiacich
Slovenskej
republiky
v Trenčíne
Mária Danielová so
štruktúrou a činnosťou
tohto občianskeho zdruţenia. Veľmi pôsobivá
bola výpoveď jedného
z vystavujúcich autorov
Stanislava Sokola. Ako
sám zrakovo postihnutý konštatoval, ţe „úlohou súťaţe, ktorého tretie kolo bolo pred nedávnom vyhodnotené, bolo
umoţniť kaţdému záujemcovi o fotografovanie priblíţiť ţivot ľudí, ktorí majú postihnutý zrak“.
Vlastné poznámky
Slovensko – poľsko – české dni pod názvom Priateľstvo
bez hraníc sa uskutočnili dňa 23. júna
2007 v Trenčíne. Podujatie podporené Mestom Trenčín, Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Poľským klubom v Slovenskej republike, Poľským klubom Stredné
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Povaţie, Kultúrnym centrom Sihoť a Wspólnotou Poľska
vstúpilo tento rok do svojho piateho ročníka s bohatým
kultúrnym programom. Úvodným podujatím bola výstava pod
názvom Poľské národné kroje zapoţičané zo zbierok
Štátneho etnografického múzea vo Waršave, umiestnená
v Trenčianskom múzeu a výstavných priestoroch Mestskej
galérie na Mierovom
námestí č. 16, ktorú
otvorila a prítom-ných
hostí, osobitne konzulku
Veľvyslanectva Poľskej
re-publiky v Bratislave
Mgr. Ing. Urszulu
Szulczyk – Śliwiń-sku
a riaditeľa
Poľského
zľava – Ing. Renáta Straková, Mgr. Alźbieta Piskorz –Braneková
inštitútu
v Bratislave
Zbigniewa Macheja privítala riaditeľka Trenčianskeho
múzea Katarína Babičová. O slávnostnú atmosféru vernisáţe
sa postarala beskydsko-sliezska muzika z Cieszyna Torka
a ţenská spevácka skupina Folklórnej skupiny Kubran.
Bliţšie o výstave poľských národných krojov hovorila kurátorka výstavy Mgr. Alźbieta Piskorz – Braneková zo Štátneho etnografického
múzea vo Waršave.
V úvode poďakovala
všetkým, ktorí sa zaslúţili o sprístupnenie
tejto výstavy. Výstava
prezentovala
poľské
kroje, ktoré vybraté
tak, aby mali niečo
spoločného so slovenskými. Na výstave boli prezentované kroje Poliakov zo 23
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etnografických regiónov Poľska. Cieľom organizátorom bolo
predstaviť najtypickejšie a najreprezentatívnejšie poľské kroje, ich rôznorodosť a spoločné črty. Výstavu tvorilo 42 krojov,
z toho 23 ţenských, 12 muţských, 5 dievčenských a 2 chlapčenské, ktoré sa nosili koncom 19. storočia aţ takmer po súčasnosť. Ľudový kroj bol najefektívnejším prvkom kultúry
poľskej dediny. Bol odrazom príslušnosti k určitej spoločenskej skupine i majetkového postavenia. Jej vstúpenie tlmočila
predsedníčka Poľského klubu Stredné Povaţie Ing. Renáta
Straková. Po prehliadke výstavy pokračovalo podujatie
vystúpením beskydsko-sliezskej muziky z Cieszyna Torka
a ţenskej speváckej skupine Folklórnej skupiny Kubran
v amfiteátri Mierového námestia. Moderátorka podujatia Beatrix Kolátková prezradila, ţe primáš muziky Kazimierz
Urbas veľmi dobre pozná mesto Trenčín, pretoţe ako dieťa
často navštevoval svoju príbuznú, známu fotografku Máriu
Holoubkovú – Urbasiownu. Záver podujatia patril úţasne pôsobivému vystúpeniu oboch vystupujúcich telies, ktoré
interpretovali slovenskú
pieseň „Neďaleko od
Trenčína“ a poľskú pieseň „Goralu, či ti ţal“,
ktoré dostali obecenstvo
do varu. Po tomto podujatí sa učinkujúci
a hostia presunuli do
mestskej časti Trenčín –
preskakovanie ohňa dievčatami
Kubra, kde na námestí
prof. Hlaváča pripravila spevácka skupina Folklórneho súboru
Kubra ukáţku tradičných zvykov na Jána, preskakovanie
jánskych ohňov. Záver kultúrneho odpoludnia patril spoločenskému posedeniu vyplnenom spievaním poľských ľudových piesní a tancovaniu.
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Vlastné poznámky
Dňa 25. júna 2007 sa uskutočnila vernisáţ výstavy fotografií pri príleţitosti 5. výročia Trenčianskeho hradného
divadla, ktoré zhotovili za toto obdobie viacerí známi a neznámi trenčianski fotografi. V úvode vernisáţe predniesla
Slávka Cvrková báseň Izabely Bulkovej o archanjelovi
Jofielovi ktorej obsah je o hľadaní zmyslu ţivota tvorcu.
Výber nebol náhodný. Na jednej z vystavených fotografií je aj
záber na členky divadla,
ktoré otvárali vernisáţ
výstavy obrazov práve
Izabely Bulkovej. A táto
báseň o hľadaní zmyslu
vo vytváraní vyššej hodnoty spolu s desiatimi
blízkymi vyjadruje aj
Trenčianske hradné divadlo. Pri privítaní hostí
Jarmila Ondrejovičová
konštatovala, ţe „divadlo je stánkom múzy Tálie, ale aj
miestom stretávania sa kultúrnych ľudí - tvorcov i divákov.
Existencia divadla je dôleţitá aj preto, ţe ako syntetické
umenie dáva príleţitosť a provokuje ku tvorbe nielen samotných hercov a reţisérov, ale aj
scénografov, kostýmerov, hudobníkov, spevákov, dokonca núti
technikov, aby sa zamysleli nad
estetickými moţnosťami ich
zariadení ako je osvetlenie či
ozvučovacia technika. To všetko však nekončí predstavením.
Touto výstavou sme sa rozhodli vzdať hold tým, ktorí
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dokumentovali okamihy, ktoré sa uţ nikdy nebudú opakovať.
Páni fotografi, ďakujeme“.
Samotnú výstavu priblíţila vo svojom príhovore jej
zostavovateľka Mgr. Zuzana Mišáková, keď povedala, ţe
základnými kritériami na výber fotografií boli dokumentačné
a estetické. Jej zámerom bolo as-poň zčasti prezentovať
históriu Trenčianskeho hradného divadla, ktoré oslávilo
v tomto roku piate výročie svojho vzniku. Divadelníci touto
výstavou chceli poďakovať ľuďom, ktorí pomáhali zdokumentovať a uchovať v pamäti divadelné predstavenia,
pretoţe máloktoré umenie je tak prchavé ako divadelný
záţitok. „Keď som nedávno začala kompletovať kroniku,
uvedomila som si,
ţe niektoré z týchto
fotografií majú aj
estetickú hodnotu,
sú kompozične veľmi zaujímavé. Niet
sa čo čudovať, veď
– na naše šťastie,
máme
v archíve
fotografie od najlepších súčasných
trenčianskych fotografov. Tieto perly iste objaví kaţdý sám. Výstava bola doplnená fotografiami, ktoré majú pre nás hodnotu z hľadiska
päťročnej histórie nášho divadla. Nie sú tu však zastúpené
všetky predstavenia a uţ vôbec nie všetky aktivity. Veď toto
ani nie je výstava o histórii Trenčianskeho hradného divadla.
Sú tu fotografie, ktoré kaţdého pozorovateľa oslovia menom
známeho autora, kompozíciou, estetickými kvalitami a dokumentárnou hodnotou so svojimi fotografiami sa prezentovali
Peter Belák, Jozef Čery, Leo Kuţela, Július Mišák, Zuzana
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Mišáková, Peter „Becko“ Ondrejovič, Ferdinand Rybníček,
Ľuboslava Sedláková, Radovan Stoklasa a Jozef Ševčík“.
Súčasťou výstavy fotografií boli aj kostýmy, ktoré herci pri
inscenáciách pouţívali.
„A ešte niekoľko slov k autorom fotografií. Niektorí z nich
sa sami ani nepasujú za fotografov. Sú to skôr novinári alebo
náturisti, ktorí sa pohybujú v celkom inej oblasti. Niektoré
fotografie vznikli celkom náhodou. Napríklad Peter Belák
a jeho oficiálne fotografia ku hre Láskanie. Čírou náhodou bol
na javisku, keď som robila dokumentáciu a len vďaka jemu
sme na fotografii všetci. Náhoda urobí z človeka fotografa.
Len pohotový a zdatný fotograf urobí dobrú fotografiu.
Profesionálny fotograf vie čo fotí, prečo a ako by to asi malo
vyzerať s ohľadom na hodnotu dokumentárnu či estetickú. Aj
amatérovi sa občas podarí skvelá fotografia. Ide tu však
o náhodu a on sám často ťaţko takéto dielko identifikuje.
Dúfame, ţe sa nám podarilo z archívu vybrať, čo osloví na
prehliadke aj vás. Fotografie pochádzajú od samotných
začiatkov cez otvorenie stálej divadelnej scény, cez obdobie
dospievania a hľadania sa vlastného výrazu divadla aţ po
súčasnosť, kedy sme spojili naše sily s reţisérom Petrom J.
Oravcom a postupne sme sa prepracovali k piatemu výročiu
vzniku, ktoré sme oslávili Galavečerom v marci tohto roku.
Za to, ţe sa tu dnes môţeme zastaviť nad činnosťou Trenčianskeho hradného divadla prostredníctvom „jeho“ fotografov,
vďačíme aj hercom a ostatným členom a spolupracovníkom
divadla, ktorých sa uţ vystriedalo okolo stovky. Ja osobne
ďakujem skvelým Anke Maršalovej, Slávke Cvrkovej, Janke
Majčíkovej, ktoré pomáhali pri inštalácii výstavy a predovšetkým Jarke Ondrejovičovej, ktorá sa spolupodieľala aj na
výbere fotografií, Kultúrnemu a metodickému centru Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne za poskytnuté
priestory aj pomoc jeho pracovníkov. Veľmi ďakujeme
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Fotosluţbe Bartanus za promptné a kvalitné spracovanie
fotografií aj sponzorský príspevok a dovoľujem si poďakovať
aj môjmu manţelovi, ktorý mal o pekný víkend pred otvorením výstavy opäť postarané. Urobiť fotografie z divadelného predstavenia znamená vytvoriť v podstate metadielo.
Veď tvorca - fotograf zaznamenáva momentálny okamih v
tvorbe herca, ktorá je spoločných úsilím celého tímu pripravujúceho predstavenie od scenáristu po reţiséra. Niektoré
z týchto okamihov vám ponúkame. Prajem vám príjemné
záţitky z pohľadu na fotografie, ktoré sme pri inscenáciách
preţili“.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 375/1/07
Členovia Zdruţenia hradu Beckov „Bludní rytieri“ dokončili 28. júna 2007 na Trenčianskom hrade stavbu katapultu. Podľa informácie výkonného riaditeľa zdruţenia Jaroslava Matejku sa od obliehania hradu Karolom Róbertom v
14. storočí objavil prvýkrát na Trenčianskom hrade funkčný
vrhací stroj. Protizávaţový prak na princípe dvojramennej
páky postavili členovia zdruţenia počas štyroch víkendov
svojpomocne na základe projektu Miroslava Kostru z Brezna.
Na jeho stavbu pouţili 2,5 metra kubického dreva červeného
smreka, rameno je z jaseňového dreva. Závaţie z kameňov
váţi 600 kilogramov. Výška stroja je takmer 4 metre a loptu
naplnenú vodou dokáţe vystreliť do vzdialenosti 150 aţ 200
metrov. Je to hradný katapult na kolieskach, kvôli ľahšiemu
presúvaniu a obsluhuje ho šesť muţov. Zdruţenie hradu
Beckov Bludní Rytieri sa venuje 7 rokov predvádzaniu
obliehania hradov. Za ten čas postavili v spolupráci so skupinou Berezum z Brezna viacero obliehacích strojov. Dva
katapulty a baranidlo sú na neďalekom hrade Beckov. Veľké
katapulty sú na Ľubovnianskom hrade a na hrade Krásna
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Hôrka. Trenčiansky katapult bude slúţiť na ukáţky pouţívania stredovekých zbraní pre návštevníkov hradu. V Trenčíne
bude oficiálne uvedený počas hradných slávností 4. a 5. augusta 2007.
Trenčianske noviny 28.06.2007
Pomocná evidencia 384/2/07
Galéria M. A. Bazovského pripravila svojím návštevníkom
vo svojich priestoroch dvojvýstavu Ateliér skla a Zlínsky
okruh – súčasné výtvarné dianie Zlínska, ktorých vernisáţ sa
uskutočnila 29. júna 2007. Výstava Ateliér skla v autorskej
koncepcii doc. ak. sochára Juraja Gavulu predstavuje
tvorbu absolventov a študentov Ateliéru skla, ktorý vznikol
zásluhou Václava Ciglera na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave. Jeho novátorské, umelecké a pedagogické pôsobenie ovplyvnilo celú generáciu sklárskych výtvarníkov, ktorá
podľa spoluautora výstavy Jaroslava Formánka „stáva adoráciou sklenosti, racionálneho cizelovania geometrických tvarov, vyuţívania kinetických a konštruktivistických skúseností,
hľadania moţností interakcie vnútorných a vonkajších priestorov objektu“. Vystavený súbor prác predstavuje najlepšie
práce, ktoré z ateliéru vyšli, predovšetkým atraktívny sklársky dizajn, voľné kreácie
a architektonicko-dekoratívna tvorba, ktoré prezentujú tradičné sklárske
technológie, individuálne
riešenia a nové pohľady
na sklo. Výstava Zlínsky
okruh – súčasné výtvarné dianie Zlínska
v autorskej
koncepcii
PhDr. Ivana Neumana prináša komplexný pohľad na súčas559

nú tvorbu výtvarníkov, ktorých spája jeden región. Výstava
predstavuje Zlín ako mesto, ktoré znova nachádza svoje modernistické korene, zanechané maliarom Svatoplukom Slovenčíkom. K jeho osobnosti a dielu ako silnej inšpirácii svojich
diel sa hlási väčšina vystavujúcich umelcov. Ambície jedenástich umelcov vťahuje diváka do svojho sveta. Treba
spomenúť sochárov Mária Kotrbu, Radima Hankeho, Mária
Šmída, maliarov René Hábla s farebným svetom, Kamila
Mikela s geometrickou abstrakciou a ďalších.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 390/1/07
Trenčianske múzeum usporiadalo s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne dňa 29. júna 2007 na záver archeologického výskumu
farského kostola Narodenia Panny Márie
a v predvečer otvorenia expozície sakrálneho umenia v karneri
sv. Michala v Trenčíne cyklus prednášok
pod názvom K dejinám farského kostola. Po otvorení podujatia riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou Babičovou a riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne PhDr. Evou Gazdíkovou sa s prednáškami prezentovali :
- Mgr. Soňa Lackovičová – K dejinám a významu Mariánskeho vŕšku
- Mgr. Ľubica Szerdová – Sakrálna architektúra Marienburgu
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- PhDr. Vlastimil Hábl – Kaplnka Ilešháziovcov v kostole
Narodenia Panny Márie a Expozícia sakrálneho umenia
v karneri sv. Michala
- Mgr. Lucia Kačenová – Mobiliár a výzdoba farského
kostola
- Jaroslav Somr – Výsledky archeologického výskumu
nádvoria farského kostola a exteriéru farského kostola
Pomocná evidencia 407/1/07
Dlho očakávané sprístupnenie karnera sv. Michala na
Mariánskom vŕšku v Trenčíne sa uskutočnilo dňa 29. júna
2007 za mimoriadneho záujmu občanov. Záujem o tento
historický objekt pochádzajúci z druhej tretiny
15. storočia bol vyvolaný
tým, ţe počas dlhého
obdobia jeho interiér bol
pred zrakmi viacerých
generácií Trenčanov i náhodných
návštevníkov
skrytý, neodhalený. I naexteriér karnera
priek tomu, ţe vykonaná
rekonštrukcia objektu a s ním spojený archeologický výskum
v rokoch 1973 – 1989 poodhalila jeho bohatú históriu jej
publikovaním, Z nej je nutné skonštatovať, ţe :
- svojou zadnou časťou naväzuje na mestské opevnenie;
- okrem hradu je jedinou zachovanou gotickou stavbou
v Trenčíne;
- objekt slúţil pôvodne ako kostnica;
- po vyhorení farského kostola v roku 1528 bol miestom
bohosluţieb;
- počas tureckých nájazdov bol upravený na mestskú zbrojnicu,
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- v podzemnej časti je zachovalá kovolejárska pec na odlievanie delových gúľ;
- po poškodení poţiarom v roku 1790 pouţívaná ako obilná
sýpka.
Výstavu otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína
Babičová, ktorá vo svojom príhovore konštatovala, ţe vďaka
podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Trenčín
a sponzorov podarilo sa v priebehu rokov naplniť zámery
Trenčianskeho múzea zreštaurovať viaceré sakrálne diela
a tieto sprístupniť verejnosti v tomto jedinečnom objekte, ktorý
bol nazvaný Expozíciou sakrálneho umenia. Poďakovala architektovi Mariánovi Stríţencovi za výtvarné
stvárnenie
výstavy.
Vystavené diela zhodnotil kurátor výstavy historik PhDr. Vlastimil Hábl, ktorý
konštatoval, ţe všetky vystavené exponáty pochádzajú zo
zbierkového fondu Trenčianskeho múzea.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 378/1/07
Na jubilejnom ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm, ktorý striedavo
prebiehal v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach v dňoch
22. aţ 30. júna 2007, vyhodnotili dňa 29. júna 2007
vyhlásené súťaţe. Ocenenie za
najlepšiu réţiu Modrých an562

jelov, o ktoré bojovalo 14 celovečerných filmov z celého
sveta, po vyčerpávajúcej diskusii o kvalitách kaţdého filmu
porota napokon získali dva filmy a to brazílsko-rusko-americký film reţiséra Kirilla Mikhanovského Sny rýb a Pasca
Srdjana Golubovića v srbsko-nemecko-maďarskej koprodukcii. Aj hlavná cena poroty F. I. C. C. Don Quijote bola
udelená koprodukčnému filmu Brazílie, Ruska a USA Sny
rýb reţiséra Kirilla Mikhanovského. Zvláštnu cenu poroty
získal iránsky reţisér Rafi Pitts za film Čas zimy. V súťaţi
dokumentárnych filmov 5.000 euro si odniesla belgická
reţisérka ţijúca v Paríţi Chantal Ackerman za film Tam
dolu. V súťaţi krátkych filmov získal cenu film Elektrónka
od rumunského reţiséra Radu Jude. Za originálny námet
sekcie Panoráma východu získal cenu Lončarevičov film
Mama a ocko (Bosna a Hercegovina), vyrobený v Brazílii.
Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler odovzdal ocenenie
juhokórejskému reţisérovi Taisik Kimovi za film Anaeui
Aeinul Mannada (Cesta s milencom mojej ţeny) a cena
primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho putovala
v Kúpeľnej dvorane do rúk argentínskeho reţiséra Ariela
Rottera za film El Otro (Ten druhý). Ocenenie Zlatá
kamera, udeľované
osobnostiam svetovej a domácej kinematografie, ako ich
výrazný prínos do
oblasti kinematografie prevzali – ruský
herec, pedagóg a reţisér Oleg Tabakov,
poľský reţisér Roman Polanski a český reţisér Jiří Menzel. Laureátmi hereckej ceny Hercova
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misia - Actoŕs Mission Award postupne prevzali srbská
herečka Mirjana Karanović, francúzska herečka Isabelle
Huppertová známa z filmov Osem ţien a Pianistka a takú
istú mosadznú plaketu určeného hercom, ktorí ovplyvnili celé
generácie divákov, získal na Moste slávy aj slovenský herec
Marián Labuda. Posledne menovaný pripevnil na Moste
slávy v poradí 35 tabuľku so svojím menom.
Pardon 07.07.2007
Pomocná evidencia 432/2/07
Koncert hudobníka a skladateľa Gorana Bregovića, ktorý
spolu s reţisérom Emirom Kusturicom preslávil balkánsku
dychovku, si na Mierové námestie prišla v piatok 29. júna
2007 vypočuť asi tisícka ľudí. Tí si potleskom vynútili ešte
polhodinový prídavok. Asi dvojhodinový koncert, ktorý bol
vyvrcholením festivalu Artfilm, zakončila úderka Kalashnikov. Goran Bregović nevystúpil s kompletnou zostavou
Wedding and Funeral Band, sprievod mu robila cigánska
dychovka a bulharské speváčky. Na začiatku 90. rokov sa
Bregović intenzívne a úspešne venoval komponovaniu filmovej hudby. V priebehu troch rokov sa mu podarilo zloţiť
hudbu k pribliţne dvadsiatim snímkam. Jeho tvorba odznela
vo filmoch Dom pre obesenca, Arizona Dream, Underground,
ale aj v kontroverznom filmovom hite Borat.
Vlastné poznámky
Od piatka 22. júna 2007 vystavoval svoje fotografie v
Artkine Metro Ondrej Miháľ. Výstava s názvom Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine predstavuje
jedinečné slovenské domy, ktoré po 260 rokoch pôsobenia
Slovákov na Dolnej zemi zanikajú. „V kaţdej dedine, kde ţijú
Slováci, som našiel zanedbané, neopravené, prázdne často uţ
polorozpadnuté slovenské domy. Tieto ruiny sú z foto564

grafického hľadiska veľmi krásne, hoci smutné,“ tvrdí autor fotograf. „Zastal v nich čas a je v nich čosi, čo nemá obdobu v
slovenskej histórii na Dolnej zemi,“ vysvetlil. Tieto domy
predstavujú podľa autora novú vývojovú etapu, ktorá v sebe
nesie rané prvky zanikajúceho obdobia slovenskej kultúry v
stavebníctve. „Nemyslím, ţe zanikne úplne všetko, ale napríklad dnes v Kovačici ťaţko nájdeme viac ako desať domov, ktoré zo staviteľského hľadiska moţno označiť za
slovenské,“ tvrdí Ondrej Miháľ. Podľa neho sa pomaly nebudú slovenské dediny líšiť od ostatných v Európe. Slovenské
domy vo Vojvodine zrúcala ľahostajnosť ich majiteľov, zostala po nich iba hŕba dreva, muriva a pôvodný nábytok. Po
rokoch zanedbávania voda a vietor poškodili strechu a dom sa
začal rozpadávať. „Na stenách predných izieb ruín bol často
nalepený kalendár z Hlasu ľudu alebo evanjelický cirkevný
kalendár z roku, kedy mal dom poslednýkrát svoju gazdinú,“
upresnil. Ondrej Miháľ sa narodil v obci Silbaš vo Vojvodine
a od roku 1967 ţije v Kanade. Špecializuje sa na informačné
technológie, grafický design, fotografiu a ţurnalistiku. V roku
1994 mal na Slovensku prvú samostatnú výstavu fotografií s
názvom Horehronie mojimi očami. Od roku 1995 stojí na čele
Centra kultúry a dedičstva kanadských Slovákov, ktoré zaloţil.
Vlastné poznámky
Evanjelický spevokol Zvon z Trenčína reprezentoval svoje
mesto na medzinárodnom festivale zborového spevu nesúceho
meno Sándora Erkela v maďarskej Békéscsabe. Okrem neho
sa na festivale zúčastnili spevokoly z Galanty, Poľska a tri
spevokoly z domáceho mesta. Trenčiansky spevokol absolvoval dve vystúpenia vo veľkom evanjelickom chráme, ktorý
je s 3500 miestami na sedenie najväčším evanjelickým kostolom v strednej Európe. Skandovaný aplauz po zaspievaní
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piesne „Aká si mi krásna“, ako aj dlhotrvajúci potlesk po
skončení celého vystúpenia bol pre všetkých Trenčanov
balzamom na dušu.
Info Trenčín 12.07.2007
Pomocná evidencia 435/1/07
Dňa 26. júna 2007 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie
medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov základných škôl
v Trenčíne, organizovanú Verejnou kniţnicou
Michala Rešetku v Trenčíne v školskom roku
2006/2007. Podujatie prebiehalo za priamej
účasti básnika, prozaika, scenáristu, prekladateľa, textára Tomáša Janovica, spisovateľky Daniely Kapitaňovej. Po privítaní hostí a detí vedúcou
oddelenia pre deti a mládeţ Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Darinou Ďurkechovou spisovateľ Tomáš
Janovic a riaditeľkou Verejne kniţnice Michala Rešetku Mgr.
Lýdiou Brezovou odovzdali týmto najlepším mladým čitateľom diplomy a vecné odmeny :
- 4.A trieda, 4.B trieda, 5.A trieda Základnej školy Trenčín,
Veľkomoravská ul.
- 2.A trieda, 2.B, trieda, 5.D trieda Základnej školy Trenčín,
Hodţova ul.
- 2.A trieda, 3.C trieda Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony
- 4.C trieda Základnej školy Trenčín, Bezručova ul.
- 4.A trieda, 4.B trieda
Základnej školy Trenčín,
Novomeského ul.
- 4.A trieda, 5.D trieda Základnej školy Trenčín, Kubranská
cesta
- 3.A trieda, 4.A trieda Základnej školy Trenčín, Východná
ul.
- 3. trieda Základnej školy Trenčín, Potočná
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- 4.A trieda Základnej školy sv. Andreja-Svorada a
Benedikta Trenčín
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 392/1/07
Vernisáţ výstavy „Sklenené impresie“ od výtvarníčky sklárky Márty Majlátovej a „Tajomný svet“ od insitného
maliara Jána Nedorosta dňa 3. júla 2007 v Mestskej galérii
v Trenčíne otvorila pracovníčka Trenčianskeho osvetového
strediska Jaroslava Tichá, ktorá po privítaní hostí vernisáţe
poďakovala ţiakom Súkromnej základnej
umeleckej školy Gagarinova ulica v Trenčíne
pod vedením učiteľa Miroslava Hulína za
kultúrny program. Výstavu Marty Majlátovej
priblíţila vo svojom príhovore kurátorka
výstavy Zuzana Cigáňová – Mojţišová. Ako
povedala „sklo pod jej rukami dýcha, ţije a je
Marta Majlátová
teplé. Pôsobí veľmi prírodne, ktoré oslovuje kaţdého. Je to
predovšetkým v harmónii a v jednoduchosti.“ Výstavu Jána
Nedorosta priblíţil vo svojom príhovore kurátor výstavy Ing.
Jozef Vydrnák, keď v úvode si
vypomohol citátom klasika slovenskej moderny Ľudovíta Fullu,
aby tak najlepšie priblíţil jeho
tvorbu. „Sú ľudia, medzi nimi
dokonca aj umelci, ktorí sa domnievajú, ţe význam a veľkosť
umelca spočíva v mnoţstve namaľovaných obrazov. Dôleţitejšie pre umelca je to či namaľoval
aspoň jeden obraz, s ktorým prenikol do sveta a tam v medzinárodnej súťaţi obstál“. Ďalej doMarta Majlátová - Divadlo
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dáva, ţe „Ján Nedorost je autor, ktorý sa nikde neponáhľa,
ktorý vo svojich obrazoch zanecháva stopy smerujúce do
krajiny „art brut“, t.j. do krajiny umenia v surovom stave, bez
nejakých vplyvov. Je umenie rýdze vo svojej podobe, často
označované i za umenie maginárne, umenie outsiderov“.
Vlastné poznámky
V piaristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne
dňa 3. júla 2007 si poslucháči mohli vypočuť úvodný koncert
Trenčianskeho hudobného leta „Maiestas Dei“, čo preklade
znamená Boţí majestát v podaní gregoriánskeho speváckeho
zboru
z Prahy
Schola Gregoriana
Pragensis.
Zbor
vedený absolventom
paríţskeho
konzervatória Davidom
Ebenom,
ktorý na ňom vyštudoval dirigovanie
gregoriánskeho
zboru. Práca súboru sa sústreďuje nielen na semiologickú
interpretáciu gregoriánskeho chorálu podľa najstarších neumatických prameňov z 10. aţ 11. storočia, ale aj na uvádzanie
gregoriánskych spevov vlastnej českej chorálnej tradície, vrátane ranej polyfónie. Vďaka intenzívnemu štúdiu stredovekých prameňov zaznievajú v jeho vystúpeniach. V programe zboru na koncertoch sa najviac objavuje skladateľ P. W.
Grudencz ţijúci v období stredoveku svojou tvorbou predbehol dobu, pretoţe táto má charakteristické znaky renesancie. Perfektná akustika kostola piaristov umoţnila vyznieť
všetkým predneseným skladbám, ktoré zazneli na oslavu Bo-
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ţieho majestátu, Boţieho narodenia, Márie kráľovnej a pomocníčke a svätcom pred Boţím majestátom.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 434/1/07
Rekordné teploty, rekordná účasť divákov a neúčasť dvoch
skupín, ktoré boli pre mnohých hlavným ťahákom. Tak sa dá
zhrnúť jedenásty ročník festivalu Pohoda, ktorý sa konal
v dňoch 20. aţ 22. júla 2007 pri Trenčíne. I tieto dva júlové
dni sa trenčianske letisko počtom ľudí, ktorí sa tam premleli,
zaradilo medzi najväčšie letiská na
svete. Niekoľko desiatok tisícok ľudí
však do Trenčína
neprišlo pre lietadlá, ale pre Pohodu,
teda presnejšie, pre
pestrý program a
atmosféru, ktorou
je tento festival povestný. Na rekordné tohtoročné horúčavy
boli všetci pripravení, organizátori aj diváci. Kolapsov bolo o
polovicu menej ako stupňov na teplomery, čo pri rekordnej
návštevnosti príjemne prekvapilo. No tropické teploty zato
ovplyvnili program celého festivalu.
Uţ prvý teplo prvýkrát
zaúradovalo u spisovateľa
Tomáša Janovica, ktorý doma v Bratislave skolaboval
a nemohol prísť. Na horúčavy pravdepodobne doplatila
aj brazílska skupina CSS,
ktorej členky sa priotrávili
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jedlom v Taliansku a koncert na Pohode museli zrušiť. O ďalšiu zmenu programu sa postarala choroba Milana Lasicu,
takţe namiesto divadelnej hry Kumšt musela celý festival
rozbehnúť Hudba z Marsu. Pozícia prvej kapely na festivale
a jedna hodina popoludní v sálajúcom teple nie sú práve najideálnejšie predpoklady na tancovačku, no „rokenrolové
trávnice“ v podaní tejto trnavskej zostavy fungovali. Aj vďaka
výpomoci rómskych muzikantov, speváčok folklórneho súbor
Trnafčan a veľkému zanieteniu. Nielen kapely, ale aj
divákov. To naopak trochu chýbalo Jane Kirschner. Ak
chce, aby sme o nej uvaţovali ako o európskej, nie lokálnej
speváčke, potom v piatok večer predviedla štandardný
európsky výkon. Treba jej síce uznať intonačnú istotu (u nás
stále nie samozrejmosťou), no jej anglickým pesničkám
naţivo čosi chýba. Čosi osobné, typické: nálada, emócia,
fíling. Svojrázny J. B. Kladivo počas krátkeho setu ukázal, ţe
sa vrátil k pesničkám. Odohral ich na klavíri chrbtom k
publiku, akoby to uţ chcel mať za sebou. Jeho skromnosť
mnohých dojala.
Počasie testovalo nielen nadšenie pre hudbu, ale aj pre
saunu. Ale sauna je zdravá a tak
napríklad počas vystúpenia Khoiby
či Dana Bártu zostal preplnený aţ
do konca. Platilo to aj o koncerte
KTU. Fínsko–americká zostava sa
nakoniec predstavila iba v triu, ale
nadupané artrockové inštrumentálky v podaní harmoniky (!) a
rytmického dvojzáprahu z legendárnej skupiny King Crimson bolo
fascinujúce počúvať. Wu-Tang
Clan síce do Trenčína dorazil, ale
ľudí na svoje vystúpenie nechal
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dlho čakať. Pri festivale, kde je program organizátormi i
divákmi niekedy rozplánovaný doslova na minúty, je to
celkom frustrujúce. Priekopníci rapu z New Yorku v kompletnej zostave napokon presvedčili, ţe status legendy si
zaslúţia. Len ste nemohli čakať nič iné, ako priamočiary
americký rap. Nič viac a nič menej. A to dnes mnohým
ľuďom uţ nestačí. Po nich prišli na rad švédski The Hives
s rokenrolom a punkom. Moţno všetko dohromady. Kapela
neprekvapila, ani nesklamala.
Zvýšený počet kolapsov malo zväčša na svedomí počasie.
Silnejší a zábavnejší program organizátori. Kým v piatok ste
korzovali od jedného pódia na druhé a na kaţdom si pozreli
tak tri – štyri piesne, tak v sobotu na druhý deň sa dalo
„stvrdnúť“ aj na celých vystúpeniach. Uţ popoludňajšie
vystúpenie sólistov a orchestra Opery Slovenského národného divadla bolo veľmi príjemným prekvapením. Výber zo
známych árií talianskych majstrov zafungoval a očivodne
u divákov zabodoval. Ľudia sa skvele zabávali, milo tlieskali
do rytmu a nadšenie preniesli aj na hudobníkov. Vidieť
rozvášneného mladíka s čírom, zicherkami v kapsáčoch a s
nápisom Punk's not dead, ako kričí „bravó“ po Puccinim, je
silný záţitok. Aj
toto je Pohoda.
Natrieskaný
stan bol zvedavý
aj
na
Petra
Čtvrtníčka
a
Jiřího Lábusa,
ktorí priviezli dialóg futbalového
funkcionára a rozlegendárny Jíří Suchý s Funny Fellows
hodcu, zinscenovaný podľa odpočúvaných telefonátov. Pobavil azda kaţdého
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a ešte dlho potom v hlavách divákov znelo typicky české - Ty
vole!
Jiří Suchý a Funny Fellows strhli na seba swingovačky a
hudbu prvej polovice 20. storočia, znova vtipný a úţasný
kabaret s nestorom československej hudby a Zuzanou
Haasovou vypĺňaný a dotváraný hovoreným slovom, ktorý
zatienil nejedného headlinera. V no-vom zloţení sa predstavil
aj slovenský hip-hopový enfant terrible Peťo Tázok, tento-raz
s výpomocou Dj Spinhandza a českého Ondřeja Skálu.
V osobitom hip-hopovom večere potom pokračovali zástupcovia českej scény WWW i Gipsy. Česká skupina Gipsy.cz
mala „vypredané“. A to vďaka frontmanovi, moţno najväčšiemu talentu tamojšej scény za posledné roky. Romano hiphop in da house, nieslo sa Pohodou.
Jedným z tajných tromfov sobotného večera mal byť Ben
Drew alias Plan B. Bol, i napriek skromnejšej účasti ľudí,
ktorí dali prednosť Basement Jaxx. Rapper s gitarou, ktorý
začne pesničkou, pridá rockový vypalovák a skončí
drum'n'bassovou náloţou predviedol, prečo ho médiá pasujú
za najväčší objav britskej urbánnej hudby. V drum'n'bassovej
diskotéke s príchuťou klubovej nostalgie pokračovali potom
Ed Rush a Optical. Preplnený stan, znovu sauna efekt a
tancovačka. Veľa sa tancovalo aj na čarovné retro v podaní
britských The Pipettes. Tri dievčatá akoby prišli rovno z
castingu na muzikál Rebelové.
Najviac „trendov budúcnosti“ servírovala TB aréna. Divoké hlasové exhibície a akustické improvizácie 4Walls, atmosférickú trúbku Erika Truffaza nesúcu sa v elektronicko–jazzových groovoch
The Blind Boys of Alabama
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alebo uhrančivý hlas Eriky Stucky, prepletajúci sa iba
pomedzi trombóny a mohutné švajčiarske pastierske trúby.
Najstarším účastníkmi boli americkí The Blind Boys of
Alabama. Traja slepí speváci, slepý bubeník a traja o niekoľko generácií mladší sprievodní hudobníci predviedli nádherný set gospelových piesní. Na úspech slepých starčekov
nadviazala kapela Amadou et Marian z Mali. Predviedla
hudbu, pri ktorej poslucháčovi došlo, ţe korene amerického
blues siahajú aţ do Afriky. Švédski Mando Diao zastupovali
na Pohode klasické gitarovky. Pätica mladých Švédov predstavila hudbu na spôsob slávnejších Franz Ferdinand. V našich končinách sú pomerne neznámi, ale isto o nich budeme
ešte počuť. Ešte známejšími po spolupráci s Björk sa u nás
stala
etnoindustriálna
úderka Konono no.1. O
čo boli skúpejší na slová
pri rozhovore, o to extatickejšie sa rozohriali na
pódiu. Festival, na ktorom počas dvoch dní
vystúpilo vyše sto hudobníkov z rôznych ţánrov a
krajín, a ktorý okrem toho má aj veľmi bohatý sprievodný
program, ponúkol niekoľko moţností, ako ho preţiť.
Festival Baţant Pohoda 2007 zaznamenal rekordnú účasť,
keď sa zúčastnilo podľa
odhadov 25-tisíc ľudí denne.
O pestrý program sa postaralo
vyše sto interpretov, ktorí sa
predstavili na troch hlavných
hudobných pódiách, v dvoch
divadelných a diskusných stanoch a v tanečnom dome.
The Pipettes
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Jedna z najočakávanejších hviezd francúzski Air nakoniec
nevystúpili – do Trenčína pricestovali, ale kamión s ich
technikou zostal niekde v Maďarsku. Na Pohode sa v noci z
piatka na sobotu začal predávať siedmy diel kniţného pokračovania Harryho Pottera v anglickom jazyku. V tú noc sa z
neho predalo 20 kusov.
Zdravotníci si pochvaľovali, ţe ľudia sa disciplinovane
poistili proti veľkým horúčavám. Z tepla skolabovalo iba
okolo dvadsať návštevníkov. Častejšie museli riešiť drobné
poranenia nôh, uštipnutia hmyzom. Pri úrazoch tváre zasahoval niekoľkokrát aj dentista. Jediným hospitalizovaným bol
Poliak, ktorý si zlomil členok. Na festivale neboli problémy
ani s opitými ľuďmi. Nezaznamenala sa ani jedna intoxikácia
alkoholom ani drogami, ktorá by si vyţadovala hospitalizáciu
v nemocnici. Počas festivalu dohliadalo na bezpečnosť 200
policajtov, ktorí nemuseli riešiť nijaké závaţnejšie problémy.
Zaznamenali sa len dva drobné dopravné prečiny. Okrem toho
polícia riešila jednu krádeţ a výtrţnosť.
www.sme.sk
Jeden z autobusov projektu Baţant kinematograf, ktoré so
svojím programom piatich celovečerných a krátkych českých
a slovenských filmov cestujú po Slovensku uţ od konca júna,
sa cez víkend v dňoch 20. a 21. júla 2007 zastavil na najväčšom slovenskom hudobnom festivale Baţant Pohoda.
Druhý festivalový deň kinematograf otvoril program exkluzívnou predpremiérou legendárneho westernu Pat Garett
a Billy the Kid o dvoch slávnych pištoľníkoch v réţii Sama
Peckinpaha. Autorom hudby a piesní tohto filmu, ktorý príde
do slovenských kín aţ v septembri 2007 vo filmovej prehliadke Projekt 100, bol Bob Dylan. Jedno z prvých uvedení
na Slovensku mala na Pohode aj najnovšia a dlho očakávaná
rodinná smutno-smiešna komédia Jana Svěráka Vratné
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lahve, ktorá v Českej republike má za sebou uţ miliónteho
diváka, a záver bude patriť exkluzívnej predpremiére inteligentnej komédie Horšie to uţ nebude Marca Forstera,
reţiséra filmov Ples príšer či Hľadanie stratenej krajiny.
Vlastné poznámky
Aj napriek vysokej teplotnej hodnote ovzdušia
v poobedňajších hodinách dňa 20. júla 2007 zaznamenala
vernisáţ výstavy Aleny Teislerovej pod názvom „Ikony“
inštalovanej v Trenčianskom múzeu veľkú návštevnosť.
Nezvyčajne ponúknutá zaujímavá téma tvorby autorky v našom regióne boli tým magnetom, ktorá ich prilákala si ju
pozrieť. V úvode vernisáţe vystúpili s v kultúrnom programe
synovia vystavujúcej autorky Samuel s hrou na píšťale
a Tomáš s recitáciou umeleckého slova. Prítomných hostí
privítala a výstavu otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea
Katarína Babičová. S tvorbou Aleny Teislerovej zoznámil
kurátor výstavy PhDr. Vlastimil Hábl. Ozrejmil vývoj ikonopisectva od najstaršieho obdobia aţ po dnešok, ktoré sa v podmienkach Slovenska datujú z 15. aţ 16. storočia. Ikony
z východného Slovenska, ktoré sú vetvou postbizantského
maliarstva, sú spojené s osídlením obyvateľstva v tejto časti
krajiny, ktoré náboţensky a niekedy ľudovými tradíciami
majú korene vo východnej kultúre. Ikony sú mistické,
tajomné, duchovné a posvätné obrazy. Symbolicky vyjadrujú
myšlienku, ţe všetko na svete je len akýmsi obalom, za
ktorým sa skrýva vyšší zmysel. Tak ako v minulosti, tak
i teraz sa na reštaurovaní a tvorbe podieľajú ikonopisecké
školy. Podľa názoru ikonopiscov sa ikony nemaľujú, ale píšu.
Počas tvorby vedie ikonopisec duchovný dialóg so svätcom,
ktorého zobrazuje. Písanie ikon aj v súčasnosti podlieha
prísnemu kánonu po stránke technologickej, obsahovej všetkými symbolikami, farbami, motívmi a gestikuláciou zobra575

zených osôb. Ikonopisectvo je zvláštne umenie, ktoré pretvára
písmo do viditeľnej podoby. Je zviditeľnením neviditeľného.
Zobrazuje neviditeľného ducha prebývajúceho vo viditeľnom
tele. Je to ako modlitba, ktorá sa kopírovaním uţ vytváraných
námetov odovzdáva ďalej. Po všeobecnom priblíţení ikonopisectva, ako umeleckého smeru v kontexte dejín umenia
z viacerých uhlov pohľadu, kurátor
priblíţil aj umeleckú cestu vystavujúcej autorky Aleny Teislerovej.
Svoj výtvarný talent rozvíjala uţ od
detstva, kedy sa od svojho otca
Jozefa Hudeka naučila technike práce s olejovými farbami a neskôr sa
zdokonaľovala samoštúdiom. Záľubu našla v odmaľovávaní najmä diel
starých ruských majstrov Levitana
a Šiškina. Svoj záujem o umenie
Svätá rodina
chcela zúročiť štúdiom reštaurovania na vysokých umeleckých školách v Bratislave a v Prahe,
čo sa jej však nepodarilo. Neúspech ju neodradil a venovala sa
starej technike maľby, najmä ikon. Jej dlhoročný záujem
o maľbu ikon vyvrcholilo v roku 2001, v ktorom absolvovala
Spolok ikonopiscov Slovenska sv. Cyrila a Metóda v Košiciach. Tvorba ikon sa stala vyvrcholením jej dlhoročného
záujmu o reprodukovanie a kopírovanie diel starých majstrov.
Stala sa výtvarníčkou, ktorej diela vystavené na verejnosti sú
vţdy stredobodom pozornosti návštevníkov a to nielen doma,
ale i v zahraničí. V závere svojho vystúpenia PhDr. Vlastimil
Hábl poďakoval vystavujúcej autorke, ţe svojom výstavou
umoţnila vystaviť aj rozsahom malý súbor ikon z depozitu
Trenčianskeho múzea, ale veľkým svojom umeleckou
hodnotou.
Vlastné poznámky
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Štýlové retroautobusy Baţant kinematograf začali svoju
trasu po takmer tridsiatke slovenských miest v Trenčianských
Tepliciach, kde sa večerné filmové predstavenia konali pod
holým nebom počas celého filmového festivalu Art Film.
Kinematograf sa svojou prítomnosťou zastaví na štyri aţ päť dní
aj v ďalších slovenských mestách a jeho
večerný program bude
pozostávať z jedného
aţ dvoch celovečerných filmov a krátkych predfilmov. Počas kaţdej zastávky sa
kaţdý večer budú premietať iné snímky. Autobusy zaparkujú
aj na troch veľkých letných podujatiach. Jedným z nich bola
aj tradične Pohoda. Pre jej návštevníkov odohrali šesť celovečerných filmov, medzi nimi v exkluzívnej predpremiére
český film Jedné noci v jedném městě, reţiséra Jana Baleja,
americké filmy Pat Garrett a Billy the Kid či Horšie to uţ
nebude, ako aj Vratné Lahne, ako jedno z prvých predstavení na Slovensku. Po festivale autobusy zostanú ešte ďalší
týţdeň v Trenčíne. Na Štúrovom námestí sa hrali kinopredstavenia od 22. do 25. júla 2007. Predstavenia sa začali
hrať po zotmení od 21,30 h. Pre divákov boli pripravené filmy
- Grandhotel, Účastníci zájazdu, Štěstí a Fimfárum 2.
Trenčianske noviny 19.07.2007
Areál Kultúrneho strediska Trenčín – Zlatovce oţil 22. júla
2007 mimoriadnou kultúrnou udalosťou, ktorou bol Festival
dychových hudieb. Tento kultúrny sviatok sa uskutočnil pri
príleţitosti 35. výročia Dychovej hudby Textilanky, najstar577

šej dychovej hudby v Trenčíne. Zaplnenému hľadisku z úplne
nového pódia, postaveného Mestom Trenčín, sa postupne
predstavilo spolu s jubilujúcou Textilankou päť dychových
hudieb – Maguranka z Kanianky, Dubovanka z Dubovan,
Opatovanka z Opatovej nad Váhom a zahraničný hosť
z Českej republiky Vlčnovjanka z Vlčnova. V priebehu festivalu odovzdal
viceprimátor Mesta Trenčín
Tomáš Vaňo zakladajúcim
a ďalším aktívnym členom
jubilujúcej dychovej hudby
pamätné listy Mesta Trenčín. Podujatie sa ukončilo
tanečnou zábavou, v ktorej do tanca a na počúvanie hrala
Dychová hudba Vlčnovjanka.
Info Trenčín 09.08.2007
Pomocná evidencia 501/1/07
Na ţelezničnej stanici v Trenčíne otvorili dňa 23. júla 2007
na prvom nástupišti výstavu pri príleţitosti 65. výročia holokaustu na Slovensku pod
názvom Projekt Vagón.
Netradičnú putovnú výstavu
pozostávajúcu z dvoch špeciálne upravených krytých
nákladných vozňov pripravilo Múzeum Slovenského
národného povstania v Banskej Bystrici v spolupráci so
Ţeleznicami Slovenskej republiky otvoril Marek Sýrny, ktorý privítal hostí, medzi
ktorými boli predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
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MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera, prednostu Krajského úradu v Trenčíne
JUDr. Miroslava Laššu, prednostu Obvodného úradu
v Trenčíne Ing. Jozef Majeríka, tajomníka Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne Ing.
Tomáša Šveca a náčelníka ţelezničnej stanice v Trenčíne
Ing. Stanislava Kukučku. Okolo stovky občanov si vypočuli
príhovory hostí, ktoré
ukončil námestník riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici PhDr. Roman
Hradecký. Uviedol, ţe
pri príprave putovnej
výstavy si dávali v múzeu otázky či vôbec má
význam pripraviť takúto
výstavu. Výstava dokumentuje dobu, na ktorú nemôţu byť
Slováci hrdí. „Ako sa však hovorí pamäť posilňuje svedomie,
aby svedomie nieslo zodpovednosť, preto sme sa rozhodli
pripraviť túto výstavu. Výstava bola umiestnená v dobo-vých
vagónoch z rokov 1929 aţ 1930, v ktorých boli naši spoluobčania vození do koncentračných táborov. Putovanie výstavy
po slovenských ţelezničných staniciach sa začalo 25. marca
2007 v Poprade, teda v deň a mieste, odkiaľ pred 65 rokmi
odišiel prvý transport ţidovských dievčat do Osvienčimu a
odštartoval transporty 58-tisíc ţidovských spoluobčanov.
Takmer všetci zahynuli v nemeckých koncentračných táboroch. Okrem ţidovského je na výstave zachytený aj rómsky
holokaust“. Expozícia bola umiestnená vo dvoch nákladných
ţelezničných vagónoch. V prvom vozni bola nainštalovaná na
jeho obvodových stenách história protiţidovských opatrení po
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roku 1938 prijatých slovenskou vládou a jedna celá stena bola
vyplnená fotografiami obetí, ktoré sa domov uţ nevrátili. V
strede vozňa boli zdokumentované osudy dvadsiatich konkrétnych osôb postihnutých rasovým prenasledovaním a ich
fotografiami. Druhý vozeň bol vernou kópiou deportačného
vozňa s piatimi figurínami, jedným vedrom na vodu a jedným vedrom na osobné potreby transportujúcich a vyznačením
plochy určenej pre
jednu osobu. I táto
názornosť slúţila na
to, aby si kaţdý návštevník vedel predstaviť podmienky transportu, počas ktorého zahynulo uţ vo
vagónoch veľa ľudí. Vo tomto vozni bola umiestnená veľkoplošná obrazovka, na ktorej sa premietal pre návštevníkov
film zhotovený študentmi Akadémie muzických umení, prezentujúci návštevníkom výpovede rasovo prenasledovaných
ľudí.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 26.07.2007
Pomocná evidencia 480/1/07
V podvečer dňa 27. júla
2007 mali moţnosť návštevníci
v Delovej bašte Trenčianskeho
hradu zúčastniť sa vernisáţe
zaujímavej výstavy dvojice
autorov Oliny Francovej z Prahy a Marka Vrzgulu z Bratis580

lavy pod názvom Smalty a Obrazy. O kultúrny program sa
postarali členovia skupiny Mango Molas, ktorí sa predstavili
v projekte Quarteto El Poderoso. S tvorbou oboch umelcov
zoznámila osobná priateľka oboch umelcov Mgr. Renáta
Kaščáková. Ako uviedol vo svojom príhovore, Olina Francová sa so svojimi dielami snaţí vystihnúť dve slová – túţba a
komunikácia. Jej umeleckou intenciou je na jednej strane
tematizovanie toho, čo
je svojou podstatou rozdielne a oddelené, tak
ako napríklad ţena
a muţ. Na druhej strane,
ale u nej existuje snaha,
aby artefakt bol pre
diváka zároveň akousi
spojnicou, mostom či
lavičkou na prekročenie
najrôznejších hraníc s
výzvou vykročiť do iného sveta. Je to svet, v ktorom sú napríklad ľudské rody svojim ţivotom tak rozdielne a protikladné, spájané naraz do jedného celku. Napokon latinské
slovo communicatio znamená nielen prenos, teda most, ale aj
spoločenstvo. Tvorba Marka Vrzgulu vnáša nové vnemy
z bezprostredných záţitkov z krajiny v
okamihu zastavenia, reflexií i rekapitulácií. Akoby nové tvaroslovie krajiny
pripomenulo niekdajšiu figuráciu, ku
ktorej sa oblúkom vracia. Pravda, teraz
uţ nahmatávanú zrýchleným rukopisom,
ktorý lomcuje maliarom, ako pudová
ţivotná energia pod spôsobmi rytmu,
miesenia a hnetenia farebnej masy. Stúpanie po vertikálach mení smer, ob581

kľučuje a vykrajuje iné tvary a zrazu je návratom do našej
hlbokej prehistórie. Pripomenie stopy ľudskej ruky v mokrej
hline v pravekej jaskyni Lascaux. Jeho najnovšie obrazy
vyhnetené prstami v pastách farby sú vedené, rozbiehané
i zdrţiavané, sú krútené dynamikou ľudskej energie, ktorá je
v nás navyše a túţi po presahu. Je hlboko v našich génoch
a reprezentuje vitalitu a úţasnú radosť z bytia.
Vlastné poznámky
V podvečer 31. júla 2007 Mestská galéria v Trenčíne sprístupnila pre verejnosť
mimoriadne zaujímavú výstavu rezbára
Vladimíra Morávka pod názvom Anjeli.
Ţivotné cesty a hlavne umeleckú tvorbu
autora priblíţila kurátorka výstavy PhDr.
Mária Zajíčková. „Záţitky z detstva,
poznačené najmä záţitkami z návštev tajomstvami opradeného hradu Zámčisko či
monumentom šaštínskej Baziliky a mariánskych pútí, neskôr
rozšírené štúdiom na Strednej umelecko-priemyselnej škole
v Bratislave, odbor fotografia, Filmovej akadémii muzických
umení v Prahe, napokon i poznávanie reálneho ţivota v povolaní
kameramana Slovenskej televízie,
vlastné ţivotné skúsenosti i úskaliami tvorby sa premietli do symbolov stálosti a harmónie, hodnôt,
ktoré vystavujúci autor našiel
v prírode, rodine a tradícii. Práve
tieto tri okruhy motívov sa stali
tromi zdrojmi nevyčerpateľných
inšpirácií. V tichu svojej záhrady
prechádzajúcej zmenami štyroch
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ročných období komunikuje s prírodou, zachytáva jej zvuky
i obrazy dotýkajúc sa ţivého dreva, v ktorom práve hľadá
tvar, zodpovedajúci jeho myšlienke, alebo príbehu.
Drevo sa stalo pre
neho predmetom
s magickou mocou, ktoré ovplyvnilo
jeho
osobnosť. V komunikácii s drevom ju odkrýva
malý figúrkový betlehém
a v sochárskom
pretlmočení objektivizuje. Tak oslovuje diváka a nadväzuje
s ním kontakt. V súčasnosti uţ nechce vtlačiť ako kedysi
svoju pečať, ale citlivejšie hľadá a necháva drevu ţivot, počúva ho tak ako sa počúva hudba. Necháva vyznieť jeho
prirodzený tvar a odkrytú plochu. Pri figurálnej plastike
a kompozícii napätie uzatvára, oduševňuje výraz tváre, harmonizuje trapériu, vo vertikále kompozície smeruje v vyššiemu princípu poznania a dekoratívnymi prvkami zjemňuje
neistotu diela. Aj preto sa v betlehémskej jaskyni cítime
doma. Aj preto k nám zlietajú anjeli ticho a neţne, čerti sú
akýsi roztomilí, lebo tušíme, ţe čoskoro budú z nich madony.
Všetci cítime, ţe autor hovorí a tvorí z duše, vieme odkiaľ
prichádzame a kam kráčame, ţe vieme, čo je v nás a čo
potrebujeme, ţe vieme, kde nám je dobre. Doma.“
Po príhovore kurátorky výstavy dostal slovo aj autor
Vladimír Morávek, ktorý poďakoval za moţnosť vystavovať
v Trenčíne, ale najmä radosť z toho, ţe výstava oslovila Trenčanov a „návštevníkov vernisáţe výstavy bolo viac ako sôch“.
Vlastné poznámky
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Príchodom Rimanov na Mierové námestie sa o 17. hodine
30. júla 2007 začali Trenčianske historické slávnosti a trvali
do piatku 3. augusta
2007. Otvorením rímskeho tábora Marka
Aurélia sa na námestie
nasťahovali
Rimania a predviedli
ţivot vojakov i civilných osôb v časoch
najväčšej slávy Rímskej ríše. Bolo to obdobie, kedy rímske
légie prekročili Dunaj, hranice ríše. Prezimovali v osade s
názvom Lekaristos, známej aj ako Laugaricio. Dnes sa toto
územie volá Trenčín. Potvrdzuje to známy nápis na hradnej
skale z roku 179 n. l. Počas týţdňa v rímskom tábore bol
bohatý program s kaţdodenným dobovým sprievodom, majstrovstvami sveta v
rímskej hre ringbal,
gladiátorskými zápasmi, jarmokom, tradičnými remeslami, vystúpeniami
divadiel,
ţonglérov a kaukliarov. V sobotu 4. augusta 2007 na spomínané Trenčianske
historické
slávnosti
nadviazal na Trenčianskom hrade 14. ročník dvojdňových
Trenčianskych hradných slávností. V amfiteátri Trenčianskeho hradu vystúpili sokoliari sv. Bavona, ţonglér Slíţo,
šermiarske skupiny Wagus, Ctibor, Ricaso, Memento móri,
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Cassanova, Historica a Sírius, orientálne tanečnice Dţamal, lukostreľba, vozenie na poníkoch, opičia dráha. Na
hornom nádvorí hradu sa predstavili interpretáciou dobovej
hudby Musica Poetica a Fistulatoris Consort spolu s bábkovým divadielkom Babscensus z Martina.
Obe tieto podujatia pripravilo mesto Trenčín so skupinou
historického šermu Wagus, Kultúrnym centrom Sihoť, Trenčianskym múzeom a Trenčianskym samosprávnym krajom.
Vlastné poznámky
Na Trenčianskom hrade sa počas víkendu 4. aţ 5. augusta
2007 uskutočnili 14. Trenčianske hradné slávnosti. Podobne
ako vlani prilákali
mnoţstvo ľudí, prevaţne
rodiniek.
V tieto dni si na
Trenčiansky hrad si
našlo cestu rekordný počet ľudí, odhadom okolo 6000
tisíc návštevníkov.
Program slávností
sa začal státím v
rade na lístky.
Vchod do hradu stráţil rímsky legionár a hneď za ním sa
pohyboval škrečok - známy maskot Slovenskej sporiteľne.
Najviac ľudí sa zdrţovalo na dolnom nádvorí v amfiteátri pri
Studni lásky, kde prebiehal hlavný program. Vyvrcholením
tohoročných Trenčianskych hradných slávností bol večerný
galaprogram 4. augusta 2007. Na úvod zaznel výstrel z dela
v réţii Miloša Kriţana a po ňom vystúpili Sokoliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice s ukáţkami letov našich operených
dravcov myšiaka, krkavca a ďalších. Silný vietor však sťa585

ţoval prácu mladým chovateľom i lietajúcim vtákom. Vďační
diváci i napriek tomu ich odmenili s potleskom. Na ich vystúpenie nadviazali so svojím umením šermiarske skupiny Ricaso, Memento mori, Cassanova, Sírius, Trnavskí ţoldnieri. Úspech u divákov mala reality šou Gladiátori v podaní
senickej
skupiny
Ctibor, ktorá parodovala televízne „napínanie“ nervov. Zlatým klincom galaprogramu bola vynovená nočná ohňová
šou v podaní skupiny
historického šermu
Wagus z Trenčína,
skupiny Historika
i orientálnych tancov Dţamal a ţongléra Slíţa. Amfiteáter bol
zaplnený do posledného miesta. Plno bolo aj pred jedinými
dvoma bufetmi na hrade, kde
sa konal aj menší dobový
jarmok. Kaţdú hodinu z dolného nádvoria zaznel výstrel z
dela, ktorý dal aj Trenčanom v
meste vedieť, ţe na hrade sa
oslavuje. Zábava v sobotu na
hrade pokračovala do nočných
hodín, po zotmení nechýbala
ohňová show a ohňostroj. Po
ceste k hornej časti Trenčianskeho hradu – k Matúšovej veţi si ľudia mohli vyskúšať
streľbu z luku alebo zo starých
palných zbraní. Tí návštevníci,
586

ktorí prišli na Trenčiansky hrad popoludní, boli svedkom krstu stredovekého katapultu, zariadenia na dobývanie hradov
Mohutný katapult pokrstila šampanským riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová a dala mu meno
Beatrice. „Francúzske meno dostal preto, lebo je to francúzsky typ trebouchet. Náš prvý katapult má meno Anastázia,
preto pri druhom pokračujeme písmenom b),“ uviedol
Jaroslav Matejka zo Zdruţenia hradu Beckov Bludní rytieri,
ktorí ho zhotovili. Ţenské mená majú všetky veľké zbrane od
15. storočia či uţ katapulty alebo delá. Aj v novodobej histórii
slovenského zbrojárstva sa tradícia zachovala, napríklad pri
vývoji húfnice Zuzana. Skúšobná strela z katapultu Beatrice
sa odrazila od svahu na hrade a skotúľala sa medzi stánky
remeselníckeho jarmoku. Tam sa lopta naplnená vodou
roztrhla a obliala návštevníka hradu. „Protizávaţový prak na
princípe dvojramennej páky postavili členovia zdruţenia
počas štyroch víkendov v máji a júni svojpomocne na základe
projektu Miroslava Kostru z Brezna. Na jeho stavbu pouţili
2,5 metra kubického dreva červeného smreka, rameno je z
jaseňového dreva a meria sedem metrov. Závaţie z kameňov
váţi 600 kilogramov. Výška stroja je takmer štyri metre a
loptu naplnenú vodou dokáţe vystreliť do vzdialenosti 150 aţ
200 metrov. Je to hradný katapult na kolieskach pre ľahšie
presúvanie a obsluhuje
ho šesť muţov,“ vysvetlil Jaroslav Matejka.
Zdruţenie hradu Beckov Bludní Rytieri sa
venuje predvádzaniu
obliehania hradov uţ
sedem rokov. Za ten
čas postavilo v spolupráci so skupinou
vystúpenie šermiarskej skupiny Sírius z Bratislavy
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Berezum z Brezna viacero obliehacích strojov. Dva katapulty
a baranidlo sú na neďalekom hrade Beckov. Veľké katapulty
sú pri Ľubovnianskom hrade a hrade Krásna Hôrka. Trenčiansky katapult bude slúţiť na ukáţky pouţívania stredovekých zbraní pre návštevníkov hradu. Prvýkrát oficiálne
strieľal počas obliehania hradu Beckov 18. júla 2007 a v
Trenčíne ho predstavili oficiálne v sobotu počas hradných
slávností.
Na hornom nádvorí vládla pokojnejšia, komornejšia atmosféra, ktorú vnášala medzi návštevníkov dobová hudba
v interpretácii trenčianskej skupiny Fiskulatoris Consort.
V ccntre pozornosti návštevníkov slávnosti boli výstavné
priestory Zápoľského paláca, ako aj výstup na takmer 40 metrov vysokú Matúšovu veţu, na vrchol ktorej vedie úzke schodisko vo vnútri veţe, pribliţne so stovkou schodov. Vyhliadka
z Matúšovej veţe, nachádzajúcej sa 141 metrov nad úrovňou
centra Trenčína, poskytla návštevníkom zaujímavé pohľady
na centrum i na okrajové časti mesta, ba
dokonca aj ďalej, siahajúce aţ po ohraničený obzor Bielych
Karpát, Povaţského
Inovca a Stráţovských
hôr.
Trenčianskym
hradným slávnostiam
predchádzali
Trenčianske
historické
Consort
slávnosti, ktoréFiskulatoris
sa konali
na Mierovom námestí v dobovom
štýle od 30. júla do 3. augusta 2007, prispôsobené času, kedy
v Trenčíne zimovali Rimania. Túto skutočnosť potvrdzuje í
známy nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179 n. l.,
ktorý tu po sebe rímski vojaci zanechali. Tí návštevníci, ktorí
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prišli na Mierové námestie sledovať pripravený program si
s plným priehrštím vychutnali nenapodobniteľnú atmosféru
dávnych čias sledovaním predvádzaných bojových umení
členmi šermiarskej skupiny Wagus a orientálnymi tancami
skupiny Dţamal. Všetky tieto vystúpenia určitým spôsobom
boli lákadlom pre občanov a príleţitostných návštevníkom,
aby v sobotu a v nedeľu 4. a 5. augusta 2007 navštívili
Trenčiansky hrad a zúčastnili na Trenčianskych hradných
slávnostiach, ktoré bolo vrcholom letnej sezóny na Trenčianskom hrade.
Info Trenčín 09.08.2007
Pomocná evidencia 501/1/07
Hoci cesta do Kanady bola dlhá, preprava prebehla bez
problémov. Na let sa tešilo 36 deti z trenčianskeho detského
folklórneho súboru Radosť. Boli nadšené, nemali problémy
s komunikáciou a výmenou sedadiel v lietadlách. Vo Viedni
odváţili batoţinu. Cimbal sa prepravoval samostatne 2 týţdne
vopred, zostalo 5 batoţín súboru s košom, metlami, tromi
druhmi klobúkov, valaškami, palicami, ornamentníkom, lekárničkou, propagačným materiálom, nohami
a pedálom
z cimbalu, fujarkou
a heligónkou, ktoré si
rozdelili dospelí. Tak
popísali deti svoju
cestu na folklórny festival do Kanady.
Festival sa konal
v Québecu v dňoch 5.
– 15. júla 2007. Príprava na náročnú cestu bola pomerne
krátka, rýchla, ale mladé pedagogičky Katka Hanzelová, Na589

taša Hermanová a Zlatica Janáčiková ju zvládli perfektne.
Úroveň a organizácia festivalu boli oveľa lepšie ako pred 11timi rokmi. Mestečko Beauport sa medzičasom spojilo s Québecom a festival sa konal vo veľkom meste, kde prišlo na vystúpenia oveľa viac divákov. Na festival prijali pozvanie detské
súbory z Ukrajiny, Mexika, Bulharska, Turecka a Slovenska.
Trenčiansky súbor vystupoval na festivale 21 krát, vrátane
dvoch veľkých sprievodov mestom Québec. Ďalšie vystúpenie
bolo pripravené v Montreale pre Slovákov a nasledovali dve
v Ottawe, na veľvyslanectve a tieţ pre tamojších Slovákov.
Počas niektorých vystúpení deti pozývali a zapájali divákov
do tanca. Namiešali do neho aj „štipku“ slovenských ľudových piesní. Veľký úspech a nielen u krajanov mali sóla
Sárky Šteiningerovej a Karly Kostelníkovej. Diváci nadšene tlieskali aj 11-ročnému Lukášovi za hru na fujarke i na
heligónke. Trenčania ako jediný súbor mali detskú ľudovú
cimbalovú hudbu. Všetky ostatné súbory mali dospelých
hudobníkov, takţe naši malí muzikanti, pod vedením primáša
Petra Kasalu zoţali veľký potlesk. V nedeľu 15. júla po troch
vystúpeniach odbehli deti autobusom k Mariánovi Šťastnému
do jeho hotela Golf Šťastný. Srdečne ich privítal, pohostil na
oplátku mu mladí Trenčania zahrali a zaspievali. Mariána tešila ich suverenita, sebavedomie a ovládanie anglického jazyka. Trenčianske deti z detského folklórneho súboru Radosť
priniesli do Kanady posolstvo mladej slovenskej generácie schopnosť prekonávať prekáţky, samostatnosť, schopnosť
komunikovať a predovšetkým vzájomné porozumenie a priateľstvo.
Info Trenčín 09.08.2007
Pomocná evidencia 501/1/07
Uţ po druhý raz patrila k deťom, ktoré získali ocenenie
Najvýraznejšia detská osobnosť mesta Trenčín 2007 bola
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Tereza Kohoutová z Trenčína. Terezku po prevzatí ceny čakalo ešte jedno vyvrcholenie celoročného snaţenia, finále súťaţe Slávik Slovenska. Finálové kolo 17. ročníka celoslovenskej speváckej súťaţe detí v interpretácii slovenskej
ľudovej piesne - Slávik Slovenska 2007 sa konalo 30. júna vo
Zvolene pod záštitou garanta súťaţe Petra Dvorského. Terezka obsadila v celoslovenskom finále 2. miesto vo svojej
kategórii a stala sa strieborným Slávikom Slovenska 2007.
Trenčania sa môţu popýšiť aj ďalšou ocenenou na tejto
súťaţi, keď Iveta Kuchtová získala Cenu primátora Mesta
Zvolen. Víťazi vzišli zo širokej základne spevákov ľudových
piesní. V základných kolách 17. ročníka Slávika Slovenska sa
zúčastnilo aţ 45 000 detí z 1500 škôl na Slovensku. Postupne
prechádzali školskými, okresnými a krajskými kolami. Víťazi
krajských kôl sa zúčastnili celoslovenského finále. Ústrednú
porotu 17. ročníka tvorili pod vedením
Petra Dvorského ďalšie zvučné
mená. Podujatie moderovala Alena
Heribanová a súťaţiacich sprevádzal
orchester Vojenského folklórneho súboru Jánošík zo Zvolena. Podľa vyjadrenia Petra Dvorského Terezka patrí
k najtalentovanejším detským interpretom ľudovej piesne na Slovensku.
Jej vďaka za to patrí Jarke Kohoutovej, vedúcej folklórneho súboru
Kornička, ktorá v nej prebudila jej nevšedný talent a naďalej
ho rozvíja.
Info Trenčín 09.08.2007
Pomocná evidencia 501/1/07
Občianske zdruţenie Mestská veţa uţ tri roky úspešne
realizuje svoju činnosť v jednej z dominánt mesta Trenčín.
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keď v rámci svojich aktivít umoţňuje návštevníkom mesta
vstup do mestskej veţe a výhľad na mesto a široké okolie
z výšky 42 metrov. Hneď od začiatku sa občianske zdruţenie
snaţilo vyuţiť aj interiér veţe na jednotlivých podlaţiach pre
výstavné účely, aby tak spropagovalo bohatý kultúrny ţivot
Trenčína. Nie preto náhodou prvou výstavou bola výstava
pohľadníc zo zbierky
Jána Hanušina, ktorá
vyšla pod názvom
„Prechádzka Trenčína
na starých pohľadniciach“ dokumentujúca
historický vývoj Trenčín v 19. a 20. storočí.
Veľmi pôsobivou bola
druhá výstava pod
názvom Alfonza Lišku „Trenčín z balóna“, ktorá sprístupnila zaujímavé pohľady
na mesto Trenčín z vtáčej perspektívy. Občianske zdruţenie
Mestská veţa v treťom roku svojej existencie sprístupnila vernisáţou dňa 11. augusta 2007 výstavu fotografií významných
interpretov jazzu pod názvom „Jazz vo veţi“, ktorí vystupovali v priebehu rokov na 13. ročníkoch Trenčianskeho jazzového festivalu. Okrem toho výstava fotografií je doplnená
o výtvarné dielo akademického maliara Jozefa Vydrnáka, ktorého zverejnenie je to akýmsi poďakovaním za návrh loga
Občianskeho zdruţenia Mestská veţa, povedal pri otvorení
Vladimír Pinďák. Svoje pocity pri vernisáţi výstavy vyjadril
člen jazzovej formácie Jazz Quartet Vlada Vizára Ján Babič,
keď charakterizuje výstavu „ako veľmi vydarenú s mimoriadnym dokumentačným a umeleckým akcentom, ktorá určite
pritiahla návštevníkov na mestskú veţu. Okrem toho dáva
svetu na známosť, ţe sa blíţi 14. ročník Trenčianskeho
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jazzového festivalu. Jazzová hudba bola vţdy charakterizovaná s ojedinelou tvorivou atmosférou, inšpirujúcou
všetky druhy umenia, v dnešnom prípade fotografického.“
Prehliadku vystavených takmer štyridsiatich fotografií od Rolanda Kánika, Radoslava Stoklasu a Jozefa Černáka spríjemnilo vystúpenie jazzovej formácie Vlada Vizára Jazz Quartet.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 16.08.2007
Tri dni boli priestory vestibulu Krajského úradu v Trenčíne
vyzdobené kvetmi - gladiolmi. Tieto pestrofarebné kvety tu
od štvrtka 23. augusta do soboty 25. augusta 2007 po prvýkrát
vystavovali traja pestovatelia z Nemšovej, Leopoldova a
Zlína. Výstavy gladiol mali svoje miesto doteraz v Nemšovej,
kde boli vţdy súčasťou jarmoku. „I keď na jarmok chodievajú
kaţdý rok aj noví návštevníci, väčšinou tam boli tí istí. Preto
sme sa rozhodli vystavovať aj na inom mieste,“ vysvetlil
pestovateľ a primátor mesta Nemšová Ján Mindár. Svoje
kvety vystavoval tento rok uţ v Leopoldove, Bratislave, Piešťanoch a Nitre. Podľa jeho slov sa kvety triedia podľa veľkosti a v kaţdej kategórii bývajú ohodnotené iba tri najkrajšie.
„Na niektorých výstavách sa určuje aj celkový grandšampión
výstavy,“ upresnil pestovateľ, ktorý si toto ocenenie priniesol
naposledy z výstavy v Leopoldove za gladiolu s názvom
„Hriešny tanečník“. Na záhrade Jána Mindára rastie viacero
vlastných kríţencov. „Vyberáme matku, aby bola zdravá a
aby potomstvo bolo po nej,“ vysvetlil princíp šľachtenia. Gladioly sa pestujú v rôznych odtieňoch, základných je desať.
Dôleţité pri tom je, aby gladiola mala dostatok kvetov a dlhší
klas. Pre pestovanie tohto kvetu je podľa Mindára dôleţitá
vlhkosť. „Tento rok bola horšia úroda. Ten, kto nepolieval,
prišiel o prvé kvety,“ posťaţoval sa na teplé počasie pesto-

593

vateľ. Okrem vysokých teplôt sa na odumieraní klasov podpísali aj vošky, pre ktoré bolo toto počasie ideálne.
Podľa slov milovníka gladiol z Leopoldova Vincenta Juríka, je gladiola kvet pánov. On sám ich má doma v záhonoch
okolo pätnásťtisíc, pričom počet kvetov v škôlke nevie ani
odhadom. Odrezané gladioly vo vázach vydrţia krásne aj desať dní a podľa Juríka postupne kvitnú a odkvitajú. Po
trenčianskej premiére by sa výstava gladiol mala premiestniť
na budúci rok do Zlína, odkiaľ pochádza aj jeden z
najvýznamnejších pestovateľov gladiol Petr Mimránek, ktorý tieţ ako hosť vystavoval.
Trenčianske noviny 30.08.2007
Dňa 27. augusta 2007 sa uskutočnila na Mierovom námestí
v Trenčíne vernisáţ záverečnej výstavy projektu Trenčianskej
nadácie „Videl som Trenčín inak“. Na výstavných paneloch
boli na veľkoplošných nosičoch 1 x 1 meter vystavená kolekcia 14 víťazných fotografií súťaţe a výberu 6 cenných
historických fotografií Trenčína od starých trenčianskych majstrov fotografie. Súčasťou vernisáţe bolo aj vyhlásenie výsledkov 4. kola súťaţe a odovzdanie hlavných cien súťaţe.
O kultúrny program sa postarala hudobná skupina MIMO.
Výstava pod holým
nebom trvala 3 dni –
od 27. do 29. augusta
2007. Záro-veň bude
výber 90 najlepších
fotografií
súťaţe
vystavený vo výstavnej sieni na Mierovom námesti č. 16.
Ako povedala správkyňa Trenčianskej
prvá cena
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nadácie PhDr. Alena Karasová súťaţ trvala jeden rok a to od
1. septembra 2006 do 31. júla 2007 a prebehla v štyroch kolách. Do súťaţe sa prihlásilo 62 fotografov s 235 autorskými
fotografiami, najmladší autor mal 12 a najstarší 71 rokov
Z nich bolo v jednotlivých kolách vybraných 14 víťazných
a ocenených fotografií.
K nim bolo pre porovnanie a konfrontáciu autorského prístupu v spolupráci s odbornými pracovníkmi Tren-čianskeho
múzea doplnených 6 fotografií starých trenčianskych fotografov z rozpätia rokov 1900 – 1936. Rozdiel medzi novými
a starými fotografiami výnimočných trenčianskych majstrov
bol najmarkantnejší na začiatku súťaţe. V porovnaní so starými fotografiami sa nové v prevaţnej miere sústreďovali na
zátišia a chýbalo im viac ţivota a ľudí. Vďaka odporúčaniam poroty sa podarilo v ďalších kolách nasmerovať autorov
aj k zaujímavým momentkám zo ţivota mesta.
Drţiteľmi ocenení za najoriginálnejšie fotografie zo ţivota
v Trenčíne sa stali :
- Hlavnú cenu súťaţe získala Barbora Petríková za fotografiu I am lovin it ;
- Zvláštnu cenu súťaţe získal Jaroslav Matejček za sériu
fotografií vo všetkých štyroch kolách súťaţe;
- Cenu primátora Mesta Trenčín získala Adriana Šedivá za
fotografiu Jesenné zrkadlenie;
- Cenu spoločnosti Carema získal Ing. Július Kákoš za
fotografiu Nevšedný šofér
Pardon 01.09.2007
Pomocná evidencia 519/1/07, 531/1/07
Počas piatkového večera dňa 31. augusta 2007 sa vo
Verejnej kniţnici na Hasičskej ulici hovorilo iba o literatúre.
Od osemnástej hodiny sa tu uskutočnila v poradí tretia
Literárna noc aj za účasti spisovateľa Rudolfa Dobiaša.
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Podľa tajomníčky literárneho klubu Omega Jany Polákovej
býva kaţdé z pravidelných klubových stretnutí spestrené
zaujímavým programom. „Vţdy dáme šancu tým, ktorí chcú
prečítať niečo zo svojej tvorby, no je zaujímavé vypočuť si aj
obľúbených autorov našich členov.“ Popri čítaní básní sa
členovia klubu i hostia zoznámili s prvým literárnym almanachom. Doteraz vyda klub päť zborníkov. „Almanach bude
občasníkom a okrem prác autorov sú v ňom zahrnuté aj
články, ktoré o nás napísali iní,“ upresnila Jana Poláková,
podľa ktorej je súčasťou občasníka aj recenzia Jána Maršálka
o knihe bývalého člena Miloša Ondruška. Almanach je jedinečný tým, ţe tu majú svoje práce aj autori, ktorí doteraz
nemali svoje diela ani v jednom zo zborníkov. Literárny klub
Omega má pätnásť stálych členov a k ním sa pridávajú ďalší
nestáli členovia. Počas tohoročnej nočnej otvorenej literárnej
scény sa ich však v kniţnici stretlo takmer tridsať a pri
posedení s literatúrou zotrvali aţ do polnoci.
Trenčianske noviny 06.09.2007
Pomocná evidencia 548/1/07
V podvečer 31. augusta 2007 tí, ktorí prišli do Mestskej
galérie na Mierovom námestí v Trenčíne na vernisáţ obrazov
Františka Pavlicu z Hroznovej Lhoty na Morave a výberu
tvorby trenčianskej keramikárky Hildy Ljodlovej neľutovali,
pretoţe vystavujúci amatérski umelci odokryli svoje vnútro
pretavené do umeleckých prác.
Ţivot Františka Pavlicu prebiehajúci v malom prostredí
Slovácka, v ktorom sa prelínajú vplyvy výrazných etnografických regiónov Stráţnicka, Veselska a hradištského Dolňacka a Horňácka, ovplyvnili jeho umelecké ambície. Maľovaniu sa venoval od mladosti a od šestnástich rokov nadviazal
kontakt so skupinou amatérskych výtvarníkov pri Zdruţenom
závodnom klube v Uherskom Hradišti. Na vývoj mladého
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výtvarníka mal najväčší vplyv tam pôsobiaci pedagóg,
teoretik a historik výtvarného umenia prof. Igor Zhoř z Brna.
V Uherskom Hradišti získal základ predovšetkým teoretické
znalostí v maľovaní a v praktickom maľovaní mu zase pomohli návštevy v ateliéri veselského maliara Karola Benedíka.
Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, mozaike a v poslednej dobe skúša aj plastiku.
Pred piatimi rokmi začal
skúšať grafické techniky ako
suchú ihlu, najmä farebnú
litografiu, v ktorej namaľoval farebný plagát „ţivý betlehem“ v štýle insitných
umelcov. Táto technika ho
tak zaujala, ţe postupne
vznikali ďalšie poetické
obrázky ako kneţdubské hody, stráţnické vinobranie,
máj v Kozojídkach, dušičky,
vrbecké vynášanie Morény,
ţatva a ďalšie, ktoré sa stali
súčasťou tématického celku
– Hospodársky rok na Slovácku.
Hilda Lojdlová sa venuje keramickej tvorbe od roku 2000.
Za ten čas si vytvorila vlastný originálny autorský rukopis.
Vystavovala svoje diela ako súčasť iných výstav, ale táto je jej
prvou samostatnou výstavou Je autorkou s osobitnou tvorivou
invenciou, ktorej plastiky sa vyznačujú remeselnou a výtvarnou kvalitou. Farebne striedme figúry a figúrky stvárňujúce tulákov, šašov a iné postavičky sú nesmierne presvedčivé vo svojom výraze, geste, akoby mali vlastnú krehkú dušu. Prihovárajú sa k človeku nesmelo, placho, ale vnímavý
divák ihneď nadväzuje s nimi tichý, väčšinou úsmevný dialóg.
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Figúrky tvorené autorkou
sa rodia láskavým tvarovaním hliny vo chvíľach
pohody. Vţdy s napätím
a obavou otvára pec ako
jej „deti“ preţili vysokú
teplotu a či ich farba rozkvitla z anonymnej šedi
do plnej krásy. Kurátor
Hilda Lodlová - Speváci
výstavy Ján Tluka hovorí,
ţe „posolstvo, ktoré vkladá Hilda Lojdlová do hliny je prosté
– nimi si plní svoje skromné sny, vychutnáva si drobné radosti
a netrápi sa tým, čo nemôţe zmeniť.
Info Trenčín 06.08. 2007
Pomocná evidencia 550/1/07
Vo veku nedoţitých 101 rokov zomrel v sobotu dňa 1. septembra 2007 Štefan Pozdišovský. Profesor Štefan Pozdišovský sa narodil 23. decembra 1906 v Močenku, no
v Trenčíne pôsobil 68 rokov a venoval mu veľa energie a elánu. Po skončení Filozofickej
fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
začal učiť na základných školách.
Od roku 1936 učil
na gymnáziu v Leviciach, rok pôsobil
v Liptovskom Mikuláši a od roku 1939
učil na gymnáziu v Trenčíne. Mestské múzeum vtedy zápasilo
s finančnými i personálnymi problémami. Celú činnosť zabez598

pečovali dobrovoľníci a tí sa často striedali. Vlastivedná spoločnosť MUDr. Karola Brančíka hľadala stálu silu. Voľba
padla na Štefana Pozdišovského s aprobáciou dejepis – zemepis. Od 1. apríla 1940 sa stal kustódom múzea a to poz-načilo
jeho ďalší ţivot. Múzeum sídlilo v budove pošty, zbierky
neboli prístupné verejnosti. Poštový úrad trval na vy-prataní
priestorov a tak musel kustód riešiť váţny problém. Za
najvhodnejšiu na muzeálne účely povaţoval bývalý Ţupný
dom. Všetko úsilie zameral na jeho získanie. Tým sa však
ťaţkosti iba začali. Bolo treba urýchlene presťahovať zbierky
a budovu prispôsobiť novému určeniu. V septembri 1940 sa
konali ţupné doţinkové slávnosti.
K podujatiu malo
múzeum postaviť
malú expozíciu.
Po vyčerpávajúcej
práci sa za pomoci gymnazistov
všetko podarilo.
Svoju pozornosť
potom
venoval
Štefan Pozdišcvský s Jozefom Novákom
celkovému zveľadeniu zbierok, ich triedeniu a ošetrovaniu. O rok neskôr sa
dozvedel od Dr. Ľudovíta Dohnányho o Ilešháziovskom inventári, ktorý bol do Dubnice nad Váhom prevezený z Trenčianskeho hradu. V kaštieli, kde boli istý čas kasárne, našiel
bohatý inventár v ţalostnom stave. Rámy obrazov preţraté
červotočom, polámané, plátna dopichané bodákmi, farby sotva rozoznateľné. Moţno tu sa zrodila jeho myšlienka umiestniť tieto zničené zbierky na zdemolovaný Trenčiansky hrad.
Po papierovej vojne sa mu podarilo obrazy previezť do múzea. Prvé reštaurátorské práce zadal maliarovi Josefovi Ho599

loubkovi. Na prácach sa podieľali viaceré generácie reštaurátorov a historikov. Obrazy sa dnes vynímajú vo veľkej
expozícii v paláci Zápoľských na hrade. Počas prechodu
frontu cez Trenčín zaţil veľké vypätie, keď bolo treba zbierky
urýchlene ošetriť, pobaliť a ukryť. Aj vďaka nemu vojna
nezanechala na nich väčšie stopy, hoci kustódovi „pristála“
pod nohami v pracovni delostrelecká mína vystrelená Nemcami spoza Váhu. Našťastie nevybuchla. V povojnových
zmätkoch sa na múzeum zabudlo, preto správca vydal v júli
1948 Memorandum, v ktorom upozorňuje na kritický stav
priestorov tejto inštitúcie. Na základe toho sa ešte v roku 1948
vykonali najnutnejšie opravy. Začiatkom päťdesiatych rokov
bol profesor Pozdišovský na vlastnú ţiadosť uvoľnený zo
školských sluţieb
a 1. marca 1950 sa
stal
riaditeľom
Mestského múzea
v Trenčíne. Uvedomoval si neudrţateľnú situáciu
inštitúcie
pod
správou
mesta
a vyvinul iniciatívu na preradenie
Štefan Pozdišovský s Jozefom Karlíkom pri príleţitosti 100. výročia narodenín
do správy Okresného národného výboru, čo sa uskutočnilo 1. januára 1952.
Zároveň presadzoval rekonštrukciu hradu, ktorá sa napokon
začala v prvej polovici päťdesiatych rokov. Oslovil záujemcov o históriu a tí vo februári 1954 zaloţili Vlastivedný krúţok zameraný najmä na odbornú, osvetovú a publikačnú činnosť. Neskôr zaloţil Krúţok historikov, ktorý pracuje dodnes
hoci pod iným názvom. Profesor Pozdišovský bol všestranným múzejníkom. Veľa času venoval prekladu rímskeho
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nápisu na hradnej skale. Jeho publikačná činnosť obsahuje
takmer sto bibliografických jednotiek. V dokumentačnej činnosti vyuţíval fotografovanie a natočil i viaceré dokumentárne filmy. Turistom je známy jeho Sprievodca po Trenčianskom hrade so štyrmi reedíciami, vo viacerých jazykových mutáciách. Okresným ideológom minulého reţimu
prekáţala riaditeľova neutajovaná viera v Boha. Odvolali ho
z funkcie a nahradili nominantom komunistickej strany. Štefana Pozdišovského to nezlomilo. Naďalej sa venoval obľúbenej práci, iba občas s humorom komentoval odborné „úlety“ svojho nasledovníka. Hoci odišiel v roku 1972 do
dôchodku, neprestal pracovať. Navštevoval kolegov, zaujímal
sa o ich prácu, zúčastňoval sa všetkých aktivít. Začiatkom
deväťdesiatych rokov vyhovel ţiadosti vedenia o pomoc pri
spracovávaní Brančíkovej kniţnice. Ako vţdy, pracovný čas
vyuţil na minútu, jedinú prestávku mal na malú desiatu.
V múzeu po ňom zostala nezmazateľná stopa v podobe 5313
kusov historického inventára, 17664 prírastkov numizmatiky
a 6023 fotografií. Štefan Pozdišovský získal mnohé ocenenia.
Poslednými sú Cena Andreja Kmeťa, ktorú mu na návrh
Trenčianskeho múzea a Zväzu múzeí na Slovensku udelil
minister kultúry v roku 1991. Poctu ministra kultúry dostal
v septembri roku 1996. Trenčania sa so Štefanom Pozdišovským rozlúčili vo štvrtok 6. septembra 2007 na mestskom
cintoríne. Pri smútočnom obrade za jeho ţiakov vyslovil slová
vďaky Ing. Ivan Masár. „Ako profesor bral svoje poslanie s
tou najväčšou zodpovednosťou. Formoval svojich ţiakov a
ukázal im smer, ktorým majú kráčať ţivotom,“ povedal.
Info Trenčín 20.09.2007
Pomocná evidencia 582/1/07
Vo štvrtok 6. septembra 2007 bola v priestoroch Katovho
domu sprístupnená na vernisáţi autorská výstava člena Zdru601

ţenia amatérskych výtvarníkov z Uherského Hradišťa Milana Boudu. Po privítaní hostí v úvode vernisáţe výstavy
riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou Babičovou
pred-niesol hodnotenie umeleckého vývoja umelca v zastúpení kurátora výstavy Miroslava Potyku Ján Botek, ktorý
okrem iného povedal, ţe vystavujúci umelec pochádza
z Uherského Brodu, kde i dnes tvorí. Prvé dotyky s olejovými
farbami datuje od šiestich rokov, kedy kontakt s nimi mu
umoţnil jeho otec, tieţ veľmi dobrý amatérsky výtvarník.
Námetom pre kresby mu boli stredovekí rytieri a husiti,
o ktorých sa dočítal v literatúre. Vo veku, keď sa mladí ľudia
rozhodujú o svojom ďalšom ţivote, chcel pokračoval v štúdiu
na umeleckej priemyslovke, ale rodinná rada rozhodla inak.
Vyučil sa za strojného zámočníka v uhersko-brodskej zbrojovke a stredoškolské vzdelanie získal na strojníckej priemyslovke. Študentské roky preţité v rodnom meste mu umoţnili venovať sa svojím záľubám
basketbalu, malým javiskovým
formám a výtvarnému umeniu,
ktoré mu najviac učarovalo.
Charakteristickým
znakom
tvorby Milana Boudu v poslednom období je to, ţe vo svojej
výtvarnej tvorbe prekvapuje
pouţívaním atypických výtvarných foriem. Niekedy vytvára
minimalistickú kresbu pomocou línie čiar, inokedy výtvarne
premyslenou
kombinovanou
šachové stretnutie
technikou alebo koláţou. Pravidelne sa zúčastňuje spoločných výstav zdruţenia, ale má za
sebou aj niekoľko autorských výstav. O vysokom umeleckom
kurze vystavujúceho autora potvrdzuje účasť na medziná602

rodných výstavách, ako aj to, ţe svoje grafické diela má
umiestnené v Múzeu moderného umenia Andy Warhola
v Medzilaborciach. Vernisáţ výstavy spríjemnila svojím spevom, doprevádzanú hrou na gitare profesorka Gymnázia
v Uherskom Brode Maruška Rosenfeldová.
Vlastné poznámky
Upršaný piatok 7. septembra 2007 neveštil veľa zábavy na
Trenčianskom hrade, kde očakávali príchod Kráľa Valašského Boleslava 1. Dobrotivého Nafurt. Počtom skromné
publikum zabávali kráľovi predskokani - hudobné skupiny
Veselá bieda a Hluční susedia. Valašský
silák Zekon predvádzal ohýbanie ţeleza
rôzneho
profilu.
Amfiteáter pomaly
zapĺňali
dáţdniky
a pod nimi sa chúlili
zábavychtiví Trenčania. Na kráľa Valachov bol zvedavý český veľvyslanec na Slovensku Vladimír
Galuška, viacerí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a spomínaný pospolitý ľud. Vystúpenie Valašských muţoretov dalo zabudnúť na maţoretky. Krása muţských tiel
zahalených do škótskych kiltov a presné cviky počas pochodovania boli inšpiráciou pre mnohé devy a kultúrno-umelecké
kolektívy. Na hradnom nádvorí vítal valašského kráľa aj malý
jarmok s výrobkami a ukáţkami práce ľudových umelcov,
klobáskami, burčiakom, nechýbali výborné koláče (kto by
nepoznal valašské frgále). Uzimený ľud sa najviac tlačil pri
zdravotníckom stánku, kde podávali po kalíškoch (ale aj vo
väčších dávkach do skla) Valašský penicilín, Bolkovicu a iné
ušľachtilé kvapky. Rovnako ušľachtilé kone mokli a veľa detí
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sa na nich v ten deň neodviezlo. Na hrade predstavili verejnosti knihu Bolka Polívku Farma, ktorú vydalo trenčianske
vydavateľstvo Q-ex. Za zvukov trúb sa k amfiteátru blíţil
sprievod na čele s kráľom Boleslavom 1. Jeho krásny kôň bol
rovnako hravý ako jeho jazdec. V druţine kráľa boli členovia
vlády Valašského kráľovstva a elitu tvorili rytieri Modrej
slivky. Kráľ unavený po dlhej ceste zliezol s koňa a pozdravil
zvedavý ľud. „Budem sa hriať v lúčoch vašej priazne a vy sa
môţete hriať v lúčoch mojej priazne,“ ohrial atmosféru svojho
privítania Boleslav 1. Kráľ ukázal zvedavcom obrovské slivky
z Mesiaca, ktoré na Valašsku volajú
trnky. Doviezla ich na Zem dubová
raketa Valašského kráľovstva.
Predtým vyslaná javorová raketa
podľa slov samotného kráľa, sklamala. K slovu sa dostal aj predseda
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH. Vzdal hold kráľovi a privítal
ho na hrade: „Verím, ţe budete
navţdy ozdobou nášho hradu.“ Primátor Trenčína Ing. Branislav
Celler privítal kráľa v slobodnom
kráľovskom meste. „Dovoľte mi

604

sľúbiť vám oddanosť a vernosť nafurt,“ rozosmial kráľa Ing.
Branislav Celler. Potom sa Valašský kráľ Boleslav 1. Dobrotivý Nafurt alias Bolek Polívka dal nečakane menovať za
Povaţského kráľa. Menoval šiestich kurfirstov a tí ho slobodnou voľbou v hladomorni zvolili za kráľa Povaţia. Ukončenie
voľby oznámil modrý dym vychádzajúci z komína a potvrdil
ju výstrel z dela. Povaţský kráľ si potom prevzal dary od
šľachty i ľudu. Od hobrovského hroznového strapca po krásneho koňa dostal takmer všetko. Bača Joţo Melenčár predniesol oslavno-podrazný traktát a odovzdal kráľovi hrudu syra
a ţivého barana. Boleslav 1. Dobrotivý Nafurt sa ako správny
kráľ hneď postaral o novú dŕţavu a menoval Bohumila
Hanzela
za
palatína
tohto
územia.
Nový
úradník hneď na
mieste zaviedol
nulovú daň z
majetku a
z
príjmu, nulovú
DPH a nulové
odvody
do
sociálnej
poisťovne. Okrem toho ustanovil aj právo prvej noci pre
mladoman-ţelov. Kráľ Bo-leslav potom za stáleho daţďa
osobne zasadil na hrade slivku pria-teľstva. Predostrel aj svoje
vízie demokratickej spoločnosti. „U nás je kaţdý občan
kráľom,“ udrel nečakane na strunu poddaných. Aj preto si
môţe kaţdý vypiť pred jazdou autom Bolkovice. Poukázal aj
na nezdravý vplyv jogy na zdravie človeka. „Joga je cvičenie
bez alkoholu, asketické. My sme preto vymysleli Joţu, pri
ňom sa môţe trochu popíjať a fajčiť cigáro,“ propagoval nový
smer zušľachťovania tela a duše kráľ Boleslav 1. V sobotu sa
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mnohí Trenčania prebudili do mokrého rána a vôbec netušili,
ţe sa zmenil ich štatút a odrazu patria do svetovej ríše, kde
slnko nikdy nezapadá. Počas týţdňa pred kráľovskou
návštevou premietal Baţant Kine-matograf na Štúrovom
námestí filmy s Bolkom Polívkom.
Info Trenčín 20.09.2007
Pomocná evidencia 582/1/07
Priaznivé počasie a zvyšujúci sa počet turistov sa odrazil aj
na návštevnosti kultúrnych pamiatok a galérií v Trenčíne.
Podľa slov riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej počas tohto roka výrazne stúpla návštevnosť múzea aj
hradu, keď „do konca júna 2007 navštívilo hrad viac ako 35tisíc ľudí, čo je o desaťtisíc návštevníkov viac ako vlani.“
Podľa jej slov zvýšenú návštevnosť spôsobila najmä mierna
zima a krásne letné počasie. Minulý rok 2006 sa na hrad
nedalo ísť ani v marci a tento rok sa robili prehliadky v
januári aj februári. Medzi najpočetnejších návštevníkov patrili
ţiaci. Návštevnosti pomohla aj skutočnosť, ţe hrad uţ nepadá.
Ľudia si zvykli, ţe na hrade uţ nie sú problémy a neboja sa ho
navštíviť. Nočné prehliadky patrili počas leta medzi najnavštevovanejšie a nezriedka bolo treba pre veľký záujem aj
pridávať jednu prehliadku naviac. Medzi tohtoročné novinky
na hrade patrilo zavedenie malého a veľkého prehliadkového
okruhu. Tým, ţe sa otvorila ďalšia rozsiahla expozícia,
kompletná prehliadka hradu sa predĺţila. Pri návšteve malého
okruhu si návštevníci prezrú iba vonkajšiu časť hradu, kde sa
dozvedia v krátkosti o jeho histórii a pokračujú priamo na
hradnú veţu, kde sa pokochajú výhľadom na podhradie
a široké okolie. Veľký okruh obohacuje malý okruh o stále
výstavné expozície hradu a je sprevádzaný podrobným
výkladom. „Báli sme sa, ţe si ľudia vyberú iba malý okruh,“
tvrdí Babičová, podľa ktorej sú dnes oba varianty vyuţívané
rovnako. Návštevníci i domáci okrem historických pamiatok
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radi navštevujú aj galérie, o čom svedčí aj zvýšená návštevnosť v Galérii M. A. Bazovského či Mestskej galérii.
Mestskú galériu, ktorú v augustových dňoch zdobil výber z
tvorby rezbára Vladimíra Morávka, navštívi podľa Mariána
Hulína štyristo aţ päťsto milovníkov umenia za mesiac. Keď
v minulý rok výstavné priestory počas letných mesiacov
navštívilo okolo 1400 návštevníkov, tak v tomto roku ich bolo
takmer o tisícku viac a to bola ešte iba polovica augusta,“
upresnila Eva Melkovičová z Galérie M. A. Bazovského.
V jej priestoroch si nadšenci moderného umenia či sklenených
výtvorov mohli do 9. septembra prezrieť výstavy Zlínsky
okruh - Súčasná výtvarná tvorba Zlínska a Ateliér skla J. G.
Trenčianske noviny 23.08.2007
Uţ 13. ročník festivalu divadiel jedného herca Sám na
javisku sa v kine
Hviezda v Klube Lúč
uskutočnil v dňoch
13. aţ 17. septembra
2007. Po desiatich rokoch prevzalo organizáciu festivalu od
jeho zakladateľa Vlada Kulíška občianske
Jíří Pecha
zdruţenie Kolomaţ.
Zorganizovali tak uţ tretí ročník a zdá sa, ţe dramaturgia
festivalu sa stala svojím spôsobom ustálenou. Festival nám
priblíţil vedúci občianskeho zdruţenia Kolomaţ Kamil
Bystrický.
1. V posledných ročníkoch festivalu akoby sa ustálila v ponuke schéma : jedna slovenská hviezda s overenou kvalitou, jeden hosť z Česka, jeden live koncert, minimálne
tri predstavenia alternatívnej scény ...
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Takáto ponuka je z môjho pohľadu v poriadku, len by ma
zaujímalo, či je správne odčítaná a či v nej budete pokračovať aj pri ďalšom ročníku. Ponuku neodčítavame na
základe ţiadnych determinantov. Riadime sa čisto v rámci
aktuálnych ponúk monodrám, ktoré vzniknú premiérovo
v danom roku, alebo v horizonte dvoch. V ďaľšom ročníku
predpokladáme zapojiť do dramaturgie festivalu aj hostí
z Maďarska, Poľska, nakoľko sa črtá spolupráca na úrovni
krajín V4 pri organizovaní tohto typu podujatia.
2. Odkedy organizujete festival vy, jeho dramaturgia
vypúšťa pantomimické výstupy. Máte pocit, ţe táto
scéna v súčasnosti neponúka zaujímavé predstavenia ?
Jednoduchá odpoveď – pantomimické vystúpenia na
kvalitatívne zaujímavej rovine jednoducho nie sú v ponuke
a tie kvalitné sú ďaleko za rozpočtovou hranicou moţností
festivalu.
3. Pri pozývaní umelcov robíte rozdiely medzi profesionálmi a amatérmi? Máte pocit, ţe existuje zásadný
rozdiel medzi týmito dvoma skupinami? Samozrejme,
okrem ceny ...
Rozdiely nerobíme, tento rok sme pozvali na festival napr.
trenčianske amatérske divadlo Teatr neandrtal. Cítili sme
potrebu pomôcť sa prezentovať aj týmto divadelným
skupinám.
4. Vraví sa, ţe je lepších päť vnímavých divákov ako tristo
hlupákov. Sám na javisku patrí medzi festivaly, ktoré
nestoja na masovej účasti. Napriek tomu, ako sú organizátori spokojní s účasťou ? Nemáte na Trenčanov
ťaţké srdce ?
Spokojní sme samozrejme s účasťou, veď sa priblíţila
minulému ročníku. Privítali sme dokonca aj diváka z Nemecka a Čiech. V čase, keď sa v meste konal trenčiansky
jarmok, Pádivého festival veľkých dychových orchestrov,
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Dni Bratislavy a Piešťan v Trenčíne je to dobrá vizitka.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli na festival pozrieť a
odolali vôni cigánskej pečienky, burčiaku a medoviny
z námestia. Ťaţké srdce samozrejme máme na ochotníkov
z trenčianskych amatérskych divadiel, ktorí nenavštívili
(ako uţ tradične) ani jedno podujatie festivalu.
5. Mne osobne sa veľmi páčil tohtoročný vizuál festivalu.
Kto je autorom plagát ?
Autorkou vizálu plagátu je Petra Renčová.
Info Trenčín 04.10.2007
Pomocná evidencia 508/1/07
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne otvorila jej riaditeľka
Danica Lovíšková dvojvýstavu akademického maliara Róberta Hromca a akademického sochára Ladislava Saba.
Úvodné slová predniesli kurýtori výstavy PhDr. Alena
Hejlová a PhDr. Ľudovít Podušel, CSc. Róbert Hromec
patrí k predstaviteľom mladšej vrstvy strednej generácie
súčasných slovenských výtvarníkov. Svoje práce prezentoval
na mnohých individuálnych výstavách
doma i v zahraničí.
Autor sa v Trenčíne
predstaví jednou z
najväčších retrospektívnych prezentácií.
Návštevníci si v galérii M. A. Bazovského mohli pozrieť autorove veľkorozmerné olejomaľby a kombinované techniky, pochádzajúce z
ostatného desaťročia autorovej tvorivej cesty. Pozorné oko
diváka, tak na pozadí Hromcových prác nájde ukrytú jedi609

nečnú osobnosť, ktorá ťahmi štetca píše na plátno nekonečnú
ságu fantazijných príbehov. Pohľad na jeho diela presviedča o
tom ešte viac a zároveň nás pomaly vťahuje do sveta snov a
neznámych zjavení, ktoré sú prevtelené do vypovedaných i
nevypovedaných slov, šifier a znakov uhnetených alebo
vymodelovaných z farieb. Strieda sa tu myšlienka dávnovekej
antiky, ktorá sa preplieta a kriţuje s maliarovými úvahami o
súčasnosti.
Jeho obrazy
tak vyjadrujú
úsilie
preniknúť do
vnútra
skutočnosti,
prepodstatniť
sa
v
jej
časových
dimenziách s
odkazom na
mytologické
aspekty, rov-nako ako na myšlienky existencializ-mu a významové prejavy naznačujúce zasa osobit-ným spôso-bom
náznak určitej recepcie pop-artu, či maliarskej reči
postkonceptuálnej maľby. Hromcove obrazy vyjadrujú úsilie
autora preniknúť do vnútra skutočnosti a prepodstatniť sa v
nej. Na rozdiel od niektorých dnešných umelcov, ktorí často
povaţujú námahu hľadania v maliarstve za preţitok a svojimi
dielami vyvo-lávajú šok - obrazy Roberta Hromca sú iného
rodu. Zaujať môţe aj umelcova farebná paleta. Plynulo
prechádza z jednej tóniny do druhej a naopak: oranţové,
okrové, ţlté tóny, hnedé, prírodné pálené hlinky, sieny,
najnovšie zelené a modré farby, alebo dokonca biele v
tmavom, alebo tmavé na bielom pozadí. K tomu treba
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pripočítať fakt, ţe maliar si majstrovsky osvojil reliéfne
formovanie farebnej hmoty v podobe rôzne odstup-ňovaných
plôch, no najmä rytých a navršovaných línií, čím sa z jeho
malieb stali farebné reliéfy. S niečím podobným sme sa
doteraz v slovenskom výtvarnom umení ešte nestretli. Na to
aký má pre nás význam a dopad pre naše cítenie a myslenie
poukazuje aj kolekcia prezentovaných obrazov Róberta
Hromca na jeho autorskej výstave v Galérii Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne. Najmä preto, ţe jej autor patrí k
umelcom, ktorí sa nevzdali viery, ţe náš svet je skutočný len
potiaľ, pokiaľ zostane naozaj ľudským svetom. Róbert Hromec absolvoval štúdia maľby na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave (1989-1990), odkiaľ potom odišiel na Pratt
Institute (1990-1991) a The City College v New Yorku
(1995). Potom pokračoval na The Slade Schoolof Art v
Londýne (1997) a o rok neskôr ukončil svoje školenie na
Hunter College v New Yorku (1998)popri tom sa intenzívne
venoval analýze súčasných
výtvarných tendencií v The
Metropollitan museum of Art
v New Yorku, kde niekoľko
rokov pôsobil.
Ladislav Sabo sa v Galérii
Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne predstavuje prvýkrát na samostatnej výstave. Jeho diela v sebe znázorňujú mnohé posolstvá,
ktoré súčasný človek v rýchlom kolobehu ţivota nevníma. Dynamizmus na jednej
strane a prozaická lyrickosť
na druhej strane, dávajú Sa-bovým dielam neopakovateľ-ný
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umelecký náboj. Autorksú koncepciu výstavy pripravila PhDr.
Alena Hejlová. Spo-ločným znakom plastík Ladislava Saba je
ich existenciálna filozofická podstata, provokatívna
metaforickosť a prevláda-júca inklinácia k architektonickej
kompozícii sochárskej tvor-by. Jeho práce moţno zaradiť do
kontextu línie meditatívne orientovanej tvorby so sústredením
a dôrazom na vystihnutie duchovnej stránky ľudskej
existencie prostredníctvom alego-rických figúr a pouţívaných
symbolov. Tvorbu sochára Ladis-lava Saba ovplyvnila
v priebehu vývoja celá škála podnetov z oblasti výtvarného
umenia, histórie mytológie, náboţenstva, tieţ súčasných
presahoch najrôznejších významových okru-hov. Autor má
dar videnia a cit, v ktorom v pravý okamih nájde patričnú
mieru a váhu tak, aby jednotlivé sochy mali svoj vnútorný
rytmus, tektoniku a skladbu hmôt. Z jeho diel vyţaruje úcta
a pokora k tradičným hodnotám, zmysel pre remeslo a jeho
podriadenie vlastným predstavám, ktoré sa napĺňajú
ohlásenými postupmi. Organické tvary sa v Sabovej tvorbe
striedajú a dopĺňajú s geometrickými schémami. Autor často
siaha po Biblii, aby sa na tento rozmer pozrel cez moţ-nosti
kresťanskej viery. Biblia a súčasná realita, mýty a sku-točnosť
sa spájajú v zobrazení ţeny. Autor v nej vidí symbol
a metaforu, krásu a nehu, absolútne stelesnenie skutočnosti
zrodu a pravzor ţivota. Ţenský akt je pre Saba viac neţ len
spodobnenie nahej ţenskej postavy. Je to podobenstvo drámy
ţivota so svárom a jednotu jeho tvorivých síl. Keď modeluje
akt, pretiahne trup, nasadí krivku brucha alebo mocne vzopne
oblúk zdvihnutých paţí. Robí tak preto, aby celok rozvlnil
jednotu melódie, dynamickej krásy, vrúcnej a teplej, pruţnej
a útočnej, ale i provokatívnej i neţnej.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 559/1/07, 560/1/07
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V nedeľu 16. septembra 2007 oslávila 25. výročie zaloţenia
dychová hudba „Opatovanka“ malým festivalom dychových
hudieb za účasti „Textilanky“ z Trenčína, „Drietomanky“
z Drietomy a „Hrozenčané“ zo Starého Hrozenkova. O zábavu sa postaral ľudový rozprávač strýko Izidor. Hodovú zábavy
odohrala populárna moravská dychová hudba „Mystřiňanka“ z Svatoboříc – Mistřína.
tasr 17.09.2007
Pomocná evidencia 578/1/07
V dňoch 15. aţ 16. septembra 2007 mesto Trenčín ţilo
intenzívnym kultúrnym ţivotom, keď organizátori kultúrneho
ţivota pripravili pre občanov mesta a príleţitostných návštevníkov veľmi príťaţlivé podujatia. Jedným z nich bol festival
veľkých dychových orchestrov
Pádivého
Trenčín 2007,
ktorého zúčastnili tento rok
štyri orchestre,
z toho dva zo
zahraničia. Pri
vyhodnotení a
oceňovaní najlepších na slnmaďarský orchester Kőrőspárti Vasutas Koncert Fúvószenekar Békéscaba Maďarsko
kom zaliatom
Mierovom námestí konštatoval jeden z členov odbornej
poroty Ludvík Soukup, ţe odborná porota mala sťaţenú
prácu, pretoţe zúčastnené boli veľmi dobre pripravené a výsledky boli vzácne vyrovnané. Vyvrcholením festivalu bol
dopoludňajší monstrekoncert na Mierovom námestí zúčastnených dychových hudieb, ktorý spestrili svojím vystúpením
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maţoretky z Púchova. Ešte predtým si prevzali z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla
Sedláčka, MPH, zástupkyne Národného osvetového centra
v Bratislave Eleny Ferovovej, členov odbornej poroty Ludvíka Soukupa a Jozefa Kráľa ocenenia vedúci súborov, dirigenti a sólisti na dychové nástroje :
- zlaté pásmo Cum Laude získal
Kőrőspárti Vasutas Koncert Fúvószenekar Békéscaba
Maďarsko
- zlaté pásmo Cum Laude a cenu za najlepšiu
dramaturgiu získal
Veľký dychový orchester Základnej umeleckej školy
Povaţská Bystrica
- zlaté pásmo a cenu Trenčianskeho osvetového strediska
získal
Veľký dychový orchester mesta Zlín
- zlaté pásmo a cenu za najlepšiu interpretáciu skladby
Karola Pádivého získal
Spojený dychový orchester Základnej umeleckej školy
Bojnice a Súkromnej základnej umeleckej školy
Hradište
- cenu za pozoruhodný spevácky výkon v súťaţi získala
Natália Porubčinová
- cenu za pozoruhodný inštrumentálny výkon získal
Miklós Csernov
- cenu za najlepší dirigentský výkon získal
Szuzcs Csaba z Kőrőspárti Vasutas Koncert Fúvószenekar
Békéscaba Maďarsko
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 572/1/07
Divadelná sála Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v poobedňajších hodinách dňa
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25. septembra 2007 patrila deťom a dospelým zo siedmich
sociálnych ústavov trenčianskeho regiónu, aby sa prezentovali
v galaprograme pod názvom Trenčiansky Omar. Po privítaní
Mgr. Jarmilou Rajnincovou, pozdravil všetky prítomné deti
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH a riaditeľ Domova sociálnych sluţieb Demy
v Trenčíne Mgr. Tibor Gavenda so ţelaním, aby sa dobre
cítili a mali príjemný umelecký záţitok. Vyjadrili poďakovanie Kontu Orange
a ich
programu
„Pomôţeme vám rozprestrieť krídla“, ktoré
vďaka
štedrému
príspevku
umoţnilo
dnešné
podujatie.
Galaprogram
odštartovali
deti
Domova
sociálnych
sluţieb No-sice – Púchov. Návštev-níci, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenia, ur-čite neľutovali. Vystú-penia
učinkujúcich boli tak spontánne a zaniete-né, ţe kaţdého
diváka zaujali svojou jednodu-chosťou. Aj preto po kaţdom
vystúpení znel potlesk na znak ocenenia hereckého či
tanečného výkonu. Čo vysloviť na záver ? Pri návšteve podujatia, v ktorom defilovalo nezvyčajnom tempe viac ako sto
detí s duševným a telesným handicapom v úţasnom pôsobivom kultúrnom programe, v ktorom učinkujúci vystupujú
suverénne, bez akéhokoľvek strachu, prinútili kaţdého dospelého človeka zamyslieť sa, kde sú hranice ľudskosti. Dnešné vystúpenie bolo lapidárnou ukáţkou kaţdodennej drobnej
mravenčej práce vychovávateľov ústavov sociálnych sluţieb.
Preto vzdávam uznanie a slová poďakovania všetkým tým,
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ktorí svoj vzťah k chorým deťom pretavujú denne svojou
láskou.
Vlastné poznámky
Dňa 25. septembra 2007 pripravila Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne odborný seminár o úrovni spisovnej slovenčiny na začiatku 21. storočia, na ktorom si
učitelia slovenského jazyka z trenčianskeho regiónu vypočuli
slová od uznávaného slovenského jazykovedca profesora
Ivora Ripku. V úvode seminára pripomenula riaditeľka Verejnej kniţnice
Michala Rešetku
v Trenčíne Lýdia
Brezová, ţe tento odborný seminár o úrovni spisovnej slovenčiny je spomienkou na jedného z
koodifikátorov
spisovnej slovenčiny J. M. Hurbana. Profesor Ivor Ripka upozornil vo svojom vystúpení na
najčastejšie nedostatky, ktoré sa vyskytujú v praktickom pouţívaní slovenčiny v súčasnosti. Poukázal na to, ţe politici,
verejní činitelia, celebrity, ale často aj moderátori verejných
médií s obľubou pouţívajú cudzie slová, asi chcú byť zaujímaví, a pritom vo väčšine prípadov máme v slovenčine primerané domáce slová. Profesor Ivor Ripka konštatoval, ţe
„slovenský jazyk sú ako dobré husle, len treba vedieť na nich
hrať.“
Na záver stretnutia predniesla zastupkyňa riaditeľky Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mária Špá616

niková spoločné vyhlásenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja, miestnej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne
a Verejnej kniţnice Michala Rešetku o literárnej súťaţi venovanej myšlienkam Jozefa Miloslava Hurbana. Ide o literárnu súťaţ v slovenskom jazyku v ţánri próza – bez obmedzenia literárneho útvaru.
Súťaţí sa v dvoch vekových kartegóriách :
1. mládeţ od 14 do 18 rokov
2. a dospelí.
Podmienku prijatia literárnej práce je sprítomnenie myšlienok J. M. Hurbana. Prozaické práce nesmú presiahnuť rozsah päť – strojom alebo počítačom písaných – strán na formáte A4, ktoré treba zaslať do 20. novembra 2007 na adresu
Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne.
Prvé tri víťazné práce v oboch kategóriách budú honorované takto :
1. cena - odmena 2 000 Sk,
2. cena - odmena 1 000 Sk a
3. cena - odmena 500 Sk.
Odborná porota si vyhradzuje právo neudeliť ceny.
Výsledky literárnej súťaţe budú vyhlásené 19. decembra
2007 vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne, kde
odovzdajú aj ceny víťazom.
Kongregačná sála Trenčianskeho múzea bola dňa 26. septembra 2007 miestom prezentácie vydania knihy spisovateľa
Milana Ferka Matúš Čák Trenčiansky
v maďarskom
jazyku pod názvom
Csák Máté, v preklade Rudolfa Franyó. Úlohy mode617
krst novej knihy K. Babičovou a MUDr. P. Sedláčkom za účasti M. Ferka a R. Franyó

rátora sa úspešne zhostila riaditeľka Trenčianskeho mú-zea
Katarína Babi-čová, ktorá privítala a predstavila všetkých
hostí. Vo svojom príhovore uviedla, ţe o slovenské vydanie
knihy Milana Ferka Matúš Čák Trenčiansky je stále záujem,
veď ňou sa pribliţuje história Trenčína, Trenčianskeho hradu
a celého Slovenska. Úspešne sa predáva návštevníkom
Trenčianskeho hradu.
Vznik maďarského prekladu spomínanej knihy postupne
priblíţili viacerí hostia. Ako prvý k tejto téme sa vyjadril Jozef Schwarz, ktorý svoju osobu prirovnal k spojovníku,
kontaktujúcej spisovateľa a prekladateľa. Na počiatku to bol
úspešný preklad Jánošíka od Milana Ferka Rudolfom Franyóm a potom dnes prezentovaná kniha o Matúšovi Čákovi
Trenčianskom. Zaujímavé bolo vystúpenie spisovateľa Milana Ferka, ktorý načrel do obdobia svojej mladosti, kedy pri
pobyte v Trenčíne sa dotýkal dávnej histórie. Spomenul
napríklad kontakt s rímskym nápisom na hradnej skale, ktorý
ho inšpiroval na napísanie románu Medzi ţenou a Rímom.
Podobne aj neslávne vojnové stretnutie pri Hámroch medzi
vojskami cisára Jozefa 1. a Františka
Rákocziho 2. bolo
pre neho inšpiráciou
na napísanie románu
o Jánošíkovi. Vyjadril presvedčenie, ţe
„v Trenčíne
nájde
ďalšie inšpirácie pre
písanie svojich rovľavo prekladateľ Rudolf Franyó, vpravo Milan Ferko
mánov“. Prekladateľa románu Rudolfa Franyó, trojnásobného richtára maďarskej dedinky Pilissentlázslo a úspešného stavebného podnikateľa viedli k prekladateľskej činnosti práve významné osob618

nosti, ktoré ţili na území bývalého Uhorska. Voda z Matúšovho prameňa a čokoládové guľôčky vo farebnom obale boli
médiom, ktorými krstní rodičia predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová vystrojili
najnovšiu knihu Milana Ferka na ceste k čitateľom. Na
podujatí spisovateľ Milan Ferko prezentoval spoločnosť
Megértés – Porozumenie, ktorej cieľom v najbliţšom období
bude propagovať pozitívne príklady maďarsko – slovenskej
spolupráce. Jeho najbliţšou aktivitou bude stretnutie
slovenských a maďarských spisovateľov v maďarskej dedinke
Pilisszentlázsló.
Vlastné poznámky
Väčšina z nás s obľubou cestuje a spoznáva cudzie mestá
a krajiny. Keď denne prechádzame po uliciach vlastného mesta, zdajú sa nám všedné a zároveň máme pocit, ţe všetko dôverne poznáme. Kedy sme však naposledy vzali vlastné deti
k historickým pamiatkam a rozprávali im príbehy a fakty, ktoré sa k nim viaţu? Pri príleţitosti Dňa cestovného ruchu,
ktoré sa uskutočnili v dňoch 27. aţ 29. septembra 2007
pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom pod záštitou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch netradičné turistické prehliadky mesta určené najmä
Trenčanom.
Scenár netradičných turistických
prehliadok mesta
v sprievode vodníka Valentína pod
názvom „Trenčín
ako ho nepoznáme“ bol vytvorený pre účely ces619

tovného ruchu ako zdramatizovaná prehliadka historickým
centrom, obohatená mnoţstvom fak-tov a hraných povestí z
minulosti. Začiatok prehliadky bol na Štúrovom námestí,
prechádzalo sa okolo Barbakanu, mestskej veţe, budovy
Mestského úradu – bývalej radnice, po farských schodoch
k Farskému kostolu Narodenia Panny Márie a Kar-neru sv.
Michala. Zastávka bola tieţ v rodnom dome Vojte-cha
Zamarovského – u dnešných hrnčiarov Vozárikovcov. Pokračovalo sa Matúšovou ulicou ku Katovmu a následne
k Ţupnému domu – budovy dnešného Trenčianskeho múzea.
V hoteli Tatra záujemci si pozreli rímsky nápis na hradnej
skale. Na Palackého ulici prešli okolo Galérie M. A. Bazovského a pasáţou Zlatá Fatima vyústili na Mierové námestie k Morovému stĺpu. Prehliadka bola ukončená Piaristickým kostolom a budúcim Kultúrno-informačným centrom
mesta Trenčín na mieste bývalej lekárne. Dopoludňajšie prehliadky boli určené predovšetkým školopovinným deťom,
ktoré ich absolvovali počas vyučovania. Zahanbiť sa však
nenechali ani starší obyvatelia mesta a pokojne sa vybrali na
veselú prehliadku v sprievode vodníka popoludňajších hodinách.
Vlastné poznámky
ArtKino Metro
v Trenčíne v priebehu 2. aţ 4. októbra bolo miestom
15. ročníka festivalu pod názvom
India plná farieb,
organizované Spoločnosťou slovensko-indického pria620

teľstva v spolupráci s Veľvyslanectvom Indie v Slovenskej
republike. V progra-me festivalu vystúpili majstri bojového
umenia Wu.Shu, in-dická folklórna skupina Bhadţan Band,
módna prehliadka ţenského oblečenia „Krása odetá v sárí“,
film „Aká si India“, ochutnávka indických jedál, výstava
fotografií F. Chudobu, prednášky, ukáţky jogových cvičení.
Pri tejto príleţitosti nav-štívila mesto Trenčín aj
veľvyslankyňa Indickej republiky v Slovenskej republike J.
E. Homai Saha v sprievode pred-sedníčky Spoločnosti
slovensko-indického priateľstva Anny Galovičovej, ktoré
prijal aj primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-nislav Celler.
V priateľskom rozhovore zoznámil primátor svojho hosťa
s históriou a súčasnosťou mesta Trenčín. Zvý-raznil, ţe
poriadaný festival je jedným z mnoţstva poriada-ných
kultúrnych podujatí poriadaných na území mesta Tren-čín,
ktoré obohacujú kultúrny ţivot a umoţňujú spoz-návať ţivot
a krásu vzdialenej krajiny ako je India. Veľvyslankyňa Indie
J. E. Homai Saha poďakovala za milé prijatie a vyjadrila
presvedčenie, ţe v budúcnosti sa rozšíria priateľské vzťahy aj
v iných oblastiach spoločenského a hospodárskeho ţivota.
Vlastné poznámky
Trenčiansku mestskú veţu navštívilo od 15. júna do 30.
septembra 2007 o tisícku viac návštevníkov ako v predošlom
roku 2006. Podľa slov Vladimíra Pinďáka z občianskeho
zdruţenia Mestská veţa ich bolo presne 6554 zvedavcov.
„Najčastejšími návštevníkmi veţe boli cudzinci, najmä návštevníci hradu. Trenčania sú často prekvapení neobvyklým
výhľadom a mnohí, najmä Trenčania sa priznávajú, ţe na veţi
nikdy predtým neboli“. Okrem panorámy mesta organizátori
ponúkali aj prehliadky výstav. V tomto roku boli vo veţi inštalované dve výstavy fotografií Trenčín z balóna a Jazz na
veţi. Obyvatelia i návštevníci mesta si mohli tak spríjemniť
621

letné dni netradičným pohľadom na historické centrum Trenčína. Priamy prístup na veţu umoţnil výťah, ktorý je sprístupnený zo Sládkovičovej ulice, kam sa záujemcovia dostanú
od Štúrovho námestia. Výťah vedie k prvej vyhliadke, v tomto
prípade z balkónu, ktorý je prispôsobený i pre imobilných
občanov. Schody vo veţi však bolo uţ nutné absolvovať pešo.
Občianske zdruţenie Mestská veţa vzniklo v septembri 2005
a orientuje sa na prevádzkovanie trenčianskej mestskej veţe.
Spolupracuje s organizátormi
ďalších
kultúrnych
aktivít
v meste. Mestská veţa bola po
rekonštrukcii otvorená uţ tretiu
sezónu, avšak z bezpečnostných
dôvodov vţdy len v letných mesiacoch. Mestská veţa bola súčasťou mestského opevnenia
vybudovaného v 15. storočí,
z ktorého sa zachovala iba
mestská veţa a časť mestského
múru, barbakanu. Ten sa vo
svojej hornej časti v lesoparku
Brezina pripája k opevneniu k Trenčianskemu hradu.
Vlastné poznámky
Na tlačovej konferencie dňa 4. októbra 2006 informoval
dramaturg a riaditeľ 14. ročníka Jazzového festivalu v Trenčíne Ján Babič o jeho poriadaní, ktorý sa uskutoční v dňoch
11. aţ 14. októbra 2007. Zvýraznil, ţe i v tomto roku sa
návštevníci stretnú so 17 interpretmi - významnými osobnosťami svetového jazzu z ôsmich krajín. Ako príklad uviedol
poľskú speváčku Urszulu Dzudziak, ktorá po rokoch svojej
speváckej kariéry za veľkou mlákou sa vrátili do Poľska, aby
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tlmočila odkaz tých, čo cítili jazz ako odkaz, protest a ţivotný
štýl. Druhou významnou muzikantskou postavou, ktorú spomenul bol Dave Liebmana z New Yorku, vyštudovaný historik a vynikajúci saxafonista a klavírista. Dnes je Dave Liebman majstrovským hráčom na sopránsaxafon, rozvíjajúci
moderný štýl Johna Coltranea. Začiatok festivalu bude patriť
koncertu bratislavskému VV Revital &Traditional Bandu vo
štvrtok 11. októbra 2007 koncertom na Mierovom námestí.
Väčšina koncertov sa uskutoční v Piano Club, ktorý najviac
vyhovuje po technickej a zvukovej stránke. Súčasťou 14. ročníka jazzového festivalu bude aj Festival mladého jazzu,
ktorý si vybral miesto pre svoje vystúpenia sálu kina Artkino
Metro. Jeho účastníkmi budú skupiny – Zambosi z Valašska,
4. Sch z Prievidze, Headlong z Trenčína, Soulpower z Českých Budejovíc a BigBand z Bánoviec n/Bebravou. Podujatie
sa uskutoční aj vďaka finančnej podpore Mesta Trenčín
v čiastke 600 tisíc Sk.
Vlastné poznámky
Mestský komorný orchester Frauenfeld z Kantona Thurgau
od 6. októbra do 10. októbra 2007 absolvoval svoje prvé koncertné zahraničné turné na Slovensko a teda i do Trenčína.
Orchester oslávil v roku 1999 svoju storočnicu. Počas celého
trvania orchestra sa
poţadovalo od hudobníkov solídne hudobné vzdelanie a
účasť na skúškach.
Niekoľko strán napísaná kronika orchestra je dôkazom o
veľkej aktivite koncertovania a výberu
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skladieb mnohých známych aj menej známych skladateľov.
Tento orchester je zloţený z 23 kvalitných amatérskych
a profesionálnych hu-dobníkov. Dirigentom orchestra je
Andreas Pfenninger, kto-rý ziskal diplom koncertneho
majstra na Konzervatóriu vo Winterthure. Bol dlhoročným
členom Orchesterschule Zürich, Musikkollegium Zürcher
Oberland, Collegium Musicum Zü-rich, Kammermusiker
Zürich. Absolvoval viacero koncertov doma i v zahraničí a
ako sólista vystúpil s Mestským or-chestrom Winterthur.
Pôsobí ako profesor matematiky a hud-by na gymnáziu v
Küsnachte. Popri profesorskej praci sa ve-nuje dirigovaniu
Mestského komorného orchestra Frauenfeld.
Vlastné poznámky
V septembri 2001 bolo spustené vysielanie Televízie Trenčín. Išlo o prvé vysielanie regionálnej terestriálnej televízie na
území mesta. Mnohé pokusy o televíziu sa objavili uţ predtým, išlo však o čiastkové sluţby, ktoré bohuţiaľ nikdy neboli
dotiahnuté do konca či uţ išlo o legislatívu alebo o základnú
poţiadavku na to, aby televízia bola dosiahnuteľná v pohodlí
domova obyvateľov. Slovo sme preto dali riaditeľovi televízie
Ing. Petrovi Hlucháňovi - Ako vnímate po šiestich rokoch
postavenie televízie?
„Televízia Trenčíne je v Trenčianskom regióne najsilnejším hráčom na mediálnom trhu, pretoţe má
aj vďaka sprevádzkovaniu druhého vysielača
v decembri minulého
roku v Púchove dosah
aţ na 200 tisíc obyvateľov. Mesto Trenčín je
samozrejme
naším
Ing. Peter Hlucháň
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hlavným obchodným partnerom, máme vzájomnú zmluvu,
ktorá trvá počas trvania licencie, čo dáva záruku na
koncepčnú a kvalitnú spoluprácu. Jej výstupy môţu daňoví
poplatníci vidieť kaţdý deň a môţu si ich porovnať s inými
regionálnymi televíziami, ktoré sú takpovediac na dostrel či
uţ v Bánovciach, v Púchove alebo v Novom Meste nad
Váhom. Máme niţšie jednotkové ceny, ale najmä vyššiu
kvalitu vysielania. Vysielame vo formáte QUICK TIME,
ktorý je minimálne trikrát kvalitnejší oproti beţne
pouţívanému MPEG 2. Kvalita obrazu je identická
s celoplošnými televíziami.“
Aký máte ohlas u divákov čo sa spätnej väzby týka?
„Trenčianski diváci sú veľmi aktívni, vďační a inteligentní.
Dôkazom je fakt, ţe sa nadšene zúčastňujú súťaţí a aj vďaka
nim sa televízia stala integrálnou súčasťou ţivota v Trenčíne.
Pozrite sa na účasť na podujatiach. Kde bola partnerom televízia, účasť bola vţdy bohatá. Výrazne sme podporili obnovenie podujatia Splanekor a mohli ste vidieť, ţe v meste, kde
najviac ľudí chodí na hokej – cca 5 tisíc, na Splanekor prišlo
9 tisíc.“
Televíziu tvoria predovšetkým ľudia: redaktori, kameramani ... Ich výkony určujú aj kvalitu vysielania ...
„My máme v televízii veľmi kvalitných tvorcov. Naši autori
moderujú, sú oceňovanými redaktormi ... Spomedzi všetkých
cien by som spomenul aspoň dve z tohto roku a to prestíţnu
cenu Novinárska cena 2007, ktorú získal tandem Mišovičová
– Kotrha v konkurenčnom prostredí všetkých elektronických
médií a tieţ bronzovú medailu Maximiliána Hella, ktorú nám
udelila Trenčianska univerzita A. Dubčeka za propagáciu
vzdelávania, vedy a výskumu.“
Ţijeme v čase boomu nových technológií. Ako vnímate
nástup digitalizácie?
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„Digitalizácia
je
z komerčných dôvodov veľmi pertraktovaná
a my
sme na ňu na
100 % pripravení,
hoci je iba v plienkach a na Slovensku všetky celoplošné
televízie stojaci rad zľava Imrich Hlucháň, Eva Hantáková , Ing. Peter Hlucháň, Mgr. Zuzana
Veronika Balajová, Peter Kotrha, sediaci rad zľava Ctibor Števovič, Eva
udrţiavajú analó- Laurinčíková,
Prykrylová, Eva Mišovičová, Erika Ságová, Jana Tašárová, Mária Hlucháňová,
Peter Pěntka
gové
vysielanie,
ktoré v súčasnosti reprezentuje reálnu sledovanosť programov. Nám stačí uskutočniť len malé zmeny, ale v podstate ide
všade len o prvé kroky a celá digitalizácia v reálnych kontúrach začne fungovať aţ v roku 2012. V regionálnom prostredí digitálne nevysiela ţiadna televízia.“
Info Trenčín 04.10.2007
Pomocná evidencia 508/1/07
V dňoch 11. – 14. októbra 2007 sa uskutočnil 14. ročník
Trenčianskeho jazzového festivalu Jazz pod hradom. Výborne
zostavený program prilákal široké publikum. Ako skonštatoval riaditeľ festivalu Ján Babič, o festival prejavilo záujem
veľa návštevníkov z radov študentov a mládeţe, čo je potešiteľné. Novinkou bol štvrtkový klubový večer v Artkine Metro, v piatok sa konal Festival mladého jazzu a v sobotu
predstavila v brilantnom koncerte poľská speváčka Urszula
Dudziak. V nedeľu odohral svoju saxofónovú kavalkádu ďalší headliner festivalu Dave Liebman. Obaja spomínaní si odniesli tradičné ocenenia – Urszula Dudziak ako najväčšia
osobnosť festivalu a Dave Liebman cenu najlepšieho sólistu.
Cenu „objav festivalu“ získala nemecká formácia Blindflug.
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Trenčianske noviny 25.10.2007
Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne pripravila dňa
17. októbra 2007 zaujímavé stretnutie svojich čitateľov s
rodáčkou z Brezovej pod Bradlom so spisovateľkou Oľgou
Kovačičovou – Húskovou, ktorá priblíţila svoju kniţku
„Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia“. Úvod stretnutia patril interpretácii pôsobivej klavírnej skladby
Antona Gregorieviča Rubinsteina
„Romanca“
v podaní
spisovateľky,
nezaprúc svoje hudobné
majstrovstvo a virtuozitu
na tomto hudobnom nástroji, k láske ktorého priviedla viacero mladých
zľava – Oľga Kovačičová – Húsková, Nora Hubinová
umelcov.
Moderátorka
podujatia Nora Hlubinová poznamenala, ţe spisovateľka
Oľga Kovačičová – Húsková okrem svojej umeleckej činnosti
sa sústredila aj na zbieranie ľudových piesní z rodného
regiónu, ktoré boli vydané kniţne v roku 1986 pod názvom
„Piesne z Brezovej“. O najvýznamnejšom a najplodnejšom
staviteľovi orgánov 19. storočia Martinovi Šaškovi venovala
pozornosť dvojica autorov Otmar Gergely a Karol Wurm vo
svojom diele „Historické organy na Slovensku“, vydané vydavateľstvom OPUS v roku 1972. S odstupom tridsaťjeden
rokov, v roku 2003, vydalo Hudobné centrum Bratislava dielo
Mariána Alojza Mayera „Martin Šaško a jeho organová
škola“, ktorá je vedeckou štúdiou autora o organarovi Martinovi Šaškovi a jeho ţiakoch, pokračovateľoch. Oľga Kovačičová – Húsková svojou kniţkou „Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia“ vydanej
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v apríli 2006 chcela priblíţiť jeho ţivot, ţivot jeho synov,
vnukov a pravnukov. Podkladom pre vydanie kniţky po dvadsiatich rokoch aktívnej zberateľskej činnosti po archívoch
a osobných stretnutiach, bol rodokmeň rodiny Šaškovcov.
Nadviazala v roku 1970 na rozsiahlu ušľachtilú zberateľskú
činnosť svojej staršej sestry o rodinných príslušníkoch organára z osemnásteho a devätnásteho storočia, ktorej sa venovala
od roku 1943, doplnením o svoje vlastné údaje vymedzené rokom 1690 aţ po dnešok. Zberateľskej činnosti sa venovala 35
rokov. Martin Šaško za svojho ţivota zhotovil vyše sto organov, z ktorých sa pre dnešok pre nedostatočné ošetrovanie sa
zachovala asi polovica.
Vo svojej knihe predstavila 36 najzaujímavejších organov. Najzaujímavejšie bolo sledovať
vystúpenie spisovateľky, keď v prehľade rodokmeňa sa dotkla najstaršieho údaju z roku
Oľga Kovačičová – Húsková drţí v ruku rodokmeň Šaškovcov
1609, kde bolo zaznamenaných päť pokolení, ktoré kaţdé malo Martina Šaška.
Zaujímavosťou bolo, ţe kaţdá rodina sa snaţila dať meno
Martin jednému zo synov, keď nie prvému, tak aspoň druhému. Martin Šaško podporoval všetky kultúrne akcie v Brezovej. Jednu z nich priblíţila spisovateľka, keď brezovským
študentom nepovolili hrať divadlo vo verejných priestoroch,
tak im uvoľnil svoju dielňu. V jeho dielni sa po prvýkrát čítali
Ţiadosti slovenského národa. Priatelil sa Jozefom Miroslavom
Hurbanom, čo však bolo tŕňom v oku vtedajšej vrchnosti.
Vlastné poznámky
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ArtKino Metro v stredu 17. októbra 2007 odštartovalo
prednáškový cyklus s názvom Kultové filmy 20. storočia.
Podujatie pripravilo v spolupráci s významným slovenským
filmovým kritikom a docentom filmovej fakulty Vysokej
školy muzických umení Martinom Cieľom a v rámci uţ fungujúceho Filmového klubu mladých. Film i prednáška boli
bez vstupného.
„Absencia dejín filmu v učebných osnovách je problémom,
ktorý sa kaţdoročne otvára pri pravidelných stretnutiach
filmárov, filmových distribučných spoločností a prevádzkovateľov kín. Dlhodobo sa však v tomto smere nič nedeje. Aj
preto sme sa rozhodli realizovať projekt, ktorý nenásilnou a
príjemnou formou odprezentoval najväčšie míľniky v dejinách filmu. V pravidelnom dvojtýţdňovom intervale sa premietal vţdy jeden z kultových filmov 20. storočia. Samotnému filmu vţdy predchádzal predslov Martina Cieľa o konkrétnom filmovom diele aj s vysvetlením, prečo sa zaradil
medzi kultové filmy. Po filme bolae za účasti lektora vţdy aj
divácka debata s moţnosťou konfrontácie názorov na vzhliadnuté dielo.“ prezradil iniciátor projektu Mgr. Branislav Hollý z umeleckého zdruţenia LampART. Uviedol, ţe pojem
kultový sa v súvislosti s filmom často zneuţíva. Niekedy
zámerne slúţi rôznym marketingovým stratégiám pri reklame
na jednotlivé filmové diela. Podľa Martina Ciela musí kultový
film vo všeobecnosti spĺňať tri základné podmienky. „Uţ pri
svojom prvom uvedení sa musí stretnúť s veľkým ohlasom
nielen u divákov, ale i médií a okamţite sa ocitnúť v centre
pozornosti ďalších súčastí kinematografickej kultúry. Druhou
podmienkou je, aby sa s filmom bezprostredne identifikovala
stále nová a nová generácia. Kultový film teda nesmie strácať
na svojej aktuálnosti. Posledné kritérium sleduje presah filmového diela do beţného ţivota spoločnosti - či uţ v móde,
ţivotnej filozofii alebo pouţívaní ustálených slovných spoje629

ní.“ Kultový film musí teda byť populárny, divácky veľmi
atraktívny a zároveň profesionálne zvládnutý, formálne bez
chýb. Dôleţitou je jeho nadčasovosť.
Trenčianske noviny 02.11.2007
Galéria M. A. Bazovského dňa 26. októbra 2007 zaţila
mimoriadne mnoţstvo návštevníkov, ktorí byť prítomní na
vernisáţi výberu z tvorby troch známych slovenských výtvarníkov Vladimíra Kompánka, Ladislava Moška a Daniela Brunovského.
Vladimír Kompánek reprezentuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia z druhej
polovice 20. storočia. Rozsiahla sochárska a maliarska tvorba
autora je bytostne spojená s domácicm slovenským prostredím. Defilujú v nej znaky, totemy, symboly, ľudské a zvieracie bytosti bizardné fašiangové sprievody, vyzývavé erotické motívy krásky, zaujímavé konfigurácie prírodných a dedinských motívov, štylizované a abstrahované do sugestívnych, typicky „kompánkovských“ tvarových a farebných zostáv. Podstatnú úlohu v nich zohráva inšpiratívne prostredie
rodného Rajca, ktoré sa usadilo natrvalo v kontúrach jeho myšlienok
a spomienok. „Autorove majestátne
stĺpy, penáty, zvoničky, poľné znaky,
zvieracie, prírodné a figurálne motívy
sú plné poézie, pokoja a harmónie.
Pribliţujú nám poetiku domova a detstva, čas dávnominulý , dôverne nám
známy a blízky. Je to extrakt chutí
a vôní Slovenska, pretavený do čistých a kompaktných hmôt. Autor
Vladimír Kopánek – Poľný znal
v úspornom znakovom tvarosloví,
v uzavretej a jasnej siluete svojich sochárskych a maliarskych
príbehov zhmotňuje svoju predstavu sveta – imagitatívneho,
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úprimného a ušľachtilého,“ povedala na záver kurátorka výstavy PhDr. Danica Lovíšková.
Ladislav Moško sa vo svojej maliarskej tvorbe koncentruje
na krajinu v premene ročných období a na príťaţlivé komorné
zátišia. Dôverne známe motívy – pokojné siluety dedinských
domov a kostolíkov, osamelo čnejúce stromy, pôsobivé boţie
muky, holubníky, gazdovské dvory, horizont uzatvárajúci robustnými horskými masívmi či symboly neúprosne plynúceho
času – mesiac a slnko, ktoré zobrazuje v sýtych farebných
zostavách a v zaujímavých kompaktných tvarových skratkách.
„Svet, ktorý nám Ladislav Moško pribliţuje je plný poézie
a harmónie. Akoby sa v ňom zastavil čas, neúprosná dráma
sveta a dynamika ţivota aspoň na chvíľu stratila diktát. Autor
bravúrne ovláda zákonitosti výstavby tvaru, kompozície a kultivovanej zostavy farebných valérov. Citlivo definuje podstatu
motívu - jeho dominanty
i podmanivé detaily, vystihuje typickú konfiguráciu
a morfológiu krajinárskeho
terénu či magickú reč predmetov kaţdodenného ţivota,
z ktorých zostavuje svoje
sugestívne maliarske zátiLadislav Moško - Čičmany
šia.“ Tak zhodnotila posledný výber z jeho tvorby kurátorka PhDr. Danica Lovíšková.
Daniel Brunovský, ako jeden z najvyhranejších predstaviteľov slovenskej moderny, si uţ v začiatkoch svojej tvorivej
cesty našiel vlastný výtvarný jazyk a presvedčenie o nutnosti
presadzovania svojho umeleckého programu bez ústupkov
a kompromisov. V intenciách osobnej slobody a nezávislosti
zostal verný klasickému médiu maľby aţ do dnešných dní, aj
keď práve táto disciplína v kontexte súčasného výtvarného
umenia prekonala v posledných desaťročiach niekoľko vzos631

tupov a pádov. Pevnosť názorových, formálnych a maliarskych postupov preveril čas. „V jeho veľkoformátových figurálnych kompozíciach nachádzame výpoveď prepojenia ľudského jedinca s pradávnou krajinou, architektúrou a históriou. Svojím jedinečným maliarskym spôsobom píše príbehy
o nás ľuďoch, o našich najvnútornejších pocitoch, ktoré čoraz
úspešnejšie skrývame. Hľadá najzákladnejšie ľudské potreby,
túţby a sny, ktoré sa v nánosoch civilizácie stále
častejšie skrývajú do nenávratna,“ konštatovala
kurátorka výstavy PhDr.
Alena Porubänová.
Vlastné poznámky
Pomocná
evidencia
537/1/07,
538/1/07,
539/1/07
Daniel Brúnovský - Tieň
V Mestskej galérii na Mierovom námestí vystavoval od 6.
do 25. novembra 2007 trenčiansky rodák Branislav Kristín,
v súčasnosti študent Vysokej školy výtvarných umení, katedry
grafiky v ateliéri voľnej a farebnej grafiky u doc. Vojtecha
Kolenčíka. Venuje sa grafike, kresbe, maľbe. Vystavuje od roku 2001. Individuálne vystavoval na
Slovensku a vo Francúzsku. Kolektívne vystavoval na Slovensku, v Čechách, v Poľsku. Patrí medzi najmladších tvorcov z
nášho regiónu, avšak medzi autorov s uţ vyhraneným umeleckým programom a
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identifikovateľným štýlom. Spôsob ako sa u neho spája výber
motívov s prepracovaným štýlom môţe byť pre mnohých
podnetným.
Vlastné poznámky
Mestská galéria v Trenčíne dňa 6. novembra 2007 pripravila vernisáţ maliarskych prác Heleny Kubovej z Michaloviec. V úvode prítomných návštevníkov privítala Mgr.
Terézia
Niková,
ktorá
prirovnala
obrazy maliarky Heleny Kubovej spovedi jej duše, ako tok
veršov z básne, ktoré
predniesla Ľudmila
Priecelová. So ţivotom a dielom vystavujúcej amatérskej
výtvarníčky zoznámila jej dcéra Katka v zastúpení kurátora výstavy Petra Králika. „Jej tvorba je úzko spätá so symbolmi a hľadaním odpovedí na otázky. Nachádza sa na polceste medzi realitou
a surealitou. V jej tvorbe prevládajú farebné odtiene, symboly,
tajomné krajiny a neposlednom rade aj sakrálne symboly.
Inšpiráciu nachádza v surealistickej tvorbe majstrov, najmä
Salvatore Daliho, ale aj vlastnými overenými skúsenosťami.
Vlastnej maliarskej tvorbe sa začala venovať prednedávnom,
ktorú predstavila na samostatnej výstave v tomto roku v Galérii Subterén v Michalovciach. Predtým sa venovala keramikárskej tvorbe. Autorka svojimi obrazmi vťahuje divákov do
svojich pocitov a núti ich zamýšľať sa nad svojím ţivotom.
Obrazy sú nasiaknuté energiou, ktoré sú presakujú na kaţdého
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ich obdivovateľa.“ V kultúrnom programe vystúpila detská
časť skupiny Musica Poetica.
Vlastné poznámky
Osobitným príspevkom k 75. výročiu zaloţenia Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne bola kniţná novinka, venovaná
slávnemu
rodákovi
z Košarísk od Iva Velikého, ktorej dal autor
názov
Štefánikovské
atribúty v Trenčíne. Na
spomienkovej slávnosti
dňa 7. novembra 2007 ju
pokrstil – spolu s autorom predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a historik Jozef Husár.
Z knihy sme sadozvedeli, ţe Štefánik mesto pod Matúšovým
hradom nikdy osobne nenavštívil. Aké spojivo našiel Ivo
Veliký, hovorí sám autor „Najprv sme Štefánika aj v Trenčíne
uctievali ako hrdinu, aby sme ho
vzápätí zatracovali. Raz sme mu
stavali pomníky, jeho menom
pomenovali námestia, ulice
a školy, aby sme ich onedlho búrali, premenovávali, prikazovali
ako na neho zabudnúť...“ Ako
mora dodnes dlávi Trenčanov najmä spomienka na nehanebný barbarský čin, keď v predvečer veľkonočných sviatkov
v roku 1953 dala štátna moc pokyn na zbúranie Štefánikovho
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súsošia v parku. Trenčiansky ţupan MUDr. Pavol Sedláček,
MPH v slávnostnom príhovore pripomenul, ţe predkladaná
publikácia je nielen cenným príspevkom k histórii krajského
mesta, ale aj priestorom k sebareflexii, ako môţe byť jedna
historická osobnosť v rôznych časových obdobiach obdivovaná alebo zatracovaná v jednom konkrétnom meste. Veľakrát
práve tieto mlčiace atribúty majú väčšiu výpovednú hodnotu
neţ tisícky slov“, podčiarkol MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Poďakoval všetkým členom jubilujúcej Štefánikovej spoločnosti, ktorí v minulosti obohatili jej činnosť. Súčasných členov vyzval, aby naďalej pokračovali v sprítomňovaní myšlienok jedného z najvýznamnejších rodákov z Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Ţivot a dielo M. R. Štefánika sprístupnila aj výstava fotodokumentov vo vstupnej hale Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Vlastné poznámky
Vernisáţ výročnej výstavy fotografií členov Fotoskupiny
META dňa 7. novembra 2007 prilákalo do vestibulu Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky veľa priaznivcov amatérskej fotografie. Ako v úvode
vernisáţe skonštatoval moderátor a predseda fotoskupiny Ing.
Vojtech Tichý, „výstava sa stala prehliadkou najlepších prác
44. ročníka desiatich členov skupiny a súčasne pripomenutím
ţivotného jubilea 70. narodenín jedného z popredných slovenských fotoamatérov doc. Ing. Jozefa Poláčka, CSc., ktorí
sa viac ako tri desaťročia podieľa na formovaní trenčianskej
a slovenskej amatérskej fotografie.“ Fotografickú tvorbu jubilanta zhodnotil člen skupiny META Ing. Július Kákoš, ako
človeka, ktorý sa stal jeden z najuznávanejších odborníkov
v amatérskom fotografickom hnutí. „Jeho práca sa rozvíjala
vo viacerých ţánroch, ale stredobodom jeho záujmu zostala
krajina – krajina bez ľudí, mlčanlivá a panenská. Okrem toho
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veľa námetov venoval ţene, ako večnej inšpirácii kaţdého
umelca, potom zátišiam a reportáţam. V súčasnosti sa zaoberá
výtvarnou fotografickou koláţou s civilizačným podtextom.“
Vernisáţ výstavy vyvrcholila odovzdaním ocenenia „Medaila
Daniela Gabriela Licharda“, ktorí mu odovzdala v zastúpení
generálneho riaditeľa Národného osvetového centra PhDr.
Zuzana Školudová a odovzdaním ocenenia „Medaile Trenčianskeho osvetového strediska“ jeho riaditeľom Mgr. Vladimírom Zvaleným.
Vlastné poznámky
Do 1. decembra 2007 potrvá výstava Kovačických insitných maliarov v Katovom dome na Matúšovej ulici v Trenčíne, ktorej vernisáţ sa uskutočnila dňa 7. novembra 2007 za
účasti jej zostavovateľa Jána Hrka. Kovačická škola je názov, pod ktorým sa insistní maliari zo srbskej Vojvodiny
z okolia mestečka Kovačica preslávili po celom svete. V skutočnosti nejde o nejakú presne určenú poetiku, pretoţe kaţdý
autor je iný, má vlastný rukopis a dokonca ani nepochádzajú
všetci z Kovačice, ale sú z blízkeho okolia. Zväčša ide o autorov slovenského pôvodu. Spoločné pre všetkých je však spontánnosť prejavu, ktorý sa prejavuje výraznou farebnosťou
a námetmi zo ţivota. A tu uţ vidieť rozdiely medzi generáciami. Zatiaľ, čo u zakladateľov školy prevaţovali námety
z vidieckeho ţivota, práce na poli a podobne, stredná generácia uţ siahala aj po fantazijnejších príbehoch. Najmladší
tvorcovia majú uţ vyhranenejší štýl maľby, mnohí majú aj
výtvarné vzdelanie, čo sa prejavuje prepracovanejšími ťahmi
štetca s jasnou snahou o špecifickosť pri výbere témy. Ján Hrk
výber tém zhodnotil výstiţne „V akej dobe ţili, tak maľovali.
Na obrazoch vidno zmenu v spoločnosti od čias, kedy sa Slováci na dolnej zemi venovali výlučne poľnohospodárstvu aţ
do dnešných čias, ktoré sú úplne iné a pre ľudí ťaţké.“ Výs636

tava sprístupnila trenčianskym milovníkom výtvarného umenia diela troch generácií kovačických maliarov. Najstaršie
diela sú prezentované neţijúcimi Martinom Jonášom, Jánom Kňazovicom a Ondrejom Veňarským. Strednú generáciu maliarov zastupovali Ján Bačur a Ján Husárik, ktorí sú
dnes uţ sedemdesiatnici. Najmladšiu generáciu zastupujú Anna Kňazovicová, Ján Širka a Ferenc Pátaky – jeden z mála
autorov, ktorý nemá slovenský pôvod. Všetky diela sú
jedinečné a evokujú obrázky z detských kniţiek. Preto táto
predajná výstava bola vhodná pre všetky generácie.
Vlastné poznámky
V roku 2013 udelí Európska komisia titul Európske hlavné
mesto kultúry jednému
mestu zo Slovenska
a jednému z Francúzska.
Jedným z uchádzačov na
slovenskej strane sa stalo aj mesto Trenčín.
Okrem Trenčína kandidovali na tento titul mestá Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Dolný Kubín, Martin, Trnava a Bratislava. Uzávierka pre podanie
prihlášok bol 16.november 2007. Bliţšie projekt priblíţila
jeho koordinátorka Mgr. Renáta Kaščáková z Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne.
1. Ako vlastne došlo k tomu, ţe sa mesto Trenčín rozhodlo
kandidovať na titul Európske hlavné mesto kultúry ?
O tejto výzve Európy vieme uţ dlho. Samotné rozhodnutie kandidovať spočívalo jednak v premyslenej príprave
a zhodnotení našich reálnych moţností a jednak v samotnom stotoţnení sa s týmto projektom zo strany mestskej
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samosprávy, ktorá musí byť ţiadateľom. Celkovo išlo asi
o dvojročný proces, ktorý predchádzal tomuto rozhodnutiu.
2. V čom spočíva náš projekt, s kým ste ho tvorili a ako
vlastne prebieha jeho príprava ?
Prihláška nevznikala za „zeleným stolom“. Ako autorka
projektu a jeho koordinátorka som absolvovala mnoţstvo
tvorivých rozhovorov s potenciálnymi aktérmi nielen
z oblasti kultúry - tak z Trenčína, ako aj mimo neho a
v zahraničí. Úzky tvorivý tím sa tak postupne rozrastal a
dnes má naša práca širší tímový charakter. Výsledkom je
návrh projektu, ktorý posielame ako súčasť prihlášky mesta
Trenčín do súťaţe. V prípade úspechu v prvom kole bude
potrebné tento návrh ďalej rozpracovať a doplniť. Ak sa
Trenčín prepracuje do druhého kola, kedy uţ pôjde o finálny výber jediného slovenského mesta, začneme aj s masívnejšou informačnou kampaňou vrátane webovej stránky.
Malo by to byť zrejmé v januári - februári budúceho roka.
Prihlášky sa podávajú v novembri a v de-cembri prebehne
osobná prezentácia projektov pred 13-člennou výberovou
komisiou ustanovenou Európskou úniou (7 hodnotiteľov
bude z Európy a 6 zo Slovenska). Súťaţ vnímame ako konkurenčný boj slovenských miest, čo je aj dôvod k tomu, ţe
zatiaľ veľmi neprezrádzame o čom konkrétne bude náš
projekt.
3. V čom by mohlo byť prípadné získanie tohto titulu pre
Trenčín prínosom?
Podujatie sa dá v princípe porovnať s organizáciou olympijských hier, ktoré zasahuje prakticky všetky oblasti nielen
ţivota mesta, ale aj celého regiónu. Ak Trenčín získa takúto
šancu, musí do roku 2013 sústrediť všetky sily na to, aby
bol pripravený zvládnuť zvýšený záujem médií, návštevníkov i aktérov samotného kultúrneho roka. Týka sa to
nielen samotnej kultúry, ale aj oblastí ako stav ciest, budov,
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bezpečnosti, orientácie v meste, kvalita a úroveň sluţieb,
čistota v meste, rozvoj cestovného ruchu a tak ďalej. V
prípade zisku tohto titulu, otvorí sa tu mnoţstvo príleţitostí
pre mestskú samosprávu, investorov, súkromných podnikateľov, ale i samotných občanov. Zároveň sa nám umoţní
lepší prístup k zdrojom z Európskej únie, aj keď tie nám
samozrejme nespadnú samé z neba. Prínos pre mesto Trenčín, na ktorý sa pýtate teda nebude automatický. Bude výsledkom tvrdej práce, pre ktorú však mesto a jeho občania
môţu získať silnú motiváciu.
4. Čo znamená Via Maxima, prečo má projekt takýto názov ?
Latinským odkazom naznačujeme priamu spojitosť Trenčína s pobytom rímskych légií na našom území a tieţ
symbolicky to, ţe otázky hľadania zmyslu ţivota sú tu
s nami od čias rímskych či gréckych filozofov. Farby vychádzajú z farebnosti loga nášho mesta a Európy. Zároveň
sme zvolili typ písma, ktorý pripomína autentický dotyk
ruky, rukopis –
dnes v čase počítačov uţ prakticky vymierajúci dorozumievací
prvok.
V písmenách –
vlastne
rímskych čísliciach
MMXIII je zašifrovaný rok
svoj súhlas s prihláškou do súťaţe dávali ľudia spontánne svojím otlačkom na plátno
2013, ktorý je
rokom konania podujatia. V preklade znamená Via Maxima
niečo ako významná, dôleţitá, maximálna, ale aj dlhá cesta.
Trenčín – mesto, ktoré leţí na kriţovatke ciest – má nielen
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kus cesty za sebou, ale ešte veľa zaujímavého pred sebou.
To, aká bude jeho budúcnosť, závisí však na nás – jeho
súčasníkoch. Mali by sme náš čas vyuţiť na maximum.
Symbolom pre náš projekt je preto „cesta“.
Podporná kampaň za kandidatúru mesta Trenčín na titul
Európske hlavné mesto kultúry sa začala 26. a 27. októbra
2007 na Mierovom námestí, kde občania na pripravenom
bielom plátne zanechali farebný odtlačok svojej dlane, ako
symbol svojej kandidatúry na spomínaný titul. Za tieto dva
dni zaplnili Trenčania odtlačkami svojich dlaní 50 metrov
plátna.
Info Trenčín 08.11.2007
Pomocná evidencia 600/1/07
Citáciou z úvodu knihy „Trenčín, Trnava“ od Jozefa Braneckého Jankou Polákovou a po krátkom kultúrnom programe ţiačok Kvasnicovej a Deverovej zo Základnej umeleckej
školy v Trenčíne otvorila slávnostné vyhodnotenie 15. ročníka
celoslovenskej literárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Studňa
sa tajne s daţďom zhovára“ Mgr. Marta Halečková. Zhodnotenie predloţených diel z poézie zhodnotil spisovateľ Jaroslav Rezník a diela z prózy zhodnotil spisovateľ Ján Maršálek. Najmä Jaroslav Rezník, ktorý sa pravidelne zúčastňuje
od začiatku literárnej súťaţe v odbornej porote konštatoval, ţe
„súťaţ dosiahla tínedţerskému veku má gradujúcu úroveň,
pretoţe svojou pôsobnosťou presiahla rámec regiónu, Slovenska a dokonca v tomto jubilejnom roku sa rozšírila i do
zahraničia“. Ocenil skutočnosť, ţe súťaţ pôvodne určená pre
stredoškolskú mládeţ sa rozšírila aj pre dospelých. Napätie
vyvrcholilo ocenením najlepších literárnych prác :
A) súťaţ v poézii
a) stredoškoláci
1) Petra Šarţíková z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne
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2) Adriana Juríčková z Obchodnej akadémie M.
Hodţu v Trenčíne
2) Dagmar Pappová z Obchodnej akadémie M. Hodţu
v Trenčíne
3) Barbora Baňásová z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne
Cenu primátora mesta Trenčín prevzala Kristína Trníková
z Trenčína
b) dospelí
1) Martina Voleková z Púchova
2) Martin Uhrík z Prešova
3) Andrea Trusková z Trenčína
3) Ing. Jozef Páleník zo Svinnej
B) súťaţ v próze
a) stredoškoláci
1) Veronika Mikulová z Piaristického gymnázia J.
Braneckého v Trenčíne
2) Anna Antalová z Rimavskej Soboty
3) Dagmar Pappová z Trenčína
3) Lucia Sommerová z Trenčína
Cena primátora mesta Trenčín prevzala Ľubica Líšková z
Trenčína
b) dospelí
1) Václav Kostolanski z Trenčína
2) Viktoria Lorenz-Škrabáková zo Švajčiarska
3) Ing. Jozef Páleník zo Svinnej
Vlastné poznámky
V stredu 31. októbra 2007 sa neoplatilo zostať doma stačilo
si zájsť do klubu Piano alebo Klubu Lúč a naladiť sa na nôtu
z niektorých kapiel, ktoré sa tu predstavili. V Piane v rámci
Abstinent Tour 2007 hrali tri slovenské kapely Para, Puding pani Elvisovej a Sako. Americko-belgická hudobná
641

smršť sa udiala v Lúč - klube. Stredajší koncert chlapci skoro
ukončili „Quantanamerou“, no oficiálny záver prišiel aţ po
troch prídavkoch.
Doslova hudobnú smršť rozpútali v Lúč - klube dve zahraničné skupiny vyznávajúce tvrdý a nekompromisný štýl hardcore. Vystúpila americká kapela In Remebrance pochádzajúca z Bostonu a po nej európski kolegovia zo skupiny Black
Haven, ktorá má korene v belgickom meste Gent. Malou
pikoškou bolo, ţe na oficiálnych plagátoch svojej Euro Tour
prekrstili omylom Klub Lúč na Klub Šťastia (Club Luck).
Pribliţne trištvrtehodinový koncert dostal prevaţne mladých
divákov do nespútaného varu. Spevák Nicholas a basgitarista
plus DJ zároveň predviedli na svojich odhalených rukách aj
„neskutočnú galériu“ farebného tetovania. Belgická zostava
Black Haven sa stala súputnikmi „amerických chlapcov“.
Svojím vyše tridsaťminútovým vystúpením doslova rozvášnili slušne zaplnený Lúč - klub. Publikum šalelo a nadšení
hudobníci zo seba odovzdali na pódiu všetky svoje sily. V
klube na koncertoch podobného štýlu takáto atmosféra uţ
dávno nebola. Skupina Black Haven je zohratá a hrala ešte
energickejšie, rýchlejšie, dravejšie a drsnejšie ako Američania. Basgitarista „drvil svoje štyri struny“ aţ do posledného
dychu a priamo z pódia sa po poslednej skladbe vybehol von
nadýchať čerstvého vzduchu. Spevák Kluze rozpútal na stiesnenom javisku malú „beţeckú“ šou.
Trenčianske noviny 15.11.2007
Jeden zo siedmich kastingov pre súťaţ Miss Slovensko
2008 sa uskutočnil v piatok 9. novembra 2007. Pre takmer
päťdesiat mladých dievčat z Trenčína a okolia to bola prvá
šanca, ako zabojovať o titul najkrajšej Slovenky pre rok 2008.
Podľa Lucie Hablovičovej, členky výberovej komisie, vybrali sedem dievčat, čo je podľa nej úspech. „Prišlo toľko
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krásnych dievčat, a to nehovorím ako frázu, ale ako fakt, ţe
sme sa natrápili s ich výberom viac ako v iných mestách.“
Ocenila, ţe všetky mali perfektné postavy. „V ţiadnom inom
meste sme to nevideli. Na predchádzajúce kastingy prišli
dievčatá aj s desaťkilovou nadváhou“. Podľa Hablovičovej
chodí na kastingy veľa vysokých dievčat a výška nad 180 nie
je ojedinelá. Zdá sa, ţe tohtoročná finálová dvanástka bude
extrémne vysoká. Zdôraznila, ţe výška síce nie je jediné
kritérium hodnotenia, ale nie je moţné, aby bol veľký
výškový rozdiel medzi finalistkami. Zaujímavosťou je, ţe v
doterajších piatich kastingoch nebolo toľko blondínok ako po
iné roky. „Máme veľmi veľa tmavovlasých dievčat. Ale sú
tam aj modrooké tmavovlásky, alebo hnedooké tmavovlásky,
tak je tam trošku rozdiel“. Očakáva však, ţe posledný kasting
v Bratislave to moţno zmení. „Nie je to bratislavskými dievčatami, ale tým, ţe tam prídu dievčatá z celého Slovenska.
Takţe bude to taká zmes všetkého moţného, od východu aţ
po západ, juh a celé Slovensko,“ vysvetlila. Dievčatá, ktoré sa
trenčianskeho kastingu zúčastnili, boli spokojné. „Všetci boli
milí a samotný výber, predstavenie v plavkách ani rozhovor s
porotou neboli náročné,“ povedala jedna z mnohých dievčat
Monika Macharová. Trenčiansky kraj bol najpočetnejšie
zastúpený v minuloročnej súťaţi Miss Slovensko 2007. Ako
jediný z krajov sme mali štyri zástupkyne – Trenčianky Evu
Blahovcovú a Karin Šťastnú, Nemšovčanku Jarmilu Jurdákovú a Soňu Štefkovú z Myjavy. Napriek početnej prevahe
vo finále napokon Trenčianky na tituly miss a vicemiss
nedosiahli. Soňa Štefková získala titul Miss Pupa.
Trenčianske noviny 29.11.2007
Muzikál Pavla Dostála Jednotkári poznajú Trenčania v
podaní miestnych ochotníkov z dvoch naštudovaní pod vedením Evy Kobzovej v rokoch 1970 a 1978. Práve v tom dru643

hom sa predstavil Štefan Skrúcaný a vtedy sa takpovediac
odrazil do divadelného sveta. Nové naštudovanie predviedlo
v sobotu 24. novembra 2007 Trenčianske hradné divadlo
v kine Hviezda. V réţii Mgr. Zuzany Mišákovej sa predstavili ochotníci Trenčianskeho hradného divadla spoločne s
mladými adeptami herectva. Pôvodný text pri najnovšom naštudovaní prešiel radikálnou dramaturgickou úpravou a hudbu
zloţil mladý trenčiansky hudobník Ján Ančic. O choreografie sa postarala Katarína Pejková, ktorej zverenkyne z tanečnej skupiny Goonies v predstavení spoluúčinkovali. Mgr.
Zuzana Mišáková k predstaveniu dodala „Nebudem len bezducho inscenovať starý scenár, doba si ţiada inovácie a poľudštenie charakterov. Zostať len v rovine interpretácie pôvodiny by nenaplnilo naše kreatívne ambície. Novou bola aj
hudba. Dovolím si tvrdiť, ţe Ján Ančic, ktorý dostal príleţitosť prezentovať sa aj v Trenčíne, dodal svojím dielom
maximum. Hudba nielenţe spĺňa poţiadavky na kvalitnú
kompozíciu, ale je aj nesmierne blízka účinkujúcim, čo z nich
bolo cítiť.“ V predstavení učinkovalo 18 mladých ľudí. Ich
protiváhou boli seniori Trenčianskeho hradného divadla a v
muzikáli predstavovali pedagogický zbor, školníka a upratovačku. Celkove 25 účinkujúcich bolo na ochotnícke pomery
nezvyčajne náročná produkcia aj vzhľadom na skutočnosť, ţe
ide o muzikál. Ten kladie vysoké poţiadavky na hercov, lebo
to uţ nie je divadlo s pesničkami. Je to muzikál so všetkým
ako má byť, herci spievajú a tancujú, hudobná zloţka so
spevom a choreografiami tvorila 50 % celého predstavenia.
Hru nacvičovali po roka. „Janko Ančic zloţil úplne novú hudbu, určenú výhradne pre uvedenie našej, trenčianskej inscenácie. Jeho úlohou bolo zároveň nahrať ju na CD nosič, aby
bola moţnosť opakovane ju vyuţiť aj v čase jeho neprítomnosti. Nahratie CD s prenájmom štúdia bolo najväčšou
poloţkou v rámci prípravy celého predstavenia, s ktorou po644

mohla podpora Trenčianskej nadácie. Ďalšou hudobníkovou
úlohou boli korepetície, teda naskúšanie piesní. Pri príprave
takéhoto predstavenia je zásadným prínosom aj samotné
skúšanie, v tomto prípade aj učenie sa piesní. To sa dialo
počas kurzu hereckej výchovy, ktorý sa viedol v kine Hviezda. Mladým sa ukázalo nielen, čo majú hrať, ale aj ako a prečo. Pritom sami prichádzali s vlastnými nápadmi, ktoré boli
často veľmi inšpiratívne. Boli sme radi, ţe sa im mohol
poskytnúť tento priestor a ţe oni mali záujem ho vyuţiť. „Títo
mladí
ľudia
prišli
k nám do divadla vo
februári,“ zaspomínal
si na prípravu herec
Miloš Slemenský. Reţisérka dodala, ţe reţisér vţdy nájde chyby,
na ktorých treba ďalej
pracovať. Spočiatku sa bála porovnania s predchádzajúcou
hrou v réţii profesionálneho reţiséra Petra J. Oravca, ale
nakoniec na to prestala myslieť. „Nemôţeme sa stále spoliehať, ţe niekto príde a niečo s nami urobí. Toto predstavenie
je o mladých ľuďoch a mnohí stáli na javisku pred verejnosťou prvý raz. Urobili sme nábor, vyškolili mladých
a výsledok našej práce mohli zhodnotiť diváci,“ konštatovala
prípravu mladá reţisérka.
Vlastné poznámky
Dňa 27. novembra 2007 Mestská galéria v Trenčíne na
Mierovom námestí sprístupnila svoje výstavné priestory výstave akademického maliara Milana Chvílu. Po privítaní hostí
vedúcim Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Ma645

riánom Bartiškom ţivot vystavujúceho umelca priblíţila
kurátorka výstavy Marta Moravčíková. V úvode konštatovala, ţe pre Milana Chvílu bol Trenčín jeho rodiskom, ktoré
veľmi miloval, kde sa i na záver svojho ţivota uchýlil. Poďakovala jeho priateľom, ţe boli iniciátormi výstavy jeho
obrazov, aby sa s jeho dielom zoznámili nielen tí, ktorí sú
vlastníci jeho diel, ale aj ďalší milovníci výtvarného umenia.
Predstaviť umelecké dielo Milana Chvílu, povedala „nie je
potrebné veľa komentovať slovami, lebo jeho obrazy najlepšie
vyjadrujú jeho vzťah
k prírode a vôbec ku
všetkému, čo mal nadovšetko rád“. Vystúpenie Marty Moravčíkovej prerušila poetka
Zlatica
Matláková,
ktorá predniesla, báseň
„Predzvesť“ venovanú Milanovi Chvílovi ilustrovanú obrázkami umelca so súhlasom rodiny. „Sprístupnená výstava
obrazov sa snaţí poukázať na premennosť hodnôt výtvarného
diela v plynutí času na jednej strane a na strane druhej poukázať na duchovnú svojbytnosť tohto diela a jeho nezávislosť
na časových limitoch našej existencie“, konštatoval pri
predstavovaní diela Milana Chvílu PhDr. Ľubomír Podušel.
„Vystavená kolekcia obrazov a kresieb z rozmanitými variovanými zátiší s kyticami kvetov, aranţovaných v rozličných
druhových zostavách, spolu so sklenými pohármi, fľašami
a predmetmi obklopujúcimi nás, sťa mlčanliví svedkovia
ľudského bytia pripomínajú, ţe všetko, čo sa v týchto dielach
odohráva je široko spektrálny ţivot okolo nás. Je záznam
maliarovej mysle a jeho pocitov. Svet Chvílových obrazov je
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svet dráţdivých farebných konfigurácií, zároveň harmonizovaných a uspokojujúcich vášní. Je to iný svet, neţ svet našej
všednej reality, pritom však svet, ktorý je s touto všednosťou
a z nej vyplývajúcou skúsenosťou konfrontovaný. Je len na
nás či sa s tým dokáţeme vyrovnať“.
Vlastné poznámky
V dňoch 27. a 28. novembra 2007 sa uskutočnilo v Kultúrnom stredisku Aktivity
Trenčín
Juh
okresné kolo speváckej
súťaţe
Trenčianske
hodiny, ktorej sa zúčastnilo z 21 základných škôl trenčianskeho okresu 55 ţiakov
1. – 9. ročníkov základných škôl. Porota v
zloţení – Slávka Švajvíťazi 3. kategórie z 27.11. zľava Serišová, Fárik. Schönová
dová, Ţofia Sekerková, Mgr.Porubanová, Mgr. Mária Tepličková a Mgr.
Kršáková rozhodla o najlepších spevákoch nasledovne :
Výsledky súťaţe zo dňa 27. novembra 2007 :
1. kategória
1. Benjamín Olas – Základná škola Trenčín, Hodţova 37,
2. Danka Birasová – Základná škola s materskou školou M.
Rešetku, Horná Súča
2. kategória
1. Teraza Kavalírová – Základná škola Trenčín, Bezručova
66,
2. Jana Štefánková – Základná škola s materskou školou
Horné Srnie
2. Andrea Kokešová – Základná škola s materskou školou
Drietoma
3. Romana Riedlová – Základná škola Trenčín, Hodţova 37,
3. Mária Macková – Základná škola s materskou školou
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Trenčianska Turná
3. kategória
1. Michal Fárik – Základná škola s materskou školou Drietoma
2. Silva Serišová –Základná škola s materskou školou M.
Rešetku, Horná Súča
3. Mária Schönová – Základná škola Trenčín, Hodţova,
Výsledky súťaţe zo dňa 28. novembra 2007 :
1. kategória
1. Katarína Činčalová – Základná škola Trenčín,
Veľkomoravská 12,
2. Tibor Dobrovodský – Základná škola sv. Andreja-Svorada
a Benedikta, Ulica 1.. mája, Trenčín
3. Lujza Lehotská – Základná škola Trenčín, Dlhé Hony 1,
Cena poroty – Lýdia Lišková – Základná škola Trenčín, Potočná 86
2. kategória
1. Tereza Kohoutová - Základná škola Trenčín, Dlhé Hony
2. Michaela Trokanová - Základná škola Trenčín,
Veľkomoravská 12,
3. Sandra Koláriková – Základná škola Trenčín, Na dolinách
3. kategória
1. Rebeka Bitterová – Základná škola Trenčín, Veľkomoravská 12,
2. Zuzana Vániová – Základná škola s materskou školou
Dolná Poruba
3. Patrícia Betáková – Základná škola s materskou školou
Melčice - Lieskové
Cena poroty – Zuzana Bizíková – Špeciálnej základnej školy
V. Predmerského, Trenčín
Vlastné poznámky
Keď v praveku slovenskej demokracie, na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia nadviazali spoluprácu dve
stredné školy z rôznych kútov Európy, trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra a Lýceum Baudelaire z 18-tisícovom
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mestečku Cran-Gevier francúzskeho Horného Savojska, málokto predpokladal, aké grandiózne rozmery tento projekt nadobudne. Vzťahy sa ukázali ako veľmi produktívne a nielen v
oblasti školských výmen či kultúry i keď na tejto pôde nadobudli veľmi priateľský, ba aţ rodinný rozmer.
Jedným z podstatných produktov spolupráce s týmto mestom je recipročný festival francúzskych, resp. slovenských filmov. V Trenčíne sa v roku 2006 konal šiesty ročník festivalu
francúzskych filmov. Na
festival slovenských filmov s rovnakým poradovým číslom, ale prvýkrát obohatený o stredoeurópsky rozmer, dňa
21. novembra 2007 odcestovala do Horného
Savojska oficiálna trenčianska delegácia, vedená dlhodobo uvoľnenou poslankyňou mestského zastupiteľstva na výkon funkcie
Jankou Fabovou. Otázne len ostáva či prehliadka kinematografie z ďalších stredoeurópskych krajín nie je východiskom
z núdze, pretoţe filmy natočené v posledných rokoch na
Slovensku sa dajú spočítať na prstoch jednej (dvoch?) ruky.
Zlé jazyky však utlmil otvárací film festivalu, dokument mladého reţiséra Marka Škopa, nazvaný Iné svety. Kvalita
v tomto prípade jednoznačne nahradila kvantitu. Festival vôbec predstavil kinematografiu, ktorá bola pre Francúzov neznáma. Diváci v Cran-Gevrier videli filmy, ktoré sa obvy-kle v
distribučných sieťach neuvádzajú, ale určite obohatili ich
duševný svet. Kinosála moderného kultúrneho strediska La
Turbine, kde vo veľkoryso riešených priestoroch nájdete
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okrem kinosály kniţnicu, internetovú sálu i výstavné priestory, ani raz nezývala prázdnotou.
Festival slovenských a stredoeurópskych filmov však nebol
jedinou akciou, na ktorej sa predstavili trenčianski umelci.
Tento rok Trenčín reprezentovali aj výtvarní umelci Igor
Mosný a Ivan Minárik. V minigalérii, alebo ak chcete v ateliéri milého a rovnako miniatúrneho pôvodom Číňana Minh
Trana, bolo na vernisáţi podľa miestnych nezvykle tesno.
Trenčiansku atmosféru v Cran-Gevrier s úspechom navodili aj
ţiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v
Trenčíne. V tomto krásnom mestečku zneli aj verše slovenského básnika L. Novomeského. Výber z
jeho tvorby pripravil
Ivo Veliký. Jeho pečať niesla aj výstava
filatelie vo vstupnej
hale miestnej radnice
i výstava z fotografií
M. R. Štefánika, ktorú
Francúzi mohli vidieť
v oddelení pre dospelých kniţnice situovanej v La Turbine. K milým atrakciám
podujatia patrila ochutnávka slovenských špecialít, ktorú
pripravili študenti trenčianskej hotelovej školy. A vraj marinovali i ostatným gastronomickým disciplínam sa venovali do
strhania tela i duše a neskorých nočných hodín, takţe na ďalší
deň ostali raňajky, ktoré pre nich pripravili kolegovia z odborného učilišťa v Groisy nedotknuté. Trenčania dali prednosť posilňujúcemu spánku. Aj trenčianska samospráva sa
mala čím pochváliť. Jeho odborní pracovníci mnohými podnetnými myšlienkami francúzskych partnerov tak nadchli, ţe
primátor Cran-Gevrier Jean Boutry navrhol realizovať v roku
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2008 výmennú stáţ medzi oboma samosprávnymi celkami.
„Zaujíma nás najmä fungovanie vášho klientskeho centra
a spôsob spracovania a administrovania webovej stránky,“
nechal sa počuť J. Boutry počas záverečného oficiálneho prijatia trenčianskej delegácie na mestskom úrade. Skôr však,
ako sa stáţe uskutočnia, čakajú obyvateľov Cran-Gevrier komunálne voľby, ktoré určia prvého občana mesta na ďalšie
volebné obdobie, čo vo francúzskych reáliách predstavuje na
naše pomery neuveriteľne dlhých sedem rokov. Súčasný primátor, podľa odhadov miestnych, patrí k ich horúcim favoritom. K jednému z vrcholov programu patrila konferencia
o politike zabezpečovania moţností na bývania pre rôzne sociálne vrstvy, ktorú poctil svojou návštevou aj
senátor najvyššieho francúzskeho zákonodarného zboru Thierry Repentin. Pridali sa aj
predstavitelia talianskeho Piossasca. Francúzi si
zdvorilo vypočuli slovenskú i taliansku prezentáciu, ale nešetrili najmä svojho poslanca. Vycvičili ho
otázkami z oblasti bývania, plánovania výstavby, financovania sociálnych bytov i v rozdeľovaní bytov a Slováci len oči
otvárali nad luxusnou sociálnou sieťou, rozprestretou nad
francúzskymi občanmi, hľadajúcimi bývanie, ak sa nechcú
usadiť priamo v Paríţi alebo jeho blízkom okolí. Aţ z úst
jedného trenčianskeho pamätníka hádam aj nechtiac vykĺzla
napoly otázka, napoly konštatovanie: „Tak toto je ten ozajstný
socializmus v praxi.“ Iným zas tento systém pripomínal povestné Svätoplukove tri prúty, pretoţe Cran-Gevrier je súčasťou aglomerácie, zahŕňajúcej 13 miest, posadených okolo
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centra regiónu Annecy. Spolu so svojím „veľkým bratom“,
mestom na brehu nádherného jazera, sa spoločne starajú
hádam o najpálčivejšie oblasti ţivota v dnešnom svete ako sú
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, miestnu dopravu,
pitnú vodu a pod. Nie je to dané legislatívou, je to dobrovoľný
zväzok viacerých miest, ktorí znásobili známe české heslo „ve
dvou se to lépe táhne“ na tucet plus jeden.
Info Trenčín 06.12.2007
Pomocná evidencia 669/1/07
Popredný slovenský novinár a literát Drahoslav Machala,
rodák zo Zemianskeho Podhradia sa predstavil v Trenčíne dňa
29. novembra 2007 so svojou horúcou literárnou novinkou
pod názvom Šľachtické rody, ktorú vydal pri príleţitosti
svojich 60. narodenín.
Keďţe autor sa doţil významného ţivotného jubilea pripravili
pre neho organizátora
prekvapenie v podobe
vystúpenia speváckepokrstenie knihy zľava – MUDr. P. Sedláčkom, za asistencie J. Polákovej a D. Machalu ho zboru Zvon, ktorý
za dirigovania Soni Zajacovej pripravil krátky program.
V úvode interpretoval vokálnu skladbu Emila Bohuslava Lukáča „Chvála Boţe náš“, srdcu blízkej Drahoslavovi Machalovi, ktorý konštatoval, „ţe hneď na začiatku ste ma
zlomili“. Podujatie moderovala s mimoriadnou ľahkosťou
Janka Poláková spomínaním na veľa zaujímavostí zo ţivota
a literárnej činnosti jubilanta. Vyvrcholením popoludnia bola
prezentácia jeho novej knihy Šlachtické rody predsedom
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Se652

dláčkom, MPH. Drahoslav Machala prostredníctvom svojej
novej knihy zoznamuje čitateľa s tridsiatimi deviatimi najvýznamnejšími šľachtickými pokoleniami z celého Slovenska.
Autor spracoval zaujímavé osudy rodu Čákovcov i samotného
„Pána Váhu a Tatier“ palatína Matúša Čáka Trenčianskeho.
Neobišiel ani Stiborovcov, ktorí sobášnou listinou z roku
1436 získali vydajom dcéry Stibora 2. Kataríny za těšínske
knieţa Čachtice. Sídlom samotného Stibora zo Stiboríc bol v
14. a 15. storočí Beckovský hrad. Rod Ostrolúckych predstavil aj prostredníctvom vzniku celoţivotnej lásky Adelky k
Ľudovítovi Štúrovi, ktorá v rokoch 1847-1848 navštívila Zemianske Podhradie. Bola tu u strýka Gustáva Ostrolúckeho a
zároveň sa prvýkrát stretla s Ľudovítom Štúrom, ktorý prišiel
na návštevu svojho brata a kňaza Samuela. Pútavá literárna
lahôdka ponúkla moţnosť nazrieť do ţivota aj ďalších generácií šľachtických rodov Andrášiovcov, Aponiovcov, Erdödiovcov, Esterháziovcov, Forgáčovcov, Ilešháziovcov, Pálfiovcov, Turzovcov, Zičiovcov a mnohých iných. Autor vo
svojom rozsiahlom diele nezabudol ani na dobrodruha Mórica
Beňovského i básnika a spisovateľa Janka Jesenského, ktorý v
roku 1904 pôsobil ako advokátsky koncipient u Rudolfa
Markoviča v Novom Meste nad Váhom. Janko Jesenský
pochádzal z významného šľachtického rodu
Jesenskovcov spojeného
s doktorom Jesseniom
presláveným prvou verejnou pitvou tela obesenca v Čechách.
Nová kniha ponúkla
na takmer sto stranách
mnoţstvo faktografických údajov o celých ropodpis spisovateľa Drahoslava Machalu bol najvzácnejší
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dokmeňoch slovenských šľachticov a je poprepájaná najzaujímavejšími údajmi a osudmi z ich ţivota. Neoceniteľným
doplnkom knihy je vyše 350 dobových fotografií a kresieb
panovníkov a ich sídiel. Prílohu tvoria aj rodové erby.
S prezentovaným literárnym dielom vynaloţil Drahoslav
Machala enormné mnoţstvo času stráveného v archívoch, v
ktorých našiel mnoho nových neobjavených skutočností zo
ţivota šľachtických rodov. Spoločným menovateľom autora
jej jeho úţasný citový vzťah k rodnej obci Zemianske Podhradie, podjavorinský kraj a Slovensko.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 621/1/07
Základná umelecká škola v Trenčíne sa stala pevným pilierom vzdelávania
detí
a mládeţe
v oblasti
kultúry
a umenia. Škola a jej
pedagógovia
významným podielom
prispievali a prispievajú
k vytváraniu
pôvodnej kultúry na
území mesta. Po úspechoch hudobného
a výtvarného oddelenia sa na verejnosti presadilo aj literárnodramatické oddelenie na premiére v kine Hviezda dňa 27. novembra 2007 divadelnou hrou Bathory (v náručí diabla), ktorú
napísal iba pätnásťročný študent Matúš Bachynec. Zaujímavosťou bola dráma v troch dejstvách. Sám autor k hre povedal, ţe „po tejto hre siahol preto, lebo chcel ukázať pohľad
jeho a pohľad ďalších mladých ľudí na dobu, v ktorej ţila
Alţbeta Báthoryová,“ Problematickosť niektorých motívov
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bola vyváţená spontánnym prijatím a adaptovaním hry mladými ľuďmi. Výpravnosť hry bola v podmienkach základnej
umeleckej školy (aj vďaka pomoci iných zdruţení) skutočne
imponujúca, zaujímavé bolo aj výtvarné riešenie, ku ktorému
významne prispeli výtvarníci školy. Príjemným oţivením celého predstavenia boli tanečné choreografie, ktoré pripravili
ţiaci tanečného odboru pod vedením Janette Strharskej. Zaznela aj pieseň z pera predstaviteľky Elizabeth Bathory Ingrid
Cabalovej, ktorú výborne zaspievala predstaviteľka Dorky
Monika Barboráková spolu s Jankou Šprtkovou. Melódiu
zloţil Mgr. Ladislav Ţiško. Hudobný doprovod piesne zabezpečili pedagógovia hudobného oddelenia. Bathory bolo zároveň absolventským predstavením štyroch ţiakov literárnodramatického odboru. Celkovo sa podarilo vytvoriť skutočne
syntetické divadelné predstavenie, ktoré spojilo takmer všetky
zloţky, ktoré divadelné umenie má. Z hľadiska histórie základnej umeleckej školy ide o jedinečný počin a ostáva dúfať,
ţe aj v budúcnosti budeme mať moţnosť vidieť podobné
predstavenia, ktoré nielen ţe prezentujú činnosť pedagógov
a študentov na vyučovaní, ale prispievajú aj k ponuke pôvodnej kultúry mesta.
Info Trenčín 06.12.2007
Pomocná evidencia 669/1/07
V sobotu 1. decembra 2007 v kine Hviezda uviedla skupina Normálka svoju piatu premiéru divadelnou hrou Výlet,
ktorá vznikla na základe skutočných záţitkov. Postavy v tomto príbehu neboli vymyslené a ich podobnosť so skutočnými
osobami nie sú dielom náhody. To, čo sa v predstavení odohráva je reálny obraz skutočných udalostí, ktoré sa dejú takmer denne. Hoci predchádzajúce slová znejú trochu dramaticky, netreba sa ničoho obávať. Váţna a zamyslenia hodná
problematika, ktorú táto hra rozoberá nie je aţ taká tragická,
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aby sa na nej nemohli diváci zasmiať, alebo aspoň pousmiať.
Ak by sa predsa len našiel niekto, kto by sa smiať odmietal,
nech ho teda k lepšej nálade privedie hudobná produkcia účinkujúcich, ktorí sa sem tam zmenia z výletníkov na muzikantov. A kam sa vlastne ide? No ide sa vraj k vode. Konkrétne na Slnečné jazerá pri Senci. Po ceste sa však treba všelikde zastaviť, prípadne si vypočuť celkom kratučkú a neškodnú prezentáciu nemenovanej firmy. Ako to všetko dopadne asi
nie je ťaţké uhádnuť najmä pre tých, ktorí takýto výlet za 99,–
Sk absolvovali.
Tí ostatní nech
sa nechajú prekvapiť.
Všetkých
hercov
veľmi potešil
fakt, ţe prvý
krát v histórii
divadelnej skupiny bolo vypredané.
Dokonca aj na repríze, ktorá sa konala hneď na druhý deň. Navyše diváci boli
takí milí, ţe sa na našich výkonoch smiali a sem tam i zatlieskali.
Info Trenčín 20.12.2007
Pomocná evidencia 688/1/07
Trenčianska skupina orientálnych tancov Bahar Sultana
predviedla 4. novembra 2007 divákom brnenského divadla
Barka svoje najlepšie autorské choreografie. Dievčatá publiku
pripravili večer plný podmanivej hudby, skvostných kostýmov a skvelých tanečných výkonov. Obecenstvo malo moţnosť zhliadnuť klasický i moderný brušný tanec, dynamickú
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choreografiu so závojom
i lyrický tanec s dvoma
závojmi. Veľkým aplauzom diváci odmenili španielske flamenco a temperamentné cigánske tance s tamburínou. Zaujímavosťou bol nesporne
i tanec púštnych beduínok. Záver patril súčasnej modernej choreografii, ktorá roztlieskala hľadisko i zákulisie.
Pozvanie do programu prijali i brnenské lektorky a tanečnice Amira Sofia, Aneri a Atira zo studia Slunce a tieţ Zafirah, ktorá predviedla temný a tajomný gotický brušný tanec.
Ľudí očarilo aj orientálne araboflamenco s vejárom a taktieţ
zaujímavý ázijský tanec s hodvábnymi vejármi.
Info Trenčín 06.12.2007
Pomocná evidencia 669/1/07
Verejná
kniţnica
Michala
Rešetku
v Trenčíne dňa 4. novembra 2007 usporiadala
prezentáciu
najnovšej knihy spisovateľky PhDr. Daniely
Dvořákovej,
CSc. „Kôň a človek
stredoveku“, za prítomnosti jej manţela
známeho historika a spisovateľa PhDr. Pavla Dvořáka.
Začiatok podujatia spríjemnil s bravúrnou hrou na akordeóne
ţiak Základnej umeleckej školy v Trenčíne Matúš Orság
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a potom prítomných privítala riaditeľka kniţnice Mgr. Lýdia
Brezová. Moderovanie podujatia viedla skúsená Janka Poláková, ktorá pred výpoveďou hlavnej aktérky zoznámila prítomných z jej pracovno-umeleckou charakteristikou. O jej
manţelovi nehovorila, ako povedala, „pretoţe ten je v Trenčíne uţ známy“. PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. je vedeckou
pracovníčkou Slovenského historického ústavu Slovenskej
akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa stredovekými dejinami Slovenska a Uhorska. Jej prvým samostatným dielom
bola monografia pod názvom „Rytier a jeho kráľ“. Autorsky
sa však podieľala na príprave aj iných, z ktorých moţno spomenúť „Kniha kráľov“, „Kronika Slovenska“, „A Concise
History of Slovakia“, „Pramene k dejinám Slovenska“. K svojej novej knihe PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. povedala, ţe
„inšpiráciou, aby napísala túto knihu bola existencia bielych
stránok, ktoré by priblíţili vzťah človeka a koňa z obdobia
stredoveku na Slovensku. Z dostupných prameňov však
vieme, ţe to bol fakt, ktorý ovplyvňoval kaţdodenný ţivot
stredovekých ľudí. Treba dodať, ţe v priebehu rokov som
poctivo zaznamenávala všetky udalosti, ktoré sa dotýkalo
koní. Všetky poznámky som intenzívne spracovávala posledné štyri roky. Túto knihu odporúčam aj preto, lebo je v nej
zverejnená najznámejšia odborná literatúra o počiatkoch veterinárneho lekárstva Veterinárny spis, ktorý sa
pouţíval od 13. aţ do konca 19. storočia“.
Zvolila si na Slovensku doposiaľ nespracovanú tému, bez ktorej ţivot v stredoveku sa
jednoducho nedá pochopiť. Boli to nielen
turnaje, poľovačky, krvavé súboje, cestovanie, ale aj kaţdodenná práca na poli. Kniha
súţitia človeka a koňa je sprostredkovaná cez
osudy historických postáv, cez príbehy kráľov a rytierov,
urodzených dám, ale aj prostých poddaných. V niektorých
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okamihoch kôň doslova zmenil dejiny, ako sa stalo v bitke pri
Moháči, ktorú neobratný kráľov kôň povýšil na historický
medzník. „Verím, ţe táto kniha je krásna, múdra a bude aj
úspešná“ povedal PhDr. Pavel Dvořák a ďalej pokračoval, ţe
„politici by sa nemali vyjadrovať k histórii, lebo ignorujú
všetky základné výskumy a objavy slovenskej historiografie“.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 622/1/07
Preplnená divadelná sála Kultúrneho a metodického centra
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne sa 9. decembra 2007 premenila na rozprávkovú krajinu. Viac ako 200
detí zo Školského klubu detí
Sedmička pri Základnej škole na
Hodţovej ulici
v Trenčíne
sa
premenilo pod
vplyvom čarov zázračného sluchátka ţiačky Pipi na mnoţstvo
čertov, sobov, anjelov a ďalších viac-menej neskutočných bytostí. Nechýbali fantastické kostýmy s nebývalou fantáziou,
ktoré vznikli pod vedením vychovávateľky Janky Kováčikovej. Uviedli ich pod názvom nákupná horúčka. Na podujatie zavítalo aj viacero zahraničných interpretov vianočných
melódií, ktorých deti imitovali, nechýbal ani Betlehem s Anjelským spevokolom a Tichou nocou.
Info Trenčín 20.12.2007
Pomocná evidencia 688/1/07
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Dňa 13. decembra 2007 prezentovala spisovateľka, televízna moderátorka, imidţová poradkyňa, redaktorka a scenáristka Emma Tekelyová v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony
v Trenčíne svoju novú knihu „Lesk na pery“. Autorka v príhovore k čitateľkám povedala, ţe „aj túto knihu napísala na
objednávku vydavateľstva
Ikar.
Hlavnou postavou
románu je ţena menom Eva, ktorá je
o sebe presvedčená
je obyčajná ţena
a to, čo je o nej neobyčajné, ţe je
všetko v parfumérii. Preto vo vydavateľstve Ikar rozhodli pred prezentáciou novej knihy na verejnosti, rozhodol to
jej názov, skontaktovať sa s firmou Oriflain, ktorej jednou
z najúspešnejších pobočiek je Oriflain Slovakia. Preto i pri
dnešnej prezentácii novej knihy sa zúčastnili odborné poradkyne tejto firmy, ktoré na dvoch dobrovoľníčkach z obecenstva upravili pleť tváre z prírodných prípravkov spomínanej firmy. Popritom odpovedali na vznesené otázky dotýkajúce sa najmä z oblasti módnych trendov v líčení a najmä,
prečo sú prípravky tejto firmy dobré.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 682/1/07
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravilo na záver tohto roka reprezentatívny prierez tvorbou
súčasných profesionálnych výtvarníkov Trenčianskeho kraja
pod názvom Horizonty 3., ktorej vernisáţ uskutočnená 14.
de-cembra 2007 programovo nadviazala a bola logickým po660

kračovaním priaznivo prijatých a hodnotených výstav Horizonty 1. a 2., ktoré sa v Galérii M. A. Bazovského uskutočnili
v rokoch 1995 a 2000. „Ambíciou tohto podujatia nie je konfrontácia, ale úsilie vytvoriť čo najobjektívnejší obraz o profesionálnom výtvarnom umení v našom kraji, byť výsostne
aktuálnou sondou do ateliérov súčasných výtvarných umelcov“, pripomenula poslanie výstavy riaditeľka galérie PhDr.
Danica Lovišková. Hlavnou myšlienkou výstavy bolo komplexné
zmapovanie stavu a situácie vo
výtvarnom dianí v rámci celého
Trenčianskeho kraja. Návštevníci
sa tak na výstave mohli stretnúť s
mnohorakými výtvarnými disciplínami, od maľby, grafiky, kresby,
cez sochu, keramiku, sklo aţ po
fotografiu, textil či šperk. V prácach autorov mohli rozoznávať jednotlivé generačné vrstvy či jednotlivé umelecké programy.
Zatiaľ, čo v poslednom vydaní výstav prezentovalo svoje
práce 48 autorov, tak v tohoročnom to bolo aţ 57 výtvarníkov. „Vzniknutá kolekcia priniesla široký okruh námetov od
figúry cez portrét, krajinu aţ po zátišie, priblíţilo polohy fantazijné, expresívne, geometrické či poetické, od figuratívneho vyjadrenia
siahlo aţ po abstraktné,
od zobrazenia širokých
podôb reality aţ po tvorivé vyjadrenie vnútro661

ného sveta a vlastných pocitov umelcov“, pripomenula PhDr.
Danica Loviková. Výstava priniesla rôznorodý pohľad na
svet, rozvíjajúci sa v nevšedných priestorových, materiálových, kompozičných a farebných vzťahoch. Výstavu kurátorsky pripravili PhDr. Danica Lovišková, PhDr. Elena
Porubänová a PhDr. Alena Hejlová. „Potešilo, ţe popri starších autoroch, ktorí si uţ svoj individuálny program originálne
formulovali a niektorí sa aj presadili na celoslovenskej výtvarnej scéne, popri strednej generácii, ktorá si na viacerých
domácich a zahraničných výstavách obhájila originalitu a
invenčnosť svojej tvorby, na tohoročnej výstave sa etablovali
noví mladí umelci, ktorí svoje autorské koncepcie majú niekedy aţ prekvapujúco zrelo formulované a prinášajú na našu
výtvarnú scénu sympatickú zmenu, pohyb a nové impulzy,“
zhodnotila PhDr. Danica Lovišková. Jednou z prioritných
úloh Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je
zachytenie aktuálnej podoby tvorby výtvarníkov Trenčianskeho kraja. Súčasťou výstavy bude aj vydanie reprezentačného katalógu, komplexne prezentujúceho autorské programy všetkých prihlásených umelcov. „Je to dobrý krok k
naplneniu tejto našej zmysluplnej a zaujímavej galerijnej
aktivity“, uzatvorila riaditeľka PhDr. Danica Lovišková.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 674/1/07
V piatok 14. decembra 2007 predpoludním navštívila Špeciálnu základnú školu Vladimíra Predmerského v Trenčíne
20. ročná Holanďanka Andrea Versloot so svojimi rodičmi,
aby v tomto prostredí odovzdala finančný dar 1600 eur Fondu
dr. Klauna, ktorý získala neobvyklým spôsobom – bol vyhojdaný. Bliţšie o získaní peňazí komentovala Andrea, ţe
k peniazom prišla tak, ţe „sa musela 24 hodín hojdať na húpačke“. Peniaze prevzal dr. Klaun, alias Vladimír Kulíšek,
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ktoré budú pouţité na honorovanie stretnutí klaunov s deťmi
po celom Slovensku Okrem toho Andrea odovzdala deťom aj
futbalové dresy a iné športové potreby. No to nebolo všetko,
lebo aj jej otec Andreas Versloot, ktorý je známy ako aktívny
účastník uplynulých
podujatí s dr. Klaunom v Trenčíne, priniesol finančný dar
700 eur, ktorý pochádzal zo zbierky
medzi spolupracovníkmi.
Správkyňa
fondu Ing. Janka
Sedláčková okrem
poďakovania za vecné a finančné dary odovzdala Andrei na pamiatku fotografiu
z podujatia detí s dr. Klaunom a Andreasovi trenčianskymi
deťmi vymaľované pravé holandské dreváky.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 678/1/07
Slovenský film Rozhovor s nepriateľom reţiséra Patrika Lančariča získal špeciálnu Cenu divákov v rámci šiesteho ročníka filmovej prehliadky Stretnutie slovenského
a stredoeurópskeho filmu vo francúzskom meste CranGevrier. „Prehliadku, ktorá sa uskutočnila od 21. do 27. novembra 2007, spoločne organizovali partnerské mestá Trenčín
a Cran-Gevrier v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom,“ informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu Katarína Lednická. Okrem filmu Rozhovor
s nepriateľom boli na festivale uvedené snímky Iné svety
(Marko Škop, 2006), reţisérsky zostrih filmu Útek do Budína
(Miloslav Luther, 2005), dokumentárny film Tryzna (Vladi663

mír Kubenko, 1969) a pásmo študentských filmov z Vysokej
školy muzických umení v Bratislave. Program prehliadky doplnilo niekoľko výstav slovenských výtvarníkov, výstava
fotografií M. R. Štefánika a večer poézie.
tasr 18.12.2007
Ďalší balíček previazaný zlatou stuţkou priniesla na
Jazzovú draţbu Trenčianska jazzová spoločnosť v predvečer
Mikuláša 5. decembra
2007. V Jamm Clube ho
tentoraz rozbalila poľská
omladina Ecstasy Quaret,
ktorý hral v rámci európskeho turné vlastné skladby z nového CD. Náročné
skladby ovplyvnené klasickým ponímaním kompozície i prednesu interpretovali, ako sme si pri poľských kapelách uţ zvykli, dokonalou technikou podloţenou hlbokým
hudobným cítením. Tradíciou Jazzových draţieb je benefičná
účasť regionálnych výtvarných umelcov. Po koncerte sa obraz
Vladimíra Kudlíka vydraţil na podporu Detského domova v
Zlatovciach. Jazzová nádielka potvrdila svoju štedrosť nielen
počtom výborných podujatí, ale aj vysokou umeleckou
kvalitou ponúkaných podujatí. Vo štvrtok 13. decembra 2007
prišla do Jamm Clubu vynikajúca formácia Vertigo Quintet
ozdobená nevšednou krásou skladieb a spevu Doroty Bárovej. Nový projekt Vertigo Quintet & Dorota Bárová priniesli
úplne originálnu zmes jedného z najosobitejších hlasov na
európskej scéne, violoncella a poľsko-českých textov Doroty
Bárovej na jednej strane a zvuku Vertigo Quintetu na strane
druhej. Výsledkom bola krehká, atmosférická a poslucháčsky
vysoko prístupná hudba s inšpiráciami z free jazzu, world
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music, súčasnej váţnej hudby i popu, porovnateľná napríklad
s tvorbou Ornetta Colemana alebo Susanne And The Magical
Orchestra. Vertigo Quintet & Dorota Bárová súbeţne s
európskym turné práve dokončujú nové CD.
Trenčianske noviny 20.12.2007
Pomocná evidencia 697/1/07
V dňoch 7. aţ 9. decembra 2007 sa uskutočnil v Trenčíne
multimediálny festival nazvaný Alternatívne Vianoce. Jeho
začiatok patril premietaniu japonských animovaných filmov
a filmovou drámou Tsotsi, ocenenou Oscarom za najlepší cudzojazyčný film. Vo večernom programe prvého dňa festivalu
sa predstavilo na javisku kina Hviezda divadlo Skrat s hrou
„Nemusím veľa, stačí dobre“, ktorej dej sa sústreďuje na stretávanie dvojíc za účelom uspokojovania svojich sexuálnych
potrieb v neútulne zariadenej hotelovej izbe a pri ktorých reagujú skratovo. Záver prvého dňa patril vystúpeniu českej
kapely Květy a maďarskej kapely Yellow Spots s pravým
rock´n´rollom. Druhý deň festivalu začal opäť filmovým predstavením „Neţný Barbar“ a pokračoval monológom Slávky
Daubnerovej v hre „Hamlet stroj“ od Heinera Mullera. Po
krátkej prestávke sa predstavili so svojím programom hudobná skupina Karpatské chrbáty s veselými textami a záver patril ich lídrovi Braňovi Jóbusovi. Tretí deň festivalu sa začal
premietaním krátkych filmov, na ktoré nadviazala maďarská
skupina Másfél, hajúca progresívny rock.
Trenčianske noviny 20.12.2007
Pomocná evidencia 694/1/07
V pondelok 10. decembra 2007 Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených Slovenskej republiky v Trenčíne sa zaplnilo mladými ľuďmi, ktorí prišli povzbudiť svojich osemnástich kamarátov a spoluţiakov vo finálovej časti speváckej
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súťaţe 2. ročníka My Popstar. Odborná porota súťaţe pod
vedením predsedu Stanislava Kardoša s členmi - Martina Šindlerová, Lýdia Rapantová, Peter Sámel, Soňa Kardošová, Michal Tvrdý mala veľa práce, lebo speváci boli na súťaţ veľmi
dobre pripravení. V kaţdej kategórii súťaţilo deväť finalistov.
Napokon predsa odborná porota vyriekla ortieľ a v kategórii
od 11 do 14 rokov vyhlásila za víťazku Nikoletu Nosovskú
za Základnej školy v Bánovciach nad Bebravou. Na druhom
mieste v tejto kategórii sa umiestnila Michaela Chovancová
zo Základnej školy v Povaţskej Bystrici a na treťom mieste
Lucia Gachulincová. V kategórii od 15 do 18 rokov zvíťazil
Róbert Marko zo Stredného odborného učilišťa Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou. Na druhom mieste sa umiestnil
Lukáš Ciho z Obchodnej akadémie v Ilave a na treťom mieste
sa umiestnila Kristína Hamárová z Gymnázia v Povaţskej
Bystrice.
Po súťaţi vystúpila pred obecenstvom známa populárna
speváčka Martina Šindlerová, ktoré ju odmenilo potleskom.
Súčasťou podujatia bola prezentácia prvého CD víťazky prvého ročníka My Popstar Veroniky Červeňanovej, ktoré-mu
asistoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH so speváčkou Martinou Šindlerovou. Obaja mladej speváčke zaţelali veľa spokojných
poslucháčov a ďalšie úspešné napredovanie v speváckej kariére. Mladá speváčka pri tejto príleţitosti konštatovala, ţe
„vydanie CD bola pre mňa jediná šanca, aby som dokázala, čo
vo mne je“.
Trenčianske noviny 20.12.2007
Pomocná evidencia 693/1/07, 699/1/07
V konkurze o titul Európske hlavné mesto kultúry roka
2013 bojovalo deväť miest – Košice, Martin, Nitra, Prešov,
Bratislava, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Trnava a Trenčín.
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O tom, kto sa bude uchádzať o tento titul rozhodovala 14. decembra 2007 výberová komisia, ktorú viedol Róbert Scott.
Ten pre média uviedol, ţe na postupových miestach sa
umiestnili mestá Košice, Martin, Prešov a Nitra. Neumiestnené mestá, teda i mesto Trenčín, boli tak trocha
z výsledku hodnotenia komisie sklamané. O tom, ktoré zo štyroch miest s vybratým francúzskym mestom ponesie titul
Európske hlavné mesto kultúry 2013, rozhodne komisia
zloţená zo šiestich slovenských a siedmich európskych expertov v septembri roka 2008.
Trenčianske noviny 20.12.2007
Pomocná evidencia 697/3/07
Čaro Vianoc pod hradom je názov, pod ktorým sa kaţdoročne skrýva mnoţstvo spoločenských stretnutí, kultúrnych
podujatí, koncertov, divadelných predstavení a podobne. Spoločné majú jedno, ţe ich organizátori chcú spríjemniť divákom, poslucháčom, členom rôznych zdruţení a neziskových
organizácií, ale aj širokej verejnosti posledný mesiac kalendárneho roka. December je svojou sviatočnou atmosférou tak
trochu čarovný. Práve v tomto čase viac ako inokedy nakupujeme darčeky pre svojich blízkych. Je to však tieţ čas aj pripomenúť si tradície či uţ ide o nehmotné bohatstvo alebo
o výrobky, ktoré sa pripravujú prácou starými spôsobmi. Aby
sme sa v tomto predvianočnom zhone trošku zastavili, alebo
aspoň spomalili, pripravilo mesto Trenčín tieţ niekoľko tradičných podujatí. V období od 13. do 20. decembra 2007 sa
v popoludňajších hodinách na Mierovom námestí v amfiteátri
kaţdý deň s výnimkou víkendu uskutočňovalo Stretnutie s koledou pod stromčekom. Na pódiu sa prezentovali deti z folklórneho súboru Radosť, deti zo Základnej školy z Mníchovej
Lehoty, ale aj zo Základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne. Ani súbory dospelých sa nenechali zahanbiť. Do pro667

gramovej ponuky prispel Mestský dychový orchester, Evanjelický zbor Zvon, spevácky zbor Hornosúčan a Trenčiansky
spevácky zbor.
V silnej konkurencii hypermarketov aj tento rok mal svoje
čaro aj Vianočný jarmok. Tomuto tradičnému podujatiu patril
víkend 15. a 16. decembra 2007. Od
rána do neskorých
popoludňajších hodín prebiehal na
pódiu
program,
ktorý spríjemňoval
občanom pri návšteve predajných
stánkov s typickými vianočnými výrobkami z dreva,
keramiky, kovu i textilu. Hoci bolo skutočne chladné a chvíľami aţ nepríjemne veterné počasie, Trenčania do centra mesta prišli. A nielen oni, lebo pri pódiu sme privítali návštevníkov aj zo zahraničia. Aj deti si prišli na svoje. Videli
niekoľko divadelných predstavení, napríklad vianočné pásmo
Teatra Neline a Slovácky betlehem Rádu červených nosov.
Pre tých najodváţnejších bola za pesničku či básničku nachystaná sladká odmena. V programe ďalej vystúpili detské
folklórne súbory Radosť a Kornička, dospelých výborne pobavili ľudová hudba Borovienka či dychová hudba Skalanka,
ktorá prekvapila príjemnými vianočnými a muzikálovými melódiami. Ľudia medzi stánkami si zaspievali vianočné koledy
spolu so speváckou skupinou z Dolnej Súče a ţenskou vokálnou skupinou folklórneho súboru Kubran. Veľmi dobrý dojem
zanechali deti zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktoré
priviedla učiteľka Janette Strharská predvedením časť z hry
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Bathory. Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca - Brusna
opäť zaujala speváckymi výkonmi aj hrou na dnes uţ netypických píšťalách z kôry stromu. Hlavnými hviezdami, ktoré
zmobilizovali aj pri pocitovo mínusových teplotách ľudí, boli
speváčky Martina Schindlerová a Beáta Dubasová. Hoci
boli po svojich vystúpeniach skutočne premrznuté, stále sa
usmievajúc neodmietli ani autogramiádu pre fanúšikov.
Info Trenčín 20.12.2007
Pomocná evidencia 688/1/07
Počas Vianočných sviatkov pripravilo Trenčianske múzeum pre Trenčanov a návštevníkov Trenčianskeho hradu
zaujímavý program priamo na hrade. Správkyňa Trenčianskeho hradu Mgr. Monika Gurínová uviedla, ţe po prvýkrát
prišli s novinkou – programom pod názvom Vianoce na
hrade. V termíne od 15. decembra do 6. januára 2007 počas
beţných prehliadok na hrade rozvoniavali medovníky, blikali
plamene sviečok a hrala vianočná hudba. Prehliadky sa uskutočňovali tak ako doteraz, kaţdú hodinu a bola obohatená o
vianočnú výzdobu v Barborinom paláci stromčekmi, sviečkami a ďalšími symbolmi sviatkov. Pre návštevníkov pripravili informácie o vianočných zvykoch a spôsoboch slávenia týchto sviatkov v minulosti.
Trenčianske noviny 20.12.2007
V priestoroch Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v
Trenčíne si mohli návštevníci v decembri 2007 prezrieť
výstavu fotografií lektorky anglického jazyka Nicole Wrixon
pod názvom Ţivá mozaika, ktoré nafotila počas svojich ciest
po celom svete. Špecifikom týchto fotografií je, ţe zachytávajú osudy ľudí a kaţdá z nich má za sebou osobitný ľudský
príbeh v spojení s kultúrou danej krajiny. Ţivá mozaika v sebe
nesie symbolický názov. „Fotografie zobrazujú ľudí rôznych
etnických skupín, kultúr aj rasy na rôznych miestach sveta,“
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vysvetlila Nicole Wrixon. „Zámerne tu však nie sú fotografie
z Európy, pretoţe som chcela študentom priblíţiť ľudí z
menej známych krajín,“ doplnila. Ďalej zdôraznila, ţe takmer
so všetkými ľuďmi, ktorých fotila, si vytvorila osobný vzťah,
a preto sú jej všetky fotografie veľmi blízke. Na Slovensku
má veľa priateľov. Nicole Wrixon vyučuje v piaristickom
gymnáziu angličtinu od septembra tohto roku. Ako sama
uviedla, jej vzťah k našej krajine je veľmi blízky, pretoţe tu
má niekoľko blízkych priateľov. K foteniu sa dostala náhodou. „Samotná fotografia ma zaujala počas mojich tínedţerských čias a odvtedy vlastne fotím,“ uviedla fotografka.
Nicole počas svojho ţivota navštívila uţ päťdesiatpäť krajín.
V súčasnosti ţije s manţelom deviaty rok v Rakúsku. Doteraz
usporiadala dvanásť výstav a väčšina z nich sa konala vo
Viedni.
Trenčianske noviny 20.12.2007
Dňa 19. decembra 2007 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţnici
Michala Rešetku Trenčíne vyhodnotenie literárnej súťaţe Roka Jozefa Miroslava
Hurbana,
vyhlásenej
v Národnej rade Slovenskej republiky na podnet
predsedu Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
MUDr. Pavla Sedláčka,
ktorá trvala od februára
2007 do februára 2008.
zľava – PhDr. P. Parenička, Mgr. M. Halečková, PhDr. P. Cabadaj
Prihlásené literárne práce hodnotila odborná porota v zloţení – Mgr. Marta Halečková, PhDr. Pavol Parenička a PhDr. Peter Cabadaj.
Úvod podujatia patril ţiakom 8. a 9. ročníka Základnej školy
Trenčín, Novomeského ulica, ktorí pod vedením svojej uči670

teľky Mgr. Bartalošovej sa zúčastnili literárno-historickej exkurzie o Jozefovi Miroslavovi Hurbanovi v Hlbokom, Dobrej
vode a Modre a zoznámili prítomných, čo všetko pri tejto príleţitosti zaţili. Z exkurzie priniesli aj veľa písomného a fotografického materiálu, s ktorým zoznámili prítomných. Prácu
odbornej poroty zhodnotil jej predseda PhDr. Pavol Parenička, ţe všetci porotcovia vloţili do tejto práce s plnú váţnosť, poctivosť a svedomitosť. Literárna súťaţ
bola rozdelená do dvoch
vekových kategórií – prvá kategória vo veku od
14. do 18. rokov, druhá
kategória od 18. po nekonečno. Do prvej kategórie bolo prihlásených
jedenásť literárnych prác,
v ktorých sa objavili začiatočnícke nedostatky, preto nebola
udelená ani prvá cena. Druhá kategória bola poznačená inou
kvalitou, najmä skúsenosťou súťaţiacich. V tejto kategórii
aj keď kritéria súťaţe stanovili príspevky z prózy, prišli aj
pokusy o odborné články, poéziu a eseje. Osobne bol veľmi
sklamaný, ţe v súťaţných prácach sa objavilo veľa gramatických chýb. V podstate však treba konštatovať, ţe súťaţ splnila svoje ciele, t.j. ţe súťaţiaci sprítomnili myšlienky J. M.
Hurbana spôsobom mnohokrát aj nevšedným. Záver podujatia
patrilo oceneniu najlepších súťaţných prác :
A) kategória od 14. do 18. rokov
1. neudelená
2. „Tá, ktorá mala všetko zmeniť“ od Veroniky Bobošíkovej z Gymnázia M. R. Štefánika z Nového Mesta
nad Váhom
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3. „A ticho zavládlo svetom“ od Aleny Košnárovej
z Gymnázia M. R. Štefánika z Nového Mesta nad
Váhom
B) kategória od 18. rokov aţ nekonečno
1. „Nevešaj hlavu“ od Václava Kostelanského z Povaţskej Bystrice
2. „Neopustený národ“ od Ing. Jany Judinyiovej z Trnavy
3. „Iná doba“ od PaedDr. Ľubomíra Kiku z Podolia
3. „Bystrý mysliteľ, britký polemik“ od Mgr. Miroslava
Gendu
Cenou Miestnej organizácie
Matice slovenskej v Trenčíne bola
ocenená práca „Sláva národa hodná je obetí“ od autora Dávida
Muránského
z Piaristického
gymnázia J. Braneckého v Trenčíne.
zľava - ocenený Dávid Muranský
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 683/1/07
V rámci koncertnej koncoročnej šnúry po Čechách a Slovensku vystúpila aj v Trenčíne v Piano klube 29. decembra
2007 speváčka Jana Uriel. V 80-tych rokoch bola v Československu známou speváčkou a v Trenčíne v rokoch 1982 –
1983, mala dokonca svoj Fanklub. Ten vznikol, keď ako
členka kapely Ľuda Krausa AB Normal, odspievala päť koncertov na výstave Trenčín mesto módy v roku 1983. „Vtedajší
teenageri ju nevolali inak ako Pope alebo Popka. A meno Jana
Pope si potom nechala aj v Anglicku po zvyšok 80. rokov,“
hovorí vedúci vtedajšieho Fanklubu Miro Bruna. Najskôr
umelecké mená striedala a uţ sedem rokov pouţíva meno či
tajný kód ako sama hovorí. Jana je frontmanka skupiny
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Illuminatica, kde na bicie hrá majster bubeník Jiří George
Hrube, zakladateľ pôvodného Praţského výběru a následne
člen mnohých iných skupín. Skupinu tvorili ešte basgitarista
Kastanek a gitarista Kousek. V pódiovej show Janu dopĺňali
dvaja tanečníci - Ali N a Mir B. Ako prezradil ďalej Miro
Bruna, program zostavila Jana podľa svojho obľúbeného štýlu, ktorý nazýva „okamţitizmus“, t.j. ţe scenár koncertu a
mágia celého vystúpenia sa vyvíja aţ v deň koncertu, často aţ
počas neho. V koncerte zaznelo aj niekoľko starých hitov, ako
V stínu kapradiny či Copánky v novej verzii ako Korálky
nadějí, ale i novinky, ktoré ešte len vyjdú, všetky skladby mali
české texty a pár ich zaspievala v latinčine.
Vlastné poznámky
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Duchovný a náboţenský ţivot
Stalo sa uţ tradíciou, ţe počas vianočných sviatkov
prichádzajú do trenčianskych domácností so svojimi koledami
deti. Počas tohoročných vianočných sviatkov koledníci Dobrej
noviny v Trenčíne vyzbierali 73.455,- Sk, ktoré boli odvedené
na podporu Afriky.
Vlastné poznámky
Jubilejný 15. ples kresťanských rodín sa uskutočnil v Trenčíne v sobotu 10. februára 2007 uţ tradične v priestoroch
Stredného odborného učilište ţelezničného v Trenčíne. Po
krátkych príhovoroch organizátora plesu Ing. Mariána Ţáka,
riaditeľa Spolku sv. Vojtecha Vendelína Plevu, Petra Holbičku z Rádia Lumen a dekana Trenčianskej farnosti Mgr.
Milana Kupčíka sa kultúrnou vloţkou začal odvíjať program
plesu. Kysucký rodák Mgr. Milan Kupčík si zavolal na pomoc
kaplánov
(tieţ
Kysučanov)
Mgr. Slavomíra
Trnku, Mgr. Pera
Blahovca,
Mgr. Stanislava
Caránka (ten nepochádza z Kysúc) a za podpory
ďalšieho Kysučana Pavla Holbičku zaspievali ťaotvorenie plesu
havú a clivú pieseň „Kysuca, Kysuca...“ Pridali muzikanti a o chvíľu celá sála.
Začalo sa tak napĺňať motto podujatia, vyjadrená myšlienkou
Blaise Pascala : „Človek je zrodený pre radosť. Cíti to a ne674

potrebuje na to ţiadne dôkazy.“ Podporila ho aj myšlienka
ďalšieho veľkého Francúza Paula Moranda: „Najkrajšou cestou, po ktorej môţeme kráčať tu na zemi, je, keď ideme
jeden k druhému“. Vzápätí dostala slovo Stankovská kapela
pod vedením Jozefa Horňáka a tanečný parket sa zaplnil do
poslednej medzierky. Prestávky medzi tanečnými kolami vyplnil spontánny spev účastníkov podporený priamo pri stoloch
harmonikárom kapely Mgr. Ladislavom Ţiškom. Výťaţok
z plesu bol vopred určený na neinvestičný fond Sofia pre
ţiakov a študentov z početných rodín, ďalej pre Základnú školu sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne a na duchovnú
formáciu a prácu s mládeţou.
Info 22.02.2007
Pomocná evidencia 80/1/07
Dňa 20. apríla 2007 sa po skončení funkčného štvorročného
obdobia provinciála rehole piaristov sa uskutočnili v Trenčíne
v refektári Kolegia piaristov voľby, v ktorých zvolili delegáti
provincie nového provinciála na nové funkčné obdobie, ktorým sa stal staronový provinciál Ján
Kováč
z Nitry. Za jeho dvoch asistencov boli
zvolení
Stanislav Bujdák a trenčiansky piarista
Juraj
Gendiar.
Ján Kováč
Na
voľbách sa zúčastnil
najvyšší predstavený
rehole piaristov pater
generál Jesús Maria
Lecea z Ríma a jeho
asistent pre strednú
Európu József Lu675

pert. O ďalších úlohách v novom funkčnom období provinciál
Ján Kováč povedal, ţe to najdôleţitejšie je predovšetkým
sústrediť sa na výchovu mladej generácie.
Vlastné poznámky
Na deň pracovného voľna 8. mája 2007, keď si celá naša
spoločnosť pripomínala ukončenie druhej svetovej vojny
Farský úrad rímsko-katolíckej cirkvi zorganizoval pre mladých veriacich cyklistický
výlet ku kostolíku v Pomínovci, ktorý je od Trenčína
vzdialený cca 20 km za obcou Kameničany v Ilavskom
okrese. Pred svätou Trojicou
na Mierovom námestí sa však
stretlo len asi 17 cyklistov,
keď ostatných zrejme odradili nepriaznivé predpovede
počasia. Do cieľa cesty cyklisti dorazili presne na pravé
poludnie, čo potvrdili zvonením zvona kostolíka. Modlitbou a náboţnými piesňami oţili múry starého kostola. Aj keď priebeh trasy na začiatku sprevádzali ojedinelé
kvapky daţďa, ale v priebehu výletu sa cyklistov usmialo aj
slniečko. A tak nikto z cykloturistov neľutoval, ţe tento deň
vyplnil duchovno a športovo.
Vlastné poznámky
V piatok 29. júna 2007 bola v Trenčíne ustanovená nová
farnosť v Biskupicich. Za správcu farnosti bol vymenovaný
vdp. Peter Knapec.
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Od nedele 01. júla 2007 bol ustanovený za
kaplána v Trenčianskej farnosti novokňaz vdp.
Tomáš Zelenák.
K 01. júlu 2007 boli z Trenčianskej farnosti
preloţení kapláni vdp. Peter Blahovec za správcu kaplán Tomáš Zelenák
farnosti v obci Selec a vdp. Slavomír Trnka za kaplána vo
farnosti Čadca - mesto. Za ich obetavosť a sluţbu v našej
farnosti im úprimne ďakujeme, nech ich Boţia láska sprevádza a nech sa im na nových pôsobiskách darí.
www.fara.sk
Púť k pustovníkom a patrónom Nitrianskej diecézy sv.
Andrejovi - Svoradovi a Benediktovi sa začala svätou omšou
vo vynovenom pútnickom kostole na Malej Skalke uţ v utorok
17. júla 2007. Omšu vysluhoval skalský farár Stanislav
Strapko, ktorému koncelebrovali kňazi zo susedných farností
a redemptoristi z kláštora v Kostolnej – Záriečí. Po svätej omši
sa vydala procesia asi dvesto veriacich s kňazmi a s relikviami
svätých do kláštora
benediktínov na Veľkej Skalke. V sobotu
púť pokračovala vys
luhovaním
sviatosti
zmierenia od 17. hodiny. Večer o 19. hodine sa uskutočnila v
areáli pred chrámom
slávnosť, keď nitriansky sídelný biskup
v popredí zľava Mons. Jozef Kráľ s biskupom Mons. Viliamom Judákom
Mons. Viliam Judák privítal a symbolicky uviedol titulárneho opáta skalského Mons. Jozefa Kráľa. Pri oltári mu
odovzdal pastiersku palicu, ako symbol pastierskej starostlivosti o toto posvätné miesto, kde ţili obaja pustovníci. J. Kráľ
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celebroval potom svoju prvú svätú omšu na tradičnej púti, ktorej sa zúčastnil uţ ako 15 - ročný v roku 1953 počas prázdnin
strávených u sestry v Trenčíne. Po bohosluţbách sa biskup
Mons. Viliam Judák povedal, ţe „Jozefa Kráľa ustanovil do
funkcie 22. septembra minulého roku. Jeho prvá cesta viedla
na Skalku a kostolu venoval kalich a cibórium na uloţenie
sviatosti oltárnej. Je rodákom zo Zlatých Moraviec, ale ku
Skalke a našim patrónom má osobný a vrúcny vzťah. „Dnešnú
svätú omšu som zvolil zámerne na jeho verejné uvedenie do
funkcie v kruhu veriacich. Veď je to nová historická skutočnosť z toho hľadiska, ţe od menovania posledného opáta,
čadčianskeho farára Štefana Stolárika nebol menovaný jeho
následník. Štefan Stolárik zomrel v roku 1940.“ Ako ďalej
uviedol, „predchádzajúce časy nepriali
cirkevnému ţivotu
a uţ ani nebýva zvykom, aby sa oţivovali miesta, ktoré
historicky zanikli“.
Podľa Mons. Viliama Judáka má hlbokú symboliku menovanie titulárneho
opáta, aby sa o Skalku viac duchovne ako materiálne staral. „Mons. Jozef Kráľ
pôsobil dlhšie vo vatikánskom rozhlase. Je apoštolský protonotár a kanonik Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Prijal
menovanie s veľkou pokorou a vďačnosťou a jeho záujem
o Skalku dosvedčuje, ţe ustanovenie opáta je opodstatnené
a bude mať aj duchovný prínos. Ide aj o určitú duchovnú
symboliku medzi večným mestom Rímom, sídlom svätého
otca a touto lokalitou, veď viacerých opátov menoval práve
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pápeţ.“ Nitriansky sídelný biskup vymenoval titulárneho opáta Mons. Jozefa Kráľa na tisíce výročie Nitrianskej kapituly.
Obnovili sa uţ neexistujúce opátstva a ich titul moţno
udeľovať významným osobnostiam, aby sa predovšetkým
duchovne starali o tieto miesta. V ten istý večer sa naplnil
mládeţnícky program a kríţová cesta v lese pri kostole. Hodinu pred polnocou sa konala svätá omša novokňazov Nitrianskej diecézy s novokňazským poţehnaním, po ktorej nasledovala celonočná adorácia pod vedením rodinných spoločenstiev. Počas trvania púte mohli pútnici navštíviť kláštor,
kde sa v sobotu vo večerných hodinách uskutočnila gréckokatolícka posvätná liturgia vedená trenčianskym gréckokatolíckym farárom Igorom Cingeľom. Nedeľa sa začala
svätou omšou o 6. hodine. Pokračovaním bola uţ tradičná
poľsko-slovenská svätá omša o 8. hodine a vyvrcholením púte
bola slávnostná svätá omša o pol jedenástej, ktorú celebroval
americký biskup Joseph V. Adamec v prítomnosti biskupa
Mons. Viliama Judáka. Veriacich prekvapila výborná slovenská výslovnosť, a preto bola na mieste otázka, kde sa ju naučil.
Odpoveď znela veľmi jednoducho a proste. Biskup Joseph V.
Adamec je síce Američan, ale jeho rodičia pochádzajú z blízkej Trenčianskej Závady a pokrstení boli v Nemšovej. Otec
odišiel za prácou do USA a po siedmich rokoch prišla za ním
matka. Brat sa uţ narodil v Amerike a po trinástich rokoch
som prišiel na svet aj ja. Na Slovensku má dodnes viac rodiny,
ako za morom, kde ţije len brat a jeho rodina,“ vysvetlil
biskup pensylvánskej diecézy Altoona-Johnstown J. V.
Adamec.
Info Trenčín 26.07.2007
Pomocná evidencia 480/1/07
Štyridsaťtri detí z Trenčína 24. júla 2007 preţilo čaro Štedrého večera v rekreačnom stredisku Riviéra pri obci Udiča,
miestna časť Upohlav, v okrese Povaţská Bystrica. Trávili
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týţdeň v tábore nazvanom Anno Domini 2007, ktorý organizovalo občianske zdruţenie Nodam (školské sestry Notre
Dame) v spolupráci s farnosťou Trenčín – Juh. „V letnom
tábore preţívali deti liturgický rok v skrátenej forme. V
pondelok bolo adventné obdobie, v utorok Vianoce, v stredu
bolo obdobie cez rok a vo štvrtok sme preţivali pôstne obdobie“, popísal program tábora farár Jozef Varhaník. V
piatok deti preţívali Veľkú noc a v sobotu v deň odchodu bol
deň Ducha svätého s rozposlaním učeníkov medzi ostatných
ľudí. Deti v tábore privítal Ján Krstiteľ odetý v ťavej koţi a
veľmi autenticky znázornil krst pokánia s pomocou dvoch
animátoriek. Neodohral sa v Jordáne, ale vo veľkom vedre a
dámy mali riadne umytú hlavu. Štrnásť animátorov, dve
rehoľné sestry a farár Varhaník pripravili pre deti vo veku od
šesť do pätnásť rokov bohatý program. Hry sa striedali s
pracovnou činnosťou, nechýba ani duchovná stránka. Deti s
animátormi vytvorili rodiny a v malých spoločenstvách
intenzívne preţívali týţdeň na okraji Javorníkov pri Nosickej
priehrade. V utorok pred večerou deti chystali darčeky a
potom všetci vyobliekaní čakali pred jedálňou. Na mnohých
tvárach bolo vidieť ľahký záchvev nervozity a očakávania pre
Štedrou večerou. Vítali ich slávnostne prestreté stoly s oblátkami, medom, cesnakom a ovocím. V strede stál vyzdobený
vianočný stromček a pod ním boli poukladané pekne zabalené
darčeky. Po krátkej modlitbe a tradičných ľudových zvykoch
v podaní Jozefa Varhaníka nasledovalo poţehnanie od dospelých v podobe medového kríţika na čelo a všetci sa s chuťou
pustili do hrachovej polievky a ryby so zemiakovým šalátom.
Po večeri chodili jednotlivé „rodiny“ k stromčeku a rozdeľovali si darčeky. Na záver všetci v kruhu okolo stromčeka
spievali koledy a nechýbala ani neoficiálna vianočná hymna
Tichá noc, svätá noc. Na deti ešte čakal ţivý betlehem a všetci
sa pri ňom poďakovali malému Jeţiškovi za dary. Polnočná
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svätá omša dala definitívnu bodku za bohatým dňom, plným
záţitkov, radosti a hier. „V lete som ešte vianočný stromček
nezdobil, má to svoje čaro, aj keď som si pri štedrovečernom
stole spomenul na rodičov. Vtedy mi bolo na chvíľku smutno,“ povedal 11 - ročný Slavo Bránik. Vo farskom tábore bol
aj minulý rok a nevymenil by ho, pretoţe sú tu dobrí ľudia a
účastníci si uţijú veľa veselých chvíľ medzi kamarátmi.
www.tasr.sk 25.07.2007
Info Trenčín 09.08.2007
Pomocná evidencia 501/1/07
Dňa 8. septembra 2007 si Mesto Trenčín pripomenulo slávnostnými bohosluţbami vo farskom kostole Narodenia Panny
Márie jeho zasvätenie k narodeniu Panny Márie, ktoré
celebroval v slávnostnej atmosfére Nitriansky diecézny
biskup Mons. Viliam Dudák, za prítomnosti primátora Mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera a riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej. V slávnostnej homílii biskup Mons.
Viliam Dudák pripomenul „význam viac ako tisícročnej tradície, ktorou si naši predkovia pripomínali na Mariánskom
vrchu v Trenčíne narodenie Panny Márie, aby si tak uctili
Boţiu i našu matku.“ Keďţe slávnostné bohosluţbami sa uskutočnili s práve ukončenými rekonštrukčnými prácami na
veţi kostola, Mariánskeho námestia, Lurdskej jaskyne a preloţení sochy Piety v závere svätej omše vyjadril poďakovanie
všetkým, ktorí sa s mimoriadnou horlivosťou a aktivitami
zapojili do zdarného priebehu rekonštrukčných prác, osobitne
Mestu Trenčín, Trenčianskemu múzeu, Krajskému pamiat681

kovému úradu, sponzorom,
dodávateľským firmám a brigádnikom, čím celý priestor
dostal dôstojný ráz. Po svätej
omši biskup Mons. Viliam
Dudák posvätil pri Lurdskej
jaskyni rekonštruované priestory a udelil záverečné poţehnanie.
Záverom treba podotknúť, ţe rekonštrukčné práce si
vyţiadali náklady vyše 10 miliónov Sk. Samotné predláţdenie
námestia andezitovou dlaţbou a okruhliakmi stálo 4,7 milióna
Sk sa podieľalo s financovaním Mesto Trenčín.
Vlastné poznámky
Veľmi dobre sa do povedomia mladých ľudí, ale i skôr
narodených vţili cyklistické túry organizované Farským úradom v Trenčíne. Jedným z posledných výletov do blízkeho
okolia bol uskutočnený
dňa 23. septembra 2007.
Prekrásne jesenné počasie uţ so známkami
babieho leta prilákalo
viac ako 25 bicyklistov,
ktorí sa presne o 14,30 h
stretli pri sv. Trojici
a vydali sa na trasu
Trenčín, Kubrica, Soblahov, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Trenčín. Cesta
viedla okolo letnej plavárne po násype k hydrocentrále Skalka
aţ na kriţovatku pri stráţnom domku, kde sme prešli cez
ţelezničnú trať Bratislava – Ţilina a komunikáciu 1/61 a popri
predajni Fiatu sme prišli do Kubry. Cestou okolo kostola začalo tiahle stúpanie okolo Kubranskej kyselky do Kubrice, kde
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na hornom konci odbočili doprava, na Soblahov. V tom
strmom brehu všetci zoskočili z bicyklov, aby sa dostali na
príjazdnú cestu do Soblahova. Cesta cyklistov však viedla nie
cez dedinu, ale horskou cestou, po ktorej v minulosti premávala horská ţeleznička zo Selca voziaca drevo na pílu
v Kubre. Prešli okolo horárne a dlhšia zástavka bola pri
Soblahovskej kyselke, kde sme sa napili čerstvého medokýšu.
Cesta pokračovala ďalej po horskej ceste a pred Mníchovou
Lehotou v strmom svahu sme prišli do stredu dediny. Strmosť
svahu si vyţiadal aj malé zranenie jednej cyklistky, keď
v plnej rýchlosti pribrzdila na mäkkom podklade cesty spadla
a odrela si koleno. Sestrička Gorazda z Milosrdných sestier Satmárok jej ho ošetrila. Po tejto
zdravotnej vynútenej prestávke
sme pokračovali cez kruhový
objazd do Trenčianskej Turnej
a okolo Biskupíc do Trenčína.
Všetci boli šťastní, ţe sa v podstate všetci vrátili domov zdraví, naplnení krásou jesennej
prírody.
Vlastné poznámky
Štatistika trenčianskej farnosti za rok 2007
počet krstov celkom
184
A) z toho :
- do jedného roka
153
- do 7 rokov
9
- do 14 rokov
14
- nad 14 rokov
8
B) z toho
a) chlapci

87
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b) dievcatá

97

prvé sväté prijímanie 141
birmovka
6
sobáše
119
z toho :
- katolík s katolíkom
93
- katolík s nekatolíkom 8
- katolík s nepokrsteným 18
pohreby
- zaopatrení
- nezaopatrení

157
65
92
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Telesná výchova a šport
V Prievidzi sa uskutočnili dňa 7. januára 2007 majstrovstvá
Slovenska v cyklokrose na rok 2007. Vlaňajšie prvenstvo neobhájil Milan Barényi, novým šampiónom sa stal Maroš Kováč z Dukly Trenčín časom 1:09,24. „Hneď v prvom kole,
keď som testoval trať, som spadol a myslel som si, ţe je po
nádejach, lebo tieto majstrovstvá som chcel vyhrať. Našťastie
stratu som hneď dohnal a potom som uţ išiel svojím tempom
na prvom mieste aţ do cieľa. Musím však uznať, ţe preteky
boli náročné vzhľadom na blatistý terén, ale cítil som sa vo
forme a tak mi bolo v podstate jedno, či je trať zmrznutá alebo
blatistá. Na svetovom šampionáte v Belgicku by som si rád
zlepšil svoje vlaňajšie 26. miesto a skončil v prvej dvadsiatke,“ povedal v cieli Kováč. Kvality víťaza uznal aj vlaňajší
šampión Barényi : „Hoci pre ochorenia som nemal veľa natrénované, Kováčovi v tejto forme by som aj tak ťaţko dokázal vzdorovať. Momentálne je titul v správnych rukách.“
Reprezentačný tréner Róbert Glajza určil nomináciu na
majstrovstvá sveta, ktoré budú o dva týţdne v Belgicku : „V
kategórii muţov elite budú Slovensko reprezentovať Maroš
Kováč, Milan Barényi, Václav Metlička (Plzeň) a ja a v mládeţníckych kategóriach Gavenda, Šimora a Fagan, obaja zo
ŢP Šport Podbrezová.“ Celkové poradie :
1. Maroš Kováč (Dukla Trenčín) 1:09:24,
2. Milan Barényi 1:10:54,
3. Róbert Glajza 1:13:26 (ŢP Šport Podbrezová),
4. Róbert Gavenda (Uerotti, Tal.) -1 kolo,
5. Róbert Bachratý (Dukla Trenčín) -1 kolo,
6. Štefan Gajdošík (ŢP Šport Podbrezová) -1 kolo,
7. Branislav Zachar (Dukla Trenčín) - 2 kolá,
8. Roman Broniš (Dukla Trenčín) - 2 kolá.
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Treba podotknúť, ţe Róbert Gavenda, Róbert Bachratý
a Branislav Zachar sú pretekármi do 23 rokov.
Trenčianske noviny 10.01.2007
Pomocná evidencia 10/2/06
Riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Dušan Lobotka a Tomáš Filadelfi z 1.FBC Trenčín odovzdali ceny najlepším hráčom florbalového turnaja stredných
škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja Canadien Cup,
ktorý sa uskutočnil v Trenčíne. Z kaţdého druţstva, hrajúceho finálovú skupinu organizátori vyhodnotili najskôr najlepších hráčov. Z Gymnázia Ľ. Štúra – Gabriela Meszároša,
Piaristického gymnázia Gabriela Tanušku, Obchodnej akadémie – Dominika Podmanického a Strednej priemyselnej
školy strojníckej Romana Cíbika. Neskôr odmenili najlepších
jednotlivcom celého turnaja. Za najlepšieho bol vyhodnotený
Jakub Gašparovič, za najlepšieho strelca bol vyhodnotený
opäť Jakub Gašparovič a za najlepšieho brankára bol vyhodnotený Ján Krajča. Odmeneným boli odovzdané vecné
ceny a diplomy.
Vlastné poznámky
V slovinskom Trbovlje sa konal v závere minulého roka 34.
ročník Európskeho pohára v karate mládeţe, dorastu, juniorov, seniorov a veteránov. Vyše 800 pretekárov z 11 štátov
štartovalo v Polaj sport hall. V bojoch o
víťazstvo nechýbali ani karatisti z klubu
Laugaricio Trenčín. Vzácne striebro v
kategórii 16-17 ročných do 65 kg vybojoval po náročných zápasoch s pretekármi Macedónska, Francúzska, Chorvátska a domáceho Slovinska Marek
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Kulík.
Info Trenčín 25.01.2007
Pomocná evidencia 21/1/07
V dňoch 14. a 21. januára 2007 sa v telocvični Stredného
odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne sa konal uţ jubilejný 10. ročník súťaţe „Stretko liga“, ktorého sa zúčastňujú mladí ľudia, navštevujúci niektoré z kresťanských
spoločenstiev, pôsobiacich v Trenčíne a jeho okolí. Muţskému
osadenstvu sa pred desiatimi rokmi a po niekoľkých nevydarených pokusoch podarilo zorganizovať vytúţený premiérový ročník. O putovný pohár zápolilo 8 kolektívov. Hralo
sa systémom kaţdý s kaţdým a vzhľadom na časové a
priestorové obmedzenia trval jeden zápas 10 minút. Liga nie je
vekovo obmedzená. Najmladším hráčom tohto ročníka bol
10-ročný Samko Lezo, najstarším 52-ročný Peter Škrovánek. Zaujímavosťou bola i účasť kňazov. Aktívne sa do
zápasov zapojili traja a v hľadisku v úlohe divákov a poradcov
sedeli ďalší dvaja. Pre nás všetkých bolo stretanie sa s kňazmi
na takejto neutrálnej pôde cennou skúsenosťou. O búrlivú
divácku kulisu sa postarali aj manţelky s deťmi, ktoré prišli
povzbudiť svojich favoritov. íťazom jubilejného ročníka sa po
prvý raz stalo druţstvo z Orechového, absentujúce len v
prvom ročníku. Od vtedy sa pravidelne umiestňovalo len na
niţších medailových pozíciách. Smolu sa chalanom podarilo
pretrhnúť aţ v tomto roku a konečne si mohli odniesť putovný
pohár.
Trenčianske noviny 31.01.2007
Pomocná evidencia 32/1/07
V historickej sále Čierneho orla v Prešove vyhlásili
výsledky premiérového ročníka ankety Bedmintonista a Bedmintonistka za rok 2006. Prvenstvá v ankete získali Michal
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Matejka a Zuzana Orlovská. V čase vyhlasovania výsledkov
bol prvým Slovákom, ktorý sa dostal do svetovej stovky
v dvojhre na turnaji v iránskom Isfaháne, a tak prestíţnu cenu
prevzal jeho otec Dušan. Dvadsaťpäťročný Trenčan Michal
Matejka má za sebou veľmi úspešnejší rok. Okrem zaujímavých výsledkov v dvojhre bol spolu s Evou Sládekovou aj
v prvej svetovej päťdesiatke v mixe. Na majstrovstvách sveta
v badmintone v kategórii jednotlivcov sa mu ako prvému
Slovákovi podarilo postúpiť vo dvojhre do 2. kola. Na jeho
dosiahnutom športovom ocenení majú športové úspechy :
postup vo svetovom rebríčku zo 170. miesta na 98. miesto;
na turnaji v Madride skončil na 17. mieste;
na turnaji v Soluni
Vlastné poznámky
Toľko očakávaný turnaj Trenčín Cup 2007 sa definitívne
zapísal do histórie prípravky chlapcov AS Trenčín 97 v
nedeľu 4. februára
2007 keď v podvečer boli vyhlásené
definitívne výsledky celého turnaja.
Kvalitne obsadený
turnaj s mnoţstvom
kvalitných zápasov
bol určite úspechom
všetkých tých, ktorí
prispeli k príprave a
bezchybnému priebehu turnaja. Všetkým patrilo jedno veľké poďakovanie. Poďakovať sa treba i Mestu Trenčín, bez ktorého podpory by sa
tento turnaj určite nemohol uskutočniť. Mesto Trenčín zastupoval pri odovzdávaní cien najlepším druţstvám a jed688

notlivcom nový prednosta mestského úradu Ing. František
Sádecký. Okrem neho ocenenia odovzdávali aj bývalí či
súčasní hráči AS Trenčína Martin Fabuš, Ondrej Šmelko a
Roman Hodál. Táto nedeľa sa stala sviatkom mládeţníckeho
futbalu v Trenčíne. Tohoto turnaja sa zúčastnilo osem druţstiev – AS Trenčín „A“, AS Trenčín „B“, MŠK Ţilina, Slovan
Bratislava, Spartak Trnava, ZTS Dubnica, FC Brno a 1. FC
Slovácko. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým, čo znamená,
ţe kaţdé druţstvo odohralo sedem veľmi kvalitných zápasov.
Čo sa týka dvoch trenčianskych druţstiev, tak ako tréneri
očakávali aj diváci, ţe sa konečne podarí domácim hráčom
vyhrať aj pred domácim publikom. Tejto skutočnosti bol prispôsobený aj tréningový proces počas posledných dvoch
týţdňov. Od „A“
druţstva sa jednoznačne očakávalo medailové
umiestnenie a od
„B“ druţstva sa
očakávalo, ţe sa
svojich
silnejších súperov nezľaknú a potrápia
ich. A výsledok ?
Obaja
tréneri
konštatovali, ţe obe druţstvá naplnili ich predstavy do bodky.
AS Trenčín „A“ obsadilo s bilanciou 5 víťazstiev a 2 prehier
konečné tretie miesto s jednobodovou stratou na víťaza. O
kvalite a vyrovnanosti druţstiev i celého turnaja svedčí fakt,
ţe rozdiel medzi prvým a piatym druţstvom boli len 3 body.
Hráči podali veľmi dobré vyrovnané výkony a dôleţité bolo,
ţe hrali ako tím. Paradoxne svoj najlepší zápas na turnaji
prehrali s neskorším víťazom celého turnaja druţstvom MŠK
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Ţilina 1:2. Tak ako všetky druţstvá, ani naši chalani sa
nevyhli zaváhaniu. V zápase s druţstvom Slovácka totálne
„vybuchli“ či uţ v defenzívnej alebo ofenzívnej činnosti.
Jednoznačne im chýbala agresivita pri napádaní a tlak na
súpera, všetko to čo ich zdobilo v ostatných zápasoch. V
celkovom hodnotení však určite zanechali veľmi dobrý dojem,
o čom potvrdzujú i pozvánky súperov na prípravné zápasy
alebo turnaje. Čo sa týka „B“ druţstva, i ono zahralo veľmi
dobre, dokonca v niektorých zápasoch dokonca veľmi milo
prekvapili. Vyrovnané zápasy odohrali s druţstvami FC Brno,
ZTS Dubnica i so Slovanom Bratislava, kde pri troške streleckého šťastia mohli zápas aj vyhrať. Určite neboli na turnaji
do počtu a boli dôstojným súperom pre všetky ostatné druţstvá, čo je potešiteľný fakt, pretoţe moţno do budúcnosti rátať
s minimálne 20 hráčmi, ktorí budú schopní hrať a bojovať o
víťazstvá s kýmkoľvek. Takţe na záver môţeme povedať, ţe
turnaj sa vydaril nielen po organizačnej, ale i po výsledkovej
stránky. Uţ dnes sa organizátori tešia na letnú podobu tohto
turnaja.
www.AS 97
Učitelia telesnej výchovy Roman Bakoš a Igor Schlezinger pre svojich
ţiakov navštevujúcich Základnej školy Trenčín, Na dolinách pripravili 24
hodinový futbalový
nonstop maratón.
Začiatok ,,dvadsaťštyri
hodinovky“
bol v prvý januárový piatok presne
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o 15,00 h. Obstaral ho slávnostný výkop riaditeľky školy Mgr.
Evy Masácovej. Od toho momentu sa začal nekompromisný
boj s časom a hlavne s fyzickými silami, ktorý sa rozhodli
absolvovať chlapci z futbalových tried 9. C a 8. C. Úvod bol
veľmi svieţi, ale s pribúdajúcim časom odchádzala kondícia a
sily. Hrali štyri muţstvá, ktoré sa striedali po 20 minútových
intervaloch cez deň a v nočných hodinách po jednej hodine.
Počas celej akcie bolo veľmi dôleţité dodrţiavať pitný reţim a
doplňovať energiu vhodnou stravou. Toto všetko mala pod
kontrolou zdravotníčka Edita Fraňová. Dôleţitou morálnou
podporou bola aj návšteva rodičov, učiteľov, kamarátov a
spoluţiakov, ktorí veľkou mierou prispeli k oţiveniu samotných hráčov. Svetlým momentom bola aj nočná návšteva učiteľky Jany Tilandyovej, ktorá nielenţe prišla povzbudiť, ale
si zahrala 20 minút a dokonca vsietila 1 gól. Zahanbiť sa
nedali ani učitelia, I. Sglezinger trafil sieť 59-krát a R. Bakoš
strelil 53 gólov.
Konečný výsledok : 9. C - 8. C 765:678.
Najlepší strelec : Jaroslav Horčičák 119 gólov.
Účastníci :
9.C trieda - Anton Fraňo (39 gólov), Jakub Agafon (58),
Filip Bretschneider (25), Samuel Štefánik (112), Jakub
Hrnčár (71), Matej Mikuš (51), Jaroslav Horčičák (119),
Peter Kozic (33), Róbert Gešnábel (68), Juraj Tulpík (64),
Peter Mego (61), Ján Hradský (51).
8.C trieda - Martin Benčík (62), Michal Súdny (74), Juraj
Michalec (74), Jakub Ilenčík (16), Rastislav Dvorský (71),
Patrik Škvarka (42), Tomáš Malec (49), Eduard Klačman
(38), Filip Jánsky (60), Rastislav Getta (71), Róbert
Kováčik (49).
Po hromadnom hlasitom odpočítavaní posledných 10 sekúnd bola ,,dvadsaťštyri hodinovka“ odtrúbená v sobotu
o 15,00 h. Po ukončení boli všetci unavení, zničení, ale zároveň
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šťastní, ţe to dokázali. Hráči si zaslúţia obrovskú pochvalu a
samozrejme, ţe aj sponzori, vďaka ktorým sa mohlo toto
podujatie uskutočniť.
Info Trenčín 08.02.2007
Na halových majstrovstvách Slovenska v ľahkej atletike
v kategórii dorastu v Bratislave dňa 9. februára 2007 získali
majstrovské tituly aj reprezentanti mesta Trenčín :
- hod guľou – Matúš Olej, Slávia Športová škola Trenčín
výkonom 16,19 m;
- beh na 800 metrov – Viktória Kotoučková, Slávia
Športová škola Trenčín výkonom 2:25,72 min.
- beh na 1500metrov – Monika Mišínová, Slávia Športová
škola Trenčín výkonom 5:06,05 min.
tn.mesto.sk 09.02.2007
Dňa 16. februára 2007 Osemročné športové gymnázium
v Trenčíne vyhlásilo víťaza ankety o najlepšieho športovca
školy. Podľa očakávania sa ním stal opäť cyklista Róbert
Gavenda, ktorý v roku 2006 pridal k svojmu titulu majstra
Európy za rok 2005 pridal víťazstvo vo svetovom pohári
a druhé miesto na majstrovstvách sveta v cyklokrose. Podiel
na úspechu majú tréneri Stanislav Ďurikovič a Juraj Gavenda.
Na druhom mieste sa umiestnil triatlonista Martin Hubáček,
ktorý si na svoje konto športových úspechov zapísal – 5. miesto v štafete a 13. miesto v jednotlivcoch duatlonu majstrovstiev Európy juniorov v Taliansku, 34. miesto v jednotlivcoch
triatlonu majstrovstiev Európy juniorov vo Francúzsku, 14.
miesto v štafete majstrovstiev Európy juniorov v Chorvátsku,
1. miesto v jednotlivcoch a v druţstvách kvadriatlonu v Čechách. Podiel na jeho úspechu má tréner Mgr. Karol Moravčík. Tretie miesto v poradí získal kanoista Lukáš Likavčan, zverenec trénera Mgr. Jaroslava Ziga za 6. miesto v C4
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500 metrov na majstrovstvách Európy juniorov v Grécku. Na
ďalších miestach bez určenia poradia, skončili :
plavkyňa Lívia Bizupová,
hádzanárky Ivana Trochtová, Eva Podhradská, Zuzana
Ţideková, ktoré ako členky druţstva SR do 18 rokov na
Majstrovstvách Európy vo Švédsku získali 12. miesto;
hokejisti Juraj Mikuš. a Ondrej Mikula, ktorí ako členovia druţstva Slovenskej republiky do 18 rokov Majstrovstvách sveta vo Švédsku získali 7. miesto;
hokejisti Andrej Sekera a Vladimír Kováč, ktorí ako členovia druţstva Slovenskej republiky do 20 rokov na Majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade získali 8. miesto;
kanoista Lukáš Lengvarský získal 9. miesto v K2 na 1000
metrov na majstrovstvách Európy juniorov v Grécku;
vzpierač Michal Pokusa získal 7. miesto v dvojboji na majstrovstvách Európy juniorov v Taliansku;
plavec Marián Tomaník získal 12. miesto v disciplíne 50
metrov znak a 13. miesto v disciplíne 100 metrov znak na
majstrovstvách Európy juniorov v Španielsku;
volejbalisti Michal Hruška, Jakub Musil a Lukáš Diviš,
ktorí ako členovia druţstva Slovenskej republiky juniorov
získali 8. miesto na majstrovstvách Európy juniorov
v Rusku.
Pomocná evidencia 74/1/07
V piatok 16. februára 2007 sa v kine Hviezda uskutočnil
večer s horolezcom Gabom Čmárikom. Slovenský horolezecký reprezentant priniesol priaznivcom lezectva, horskej
turistiky a priateľom nový film, ktorý krátko pred celoslovenskou premiérou práve v Trenčíne dokončil kameraman Paľo
Pekarčík. Film mapoval vlaňajší dvojmesačný pobyt dvoch
slovenských špičkových horolezcov Gaba Čmárika a Doda
Kopolda v Karakorame – Pakistan, počas ktorého zdolali stenu
693

Uli Biaho (stará sliepka) alpských štýlom a ďalšie dva štíty.
Bol to uţ druhý film trojice Čmárik, Kopold a Pekarčík.
Prvým bol film z výstupu na Veľké Trango. „Nový film je iný,
ako z Tranga, ktorý Paľo robil ako súbor osobných výpovedí.
Tento nový film je jedinečný v tom, ţe priniesol cenný
dokumentačný materiál z výstupu alpským štýlom. Takto
zdokumentovaných je minimálne mnoţstvo výstupov alpským
štýlom. V základnom tábore nakrúcal Paľo, ale v stene sme
mali malú kameru a filmovali sme sa tam navzájom,“ vysvetľuje Gabo. Preplnenému hľadisku kina Hviezda najskôr
pripravil prezentáciu fotografií z doterajších výprav do
Pakistanu či Patagónie, ku ktorým pridal sprievodný komentár. Potom prišiel rad aj na 58-minútový záznam. „Film
zostrihal Paľo z 25-hodinového filmového materiálu,“ skonštatoval Čmárik, ktorý si chce kameru uţ brávať do steny aj
pri ďalších výpravách. „Aby vznikli také originálne zábery
treba sa len prinútiť vytiahnuť kameru a začať filmovať, i keď
sa to človeku v stene častokrát nechce,“ priznáva Čmárik.
Film s jednoduchým názvom Uli Biaho je nielen autentickou,
ale aj emotívnou výpoveďou. Silné záţitky umocňovali aj
niektoré silné a nie veľmi spisovné slová. Na ich prítomnosť
však upozornil publikum Gabo vopred.
Trenčianske noviny 22.02.2007
Dňa 21. februára 2007 prijal primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler najlepších športovcov mesta Trenčín za rok
2006 v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne. Po
príhovore odovzdal pamätné listy :
1. v juniorskej kategórii :
- cyklistovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Róbertovi Gavendovi z TJ Slávia Športová škola Trenčín, ktorý v uplynulom roku 2006 získal 2. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v cyklokrose, Holandsko;
1. miesto vo svetovom pohári;
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- triatlonistovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Martinovi Hubáčkovi z TJ Slávia Športová škola Trenčín,
ktorý v uplynulom roku 2006 získal 1. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v kvadriatlone, kategória jednotlivcov a druţstiev v Čechách a 5. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v duatlone v Taliansku;
- fitneske, reprezentantke Slovenskej republiky Mariane
Holbovej z Fitness-Gabrhel Trenčín za 5. miesto na Majstrovstvách sveta junioriek vo fitness v Taliansku;
- krasokorčuliarovi Petrovi Hebrovi z TJ Dukla Trenčín
za 3. miesto na majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky v krasokorčuľovaní muţov kategórie juniorov;
2. kategórii dospelých :
- mašérovi, reprezentantovi Slovenskej republiky v športe
psích záprahov Ing. Jurajovi Potočkovi z Musher Club
Trenčín, ktorý získal 1. miesto Majstrovstvách Európy
v disciplíne PZDT (psie záprahy dlhé trate) na 145 km,
Slovensko, Krahule;
- vozíčkárovi, paraolympionikovi, reprezentantovi Slovenskej republiky v súťaţi hand bike v cyklistike s postihnutím kategórie HC2A Rastislavovi Turečkovi z TJ
Dukla Trenčín, ktorý v uplynulom roku 2006 získal 2.
miesto na Majstrovstvách sveta vozíčkárov v maratóne,
Nemecko a vynikajúce umiestnenia v súťaţiach Európskeho pohára 2006 v maratóne, kde získal tri prvé miesta
a v ďalších skončil druhý, tretí a štvrtý;
- vzpieračovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Bc.
Martinovi Tešovičovi z Vojenského športového klubu
Dukla Trenčín za 5. miesto v trhu, 6. miesto v dvojboji a
9. miesto v nadhode, ktoré dosiahol Majstrovstvách sveta
Dominikánskej republike;
- kanoistom, reprezentantom Slovenskej republiky Ing.
Danielovi Biksadskému a Ľubomírovi Hagarovi z
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Vojenského športového klubu Dukla Trenčín za 7. miesto v C2 200 metrov na Majstrovstvách sveta, v Maďarsku, 6. miesto C2 200 m a 9. miesto C2 500 m Majstrovstvách Európy v Českej republike;
- horolezcovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Gabrielovi Čmárikovi z Horolezeckého klubu James Trenčín za výstupy v roku 2006 :
- Pakistan - Karakoram, prvovýstup Uli Biaho – Drastissima – ocenený Slovenským horolezeckým spolkom
„Zlatou karabínou“;
- Pakistan - Karakoram, prvovýstup Haina Brakk – Dolzag dihedrall – ocenený Slovenským horolezeckým
spolkom „Bronzovou karabínou“
Jeho výsledky ho zaraďujú medzi najlepších horolezcov sveta v jeho kategórii.
- kulturistovi, reprezentantovi Slovenskej republiky
Mariánovi Beţovi z Fitness-Gabrhel Trenčín za
9. miesto na Majstrovstvách Európy v Bratislave;
- karatistovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Petrovi Kumičíkovi z Laugaricio Trenčín – klub karate
Slovakia za 2. miesto vo Svetovom pohári v kategórii
seniorov vo Švédsku a za 1. miesto v Európskom pohári v kategórii seniorov v Belgicku;
- horolezcovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Viliamovi Šujanovi z Horolezeckého klubu James Trenčín za najvýznamnejší výstup roku 2006 bol severnou
stenou Grandes Jorasses, cesta Walkrov Pilier a je tieţ
víťaz celoslovenskej súťaţe „Choď a lez“;
- ľahkému atlétovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Jozefovi Repčíkovi z TJ Slávia Športová škola
Trenčín za 16. miesto v behu na 800 metrov na
Majstrovstvách Európy vo Švédsku;
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- florbalistkám, reprezentantkám Slovenskej republiky
Klaudii Petrovskej a Hane Korčekovej z ŠK 1.FBC
Trenčín, ktoré získali 10. miesto na Majstrovstvách
sveta v Nemecku;
- tanečnému páru, reprezentantom Slovenskej republiky
Róbertovi Pavlíkovi – Eve Prnovej z Tanečného
klubu Dukla Trenčín za 4. miesto v medzinárodnej súťaţi IDSF Internationál Open Rising Star v Slovinsku
a za 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii
dospelých 10T;
- zlatokopom Jozefovi Reţnému, Ing. Helene Reţnej
a ich deťom Michaele a Michalovi z Cechu zlatokopov Trenčín, ktorý v priebehu rokov 2000 – 2006
získali tieto ocenenia :
kategória juniori : 1. miesto Michaela Reţná
2. miesto Michal Reţný
kategória ţeny :
1. miesto Ing. Helena Reţná
kategória muţi :
1. miesto Jozef Reţný
Vlastné poznámky
Dňa 11. februára 2007 usporiadala TJ Štart Svinná futbalový turnaj prípraviek narodených po 1. januári 1998 a mladších v športovej hale vo Svinnej za účasti druţstiev PFK
Piešťany, HFK Prievidza, FC Nitra, AS Trenčín a muţstiev
Svinná „A“ a Svinná „B“. Turnaj priniesol zápasy dobrej
úrovne, k čomu prispela aj početná divácka kulisa. Všetky
zápasy na prekvapenie zúčastnených absolvovalo bez prehry
domáce muţstvo Svinná „A“, ktoré sa stalo aj víťazom turnaja, pred muţstvom FC Nitra a najväčším favoritom AS
Trenčín. Poradie :
1. Svinná „A“
2. FC Nitra
3. AS Trenčín
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4. PFK Piešťany
5. HFK Prievidza
6. Svinná „B“
Trenčianske noviny 22.02.2007
Pomocná evidencia 71/1/07
V piatok 23. februára 2007 v poslednom kole tohoročnej
hokejovej extra ligy hostila Dukla Trenčín stále úradujúceho
majstra Slovenska MSHK Ţilina, nad ktorým zvíťazila 4:3
(3:1, 0:2, 1:0). Domáci Trenčania boli jasným papierovým
favoritom, čo potvrdili uţ v úvodnej tretine, kedy si vytvorili
sľubný dvojgólový náskok. Zdalo sa, ţe tento zápas bude pre
Duklu ľahko straviteľným sústom, lenţe vôbec to nebola avizovaná prechádzka ruţovou záhradou. Ţilinčania, vedomí si,
ţe nemajú čo stratiť, jedine iba získať dokázali v 35.
min. vyrovnať z
presilovky na 3:3 a
začínalo sa od začiatku. Chlieb sa
nakoniec lámal aţ
v poslednom dejstve, kedy sa Trenčanom predsa len
podarilo štyri minúty pred koncom hracieho času vsietiť
Húţevkom v oslabení vytúţený víťazný gól a zaknihovať si
tak povinné najtesnejšie víťazstvo. Zaujímavosťou bolo, ţe
v drese hostí hralo viacero bývalých hráčov Dukly Trenčín Opatovský, Zlocha, Lezo, Kivoň, Lelkeš. Bolo to bojovné
meranie síl s víťazným vyvrcholením v prospech domácich.
Základná časť hokejovej extra ligy skončila s týmto umiestnením druţstiev :
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1. Košice
54
2. Zvolen
54
3. Slovan
54
4. Trenčín
54
5. Martin
54
6. Poprad
54
7. Nitra
54
8. Skalica
54
9. L. Mikuláš
54
10. Ţilina
54
Vlastné poznámky

32
29
27
27
24
24
19
17
16
11

55 12
6 4 15
65
55
5 4 21
3 4 23
95
23
1 2 35
2
7

200:131
159:137
16
17
163:144
159:148
21
32
139:211
34

106
99
179:143
178:128
82
78
149:156
144:202
50
121:191

93
91
75
55
37

Trenčianska športová hala bola v poslednú februárovú nedeľu 25. februára 2007 dejiskom 8. ročníka halového futbalového turnaja seniorov - Memoriálu Karola Borhyho. Na
turnaji hrali muţstvá v dvoch skupinách. V skupine „A“ sa
predstavili futbalisti - LR Crystal Lednické Rovne, Spartaka
Bánovce n/B., FK Veľká Hradná a TTS Trenčín „A“.
Víťazom skupiny sa stali futbalisti Lednických Rovní, keď
postupne zdolali Bánovce 4:2, V. Hradnú 2:1, TTS Trenčín
„A“ 5:1.
V skupine „B“ štartovali tieto tímy: FK Trenčianske Jastrabie, FK Trenčianske Teplice, FK Drietoma, TTS Trenčín
„B“. Víťazom skupiny sa stali futbalisti Trenčianskych Teplíc,
ktorí porazili Trenčianske Jastrabie 2:1, TTS Trenčín „B“ 2:0,
Drietomu 4:1.
Vo finále sa stretli hráči LR Lednické Rovné s hráčmi
Trenčianskych Teplíc a v kvalitnom meraní síl zvíťazili 5:3,
čím obhájili vlaňajšie prvenstvo. V boji o 7.- 8. miesto sa
stretli TTS Trenčín „A“ s Trenčianskym Jastrabím 2:1, o 5. 6. miesto sa stretli TTS Trenčín „B“ - V. Hradná 2:4, o 3. 4.
miesto sa stretli Drietoma - Bánovce 0:6. Za najlepšieho
brankára bol vyhodnotený Martin Daniš z Bánoviec (cenu
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odovzdal T. Rihošek) a za najlepšieho strelca Marek Mišík z
Lednických Rovní (cenu odovzdal Ľ. Koiš). Víťazný pohár
odovzdala kapitánovi LR Lednické Rovne dcéra Karola
Borhyho - A. Ţitňanová.
Trenčianske noviny 28.02.2007
Pomocná evidencia 87/1/07
Hokejisti Dukly Trenčín sa stali prvými semifinalistami
Slovnaft extraligy po štvrtom víťaznom zápase v Martine na
jeho zimnom štadióne. Trenčianski hokejisti Dukly vyuţili
hneď prvý mečbal, keď v metropole Turca vyhrali po boji 3:2.
Tento výsledok sa o rozdiele jedného gólu sa zopakoval trikrát
v štyroch hokejových stretnutiach s HC Martin. Na svojho
semifinálového súpera si však museli počkať do piatku 16.
marca 2007, keďţe v sériách Zvolena s Nitrou i Slovana
Bratislava
s Popradom sa budú
hrať
minimálne
aspoň dva zápasy.
Prvý mečbal bude
v utorok 6. marca
2007 v Steel Arene
Košice, ktoré vedú
v sérii so Skalicou
3:1. Trenčania mali teraz vyše týţdňa času na prípravu na ďalšiu fázu vyraďovacích bojov.
tn.mesto.sk
Dňa 24. februára 2007 sa základná časť extraligy do florbale muţov sa skončila. Florbalisti 1.FBC Trenčín na základe
víťazstva s Juventou Ţilina v poslednom kole si zabezpečili
účasť v play off. Do záverečných bojov o majstra Slovenska
vo florbale okrem nich v aktuálnej sezóne budú bojovať kluby,
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ktoré skončili do 8. miesta, t.j. Dragons Bratislava, Hurikán
Bratislava, ATU Košice, HKL-MHM Petrţalka, Grasshoppers
Ţilina, M-Šport Trenčín a Florko Košice. Posledné dve
druţstvá z extraligovej tabuľky -Juventa Ţilina a Nitra sa
stretnú s prvými dvoma celkami z 2. ligy. Súperom Trenčanov
bude Hurikán Bratislava, ktorý vďaka vyššiemu počtu bodov
zo vzájomných zápasov s ATU Košice obsadil druhú priečku
v tabuľke po základnej časti. Výsledková tabuľka základnej
časti :
1. Dragons BA
22
18 1
3
153:84 36
2. Hurikán BA
22
16 1
5
128:81 33
3. ATU Košice
22
16 1
5
169:83 33
4. Petrţalka
22
13 1
8
192:186 27
5. Grasshoppers ZI 22
11 1 10
163:138 23
6. M-Šport Trenčín 22
10 2 10
150:162 22
7. 1.FBC Trenčín
22
9 2 11
163:166 20
8. Florko Košice
22
9 0 13
144:153 18
9. Lido BA
22
8 0 14
134:158 16
10. Nová Dubnica
22
7 2 13
125:182 16
11. Juventa ZI
22
6 1 15
130:163 13
12. ŠK DFK Nitra
22
2 2 18
110:205 5
Vlastné poznámky
Na kvalitne obsadenom futbalovom turnaji druţstiev chlapcov narodených v roku 1996, ktorý sa uskutočnil 24. februára
2007 aj za účasti chlapcov – futbalistov futbalovej prípravky
AS Trenčín v hale gymnázia Piešťany, za účasti muţstiev z
Piešťan, Šale, Trnavy, Senca, Kopčian a AS Trenčín. Mimoriadne dobre sa darilo chlapcom z Trenčína, ktorí prevalcovali - vyhrali nad kaţdým, čo im prišlo do cesty. Chlapci
prešli turnajom bez straty bodu, s celkovým skóre 24:9. Je to
historicky prvé víťazstvo tohto futbalového ročníka a právom
si odviezli na svojej hrudi zlaté medaile. Je len na škodu veci,
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ţe sa od ďalšej futbalovej sezóny toto muţstvo čiastočne rozpadne na základe rozhodnutia klubu AS TN a to pokračujúcim
zriadením „futbalovo-povinnej“ triedy v Základnej škole Detské mestečko v Trenčine - Zlatovciach.
Trenčianske noviny 07.03.2007
Pomocná evidencia 95/2/07
Sokolovňa Jednoty Sokol Trenčín bola miestom 2. ročníka
ţupného turnaja - o pohár starostky Povaţskej sokolskej ţupy
za účasti Jednoty Sokol Trenčín 1., Jednoty Sokol Trenčín 2.,
TJ Sokol Vinohrady Bratislava, Tempisch Dubnica a Stok
Trnava. Po otvorení súťaţe bratom Jozefom Malatom, sestrou starostkou Jednoty Sokol Trenčín Ľubicou Drţkovou a
sestrou starostkou Povaţskej sokolskej ţupy Oľgou Samákovou sa rozbehli súboje na palubovke. Čo bolo dôleţité, ţe
športový duch panoval aj mimo športového diania na palubovke. Víťazom súťaţe sa stali : 1. Stok Trnava pred TJ Sokol
Vinohrady Bratislava, Jednotou Sokol Trenčín 1. a Jednotou
Sokol Trenčín 2. Prvé tri druţstva obdrţali krásne ceny v podobe medaily a víťazný kolektív sa stal drţiteľom pohára a
volejbalovej lopty.
Trenčianske noviny 07.03.2007
Pomocná evidencia 96/2/07
V prvých marcových dňoch sa vo švédskom meste Malmö
uskutočnil medzinárodný hokejový turnaj ţiakov (ročník
1997-1998) - Nilsson Cup, na ktorom sa zúčastnil aj výber
prípravky 3+4 Dukly Trenčín. Mladí hokejisti pod vedením
trénerov Ľuboša Goliana a Štefana Škvarku v silnej konkurencii desiatich švédskych a dánskych muţstiev dosiahli historický úspech, keď ako prvé muţstvo zo Slovenska turnaj bez
jedinej prehry vyhralo. Víťazstvo trenčianskych chlapcov sledoval aj bývalý vynikajúci hráč trenčianskej Dukly a slo702

venskej reprezentácie Ľubomír Sekeráš, ktorý momentálne
pôsobí práve v hokejovom tíme - Malmö Redhawks. Svoje
veľké hokejové srdce dokázal tým, ţe mladým trenčianskym
hokejistom zaplatil štartovný poplatok a vybavil im ubytovanie.
V semifinále si Trenčania zmerali sily s kvalitným dánskym
muţstvom - HC Esbjerg a v infarktovom závere, kde vyrovnalo v poslednej sekunde zápasu a potom po samostatných
nájazdoch vyhrali 3:2 gólmi Puša, Bernáta a Hecla.
Finále turnaja medzi druţstvami Dukly Trenčín a HC Rodovre z Dánska sledovalo takmer 500 divákov, ktorí si ich
svojím predchádzajúcim získali, a preto fandili trenčianskemu
muţstvu. To nakoniec jediným gólom Hatalu získalo vytúţený
pohár a zlaté medaily.
O tento nadovšetko cenný a historický úspech mladých
hráčov Dukly Trenčín sa zaslúţili hráči - M. Vanko, K. Chyla,
F. Osvald, P. Filina, P. Augustín, M. Boţík, T. Konečný, M.
Gallo, M. Puš, B. Sádecký, M. Bernát, S. Boór, M. Hecl, A.
Hatala, A. Šiška, M. Škvarka, E. Smolka, Š. Trnavský.
Trenčianske noviny 15.03.2007
Pomocná evidencia 111/1/07
Horolezec Jaroslav Dutka z Trenčína v
sobotu 10. marca 2007 odletel na horolezeckú výpravu do Himalájí s Bratislavčanmi Paľom Lazarom, Jozefom Kopoldom
a Marekom Hudákom, s ktorými sa pokúsi
vystúpiť na dve hory, 8201 metrov vysokú
Cho Oju a 8041 metrov vysokú Shisu Pangmu. Do Himalájí nejde prvýkrát, no ani raz
na vytúţenom vrchole nestál, i keď počas
expedícií na dve najvyššie hory sveta Mount Everest a K2
dosiahol výšku nad 8000 metrov. Ako hovorí, sila takýchto
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kopcov je taká veľká, ţe ani ten najsilnejší človek im nemôţe
siahať po päty. „To znamená, ţe kopec a okolnosti rozhodnú
či človek dostane šancu vystúpiť na vrchol, alebo nie. Patrí to
k úcte k horám,“ vysvetľuje horolezec, ktorý má skúseností na
rozdávanie. Domov by sa mal vrátiť 10. mája 2007. „Dúfajme,
ţe aj s vrcholmi vo vrecku,“ dodal na záver. A čo na to
manţelka Mária ? „Kaţdá výprava znamená pre nás doma
strach. Je úplne jedno, či ide na expedíciu prvý, alebo
tridsiatyštvrtýkrát.“
Trenčianske noviny 15.03.2007
Pomocná evidencia 109/1/07
V piatok 16. marca 2007
usporiadal školský klub Základnej školy Trenčín, Ul. P.
Bezruča športové popoludnie. V jeho prológu si najskôr
zahrali volejbal druţstvá učiteľov z usporiadajúcej školy
a zo škôl Dolná Súča a Nemšová. Športové popoludnie
vyvrcholilo cvičením aerobiku rodičov a detí, ktoré pripravili
vychovávateľky J. Matlová a J. Reháková. Po skončení
cvičenia aerobiku prišli na rad súťaţné športové disciplíny ako
je kotúľ vpred, dribling s loptou, preskoky cez švihadlo, podliezanie či silové cvičenie, v ktorých v hojnom počte 40 zúčastnených rodičov a detí bojovali proti sebe dve druţstvá.
Skandovaniu, povzbudzovaniu a bojovnosti veru bolo nadostač. Výsledok športového zápolenia bol tesný. Veľký potlesk
bol odmenou nielen pre víťazné, ale aj pre porazené druţstvo.
Všetci odchádzali domov spokojní a ţelali si, aby sa podobné
športové aktivity v školskom klube detí ešte zopakovali.
Vlastné poznámky
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Takmer presne do hodiny a do dňa sa trafili do rozmarov
tohtoročnej zimy organizátori 2. ročníka medzinárodných pretekov psích záprahov Oravský long 2007, uskutočnené dňa
17. marca 2007, ktoré boli súčasťou Európskeho pohára
FISTC. Trojdňové súťaţné zápolenie v okolí najchladnejšieho
miesta na Slovensku malo mať pôvodný termín v polovici
decembra 2006, ale nedostatok snehu prinútil zakladateľa pretekov a úspešného slovenského reprezentanta Antona Mikloviča preloţiť podujatie na záver sezóny. Nové lyţiarske centrum Orava Snow vytvorilo pre 27 súťaţiacich a vyše stovku
psov z Česka, Nemecka a Slovenska výborné podmienky,
preto niektorí mašéri aj nahlas vyslovili túţbu bojovať tu raz o cennejšie
vavríny, nielen o pohárové body. Ako
potvrdil pre agentúru SITA starosta
obce Oravská Lesná Albín Viater, o
dva roky by radi organizovali na hornej Orave majstrovstvá Európy na dlhých tratiach. „Aj keď sa v našej obci
len rodí tradícia pretekov psích záprahov, zásluhou tohtoročného majstra
Európy Antona Mikloviča z Bučian pri
Trnave, ktorý sa väčšiu časť zimy pripravoval na svoj úspech
práve u nás v Oravskej Lesnej a dal dohromady kvalitný štáb
organizátorov, je to reálna myšlienka. Verím, ţe ju podporí aj
naše obecné zastupiteľstvo a prihlásime sa do kandidatúry,“
netajil spokojnosť s aktivitami mašérov pri slávnostnom
vyhlasovaní výsledkov Oravského longu A. Viater. Spokojný
bol aj víťaz najdlhšej kategórie Long na 100 km Juraj Potoček z Trenčína, ktorý na februárovom šampionáte starého
kontinentu v Taliansku po minuloročnom zlate pridal do svojej zbierky striebro. „Bola tu najnáročnejšia trať, akú som na
Slovensku jazdil, ale na druhej strane preteky ukázali našu
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pripravenosť aj na uznávané severské podujatia, kde tie podmienky sú ešte ťaţšie,“ dodal aktuálny vicemajster Európy
Juraj Potoček, ktorý by si v budúcom roku rád skúsil niektorý
z kvalitných nórskych „longov“. Z výsledkov 2. ročníka Oravského longu 2007, kategória Long 100 km - 1. Juraj Potoček
(MK Trenčín) 8:49:44,2, 2. Anton Miklovič (PH Bučany)
10:01:50,2, 3. Jana Holá (Česká republika) 10:20:05,6.
www.tnmesto.sk
Hádzanárske druţstvo ţiačok Základnej školy Trenčín, Kubranská zopakovali cenný minuloročný úspech, keď obhájili v
okresnom finále majstrovský titul. Zo základnej skupiny postúpili z prvého miesta, keď porazili druţstvo Základnej školy
Soblahov 28:6 a Základnej školy Trenčín, Bezručová 26:16.
Vo finálovom meraní síl v Soblahove zdolali Základnú školu
Novomestského 9:6 gólmi - M. Rajnohovej 7, V. Hrochovej 2.
V druhom zápase remízovala Základná škola Trenčín, Východná so Základnou školou Trenčín, Novomestského 7:7 a v
rozhodujúcom zápolení Základná škola Trenčín, Kubranská si
za remízu 6:6 podelila body so Základnou školou Trenčín,
Východná a to stačilo mladým kubranským dievčatám k zisku
prvenstva. Druhá skončila Základná škola Trenčín, Východná, tretia Základná škola Trenčín, Novomestského. Oporou
víťazného kolektívu bola brankárka A. Balajová.
Trenčianske noviny 21.03.2007
Pomocná evidencia 124/3/07
Ing. Pavol Gáborík, otec slávneho hokejistu v zámorí, sa
pustil do ďalšieho „šialenstva“. Okrem toho, ţe pomáha pri
prevádzke hokejového štadióna svojho syna Mariána v Trenčíne, má vlastnú stolársku firmu a stíha vyrábať aj 20 kg
curlingové kamene. Tento olympijský šport ho natoľko pobláznil, ţe sa mu v noci o ňom aj sníva. „Na Slovensku sa
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curling iba rozvíja, ale v zámorí či v Škandinávii je veľmi
populárny. Bol by som rád, keby sa aj u nás viac dostal do
povedomia,“ povedal. Aj preto sa rozhodol spoločne so svojím
bratom vyrobiť niekoľko súprav curlingových kameňov, ktoré
sa doposiaľ na Slovensko dováţali iba zo zámoria a Škótska.
A veru nebol to lacný špás, veď šestnásťčlenná súprava stojí
aţ 250 - tisíc korún. „Kamaráti ma vyprovokovali, ţe nedokáţem vyrobiť také kamene, aké sa dováţajú k nám. Tak som sa
do toho pustil a teraz zisťujem, ţe mi to zaberá veľa času.
Zanedbávam iné veci, ale baví ma to,“
prezradil Ing. Pavol Gáborík, ktorý sa v
Kanade osobne stretol s viacerými zanietencami tohto ľadového športu. „Prvé súpravy
mali ešte menšie chybičky, kĺzavosť kameňa
bola o dve percentá pomalšia. Najnovšie kusy
uţ spĺňajú všetky parametre. V najbliţšom
období ich budeme testovať.“ Ak v okolí
Trenčína tento olympijský šport poblázni
verejnosť, Gáboríkovci uvaţujú, ţe vedľa hokejového stánku
pristavia aj dve curlingové dráhy, preto dali vypracovať
štúdiu. Ale zatiaľ sú to iba úvahy. Zatiaľ skúšame curling s
kamarátmi. Výhoda je, ţe to môţu hrať ľudia rôznej vekovej i
váhovej kategórii.
Vlastné poznámky
Druhým finalistom Slovnaft extraligy sa stalo druţstvo
Dukla Trenčín. V šiestom zápase dňa 24. marca 2007 Dukla
porazila HC Košice 4:2. Rovnaký bol aj konečný stav série.
Úvodné minúty boli z oboch strán opatrné, keď brankári
pozbierali iba niekoľko neškodných pukov. V polovici prvej
dvadsaťminútovky však prišli silné momenty domácej Dukly.
Góly strelili : 11. Hanzal (Sivák, A. Kollár), 28. Húţevka
(Hanzal, Urban), 45. Poljaček (P. Mikuš, V. Nemec), 59. Kóňa
(Pardavý, Melichárek) - 22. Dravecký (Kmiť), 37. Kontšek (I.
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Droppa, Jendek), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1,
oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc, Jonák - Horínek, M.
Novák, 6150 divákov. Najskôr neuspel po závare Nemec,
Kollárov teč Lipovský ešte vyrazil, ale z nasledujúcej akcie uţ
inkasoval. Sivák unikol po pravom krídle, pred bránkou našiel
Hanzala a ten nezaváhal. Bolo 1:0. O chvíľu na to pohrozil na
opačnej strane z pravého kruhu Lipiansky, no Hála bol pozorný. V záverečnej minúte prvej tretiny mohli Košice vyrovnať po strelách Javína a Grona, no uspeli aţ v úvode druhej
časti stretnutia. Po necelých dvoch minútach hry dostal puk za
Hálu po Kmiťovej strele Dravecký. O chvíľu nato sa ocitol v
dobrej pozícii Špelda, ale trenčiansky brankár sa tentokrát
vyznamenal. V 27.
minúte sa za chrbát košickej obrany dostal Nemec,
ale tiesnený nemal
dostatok času na
presné zakončenie.
Uţ o minútu však
vybojoval puk v
rohu klziska Húţevka, Hanzal mu
ho vrátil a trenčiansky center poslal svoj tím po druhý raz do
vedenia. V polovici druhej tretiny unikol pri oslabení Huna,
ale mieril iba nad bránku. Následne previedli peknú kombináciu Hanzal so Sivákom, druhý menovaný sa individuálne
presadil proti košickému obrancovi, ale puk po jeho strele ostal stáť tesne pred bránkovou čiarou, odkiaľ ho odpálil Špilár.
S blíţiacim sa záverom druhej dvadsaťminútovky zvýšili
Košičania aktivitu a Kmiťovi zabránil v skórovaní snáď iba
faul Heša. Hostia dostali domácich hokejistov pod tlak a po
nahodení Kontšeka sa puk so šťastím dostal za Hálu. Trenčín
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začal tretiu tretinu tlakom a Nemec z dobrej pozície neuspel.
Ujal sa však teč Poljačeka, ktorý poslal domácich po tretí raz
do vedenia. Na opačnej strane mohol vyrovnať Dravecký,
Hála sa však nenechal prekvapiť. Po šanciach na oboch
stranách prišiel záverečný nápor Košíc, ale Trenčanov podrţal
ich gólman a nádeje oceliarov na finále definitívne pochoval
Kóňa v 59. min.
Vlastné poznámky
Za sponzorstva Nadácie Slovenského plynárskeho priemyslu a Nadácie Mariána Gáboríka
sa uskutočnil v dňoch
29. marca aţ
1.
apríla
2007 na MG
RINK Mariána Gáboríka
v Trenčíne
medzinárodvíťazné druţstvo z Karvinnej
ný hokejový
turnaj ţiakov štvrtých tried základných škôl za účasti piatich
druţstiev z Prešova, Uherského Brodu, Karvinnej, Ostravy
a Trenčína. Víťazstvo si odniesli mladí hokejisti z Karvinnej
pred hokejistami z Trenčína a Uherského Brodu. Poháre najlepším druţstvám odovzdávala správkyňa Nadácie Mariána
Gáboríka Sylvia Gáboríková. Z kaţdého z troch najvyššie
umiestnených druţstiev vyhlásili organizátori športového podujatia najlepších hráčov :
- z druţstva Karvinnej za najlepšieho útočníka Radeka Pořízka, za najuţitočnejšieho hráča Martina Pala;
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- z druţstva Trenčína za najlepšieho obráncu Martina Bernáta, za najuţitočnejšieho hráča Adama Haščiča;
- z druţstva Uherského Brodu za najuţitočnejšieho hráča
Martina Tomeka, za najlepšieho brankára Ondřeja Holodu.
Vlastné poznámky
Slovenský beţecký spolok vyhodnotil 14. ročník Slovenskej
beţeckej ligy pre všetky vekové kategórie za uplynulý rok
2006. Je potešiteľné, ţe na popredných miestach dosiahli
umiestnenie aj beţci z Trenčína.
V kategórii muţov od 40 do 49 rokov sa umiestnil na 1. mieste
Ján Kucharík a na 8. mieste S. Ďuriga obaja z Trenčína, z
celkove bolo 232 vyhodnotených beţcov.
V kategórii muţov od 50 do 59 rokov sa umiestnil na 5. mieste
M. Kováč z Trenčína, z celkovo hodnotených 181 pretekárov.
V kategórii muţov od 60 do 69 rokov sa umiestnil na 5. mieste
Ferdinand Husár z Trenčína, z celkovo hodnotených 75
beţcov.
V kategórii ţien do 34 rokov sa umiestnila na 7. mieste J.
Hudáková, z Trenčína, z celkovo hodnotených 43 pretekárok.
V kategórii junioriek sa umiestnila na 4. mieste V. Kováčová
z Trenčína, z celkovo hodnotených 23 junioriek.
Dosiahnuté výsledky potvrdili dobrú kvalitu našich beţcov
v rámci Slovenskej republiky. Z trenčianskych beţcov si
stabilne dobrú formu udrţoval Ján Kucharík, dvojnásobný
majster Slovenskej republiky v behu na ceste (na 10 a 20 km),
ktorý aj suverénne zvíťazil vo svojej kategórii v Beţeckej lige
2006.
Trenčianske noviny 04.04.2007
Vo štvrtom vzájomnom finálovom zápase dňa 14. marca
2007 medzi Duklou Trenčín a Slovanom Bratislava zvíťazil
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Slovan Bratislava 4:1, čím upravil pomer vzájomných stretnutí
finálovej série na 4:0 a stal sa tak po šiesty raz v histórii víťazom slovenskej hokejovej extraligy. Trenčania vo štvrtom zápase chceli ešte znepríjemniť súperovi cestu za titulom. Začali
aktívne, po bezgólovej prvej tretine sa k slovu dostal Slovan,
keď Peter Huba strelou od modrej otvoril skóre. Bratislavčania sa mohli aj vo štvrtom zápase spoľahnúť na osobnosť
finálovej série Mareka Urama, ktorý napriek nepriazni trenčianskych tribún strelil dva góly hostí a brankára Fína Koviho.
Za domácich zdramatizoval vývoj za stavu 0:2 v 47. minúte
skúsený Ján Pardavý, ale v 50. min poslal Slovan svojim
druhým gólom opäť do dvojgólového vedenia Marek Uram a
hostia uţ nezaváhali. Naopak, Kukumberg poisťoval do prázdnej bránky. Slovan si okrem prvenstva v extralige pripísal na
svoje konto aj finančnú
prémiu jeden milión Sk.
Vedenie tímu navyše
hráčom sľúbilo, ţe po
zisku titulu im odpustí
aj zvyšok z pokuty za
januárový debakel práve s Trenčínom. Kapitán Ľubomír Hurtaj
druţstvo Dukly Trenčín sa umiestnilo na druhom mieste hokejovej extraligy
prevzal putovnú trofej
od akademického sochára Jozefa Barinku. Hráč Slovana
Bratislava Dalibor Kusovský získal svoj piaty slovenský majstrovský titul a vyrovnal historické maximum bývalých hráčov
Slovana Richarda Kapuša a Radoslava Hecla. Kusovský
okrem piatich slovenských primátov má vo svojej zbierke aj
jeden federálny s Duklou Trenčín zo sezóny 1991/92. V extralige zdvíhal slovenskú trofej nad hlavu v rokoch 1993/94 a
1996/1997 v drese Trenčína, v sezóne 2001/2002 ako hráč
Slovana a minulý rok 2005/2006 pri svojom pôsobení v Ţiline.
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Najväčším a najtvrdším orieškom pre útočníkov Dukly Trenčín bol zo Slovana brankár Kovi a najlepší útočník Marek
Uram, ktorý v play-off nastrieľal šesť gólov a na štyri góly
prihral.
Vlastné poznámky
To, ţe jachtári môţu reprezentovať i Trenčín, ktoré nemá
ţiadnu rozlohou veľkú priehradu či jazero, ale to je skutočnosť. Jachting v Trenčíne je organizovaný osem rokov a za
tento krátky čas sa jachtári v regatách kajutových plachetníc
umiestňujú vţdy na popredných miestach v súťaţiach.
Priam fantastický výkon podal jeden z najmladších pretekárov
Trenčína, len štrnásťročný Denis Matúš. V Slovenskom pohári dospelých v roku 2006 získal v posádke lode s Jozefom
a Zuzanou Králikovcami z Yacht Clubu Povaţská Bystrica a
Miroslavom Bučom z Yacht Clubu Ţilina 1. miesto. V tejto
kategórii štartovalo dovedna 57 lodí a 200 pretekárov. Ďalšia
loď z oddielu Slovakia Yacht klub Trenčín pod taktovkou
kapitána Jaroslava Košťála a s posádkou Ján Sedlák, Juraj
Nosko a František Brázda sa umiestnila na 17. mieste. Na
regatách v najviac obsadzovanej kategórii na Slovensku
štartovali aj ďalší členovia trenčianskeho klubu Peter Heglas,
Štefan Roţník, Richard Centový, Gabriela Centová a Rastislav Kurinec. Slovakia Yacht klub Trenčín sa pravidelne
zúčastňuje i medzinárodných regát v zahraničí a je poriadateľom kaţdoročnej medzinárodnej regaty O Pohár Matúša
Čáka Trenčianskeho na Oravskej priehrade, kde trenčianski
jachtári našli kvalitné podmienky pre tento náročný
a atraktívny šport s poriadnym dúškom adrenalínu.
Info Trenčín 04.04.2007
Pomocná evidencia 166/1/07
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V športovej hale Bios sa v českom Nymburku sa konal
12. ročník medzinárodného turnaja Veľká cena Nymburka v
karate mládeţe.
Uţ tradične na
ňom štartovali aj
karatisti z klubu
Laugaricio Trenčín. Prekvapením bolo zlaté
umiestnenie namladšej pretekárky
turnaja,
ešte len 6-ročnej
Barborky Krajčíkovej, ktorá zoţala za svoj výkon obrovský potlesk. Ostatné
výsledky trenčianskych karatistov: športový zápas ţiaci do 30
kg: 1. Libor Vlček, do 45 kg: 3. Marián Kulík, do 60 kg: 1.
Juraj Jurčák, ţiačky do 50 kg: 2. Alica Bretschneiderová, 3.
Nicoll Beláková, dorastenci do 65 kg: 3. Marek Kulík,
seniori do 70 kg: 1. Peter Kumičík. Na snímke sú medailisti
s trénerom D. Hajmachom (vpravo).
Info Trenčín 04.04.2007
Pomocná evidencia 166/1/07
Juniori Dukly Trenčín i v tomto roku útočili na majstrovský
titul, keď vo finále sa stretli s druţstvom Spišskej Novej Vsi.
V prvom zápase hrali doma v Trenčíne a zvíťazili 5:2. V odvetnom zápase hrali v Spišskej Novej Vsi 29. marca 2007,
v ktorom prehrali 4:2, čím sa vzájomný pomer vyrovnal na 1:1
a o titule sa rozhodlo v Trenčíne 31. marca 2007. Oba celky si
dávali pozor najmä v defenzíve a sústredili sa brejky. Trenčania mali výhodu dvoch presilových hier, dokonca nevyuţili
ani presilovú hru v druhej tretine 5:3. Ich nevyuţitie malo
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katastrofálne následky v závere hry, keď sa súperovi podarilo
vyrovnať a hosťom narástli krídla aţ im podarilo streliť i keď
diskutabilný gól, ktorý bol aj rozhodujúci a víťazný. S pribúdajúcimi minútami sa stupňovala nervozita a domáci nech robili čokoľvek, nedokázali uţ streliť vyrovnávajúci gól. V poslednej minúte hrali dokonca power-play, ale skóre sa uţ nemenilo. Hoci Trenčania mali k zisku titulu naozaj veľmi blízko, tento zápas jednoducho nezvládli a zostali im oči pre plač.
Popritom tom uţ v kabíne mali pripravené fľaše chladeného
šumivého vína, ktoré priniesli poniektorí hráči na ľad aţ po
bujarých oslavách mladých Spišiakov a ich priaznivcov. Hneď
po stretnutí odovzdal pracovník komisie mládeţe Slovenského
ľadového hokeja Eduard Hartmann a viceprezident Dukly
Trenčín V. Ruţička poháre a medaily obom finálovým súperom.
Trenčianske noviny 04.04.2007
Pomocná evidencia 157/1/07
13. ročníka Veľkonočného turnaja a 4. ročníka Memoriálu
Dušana Dršku vo vzpieraní sa v Trenčíne stal v kategórii muţov český reprezentant Petr Julina, ktorý pri telesnej hmotnosti 82,95 kg nadvíhal v dvojboji dovedna 262 kg, čo v
prepočte na Sinclairove body znamenalo výsledok 314,67. V
súťaţi ţien triumfovala Zuzana Svrčeková-Kováčová, keď
za dvojbojový súčet 185 kg pri telesnej hmotnosti 101,00 kg si
pripísala na konto 185,45 bodu podľa Sinclairových tabuliek.
O zápis do listiny slovenských rekordov sa postarala dorastenka Kristína Gurišová, ktorá v kategórii do 44 kg utvorila tri rekordy - v trhu 39 kg, v nadhode 46 kg a v dvojboji 85
kg. Výsledky v jednotlivých kategóriach :
Kategória muţi : 1. Petr Julina 314,67 b. (tel. hmotnosť:
82,95, dvojboj: 262/122+140), 2. Miroslav Rábik (Krásno nad
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Kysucou) 299,37 (86,80 - 255/115+140), 3. Róbert Kurpel (TJ
Dukla Trenčín) 281,99 (75,00 - 222/100+122).
Kategória ţeny : 1. Zuzana Svrčeková-Kováčová (VŠK
Dukla Trenčín) 185,45 b. (101,00 - 185/82+103), 2. Marta
Hoduláková (VŠK Dukla Trenčín) 180,55 (61,65 151/63+88), 3. Kamila Jarábeková (B. Bystrica) 180,34 (55,95
- 141/63+78).
Kategória juniorov : 1. Petr Petrov (Česká republika) 328,95
b. (60,80 - 225/100+125).
Kategória dorastencov : 1. Erik Simonics (Veľký Meder)
300,47 b. (91,45 - 260/120+140).
Trenčianske noviny 04.04.2007
Pomocná evidencia 151/3/07
Pokus trenčianskeho horolezca Jaroslava Dutku o výstup
na šiestu najvyššiu horu sveta Čo Oju (8201 m) sa skončil sto
metrov pod vrcholom. Príčinou neúspechu bol silný vietor a
teploty klesajúce pod mínus 30 0 C. Do Himalájí odletel Jaroslav Dutka spolu s Bratislavčanmi Jozefom Kopoldom, Marek
Hudákom a Pavlom Lazarom pred mesiacom. Plánovali zdolať
osemtisícovky Čo Oju a Šiša Pangma. Tesne po príchode sa
musel Pavol Lazar pre zdravotné problémy vrátiť na Slovensko. Ostatní členovia výpravy sa medzitým presunuli do
základného tábora. Postupne sa im podarilo postaviť prvý a
druhý výškový tábor a odtiaľ podniknúť pokusy o výstup na
Čo Oju. Ako prvý z trojice Slovákov stál na vrchole hory
Jozef Kopold. „Čo Oju pre nás znamená predovšetkým
rozcvičku pred náročnou juhozápadnou stenou Šiša Pangmy,
kam sa presunieme o desať dní. Kaţdopádne to nie je zadarmo
a človek musí vydať zo seba maximum, aby sa dostal aţ za
hranicu osemtisíc metrov. O dva dni neskôr podnikol vrcholový útok aj Ján Dutka, ale silný vietor a mráz prinútili skúseného Trenčana zostúpiť z výšky 8100 metrov do druhého
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tábora vo výške 7200 metrov. Tretí člen expedície Marek
Hudák sa mal pokúsiť o vrchol vo štvrtok, podľa posledných
správ sa pre nepriaznivé počasie i on otočil na hrebeni vo
výške 8000 metrov. V najbliţšej dobe sa horolezci presunú
pod juhozápadnú stenu hory Šiša Pangma (8046 metrov),
ktorú sa pokúsia zdolať alpským štýlom, čiţe bez výškových
táborov a úplne naľahko. Cieľom trojice Slovákov je prvovýstup v mohutnej dvetisícmetrovej stene. Úspech však závisí
od podmienok, ktoré dopredu nikto nevie odhadnúť. Ak tam
bude veľa snehu, členovia expedície zvolia náhradný program,
ktorým je zopakovanie niektorej z uţ vylezených ciest v tejto
stene.
Trenčianske noviny 12.04.2007
Slovenská hokejová reprezentácia ladila svoju formu pred
majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji najmä tréningovo, ale
potom sa stretla v priateľských zápasoch s výberom Českej
republiky v Trenčíne
a v Brne. V prvom zápase dňa 12. apríla
2007 prehrali Slováci
v Trenčíne v prípravnom stretnutí s výberom Českej republiky
2:5 (1:2, 1:1, 0:2). V
39. vzájomnom dueli
pred českou bránou bolo často horúco, ale bez gólového efektu
to bola uţ 26. prehra
Slovákov. V Trenčíne sa v minulosti pritom hokejovým reprezentantom spod Tatier zvyklo dariť, v štrnástom zápase to bola
iba ich tretia prehra, predtým desaťkrát zvíťazili a raz remizovali. Po zápase sa k jeho priebehu vyjadril tréner Slovenska
Július Šupler - „České muţstvo vyhralo zaslúţene. O zápase
rozhodli vylúčenia. Na začiatku stretnutia sme inkasovali v
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oslabení a potom ešte ďalšie dva góly české muţstvo pridalo
v presilovke. Ukázali sme nesúrodý prejav hry, čo je pochopiteľné po prvých tréningoch. České muţstvo má kvalitnejších
hráčov. Na ďalší zápas sa musíme pripraviť zodpovednejšie.“
Vlastné poznámky
Piano klub v Trenčíne bol dňa 13. apríla 2007 miestom
3. ročníku vyhlásenia najlepších športovcov Trenčianskeho
kraja, v ktorom boli ocenení najlepší športovci,
športové kolektívy a dlhoroční aktívni telovýchovní funkcionári z
Trenčianskeho
kraja.
Predseda Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
MUDr. Pavol Sedláček,
MPH poďakoval ocemedzi vyznamenanými bol mašér Ing. Juraj Potoček
neným športovcom za
vzornú reprezentáciu na športových zápoleniach doma a v zahraničí a súčasne poďakoval aj športovým funkcionárom a trénerom v 600 telovýchovných jednotách, ţe vytvárajú optimálne podmienky v príprave svojich zverencov. Z Trenčína
boli ocenení :
- rýchlostní kanoisti Daniel Biksadský a Ľubomír Hagara,
Vojenský športový klub Dukla Trenčín
- vzpierač Martin Tešovič, Vojenský športový klub Dukla
Trenčín
- cyklista Róbert Gavenda, Telovýchovná jednota Slávia
Športová škola Trenčín
- fitnesska Mariana Holbová, Fitness Gabrhel Trenčín
- triatlonista Martin Hubáček, Telovýchovná jednota Slávia
Športová škola Trenčín
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- hádzanárky - staršie dorastenky Hádzanársky klub Štart
Trenčín
- hand bike Rastislav Tureček, Telovýchovná jednota Dukla
Trenčín
- krasokorčuliar Peter Hebr, Telovýchovná jednota Dukla
Trenčín
- horolezec Gabriel Čmárik, Horolezecký klub James
Trenčín
- masher Juraj Potoček, Masher klub Trenčín
- telovýchovná funkcionárka Mariana Kuhloffelová z Telovýchovnej jednota Mladosť Trenčín
- športový redaktor Trenčianskych novín Karol Ďurina
Vlastné poznámky
Slovenská hokejová reprezentácia ladila svoju formu pred
majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji najmä tréningovo, ale
potom sa stretla v priateľských zápasoch s výberom Českej
republiky v Trenčíne a v Brne. V prvom zápase dňa 12. apríla
2007 prehrali Slováci v Trenčíne v prípravnom stretnutí s výberom Českej republiky 2:5 (1:2, 1:1, 0:2). V 39. vzájomnom
dueli to bola uţ 26. prehra Slovákov. V Trenčíne sa v minulosti pritom hokejovým reprezentantom spod Tatier zvyklo dariť,
v štrnástom zápase
to bola iba ich tretia
prehra,
predtým
desaťkrát zvíťazili a
raz remizovali. Po
zápase sa k jeho
priebehu
vyjadril
tréner
Slovenska
Július Šupler „České muţstvo vyhralo zaslúţene. O zápase rozhodli vylúčenia. Na začiatku
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stretnutia sme inkasovali v oslabení a potom ešte ďalšie dva
góly české muţstvo pridalo v presilovke. Ukázali sme nesúrodý prejav hry, čo je pochopiteľné po prvých tréningoch.
České muţstvo má kvalitnejších hráčov. Na ďalší zápas sa
musíme pripraviť zodpovednejšie.“
Vlastné poznámky
Siedmaci hokejovej triedy Dukly Trenčín štartovali na záver
sezóny na Veľkonočnom turnaji v Rossenheime - Nemecko,
kde trenčianski mladíci zápolili s muţstvami z piatich krajín.
Bola to konfrontácia muţstiev z hokejovo vyspelých krajín, na
ktorej hráči Dukly obsadili pekné 3. miesto, keď prehrali iba
jediný zápas s neskorším víťazom turnaja - Hodonínom 4:3. V
ďalšom zápase s Plzňou remízovali 1:1, v ktorom vynikli
najmä brankári - svojími peknými zákrokmi (Dovina). V
ďalších stretnutiach zdolali Trenčania Rossenheiam 7:0,
Salzurg 10:0, Landshut 6:0, výber Kanady 3:2 a Davos 7:0.
Najproduktívnejším hráčom turnaja sa stal David Horňák z
Trenčína. Je nepochybne veľmi dobré a prospešné, keď mladí
hokejisti dostávajú príleţitosť štartovať na rôznych medzinárodných turnajoch. Ďalšou skvelou previerkou hokejového
umenia mladých hráčov Dukly bol medzinárodný turnaj ročníkov 1993-1994 v Mělníku – Česko. V prvom zápolení zvíťazila Dukla nad Plzňou 4:2. V ďalšom stretnutí zdolali Trenčania kanadský tím Western Select Wolves - 7:3. Víťazstvo
získali hráči Dukly aj v súboji proti Rossenhaimu výsledkom
7:5 a prebojovali sa do turnajového finále. Tam sa stretli z
ďalším muţstvom z Kanady - WC Grizzlies, nad ktorým vyhrali 8:4 a zaslúţene získali prvé miesto, čo je nepochybne
pekným úspechom. Za najlepšieho útočníka bol vyhodnotený
Peter Čerešnák z Dukly.
Trenčianske noviny 26.04.2007
Pomocná evidencia 201/2/07
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V sobotu 21. apríla 2007 sa v priestoroch Krajského športového centra v Trenčíne uskutočnil krajský snem Slovenského
Orla. Zúčastnilo sa ho 24 delegátov z 30 klubov Slovenského
Orla v Trenčianskom kraji. Snem zhodnotil svoju bohatú
činnosť v kluboch stolného tenisu, futbalu, turistiky a podobne. Táto kresťanská športová organizácia pôsobí v štruktúrach Krajského športového centra. Podujatia sa zúčastnil aj
prezident Slovenského Orla Jozef Gálik, ktorý kladne zhodnotil činnosť krajskej organizácie a taktieţ aj spoluprácu s
Krajským športovým centrom. Tohto snemu sa zúčastnil aj
tajomník Krajského športového centra v Trenčíne Marián
Ondruška. Snem zvolil 20 delegátov na 15. zjazd Slovenského Orla, ktorý sa uskutoční 12. mája 2007 v Bratislave.
Staronovým predsedom krajskej organizácie Slovenského Orla
sa stal Martin Skúpy.
Trenčianske noviny 16.04.2007
V roku 2005 občianske zdruţenie Športový klub mladých
pripravilo projekt na navrátenie volejbalu dievčat a ţien do
Trenčína. Prvým krokom v tomto smere bolo vytvorenie športových stredísk a zabezpečovanie športovej prípravy v školských športových strediskách pri základných školách v Trenčíne od septembra 2006. Po jesennej príprave sa rozbehla súťaţ medzi jednotlivými športovými strediskami „Protidrogová
liga“ a z najtalentovanejších dievčat bol zostavený výber so
zámerom, čo najlepšie ich pripraviť na reprezentáciu mesta
Trenčín. Napriek krátkemu času, ktorý mali dievčatá na prípravu, sa pod vedením trénerky Martiny Párišovej zúčastnili
medzinárodného volejbalového turnaja na pozvanie volejbalového klubu TJ Slovácka Slávia Uherské Hradiště. Trenčianske hráčky mali pred sebou neľahkú úlohu, lebo hrali proti
športovo zdatným súperkám, získaných vo volejbalových turnajoch a účasťou vo volejbalovej lige. Chýbajúce skúsenosti
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nahrádzali bojovnosťou proti súperkám z Uherského Hradišťa,
Nového Mesta nad Váhom, Brna, Bojkovíc, Uherského Brodu
a z jedenástich druţstiev sa umiestnili na deviatom mieste. Je
preto namieste poďakovanie všetkým trénerom školských
športových stredísk pri základných školách – Márii Hôrkovej, Nadi Oravcovej, Dominika Kaduka, Miroslava Šumichrasta, Kataríny Bučkovej a Jaromíra Felgra. Najbliţší
program výberu volejbalistiek Trenčína bude turnaj v Poltári
v dňoch 4. – 6. mája 2007. Vyvrcholením športového snaţenia
školských športových stredísk bude „Protidrogová liga“ dňa
15. mája 2007, ktoré sa uskutočnia v telocvičniach na ZŠ
Novomeského a ZŠ Východná v Trenčíne. Finálové zápasy
o popredné miesta sa budú odohrávať po 14.00 hod. Veríme,
ţe sa prídete nielen pozrieť ale aj povzbudiť deti. Dievčatá sa
Vám za to odvďačia dobrou hrou a kvalitnými športovými
záţitkami.
Vlastné poznámky
35. ročník Behu oslobodenia obce Chocholná – Velčice sa
uskutočnil dňa 29. apríla 2007 na pamiatku padlých pri
oslobodzovaní obce v 2. svetovej vojne. V hlavnej kategórii
muţov svoje prvenstvo z minulého roka obhájil Pavol Michalčík z Nového Mesta nad Váhom a putovný pohár si odniesol domov uţ po druhýkrát. Traťový rekord Jána Kriţáka z
Nového Mesta nad Váhom z roku 1995 časom 25:09 min. sa
ani tento rok nepodarilo nikomu prekonať. Pavol Michalčík
bol zároveň Krajským športovým centrom v Trenčíne vyhodnotený ako majster kraja a Trenčan Ján Kucharík bol vyhodnotený ako majster okresu. Výsledky :
Kategória muţi - 18-39 rokov : 1. Pavol Michalčík (Nové
Mesto nad Váhom) 27:38, 2. Peter Kačic (Nové Mesto nad
V.áhom) 28:22, 3. Juraj Hudák (Trenčín) 28:27.
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Kategória veteráni - 40-49 rokov : 1. Ján Kucharík (Trenčín)
27:52, 2. Peter Klobučník (Dubnica) 28:38, 3. Štefan Červenka (Dubnica) 30:38.
Kategória veteráni - 50-59 rokov : 1. Miroslav Kováč (Trenčín) 30:02, 2. Jozef Karabec (Trenčín) 33:32, 3. Ján Hudec
(Trenčianske Stankovce) 34:12.
Kategŕia veteráni - 60 rokov a starší : 1. Ferdinand Husár
(Trenčín) 33:02, 2. Dušan Kašička (Trenčín) 35:36, 3. Sedláček Jozef (Boleráz) 38:15.
Trenčianske noviny 03.05.2007
Koncom mesiaca apríla 2007 odštartovala odvetná časť prelínacej súťaţe futbalovej Corgoň ligy. Do náročných zápolení
o zotrvanie v najvyššej súťaţi sa tím AS Trenčín posilnil o dve
nové tváre zo zahraničia. Konkrétne išlo o 22-ročného útočníka juhoslovanského pôvodu Selmo Kubregoviča, ktorý ale
vyrastal v Holandsku a 17-ročného Cristiana Muscalua z Rumunska. Oboch odporučili do sluţieb AS holandskí manaţéri
a na prvom tréningu sa ukázali v dobrej forme. Stretnutie prelínačky AS Trenčín - Spartak Trnava však pozorne sledovali z
tribúny. Nepochybne - hrať v slovenskej lige berú obaja
futbalisti ako veľkú výzvu. Nuţ, uvidíme...
Vlastné poznámky
Dňa 23. apríla 2007 sa uskutočnilo vyhodnotenie majstrovstiev Trenčianskeho kraja v hokeji seniorov – amatérov, ktorý
otvoril predseda výkonného výboru zväzu ľadového hokeja
Trenčianskeho kraja - Rudolf Juris. Hodnotiacu správu predniesol predseda športovo-technickej komisie Karol Ţuffa, ktorý konštatoval, ţe o majstrovský titul zápolilo osem muţstiev.
Víťazom majstrovstiev sa stalo druţstvo Transporty Trenčín
pred druţstvami Ilavy a Trenčianskych Teplíc. Najlepším
strelcom majstrovstiev sa stal Martin Nosek z Trenčianskych
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Teplíc s 22 gólmi. Trenčan Štefan Škvarka sa umiestnil na
6. mieste so 17 gólmi.
Vlastné poznámky
Karate klub Európa Trenčín získal na regionálnej súťaţi v
karate „Majstrovstvá Bratislavy 2007“, ktorá sa uskutočnila
29. apríla 2007 v Bratislave za účasti 17 slovenských klubov
aţ 27 medailí za jeden deň. Výsledky a medaily pre Trenčín :
Cvičenie kata :
- mladší dorastenci – 3. miesto Jozef Roman,
- starší ţiaci - 3. miesto Dávid Horov,
- mladší ţiaci - 1. miesto Jozef Urbanovský, 2. miesto Peter
Červeňanský,
- chlapci - 2. miesto Pavol Miškolci,
- staršie dorastenky - 3. miesto Barbora Nemčeková,
- mladšie dorastenky - 2. miesto Romana Havierová,
- mladšie ţiačky - 3. miesto Simona Valeková, Iveta
Dovinová, Martina Oravcová,
- staršie ţiačky - 3. miesto Simona Plocková.
Cvičenie kumite
- mladšie ţiačky do 35 kg - 1. miesto Marcela Kadlecajová,
- mladší ţiaci do 35 kg - 1. miesto Matej Šmelko,
- starší ţiaci do 45 kg - 1. miesto Peter Uher,
- mladší dorastenci nad 65 kg - 1. miesto Jakub Stehel,
- juniorky open - 1. miesto Ingrida Suchánková,
- mladšie dorastenky open - 1. miesto Ingrida Suchánková,
- starší ţiaci do 45 kg - 2. miesto Michal Pohorliak,
- mladšie dorastenky open - 2. miesto Petra Košutová, 3.
miesto Katarína Rindáková,
- mladší dorastenci do 65 kg - 2. miesto Filip Nguyen,
3. miesto Filip Karlík, Oliver Plesník,
- mladší dorastenci do 60 kg - 3. miesto Filip Nguyen, Ján
Kundrák,
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- starší ţiaci do 40 kg - 3. miesto Dávid Horov,
- starší ţiaci do 45 kg - 3. miesto kumite Juraj Rónai.
Trenčianske noviny 10.05.2007
Na majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike na
dlhých tratiach v Novákoch si dňa 5. mája 2007 v deblových
disciplínach na 5000 m vybojovali v dvojkanoe Daniel Biksadský s Ľubomírom Hagarom (obaja Dukla Trenčín) a v
muţských dvojkajakoch kombinovaná posádka Lukáš Lengvarský (Športová škola Trenčín) a Ľubomír Beňo (KRK
Nováky). Preteky ţenských dvojkajakov organizátori zrušili.
Výsledky - 5000 metrov :
C-2 : 1. Daniel Biksadský, Ľubomír Hagara (Dukla
Trenčín) 22:39,475 min, 2. Martin Beneš, Matej Rusnák
(KRK Nováky/ŠKP Bratislava) 23:38,479, 3. Radoslav Rus,
Zdeněk Pátek (KRK Nováky/Piešťany) 24:21,822
K-2 : 1. Lukáš Lengvarský, Ľubomír Beňo (Športová
škola Trenčín/KRK Nováky) 21:03,727, Miloš Mikleš, Enriko
Hradil (Zvolen/Komárno) 21:09,836, 3. Peter Banák, Martin
Zatlakovič (ŠKP Bratislava) 22:17,704.
Trenčianske noviny 19.04.2007
Pomocná evidencia 250/2/07
Jedným z mnohých podujatí, ktoré sa v tomto roku konali
pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka, bol aj
medzinárodný
športový
deň. Zorganizovala ho katedra telesnej výchovy a
športu dňa 10. mája 2007.
V športovom zápolení sa so
študentmi trenčianskej univerzity stretli študenti druţobnej Univerzity Tomáša
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Baťu zo Zlína a z univerzity v maďarskom Veszpreme.
Študenti súťaţili v sálovom futbale, kde štartovalo aj futbalové
druţstvo chlapcov z Vietnamskej republiky, študujúcich na
zlínskej univerzite. Víťazom vo futbalovom zápolení sa stalo
prvé druţstvo trenčianskej univerzity. Vo volejbale sa darilo
študentom zlínskej univerzity a rovnako to bolo aj v aerobiku,
kde ako najlepšia bola ocenená Eva Pallová z Univerzity
Tomáša Baťu Zlín. V stolnom tenise zasa úplne suverénne
zvíťazili a poháre za prvé miesto si z rúk vedúceho katedry
PaedDr. Petra Bučka prevzali Natália Kamencová a
František Černej, obaja študenti z Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka. Posledná súťaţná disciplína mala svoj
pretekársky priestor na rieke Váh, ktorej prialo aj počasie, keď
pretekárov sprevádzalo
teplé jarné slnko, hoci
dopoludnia sa skrývalo za
mrakmi. Posádky rozveselených športovcov sa v
kanoe na 200 metrovej
vodnej ceste doplavili do
cieľa, kde ich vítal veľký
plagát v slovenskom, nemeckom, českom i maďarskom jazyku „Priateľstvo nás všetkých spája, ako voda v
riekach spája rôzne krajiny.“ Aj preto sme nakoniec zvolili
túto disciplínu. Cieľom pre plávajúce kanoe so študentmi bolo
priateľstvo a v zmysle tohto slova sa nieslo celé naše športové
podujatie,“ skonštatoval na záver vedúci organizačného
výboru PaedDr. Rudolf Vilček.
Trenčianske noviny 17.05.2007
Pomocná evidencia 258/2/07
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Absolútneho majstra Európy vo vzpieraní v hmotnostnej
kategórii do 105 kg za rok 2007 Martina Tešoviča prijal
14. mája 2007 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.
Za dosiahnuté výsledky mu odovzdal Cenu primátora Mesta
Trenčín a zároveň vyjadril obdiv nad týmto historickým úspechom slovenského reprezentanta. Ţiadny Slovák doteraz
totiţ z európskeho šampionátu vzpieračov nepriniesol tri zlaté
medaily – v trhu, nadhode a dvojboji. V neformálnej diskusii,
ktorej sa zúčastnil aj hlavný tréner Vojenského športového
centra Dukla Trenčín
Pavol Dian, sa bratislavský rodák Martin
Tešovič ţijúci a trénujúci od roku 1993
v Trenčíne vyznal zo
svojej túţby úspešne
ukončiť svoju kariéru
na najbliţšej olympiáde v čínskom Pekingu.
zľava – Martin T ešovič, Ing. Branislav Celler
„Moje víťazstvo na
Majstrovstvách Európy mi zaručuje miestenku na najbliţšej
olympiáde v Pekingu v reprezentácii Slovenska. Nominácia
reprezentantov je však vecou trénerov na základe výkonnosti
jednotlivých pretekárov“, uviedol Martin Tešovič. Primátor
Ing. Branislav Celler sa zaujímal aj o systém tréningu a úrovni
vzpierania a vytvárania podmienok pre tento šport v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Lezenie je šport, ktorý i v našich podmienkach sa stále
rozširuje a napreduje. Dôkazom toho potvrdilo aj tretie kolo
dvojdňového lezeckého maratónu pod názvom „Face to
face“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. aţ 13. mája 2007 na
blízkej Skalke. Táto osobitá skala poskytuje 91 rôznych ciest
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s rôznou obťaţnosťou. Jednotlivé vyznačené cesty zdolávali
vţdy dvojice horolezcov. Podľa pravidiel maratónu museli
dvojice vyliezť cestu a za to sa dostávali body. Celkom dvadsať dvojíc súťaţilo o najlepšieho lezca, lezkyňu a dvojicu lezcov. I napriek tomu, ţe hlavne na druhý bolo treba prekonať
ťaţkosti v súvislosti s daţďom, atmosféra príjemná, veselá
druţná. Po záverečnom hvizde bolo vidieť na súťaţiacich, ţe
siahli aţ na dno svojich psychických a telesných síl. Výbornú
formu na maratóne potvrdil Gabo Čmárik, ktorý sa stal
víťazom muţskej kategórie a spolu s Vladom Valachom aj
najlepšou lezeckou dvojicou. Titul najlepšej lezkyne si odniesla Zuzka Jargašová.
Pardon 19.05.2007
Pomocná evidencia 277/1/07
V Dukle sa po valnom zhromaţdení, ktoré sa konalo 15.
mája 2007 zvolili dvaja noví najvyšší muţi klubu. Róberta
Švehlu po dvoch rokoch v prezidentskej stoličke striedal Jozef
Mitocha, ktorý bol navrhovaný do funkcie samotným exprezidentom a zároveň aj akcionárom klubu Róbertom Švehlom.
Jozef Mitocha uţ v Dukle ako prezident pôsobil a po sezóne
2003/2004, keď Dukla získala zatiaľ posledný majstrovský
titul. Po dlhoročnom pôsobení vo viacerých klubových funkciách a naposledy na poste generálneho manaţéra odchádza z
Dukly Ivan Piovarči, ktorý sa rozhodol v práci pokračovať v
klube HKm Zvolen. Na jeho stoličku si sadne bývalý brankár
Dukly a aj novotvoriacej sa slovenskej reprezentácie v
deväťdesiatych minulého storočia, Eduard Hartmann.
Eduard bol počas minulej sezóny zamestnancom Slovenského
zväzu ľadového hokeja, kde mal na starosti manaţérske veci
okolo výberov do 16,17 a 18 rokov. Muţom, ktorý si drţí pevnú pozíciu v kresle Dukly je viceprezident Viliam Ruţička.
Vlastné poznámky
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Slovenskí reprezentanti Vlastimil Těšický, Marián Fedeš,
Juraj Mrázik, Ladislav Mlynarovič a Pavol Baďura, medzi
nimi aj dva Trenčania, členovia mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenčíne, Peter Zachar a
kapitán muţstva Jaroslav Sámela skončili na 5. majstrovstvách sveta v love rýb udicou na prívlač na treťom mieste. Je
to po prvýkrát, čo sa slovenská reprezentácia v love na prívlač
dostala na stupne víťazov. V tejto súťaţnej disciplíne sa na
rozdiel od známejšieho spôsobu lovu na mušku ako návnada
nepouţíva napodobenina hmyzu, ale malej rybky, či iných
vodných ţivočíchov. Majstrovstvá sa konali v termíne 21. –
27. mája 2007 na rieke Váh. Rybári súťaţili na pribliţne
sedemkilometrovom úseku rieky pri Ivachnovej a Bešeňovej.
Po prvýkrát poriadalo túto najvýznamnejšiu prívlačiarsku
súťaţ Slovensko. Okrem Slovenska mali na majstrovstvách
svojich zástupcov napríklad Andorra, Česko, Taliansko, Poľsko, či Rusko. Ako poznamenal kapitán reprezentácie Jaroslav
Sámela, slovenský reprezentačný výber začal s prípravami na
majstrovstvá asi mesiac pred ich konaním. „Nevyuţiť výhodu
domáceho prostredia by bolo veľkou chybou,“ povedal. Majstrovstvá pozostávali z dvoch pretekov. Slovensko pripravilo
pre pretekárov výborné podmienky. Podľa kapitána reprezentačného muţstva, len za prvý deň pretekov chytilo 40 pretekárov viac ako tisíc kusov rýb. Bolo to toľko rýb, koľko sa
ulovilo za predchádzajúce štyri ročníky majstrovstiev sveta
dohromady. Rybári lovili lososovité ryby, všetky druhy
pstruhov, lipne, hlavátky, sivone, ako aj ostatné dravé ryby,
šťuky, ostrieţe a jalce. Ešte pred súťaţou organizátori nasadili
do Váhu päťtisíc pstruhov. Súťaţilo sa štýlom - chyť a pusť,
čo znamená, ţe chytená ryba sa po zaevidovaní hodila naspäť
do vody. Preto súťaţiaci pouţívali rybárske háčiky bez protihrotov, aby sa ryba mohla nepoškodená vrátiť. Po prvom dni,
v konkurencii pretekárov z desiatich krajín, skončili slovenskí
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reprezentanti na štvrtom mieste. Do druhých, sobotňajších
pretekov išli Slováci s odhodlaním skončiť v kaţdom sektore
pred Poliakmi. Keď sa po sčítaní výsledkov umiestnili na
druhom mieste, začali tušiť, ţe by mohli siahnuť na medailovú
pozíciu. S napätím preto čakali na celkové oficiálne výsledky,
ktoré to definitívne potvrdili – tretie miesto. Majstrami sveta
sa stali reprezentanti Ruska pred Českom a Slovenskom.
Majstrom sveta v jednotlivcoch sa stal Rus Alexej Šanin pred
bratmi Tichými z Českej republiky. Zo slovenských pretekárov bol najlepší Vlastimil Těšický, ktorý sa umiestnil na
výbornom 6. mieste.
Trenčianske noviny 20.06.2007
Nedeľné popoludnie 27. mája 2007 patrilo v Trenčíne športovým nadšencom, ktorý sa zúčastnil 3. ročníka Behu trenčianskou Brezinou, zaradeného do Slovenského pohára v behu
do vrchu. Ani tropická horúčava neodradila vyše stovky pretekárov, aby si zmeralo sily na trati dlhej 3.000 m, resp. 8.000
metrov podľa určenej vekovej kategórie s prevýšením od 180
do 330 metrov. Beţci pevnou vôľou prekonali všetky nástrahy
pretekárskej trate a do cieľa i keď prišli unavení a šťastní.
Rozhodcovia po skončení pretekov zhodnotili dosiahnuté
výsledky pretekárov a tým najlepším predseda Slovenského
orla v Trenčín Martin Skúpy a viceprimátor Mesta Trenčín
Tomáš Vaňo odovzdali pretekárom diplomy a vecné dary :
- kategória muţi A)
Andrzej Dlugosz,
JM Demolex Bardejov, 27:08:20
najlepší pretekári u muţov v kategórii A)
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- kategória muţi B)
Milan Celerin, Tatran Martin, 28:59:60
- kategória muţi C)
Miroslav Kováč, Slovenský orol Trenčín, 32:42:60
- kategória muţi D)
Pavol Rajec, Jogging Dubnica n/V., 34,39,00
- kategória muţi E)
František Číţ, SO Prievidza, 17:19
- kategória juniori
Kirill Potapov, A-sport Prievidza, 31:24:20
- kategória ţeny A)
Vanda Mesiariková, JM Demolex Bardejov, 37:34:00
- kategória ţeny B)
Jitka Hudáková, Trenčín, 39:14:00
- kategória ţeny C)
Eva Budínska, OÚ Poluvsie, 16:14
- kategória juniorky
Adriana Janíčková, BK Lysá p/Makytou
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 287/1/07, 298/1/07
TJ Kubran Trenčín usporiadala dňa 26. mája 2007 medzinárodný turnaj veteránov Slovenska v stolnom tenise. Na
podujatí sa predstavilo 114 pretekárov zo Slovenska, Česka a
Maďarska. Výsledky :
kategória 40-49 roční :
1. Peter Konrád (Povaţská Bystrica),
2. Ivan Páleník (Dubnica),
3. Štefan Sagačik (Pov. Bystrica),
kategória 50-59 roční :
1. Tibor Láni (Martin),
2. Jozef Vitek (Nové Mesto n/V.),
3. Miro Bednár, (Tvrdošín).
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kategória 60-64 roční :
1. Jaroslav Kučera,
2. Zdeněk Souček (obaja Slavičín – Česká republika),
3. Ján Gregor (Sučany),
kategória 65-69 roční :
1. Tibor Lacko (Komárno),
2. Július Hlubina (Povaţská Bystrica),
3. Július Holoďa (Bratislava),
kategória 70-74 roční :
1. Jozef Szabó,
2. Milan Illeš (obaja Bratislava),
3. Jozef Kelečin (Lozorno),
kategória nad 75 rokov :
1. Miroslav Kasanický (Ruţomberok),
2. neudelené,
3. Alojz Novák (Trenčín),
Trenčianske noviny 07.06.2007
Pomocná evidencia 309/1/07
Na 19 registračných miestach si mohli Trenčania zašportovať v rámci podujatia Challenge Day dňa 30. mája do
17. h. Súperom mesta
Trenčín bolo mesto Poprad. Na Mierovom námestí pílili drevo, školáci skákali cez švihadlo
a gumu. Netradičnú
športovú disciplínu – bazénové potápanie s prístrojom, si mohli záujemcovia vyskúšať v krytej
plavárni v Trenčíne pod dohľadom inštruktorov potápania
z trenčianskeho potápačského strediska Laug - Dive. V špor731

tovej hale Armádneho športového centra Dukla Trenčín na
Štefánikovej ulici záujemcovia zisťovali, ako sú na tom so
svojou kondíciou s odborníkmi z Armádneho športového
centra Dukly Trenčín. Trenčania hrali aj futbal, basketbal,
volejbal, nohejbal, stolný tenis, hádzali šípkami na terč, triafali
loptičkou na cieľ, preťahovali sa lanom, skákali vo vreciach,
jazdili na bicykloch, liezli na umelú stenu, behali po farských
schodoch. Vlastný športový program uskutočňovali vo svojich
areáloch aj školy v meste. Po prvý raz sa zapojila do
Challenge Day Nadácia Mariána Gáboríka, keď poskytla ľadovú plochu na malom zimnom štadióne MG Rink ţiakom
trenčianskych škôl. Zaujímavé športové popoludnie pripravili
profesionálni horolezci, keď umoţnili lezenie v prírodnom
prostredí Skalky. Mesto Trenčín sa zapojilo do Challenge Day
uţ po dvanástykrát. Zo Slovenska sa do Vyzývacieho dňa
2007 prihlásilo iba jedenásť mestských samospráv. Vzájomné
športové stretnutie v rámci Challenge Day sa skončilo
víťazstvom mesta Trenčín nad mestom Poprad.
Vlastné poznámky
Aktivity Základnej školy Trenčín Kubranská cesta majú
medzinárodný rozsah. V dňoch 30. a 31. mája 2007 navštívila
skupina ţiakov a rodičov zo základnej školy z Krakova svojich trenčianskych partnerov. Partnerstvo oboch škôl je dávnejšieho dáta, ktoré začalo súperením a spoluprácou v oblasti
športu, presnejšie v bedmintone. Vedenie Základnej školy
Trenčín, Kubranská cesta pripravilo pre svojich hostí pestrý
program. Školáci z Krakova po prehliadke školy si zahrali
futbal a vybíjanú proti reprezentantom trenčianskej školy.
Športové popoludnie prvého dňa sa končilo v kolkárni. Druhý
deň previedli kubranskí ţiaci svojich priateľov z Krakova po
Trenčianskom hrade a všetci sa spoločne pokochali pohľadom
po centre mesta Trenčín z novootvorenej mestskej veţe. Témou diskusií a rozhovorov boli aj školské aktivity, ekonomika
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a úroveň vzdelávania. Všetci konštatovali, ţe takéto druţobné
návštevy sú veľmi zaujímavé a prospešné. Popri výmene
skúseností prinášajú bohaté záţitky a inšpiráciu pre ţiakov
i pedagógov. Partnerské stretnutie malo vyvrcholenie na
medzinárodnom turnaji badmintonistov v Šuranoch, ktorého
sa športové druţstvá oboch partnerov zúčastnili. Aj tu si
počínali obe druţstvá úspešne. Víťazmi turnaja sa stala Astra
Praha pred Bedmintonovým klubom Šurany a tretím Krakovom. Trenčianske bedmintonové nádeje získali solídne piate
miesto.
Trenčianske noviny 06.06.2007
Základná škola Trenčín, Východná ulica preţila dňa 30.
mája 2007 veľký športový sviatok, keď hostila 80 mladých
gymnastov a 80 mladých gymnastiek zo všetkých ôsmych slovenských krajov na majstrovstvách v športovej gymnastike
Slovenskej republiky v kategórii mladších ţiakov a ţiačok.
Trenčiansky kraj zastupovali v kategórii mladších ţiakov
gymnasti zo Základnej školy Prievidza, Malonecpalská ulica
a v kategórii mladších dievčat gymnastky zo Základnej školy
Trenčín, Východná ulica.
Výsledky v kategórii mladších ţiakov v druţstvách :
1. Základná škola Veľký Krtíš, Komenského
2. Základná škola Šenkvice, Vinohradská
3. Základná škola Brezová pod Bradlom
4. Základná škola Prievidza, Malonecpalská
5. Základná škola Spišské Bystré
6. Základná škola Liptovské Revúce
7. Základná škola Michalovce, Ul. J. Švermu
8. Základná škola Komárno. sv. Petra
Výsledky v kategórii mladších ţiakov v jednotlivcoch :
1. Samuel Maďarič, Základná škola Šenkvice
2. Richard Veselka, Základná škola Veľký Krtíš
3. Jozef Galbavý, Základná škola Veľký Krtíš
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Výsledky v kategórii mladších ţiačok v druţstvách :
1. Základná škola Banská Bystrica, Golianova
2. Základná škola Poprad, Dostojevského
3. Základná škola Osemročné športové gymnázium Košice
4. Základná škola Trenčín, Východná
5. Základná škola Ţilina, Karpatská
6. Základná škola Nové Zámky, Mostná
7. Základná škola Bratislava, Za kasárňou
8. Základná škola Trnava, J. Bottu
Výsledky v kategórii mladších ţiačok v jednotlivcoch :
1. Monika Decká, Základná škola Trenčín, Východná
2. Alţbeta Hamráková, Základná škola Banská Bystrica,
Golianova ul.
3. Simona Bednrčíková, Základná škola Banská Bystrica,
Golianova ul.
Vlastné poznámky
Najmladšia prípravka AS Trenčín sa dňa 2. júna 2007 zúčastnila v Bratislave na štadióne Slovana Bratislava futbalového turnaja 7. ročníka „Spomienky na Petra Dubovského“ prípraviek chlapcov narodených po 1. januári 1999.
Turnaj sa konal za účasti muţstiev Slovan Bratislava, Spartak
Trnava, PVFA Bratislava (Venglošova akadémia), MŠK Ţilina, FK Dubnica a AS Trenčín. Hrací systém kaţdý s kaţdým
a trvanie zápasu 20 minút našim najmenším vyhovoval a do
kaţdého zápasu nastupovali s nasadením, ktoré často chýba na
našich ligových trávnikoch. Chlapci s veľkou radosťou a
chuťou šli do kaţdého zápasu. V prvom zápase remizovali s
FK Dubnica 1:1 (gól Beďatš). I keď výsledok tomu nenasvedčuje, pretoţe súper mal jednu jedinú šancu za celý zápas,
ktorú vyuţil pri streľbe z priameho kopu. Celý zápas sa odohral na súperovej polovičke, ale naši najmenší nemohli streliť
víťazný gól. Viditeľne ich prekvapila v prvom zápase klasická
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tráva, nakoľko také niečo doma nepoznajú, lebo trénujú len na
umelých povrchoch. Ďalšie zápasy uţ súperom nedali šancu a
postupne porazili Ţilinu 4:0 (Švajka 2, Gutič, Klemens),
Slovan 2:0 (Špaček 2), PVFA 2:1 (Špaček, Kozák) a Trnavu
1:0 (Špaček). A tak celkové poradie muţstiev po turnaji :
1. AS Trenčín,
2. FK Dubnica,
3. Spartak Trnava,
4. Slovan Bratislava,
5. PVFA Bratislava,
6. MŠK Ţilina.
Ďalším úspechom AS Trenčín bolo vyhlásenie D. Svrbíka
za najlepšieho brankára turnaja.
Trenčianske noviny 21.06.2007
Pomocná evidencia 351/1/07
V priestoroch Hasičskej stanice a Mestského futbalového
štadióna v Dubnici nad Váhom sa 5. júna 2007 uskutočnil
11. ročník krajskej súťaţe v hasičskom športe, na ktorej štartovali najlepšie súťaţné druţstvá z Trenčína, Nového Mesta
nad Váhom, Prievidze, druţstvá hasičských staníc z Dubnice
nad Váhom a Púchova, Závodný hasičský útvar Seprot z
Púchova. V súťaţných disciplínach - výstup do štvrtého podlaţia cvičnej veţe, beh na sto metrov cez prekáţky, štafeta
4x100 metrov a poţiarny útok súťaţilo celkom 60 súťaţiacich.
Súťaţné disciplíny si vyskúšali aj hasiči z Hasičského a záchranného zboru Zlínskeho kraja. Najlepšie výsledky dosiahli
hasiči z Púchova, ktorí po trojročnej dominancii hasičov z
Trenčína opätovne vystúpili na najvyšší stupeň. Opačný prípad nastal v dvojboji jednotlivcov. Zvíťazil Milan Trška z
Trenčína, ktorý po niekoľkých rokoch zosadil z prvej priečky
svojho najväčšieho konkurenta a víťaza tejto disciplíny,
Rudolfa Adamičku zo Závodného hasičského útvaru Seprot
Púchov.
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Trenčianske noviny 20.06.2007
Pomocná evidencia 329/1/07
Tlačová agentúra SITA dňa 6. júna 2007 zverejnila zaujímavú správu, ţe záujem o kúpu slovenského futbalového
klubu AS Trenčín má bývalý holandský futbalový reprezentant a hráč Ajaxu Amsterdam Tscheu La Ling. Túto informáciu priniesol uţ pred niekoľkými mesiacmi holandský
denník Algemeen Dagblad a záujem holandského kapitálu
potvrdilo po skončení prelínacej časti Corgoň ligy aj vedenie
trenčianskeho klubu. “Ling vstupuje do slovenského futbalu,“
hlásil titulok holandského denníka. Päťdesiatjedenročný Ling
po skončení úspešnej kariéry začal v podnikaní s výţivovými
doplnkami. Neskôr zaloţila jeho spoločnosť v Brazílii, Argentíne, Rumunsku, Bulharsku a Grécku futbalové školy. S Trenčínom má však tie najvyššie ciele, keď netají svoje ambície, ţe
do dvoch rokov chce získať majstrovský titul Slovenskej
republiky a neskôr vstúpiť aj do Ligy majstrov. Spoluvlastníkom klubu by sa mal stať aj Lingov obchodný partner
Henk ter Braack. Noví spoluvlastníci klubu by však nemali
figurovať v novotvoriacej sa administratíve klubu. Črtajúci sa
noví majitelia absolvovali počas uplynulých mesiacov viaceré
rokovania so súčasným vedením AS a taktieţ absolvovali
podrobnú štúdiu aktuálnej situácie klubu, ktorá by mala ukázať cestu medzi slovenskú klubovú špičku. Rovnako analyzovali aj tréningy mládeţníckych tímov. Denník Algemeen
Dagblad upozornil, ţe spomínané zámery by mohlo zastaviť
vypadnutie muţstva z ligy, čomu sa však Trenčania vyhli zaváhaním Interu Bratislava.
Trenčianske noviny 06.06.2007
Pomocná evidencia 336/1/07
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Turnaj Slovakia Cup v hokejbale sa tento rok konal vo
Vrútkach, na ktorom mal svoje zastúpenie Trenčín výberom
Slovenského Orla v kategórii U-16. Trenčianske druţstvo bolo
bolo zaradené do skupiny B, kde po víťazných stretnutiach
s druţstvami THB Trebišov 5:3, Pruské 10:1, Zvolen 7:1 sa
prebojovali do semifinále, kde zvíťazili nad Martinom 7:4.
Vo finále sa stretli s druţstvom Kométa Vrútky v ktorom našli
premoţiteľa 1:6. Druţstvo Slovenského Orla sa potom zúčastnilo Majstrovstiev Slovenska v hokejbale v kategórii
ţiakov U-16, kde v skupine A) Postupne zvíťazili nad druţstvami Topoľčian 2:1, Trebišova 1:0, Pruského 5:0, ale
prehralo s druţstvom Vrútok 2:7. Vo štvrťfinále hral druţstvo
Trenčín s Bratislavou, keď v riadnom čase remizovali 1:1, ale
v samostatných nájazdoch zvíťazila Bratislava 2:1. V boji o 3.
miesto sa Trenčania stretli s druţstvom s Topoľčian a zápas
v riadnom hracom čase skončil výsledkom 1:1. V predĺţení
stálo šťastie viac pri druţstve Topoľčian, ktoré zvíťazilo na
samostatné nájazdy 2:1. Konečné poradie vo finálovej skupine
: 1. Bratislava, 2. Vrútky, 3. Topoľčany, 4. Trenčín. O dobré
výsledky sa zaslúţili : vedenie muţstva – M. Chrást, M.
Skúpy, D. Marienka a hráči – J. Gašparovič, R. Minárik, L.
Macoun, F. Lengvarský, J. Sládek, M. Sládek, B. Mitucha, E.
Lehocký, L. Mandinec, M. Bagin, P. Bustin a J. Čukan.
Trenčianske noviny 20.06.2007
Pomocná evidencia 351/1/07
Snine sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v gréckorímskom zápasení. Pretekári TJ Dukla Trenčín získali tieto
lichotivé umiestnenia - vo váhe 85 kg sa stal víťazom Filip
Vranák, tretie miesto vo váhe 73 kg obsadil Ivan Poruban.
Dve siedme miesta si vybojovali vo váhe 59 kg Jakub Kováč a
vo váhe 47 kg Pavol Truska. Ôsmu priečku vo váhe 42 kg
získal Emil Bagin.
Trenčianske noviny 20.06.2007
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Pomocná evidencia 329/4/07
Hokejbalové ihrisko pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne bolo
dejiskom mestského kola v hokejbale medzi študentami stredných škôl a stredných odborných učilíšť. V troch skupinách
zápolilo deväť druţstiev. Do finálovej skupiny sa prebojovali :
Gymnázium ľ. Štúra – Stredné odborné učilište ţelezničné 2:5,
Gymnázium Ľ. Štúra - Stredné odborné učilište strojárske 4:1,
Stredné odborné učilište strojárske - Stredné odborné učilište
ţelezničné 1:4. V boji o prvé miesto sa stretli Stredné odborné
učilište ţelezničné s Gymnáziom Ľ. Štúra, nad ktorým zvíťazili 5:2. Góly : Barón 2, Kuník, Bednár, Balga - Lipták 2.
Víťazná zostava Stredného odborného učilišťa ţelezničného
– Hiadlovský, Porubský, Rešetka, Barón, Balga, Lapin, Rác,
Kuník, Bednár, Tatár, Vereš, Jarábek.
Celkové poradie :
1. Stredné odborné učilište ţelezničné,
2. Gymnázium Ľudovíta Štúra,
3. Stredné odborné učilište strojárske,
4. Obchodná akadémia,
5. Stredné odborné učilište letecké,
6. Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu,
7. Stredná priemyselná škola stavebná,
8. Piaristické gymnázium J. Braneckého.
Trenčianske noviny 21.06.2007
Pomocná evidencia 351/1/07
V stredu 13. júna začali s prípravou na nový ročník Corgoň
ligy futbalisti AS Trenčín. Tento rok pre zotrvanie v najvyššej
futbalovej lige vstúpil do tohto klubu holandský investor.
Úplne novou tvárou v realizačnom tíme stal sa anglický tréner
Rob Mc Donald (ktorého prezývajú „majstrom v hre na jeden
dotyk“) s dvomi novými asistentami - Petrom Ančicom (kto738

rý naposledy pôsobil v Šali) a Martinom Stanom (predtým
trénerom mladších dorastencov AS Trenčín). Kormidelníkom
brankárov zostal naďalej Jaroslav Macháč. V Trenčíne zotrvá
niekoľko dní aj Jenner, známy futbalový odborník z Holandska. Ako vţdy pred začiatkom sezóny, hráči na úvod absolvovali váţenie, meranie a percentá tuku. Po úvodnom
predstavovaní vysvetlil nový tréner svoju osobnú filozofiu a
taktieţ aj vízie pre najbliţšie obdobie. Svojím spôsobom mal
zaujímavý prejav. Po očakávanom vybehnutí na umelý zelený
koberec štadióna na Sihoti absolvovali hráči prvý tréning, kde
sa kládol dôraz predovšetkým na cvičenia s loptami. Preto aj
jednou z trénerových poţiadaviek bolo zakúpiť niekoľko
desiatok nových lôpt rovnakej farby. V prípravnom letnom
období budú Trenčania trénovať len v domácich podmienkach.
V prípravnom hráčskom tábore AS Trenčín je momentálne
okolo 27 hráčov. V hľadáčiku sú aj ďalšie nové tváre. Káder
druţstva tvorili títo hráči : R. Hodál, M. Volešák, D. Roţník G. Baranyai, M. Bilišňanský, J. Czinege, P. Čögley, M. Doubek, L. Gálik, R. Gergel, B. Godál, F. Hlohovský, Cs. Horváth, M. Jakúbek, J. Kamenský, T. Kaňa, M. Mičenec, I.
Szkukalek, L. Šebek, M. Kasálek, P. Kleštík, J. Kriţko, T.
Marček, M. Pastva, M. Tubonemi, M. Vargic, C. Muscalu.
Trenčianske noviny 21.06.2007
V telocvični Základnej
školy v Trenčín Kubra sa
16. júna 2007 uskutočnil
prvý ročník stolnotenisového turnaja o Putovný
pohár pri príleţitosti 62.
výročia oslobodenia Trenčína a ukončenia druhej
svetovej vojny. organizo739

vaný Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín v spolupráci TJ Kubran Trenčín.
Záštitu nad súťaţou prevzal primátor mesta Trenčína Ing.
Branislav Celler. Turnaj bol rozpísaný do troch vekových
kategórií : do 18 rokov, od 19 do 60 rokov a nad 60 rokov.
V prvom ročníku turnaja súťaţilo celkom 42 hráčov z 8 miest
a obcí kraja – Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Prievidze,
Povaţskej Bystrice, Uhrovca, Ţitnej Radiše a Trenčianskeho
Jastrabia. Najmladší súťaţiaci mal 9 a najstarší 75 rokov.
Turnaja sa ako diváci zúčastnili aj priami účastníci odboja plk.
v.v. Bučko a plk. v.v. Kaliský. Základným mottom súťaţe
bolo heslo „Je lepšie bojovať na športovom poli, ako bojovať
vo vojne“, ktoré na úvod súťaţe povedal predseda Oblastného
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovník v Trenčíne Ing. Tomáš Švec. Turnaj bol po všetkých stránkach
veľmi dobre zabezpečený, za čo sa hráči organizátorom
odmenili hodnotnými výkonmi.
Výsledky v jednotlivých kategóriách :
Kategória do 18 rokov :
1. Komorovský Robo z Trenčína
2. Paluš Matej z Trenčína
3. Ţembera Peter z Trenčína
Kategória od 19 do 60 rokov :
1. Burza Slavo z Nového Mesta nad Váhom
2. Fapšo Robo z Povaţskej Bystrice
3. Kovačíková Mária z Trenčína
Kategória nad 60 rokov :
1. Brlej Jaro z Drietomy
2. Fraňo Peter z Drietomy
3. Bilek Rudolf z Trenčína
Putovný pohár prevzal a víťazom celej súťaţe sa stal Slavomír Burza z Nového Mesta n./ V. Ceny víťazom jednotlivých kategórií odovzdala poslankyňa dlhodobo uvoľnená
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pre výkon funkcie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Janka
Fabová. Ceny pre najlepších v kaţdej kategórii venoval
Mestský úrad v Trenčíne a firma Madov.
Vlastné poznámky
Beh Olympijského dňa sa konal 19. júna 2007 na Ostrove
a v športovom areáli Základnej školy, Ul. L. Novomeského.
Zúčastnilo sa ho 1702 športovcov z materských škôl, základných škôl, stredných škôl a stredných odborných učilíšť.
Preteky organizovali TJ Mladosť, KCA Trenčín, Orol Trenčín,
Mesto Trenčín, Trenčianske osvetové stredisko a Slovenský
olympijský výbor Trenčín. Víťazmi jednotlivých kategórií sa
stali : Veronika Kudlová, Miša Bogyová, Nikola Tothová, Paťa Šicková, Júlia Gombošová, Ema Stachová, Barbora Matejková, Lucia Jašková, Mariana Mitašová, Miša Berová, Veronika Veselá, Mišo Ondrejkovič, Andrej Bednár, Peter
Špirko, Marcel Majdík, Denis Faba, Miloš Vedrody, Erik
Pristach, Matej Boţík, Martin Meravý a Maximilián Majer.
Info Trenčín 28.06.2007
Pomocná evidencia 395/1/07
Veľká športová olympiáda trenčianskych materských škôl
so slávnostným zahájením spojený so zapálením olympijského
ohňa a vztýčením olympijskej zástavy sa konala 20. júna 2007
v novovybudovanom športovom areáli v Základnej
školy Trenčín, Novomeského ul. Deti predškolského
veku z materských škôl
v Trenčíne zaţili neopakovateľné chvíle na tomto
veľkom športovom priestranstve – mali moţnosť
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behať po beţeckej dráhe, triafať do basketbalových košov,
zahrať si s kúţelkami či golf, hádzanú i futbal. Do absolútnej
únavy sa mohli napokon vyskákať na dvoch skákacích
hradoch. Deti boli odmenené za svoje výkony „medailami“
a sladkosťami. Veľmi úspešné podujatie zorganizovalo Občianske zdruţenie pri Materskej škole, Šafárikova ul., podľa
schváleného projektu s názvom S loptami za zdravím, na
ktorý prispela s finančnými prostriedkami Trenčianska nadácia.
Info Trenčín 28.06.2007
Pomocná evidencia 395/1/07
Mestský futbalový štadión na Sihoti v Trenčíne sa bude
moţno o niekoľko rokov kompletne rekonštruovať. Miestny
klub AS Trenčín kupuje bývalý holandský futbalový reprezentant a hráč Ajaxu Amsterdam Tscheu La Ling. Holanďan
má najvyššie ambície a do dvoch rokov chce získať slovenský titul a hrať Ligu majstrov. Aby sa stretnutia tejto najprestíţnejšej klubovej pohárovej súťaţe na starom kontinente
mohli uskutočniť v Trenčíne, bude potrebné kompletne zrenovovať starý a z viacerých stránok nevyhovujúci trenčiansky štadión. Podľa generálneho manaţéra klubu Mgr. Róberta Rybníčka, v prípade, ţe sa podarí dosiahnuť prezentované
ciele, bude otázka prestavby veľmi aktuálna. Štadión elipsovitého tvaru postavený v 60. rokoch minulého storočia za éry
Jednoty Trenčín a s legendárnymi reflektormi – „lízankami“
má väčšinu miest na státie. Kapacita pôvodne prevyšovala 20
tisíc ľudí, dnes je podľa internetovej stránky klubu 16 000, z
toho 5 000 na sedenie. V súčasnosti exitujú tri štúdie nového
štadióna Treba tieţ rozhodnúť, či sa bude prestavovať v
etapách alebo naraz. Nový štadión však bude určite menší
ako ten súčasný. Kapacita počíta s dvoma alternatívami,
priechodnejšia je tá s konečným číslom 10 500 divákov. Hovorí sa aj o kapacite 15 000 ľudí. „Uvidí sa, ţe keď sa v
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Trenčíne začne hrať naozaj dobrý futbal či bude aj záujem
divákov. Nový štadión má byť moderným stánkom, ktorý by
mohol privítať aj reprezentáciu“. Predpokladá sa, ţe z vonku
by to bola komerčná zóna a zvnútra by to bol štadión, ktorý
by na seba zarábal. Z hľadiska moţnej realizácie nového
štadióna je táto moţnosť najpriechodnejšia, Štadión patrí
mestu, ktoré je zároveň menšinovým akcionárom klubu a pre
tento rok mesto z rozpočtu vyčlenilo na štadión 8,2 milióna
Sk, z toho štyri milióny Sk na prevádzku a ďalšie štyri milióny Sk na rekonštrukciu strechy a vonkajších priestorov
krytej tribúny.
Info Trenčín 28.06.2007
Pomocná evidencia 395/1/07
Mestské finále dlhodobej súťaţe Rope Skiping (skákanie
cez švihadlo) sa konalo 21. júna 2007 v telocvičniach
Základnej školy Trenčín, Ulica Novomeského.
Výsledky :
disciplína – chlapci, skákanie za 1 min :
1. Patrik Cvik, 208 skokov,
2. Jozef Vlado (obaja ZŠ, Dlhé Hony), 153,
3. Štefan Korec (ZŠ, Ul. L. Novomeského), 113.
disciplína – dievčatá, skákanie za 1 min :
1. Viera Bulková (ZŠ, Dlhé Hony), 188,
2. Petra Ţilinčanová (Gymnázium Ľ. Štúra), 185,
3. Zuzka Haščicová (ZŠ, Ul. P. Bezruča) 173 skokov.
disciplína –dorastenky, skákanie za 1 min :
1. Klára Michalíková, 173,
2. Katka Hletková, 167,
3. Dominika Babišová (všetky SZŠ) 159 skokov.
disciplína – chlapci skákanie za 3 min :
1. P. Cvik 493 skokov,
2. Kamil Trunek 440,
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3. Marcel Gazdík (všetci ZŠ Dlhé Hony), 435. disciplína –
disciplína - dievčatá, skákanie za 3 min :
1. Petra Balaščáková 570,
2. P. Ţilinčanová (obe Gymnázium Ľ. Štúra) 487,
3. Z. Haščičová 173.
disciplína – dorastenky, skákanie za 3 min :
1. K. Michalíková 420,
2. K. Hletková 387,
3. D. Babišová 381 skokov.
Info Trenčín 28.06.2007
Pomocná evidencia 395/1/07
Futbalový štadión v Selci bol v sobotu 23. júna 2007 dejiskom uţ tradičného podujatia – 15. ročníka súťaţe Gaba
Zelenaya v kopaní pokutových kopov, ktorý sa konal pod
záštitou ObFZ Trenčín. V kategórii ţiactva, ţien a muţov
zápolilo spolu 871 súťaţiacich nielen z obcí a miest
Trenčianskeho kraja, ale aj z iných končín Slovenska. Ako
vţdy, aj tentoraz to bolo nadovšetko vydarené spoločenskošportové podujatie, ktorému prialo aj pekné slnečné počasie, aj
keď tesne pred koncom celého podujatia osvieţilo trávnik a
prítomných niekoľko neškodných, príjemných daţďivých
kvapiek. Po slávnostnom otvorení tohto jedenástkového festivalu starostom obce – MVDr. Stanislavom Svatíkom sa
začali kopať jedenástky. Výsledky :
Kategória ţiakov do 10 rokov, v ktorej štartovalo 149 súťaţiacich :
1. Róbert Julíny (Lúka n/V.),
2. Dávid Dudášik (Povaţany),
3. Kristín Komorovský (Selec),
4. Matej Vasko (Dolná Súča),
5. Juraj Ďuráči (Mníchová Lehota).
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Kategória ţiakov do 15 rokov, v ktorej štartovalo 223 súťaţiacich :
1. Miroslav Králik (Selec),
2. Matej Hudec (Trenč. Stankovce),
3. Šimon Ellinger (Selec),
4. Dušan Ondrejkovič (Trenčín),
5. Milan Bednár (Trenčín).
Kategória ţien, v ktorej štartovalo 37 súťaţiacich :
1. Adriana Bočíková (Trenčín),
2. Andrea Satinová (Povaţany),
3. Gabika Betáková (Selec),
4. Petra Blaţeková (Trenčín),
5. Sandra Horňáková (Trenčín).
Kategória muţov, v ktorej štartovalo 462:
1. Jozef Kučerák (Horná Súča),
2. Tomáš Navrátil (Trenč. Stankovce),
3. Matej Gorelka (Dubnica),
4. Marián Straka (Nitra),
5. František Králik (Selec),
6. Lukáš Minarčic (Trenčín),).
Víťaz kategórie si prevzal motocykel. Ceny najúspešnejším
jednotlivcom odovzdávali starosta obce Selec MVDr.
Stanislav Svatík, predseda Oblastného futbalového zväzu
v Trenčíne Ing. Štefan Kolárik a viacerí sponzori.
Trenčianske noviny 05.07.2007
Vyhodnotenie celoročných mestských športových hier
stredoškolskej mládeţe sa uskutočnilo dňa 28. júna 2007 za
účasti zástupcov stredných škôl. Zhodnotenie súťaţe vykonala
referentka pre šport odboru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mária Opačitá. V úvode poďakovala
riaditeľom škôl, ţe umoţnili pedagógom zúčastňovať sa
športových súťaţí. Osobitne poďakovala :
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- riaditeľke Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne Mgr.
Janke Gugovej, ktorá prostredníctvom študentiek školy
umoţnila poskytovanie zdravotníckej starostlivosti súťaţiacim,
- predsedovi Slovenského Orla v Trenčíne Martinovi Skúpemu, ţe toto podujatie sa uskutočňovalo za jeho garancie,
- komisii školstva a športu Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne za podporu.
A potom uţ s predsedom komisie pre šport
Mestského zastupiteľstva
Trenčíne
Eduardom
Hartmanom
spolu
odovzdali
súťaţiacim
druţstvám
diplomy
a vecné dary. Jednotlivé
stredné školy sa po
celkovom
hodnotení
umiestnili takto :
1. Gymnázium Ľudovíta Štúra
2. Obchodná akadémia dr. Hodţu
3. Piaristické gymnázium J. Braneckého
4. Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu
5. Stredná priemyselná škola stavebná
6. Stredná umelecká škola
7. Stredné odborné učilište ţelezničné
8. Stredná zdravotnícka škola
9. Stredné odborné učilište odevné
10. Stredné odborné učilište strojárske
11. Stredné odborné učilište letecké
12. Stredné odborné učilište stavebné
Vlastné poznámky
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Futbalový kolektív mladších dorastencov AS Trenčín (ročník 1990-1991) štartoval na kvalitne obsadenom štvordňovom
medzinárodnom mládeţníckom turnaji 3. ročník Moravia
Cup 2007 v moravskom Vsetíne. Ambiciózni Trenčania pod
vedením novej trénerskej dvojice Radúz Dorňák - Tibor
Grófik dosiahli nepochybne skvelý úspech, keď sa stali
víťazom tohto turnaja. Vo finále sa Trenčania stretli s
Povaţskou Bystricou, nad ktorou zvíťazli 4:0 (2:0), gólmi
Mišáka 3 a Královiča 1. O tento úspech sa zaslúţili hráči : Ľ.
Draškovec, M. Ďanovský, F. Taraba, S. Ďurík, S. Izakovič, M.
Zvala, O. Vraník, M. Holovka, J. Holúbek, T. Otrubný, M.
Pinďura, T. Bizub, P. Valla, P. Mazán, M. Královič, P. Mišák,
E. Ferienčík, D. Badinský, M. Gajdošík, J. Šimlaštík. Tréner :
R. Dorňák, asistent: T. Grófik, vedúci muţstva J. Majzel.
Trenčianske noviny 28.06.2007
Pomocná evidencia 384/2/07
Na majstrovstvách Európy juniorov v silovom trojboji
v bulharskej Sofii zaznamenala Dominika Hojsíková z Trenčína z pozoruhodného športového úspechu, keď v kategórii do
52 kg získala ţatvu troch zlatých medailí za tri prvé a jedno
štvrté miesto v troch disciplínach - v drepe, „bendţi“ a silovom trojboji. V jej váhovej kategórii zápolilo najviac pretekárok (šesť), čiţe moţno hovoriť o pomerne silnej konkurencii. Je sympatické, ţe v svojej váhovej kategórii zvíťazila
s obrovským náskokom 30 kg a rozhodne momentálne v nej
udáva tempo. V celej súťaţi bola absolútne najmladšia a absolútne najsilnejšia. V kategórii národov zvíťazilo Poľsko,
druhé bolo Slovensko. Na svoje konto si navyše pripísala aj
päť nových slovenských rekordov (štyri juniorské a jeden
ţenský).
Trenčianske noviny 28.06.2007
Pomocná evidencia 385/1/07
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V Bratislave sa konal Európsky pohár mládeţe v karate,
ktorého sa zúčastnili pretekári z desiatich krajín, vrátane USA.
Na tomto medzinárodnom podujatí si karatisti Ekonómu
Trenčín vybojovali päť cenných umiestnení :
- v kategórii kumite ţiačky do 35 kg zvíťazila Lucia Bacová,
- v kategórii kumite dorasteniek do 55 kg zvíťazila Patrícia
Pevalová,
- v kategórii kumite ţiakov do 30 kg získal druhé miesto
Zoltán Michalec,
- v kategórii v kumite ţiačok do 40 kg získala tretie miesto
Mirka Kopúňová,
- v kategórii kumite ţiačok do 45 kg získala tretie miesto
Hanka Pristašová.
Trenčianske noviny 28.06.2007
Titul majstra Slovenskej republiky a zlaté medaily v
jedenástom ročníku najvyššej slovenskej súťaţe v in-line hokeji si vybojovali ambiciózní hráči Hermesu Trenčín, ktorí sa
prebojovali aţ do finále, hoci po základnej časti súťaţe boli v
tabuľke na 4. mieste. S minuloročným majstrom Aquatec Wild
Kings Dubnica sa Trenčania stretli v semifinále play-off
v troch stretnutiach. Rozhodnutie padlo aţ v treťom rozhodujúcom stretnutí, v ktorom sa Trenčania predstavili vo výbornom svetle a aţ nečakane vysokým výsledkom 4:11 deklasovali svojho súpera, ktorý bol po základnej časti na prvom
mieste tabuľky. Po tomto rozhodujúcom stretnutí o postup do
finále Trenčania upravili vzájomný stav série zápasov na 1:2.
Vo finále stačili Trenčanom dva zápasy, keď v kvalitnom
meraní síl Trenčania hrali veľmi precízne, zodpovedne aţ
nakoniec obe stretnutia dotiahli do zaslúţeného víťazného
konca. V prvom zápase zvíťazili 9:11 a v druhom zápase 10:6.
Pri streleckej chuti bol Tomáš Kopecký, ktorý si na svoje
konto zapísal deväť presných zásahov v oboch zápasoch.
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Trenčianske noviny 05.07.2007
Pomocná evidencia 420/1/07
Mladší ţiaci AAC Sparta Trenčín (ročník narodenia 1994)
štartovali na 11. ročníku medzinárodného futbalového festivalu mládeţe v Dunajskej Strede. Vo svojej skupine zdolali
domácu DAC Dunajskú Stredu 2:0, FK Šamorín 2:0, OV
Dunajskú Stredu 5:1 a po remíze 1:1 s Noccerou Talianska
postúpili do finále. V nervy drásajúcom a vypätom súboji
porazili FK Šamorín 1:0 a stali sa víťazom tohto mládeţníckeho podujatia.
Trenčianske noviny 05.07.2007
S dýchacími problémami, so začervenanými očami
schádzali od začiatku 29 týţdňa z ľadu malého zimného
štadióna MG Rink na Sihoti mladí hokejisti a krasokorčuliari,
ktorí tu boli na týţdennom sústredení. Sami si najskôr mysleli,
ţe je to od chladu z ľadu alebo od klimatizácie, ale to
neprechádzalo, tak viacero detí vyhľadalo lekársku pomoc.
Preto prípad prevzala polícia a kontaktovala hasičov. „Polícia
od náš ţiadala, aby sme zmerali koncentrácie unikajúceho
plynu,“ uviedol Marián Petrík z Krajského
riaditeľstva
Hasičského
a záchranného zboru v
Trenčíne. K úniku
škodliviny z areálu
štadióna nedošlo. Pre
výskyt
neznámej
chemickej látky, ktorou bol pravdepodobne chlór, bol vo štvrtok 28. júna 2007 napoludnie štadión
MG Rink evakuovaný a uzatvorený. Dráţdivá látka bola cítiť
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len na ľadovej ploche. Vzorky odobrali hasiči z ľadovej
plochy i zásobníka vody. Z ľadovej plochy zamestnanci štadióna zbrúsili pribliţne centimeter hrúbky ľadu, ktorý zriedený vodou zachytili do odpadovej jamy. Priestory štadióna
vetrali cez otvorené brány aj s pomocou ventilátorov. Hasiči
situáciu monitorovali aţ do jednej hodiny rannej, kedy sa
jednotka vrátila na základňu. Situácia sa potom stabilizovala,
hodnoty chlóru poklesli na minimum a v piatok 29. júna 2007
bol uţ štadión opäť v prevádzke. Podľa konateľa spoločnosti
MG Rink Branislava Gáboríka, sa z ľadovej plochy vyparoval chlor. Je to však látka, ktorá sa tu nemá prečo vyskytovať, pretoţe sa na štadióne vôbec nepouţíva. Niekto ju
musel na ľad dať úmyselne. Na chladenie uţ pouţívajú
modernú bezčpavkovú metódu.
Trenčianske noviny 05.07.2007
Pomocná evidencia 424/1/07
Láţo Pláţo, Váhomor, Flinstonovci, Lochneská príšera,
Rákosníček, Kočár, Ambulancia, Dţamajka - kokosy na vode,
Plastypeler, Plávajúca záhrada a ďalšie plavidlá, ktoré sa plavili v sobotu 30. júna 2007 po Váhu. Organizátor podujatia
Ing. Jozef Čermák
nadviazal na tradíciu
splavov netradičných
korábov,
v skratke
Splanekor, ktorú zaloţili v roku 1981
trenčianski mládeţníci, zväzarmovci a
športovci z Armádneho strediska vrcholového športu Dukla
Trenčín. Na ostrov prišlo viac ako päťtisíc ľudí, ktorí
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obdivovali nielen „ţivotaschopnosť“ netradičných korábov a
ich posádok udrţať sa na hladine Váhu a plniť súťaţné
disciplíny, ale mohli sa zabaviť na pripravenom sprievodnom
programe. „Bol som v roku 1981 účastníkom prvého
splanekoru a táto akcia sa mi veľmi páčila. Povedal som si,
prečo by sme sa nemohli vrátiť k tomu, čo bolo dobré, na čom
sa ľudia dobre bavili, aj dnes,“ povedal Ing. Jozef Čermák.
Na obnovený Splanekor sa prihlásilo 16 lodí. Je pravdou, ţe
jedno z plavidiel sa rozsypalo ešte pred súťaţou, a tak po
Váhu sa napokon plavilo 15 plavidiel. Podmienkou bolo, aby
plavidlo bolo vyrobené doma. Súťaţiť mohlo všetko, čo sa
udrţí na vode a nebolo priemyselne vyrobené na plávanie. Po
promenáde na pláţi posádky súťaţili v manévrovaní s loďou,
rýchlosti a lovili z vody 400 pastových loptičiek. Hlavnou
cenou bol plastový laminátový čln pre štyri osoby. O
drţiteľovi rozhodla odborná porota, ktorá zohľadňovala najmä
nápad, kreativitu, ale i ponor a rýchlosť plavidla. Víťazom sa
stala štvorica Trenčanov z plavidlom pod názvom Prvý
trenčiansky Plastypeler. Väčšinu posádky, podľa kapitána
lode Ľuboša Krchu,
tvorili kamaráti zo
základnej
školy,
ktorí sa doteraz
pravidelne stretávajú. Raz pri pive im
napadlo, ţe postavia
vlastné plavidlo a
zúčastnia sa súťaţe.
Základ tvorilo 333
plastových
fliaš
naplnených vzduchom, zviazaných vodeodolným špagátom
pripevneným na kolá. „Stavali sme to len raz aţ dvakrát do
týţdňa počas jedného mesiaca“ dodal ďalší člen víťaznej
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posádky Vladimír Kolarovský. Podľa Ladislava Pa-vlíka
svoju účasť brali ako zábavu a z výhry boli prekvapení. Vôbec
sme s tým nepočítali, tak nevieme, čo
s výhrou urobíme.
Podmienkou je, ţe
sa musia zúčastniť aj
nasledujúceho ročníka, ale v tom nevidia problém, pretoţe uţ majú v pláne, aký koráb vytvoria. Ing. Jozef
Čermák bol tesne po skončení Splanekoru 2007 ešte opatrný v
prísľuboch budúceho ročníka. „Počkáme si na odozvu u ľudí.
Nevidím však dôvod, prečo by sme nespravili Splanekor aj v
roku 2008“
Trenčianske noviny 05.07.2007
Pomocná evidencia 422/1/07
15. ročník Olympiády školských pracovníkov sa uskutočnil
v Spišskej Novej Vsi. Okres Trenčín mal svojich reprezentantov v druţstve Trenčianskeho kraja v halovom futbale,
tenise a stolnom tenise. S najväčšími nádejami cestovali futbalisti, ktorí sa v minulom roku 2006 stali majstrami Slovenska. V krajskom finále si poradili s výbornými Bánovcami 9:5.
Do Spišskej Novej Vsi však odchádzal kolektív výrazne oslabený a zloţený na poslednú chvíľu. Podal, ale veľmi dobrý
výkon a obsadil pekné 2. miesto. V tenise príjemne prekvapila
Jana Lopatková zo Základnej školy Trenčín, Novomeského
ulica, ktorá v kategórii nad 50 rokov obsadila výborné 2. miesto. V stolnom tenise v kategórii muţov nad 40 rokov obsadil
4. miesto Vladimír Breznický. Všetci reprezentanti z Trenčína
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obsadili bodované miesta a prispeli k úspešnému vystúpeniu
Trenčianskeho kraja v konkurencii 8 krajov Slovenska.
Trenčianske noviny 05.07.2007
Vo švédskom meste Eslov sa za účasti viac ako
1100 pretekárov z 46 štátov
sveta
konal trojdňový
17. ročník Svetového pohára v karate mládeţe, dorastu, juniorov, seniorov a veteránov. Medzi účastníkmi
turnaja nechýbali tradične
ani karatisti z trenčianskeho klubu Laugaricio Trenčín. Štrnásť
pretekárov trénera Dušana Hajmacha začalo v prvý deň medailovú štafetu ziskom bronzovej medaily, o ktorú sa zaslúţila
Alica Bretschneiderová v kategórii športový zápas 12-ročných dievčat nad 45 kg. Taký istý výsledok dosiahla aj Nicoll
Beláková v kategórii 14-ročných dievčat nad 45 kg. Vicemajstrami a teda strieborné priečky v detských kategóriách
vybojovali v kategórii 11-ročných do 40 kg Marián Kulík
a 12-ročných do 43 kg Martin Čonka. Druhý deň bojovali
kadeti, juniori a seniori. Trenčania dobrou prácou dokázali, ţe
tvrdá príprava stála za to. V kategórii kadetov do 60 kg vybojovali vzácne striebro Marek Kulík a do 75 kg Viliam Kriţan. V juniorskej kategórii do 65 kg bronzovú medailu získal
Mikuláš Ďurto a v seniorskej kategórii do 65 kg bronz získal
Peter Kumičík.
Info Trenčín 12.07.2007
Pomocná evidencia 435/1/07
Mladá stolná tenistka, ţiačka Základnej školy Trenčín,
Hodţova ul. Monika Haringová, hráčka ŠKST Centrum Ţili753

na sa umiestnila na majstrovstvách Slovenskej republiky najmladších ţiačok v Čadci na druhom mieste vo dvojhre a na
treťom mieste vo štvorhre. Perspektívny vývoj tejto talentovanej hráčky bude pokračovať
v mládeţníckom stredisku v Hodoníne – Česká republika. V bodovacích turnajoch najmladšieho
ţiactva Slovenskej republiky patrí
Monike Haringovej tretia. priečka. Medzi jej tohtoročné úspechy
patrí aj druhé miesto na majstrovstvách kraja starších ţiakov v dvojhre aj vo štvorhre.
Info Trenčín 12.07.2007
Pomocná evidencia 435/1/07
Na trnavskom letisku Klčovany poriadal Slovenský klub
priateľov historických modelov Sam 119 Slovensko Majstrovstvá Európy v lietaní historických modelov, ktorých
plány vznikli do r. 1950. Majstrovstiev sa zúčastnili modelári
z deviatich
štátov
a lietali s voľnými
vetroňmi i motorovými modelmi. Najsilnejšie bola obsadená kategória voľných rádiom ovládaných, kde lietalo 78
modelov. Pekný úspech dosiahli i reprezentanti z Trenčína. Jaroslav Matejček si s modelom Archangels vylietal
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30. miesto a Ing. Július Kákoš s modelom D-G 67 z roku
1941 si vylietal 4. miesto, keď bronzová medaila mu ušla
o jednu sekundu nalietaného času.
Info Trenčín 12.07.2007
Pomocná evidencia 435/1/07
Na 28. ročníka streleckej súťaţe Novinárska muška Memoriál Katky Fornerovej, ktorá sa konala 29. júna 2007
vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch zastupovali novinárov trenčianskej regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov PhDr. Oľga Kajabová, Mgr. Ľuboslava Sedláková, Ivan Leitmann a Dušan Ovádek. Presne
50 novinárov z celoslovenských médií súťaţilo v streľbe zo
samopalu vzoru 58 a HK UMP SD, ako aj z pištole vzoru 75
D Compact. Súčasťou podujatia boli aj viaceré mimosúťaţné
akcie. Novinári si mohli vyskúšať aj streľbu z ostreľovacej
pušky Dragunov či z guľometu vzoru 59, lafetovaného na vozidle Aligátor. Príslušníci vojenskej polície pre nich pripravili
dynamické ukáţky svojej zásahovej činnosti. Najlepšie z
Trenčanov sa umiestnili na zhodne na siedmom mieste v
kategórii muţov a ţien Ivan Leitmann a PhDr.Oľga Kajabová. Medzi účastníkov zavítal Martin Farkaš, ktorý ako
jediný preţil najväčšiu slovenskú leteckú vojenskú katastrofu pád lietadla AN 24 v januári 2006 a olympionik, rýchlostný
kanoista Slavomír Kňazovický. Streleckú súťaţ novinárov
kaţdoročne organizuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov.
Novinári si od roku 1996 pripomínajú súťaţou aj pamiatku
Katky Fornerovej, ktorá sa ako novinárka venovala bezpečnostnej a vojenskej problematike a tragicky zahynula pri výkone svojho povolania.
Trenčianske noviny 12.07.2007
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Z Majstrovstiev Slovenska v plávaní, ktoré sa konali 6. aţ
8. júla 2007 v Bratislave odchádzali zverenci trénera Róberta
Pastierika opäť ovešaní medailami. Ţiaci Osemročného športového gymnázia v Trenčíne si pod vedením tohto trénera načasovali formu práve na Majstrovstvá Slovenska a dokázali
pretaviť svoje výsledky aj do cenných kovov . Osobné rekordy
prekonali Dávid Dvorský, Jakub Kubala, Radovan Vojvoda a
Zuzana Szabóvá. Skvelým výkonom si vybojovala svoju prvú
bronzovú medailu Martina Tunegová v disciplíne 200 m motýlik a s prázdnymi rukami neodišla ani Simona Benková,
ktorá skončila medzi seniormi na krásnom 3. mieste v
disciplíne 100 m znak. Okrem dvoch strieborných medailí v
disciplínach 50 m a 100m voľný spôsob si titul majsterky Slovenska v disciplíne 200m voľný spôsob vybojovala Michaela
Rečková. Táto zverenkyňa trénera Róberta Pastierika bude
reprezentovať Slovensko aj na Majstrovstvách Európy juniorov Antverpách, ktoré sa uskutočnia v dňoch 19. - 23. júla
2007.
Trenčianske noviny 19.07.2007
Pomocná evidencia /1/07
Kanoistický maratón nie je olympijskou disciplínou rýchlostnej kanoistiky, ale napriek tomu má v „rodine“ vodáckych športov svoje
postavenie. Slovenská
kanoistická asociácia
dostala dôveru Európskej kanoistickej asociácie a v dňoch 12. aţ
15. júla usporiadala v
Trenčíne majstrovstvá
Európy v tejto disciplíne. Na šampionáte
štartovali pretekári z
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21 krajín a celkovo poţiadalo o akreditáciu okolo 330 osôb
vrátane realizačných tímov. Na základe poţiadavky Európskej
kanoistickej asociácie bol skrátený pôvodne plánovaný okruh
zo 7,2 na 4,7 km, čím sa zvýšil počet okruhov, aby sa dodrţala
pôvodná dĺţka tratí. Tým sa zvýšila divácka atraktivita pretekov, pretoţe pretekári viackrát prechádzali celou trasou.
Kajakári absolvujú sedem okruhov so šiestimi prenáškami,
kanoisti a kajakárky šesť a všetky juniorské kategórie päť
prenášok. Prenáška mala dĺţku pribliţne 150 metrov. Atrakcii
pretekov pre divákov prispela veľkoplošná obrazovka, na
ktorej mohli diváci
sledovať
prakticky
celú trať, ktorú snímali tri kamery. Najpočetnejšie bola obsadená kategória K-1
muţov, do ktorej sa
prihlásilo 30 kajakárov. Najväčšie nádeje
usporiadateľskej krajiny boli spájané s kanoistom KRK Nováky Radoslavom Rusom, lebo ten uţ má
dva tituly šampióna starého kontinentu. Preteky sa začali uţ
vo štvrtok 12. júla 2007, kedy boli v Trenčíne na programe
veteránske preteky K1 a C1. V piatok veteráni bojovali aj v
dvojici. Tieto preteky však ešte nemajú štatút majstrovstiev
Európy, boli len akými si „zahrievacími pretekmi“ pred súťaţami v seniorských a juniorských vekových kategóriách. Najprv boli na programe preteky jednotlivcov a na druhý deň
preteky dvojíc.
Oficiálne otvorenie pretekov sa uskutočnilo v piatok 12. júla 2007 na Mierovom námestí, keď vlajkonosičov zúčastnených štátov priviedol od mestskej veţe na pódium amfiteátra
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symbolicky Matúš Čák Trenčiansky so skupinou historického
šermu Wagus z Trenčína. Po vztýčení štátnej zástavy za znenia hymny Slovenskej republiky sa k nastúpeným pretekárom
prihovoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, prezident Slovenskej kanoistickej asociácie Ing. Miroslav Haviar a prezident Európskej
kanoistickej asociácie Albert Woods, ktorý majstrovstvá aj
otvoril. Súčasťou
otvorenia
bol
kultúrny
program, v ktorom
vystúpila skupina brušných tancov
Dţamal
z Trenčína a folklórne skupiny
z trenčianskeho
regiónu.
Pretekom
Majstrovstiev Európy vytvorilo priaznivé podmienky súťaţiacim krásne slnečné a veľmi teplé počasie. Trenčianske športové publikum najviac fandilo slovenskému reprezentantovi
Radoslavovi Rusovi, ktorému vytvorilo domáce novácke prostredie
neustálim povzbudzovaním. Moţno
aj vďaka tomu získal na Váhu v
Trenčíne po tretí
raz titul majstra
Európy v kanois758

tickom maratóne v kategórii C-1 na 28,4 km. Sám o pretekoch
povedal, ţe “som rád, keď som odolal tlaku dvojice Maďarov.
Bolo to skutočne ťaţké, ale nedá sa to nejako porovnávať s
predchádzajúcimi pretekmi. Kaţdé sú o niečom inom. Som
však veľmi šťastný a spokojný. Musím sa priznať, ţe som bol
veľmi nervózny. Som dostatočne skúsený pretekár, ale čím
som starší, tým to je horšie. Na začiatku pretekov tempo
udávali maďarskí reprezentanti, ale tých som hneď po prvej
prenáške predbehol a do druhého kola som uţ viedol. Potom
iniciatívu prebrali zas oni. Vo štvrtom kole som začal svojich
súperov doťahovať a svoje tempo som stupňoval a v cieli mal
lepší čas od svojho najväčšieho konkurenta a jedenásťnásobného majstra sveta Edvina Csabaia z Maďarska o vyše
minúty. Tretí skončil ďalší maďarský reprezentant Dávid
Varga. V pretekoch, v ktorých išlo o veľa, býva vţdy veľa
okamihov, ktoré zdramatizujú jeho priebeh. Ani preteky
v Trenčíne neboli výnimkou, keď poľského pretekára Dawida
Markowského postihla náhla nevoľnosť, odpadol a začal sa
topiť. Vďaka duchaprítomnosti ďalšieho poľského pretekára
Mateusza Rynkiewicza, ktorý preteky prerušil, pomohol ho
naloţiť do záchranného člna a odprevadiť do priestoru cieľovej rovinky. I to poukazuje na to, ţe pretekári sú nielen
súperi, ale ţe si vedia pomôcť, keď je treba.
Výsledky :
K – 1 juniori muţi
1. Timothy Pendle, Veľká Británia
2. Ranier Brandani, Taliansko
3. Nicola Ripamonti, Taliansko
K 1 juniori ţeny
1. Marcela Krauzová, Česká republika
2. Eszter Havas, Maďarsko
3. Orsolya Groholy
C – 1 juniori muţi
759

1. Ádám Lantos, Mďarsko
2. Timót Takács
3. Martin Šťastný
K – 1 ţeny
1. Renáta Csay, Maďarsko
2. Vivien Folláth, Maďarsko
3. Barbara Przybylska, Poľsko
C – 1 muţi

1. Radoslav Rus, Slovenská republika
2. Edvin Csabai, Maďarsko
3. Dávid Varga, Maďarsko

K – 1 muţi
1. Manuel Busto Fernández, Španielsko
2. István Salga, Maďarsko
3. Attila Jámbor, Maďarsko
K – 2 juniori muţi
1. Bence Molnár – Szabolcs Gál, Maďarsko
2. Ádám Balogh – Balázs Kovács, Maďarsko
3. Dean Terry – Mark Childerstone, Veľká
Británia
K – 2 juniori ţeny
1. Petra Szabó – Fédra Syakolcyai, Maďarsko
2. Cristina Petracca – Ilaria Ordesi, Taliansko
3. Ilona Jonsson – Michaela Jonsson, Švédsko
K – 2 ţeny
1. Renára Csay – Bereniké Faldum,
Maďarsko
2. Zsófia Kollár – Judit Kollár, Maďarsko
3. Naiara Gómez Rodrigues – María Pérez
Peineiro, Španielsko
C – 2 muţi
1. Attila Györe – Márton Kóvér, Maďarsko
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2. Oscar Grana Blanco – Ramón Ferro Dios,
Španielsko
3. Nuno Barros – José Sousa, Portugalsko
K – 2 muţi
1. István Salga – Balázs Börcsök, Maďarsko
2. Manuel Busto Fernández – Oler Alzpurua
Aranzadi, Španielsko
3. Jorge Alonso Gonzáles – Santiago Guerrero,
Španielsko
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 443/1/07, 449/1/07, 450/1/07
Týţdeň od 19. do 27. júla 2007 strávila v Trenčíne návšteva
spoza Atlantiku, presnejšie výprava mladých hokejistov
Chesterfield Falcons. Klub nachádzajúci sa blízko mesta Saint
Louis, v miestnom tíme Blues hrával aj spolumajiteľ Dukly
Trenčín Pavol Demitra. Práve meno Pavla Demitru bolo lákadlom pre mladých Američanov, ktorí chceli vidieť Slovensko
a miesto, kde sa nachádza „výrobňa“ megahviezd NHL, mesto
Trenčín. Američania bývali v slovenských rodinách hokejistov
mládeţníckych výberov Dukly Trenčín. Počas pobytu na
našom území stihli pripraviť ľudia z vedenia Dukly Trenčín
mladým Američanom
bohatý sprievodný program, počas ktorého
navštívili Bojnice a priľahlé miesta, prezreli si
historické miesta v
Trenčíne a stihli odohrať
počas siedmych dní pobytu aj päť prípravných
zápasov. Tím vedený
trénerom Lindsayom Middlebrookom, ktorý našiel recept na
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slovenských hráčov dvakrát sa k pobytu na Slovensku vyjadril
takto : „Mladým Američanom sa v Trenčíne veľmi páčilo a
veľmi radi prídu v budúcnosti opäť“. S vedením ich výpravy
sa Trenčania dohodli na recipročnom pobyte v USA, ktorý by
mal byť na začiatku novembra 2007. Predbeţne to vychádza
na 2. novembra 2007. Mladí hokejisti z Trenčína by mali
navštíviť aj zápas NHL St. Louis Blues – Chicago Blackhawks,“ povedal o novovzniknutej spolupráci medzi Duklou
Trenčín a Chesterfieldom generálny manaţér Dukly Trenčín
Eduard Hartman.
HKDukla.sk 27.07.2007
Týţdeň po Majstrovstvách Európy v kanoe maratóne
v dňoch 21. a 22. júla 2007 mesto Trenčín bolo hostiteľom
pretekárov Majstrovstiev Slovenska v kanoe maratóne.
Najdôleţitejšie bolo, ţe i týmto pretekom prialo horúce
slnečné počasie, a tak 194 pretekárov z 15 vodáckych klubov
Slovenska mohlo naplno zúţitkovať natrénované dávky.
Víťazmi si z Trenčíne odniesli :
- kategória K-2 ţiačky, 11+12 ročné na 2 km
Ďuríková Petronela – Zatlkajová Nikola z Novák
- kategória K-1 ţiaci, 12 roční na 2 km
Kačic Tomáš z Piešťan
- kategória K-1 ţiaci, 11 roční na 2 kmä
Szokol Daniel z Komárna
- kategória K-1 starší dorastenci na 23,05 km
Kráľ Radim z Komárna
- kategória K-1 staršie dorastenky na 23,05 km
Galmišová Dominika z Bratislavy
- kategória K-2 ţiaci 13+14 roční na 9,4 km
Demin Viktor – Pálmay Dávid z Komárna
- kategória C-2 ţiaci 13+14 roční na 9,4 km
Farkas Vincent – Orozs Csaba zo Šamorína
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- kategória K-1 ţiačky 14 ročné na 9,4 km
Kecskemétiová Judita zo Štúrova
- kategória K-1 ţiačky 13 ročné na 9,4 km
Mokrá Dominika z Novák
- kategória K-1 muţi na 32,9 km
Lachkovič Marián z Bratislavy
- kategória K-1 ţeny na 28,20 km
Srnáková Dominika z Bratislavy
- kategória K-2 mladší dorastenci na 14,1 km
Petruš Michal – Zaťko Miroslav z Komárna/Novák
- kategória K-2 mladšie dorastenky na 14,1 km
Mištinová Lucia – Tóthová Annamária z Novák/ Šamorína
- kategória C-2 mladší dorastenci na 14,1 km
Tóth Krištof – Csenkey Adam zo Šamorína
- kategória K-2 mladší ţiaci 11+12 roční na 2 km
Kačic Tomáš – Janech Richard z Piešťan
- kategória K-1 ţiačky 12 ročné na 2 km
Ďuríková Petronela z Novák
- kategória K-1 ţiačky 11 ročné na 2 km
Mokrá Veronika z Novák
- kategória K-1 mladší dorastenci na 14,1 km
Zaťko Miroslav z Novák
- kategória K-1 mladšie dorastenky na 14,1 km
Mištinová Lucia z Novák
- kategória C-1 mladší dorastenci na 14,1 km
Baránek Miroslav z Novák
- kategória K-2 starší dorastenci na 23,5 km
Ruščák Matúš – Tóth Kristián z Bratislavy
- kategória K-1 ţiaci 14 roční na 9,4 km
Pálmay Dávid z Komárna
- kategória K-1 ţiaci 13 roční na 9,4 km
Gacsal Ákos z Komárna
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- kategória C-1 ţiaci 14 roční na 9,4 km
Farkas Vincent zo Šamorína
- kategória C-1 ţiaci 13 roční na 9,4 km
- Tarcsi Dávid zo Šamorína
- kategória K-2 ţiačky 13+14 ročné na 9,4 km
Vidová Katarína – Kecskemétiová Judita z Piešťan/Štúrova
Pomocná evidencia 474/1/07
V katolíckom kostole v Nemšovej dňa 21. júla 2007 mal
svadbu najvyšší hráč NHL (205 cm) 30-ročný slovenský
hokejový reprezentant a kapitán Boston Bruins - Zdeno
Chára. Svoje „áno“ tam povedal trenčianskej rodáčke a
dlhoročnej priateľke - Tatiane Biskupičovej, ktorá doštudovala
ekonómiu v kanadskej Ottawe. Zdeno Chára je najlepšie zarábajúcim slovenským hokejistom v NHL, kde má ročný príjem
7,5 milióna dolárov. Na svadbe boli prítomní aj niektorí
spoluhráči z národného tímu - M. Šatan, P. Bondra, P. Demitra, M. Gáborík, Marián Hossa a R. Petrovický.
Trenčianske noviny 26.07.2007
Dvadsaťjeden skautov a skautiek z 32. zboru skautingu v
Trenčíne dňa 1. augusta 2007 ráno vítalo východ slnka na vrchole Povaţského
Inovca v nadmorskej výške 1042
metrov. „Prespali
sme na hrebeni a
ráno sme pozorovaním
východu
slnka oslávili sté
výročie zaloţenia
skautingu. Zišli sa
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tu skauti vo veku od ôsmich do tridsiatich rokov,“ povedal
Peter Václav, skautským menom Pepe. Potom neskôr o ôsmej
hodine si skauti nielen na Povaţskom Inovci, ale aj na
tisíckach vrcholov sveta obnovili skautské sľuby, ktoré symbolicky spojili všetkých 38 miliónov členov hnutia a tak pri
východe slnka oslávili storočnicu skautingu. Slovenskí skauti
vystúpili v rámci osláv na Gerlachovský štít a ďalších 40
vrcholov našich slovenských pohorí. Slovenský skauting s vyše 6500 členmi patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie občianske zdruţenia pre deti a mládeţ u nás. Prvý chlapčenský
skautský oddiel na Slovensku zaloţil profesor benediktínskeho
gymnázia v Komárne Alexander Karle v roku 1913. Skauting
v bývalom Československu viackrát zakázali - v decembri
1938, po februári 1948 – 1950 a v apríli 1970. Po novembri
1989 skauti v Čechách i na Slovensku oţivili svoju činnosť.
Na štvrtom sneme v Ţiline, ktorý sa konal 26. - 27. mája 1990,
prijali slovenskí skauti názov organizácie Slovenský skauting.
Od decembra 1997 je členom Svetovej skautskej organizácie a
od júla 1999 Svetovej asociácie skautiek. Pri jubilejnom
výročí skautingu si skauti pripomenuli dnes uţ históriu, keď v
roku 1907 zorganizoval zakladateľ skautingu lord Róbert
Stephenson Smyth Baden-Powel dvojtýţdňový tábor pre
chlapcov a dňa 1. augusta 1907 zatrúbil slávnostne na roh. To
sa povaţuje za oficiálny začiatok hnutia.
www.tasr.sk 02.08.2007
Ani nie pred mesiacom sa mi dostala do rúk ročenka Klubu
Polar Alpin Trenčín, ktorá dokumentuje činnosť športovcov
zameraných predovšetkým na vysokohorskú turistiku doma aj
v zahraničí, ale ktorí nepohrdnú pešou turistikou a horolezectvom. Obsah ma natoľko zaujal, ţe som si dohodol stretnutie s predsedom tohto klubu Jánom Cabalom, aby našim
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čitateľom priblíţil aktivity členov v priebehu tohoročných letných mesiacov.
„Zúročujú dobrú zimnú a jarnú prípravu“
odpovedá Ján Cabala a ďalej svoju odpoveď
rozvíja do podrobností. „V zime sme, okrem
početných výletov v okolitých horách (napr.
tradičný výstup na Rohatú skalu, Veľký
Rozsutec, Stráţov a pod.), uskutočnili aj
viacdenné zimné prechody Nízkych Tatier
Ján Cabala
a Nitrických vrchov. Zúčastnili sme sa aj na
zimných táboreniach na Inovci a v Orlických horách. Koncom
marca 2007 sme sa podieľali na organizovaní uţ 14. ročníka
Inoveckého maratónu, ktoré je charakteristické tým, ţe počas
jedného dňa účastníci vystúpia rôznymi cestami trikrát na
vrchol Inovec (1042 m). V jarných mesiacoch sme úspešne
absolvovali niekoľko viacdenných prechodov pohorí, napr.
z Nitry cez Tríbeč a Vtáčnik do Handlovej za tri dni, dvojdňový prechod z Trenčína do Čičmian, alebo trojdňový prechod Malej Fatry. Naši inštruktori a cvičitelia zorganizovali
pre verejnosť zimný aj letný kurz základov vysokohorskej
turistiky. Uskutočnili sme túry aj vo Vysokých Tatrách
a v Slovenskom raji.
V lete sa naša aktivita samozrejme sústredila na vyššie
horstvá. Vo Vysokých Tatrách sme vystúpili na mnohé vrcholy, ku ktorým nevedú turistické chodníky. Z nich spomeniem napr. Zlobivú,
Hrubý vrch, Prostrednú Končistú, Štôlsku
veţu a ďalšie. Zaznamenali sme aj výstupy
v Alpách. Najskôr začiatkom júla Martina
Teplanová vystúpila
Trenčianski alpinisti na najvyššom vrchu juţnej Ameriky Aconcauga
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na Breithorn (4165 m), neskôr Miloš Uher a Jozef Opatovský
na Mont Blanc (4807 m) a Rado Janírek s Mirom Pajdom
zdolali Piz Berninu (4049 m). Štvorica Ján Cabala, Rasťo
Cabala, Ľuboš Weber a Ján Zemánek vyrazila do Júlskych
Álp, kde popri výstupe na populárny najvyšší vrch Slovinska
Triglav (2864 m) absolvovali výstupy aj v menej známej
talianskej časti pohoria, konkrétne na vrchole Jôf di Montasio
(2753 m)“.
Na otázku, ktoré horstvá ešte stihnú zliezť Ján Cabala hodnotí takto – „Keďţe leto ešte neskončilo, určite do jeho konca
pribudnú na konte našich členov ďalšie hodnotné výstupy
v domácich aj zahraničných veľhorách. No uţ teraz sa tešíme
na pekné jesenné túry počas babieho leta, kedy krásne zafarbená príroda sú tým najlepším relaxom ducha človeka“.
Vlastné poznámky
Domáci hokejisti Dukly Trenčín sa po tretí raz v dvanásťročnej histórii hokejového turnaja Rona Cupu, usporiadaného v dňoch 9. aţ 11.
augusta 2007 stali víťazmi tohto pre nich domáceho podujatia. V záverečnom sobotňajšom zpase si hostitelia poradili
s českým tímom RI
OKNA Zlín 6:3, keď uţ v
4. min bolo po presných
zásahoch Urbana, Nemca
a Baláţa o osude stretnutia prakticky rozhodnuté. V ďalšom priebehu „vojaci“ kontrolovali dianie na ľade a stráţili si svoj náskok. Víťazný ţltočervený kolektív, ktorý na Rona Cupe (predtým Crystal Cup)
pripomenul ostatný triumf z roku 2003, si na svoje konto
pripísal sumu 100 000 korún. Druhí v poradí hokejisti HKM
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Zvolen inkasovali cenu 60 tisíc, tretie Košice 40-tisícovú
prémiu.
Celková tabuľka - konečné poradie :
1. Dukla Trenčín
3 3 0 0 17:11 6
2. HKm Zvolen
3 1 2 0 9:7 4
3. HC Košice
3 1 2 0 6:5 4
4. HC Oceláři Třinec 3 0 2 1 8:9 2
5. MsHK Ţilina
3 0 1 2 7:10 1
6. RI OKNA Zlín
3 0 1 2 8:13 1
o umiestnení Ţiliny a Zlína pri rovnosti bodov rozhodoval rozdiel v skóre. Za najlepších hráčov turnaja boli vyhlásení :
brankár – Miroslav Hála ( Dukla Trenčín),
obranca – Ladislav Čierny (HKM Zvolen),
útočník – Viliam Čacho (Dukla Trenčín).
Vlastné poznámky
Stalo sa uţ dobrým zvykom, ţe v metropole Povaţia
v Trenčíne sa kaţdoročne koná silácka súťaţ - Meč Matúša
Čáka - Európsky pohár silných muţov 2007. Tohoročná
súťaţ uskutočnená 12. augusta 2007 mala po prvýkrát nového
Magnus Center Cupom, na ktorom štartovalo osemnáť silákov
zo šiestich krajín Európy, ktorí zápolili v šiestich náročných
disciplínach. Za ţivej diváckej kulisy, v príjemnom slnečnom
počasí si návštevníci určite prišli na svoje, keď videli rozhodne skvelé zápolenia silných muţov. Súťaţ vynikajúco rozbehol Trenčan Ján Křeháček, ktorý v zodvihol 130 kg kladu
šesťkrát a dostal sa na čelo poradia. Osudným sa mu však stalo
ťahanie kamiónu, kde sa nešťastne zranil a musel byť odvezený do nemocnice. V súťaţi, na škodu veci, uţ potom nepokračoval a skončil na 13. mieste. Pretekári postupne zápolili
v Superyoke+schody sily, ťahaní kamiónu, autofúriku, ťahaní
auta cez prekáţky + prevracaní pneumatiky a zdvíhaní
betónových gúľ - 135, 170 a 190 kg. Postupne sa naplno
rozbehol Bánovčan Braňo Golier (63,5 b.), ktorý to nakoniec
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po precíznych výkonoch dotiahol aţ na skvelé a konečné druhé miesto. Víťazstvo si vybojoval reprezentant Českej republiky Jan Šalata, ktorý zo všetkých súťaţných disciplín získal
71,5 bodov. Tretiu priečku získal ďalší pretekár zo susedného
Česka Jiří Ţaloudek (61,5 b.). V prvej desiatke bolo takéto
konečné poradie: 4. S. Kurek (Poľsko), 5. T. Malatinszki
(Maďarsko), 6. Z. Sedmík (Česko), 7. Ľ. Pevný (Slovensko),
8. W. Kreichbaum (Rakúsko), 9. M. Kostelanský (Slovensko),
10. Ľ. Libacký (Poľsko). Viceprezident SASIMU - Milan
Gabrhel, zhodnotil toto významné silácke podujatie na Povaţí
ako veľmi úspešné, najmä vďaka kvalitným a nadšeným výkonom všetkých zúčastnených pretekárov. Nepochybne sa bolo
na čo a na koho pozerať...
Trenčianske noviny 16.08.2007
Pomocná evidencia 514/1/07
Slávia Športová škola v Trenčíne, v spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky a Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky boli poriadateľmi uţ tradičných trojdňových medzinárodných cyklistických pretekov vyšehradskej štvorky – Ceny Slovenska 2007. Na podujatí štartovalo 98 pretekárov z 8
krajín Európy, ktorí v jednotlivých etapách zvádzali na cestách
nášho regiónu veľmi urputné a nekompromisné boje. V dobrom svetle sa prezentovali najmä reprezentanti Českej republiky, ktorí získali v konečnom hodnotení niekoľko cenných
medailových umiestnení, milým prekvapením boli umiestnenia poľských cyklistov. Mladí Slováci nesklamali, ale ani neoslnili. V dňoch od 17. do 19. augusta 2007 absolvovali cyklisti celkove štyri etapy. Úvodnou etapou bola „Bošácka“
etapa dlhá 78 km, druhou etapou bola „Hrabovská“ o dĺţke
118 km, treťou bola v Trenčíne obľúbená náročná časovka do
vrchu. Podujatie vyvrcholilo v nedeľu „Trenčianskou etapou“ o dĺţke 105 km.
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Ceny najúspešnejším jednotlivcom odovzdali na pódiu
amfiteátra na Mierovom námestí predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ pretekov Mgr. Jozef Pšenka. Konečné poradie najúspešnejších cyklistov :
1. P. Polianski (Poľsko),
2. P. Bulowski (Poľsko),
3. V. Maslenenko (Rusko),
4. A. Bajev (Rusko),
5. M. Marťal (Slovensko).
Drţiteľom fialového trička za šprintérske umiestnenia sa
stal B. Marek z Českej republiky. Najúspešnejším vrchárom
za vrchárske prémie sa stal cyklista F. Švestka z Českej republiky. Najmladším účastníkom tohto ročníka Ceny Slovenska
bol B. Armann z Lotyšska, ktorý si spod hradu Matúša Čáka
odniesol biely dres.
Trenčianske noviny 23.08.2007
V piatok 24. augusta 2007 bol zimný štadión v Trenčíne
miestom atraktívneho a málokedy vídaného exhibičného stretnutia usporiadaného pri príleţitosti osláv 45. výročia Dukly
Trenčín, v ktorom sa predstavili hokejové osobnosti - hviezdy
NHL zo Slovenska a Česka, ktoré v súčasnosti hrajú v zámorí.
V prvom vzájomnom zápase 23. augusta 2007 zvíťazil Demitrov výber na Jágrovcami 5:6 (1:3, 3:1, 1:2). Autormi gólov
boli Ron. Petrovický, Radivojevič, Bartovič, Marcel Hossa,
Gáborík. Niekoľko hodín pred začiatkom trenčianskeho hokejového divadla sa pred zimným štadiónom konal kultúrny
program s rôznymi súťaţami, v ktorých víťazi získali ešte
posledné vstupenky na tento duel. Podstatne dusnejšie divácka
atmosféra bola okolo 16,30 h, keď začala avizovaná autogramiáda za účasti takých hokejových veličín, akými rozhodne boli Marián Gáborík, Marián Hossa, Zdeno Chára, Ľubomír
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Višňovský, Pavol Demitra, Miroslav Šatan. Chýbal uţ iba
ohlásený Jaromír Jágr, ktorý nestíhal prísť včas a tak lovci
autogramov museli čakať na jeho cenný podpis aţ po skončení
tohto zápasu.
Muţstvá nastúpili s týchto zostavách :
Demitra team : Halák - Meszároš, Chára, Ľ. Višňovský,
Škoula, Jurčina, Sekera, Baranka - Marián Hossa, Demitra
Gáborík - Šatan, T. Kopecký, Nagy - Radivojevič, Marcel
Hossa, Bartovič - Assimakoupoulos, Ronald Petrovický,
Boogaard. Tréneri: František Hossa, Viliam Ruţička.
Jágr team : Popperle (31. Kopřiva) - Rozsíval, T. Kaberle,
Melichar, Stehlík, Schnabel, Krajíček - Jágr, Plekanec, Prucha,
Kotalík, Novotný, Tlustý - Balej, Pitař, Fleischmann. Tréner:
M. Jelínek.
Góly : 1. Rozsíval 0:1, 2. T. Kopecký 1:1, 2. Škoula 2:1, 3.
Plekanec 2:2, 7. Šatan 3:2, 12. Šatan 4:2, 21. Plekanec 4:3, 22.
Kotalík 4:4, 28. Novotný 4:5, 28. Balej 4:6, 29. Jágr 4:7, 30.
Šatan 5:7, 31. Kotalík 5:8, 38. Plekanec 5:9, 41. T. Kopecký
6:9, 56. Nagy 7:9. Hralo sa slušne a bez vylúčených hráčov.
Zápas sledovalo okolo 7-tisíc divákov. Rozhodovali: V. Mihálik - Ťaţký, Bundil. Čestné vhadzovanie medzi hokejky
Demitru a Jágra vhodil štvorročný Demitrov syn - Lukas. Ešte
predtým odzneli hymny českej a slovenskej republiky. Skvelú
divácku atmosféru rámcovali veľmi atraktívne svetelné efekty
a aktívne maţoretky. Spokojné publikum videlo bohatú ţatvu
presných zásahov - spolu 16 gólov. Bolo to veľké hokejové
šou s opatrnou hrou oboch zainteresovaných muţstiev. Duel
mal predovšetkým charitatívny charakter. Celé podujatie moderoval známy Karol Polák.
Počas jeden z prestávok sa draţili vzácne hokejky. Najväčší
záujem bol ako inak o hokejku legendárneho Kanaďana –
Wayna Gretzkého s podpisom, ktorá bola vydraţená za 52 222
Sk. Na draţbu sa dostala aj palica hráča Colorada Avalange 771

Joa Sakica, ktorú získal M. Boháč z Piešťan za 26 tisíc Sk.
Ďalšiu cennú trofej v podobe hokejky švédskeho obrancu
Detroitu - Nicklasa Lindstroma si odniesol Ľ. Jakúbek z
Dubnice nad Váhom, ktorý zaplastil za ňu 23 tisíc Sk. Palice
odovzdal týmto šľachetným kupcom Pavol Demitra.
Kapitán výberu Pavol Demitra zároveň odovzdal mladým
adeptom hokeja aj šek v hodnote 900 tisíc Sk pre hokejovú
mládeţ Dukly Trenčín, čo je určite vítanou injekciou pre
Demitrových následovníkov pod Matúšovým hradom.
Charitatívny charakter podujatia umocnilo odovzdanie bianco šeku dvom prítomným vozíčkárom v hodnote 75-tisíc Sk
pre kaţdého z nich. Je to rozhodne šľachetný čin zo strany
Demitrovcov, keď potešili aj dvoch mladých chlapcov, priaznivcov Dukly ako aj iných zdravotne postihnutých ľudí.
Dlho sa v kuloároch hovorilo o prekvapení, ktorý zo spevákov príde zaspievať na toto podujatie. Nakoniec ním bol Robo Grigorov, ktorý priamo na ľadovej ploche zaspieval dve
pesničky.
Pardon 01.09.2007
Trenčianske noviny 30.08.2007
Pomocná evidencia 520/1/07, 521/1/07
Karate klub Európa Trenčín pod vedením hlavného trénera
Branislava Zubričaňáka sústredením završil letnú prípravu
pred novou súťaţnou sezónou 2007/2008, ktorá odštartuje
v septembri 2007. Klub Európa v uplynulej sezóne získal
mnoho ocenení na Majstrovstvách Slovenska, na Slovenských
pohároch a viac ako 20 medailí na európskych a svetových
súťaţiach v karate ako sú Sio Roda Cup – Siofok Balaton
Maďarsko, Krokoyama Cup – Ko-blenz Nemecko, Svetový
pohár karate – Hradec Králové Česká republika, Budapešť
Open – Budapešť Maďarsko, Svetový pohár v karate –
Plzeň Česká republika, Európsky pohár karate – Bratislava,
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Gishin Cup a mnoho iných súťaţí. Spolu získal na národných
i medzinárodných súťaţiach viac ako 90 medailí. Okrem toho
dievčatá obhájili uţ po tretí rok po
sebe medailu v kategórii kata druţstvá ţiačky na majstrovstvách Slovenska druţstiev. Nemoţno nespomenúť pretekárov ako sú Ingrida
Suchánková, Felip Nguyen, Jakub
Stehel, Barbora Olešáková, Jozef
Hrušovský, Alexander Matečný,
Jozef Urbanovský, Katarína Rindáková, Barbora Nemčeková, ktorí
úspešne reprezentovali svoje mesto,
Ingrida Suchánková s trénerom
svoj klub a hlavne Slovenskú republiku na medzinárodných súťaţiach.
Info 23.08.2007
Pomocná evidencia 530/01/07
Na medzinárodnom cvičení prieskumných jednotiek Antropoid v okolí Ţiliny získali prvenstvo príslušníci Policajného
pohotovostného útvaru Slovenskej republiky z Trenčína. „V
konkurencii ďalších deviatich druţstiev zo šiestich európskych krajín si najlepšie poradili s lanovými prekáţkami, nočnou plavbou, streľbami či zoskokom s padákom,“ informoval
vo štvrtok 6. septembra 2007 Mário Paţický z Ministerstva
obrany Slovenskej republiky. Na druhom mieste skončila
hliadka z piateho pluku špeciálneho určenia zo Ţiliny, tretia
priečka patrila ukrajinským vojakom. Obhajcovia vlaňajšieho
prvenstva, ktorými boli českí vojaci z Prostějova, tentoraz obsadili aţ šieste miesto. Na cvičenie prišli ešte Belgičania,
Chorváti a Poliaci. Účastníci cvičenia museli počas troch dní
absolvovať disciplíny, ktoré sú typické pre činnosť prieskumných jednotiek a jednotiek špeciálnych síl. Päťčlenné hliadky
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svoju zručnosť preukazovali počas dennej a nočnej etapy v
terénoch v okolí Ţiliny. Museli sa vysporiadať s nástrahami
trasy, ktorá merala 45 kilometrov.
Vlastné poznámky
Posádka kajutovej lode s názvom Calibra vyhrala prvé
miesto v regate kajutových a námorných plachetníc, ktoré sa
konali cez víkend 18. – 19. augusta na Oravskej priehrade.
Keďţe medzi členov posádky tejto lode patril Peter Heglas z
Trenčína, Putovný pohár Matúša Čáka zostal práve v klube
usporiadateľov pretekov, teda v Trenčíne. Podľa víťaza Petra
Heglasa nebola príprava na samotné preteky ničím špeciálna.
„Absolvoval som mnoţstvo pretekov. Nedá sa očakávať, ţe
ten, kto pravidelne nejazdí, bude mať výborné výsledky na
pretekoch,“ vysvetlil Peter, ktorý jazdí intenzívne štyri roky.
Dodal, ţe veľmi dôleţitá je súhra celej posádky, pretoţe
preteky nikdy nie sú výsledkom jednotlivca, ale sú výsledkom
snaţenia a boja všetkých na jachte. Rovnakú zásluhu na
víťazstve majú podľa Petra aj Zdeno a Daniela Novákovci z
Niţnej na Orave, ktorí s ním tvorili posádku. Najväčšími
konkurentmi v pretekoch im boli Poliaci. „Húţevnatosť
poľských pretekárov bola skutočne zaráţajúca,“ hovorí Peter.
Peter s členmi Slovakia yacht clubu Trenčín chcú získať v
tejto sezóne aj ďalšie popredné umiestnenia. „Čakajú nás 24hodinové preteky na Šírave a Majstrovstvá Slovenska,“
uviedol Peter Heglas. Deviaty ročník regaty kajutových a
námorných plachetníc o Putovný pohár Matúša Čáka
Trenčianskeho organizovali členovia Slovakia yacht clubu
Trenčín. „Na pretekoch sa zúčastnilo pätnásť lodí, z toho šesť
bolo z Poľska. Samotné preteky trvali šesť hodín a tentoraz
nám prialo aj počasie,“ informoval predseda trenčianskeho
jachtárskeho klubu František Brázda. „Vďaka priaznivému
vetru boli preteky záţitkom pre súťaţiacich, rozhodcov aj
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divákov. Za šesť hodín sme zvládli odjazdiť všetkých päť
rozjázd,“ vysvetlil predseda klubu. Súčasťou podujatia bolo
mnoţstvo sprievodných akcií, ktoré boli atraktívne najmä pre
divákov ako napríklad súťaţilo sa v hode kotvou do diaľky, v
pití piva na čas a tradičná súťaţ preťahovania lanom medzi
Slovákmi a Poliakmi. Záver podujatie skončil príjemným
posedením pri guláši.
Trenčianske noviny 06.09.2007
Mesto Trenčín sa dňa 24. septembra 2007 stalo jedným
z cieľových miest cyklistickej štafety okolo Slovenska. Jej
cieľom bola propagácia myšlienky, aby rodičia venovali viac
času svojim deťom. Garantom akcie bola Linka detskej istoty
zriadená pri Slovenskom výbore UNICEF, ktorého riaditeľkou
je Eva Dzuridová. V Trenčíne bolo spoluorganizátorom podujatia Mesto Trenčín, pričom celú akciu výkonne zabezpečilo
občianske zdruţenie K.U.K.O. (Konečne uţ konajme).
„Pod podujatie sa čiastočne „podpísalo“ Mesto Trenčín jednak preto, lebo chápanie myšlienky, aby rodičia trávili viac
času s deťmi je veľmi dôleţitá a potom aj preto, lebo vo
všeobecnosti sa mesto
snaţí v rámci svojich
moţností
podporiť
kaţdé zmysluplné verejnoprospešné podujatie, ktorého organizátori nás poţiadajú
o pomoc. Táto podpora
vo všeobecnej rovine
spočíva v bezplatnom
prenájme plochy, prípadne zapoţičania jednoduchého vybavenia (stoly, stoličky
a pod.), propagácii na webe, v mestskom dvojtýţdenníku Infe
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Trenčín, venovaní drobných propagačných predmetov mesta
a podobne,“ povedala na margo celého podujatia vedúca útvaru marketingu Mgr. Renáta Kaščáková. Mária Kuhloffelová z občianskeho zdruţenia K.U.K.O. dodala, ţe hlavným
podnetom na zorganizovanie tohto podujatia bol predovšetkým „veľký počet volaní na túto linku, ktoré sú dôkazom
pocitu osamelosti detí.“ Samotnú štafetu sprevádzala kronika,
do ktorej sa ľudia
v jednotlivých mestách Slovenska zapisovali, aby tak vyjadrili
svoj
súhlas
s myšlienkou podujatia, ale predovšetkým, aby ľudia prijali
motto podujatia za
svoje. Do Trenčína
priviezli štafetu cy- primátor Ing. Branislav Celler prijíma od cyklisti z Piešťan dokumentáciu štafety
klisti z Piešťan, ktorú odovzdali primátorovi Mesta Trenčín
Ing. Branislavovi Cellerovi a ten ju odovzdal cyklistom
Osemročného športového gymnázia v Trenčíne, na druhý deň
pokračovali do Povaţskej Bystrice. Ešte pred príchodom
štafety cyklistov v amfiteátri Mierového námestia prebiehal
bohatý kultúrny program, v ktorom vystupovali deti z Materskej školy Trenčín, Nešporová ulica a Materského centra
Srdiečko.
Info Trenčín 04.10.2007
Dňa 29. septembra 2007 sa
uskutočnil 4. ročník Inoveckého
výbehu za účasti 22 pretekárov,
z toho dve ţeny. Víťazstvo v kategórii muţov získal prvenstvo
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známy trenčiansky vytrvalec Miroslav Kováč, časom 10:45
min. pred Jurajom Hudákom z Trenčína a Štefanom Kotianom
z Ráztočna. V kategórii ţien zvíťazila Jitka Hudáková
z Trenčína časom 13:32 min. pred Lenkou Neštickou, tieţ
z Trenčína.
Vlastné poznámky
Viac ako 400 pretekárov v karate zo 14 štátov Európy a
USA bojovalo v českej Plzni, o čo najlepšie umiestnenie na 8.
ročníku dvojdňového medzinárodného
turnaja mládeţe Grand Prix Plzeň 2007.
Tento turnaj býva vţdy poslednou previerkou všetkých pretekárov pred svetovým šampionátom. V kategórii ţiakov
10 -11 roční do 40 kg sa cez 4 kolá súperov z Nemecka, Anglicka, Česka a
Andory podarilo prebojovať mladému
karatistovi z Klubu karate Laugaricio
Liborovi Vlčekovi. Aţ vo finále podľahol skúsenejšiemu borcovi z Maďarska a získal tak vzácny
titul vicemajstra Európskej Grand Prix.
Info Trenčín 18.10.2007
Pomocná evidencia 540/1/07
Mesto Trenčín a Regionálna rada Klubu slovenských turistov v Trenčíne, pripravili pri príleţitosti Svetového dňa cestovného ruchu turistickú akciu – 10. ročník Neformálnej CR
rallye. Za pekného jesenného počasia turisti absolvovali trasu
od štartu v parku M. R. Štefánika po červeno značenom
chodníku aţ na Zábranie, cez Soblahov aţ po Kubrickú chatu,
kde bol cieľ s vyhodnotením. Účastníci vyhodnotili tento
ročník ako ešte zaujímavejší v porovnaní s minulými. Na trase
boli pripravené stanovištia, kde prebiehala súťaţ v turistickej
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zdatnosti. Vybrané boli disciplíny ako odhad vzdialenosti, hod
na cieľ, prechod lávkou na čas, určovanie hradov, liečivých
rastlín a drevín. V kategórii mladších ţiakov sa na prvom
mieste umiestnil Martin Rakús, na druhom Matej Petrovský
a tretie si vybojovala Silvia Matejáková. V kategórii starších
ţiakov získal prvé miesto Matej Horňák, druhé Miriam Babrňáková a tretie Michal Tinka. Prvé miesto medzi juniormi
patrí Lucii Rakúsovej. V kategórii dospelých kraľovali ţeny,
keď víťazkou sa stala Antónia Dvoranová pred Janou Kresákovou a Margitou Struškovou. Raritou boli najmladší účastníci a to
päťročná Zorka Benková a iba štvorročný
Jakub Kresák. Obdiv si
získali aj najstarší seniori
Marta Trebatická (82
rokov) a Rudolf Moško
(81 rokov).
Info Trenčín 18.10.2007
Pomocná evidencia 540/1/07
Cyklošovia sú ţiaci zo Základnej školy Trenčín, Ulica Na
Dolinách navštevujúci cykloturistický krúţok. Uţ šesť rokov
organizujú cykloturistcké výlety po našom krásnom Slovensku. Stalo sa tak aj počas víkendu 22. - 23. septembra 2007,
keď vyuţili babie leto a absolvovali dvojdňovú akciu nazvanú
„Tour de Inovec“. Ich úlohou bolo prejsť na bicykloch okolo
najvyššieho vrchu na okolí - Inovca ( 1042 m.n.m). A nielen
to. Počas výletu navštívili obec Bojná, kde prenocovali
v miestnej základnej škole. Ďalšou zástavkou bolo rekreačné
zariadenie Duchonka a občerstvenie na Kulháni, kde si
pochutili na rybacích špecialitách. Dvojdňový výlet sprevádzalo krásne počasie, dobrá nálada a dostatok fyzických síl,
778

ale i mierna únava. Absolvovali 125 km v mierne členitom
teréne. Veľkú pochvalu si zaslúţia hlavne ţiaci a ţiačky 5. – 9.
ročníka spolu s rodičmi a priateľmi školy, ktorí pomohli s organizáciou celého podujatia (prípravou občerstvenia, bezpečnosť pri jazde a doprovodným vozidlom). Po príchode domov
vyţarovala z cyklistov spokojnosť nielen zo športového výkonu, ale aj z faktu, ţe sa vyhli pádom a defektom.
Info Trenčín 18.10.2007
Pomocná evidencia 540/1/07
V nedeľu 30. septembra 2007 sa konal v Opatovej 2. ročník
Opatovského behu. Podľa Jarmily Blaškovej z usporiadateľskej agentúry sa v krásny slnečný deň miestna časť Opatová premenila na jedno veľké športovisko. Pri organizácii pomáhali učiteľky z miestnej základnej školy a nadšenci. V
siedmych kategóriách určených pre deti a šiestich pre dospelých súťaţilo viac ako sto pretekárov. Muţi a ţeny absolvovali jedenásťkilometrovú km trať z Opatovej do Trenčína a
späť. Deti sa tešili z medailí a cien, dospelí si odniesli ako
výhru nielen poháre, ale i vrecia zemiakov a cibule. Pre deti
nechýbal skákací hrad, vystúpenie kúzelníka, hasičské auto a
na záver detská diskotéka.
Vlastné poznámky
Zápasnícky oddiel Trenčianska Turná - v spolupráci so zápasníckym oddielom TJ Dukla Trenčín usporiadal medzinárodný turnaj - 1. ročník Memoriálu Ladislava Mlyneka.
Súťaţ sa uskutočnila v športovej hale Dukly Trenčín za účasti
19 oddielov z piatich krajín Európy. Súťaţ prebiehala na troch
ţinenkách nepretrţite 4 hodiny. Výsledky :
- prípravka do 30 kg zvíťazil Branislav Benčík
- kategória do 33 kg na 4. mieste skončil Leoš Drmola
- kategória do 44 kg na 4. mieste skončil Pavol Balaj
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- kategória do 48 kg na 2. mieste skončil Samuel Samák
- kategória do 56 kg zvíťazil Dominik Mlynek
- kategória starších ţiakov v kategórii do 85 kg zvíťazil Filip
Vranák.
Domáci klub potvrdil stúpajúcu úroveň nielen v slovenskom
zápasníckom rebríčku, keď zvíťazil dvojbodovým rozdielom
pred druhým známejším maďarským klubom - BK Mezofalva. Putovný pohár turnaja odovzdala trénerom domáceho
víťazného druţstva pani Mlyneková.
Vlastné poznámky
Hokejová prípravka trenčianskej Dukly 3. - ţiaci tretieho
ročníka sa zúčastnili kvalitne obsadeného hokejového turnaja
v hale Rondo v Brne. Pod vedením trénerov Ľuboša Goliana a
Štefana Škvarku tretiaci potvrdili svoju kvalitu a obe druţstvá
„A“ a „B“ sa prebojovali do turnajového finále. Treba pripomenúť ţe béčko Dukly bolo doplnené aj mladším hráčmi a
dobre konkurovali všetkým súperom. Vo finále zvíťazil A- tím
nad B-tímom a oba kolektívy si z Brna priviezli poháre a
medaile.
V skupine „A“ – Dukla A) postupne vyhrala nad Pelhřimovom 17:1, Kométou Brno 5:3 a Vyškov deklasovali
výsledkom 23:4.
V skupine „B“ – Dukly B) zdolala Znojmo 15:1, Kométu
Brno 18:1 a s Havlíčkovým Brodom sa rozišli deľbou bodov
po výsledku 5:5.
Najlepším strelcom „A“ tímu Dukly ako aj celého turnaja sa
stal Adrián Krištofovič s 23 gólmi. V trenčianskej rezerve
dominovala dvojica hráčov Richard Jakubec (18. gólov) a
Viliam Čacho (13. gólov).
Trenčianske noviny 02.11.2007
V rakúskom meste Bludenz sa uskutočnil 7. ročník Majstrovstiev sveta v behu do vrchu veteránov. Vytýčenú trať o
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dĺţke 9200 m s prevýšením absolvovalo v 8. kategóriách celkovo 989 pretekárov z celého sveta.
Z Trenčína sa tohto podujatia zúčastnili Jitka Hudáková a
Miroslav Kováč. V záverečnom bilancovaní výsledkov trenčianski pretekári sa nestratili, keď Jitka Hudáková v kategórii
nad 35 rokov obsadila 15. miesto z 27 štartujúcich ţien. Miroslav Kováč v kategórii muţov nad 55 rokov získal deviate
miesto z 79 štartujúcich muţov v čase 52 min, 10 sek. V silnej
konkurencii si na náročnej trati trenčiansky rodák počínal
výborne a s výkonom bol maximálne spokojný. Tento jeho
neopakovateľný záţitok a skvelú atmosféru si vychutnávala aj
celá jeho rodina, ktorá ho počas behu neustále povzbudzovala.
Slovenská výprava sa dočkala aj jednej zlatej medaile, ktorú
získala a z minulého roka obhájila Mária Marcibálová (ročník 1934) v kategórii ţien nad 70 rokov.
Výsledky - ţeny nad 35 rokov : 1. T. Brindlevová (Škótsko), 2. J. Clemensová (Nemecko), 3. J. Clarková (Anglicko)... 15. J. Hudáková.
Výsledky - muţi nad 55 rokov : 1. T. Jacobs (Austrália), 2.
A. Moscato (Taliansko), 3. M. Beha (Nemecko), ... 9. M.
Kováč
Trenčianske noviny 02.11.2007
V Nemecku sa v dňoch 29. septembra aţ 6. októbra uskutočnili druhé majstrovstvá sveta nepočujúcich v bedmintone.
V slovenskom drese sa tohto šampionátu zúčastnila jediná
hráčka - členka bedmintonového klubu BK MI Kubra mladá
ambiciózna 19 - ročná Katarína Babálová z Trenčína. Túto
hráčku na tieto majstrovstvá nominovala - Slovenská asociácia zväzov nepočujúcich športovcov na základe kvalitných
výkonov v celoslovenských súťaţiach. Po minuloročných
majstrovstvách Európy, kde skončila na peknom 5. mieste to
bolo jej druhé veľké podujatie. Na tomto svetovom podujatí sa
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predstavili popredné hráčky z 21 krajín, Katarína Babálová
postúpila zo skupiny z prvého miesta, kde zvíťazila nad Číňankou Taipei Mei-Ling Chen 2:1 a zdolala aj nasadenú
Švajčiarku Brunnerovu 2:0. V ďalších bojoch sa Katarína
stretla s anglickou reprezentantkou Hardwickovou, ktorú porazila 2:0. V osemfinále čakala na ňu výborná japonská reprezentantka Mio Inoue, neskoršia šampiónka vo štvohre,
ktorá suverénne prechádzala celou súťaţou. V prvom sete
viedla naša reprezentantka o štyri body, potom jej súperka
však hru vyrovnala, šťastne zvládla koncovku a vyhrala
21:17. Počas druhého setu Japonka uţ mala „prečítanú“ hru
Kataríny a zvíťazila 21:10. Táto prehra znamenala pre Babálovú stop a nepostúpenie medzi posledných osem hráčok. Aj
napriek vyradeniu sú všetky jej víťazstvá veľmi cenné,
účinkovanie na majstrovstvách sveta moţno povaţovať ako za
úspešné. Rovnako aj trojčlenná slovenská výprava zanechala
na vrcholnom podujatí sympatický a dobrý dojem.
Trenčianske noviny 02.11.2007
Na Mestskom štadióne v Trenčíne dňa 13. októbra 2007 uskutočnil 4. ročník medzinárodného futbalového turnaja „Veľtrţný pohár“. Na podujatí sa predstavilo päť muţstiev zo
štyroch krajín. Celkové víťazstvo a pohár si odnieslo domáce
muţstvo zloţené z výberu Mestskej únie malého futbalu
Trenčín. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým. Bod stratili
Trenčania len v súboji s Brnom, s ktorým remizovali 1:1.
Druhú priečku získalo Brno, tretie FC Bač zo Srbska, 4. NC
Bratislava, 5. Budapešť. Najlepším strelcom turnaja sa stal L.
Gaštan z Brna, ktorý strelil brankárom 7 gólov a za najlepšieho hráča bol vyhodnotený D. Čulibrik z Bače.
Trenčianske noviny 02.11.2007
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Predposledná októbrová sobota 27. októbra 2007 sa niesla
v znamení uţ 7. ročníka tradičného beţeckého podujatia Behu vzájomnosti v lokalite Ostrova. Do jednotlivých vekových disciplín sa prihlásilo na štart spolu 77 pretekárov zo
Slovenskej a Českej republiky. Organizátorom podujatia bol
Český spolok v Trenčíne za podpory Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. Preteky sa uskutočnili za
chladného a nepriaznivého počasia. Riaditeľom pretekov bol
J. Huk, predsedníčkou organizačného výboru M. Pokrievková a hlavným rozhodca J. Somr. Výsledky :
kategória mladšie ţiačky :
1. D. Včelková (Borský Mikuláš),
kategória mladší ţiaci :
1. Pukša (AFK Nové Mesto n/V.)
kategória staršie ţiačky :
1. B. Doskočilová (Nové Mesto n/V.),
kategória starší ţiaci :
1. M. Antal (N. Mesto n/V.)
kategória dorastenky :
1. L. Bíla (Sp. Dubnica),
kategória dorastenci :
1. R. Janíček (Lysá pod Makytou),
kategória ţeny (ročník 1989-1973) :
1. J. Zatlúkalová,
2. L. Klobučníková (obe z Sp. Dubnica),
3. V. Kováčová (Trenčín).
kategória ţeny (1972 a staršie) :
1. J. Hudáková (VTJ Trenčín),
2. E. Budinská (Poluvsie),
3. A. Bučková (Sp. Dubnica),
kategória muţi (1968-1989 :
1. P. Michalčík (N. Mesto),
2. M. Luhový (Skalica),
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3. J. Hudák (VTJ Trenčín),
kategória muţi (1958-1967) :
1. J. Kucharík (ZŠR Trenčín),
2. Ľ. Kováčik (N. Zámky),
3. M. Košút (Detva),
kategória muţi (1948-1957) :
1. J. Meszároš (Prievidza),
2. M. Kováč (Trenčín),
3. R. Berky (N. Zámky),
kategória muţi (1947 a starší) :
1. F. Husár (Trenčín),
2. V. Bašista (Dubnica),
3. J. Sloboda (Trnava).
kategória muţi (nad 70 rokov) :
1. D. Paško (Poprad),
2. F. Číţ (Prievidza),
3. A. Hajro (Sebedraţie).
Trenčianske noviny 31.10.2007
Pomocná evidencia 565/2/07
Kúpeľný park v Trenčianskych Tepliciach bol dejiskom 35.
ročníka - Memoriálu Ing. Ľubomíra Košeckého, Csc. v lesnom behu. Za pekného slnečného počasia sa tohto podujatia v
jednotlivých vekových kategóriach zúčastnilo celkovo - 144
pretekárov. Víťazom horskej prémie (4 km) - Ceny Róberta
Páleníka sa stal aj celkový víťaz hlavnej muţskej kategórie
(9,3 km) Róbert Rolko zo Ţiliny, časom 35:18. Na druhom
mieste sa umiestnil Roman Arbet (Bardejov - 36:03), tretí
skončil Ľuboš Kováčik (Nové Zámky - 36:42), uţ 12násobný víťaz tohto behu, ktorý od roku 1994 ani raz neodišiel z tohto kúpeľného mestečka bez medailového umiestnenia. Štvrté miesto si vybojoval Branislav Arbet, piaty skončil Ján Kucharík z Trenčína. Cenu zosnulého Ivana Soviša
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(atletického trénera a rozhodcu) získal vyţrebovaný J. Meszároš z Prievidze. V pomerne bohato zastúpenej kategórii
ţien sa z víťazstva tešila uţ po 4-krát za sebou J. Zatlúkalová
z Púchova. Najstarším beţcom na tomto ročníku lesného behu
bol 82 ročný Tibor Vaňo z Chrabrian, najmladšími bolo
bratia Šimon a Adam Latkóczyovi a dvojročný Marek Oriešek
a Martin Daňo. Medailové umiestnenia si vybojovali títo
pretekári :
- kategória najmladšie ţiačky (7 rokov a menej) :
1. E. Oriešková,
- kategória najmladší ţiaci :
1. L. Dlesk (ZŠ Dlhé Hony Trenčín),
- kategóri staršie ţiačky :
- 1. M. Mišíková, 2. K. Ligasová, 3. J. Sloveňáková, L. Rafajová (všetky Osemročné športové gymnázium Trenčín).
- kategória dorastenci :
1. F. Sekelský, 2. J. Pristaš (obaja Trenčín),
- kategória muţi : (50 - 59 roční) :
2. M. Kováč (Trenčín),
- kategória muţi (60 - 69 roční) :
1. F. Husár, 2. D. Kašička (obaja Trenčín),
- kategória muţi (nad 40 rokov) :
- 2. J. Kucharík (Trenčín), 4. S. Ďuriga (Trenčín)
- kategória ţeny :
3. J. Hudáková (Trenčín).
Vlastné poznámky
Vzpierači Vojenského športového klubu Dukla Trenčín zvíťazili v 27. októbra 2007 vo finále extraligy druţstiev a po
šesťročnej pauze si opäť vybojovali titul majstrov Slovenska,
celkovo uţ siedmy v ére samostatnosti (1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2007). Vojaci triumfovali napriek tomu, ţe
úradujúci európsky šampión v kategórii do 105 kg Martin
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Tešovič, ktorý je kmeňovým pretekárom Dukly, hosťoval v
tíme obhajcu MKVaSŠ Košice. Trenčania vyhrali pred Košičanmi supertesným rozdielom - iba o 0,0296 Sinclairovho
bodu. O titul sa zaslúţilo druţstvo v zostave Michal Beláň,
Matúš Pokusa, Vasilij Kovaľčuk, Jiří Ţejdlík, Pavol Svrček a
Michal Pokusa. Na 3. mieste skončili vzpierači ruţomberského klubu Diana Orol. Najhodnotnejší výkon dosiahol
33 - ročný Martin Tešovič, ktorý pri telesnej hmotnosti 105,50
kg nadvíhal dovedna 390 kíl (180+210), čo bolo 422,351 v
prepočte na Sinclairove body. V sobotu absolvoval dovedna
päť pokusov a všetky úspešne. V trhu zvládol postupne 170,
175 a 180 kg, v nadhode 200 a 210 kg, na tretí pokus uţ
nenastúpil.
Konečné poradie : 1. Vojenský športový klub Dukla
Trenčín 1799,8128, 2. MKVaSŠ Košice 1799,7832, 3. Diana
Orol Ruţomberok 1621,9073, 4. Viktória Športhala Košice
1529,9762, 5. Olymp Bobrov 1462,8414, 6. WLC Elkop
Dolný Kubín 1434,5058.
Trenčianske noviny 02.11.2007
Krajský školský úrad v Trenčíne a Centrum voľného času v
Trenčíne v 44. týţdni roku 2007 organizátormi dvoch významných podujatí - majstrovstiev
okresu Trenčín vo futbale chlapcov zo
stredných a základných škôl. Stredoškoláci z desiatich škôl okresu zápolili
v troch skupinách. Víťazi skupín hrali
systémom kaţdý s kaţdým. V súťaţi
stredných škôl zvíťazilo Gymnázium
Ľ. Štúra Trenčín, pred Stredným
odborným učilišťom ţelezničným
Trenčín a Stredným odborným učilišťom strojárskym Trenčín. V súťaţi
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základných škôl zvíťazila Základná škola Na dolinách
Trenčín pred Základnou školou Kubranská a Základnou školou Hodţova ul. Trenčín.
Trenčianske noviny 31.10.2007
Pomocná evidencia 565/1/07
Tri karatistky z Real team Trenčín sa zúčastnili 27. októbra
2007 na 6. ročníku medzinárodného turnaja Grand Prix Ostravy. Všetky tri pretekárky štartovali v súborných cvičeniach
kata. V kategórii do 11 rokov si vybojovali bronz Monika
Chochlíková a Katarína Kuricová. V dorastenkách nastúpila
Gabika Holíčková, ktorá podľahla len v jedinom zápase
finalistke z Plzne a vybojovala si taktieţ bronzovú medailu. Za
týmito výbornými výsledkami stojí tím trénerov - Lenka Beňová, Jaroslava Malchová, Ján Plachký a Miloslav Bridik.
Info Trenčín 08.11.2007
Pomocná evidencia 600/1/07
Pred začiatkom sobotňajšieho stretnutia 8. kola nadnárodnej
súťaţe WHIL dňa 10. novembra 2007 ţien mala svoju premiéru zbrusu nová hymna hádzanárskeho klubu Štart Trenčín.
Hudbu i text zloţil Ján „Bobo“, zakladateľ skupiny YPS
a naspievala ju Daniela Bakošová. Dá sa povedať, ţe táto
novinka sa v útrobach trenčianskej športovej haly „uchytila“,
pre domáci kolektív bola vzpruhou a zároveň dobrou motiváciou do ďalších majstrovských stretnutí. Nuţ, hádzanárska
hymna Štartu je na svete, je vítanou novinkou, ktorá by mala
vytvoriť v hľadisku správnu športovú atmosféru a nabudiť
dievčatá k potrebnému a dôleţitému športovému výkonu na
palubovke.
Vlastné poznámky
Festival dobrodruţných filmov Horizonty, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. aţ 17. novembra 2007 bol pokračovaním
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úspešného podujatia z minulého roku – Hory a mesto Trenčín.
Jeho cieľom organizátorov bolo priblíţiť divákom športy
v prírode a ţivot v extrémnych podmienkach. „Minulý ročník
ukázal, ţe v našom meste bol dlhšie trvajúci hlad po takomto
podujatí,“ povedala organizátorka Mgr. Mária Dutková. Festival dobrodruţných filmov HoryZonty mal počas dní jeho
trvania v kaţdý jeden deň niečo mimoriadne zaujímavé, čo
pridalo na jeho atraktivite a neposlednom rade aj početnej
návštevnosti divákov. V prvý festivalový deň mali diváci moţnosť stretnúť sa s horolezcom svetového mena, ktorý pokoril
najvyššiu veľhoru sveta Mount Everest a celú radu ďalších vrcholov, medzi nimi aj Dhaulagirí, Zoltánom Demjánom.
Práve výstup na tento kopec
odborníci ocenili ako najhodnotnejší svetový prvovýstup
roka 2008. Z tohto výstupu sa
mu podarilo zaznamenať na
film jednak jedinečné pohľady
na krásu Himalají, ale aj úţasnú vôľu trojice vystúpiť na Dhaulagirí nezdolanou cestou
alpským štýlom. Práve v Trenčíne po prvýkrát bola premietnutá jeho digitalizovaná verzia. Na besede po skončení premietania tohto filmu Zoltán Demján priznal, ţe tento film
vznikal na dvakrát, lebo o výstup na Dhaulagirí sa pokúsil
v roku 1985 so slovenskými horolezcami Rakoncajom a Boţikom. Tento výstup však nebol úspešný, lebo sa museli vrátiť
z výšky 6500 metrov. Tri roky mu stačili na to, aby si výstup
na túto horu zopakoval s dvomi Kazachmi, ale uţ s úspechom,
keď vrchol zdolali juţným pilierom čistým alpským štýlom.
Výstup a zostup trval 16 dní. Nesmierne náročným bol zostup,
lebo zásoby potravín sa minuli a záchranou pre nich bol stan
so zásobami, skrytý na snehovom poli o veľkosti futbalového
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ihriska. Sám nevedel definovať pocit, ktorý ho doviedol
k stanu. „Tento záţitok ovplyvnil celý môj ţivot, uvedomujúc
si, ţe je niečo medzi nebom a zemou“. Vyslovil ešte jednu
zaujímavú myšlienku, ktorú by si mal uvedomiť kaţdý
horolezec počas výstupu má zhodnotiť svoje sily, lebo
„víťazstvo znamená aj včas vrátiť sa späť“. Dotkol sa aj
témy súvisiacej so skončením extrémneho lezenia, čo potvrdzuje jeho presvedčenie váţiť si ţivot. Tak váţne rozhodnutie
ovplyvnili dve udalosti. „Prvou to bola tragédia štvo-rice
slovenských horolezcov zahynutých v Himalájach a najmä 40
metrový pád z lezenej skalnej steny bez následkov za päť minút rozhodlo definitívne skončiť s lezením“.
Druhý deň festivalu s veľkým očakávaním prinieslo stretnutie s vysokoškolskou učiteľkou a entomofágičkou
Máriou Borkovcovou a jej
kolegom Ing. Václavom
Fišerom.
Mimoriadne
zdatne vybavená vedomosťami Márie Borkovcová za
takmer dve hodiny prezradila poslucháčom čo-to
koštovanie placiek s cvrčkami
zo sveta hmyzu a jeho význame pre ľudí. Podľa nej je hmyz
nesmierne zaujímavým zdrojom potravy a výţivy, pretoţe má
veľkú výţivnú hodnotu, veľa bielkovín a tuky dobrej kvality.
Hmyz sa nemá jesť za ţiva, veď ani kurence nejeme surové.
Konzumáciu hmyzu treba vidieť v praveku. Márie Borkovcová nedoporučovala konzumovať hmyz z voľnej prírody, lebo ten môţe byť znehodnotení chemickým postrekom, je toxický. Preto treba pre účely konzumácie pouţívať hmyz
z chovateľských fariem, kde sa kŕmi len banánmi a kokosovou
múčkou. Najväčším záţitkom pre prítomných divákov bola
moţnosť ochutnávky niekoľkých pripravených lahôdok, ktoré
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pripravili obaja aktéri podujatia ako napríklad cvrčky namočené v sladkastom karameli, pusinky namáčané v cherry, placky z múky a červov. Najprv bol zo strany divákov akýsi ostych a strach, ale potom snáď skoro všetci ochutnali, čo sa im
ponúklo.
Tretí deň mal dve vyvrcholenia a to jednak popoludní
v rozprávaní českého dobrodruha Ivana Orela o svojich
záţitkoch z päťročnej plavby okolo sveta v roku 1999 spolu
s Michalom Nešverom a Jindřichom Kuchejdom, ktorú si
financovali z vlastných zdrojov. I preto si sami sebe hovorili,
ţe sú idioti, čo nemysleli ako nadávku. Svoje záţitky pretavil
v knihe, ktorú nazval „Idioti na plavbe
okolo sveta“. Veľmi pútavo priblíţil podmienky, ktoré ich sprevádzali počas plavby na lodi, do ktorej zatekalo. S dávkou
recesie spomína na chvíle, keď im pobyt
na lodi znepríjemňoval dáţď a aby sa mu
chránili, postavili na palube lode stany.
Ivan Orel
„Stali sme sa prvými Čechmi a vôbec prvými ľuďmi na svete,
ktorí stanovali na otvorenom mori. Ich loď Viktória za toto
obdobie preplávala takmer päťdesiattisíc míľ, čo je pribliţne
deväťdesiattisíc kilometrov. V závere vyjadril nádej, ţe sa mu
konečne v januári 2008 vyprší posledná splátka dlhu spojenej
s týmto dobrodruţstvom. Večerná časť festivalu patrila slávnostnému vyhodnoteniu premietnutých amatérskych filmov.
Za víťaza vyhlásila odborná komisia šesťminútový film
Mariána Rigdu pod názvom „Czechoslovak Riders“, ktorý
mapoval ţivotný štýl a ľudské moţnosti na zasneţených
horách Európy v podaní najlepších svetových lyţiarov.
Súčasťou festivalu dobrodruţných filmov HoryZonty bolo
prvé kolo slovenského pohára usporiadaného na horolezeckej
stene v Trenčíne v horolezeckej disciplíne drytooling. Základ
tejto súťaţe spočíval v lezení po umelých chytoch a drevených
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prekáţkach, špeciálne upevnených na stromoch s čakanmi v rukách a stúpacími ţelezami na nohách. Pre pretekárov – jedenástich muţov
a päť ţien postavil súťaţné
trate Viliam Šujan. S nástrahami tratí sa najlepšie Gavysporiadali domáci pretekári
briel Čmárik a Zuzana Jargašová, ktorí zvíťazili. Počas
pretekov panovala vynikajúca komorná atmosféra, ktorá nebola poznačená rivalitou, aj keď kaţdý sa snaţil podať čo
najlepší športový výkon. Víťaz muţov po pretekoch skonštatoval, ţe „vytýčené trate mu nesedeli. Oproti minulému
roku boli vytrvalostnejšie a silovejšie.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 605/1/07, 633/2/07, 634/1/07, 635/1/07
V dňoch 16. – 18. novembra 2007 trenčianski priaznivci
športu boli svedkom nevšedného záţitku,
lebo ich mesto bolo miestom konania 8.
majstrovstiev Európy v nohejbale muţov.
Od roku 1991, odkedy sa majstrovstvá
Európy pravidelne poriadajú, sa uskutočnili vo Švajčiarsku, dvakrát v Rumunsku,
Nemecku, Francúzsku, Turecku a Maďarsku. Trenčianska mestská športová hala sa
stala miestom európskej premiéry. Európskeho šampionátu v nohejbale muţov sa zúčastnilo 11 druţstiev - Česká
republika, Taliansko, Rumunslávnostný nástup druţstiev v športovej hale
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sko, Chorvátsko, Poľsko, Macedónsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Ukrajina, Maďarsko a Slovensko.
Návštevníci trenčianskeho šampionátu boli svedkom veľkého úspechu domáceho druţstva, ktoré splnilo predpoklady
najhorúcejšieho kandidáta pre zisk najväčšieho počtu európskych titulov a cenných kovov. Slovensko získalo európsky
titul v disciplínach :
- kríţové dvojice (J. Brútovský – P. Perun),
- trojice (J. Brútovský – M. Perun – Stupák)
- a v jednotlivcoch (M. Iţol).
Posledný európsky titul získala Česká republika vo dvojiciach (Bubniak – Mrákava) po tuhom boji so Slovenskou
dvojicou (P. Perun, M. Perun), ktorá sa musela uspokojiť so
striebornou medailou.
Najúspešnejšou krajinou šampionátu sa stala Slovenská
republika a za najlepšieho hráča šampionátu bol vyhlásený
Ján Brútovský.
Vlastné poznámky
V Ústi nad Labem sa za
prítomnosti vyše 500 pretekárov z Anglicka, Dagestánu, Azerbajdţanu, Nemecka, Slovenska, Rumunska, Česka a Poľska
konal 39.ročník turnaja
mládeţe, dorastu, seniorov
a veteránov „North Bohemia“. Na turnaji štartoval aj Klub karate Lugaricio Trenčín, na ktorom trenčianski
pretekári vybojovali tri vzácne medaile :
1. miesto v kategórii ţiaci - 40 kg získal Marián Kulík,
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3. miesto kategórii dorasteniek 14 - 15 ročných do - 45 kg
získala Nicoll Beláková,
3. miesto kategórii juniorov do 70 kg získal Marek Čurgali.
Info Trenčín 22.11.2007
Pomocná evidencia 639/1/07
Mestská krytá plaváreň v Trenčíne dňa 22. novembra 2007
bola miestom športového podujatia pod názvom Plavecká
štafeta 2007 za účasti 448 súťaţiacich vo veku 4 aţ 80 rokov.
Najlepších časov dosiahli súťaţiaci zo Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony, Gymnázia Ľ. Štúra, TJ Mladosť a Okresného
riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky. Najmladšou účastníčkou štafety bola štvorročná Zuzka Krajčovičová
a najstarším účastníkov osemdesiatročný JUDr. Stanislav
Kecera.
Pomocná evidencia 690/1/07
V Sabinove dňa 8. decembra 2007 sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v karate mladších a starších dorastencov a juniorov. Súťaţe sa
zúčastnili najlepší karatisti z celého Slovenska. Naše mesto reprezentoval aj karate klub Európa Trenčín pod vedením
Branislava Zubričaňáka. Na týchto pretekoch získal karate klub Európa Trenčín
dve zlaté medaile, ktoré získala Ingrida
Suchánková v kategórii kata mladších
dorasteniek a v kategórii kumite mladších
dorasteniek do 55 kg. Ingrida Suchánková
má uţ vo svojej zbierke desať medailí
z majstrovstiev Slovenska v karate. Úspechom je, keď pretekár získa zlatú medailu na majstrovstvách Slovenska, ale maximálnym úspechom je, keď pretekár získa dve zlaté medaile
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v jeden deň v dvoch kategóriách a ešte tak odlišných ako sú
kata a kumite. Ingrida presvedčila, ţe patrí medzi karatistickú
špičku na Slovensku. Karate sa venuje viac ako sedem rokov
a má za sebou veľmi veľa úspechov zo svetových, európskych, medzinárodných a národných pohároch..
Info Trenčín 20.12.2007
Pomocná evidencia 688/1/07
Dňa 11. decembra 2007 zavítal na zimný štadión Mariána
Gáboríka MG Ring trocha oneskorene sv. Mikuláš alias Marián Ďurech, aby s plnou nošou sladkostí a
športového výstroja,
ktoré venovala Nadácia Mariána Gáboríka, obdarovali mladých hokejistov. Obdarovanými boli 22
mladí hokejisti hokejovej prípravky tretieho ročníka, ktorých úspešne trénujú Štefan Škvarka a Ľubomír Golian.
Kaţdý z mladých hokejistov si z rúk sv. Mikuláša prevzal
hokejku, alebo hokejovú vestu a tí najaktívnejší dostali aj
sladkosť. Za dary mladí hokejisti jednohlasným „Ďakujeme“
poďakovali prítomnej správkyni Nadácie Mariána Gáboríka
Silvii Gaboríkovej.
Vlastné poznámky
Oblastné športové centrum, v spolupráci s TJ Mladosť
Trenčín, regrutačným strediskom Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, Kultúrne centrum Aktivity Trenčín – Juh organizovali pod záštitou Nadácie Marián Gáboríka – športové po794

dujatie pod názvom Štafeta na korčuliach. Podujatie sa
uskutočnilo dňa 11. decembra 2007 na zimnom štadióne MG
Rinku Mariána Gáboríka v Trenčíne za účasti 98 pretekárov.
Súťaţili
desaťčlenné
miešané druţstvá chlapcov a dievčat v kategórii
základných a stredných
škôl. Najlepšie si počínal
kolektív Stredného odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne, ktorí
dosiahol najlepší čas.
V súťaţi
jednotlivcov
dosiahli pretekári tieto najlepšie časy :
- kategória profesionálov – Lukáš Rekem
- kategória amatérov – Dominik Jančo
- kategória dievčat – Petra Balaščáková
Pomocná evidencia 690/1/07
Stretnutie trenčianskej cyklistickej verejnosti s lesníkmi
z Mestského hospodárstva Trenčín sa uskutočnilo 11. decembra 2007. Dialo sa tak v súvislosti s novelou č. 360/07 Z. z.
zákona č. 326/05 Z. z.
„o lesoch“. Na lesných
pozemkoch je totiţ od
1. septembra 2007 zákonom ustanovený zákaz
jazdiť na bicykli mimo
lesnej cesty, alebo vyznačenej trasy. Cieľom
stretnutia bolo prediskutovať moţnosti pohybu
cyklistov v mestských lesoch, najmä v lesoparku Brezina.
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Napriek tomu, ţe táto téma bola v médiách dostatočne prezentovaná a lesy mesta Trenčín, najmä lesopark Brezina je cyklistami aţ nadmieru vyuţívaný, okrem chlapcov z Cyklistického oddielu Športového klubu Akademik bol záujem
minimálny. Teší však skutočnosť, ţe existujú cyklisti, ktorí
berú ohľad aj na iných, „slabších“ návštevníkov lesoparku
a svoj pohyb na svojich tátošoch konzultujú so správcami
lesoparku. Na stretnutí bola dohodnutá spolupráca pri
vybudovaní zjazdovej cyklistickej trate tak, aby negatívny
vplyv na les bol minimálny a aby jej uţívanie neobmedzovalo
a neohrozovalo ostatných návštevníkov. Lesopark Brezina so
svojou výmerou 200 ha je schopný poskytnúť dostatočné
moţnosti rekreácie za predpokladu vysokej dávky tolerancie.
Info Trenčín 20.12.2007
Pomocná evidencia 688/1/07
Starší dorastenci AS Trenčín zopakovali po roku triumf na
halových majstrovstvách Slovenska. Ich vynikajúcu bilanciu z
uplynulých troch ročníkov dokresľuje tretia finálová účasť
v rade. Finálovými súpermi AS boli v myjavskej športovej
hale Košice, Trnava a Ţilina. „O triumf sa zaslúţil celý kolektív. Iba muţstvo s troma vyrovnanými formáciami malo
šancu na úspech,“ povedal tréner dorastencov Jozef Šino a
dodal: „Ide iba o čiastkový úspech, ale napriek tomu ho ja
osobne hodnotím veľmi vysoko. Hala má svoje špecifiká a
hráčov veľmi rýchlo vykreslí v pravom svetle. Uspejú iba rýchli a technicky zdatní futbalisti s dobrou orientáciou.“ Tréner
Šino pripustil spojitosť halových úspechov Trenčanov s dobrou prácou na individuálnej technike. Trenčania zaţiarili aj
po individuálnej stránke. Roman Kvasnica sa stal najlepším
brankárom a Martina Zuba delil iba jeden gól od honoru pre
najlepšieho strelca turnaja.
Záverečné poradie :
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1. Trenčín 11 bodov
2. Ţilina 10 bodov
3. Košice 8 bodov
4. Trnava 4 body
www.astrencin.sk
Slovenský a Český krasokorčuliarsky zväz boli organizátormi spoločných majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky v krasokorčuľovaní a tancoch na ľade, ktoré sa uskutočnili v dňoch 15. a 16. decembra 2007 na zimnom štadióne
(B.O.F.
Aréne)
v Trenčíne. Podujatie
odštartovalo povinnými tancami tanečných
párov, potom sa predstavili so svojím krátkym programom seniorky, vzápätí zasa
seniori. Na záver sobotného podvečera sa
predvedli tanečné páry
originálnym tancom. V nedeľu pokračovali voľnými jazdami
seniori, potom sa na ľadovej ploche predstavili voľným tancom tanečné páry. Napokon na ploche mali záverečné slovo
sólové voľné jazdy senioriek a tanečné páry. Na slávnostnom
vyhlásení si prevzali najvyššie ocenenia :
Polka – tanečné dvojice – seniori
1. Kamila Hájková – David Vincour, Česko
Chacha – tanečné dvojice – juniori
1. Nikola Višňová – Lukáš Csolley, Slovensko
Voľné tance dvojice – seniori
2. Lucie Myslivečková – Matej Dvořák, Česko
Krátky program – ţeny
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1. Jacqueline Belenyesiová, Slovensko
Krátky program – muţi
3. Tomáš Verner, Cesko
Voľný program – ţeny
1. Nella Simaová, Cesko
Krátky program – muţi
1. Igor Macura, Slovensko
Vlastné poznámky
V športovej hale v Hodoníne sa v 15. decembra 2007 odohral medzinárodný turnaj v hádzanej ţien za účasti štyroch
druţstiev z troch krajín – Skoda Bielsowice (Poľsko), Duslo
Šaľa, Štart Trenčín a Wiener Neustadt (Rakúsko). Trenčianky
obsadili v konečnom hodnotení skvelé 2. miesto. Získali ho
vďaka tomu, ţe neprehrali ani jeden zápas. Pozoruhodný
úspech tréner Peter Sabadka zhodnotil takto - „Dá sa povedať, ţe všetky zápasy mali vysokú športovú úroveň, miestami
aţ nadpriemernú na toto prípravne obdobie. Teší ma, ţe v
kaţdom zápase naša výkonnosť gradovala a na na tomto veľmi
kvalitne obsadenom turnaji sme získali skvelé 2. miesto. Z
individuálnych výkonov hodno pochváliť výkonnostné povyskočenie brankárky Aďy Grandtnerovej, ktorá bola právom
ocenená za najlepšiu brankárku turnaja. V jednotlivých pomerne vyrovnaných stretnutiach rozhodovali predovšetkým
záverečné sekundy, kedy sa faktický rozhodovalo o konečnom
výsledku.“
Konečné poradie :
1. Wiener Neustadt,
2. Štart Trenčín,
3. Bielsowice,
4. Duslo Šaľa.
Trenčianske noviny 20.12.2007

798

V kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne sa v sobotu 15. decembra 2007
uskutočnil Večer hviezd, ktorý bol spojený s vyhlasovaním
najlepších športovcov Slovenskej asociácie kulturistiky, silového trojboja a fitnes. V bohatom a pestrom programe sa predstavili v úvode podujatia slovenskí interpréti piesní Eva Máziková a Peter Cmorík, ktorí navodili skvelú atmosféru v sále. Publikum dostal do varu 60 – ročný Bob Divílek, ktorý sa
poskladal do sklenej schránky. Obdobne s gymnoytickými
prvkami sa predstavila „hadia ţena“ Zuzana. Svoj vycíbrený
tanečný kumšt prezentovali spoločenskými tancami tanečníci
z Tanečnej školy Paškovcov. Kultúrne vystúpenia boli striedané s viacerými úspešnými športovcami. Predstavil sa majster
sveta v kulturistike Štefan Havlík, majster sveta karate Roman Volák, majsterka sveta vo fitnes Lívia Kallayová, majster sveta vo fitnes s ohňovou šou František Hečko. Svoju
zostavu predviedol kulturista A. Bella. Zaslúţený potlesk obecenstva ptril trenčianskym fitneskám A. Masárovej A Z. Holbovej, ktoré si vedno zacvičili s deťmi fitnesáckej prípravky.
Súčasťou dvojhodinového programu bolo aj vyhlásenie a ocenenie najlepších športovcov Slovenskej asociácie kulturistiky,
silového trojboja a fitnes bez určenia poradia – Zdenka Nazarajevová, Jana Purdjaková, Štefan Havlík, Richard Riedl,
Andrej Hlinka, Katarína Verbovská, Soňa Kopčoková, Natália
Lenártová-Revajová, Anna Urbaníková, Martina Tarková, Eva
Sviateková, Dana Matejová, Epik Bačinský, Katka Skirkaničová, Domnika Hojsíková. Za najlepšieho športovca v
kategórii juniorov bol vyhlásený Peter Bella. Výťaţok z tohto podujatia v celkovej hodnote 40 tisíc Sk bol venovaný na
konto UNICEF.
Trenčianske noviny 20.12.2007
Pomocná evidencia 692/1/07
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Zimný štadión MG Rink v Trenčíne bol 15. decembra 2007
dejiskom medzinárodného turnaja tretích ročníkov hokejových
prípraviek usporiadaná Nadáciou Mariána Gáboríka. Na turnaji štartovali štyri druţstvá z Bratislavy, Třinca, Martina
a Trenčína. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým. V dobrom
svetle sa prezentovali hokejové nádeje Trenčín, ktoré sa stali
víťazom turnaja.
Konečné poradie :
1. Dukla Trenčín
2. HK Třinec
3. Slovan Bratislava
4. HK Martin
Organizátori vyhodnotili aj najlepších hráčov turnaja :
- najlepší brankár – Matej Bartozel zo Slovana Bratislava
- najlepší obranca – Peter Junas, HK Martin
- najlepší útočník – Miloš Roman, HK Třinec
- najlepší strelec – Epik Smolka z Dukly Trenčín
- najuţitočnejší hráč – Matej Ďurech z Dukly Trenčín
Ocenenia najlepších kolektívom a hráčom odovzdávali
okrem sponzorov aj hokejisti seniorského druţstva Dukly
Trenčín A. Kollár a V. Čacho.
Trenčianske noviny 20.12.2007
Pomocná evidencia 692/2/07
Športový klub Ilyo Taeekwondo Trenčín vznikol 2 septembra 2007. Zaloţila ho Jana Ilašenková, drţiteľka majstrovského stupňa 2. dan a 6. násobná majsterka Slovenska
v športovom zápase taekwondo. Hneď od začiatku bol o tento
šport veľký záujem. Uţ po troch mesiacoch tvrdého tréningu
sa zverenci odváţili postaviť na ţinenku slovenským borcom.
Z prvej súťaţe si priniesli striebornú a dve bronzové medaile.
O mesiac neskôr, 15. decembra 2007 klub opäť zaţiaril, keď
7-členná výprava získala 7 medailí, z toho dve zlaté, dve strie800

borné a tri bronzové
medaile. Celková bilancia 11-tich medailí potvrdzuje obrovský potenciál klubu. A čo na to
trénerka ? „Prišla som
do Trenčína zaloţiť najväčší a najsilnejší klub
na Slovensku a ani som
druţstvo Trenčína so svojou trénerkou Janou Ilašenkovou
nečakala, ţe sa stretnem
s tak úţasnými ľuďmi zapálenými pre toto bojové umenie.
Tempom, akým klub napreduje, sa moja vidina určite splní.
Jediné obmedzenie vidím v nedostatku priestoru na cvičenie,
ale veríme ţe sa nám to s pomocou sponzorov podarí.“
Taekwondo je pomerne mladé bojové umenie, ktoré vzniklo v
Kórei pribliţne len pred 2000 rokmi kombináciou rôznych bojových štýlov. Teraz je najrozšírenejším na celom svete
a nájdete ho aj na olympijských hrách. Je plno kontaktným
bojovým umením pozostávajúci hlavne z kopacích techník.
Info Trenčín 24.01.2008
V utorok 18. decembra 2007, zasadalo mimoriadne valné
zhromaţdenie akciovej spoločnosti AS Trenčín. Zasadanie sa
uskutočnilo iba niekoľko dní po definitívnom administratívnom doriešení prevodu klubových akcií na nových majiteľov. Jediným bodom rokovania bolo menovanie nových
orgánov akciovej spoločnosti, t.j. predstavenstva klubu a
dozornej rady. Novým predsedom predstavenstva futbalového
klubu AS Trenčín sa stal JUDr. Adolf Balogh, na post
podpredsedu bol zvolený Mgr. Róbert Rybníček a novým
členom predstavenstva sa stal Berend Wim Gerrit Wevers.
www.astrencin.sk 19.12.2007
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V priestoroch Štúrovho námestia v Trenčíne pri vodníkovi
Valentínovi sa dňa 28. decembra 2007 uskutočnilo priateľské
stretnutie hokejistov Dukly Trenčín s svojimi fanúšikmi priaznivcami. Túto príjemnú akciu zorganizoval fanklub Dukly
Trenčín a mal priaznivý a
veľmi pozitívnym ohlasom
medzi malými aj veľkými
fanúšikmi. I napriek mrazivému počasiu hráči takmer
dve hodiny ochotne rozdávali
autogramy všetkým podpisu
chtivým fanúšikom na dresy,
šále, kalendáre a iné pevné podklady. Priaznivci si mohli
zároveň zakúpiť aj nový kalendár na rok 2008 s fotografiami
hráčov. Ten, kto si ho kúpil sa mohol zapojiť do súťaţe o
pobyt v „sky boxe“ zimného štadióna v najbliţšom domácom
zápase trenčianskych hokejistov.
www.tdi.sk 29.12.2007
Pre priaznivcov športu pripravil HK Štart Trenčín dňa
28. decembra 2007 v úzkej spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Mestom Trenčín 2. ročník medzinárodného hádzanárskeho turnaja ţien „Memoriál Ernesta
Brosku“. Turnaj sa organizoval na počesť človeka, ktorý sa
veľkou mierou pričinil v meste Trenčín o rozvoj športu,
hlavne hádzanej, ako jej dlhodobý funkcionár tréner predseda
klubu, ako i o rozvoj školstva, ktorého vyvrcholením bola jeho
činnosť na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka.
Vlastné poznámky
Pôvodne dvojdňový turnaj za účasti popredných WHILkových druţstiev zo Slovenska a z poza rieky Moravy - HK
Slovan Duslo Šaľa, DHK Zora Olomouc, HC Britterm –
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Slokov Veselí nad Moravou a usporiadajúceho domáceho HK
Štart Trenčín, čo ponúkalo pre divákov kvalitný športový
záţitok. Na poslednú chvíľu sa zo zdravotných dôvodov
z turnaja odhlásilo druţstvo Veselí nad Moravou a organizátorom sa uţ pred vianočnými sviatkami i napriek ich veľkej
snahe nepodarilo zohnať náhradu. Preto po dohovore s ostatnými zúčastnenými druţstvami sa turnaj uskutočnil len v jeden deň a to 28. decembra 2008. Turnaj sa začal stretnutím
medzi Trenčínom a Šalou, po ktorom nasledovalo slávnostné
otvorenie turnaja prezidentom HK Štart Trenčín Ing. Jánom
Bakošom a dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Otom
Barborákom, CSc. Následne odohrali medzi sebou stretnutia
Šaľa s Olomoucom a Olomouc s Trenčínom. Víťazom turnaja
sa stalo druţstvo HK Slovan Duslo Šaľa, pred HK Štart
Trenčín a DHK Zora Olomouc. Za najlepšiu strelkyňu bola
vyhlásená Petra Gáborová zo Šale so 16 gólmi, za najlepšiu
hráčku Zuzana Hollá z Trenčína a za najlepšiu brankárku
Lívia Némethová zo
Šale. Na záver turnaja,
pri ktorom boli odovzdané ocenenia najlepším kolektívom a jednotlivcom
odovzdal
prezident HK Štart Ing.
Ján Bakoš kytice kvetov Emílii Broskovej
a jej dcére PaedDr.
Bianke Rolníkovej. Športové podujatie splnilo svoj cieľ, pretoţe prebiehalo vo výbornej športovej a spoločenskej atmosféru.
Info Trenčín 10.01.2008
Pomocná evidencia 05/1/07
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V závere roka 2007 sa uskutočnil v Trenčíne 2. ročník
florbalového turnaja TSK Canadian Cup 2007 stredných
škôl. Organizátorom podujatia bol ŠK 1.FBC Trenčín. Do
súťaţe sa prihlásilo osem druţstiev stredných škôl z Trenčianskeho kraja – Obchodná akadémia M. Hodţu v Trenčíne,
Piaristické gymnázium J. Braneckého v Trenčíne, Stredná
zdravotnícka škola v Trenčíne, Zdruţená stredná priemyselná
škola Nové Mesto nad Váhom, Stredná priemyselná škola
strojnícka Dubnica nad Váhom, Gymnázium Ľ. Štúra v
Trenčíne, Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu v Trenčíne a Stredné odborné učilište ţelezničné v
Trenčíne. Do finálového turnaja postúpili Obchodná akadémia
M. Hodţu v Trenčíne, Stredné odborné učilište ţelezničné v
Trenčíne, Stredná priemyselná škola strojnícka Dubnica nad
Váhom, Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne a Piaristické gymnázium J. Braneckého v Trenčíne. Najlepším druţstvom s
veľkou podporou svojich študentov ako aj riaditeľa školy Ing.
Ľubomíra Jandíka sa stali zverenci Paeddr. Antona Krivdu
z Obchodnej akadémie M. Hodţu v Trenčíne, ktorí si vo
finále vyhrali nad minuloročným turnajovým víťazom Strednou priemyselnou školou strojníckou z Dubnice nad Váhom
v pomere 3:1. Strelecky sa presadili dvakrát Jakub Gašparovič a Podmanický za víťazov a zniţoval Chmelík. Tretie
miesto na turnaji získali študenti z Gymnázia Ľ. Štúra
v Trenčíne, keď po nerozhodnom výsledku - 5:5 so Stredným
odborným učilišťom ţelezničným v Trenčíne zverenci Jozefa
Fabuľu boli v samostatných nájazdoch úspešnejší a obsadili
celkové 3.miesto. Najlepším strelcom a hráčom sa stal Jakub
Gašparovič z Obchodnej akadémie M. Hodţu v Trenčíne a
najlepším brankárom bol vyhodnotený Marek Ranuša zo
Strednej priemyselnej školy strojníckej v Dubnici nad Váhom.
Trenčianske noviny 17.01.2008
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Zimný štadión (B.O.F. Arena) v Trenčíne bol vo vianočnom období dejiskom medzinárodného hokejového turnaja piatakov. V turnaji zápolilo päť druţstiev. Víťazom turnaja sa
stali hokejové nádeje z Prešova pred druţstvami z Kopřivníc,
Vsetína, Trenčína a Brna. Za najuţitočnejšieho hráča Dukly
Trenčín bol vyhodnotený Ondrej Hatala. Ceny a medaile
odovzdali muţstvám a najlepším hráčom turnaja - extraligoví
hráči Trenčína Marcel Hanzal a Viliam Čacho.
Trenčianske noviny 17.01.2008
Na 1. ročníku Vianočného hokejového turnaja - Memoriál
Martina Čecha (tragický zahynul minulý rok vo veku 31
rokov) v Havlíčkovom Brode štartovali aj hokejisti 7. hokejovej triedy Dukla Trenčín, ktorí získali cenné druhé miesto,
keď pri rovnosti bodov s Českými Budějovicami rozhodovalo
skóre. Na ďalších miestach skončili 3. Dubnica, 4. Havlíčkov
Brod a 5. Pardubice. Za najlepšieho útočníka turnaja bol
vyhlásený hráč Dukly Trenčín Marek Daňo.
Trenčianske noviny 17.01.2008
V závere roka 2007 sa hokejová prípravka tretiakov Dukly
Trenčín zúčastnila medzinárodného turnaja v Novom Jičíne, v
ktorom zverenci trénerov Ľ. Goliana a Š. Škvarku opäť
potvrdili svoju vynikajúcu formu a na kvalitne obsadenom
turnaji zaslúţene zvíťazili. Výsledky v play-off potvrdzuje
vynikajúcu formu získaním prvého miesta hokejovej
prípravky Dukly Trenčín, keď Nový Jičín „B“ dostal od nej
nádielku 16:0, v semifinále druţstvu z Uničova naloţili 9:1
a vo finále si poradili s druţstvom Nový Jičín „A“ 11:1. Za
najlepšieho útočníka a najproduktívnejšieho hráča turnaja bol
vyhodnotený Andrej Krištofovič a najlepšieho obrancu
Adam Balaj – obaja z Dukly Trenčín.
Trenčianske noviny 17.01.2008
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Uplynulý súťaţný ročník bol pre trenčianske hádzanárske
mládeţnícke druţstvá opäť úspešný. Zásluhu na tom má
rozhodne hádzanárska sekcia pri Osemročnom športovom
gymnáziu a Hádzanársky klub Štart Trenčín. Osemročné športové gymnázium zabezpečuje tréningový proces a trénera s
najvyššou kvalifikáciou, Hádzanársky klub Štart organizačne
zastrešuje zasa majstrovské súťaţe.
Mladšie dorastenky po predchádzajúcich vydarených
sezónach zápolili v ročníku 2006/07 v ligovej súťaţi staršej
vekovej kategórie. Hlavným cieľom športovej prípravy druţstva bolo umiestnenie v celoslovenskej súťaţi starších dorasteniek do 8. miesta. Nakoniec Trenčianky obsadili ôsmu priečku z 22 stretnutí získali 16 bodov, týmto umiestnením splnili
svoj cieľ. Do jesennej časti súťaţe však nevstúpili najlepšie,
lebo v prvých štyroch kolách nezískali ani bod. Postupne sa
však celé druţstvo prebralo z letargie, získalo osem bodov a
dokázalo výkonnostne napredovať. V jarnej časti výkonnostná
úroveň napredovala, dostavili sa aj výsledky.
Po obhajobe majstrovského titulu štartovali staršie dorastenky v kategórii ţien. Ich prvoradým cieľom bolo v tejto
náročnej súťaţi získanie potrebných herných skúsenosti. Z 22
stretnutí získali 8 víťazstiev, ţiadnu remízu a dvanásť prehier.
V konečnom bilancovaní druţstvo sa umiestnilo na 8. mieste.
Trenčianske noviny 31.01.2008
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Desať minút po polnoci na Nový rok 2007, keď vrcholili za
burácania petárd a ohňostrojov oslavy príchodu nového roka,
prišlo na svet prvé bábätko v Trenčíne. Jeho hrdou mamičkou
sa stala Jana Lacková z Trenčína. Tá bola počas tehotenstva
krátku dobu hospitalizovaná v trenčianskej nemocnici, ale keď
sa jej stav upravil, vrátila sa opäť domov. Príchod svojho
dieťatka mali Lackovci naplánovaný na prvý sviatok
vianočný, no ich „darček“ si dal načas. Šťastná mama Jana pri
tejto príleţitosti povedala, ţe „Lukáškovi sa na svet asi moc
nechcelo, pretoţe termín pôrodu som mala ešte 25. decembra. A tak nakoniec som však vianočné sviatky trávila
doma“. Jej synček 52 cm dlhý a 3400 g váţiaci si vybral
najlepší moţný
termín, čo ocenil aj primátor
Trenčína Ing.
Branislav Celler, ktorý aj tentoraz tradične
zavítal 5. januára 2007 do pôrodnice,
aby
odovzdal matke
prvý občan mesta Trenčín v roku 2007 Lukáš Lacko v náručí svojej mamy Janky privítal primátora prvého
novorodenca trenčianskej nemocnice dar mesta Trenčín - zlatú
retiazku s znamením kozoroţca. Návšteva sa o pár minút predĺţila, pretoţe Jana Lacková je zamestnankyňou Mesta Trenčín, keď pred odchodom na materskú dovolenku pracovala na
útvare majetku mesta. Keďţe Lukáško je uţ v poradí druhým
dieťaťom Jany a jej manţela Romana, pôrod bol podľa šťastnej mamičky o poznanie lepší, ako ten prvý. „Neviem, ako
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dlho pôrod trval, no šlo to celkom rýchlo,“ uviedla. Lukáško,
váţiaci 3400 g a merajúci 52 cm, vďaka bezproblémovému
pôrodu tak skoro o šesť hodín predbehol minuloročnú rekordmanku Karin Horňáčkovú. Pri jeho príchode na svet bol aj
otec Roman. „Veľmi mi svojou prítomnosťou pomohol, odporučila by som to všetkým mamičkám,“ tvrdí Jana Lacková. Ak
podľa jej slov majú budúce mamičky partnera, ktorý by ich
dokázal podporiť a myslia si, ţe by to pri pôrode zvládol, mali
by ho mať pri sebe. Prvého tohtoročného občana mesta
Trenčín v pôrodnici navštívil dňa 4. januára 2007 aj primátor
Ing. Branislav Celler, ktorý mu daroval zlatý prívesok so
znamením Kozoroţca. V prvý januárový deň sa v trenčianskej
Fakultnej nemocnici narodili ešte dve bábätká, o 10,45 h sa po
prvýkrát rozplakal malý Peter Barinec a o 21,00 h František
Škoviera.
Trenčianske noviny 10.01.2007
Info 10.01.2007
Pomocná evidencia 2/2/07, 11/1/07
Mesto Trenčín získalo z grantového programu „Pozitívna
energia pre šport“, ktorý administruje nadácia Pontis, finančné prostriedky na projekt „Zóna aktívneho oddychu pri
penzióne pre seniorov v Trenčíne“. Cieľom projektu bolo
vybudovať pri Centre
seniorov na Osvienčimskej ulici v Trenčíne
zónu aktívneho oddychu, ktorá bude vytvorená v susedstve v súčasnosti rekonštruovaného objektu bývalej
materskej školy. Zóna
aktívneho oddychu bu808

de pozostávať z hracej plochy pre petanque, viacúčelového
mini ihriska a jogingového chodníka. V rámci vytvorenej zóny
budú na viacerých miestach osadené aj lavičky určené na
odpočinok jej návštevníkov. Celý projekt poslúţi k aktívnemu
vyuţitiu voľného času seniorov a obyvateľov Sihote a prispeje
k humanizácii sídliska. Hodnotiaca komisia zloţená z architektov, predstaviteľov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Slovenského olympijského výboru a zástupcov donora
vyberala tie najkvalitnejšie projekty zo 111 ţiadostí. Uspelo
14 ţiadateľov, medzi nimi aj projekt Mesta Trenčín. Rozhodujúcimi kritériami bolo celoročné vyuţitie športoviska,
otvorenosť pre verejnosť, estetické, architektonické a environmentálne hľadisko a zapojenie miestnej komunity do budovania a údrţby areálu. Projekt sa začne realizovať v apríli
a dokončený by mal byť do septembra 2007. Celkové náklady
na projekt sú 543 365 Sk, finančné prostriedky z grantového
programu predstavujú 298 tisíc Sk.
Pomocná evidencia 48/1/07
Dňa 13. februára 2007 sa stalo občianske zdruţenie DEMY
– Domov sociálnych sluţieb v Trenčíne bohatšie z predaja
farebných záloţiek do kníh počas minuloročných troch adventných víkendov v hypermarkete TESCO v Trenčíne vo
výške 75.175,- Sk,
ktoré
riaditeľovi
DEMY Mgr. Tiborovi Gavendovi pred
klientmi a pracovníkmi domova odovzdala
zástupkyňa spoločnosti TESCO Ţelmíra
Gerová. V tomto prípade išlo o zhodnote809

nie celoslovenského projektu pod názvom „Pomôţte spolu
s nami“ zameraného na podporu neziskových organizácií
v lokalitách, kde TESCO pôsobí. Projekt v Trenčíne bol organizovaný Slovenskou humanitnou radou a spoločnosťou
TESCO uţ po štvrtý raz. „S výsledkom zbierky sme veľmi
spo-kojní a chcem poďakovať všetkým, ktorý sa o to zaslúţili,
lebo sa ňou podporila kvalita ţivota 49 handicapovaných
klientov zariadení. Získané peniaze budú pouţité na kúpu
zdvíhacieho zariadenia pre imobilných klientov, aby sa mohli
dostať z invalidného vozíka na lôţko“ povedal v tejto súvislosti riaditeľ DEMY Mgr. Tibor Gavenda. Zároveň však dodal, ţe predloţil na schválenie projekt realizácie zdvíhacieho
zariadenia v objeme 500 tisíc Sk VÚC, pretoţe finančná čiastka získaná zbierkou nepostačuje na vykrytie celkových
nákladov.
Vlastné poznámky
Po predchádzajúcej porade z dňa 2. februára 2007 riaditelia
lôţkových zdravotníckych zariadení v Trenčianskom kraji
zváţili svoje moţnosti v oblasti redukcie a reprofilizácie
zdravotníckych lôţok vo svojich nemocniciach a dňa 19. februára 2007 ich spoločne zosumarizovali. Podľa vedúcej
odboru zdravotníctva a humánnej
farmácie
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja – Mgr.
Eleny Štefíkovej, MPH - v
rámci kraja navrhujú redukciu
66 lôţok, reprofilizáciu 46 lô810

ţok a vyňať z lôţkového fondu kraja odporúčajú Nemocnicu
pre obvinených a odsúdených v Trenčíne v počte 144 lôţok.
V týchto údajoch je zahrnutý napríklad návrh riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne na zrušenie koţného oddelenia v
počte 25 postelí, ktorý nahradí denný koţný stacionár a
chirurgické oddelenie v handlovskej nemocnici sa reprofiluje
na oddelenie jednodňovej chirurgie. K úbytku lôţok by malo
dôjsť v nemocniciach v Ilave, Myjave i v Povaţskej Bystrici.
Nemocnice v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou, v Novom Meste nad Váhom a v Púchove uţ úpravy lôţkového
fondu uskutočnili v minulom roku 2006 a ďalší priestor na
redukciu lôţok nevidia. „Z tohto stretnutia spracujeme komplexný návrh, ktorý predloţíme Ministerstvu zdravotníctva
Slovenskej republiky ako výsledok oboch spoločných porád,“
konštatoval v závere predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Podobné objektivizované návrhy, ktoré zohľadňujú návrhy ministerstva, ale aj
pripomienky samosprávnych krajov i konkrétnych zdravotníckych zariadení posielajú rezortu - podľa trenčianskeho ţupana aj iné kraje, a je na ministerstve, aby rozhodlo, ako ďalej
v optimalizácii siete.
TSK 20.02.2007
Od 1. do 14. februára 2007 trvala akcia Slovenského
Červeného kríţa v spolupráci s Národnou transfúznou sluţbou
v Trenčíne pod názvom Valentínska kvapka krvi. Akcia
zameraná predovšetkým na získavanie prvodarcov, oslovila v
tomto roku 760 záujemcov. Podľa vedúcej lekárky Národnej
transfúznej stanice v Trenčíne MUDr. Nataše Chovancovej
105 záujemcov nespĺňalo kritériá a tak krv darovalo 646 darcov, čo je to nárast o 138 prvodarcov oproti minulému roku,
kedy sa Valentínskej kvapky zúčastnilo iba 53 prvodarcov.
Počas dvoch týţdňov darovávať krv chodili všetky vekové
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kategórie i páry. Muţov bolo o 196 viac neţ ţien. Kvôli dobrému skutku prišlo z Nemšovej do Trenčína aj dvanásť študentov Strednej odbornej školy sv. Rafaela. „V triede nás je
iba dvanásť, ktorí máme uţ osemnásť rokov a môţeme
darovať. Tak sme prišli všetci,“ uviedla študentka Beáta
Krovinová. Krv bolo moţno darovať aj v priestoroch kina
zábavno-obchodného centra MAX. V týchto priestoroch túto
moţnosť vyuţilo 146 väčšinou mladých ľudí. Z darcov, ktorí
sa v trenčianskej národnej transfúznej stanice zúčastnili
Valentínskej kvapky vyţrebuje organizátor akcie Slovenský
Červený kríţ v Trenčíne 57 výhercov vstupeniek na divadelné
predstavenie.
Trenčianske noviny 22.02.2007
Pomocná evidencia 71/2/07
Dňa 2. februára
2007 po ukončení
slávnostnej svätej
omše celebrovanou
nitrianskym
diecéznym biskupom
Mons. Viliamom
Judákom sa začalo
v hospici rokovanie
výročnej schôdze
Spolku sv. Vojtecha.
Rokovanie
otvoril podpredseda Spolku sv. Vojtecha JUDr. Jozef Opatovský. Správu o činnosti predniesol riaditeľ ThLic. Vendelín
Pleva. Po skončení rokovania si členovia predsedníctva prezreli priestory trenčianskeho hospicu v sprievode riaditeľa
Refugia o.z. Ing. Vladimíra Chlebanu.
Vlastné poznámky
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Trenčianska nemocnica je jednou z mála pracovísk, kde sa
na liečbu oxygénoterapiou pouţíva hyperbarická komora. Tá
dokáţe simulovať prostredie s pretlakom porovnateľným s 15
aţ 20 metrami pod vodnou hladinou. V pretlakovom prostredí
sa dokáţe kyslík, ktorý pacient dýcha, lepšie rozpustiť v krvi a
je tak lepšie rozvádzaný po tele k chorým orgánom. To
následne spôsobuje ich lepšiu liečbu a hojenie rán. V
minulosti sa takéto komory pouţívali najmä pre potápačov
trpiacich chorobou z nedostatočnej dekompresie vznikajúcej
pri ich náhlom vynorení. Viac ako štyri roky pouţívajú v
Trenčíne túto technológiu, zatiaľ v provizórnych podmienkach
nákladného auta. Oxygénoterapiou sa liečia rôzne choroby
spôsobené cukrovkou, chronické vredy, otravy kysličníkom
uhličitým, alebo inými plynmi. V priebehu roka sa pomocou
hyperbarickej komory v trenčianskej nemocnici lieči do 70
pacientov, ktorí musia viacnásobne absolvovať pobyt v
uzavretej komore. Trenčianska nemocnica uţ v týchto dňoch
buduje nové priestory pre hyperbarické centrum, v ktorom
budú tri komory. Jednu z nich nemocnica zakúpila z
moskovského vesmírneho centra, kde školia kozmonautov.
Trenčianske noviny 28.02.2007
Pomocná evidencia 83/2/07
Usmernením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
v Trenčíne boli upozornení chovatelia alebo vlastníci, ktorí
zabíjajú ošípané na súkromnú domácu spotrebu na povinnosť
nahlásiť domácu zabíjačku, odobrať vzorku na vyšetrenie na
Trichinellu a zabezpečiť veterinárnu prehliadku. Podľa nej je
povinný drţiteľ ošípanej nahlásiť domácu zabíjačku na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Trenčíne, najmenej
jeden pracovný deň vopred Pri nahlásení je potrebné poskytnúť meno a adresu chovateľa, telefónne číslo, okres a plánovaný dátum zabíjačky. Na vyšetrenie Trichinelli chovateľ
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odoberie vzorky bráničných pilierov z kaţdej polovice jatočného tela ošípanej, t.j. svalovinu bránice o veľkosti 5x5 cm,
spolu dve vzorky. Je potrebné zabaliť ich do nepremokavého
vrecka, ku ktorému sa pevne pripojí správne vypísaný a podpísaný sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky.
Pri zabíjaní viac ako jednej ošípanej sa vzorky z kaţdej
ošípanej zabalia osobitne. V sprievodnom doklade na laboratórne vyšetrenie vzorky musí byť uvádený dátum zabitia,
adresa chovateľa, okres, telefonický príp. iný kontakt a podpis
chovateľa. Odobraté vzorky je potrebné uskladniť v chladničke (nie mrazničke!) aţ do zvozu na laboratórne vyšetrenie.
Pri pozitívnom výsledku vyšetrenia s nálezom Trichinelli bude
Regionálna veterinárna správa v Trenčíne bezodkladne
chovateľa informovať. V prípade, ţe chovateľ nie je
o pozitívnom výsledku informovaný do troch pracovných dní,
môţe povaţovať laboratórne vyšetrenie za vyhovujúce.
Zabezpečiť veterinárnu prehliadku, t.j. povinnosť privolať
veterinára na prehliadku ošípaných pri domácich zabíjačkách
sa týka zvieraťa a produktov z neho len vtedy, ak sú uvádzané
na trh za účelom predaja alebo spracovania v schválených,
alebo povolených prevádzkarniach. To znamená v prípade,
keď mäso nie je určené pre vlastnú spotrebu drţiteľa ošípanej.
Info Trenčín 08.03.2007
Pomocná evidencia 99/1/07
Študentský parlament a Fakulta mechatroniky Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Trenčíne sa zapojili do celoslovenskej akcie
Slovenského Červeného kríţa „Študentská kvapka krvi“.
Z prihlásených 109 študentov ich krv darovalo 89. Prvodarcov
bolo 83 študentov. Získaná krv, podľa vedúcej lekárky Národnej transfúznej stanice v Trenčíne MUDr. Nataši Chovancovej
pomohla zabezpečiť šesť nemocníc v Trenčianskom kraji.
Trendy č. 3/2007
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Pomocná evidencia 97/1/07
Pretrvávajúci nedostatok doktorov a sestier v nemocničných
oddeleniach spôsobuje Trenčianskej fakultnej nemocnici v súčasnej dobe veľké problémy. Kvôli chýbajúcemu lekárovi
musela nemocnica uţ uzavrieť koţné oddelenie, lebo
predchádzajúca lekárka robí len súkromnú prax a nová sa
zaškoľuje v Martine. Pacienti sú provizórne hospitalizovaní
dočasne na infekčnom oddelení. Ak by prešla do platnosti
plánovaná novela Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o maximálnom počte nadčasových hodín lekárov, musela by nemocnica nočné sluţby riešiť zriadením centrálneho
príjmu. Podľa plánovanej novely zákona by nemal ročný počet
nadčasových hodín lekára presahovať 150 aţ 200 hodín.
Mnohí lekári v trenčianskej nemocnici však majú týchto hodín
vyše tisíc, čo je alarmujúce. Riaditeľ nemocnice v Trenčíne
vidí riešenie tejto situácie v redukcii lôţok niektorých
nemocničných zariadení. V prípade schválenia novely zákona
má však nemocnica pripravený plán centrálneho príjmu. Keďţe je trenčianska nemocnica koncovou, všetky urgentné prípady záchranky aj integrovaného záchranného systému sa vozia
práve sem a tak interné, úrazové, chirurgické či detské
oddelenia sa v súčasnosti na nedostatok práce sťaţovať nemôţu. Centrálny príjem by podľa riaditeľa mohol byť v novej
budove chirurgie, kde by sa vyhradilo šesť aţ desať lôţok.
Miesto súčasných tridsaťdva lekárov by tak mohlo slúţiť iba
päť, čo by výrazne ekonomicky zlepšilo situáciu i nadbytok
nadčasových hodín. Na príjme by podľa toho teda slúţil iba
chirurg, úrazový chirurg, urológ, internista a pediater. Tí by sa
o pacientov postarali cez noc a ráno by boli všetci prevezení
na konkrétne oddelenia. Ak by sa nepodarilo zrealizovať túto
variantu poslednou moţnosťou je práca lekárov na tri smeny,
čo je podmienené potrebou väčšiemu počtu lekárov. Za súčas815

ným stavom, kedy chýbajú lekári a tí čo sú, majú odslúţených
enormné mnoţstvá nadčasov vraj môţe predchádzajúca reforma zdravotníctva. Súkromní lekári totiţ dnes nemusia
slúţiť v nemocnici a nikto ich k tomu nemôţe prinútiť. Pritom
táto prax by bola pre nich iba prínosom na skvalitnenie ich
práce a výrazne by pomohla lekárom v nemocnici. Vstupom
do Európskej únie prechádza nemocnica podľa riaditeľa na
európske normy a musí zvýšiť aj počet sestier. Ich nedostatok
je podľa riaditeľa nemocnice najciteľnejší v oddelení intenzívnej medicíny, no prevádzka iných oddelení vraj nie je ohrozená. Vďaka zredukovaniu nemocnice v Bánovciach nad Bebravou sa mnoho sestier presunulo do nemocnice v Trenčíne.
Trenčianske noviny 04.04.2007
Bývalý primár ortopedického oddelenia trenčianskej
nemocnice v Trenčíne MUDr. Pavol Patro si odsedí dva roky
vo väzení za trestný čin prijímania úplatku a inej nenáleţitej
výhody. Rozhodol o tom
dňa 22. marca 2007 Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý zmenil
rozsudok
Špeciálneho
súdu a skrátil dĺţku trestu. MUDr. Pavol Patro
zároveň dostal štvorMUDr. odchádza z budovy Najvyššieho súdu SR po vynesení rozsudku
ročný zákaz vykonávania činnosti a pokutu 600-tisíc Sk. Špeciálny súd pôvodne
Patra odsúdil na 3,5-ročný trest odňatia slobody a šesťročný
zákaz činnosti. Skutky spáchal v rokoch 2001 aţ 2005, keď si
od viacerých pacientov vyţiadal úplatky celkove vo výške
935-tisíc Sk, pričom išlo prevaţne o úplatky za operácie
bedrových kĺbov. V rokoch 2002 aţ 2003 MUDr. Pavol Patro
ako primár ortopedického oddelenia Nemocnice s poliklinikou
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v Trenčianskych Tepliciach ţiadal a prijímal úplatky od pacientov za ortopedické operácie. Polícia z tohto obdobia zdokumentovala 17 prípadov, v ktorých primár prijal úplatky vo
výške 455-tisíc Sk. Nemocnica s poliklinikou v Trenčianskych
Tepliciach sa neskôr v rámci reorganizačných zmien pričlenila
k Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne, kde sa stal MUDr.
Pavol Patro sa stal primárom ortopedického oddelenia. Aj tam
v rokoch 2004 a 2005 ţiadal a prijímal úplatky za ortopedické
operácie. Polícia vďaka spolupráci s občanmi zistila, ţe
v trenčianskej nemocnici MUDr. Pavol Patro prijal úplatky vo
výške 425-tisíc Sk.
Trenčianske noviny 04.04.2007
Mestská krytá plaváreň v Trenčíne je pre nález améb od 13.
marca 2007 zatvorená. Podľa riaditeľky Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne Ing. Eriky Vravkovej, na odstránenie améb uţ pouţili tri druhy odporučenej dezinfekcie,
avšak pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Trenčíne ich opäť našli. Ing. Erika Vravková povedala, ţe
odbornú pomoc hľadajú aj u lekárov a biochemikov z celého
Slovenska. Škody nemá Mestské hospodárstvo a správa lesov
v Trenčíne vyčíslené, ale týţdenná strata na zisku predstavuje
pribliţne 150 tisíc Sk. Z plavárne uţ odstránili sedem ton
keramického piesku z filtrov. Zamestnanci plavárne neustále
dezinfikujú bazény aj jeho okolie. Podľa vedúceho plavárne
Jozefa Bereca bude dezinfekcia pokračovať aj tento týţdeň, v
ktorom sa plaváreň určite neotvorí. Pracovníci Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne po výmene piesku a
napustení bazéna znovu odoberú vzorky, ich prvé výsledky
budú známe koncom týţdňa. Podľa riaditeľky Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne MUDr. Márie
Štefkovičovej, PhD. MPH sa našlo viacero druhov améb, z
nich dva môţu byť choroboplodné. Súčasne zdôraznila, ţe
býva málo pravdepodobné, aby sa človek amébou nakazil.
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Taktieţ informovala, ţe nejde o amébu Naegleriu fowleri,
ktorá spôsobuje zápaly mozgových blán. Na Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne nebolo ţiadne
ochorenie v súvislosti s návštevou krytej plavárne hlásené.
Podľa riaditeľky ešte nie je známe, ako sa améby na plaváreň
dostali. Nevylúčila, ţe ich zaniesli ľudia, ktorí nedodrţujú
hygienické predpisy. Úrad skontroloval aj prívod pitnej vody,
ktorou sa bazén napĺňa, tam améby nezistili. MUDr. Mária
Štefkovičová, PhD. MPH uviedla, ţe treba dodrţiavať všeobecné zásady v prevencii amébových infekcií a to - dôkladne
sa osprchovať pred vstupom do bazéna a pri odchode z neho,
nevstupovať do bazéna s krémom a make-upom, udrţiavať v
suchu a čistote kúpacie čiapky, okuliare a plavecké pomôcky,
nosiť čistú a umývateľnú obuv a dodrţiavať pokyny očného
lekára v prípade nosenia kontaktných šošoviek. Améby
(meňavky) sú prvoky, z ktorých niektoré druhy vyvolávajú
prevaţne u ľudí chronicky chorých a oslabených alebo osôb so
zníţenou imunitou ochorenia dýchacích ciest, zápaly oka,
ochorenia koţe. „Zápaly mozgových blán sa v našich podmienkach nevyskytli,“ dodala MUDr. Mária Štefkovičová,
PhD. MPH.
Info Trenčín 04.04.2007
Pomocná evidencia 176/1/07
Fakultná nemocnica v Trenčíne bude mať provizórny heliport pre pristávanie vrtuľníkov. V prevádzke by mal byť asi o
dva týţdne, informoval riaditeľ nemocnice MUDr. Martin
Chren. “Je to nevyhnutné na zrýchlenie transportu pacientov
v kritickom stave,“ povedal. Doteraz v areáli trenčianskej
nemocnice vrtuľníky nemohli pristávať. Pacientov vo váţnom
stave vozí sanitka na trenčianske letisko, kde ich prekladajú do
helikoptéry, alebo naopak, sanitka musí ísť po pacienta na
letisko. Voľné priestranstvo pri chirurgickom pavilóne, kde sa
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bude nachádzať heliport, v týchto dňoch čistia robotníci. Odstránili stadiaľ kríky, pozbierať musia kamene a konáre. Na
mieste zasejú trávnik, na ktorom vyznačia kríţ. Nemocnica
vybuduje chodník k chirurgickému pavilónu a reflektor, ktorý
bude osvetľovať plochu v prípade, ak priletí vrtuľník v noci.
Časť areálu nemocnice lemuje vysoké stromoradie topoľov,
ktoré bolo v minulých rokoch povaţované za problém pre
pristávanie vrtuľníkov. Podľa riaditeľa stromy nebude
potrebné vyrúbať, vrtuľník dokáţe v priestore manévrovať. S
heliportom sa v minulosti uvaţovalo aj na streche chirurgického pavilónu, budova však nie je na to dimenzovaná.
Nemocnica má záujem podľa jej riaditeľa získať prostriedky z
eurofondov na postavenie novej budovy s operačnými sálami
a heliportom na streche.
Info Trenčín 19. apríla 2007
Pomocná evidencia 191/1/07
Začiatkom roka 2007 dostalo očné oddelenie Fakultnej
nemocnice v Trenčíne unikátne prístroje, ktoré pomáhajú zachraňovať zrak. Podľa primára oddelenia MUDr. Jána Sokolíka dostali od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na operačnú sálu aj nový operačný mikroskop. Uţ sme
jeden mali, no teraz môţeme operovať na dvoch stoloch a pri
poruche máme náhradu. Nový mikroskop je podľa primára
kvalitnejší a umoţňuje lekárovi lepšie operovať v zadnej
oblasti oka. Operácie vo vnútri oka a na sietnici robí trenčianska nemocnica ako jediná v kraji. Operujeme najmä ľudí s
cukrovkou. V posledných rokoch sa rozvinul spôsob operácií,
ktoré aj im pomôţe lepšie vidieť. Pred dvadsiatimi rokmi sa
takéto operácie vôbec nerobili a ľudia s cukrovkou mali
predurčenú slepotu. Okrem pacientov s cukrovkou pomáha
mikroskop aj pri úrazoch, pri ktorých je potrebná rekonštrukcia oka, pri odlučovaní sietnice či po zápaloch. Snaţíme
sa zachrániť čo najlepšie videnie, bez operácie by pacient
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nemal ţiadnu šancu. Keďţe očné oddelenie je spádovou oblasťou pre pribliţne 450-tisíc obyvateľov, má ako jediné okrem
Prievidze dvadsaťštyrihodinovú pohotovostnú sluţbu. Popri
novej technike sa tu podarilo po viacerých rokoch zriadiť aj
dve nové špecializované ambulancie. Pôvodná príjmová
ambulancia slúţi pre pacientov, ktorí sa prichádzajú objednať,
alebo ich pošlú lekári z kraja na konzultácie. Odborná
ambulancia pre cievne choroby oka je určená predovšetkým
pacientom s cukrovkou a pre tých, ktorí majú očné komplikácie pri vysokom tlaku. Jedna z nových ambulancií slúţi
na diagnostikovanie a operácie ľudí s glaukómom. Ľudovo sa
nazýva zelený zákal. Je to veľmi váţna choroba, ktorá sa nedá
vyliečiť. Druhá nová ambulancia sa špecializuje na choroby
detského veku a sleduje aj nedonosené deti, ktoré majú často
problémy s videním. Okrem mikroskopu získalo oddelenie aj
vlastný ultrazvukový prístroj, ktorý dokáţe vyšetriť oko i keď
je zakrvácané. Predtým sme mali vyčlenený nejaký čas na
röntgene, no teraz si pri rutinných vyšetreniach vďaka
ultrazvuku vystačíme sami. Jednou z ďalších noviniek je
digitálny fotoaparát, ktorý je umiestnený na štrbinovom
mikroskope a lekári si tak môţu pomocou neho zaznamenať,
čo vidia. Do ambulancie pre detské choroby oka pribudol
Sinoptofor, ktorý umoţňuje zistiť rozsah škúlenia. Najzaujímavejším prístrojom na očnom oddelení je Stratus OCT,
ktorý dokáţe zobraziť sietnicu oka skoro ako histologický
nález so všetkými vrstvami. Takto sa lekárom bez akýchkoľvek injekcií a rizika podarí odhaliť oveľa skôr rôzne
poškodenia sietnice pri cukrovke, poškodení svetlom či u
starších ľudí. Keďţe sietnica má desať vrstiev, voľakedy sa
nedalo presne povedať, aké je poškodenie a ako bude choroba
prebiehať. Zmeny na oku boli podľa primára viditeľné aţ po
vpichnutí látky, ktorá spôsobila roztiahnutie ciev v oku. Teraz
vidíme presne, čo sa v oku deje a aký je výsledok liečby.
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Vďaka novému unikátnemu prístroju sa tak podarí zistiť ešte v
raných štádiách, kedy pacienti vidia, rôzne vrodené choroby a
ťaţké choroby a tým im zachrániť zrak.
Trenčianske noviny 12.04.2007
Pomocná evidencia 174/1/07
Členov Republikovej rady Jednoty dôchodcov Slovenska
pri ich rokovaní v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho
kraja dňa 18. apríla 2007 prišiel pozdraviť aj podpredseda
krajskej samosprávy PaedDr. Jozef Boţík. Pripomenul, ţe
samosprávny kraj vynakladá ročne viac ako pol miliardy
korún na sociálnu oblasť,
ktorej dôleţitou súčasťou
je aj starostlivosť o dôchodcov. Vyslovil obdiv
seniorom z Jednoty dôchodcov, ktorí majú
chuť, vôľu a entuziazmus
angaţovať sa a robiť niečo dobré pre ostatných
ľudí. Ocenil by, keby sa
vitalita a kreativita starších preniesla aj na mladých ľudí v kraji. Predseda Jednoty
dôchodcov Slovenska RNDr. Kamil Vajnorský ocenil, ţe
Trenčiansky samosprávny kraj - popri tej starostlivosti o
seniorov, ktorá mu vyplýva zo zákona - podporuje aj niektoré
vzdelávacie, športové či turistické aktivity starších ľudí,
napríklad vlaňajšie celoslovenské športové hry seniorov. „Toto si veľmi ceníme a očakávame aj v budúcnosti takúto spoluprácu, najmä pri vyuţívaní voľného času seniorov,“
zdôraznil RNDr. Kamil Vajnorský.
tsk.sk
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Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek usporiadala v Trenčíne celoslovenský slávnostný seminár „Kvalitné
pracovné prostredie - Pozitívne pracovné prostredie =
Kvalitná starostlivosť o pacienta.“ Seminár
sa konal pri príleţitosti Medzinárodného dňa
ošetrovateľstva v rámci 3. ročníka medzinárodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy
Medipharm 2007 pod záštitou manţelky
prezidenta Slovenskej republiky Silvie Gašparovičovej. Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení
Bieleho srdca na republikovej úrovni 35 ošetrovateľkám za
významný prínos na poli ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.
Biele srdce sa stalo symbolom hodnôt ošetrovateľstva : vedomostí, ľudskosti a starostlivosti. V závere podujatia pôrodné
asistentky, sestry a ostatní účastníci vypustili balóniky (modré
a ruţové), ktoré niesli heslo : Podporujeme prirodzený priebeh pôrodného procesu. Týmto aktom sa tak podporili
spoločnú celosvetovú akciu pri príleţitosti osláv Medzinárodného dňa pôrodnej asistencie vyhlásenej Medzinárodnou
radou pôrodných asistentiek s heslom Midwives keep birth
normal (Pôrodné asistentky podporujú prirodzený pôrod).
tasr.sk 02.05.2007
Poslanci zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konalo v stredu 25. apríla 2007, odporučili svojmu
predsedovi MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH, aby rokoval s
predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Richardom Demovičom o moţnosti zachovania patologickoanatomického pracoviska vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne
ako aj nesúhlas s redukciou lôţkového fondu o 743 postelí,
ktoré navrhlo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Úrad je v zmysle zákona zodpovedný za výkony pitiev.
Patologicko-anatomické pracovisko by mali zrušiť k 30. júnu
2007. V informatívnej správe predloţenej odborom zdravot822

níctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho
kraja bolo konštatované, ţe zrušením pracoviska by vznikli
problémy s prevozom tiel mimo územia Trenčianskeho kraja.
Zároveň v celom Trenčianskom kraji nebude k dispozícii
kompletné patologicko-anatomické oddelenie, ktoré by slúţilo
ako školiace pracovisko pre vzdelávanie a prípravu lekárov v
špecializačnom odbore patologická anatómia, ktorých je v súčasnosti veľký nedostatok. V tejto súvislosti odporúčame
zachovať toto pracovisko a vytvoriť optimálne podmienky na
jeho prevádzkovanie. Poslanci zároveň schválili uznesenie, v
ktorom nesúhlasia s redukciou lôţok v nemocniciach tak, ako
to navrhuje ministerstvo zdravotníctva. V kraji je celkom 3
171 lôţok, čo je o 292 viac ako nariaďuje právny predpis o
minimálnom počte lôţok určených na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. V počte lôţok je však zarátaných aj 144 postelí
Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, ktoré
ako špecifické ţiada samosprávny kraj vyňať z lôţkového
fondu. Poslanci schválili materiál, v ktorom navrhujú zrušiť
celkove 66 lôţok a ďalších 46 reprofilizovať. Trenčiansky
samosprávny kraj nesúhlasí ani s redukciou lôţkového fondu o
743 postelí, ktorú navrhlo ministerstvo zdravotníctva a
povaţuje navrhovanú redukciu v počte 743 lôţok za
neprimerane vysokú. Predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček v liste, napísal ministrovi
zdravotníctva MUDr. Ivanovi Valentovičovi uviedol, ţe od
roku 1998 v kraji zrušili 524 postelí a koeficient počtu lôţok
na tisíc obyvateľov klesol zo 7,7 na súčasných 5,27 lôţok.
Podľa názoru samosprávy rušenie lôţok by mohlo ohroziť
dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti
občanom Trenčianskeho kraja, ako aj viesť k ďalšiemu prehlbovaniu regionálnych rozdielov.
Trenčianske noviny 03.05.2007
Pomocná evidencia 221/1/07
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Do druhého desaťročia svojej existencie vstúpila verejná
finančná zbierka Deň narcisov v rámci Slovenska rekordne
vyzbieranou finančnou sumou 20.678.000.- Sk. Táto skutočnosť bola oznámená začiatkom mesiaca mája 2007. V tejto
humanitnej akcii v piatok 13. apríla 2007 rozdávalo ţlté kvietky v uliciach miest a
obcí Slovenska viac
ako trinásť a pol tisíca
dobrovoľníkov.
V
Trenčíne sa tento rok
zapojilo do zbierky
okrem stálych spoluorganizátorov, ktorými sú Miestny spolok
Slovenského Červeného kríţa pri Strednej
zdravotníckej
škole
v Trenčíne, skauti a ţiaci štyroch stredných a štyroch základných škôl spoločne s Domovom mládeţe v Trenčíne, ktorí
spoločne vyzbierali v Trenčíne finančnú čiastku viac ako
323.000.- Sk, čo je o stotisíc viac ako v minulom roku 2006.
Získaný čistý výnos zbierky sa v priebehu roka pouţije na
programy a projekty Ligy proti rakovine, ako i na uspokojenie
prijatých ţiadostí z celého Slovenska. Do termínu uzávierky
prišli ţiadosti o podporu v celkovom objeme cez 10,5 milióna
Sk. Ţiadosti boli rozčlenené do troch tradičných kategórií a to
prevencia, informovanosť a poradenstvo, psychosociálna pomoc a starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny a
klinické a výskumné projekty. O ţiadostiach a pridelení časti
finančných prostriedkov vyzbieraných v Deň narcisov bude
rozhodovať Generálna rada Ligy proti rakovine.
Trenčianske noviny 10.05.2007
Pomocná evidencia 249/1/07
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Ţiaci základných škôl ročníkov 1. – 4. a 5. – 6. Trenčianskeho okresu sa stretli na okresnom kole súťaţe Hliadok mladých zdravotníkov dňa 4. mája 2007, teda v deň, keď si naša
spoločnosť pripomenula Medzinárodný deň Červeného kríţa.
Súťaţilo spolu šesťdesiat detí v dvanástich druţstvách, ktoré
preukázali dobré znalosti zo zdravotníctva, Slovenského
červeného kríţa a darcovstva krvi. Ďalšími disciplínami bola
praktická resuscitácia dieťaťa a dospelej osoby a praktické
poskytovanie prvej pomoci. Ţiaci 1. aţ 4. ročníka museli ukázať poskytnutie prvej pomoci pri bezvedomí a pri vykĺbení
lakťa. Ţiaci 5. aţ 9. ročníka museli ukázať ako ošetriť trţnú aj
reznú ranu a popáleninu. Zo štyroch druţstiev v kategórii
mladších ţiakov sa na 1. mieste umiestnilo druţstvo zo Základnej školy Dlhé Hony v Trenčíne a z pomedzi ôsmich
druţstiev starších ţiakov zvíťazilo druţstvo zo Základnej školy v Soblahove.
Trenčianske noviny 09.05.2007
Pomocná evidencia 249/1/07
V bazéne Strednej stavebnej školy v Trenčíne sa uskutočnil
v sobotu 12. mája 2007 druhý ročník celoslovenského plávania astmatikov. I tento rok bola spoluorganizátorom akcie na
podporu prevencie astmy Základná škola v Trenčianskej Turnej. Podľa riaditeľky Beáty Sabovej škola akcia bola propagovaná v základných školách v Trenčíne a okolí. Cieľom bolo
podľa nej nielen urobiť niečo pre svoje zdravie, ale aj zaplávať
stanovenú vzdialenosť, keď deti do desať rokov plávali desať
metrov, staršie deti päťdesiat metrov a dospelí sto metrov.
Kaţdému úspešnému plavcovi bol zapísaný bod. Školy s
najväčším počtom získaných bodov dostanú malé lipky, ktoré
si zasadia vo svojich areáloch škôl ako symboly zdravého
ţivotného prostredia. I tento rok sa plávanie na podporu prevencie astmy uskutočnila v spolupráci s detskou alergologičkou MUDr. Darinou Tylandyovou. Prítomné deti si spolu
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s rodičmi mohli dať zmerať kapacitu pľúc, ktorej nízke
hodnoty signalizujú začiatok choroby astmy. Podľa slov
alergologičky je astma závaţným chronickým ochorením
dýchacích ciest. Najvhodnejším športom pre astmatikov je
plávanie a vodné športy. Začiatky choroby sa prejavujú
suchým záchvatovým kašľom, pískaním v pľúcach a sťaţeným dýchaním. Vodné športy umoţňujú dychovú rehabilitáciu. Dieťa sa naučí pravidelne dýchať a uvolnia sa mu
hrudné svaly. Astma je podľa lekárky vyvolaná alergickým
zápalom a vyţaduje dlhodobú liečbu. Vďaka moderným liekom sú veľmi dobré výsledky a dieťa môţe zostať aj bez
ťaţkostí.
Trenčianske noviny 16.05.2007
Pomocná evidencia 256/3/07
Priestor pred Kultúrnym a metodickým centrom v Trenčíne
sa v stredu 16. mája 2007 dopoludnia zaplnil desiatkami
mladých
ľudí
z DEMY, ale aj ďalších sociálnych zariadení, ktoré riadi Trenčiansky samosprávny
kraj, určených pre deti a mladých ľudí
s mentálnym postihnutím
a poruchami
správania na otvorení
otvorenie podujatia predsedom T SK MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH
obľúbeného podujatia
Farbičky – čarbičky, ktoré kaţdoročne organizuje Domov
sociálnych sluţieb DEMY v Trenčíne. Farbičky – čarbičky,
dnes uţ tradičné podujatie, sa po prvý krát konalo v roku
1992. Od svojho počiatku v sebe nieslo myšlienku socializácie
a integrácie detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím do
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ţivota spoločnosti. Organizátori tvorivé výtvarné dielne organizovali tento rok uţ po šestnásty krát a jeho otvorenia sa
zúčastnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, riaditeľ Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka a zástupkyňa
riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja JUDr.
Ľudmila Sedláčková. Pri výtvarných aktivitách sa opäť stretli handicapované a intaktné deti a mladí ľudia, ktorí sa lepšie
dokáţu vyjadriť pomocou výtvarných prostriedkov neţ pomocou slov. Deti a mládeţ
si s pomocou svojich
vychovávateľov a starších priateľov vytvorili
mnoţstvo
drobností
a darčekov
z papiera,
hliny, goráliek a iných
materiálov. Okrem samotných
výtvarných
dielní v sebe dvojdňové
„Farbičky“ skrývajú aj mnoţstvo ďalších sprievodných podujatí.
Vlastné poznámky
Dlhodobá spolupráca Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka a Fakultnej nemocnice v Trenčíne za podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín priniesla svoje ovocie v podobe zriadenia prvých troch kliník – očnej,
chirurgickej a psychiatrickej, z pôvodných oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Cieľom týchto kliník bude nielen poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom, ale aj zabezpečovanie klinickej praxe pre študentov Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka. Na slávnostnom zhromaţdení Fakultnej nemocnice
v Trenčíne dňa 15. mája 2007 za účasti predsedu Trenčian827

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka a primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. odovzdal spolu s riaditeľom Fakultnej
nemocnice v Trenčíne MUDr. Martinom Chrenom poverovacie dekréty prednostom kliník – chirurgickej doc. MUDr.
Chlapíkovi, PhD., očnej doc. MUDr. Jánovi Sokolíkovi,
CSc. a psychiatrickej MUDr. Jozefovi Haštovi. Na
slávnostnom zhromaţdení podpísali rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD. s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne
MUDr. Martinom Chrenom Zmluvu o zriadení
výučbových
základní.
Zmena oddelení na kliniky si podľa riaditeľa
Fakultnej
nemocnice
MUDr. Martina Chrena
nevyţiadala ţiadne finančné náklady, iba orgaprimár doc. MUDr. Chlapík, CSc. peberá poverovací dekrét
nizačno-personálne kroky.
Vznik kliník by sa mal podľa riaditeľa nemocnice odraziť i na
kvalite poskytovanej ošetrovacej i zdravotnej starostlivosti, a
to v snahe personálu i lekárov sa ďalej vzdelávať. „Prednostovia kliník musia byť aj pracovníci univerzity. Budú sa
určitým úväzkom podieľať na vedecko-výskumnej i
výchovno-vzdelávacej činnosti,“ zdôraznil rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner,
PhD., ktorý vidí budúcnosť nemocnice aj vo vzdelávaní
pracovníkov zdravotníctva. Podľa riaditeľa Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva doc. MUDr. Jána Bielika, CSc.
dominantnú časť praktickej výchovy študentov bakalárskeho
štúdia bude realizovaná v priestoroch fakultnej nemocnice.
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Päťstopäťdesiat študentov denného a externého štúdia má
okrem ošetrovateľstva v študijnom programe aj laboratórne
vyšetrovacie metódy. Do budúceho školského roka je
prihlásených ďalších 250 uchádzačov. Predpokladá sa, ţe v
priebehu roka sa budú otvárať ďalšie kliniky a okrem
bakalárskeho štúdia stredného zdravotného personálu moţno
sa otvorí aj magisterské štúdium. Všetko však závisí od
dovzdelávania odborných garantov, ktorí ich budú viesť. I keď
nie je známy verdikt
akreditačnej komisie,
ktorá zasadala 26. apríla 2007, rektor Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka
Dr.h.c. doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD. verí, ţe
univerzita bude uţ v
druhom kole prijímapodpis zmluvy o spolupráci zľava – Dr.h.c. doc. Ing. J. Eagner, PhD.,
MUDr. Martin Chren
cieho konania, ktoré sa
uskutoční koncom mesiaca augusta 2007, na základe ktorého
bude prijímať ţiakov aj na magisterské štúdium. „Na základe
prieskumu má asi päťdesiat externistiek a okolo tridsať
denných študentov záujem pokračovať aj v magisterskom
štúdiu.
Vlastné poznámky
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
ţiadosti o poskytnutie dotácie prerokovala Komisia sociálnych
vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a odporučila primátorovi mesta pridelené dotácie nasledovným subjektom :
1. Organizácia postihnutých chronickými chorobami, Ul.
Hodţova 2201/94, Trenčín na prevádzkové náklady – 70
tis. Sk
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2. Slovenský zväz telesne postihnutých , Prvá ZO č. 17,
Jesenského 8, Trenčín na dopravu - 30 tis. Sk
3. Asociácia zdravotne postihnutých, Ul. Bezručova 1012,
Trenčín na rehabilitačné sluţby ţiakom, prevádzkové
náklady cenného stacionára - 80 tis. Sk
4. Jednota dôchodcov na Slovensku, Ul. Bezručova 28,
Trenčín na prenájom priestorov, dopravné na zájazd, kancelárske potreby - 25 tis. Sk
5. Občianske zdruţenie Ars Vivendi, Ul. Palackého 21,
Trenčín na nákup materiálu pre tvorivé dielne pre klientov
v Dennom psychiatrickom stacionári – 20 tis. Sk
6. Zdruţenie kresťanských seniorov Slovenska, Šoltésovej
5, Trenčín na prenájom priestorov a jubilantov - 10 tis. Sk
7. Občianske zdruţenie Materské centrum Srdiečko, Ul.
Hviezdoslavova 6, Trenčín na
prevádzkové náklady
a materiálno technické zabezpečenie sluţieb, aktivít a
podujatí organizovaných materským centrom – 80 tis. Sk
8. Zväz sluchovo postihnutých – ZO nedoslýchavých, Ul.
Bezručova 101, Trenčíne na prevádzkové náklady, rehabilitačné procedúry, druţobné stretnutie členov organizácií
trenčianskeho kraja pri príleţitosti zaloţenia organizácie –
60 tis. Sk
9. Slovenská spoločnosť celiatikov, pobočka Trenčín, Duklianskych hrdinov 24, Trenčín na vydávanie informačných
materiálov, osvetová aktivita, účasť a prezentácia na Dňoch
zdravia, osvetové podujatia pri príleţitosti 4 roč. medzinárodných dní celiakie - 30 tis. Sk
10. Krajské centrum – Asociácia nepočujúcich, Ul. Bezručova 1012 Trenčín na nájomné, energie - 120 tis. Sk
11. Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých,
Ul. Dolný Šianec 1, Trenčín na projekt „Riešenie a zvládanie záťaţových situácií vyrovnávanie sa so zrakovým
postihnutím“ – 20 tis. Sk
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12. Zväz diabetikov Slovenska, Základná organizácia, Ul. Bezručova 1012, Trenčín na prevádzkové náklady - 60 tis. Sk
13. Klub abstinentov, Ul. Palackého 21, Trenčín - Prevencia
drogovej závislosti 2007 na prenájom, propagačný materiál,
školenie, reţijné náklady – 18. tis. Sk
14. Občianske zdruţenie Nie si sama, Ul. Kubranská, Trenčín
na prevádzkové náklady a činnosť - 60 tis. Sk
15. Svojpomocný klub stomikov ILCO, Ul. M. Rázusa č. 36,
Trenčín na rehabilitačne rekondičný pobyt – 30 tis. Sk
Info Trenčín 31.05.2007
Pomocná evidencia 300/1/07
Poslednými prednáškami primárky geriatrického oddelenia
Fakultnej nemocnice
v Trenčíne
MUDr.
Terézie Drobnej „Závraty a pády“ a PhDr.
Janky Márie Jablonskej „Príčiny syndromu vyhasnutia v ţivote človeka“ dňa 6. júna
2007 bol ukončený
v Kultúrnom
centre
záver patril oceneniu frekventantov Akadémie tretieho veku diplomami
Dlhé Hony v Trenčíne
jubilejný 20. ročník celoţivotného vzdelávania seniorov
Akadémia tretieho veku. V hodnotení uplynulého ročníka
uviedol predseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov
v Trenčíne Ing. Jozef Miklóš, ţe :
- nastúpená cesta celoţivotného vzdelávania seniorov
v Trenčíne pred dvadsiatimi rokmi sa ukázala byť
cieľavedomou, perspektívnou a pre seniorov zaujímavou;
- v zimnom a letnom semestri Akadémie tretieho veku, ktoré
prebiehali v období od 6. septembra 2006 do 6. júna 2007
odznelo 23 prednášok v desiatich konzultačných dňoch;
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- na prednáškach sa zúčastňovalo priemerne 80 aţ 90 členov,
čo potvrdzuje, ţe témy svojou aktuálnosťou boli zvolené
dobre.
Po príhovoroch hostí odovzdali organizátori cca sto
poslucháčom Akadémie tretieho veku „Osvedčenie“ o absolvovaní školského roka 2006/2007 a v kultúrnom programe
vystúpili ţiaci Základnej umeleckej školy v Trenčíne a členovia Detského folklórneho súboru Radosť z Trenčína.
Vlastné poznámky
Obradná miestnosť mesta Trenčín dňa 14. júna 2007 bola
miestom, kde sa stretli 36
bezplatní darcovia krvi, aby
z rúk zástupcov Slovenského
červeného kríţa prevzali
z nich dvaja diamantovú
a 34 zlatú Janského plaketu.
Úvod slávnostného poobedia
patril privítaniu ocenených
Boţena Ďurcová preberá diamantovú medailu prof. J. Janského
tajomníčkou Zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne pri Bc. Elenou Gabajovou a slávnostnému príhovoru prednostom Ing.
Františkom Sádeckým. No a potom uţ z rúk zástupkyne
miestnej organizácie Slovenského Červeného kríţa v Trenčíne
MVDr. Koppiovej prebehlo oceňovanie bezplatných darcov
krvi. Prvými odmenenými boli diamantoví darcovia krvi
Boţena Ďurcová a Peter Hopko a potom uţ nasledovali zlatí
darcovia krvi.
Vlastné poznámky
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Na Ulici knieţaťa Pribinu, v blízkosti cestného mosta, v
piatok 15. júna 2007 ráno vyhorela prízemná budova známa
ako sociálny dom Krištof. Poţiar nahlásili hasičom o 03, 00 h
rannej. Podľa veliteľa zásahu Antona Toráka, keď prišli na
miesto, objekt bol uţ v plameňoch, horela strecha, ktorá sa
neskôr zrútila dovnútra. Zásah bol náročný, pretoţe bola tma a
silné zadymenie. Kvôli mreţiam na oknách sa hasiči nemohli
hneď dostať do
budovy, museli
ich najskôr odstrániť. Poţiar
likvidovali hasičské jednotky
z
Trenčína
i Dubnice, celkom 11 hasičov,
ktorých
neskôr vystriedali čerstvé poskaza dokonaná
sily. Po štyroch
hodinách hasiči kontrolovali situáciu a dohášali menšie loţiská ohňa, ktoré tleli pod preborenou strechou. „Celý objekt
sme prezreli, ale nikoho sme v objekte nenašli,“ skonštatoval
Torák. Čo bolo príčinou poţiaru, sa vyšetruje. Podľa vyjadrenia hasičov poţiaru predchádzala explózia, lebo spôsobený
tlak rozbil okná na budove z vnútra a sklo zasypalo chodník na
druhej strane cesty pred kinom Hviezda. Budova naposledy
slúţila ubytovňa pre ľudí v núdzi, prevádzkovaná občianskym
zdruţením Centrum pre rodinu. V budove bývali uţ iba dvaja
obyvatelia, ktorí tam však v čase poţiaru neboli. V objekte
podľa slov štatutára Miroslava Ferianca však zhorelo všetko,
technika, počítače i všetka dokumentácia. Pre osvieţenie pa833

mäti azylový dom pre ľudí v núdzi zaloţilo Občianske zdruţenie Centrum pre rodinu v roku 2004 v budove na Ulici knieţaťa
Pribinu, ktorú dostalo
od mesta. V správnych
orgánoch pôsobili viacerí, aj súčasní poslanci
za Kresťansko-demokratické hnutie Ing. Ján
Krátky či Gabriela Hubinská. Zdruţenie viedla bývalá poslankyňa za Kresťansko-demokratické hnutie Oľga Löbbová.
Podľa zmluvy, ktorú 11. februára 2004 uzavrelo Mesto Trenčín s občianskym zdruţením Centrum pre rodinu, sa dohodli
na spoločnom financovaní útulku. Mesto podľa tejto zmluvy
malo poskytovať prostriedky vo výške stotisíc Sk ročne na
náklady spojené s prevádzkovaním útulku. Centrum pre rodinu sa v zmluve zaviazalo poskytovať bezodplatne desať miest
v zariadení útulok Krištof pre potreby mesta Trenčín na dobu
desať rokov. Bývalá štatutárka zaťaţila centrum úvermi a
zaloţila i budovu. Kvôli netransparentnému nakladaniu s finančnými prostriedkami odišla v roku 2006. Novým štatutárom sa v máji
2006 Miroslav Ferianec, ktorému sa
nepodarilo presvedčiť Mesto Trenčín,
aby obnovilo dotácie. Kvôli zlej hospodárskej
situácii
v zimnom
období
2006/2007 odpojili
azylový dom od do834

dávok elektrickej energie. So ţiadosťou neuspeli ani tento rok,
lebo Mesto Trenčín neudelilo dotáciu z rozpočtu na aktivity v
oblasti sociálnych sluţieb a zdravotníctva. Ako uviedol nezávislý poslanec Ing. Róbert Lifka, „činnosť azylového domu začala podvodom a pravdepodobne podvodom aj končí“.
Trenčianske noviny 21.06.2007
Pomocná evidencia 347/1/07
Dňa 15. júna 2007 sa uskutočnil v Trenčíne jednodňový 36.
ročník celoslovenskej konferencie sekcie sociálnych sestier
a pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier, ktorej rokovanie otvorila a prítomných hostí predstavila
predsedníčke
sekcie Marta Majeríková. Úvod rokovania konferencie
patril pozdravu hostí
k účastníkom konferencie. Po krátkej
prestávke
odzneli
tieto prednášky :
- verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. –
Poznatky verejného ochrancu práv v sociálnej politike;
- prednosta Kardiologickej kliniky v Bratislave prof. MUDr.
Viliam Fischer, MD, PhD., FICS. – Novinky v kardiochirurgii;
- zástupkyňa riaditeľa Ústavu zdravotníctva ošetrovateľstva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PhDr. Eva
Červeňanová – Špecifiká starostlivosti o geriatricky
chorých;
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- Mgr. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. z Institútu für Phlegewissenschaft Universität Wien – Symboly profesionálneho
ošetrovateľstva v Rakúsku;
Po obedňajšej prestávke vystúpilo ďalších šesť prednášateľov, ktorí vo svojich prednáškach sa dotkli problematiky
z oblasti geriatrie, psychického násilia, špeciálneho poistenia
a zamestnanosti ţien.
Vlastné poznámky
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Trenčíne Mgr. Lenka Bušová vyjadrila dňa 18. júna 2007
pred zástupcami médií stanovisko doterajšieho policajného
šetrenia vo veci zhoreného bývalého azylového domu Krištof
v Trenčíne, podľa ktorého doteraz neznámy páchateľ dom
pravdepodobne
polial
horľavinou a úmyselne
zapálil. Škody boli vyčíslené na 350 tisíc Sk.
Horieť začalo dňa 18.
júna 2007 asi o 03.00 h.
Poţiaru podľa svedkov
aj hasičov predchádzala
explózia. V akcii zasahovalo 11 hasičov z
Trenčína a Dubnice nad Váhom. Pri poţiari sa zrútila strecha,
oheň zasiahol asi dve tretiny domu, nikto nebol zranený.
Azylový dom spravovalo občianske zdruţenie Centrum pre
rodinu, ktorému mesto Trenčín tento rok neposkytlo dotáciu
na prevádzku zariadenia, pretoţe nemalo dôveru k tomuto
zdruţeniu. Predchádzajúce roky ukázali, ţe peniaze, ktoré
mesto Trenčín investovalo do ľudí bez prístrešia, neboli
pouţité správnym spôsobom a zvaţuje sa podanie trestného
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oznámenia na prevádzkovateľa objektu. V zhorenom objekte
zhorela aj dokumentácia občianskeho zdruţenia.
Vlastné poznámky
„Aby kaţdé dieťa malo rodinu...“, to bolo ústredné motto
konferencie Mosty k rodine, ktorú pripravila Spoločnosť
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar dňa 19.
júna 2007. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH. V jeho mene konferenciu otvoril riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja – Ing. Dušan Lobotka. Pripomenul, ţe Trenčiansky samosprávny kraj vynakladá ročne
do sociálnej sféry pribliţne pol miliardy korún. Tieto prostriedky smerujú predovšetkým do 26-ich vlastných zariadení
samosprávneho kraja. Aj keď v nich prevaţujú starší občania
a mentálne postihnuté deti a mládeţ, súčasťou siete sú aj
dva Domovy pre osamelých rodičov, známe DORky. Dočasné
bývanie i poradenstvo v nich nájdu
osamelí
rodičia
s maloletými deťmi,
ktorých ţivot alebo
zdravie sú ohrozené. Tri ďalšie podobné zariadenia,
ktorých zriaďovateľmi sú mimovládne občianske zdruţenia, podporuje samosprávny kraj formou príspevku na poskytovanie sluţieb.
„Aj keď je problematika detských domovov predovšetkým
agendou úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, mosty k rodine musíme vytvárať spoločne spoluprácou všetkých zain837

teresovaných,“ uzavrel Ing. Dušan Lobotka. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj
Wagner, PhD. pripomenul, ţe jeho škola je
pripravená podať pomocnú ruku aj študentom - vysokoškolákom
z ohrozených a rozvrátených rodín a navrhol
spoluprácu v tejto oblasti aj so Spoločnosťou
stiskom ruky, zľava – Dr.h.c. doc. Ing. J. Wagner,
priateľov detských do- potvrdenie podpísanej zmluvyPhD.
MUDr. M. Chren
mov. Predseda tejto spoločnosti doc. Ing. Jozef Mikloško
označil za mimoriadne dôleţité, aby v tejto sfére fungovala v
regiónoch spolupráca medzi sociálnymi zariadeniami, školstvom a zdravotníctvom. Predpokladom dobrej spolupráce
bola aj podpísaná zmluva o spolupráci medzi Fakultnou
nemocnicou v Trenčíne a Trenčianskou univerzitou Alexandra
Dubčeka, ktorú v úvode konferencie slávnostne podpísali za
Fakultnú nemocnicu jej riaditeľ MUDr. Martin Chren
a prednosta psychiatrickej kliniky doc. MUDr. Jozef Hašto a
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c.
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 359/1/07
Seniori v našom regióne neraz dokázali, ţe svojou aktivitou
a vitálnosťou môţu byť príkladom pre všetkých, aj ďaleko
mladších občanov v našom kraji. Potvrdilo to aj hodnotenie
činnosti, ktoré vyslovil predseda krajskej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku Ing. Jozef Mikloš nielen za uplynulé
mesiace, ale najmä za pätnásť rokov - takéto jubileum si totiţ
Jednota dôchodcov Slovenska v Trenčíne v utorok 19. júna
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2007
pripomenula.
V úvode
slávnostného
rokovania seniorov pozdravil podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef
Boţik, ktorý jubilantom
poprial veľa entuziazmu
do ďalšieho obdobia ako
aj priaznivcov a podporovateľov ich bohatých plánov.
www.tsk.sk
Materské centrum nie je iba pre mamičky, ale aj pre
oteckov a celé rodiny s deťmi. Druhá júnová nedeľa, tento rok
to padlo na 17. júna 2007 uţ tradične patrí sviatku našim
oteckom a tatinkom. Aj keď tento sviatok nie je v našich
končinách príliš rozšírený, Materské centrum Srdiečko v Trenčíne naň nezabudlo. V tento deň materské centrum v hipoterapeutickom centre Florencia u manţelov Struhárovcov
v Opatovciach usporiadalo pre našich oteckov príjemné popoludnie. Sponzorsky zabezpečené špekačky, slaninka, chlieb,
jablká, pivo a malinovka boli príjemným prekvapením pre
oslávencov a oslavujúcich. Deti sa povozili na koníkoch,
poobzerali všetky domáce zvieratká, vyhrali sa v piesku,
vykúpali sa v bazéne, zašpinili sa na piesku. Aj večne
zaneprázdnení oteckovia si našli čas na strávenie príjemného
popoludnia so svojou rodinou.
Info Trenčín 28.06.2007
Pomocná evidencia 395/1/07
Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenskej republiky
pripravila v obchodnom dome MAX v Trenčíne dňa 20. júna
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2006 prehliadku najlepších fotografií prihlásených do súťaţe
„Cesta svetla 2007“. Na jej vernisáţi, ktorú otvorila zástupkyňa krajskej pobočky Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenskej republiky v Trenčíne Jana Pavlovičová povedala, ţe
„táto súťaţ mala za úlohu ukázať na zmyslu plný ţivot ľudí
zrakom postihnutých, ktorý je na jednej strane ťaţký, ale na
strane druhej aj príjemný a veselý“. Je neuveriteľné, ako títo
ľudia sa vedia venovať svojím záľubám ako napríklad v športe
ako sú lyţovanie, horolezectvo a pod. a snaţia sa vyrovnať
zdravej populácii. Po pozdrave viceprimátora Mesta Trenčín
Tomáša Vaňu oboznámila
podpredsedníčka krajskej
rady Únie slabozrakých
a nevidiacich
Slovenskej
republiky v Trenčíne Má-

ria Danielová so
štruktúrou a činnosťou tohto občianskeho zdruţenia. Veľmi
pôsobivá bola výpoveď jedného z vystavujúcich autorov Stanislava Sokola. Ako sám zrakovo postihnutý konštatoval, ţe
úlohou súťaţe, ktorého tretie kolo bolo pred nedávnom
vyhodnotené, bolo umoţniť kaţdému záujemcovi o fotografovanie, zdravému alebo zrakovo postihnutému jedincovi jednak priblíţiť ţivot ľudí, ktorí majú postihnutý zrak a na strane
druhej aj sám sa zapojiť do fotografovania. Zaujímavou skúsenosťou sa podelil so svojimi besedníkmi, ţe ľudia s ťaţkým
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postihnutím zraku veľmi radi počúvajú, čo je na fotografii
nafotené, čím aj skutočný obraz takto nepriamo vnímajú. Do
fotografickej súťaţe Cesta svetla sa v roku 2006 prihlásilo 28
autorov a odborná porota hodnotila takmer 100 fotografií.
Súťaţilo sa v čiernobielej a farebnej fotografii.
Výsledky v čiernobielej fotografii :
1. Pavol Prok – „Svetlá mesta alebo zo ţivota
vodiaceho psa“
2. Ľubomír Baťa – „Dotýkať sa svetla“
3. Pavol Škorvánek – bez názvu
Výsledky vo farebnej fotografii :
1. Michal Mazán – „Slovo do bitky“
2. Libuška Puškárová ml. – bez názvu
3. Vladimír Veverka – „Oči na vodítku“
Vlastné poznámky
15. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka, celoslovenskej súťaţi v poskytovaní prvej pomoci dobrovoľných
zdravotníkov Slovenského Červeného kríţa otvorila dňa 23.
júna 2007 prezidentka Slovenského Červeného kríţa PhDr.
Helena Kobzová v areáli Stredného odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne.
Za štátnu správu sa
v čestnom predsedníctve na súťaţi zúčastnili prednosta Krajského úradu v Trenčíne
JUDr. Miroslav Laššo a prednosta Obvodného úradu v Trenčíne
Ing. Jozef Majerík.
Na súťaţi sa zúčastnilo 15 šesťčlenných druţstiev z celej Slovenskej republiky.
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Súťaţ prebiehala podľa Metodických pokynov Slovenského
Červeného kríţa platných pre rok 2007. Súťaţiace druţstvá sa
presúvali na určené stanovištia podľa pracovnej mapy mesta
Trenčín, na ktorej bolo vyznačených 7 súťaţných a 9 oddychových stanovíšť. Úlohou súťaţiacich druţstiev bolo poskytovanie prvej pomoci poraneným, v improvizovaných situáciách na jednotlivých stanovištiach v meste Trenčín. Víťazom
sa stalo druţstvo z Bratislavy, pred druţstvom z Banskej
Bystrice a Dolného Kubína.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 410/1/07, 411/1/07, 412/1/07
S novinkami na trhu pomôcok sa mohli nevidiaci a
slabozrakí občania zoznámiť na jednodňovej výstave v
Kultúrnom centre na Dlhých Honoch dňa 27. júna 2007. I keď
sa tu vraj nachádzala iba časť sortimentu takýchto pomôcok na
Slovensku, bolo tu moţno vidieť klasické lupy, moderné
televízne i optické lupy aj
hovoriaci počítač. Takéto
pomôcky však majú v ţivote nevidiacich a slabozrakých významné miesto.
Pomáhajú im zjednodušiť
činnosti, ktoré by bez nich
vykonávali značne zloţito,
alebo ich nemohli robiť
vôbec. Podľa Martina
Bithalma novinkou medzi
pomôckami bola televízna lupa s kamerou, ktorá je výborná
najmä pre študentov. „Ţiak si môţe pod kamerou písať, čítať a
je moţné ju taktieţ otočiť na tabuľu a tento obraz si zväčšiť i
na televíznej obrazovke. Špeciálne pre potreby slabozrakých
bol upravený aj stolový počítač, ktorý im pomáha začleniť sa
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do normálneho ţivota. Sú v ňom nahrané špeciálne programy,
ktoré dokáţu naskenovaný text zväčšiť alebo dokonca aj
nevidiacemu prerozprávať. Popri hovoriacom mobilnom
telefóne bol k dispozícii aj hovoriaci glukomer, meter a
teplomer. Najväčší záujem, ktoré zaujali slabozrakých boli
hovoriace hodiny. Jednou z noviniek boli aj čipy, na ktoré si
nevidiaci môţe nahrať text a potom ich nalepiť na oblečenie,
konzervy či CD. Tieto čipy majú rôznorodé pouţitie.
Napríklad :
- po priloţení na čip špeciálna čítačka povie, o aký predmet
ide;
- môţe fungovať ako indikátor farieb a nevidiaci si môţe
vybrať svoje oblečenie podľa farby;
Okrem hovoriacich pomôcok boli vystavené pre potreby
nevidiacich a slabozrakých vyrobené predmety ako napríklad
krájač na vajíčka, indikátor hladiny, ktorý pri nalievaní
tekutiny pípaním upozorní na moţnosť preliatia, ako aj
spoločenské hry.
Trenčianske noviny 12.07.2007
V piatok 20. júla 2007 sa na nádvorí Trenčianskeho hradu
sústredili ľudia postihnutí reumatoidnou artritídou. Pre
pacientov s touto diagnózou bol pripravený minibus, ktorý ich
vyviezol priamo na nádvorie. „Aj keď beţne sa traduje mýtus,
ţe táto choroba postihuje len starých ľudí, ale nie je to vţdy
pravda. Toto ochorenie nemá nič spoločné s vekom. Preto sa
snaţíme dať týchto ľudí do povedomia a poukázať na
skutočnosť, ţe ak by im bola umoţnená biologická liečba,
majú šancu na normálny ţivot,“ vysvetlil Matej Hlôška,
zástupca agentúry, ktorá bola spoluorganizátorom tohto
podujatia, ktorej boli účastníci týţdňového liečebného pobytu
v Trenčianskych Tepliciach. Chcel tak umoţniť ľuďom
postihnutým reumou navštíviť Trenčiansky hrad. Podujatia na
hrade sa zúčastnilo pribliţne štyridsať reumatikov. Reumatici
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sa nezľakli ani teplotných rekordov. Podľa MUDr. Martina
Matejku je v súčasnosti najúčinnejším liekom pre reumatikov
biologická liečba. Sám hovorí, ţe „ochorenie síce nevylieči,
ale vie výrazne potlačiť priebeh tohto ochorenia. Problém je
však v tom, ţe táto liečba je finančne veľmi náročná“.
Reumatici podujatie na hrade ocenili. Keďţe toalety na hrade
sú pre reumatikov tieţ nedostupné, organizátori vyviezli na
nádvorie špeciálne prenosné toaletné zariadenie. Pre účastníkov boli pripravené aj sprievodné podujatia, o ktorí sa
postarala skupina historického šermu Wagus. Samozrejmosťou podujatia bolo aj rozprávanie o histórii Trenčianskeho
hradu a obhliadka jeho nádvoria. Jeho hornú časť však
reumatici nenavštívili, pretoţe v prístupe im zabránilo mnoţstvo schodov. V priestoroch Delovej bašty im však organizátori pripravili hostinu v stredovekom štýle.
Trenčianske noviny 26.07.2007
Pomocná evidencia 467/1/07
V Dome sociálnych sluţieb na trenčianskom sídlisku Juh
dňa 24. augusta 2007 sa uskutočnilo stretnutie klientov ôsmich
sociálnych zariadení Trenčianskeho kraja. Akcia pod
patronátom zverencov chráneného bývania bola špeciálna najmä tým, ţe okrem vlastných vystúpení sa klientom predstavila
aj prvá slovenská superstar Katka Koščová. Tá sa pred
osemdesiatčlenným publikom cítila veľmi dobre, pretoţe ako
sama priznala, benefičné akcie nikdy neodmieta a vystupuje
často v nemocniciach a v podobných sociálnych zariadeniach.
Prvými hviezdami akcie však nebola Katka ale dvaja klienti
trenčianskeho chráneného bývania Maťka Capáková a Marián Caban. Tí si pripravili pre kamarátov z druţobných
zariadení tanečné vystúpenie na pesničku Roba Grigorova a
nazvali si ho „Robo Grigorov a jeho Madona“. Bezprostredná
a neviazaná dvojica, ktorá originálnou tanečnou choreografiou
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rozveselila a roztancovala celé publikum, bola úctyhodným
predskokanom ostrieľanej speváčky. Riaditeľ zariadenia
priznal, ţe pôvodne chceli na akciu zavolať Zdenku Prednú,
no tá kvôli pracovnej vyťaţenosti účasť odmietla. „Oslovovali
sme teda ďalších zo súťaţe SuperStar, ktorých sme videli v
televízii,“ vysvetlil. Podľa neho nebol tento termín na akciu
najvhodnejším, pretoţe je čas dovoleniek a prázdnin, no práve
vtedy mala Katka Koščová voľný čas. Prítomným mentálne i
telesne postihnutým deťom i dospelým zo zariadení zo
Šoporne, Lieskova, Adamovských Kochanoviec i trenčianskeho DEMY sa však vystúpenie prvej Superstar veľmi
páčilo. Vystúpenie zhodnotila tak, „ţe svojich poslucháčov
nedelí do skupín. Ak sa im moja hudba páči, tak sa teším. Ak
im to aj pomôţe, som rada dvojnásobne. Medzi počúvajúcimi
preferuje staršie publikum, pretoţe jej hudba nie je vraj pre
malé deti.“ Osadenstvu v Trenčíne však jej piesne vyhovovali
a za kaţdú ju obdarilo aplauzom.
Trenčianske noviny 30.08.2007
Pomocná evidencia 523/1/07
Stopäťdesiattisíc Sk, ktoré Liga proti rakovine Slovenskej
republiky darovala Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne,
smerovalo podľa slov riaditeľa neziskovej organizácie Refugium a prezidenta Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenskej republiky Ing. Vladimíra Chlebanu na
kúpu umývacieho lôţka a dvoch kardiackych kresiel. V mene
pacientov zároveň vyslovil úprimnú vďaku za tento peňaţný
dar. „Lôţko nám uľahčí prácu s leţiacimi pacientmi. Môţeme
s ním prísť aţ k posteli a ľahko preloţíme človeka na mobilné
lôţko a na ňom potom pacienta umyjeme v kúpeľni,“ doplnila
sestra Alexandra. Pouţívaním lôţka odpadá prenášanie ťaţko
chorých ľudí a hygiena je aj pre nich pohodlnejšia. Občianske
zdruţenie Refugium a Nadácia J. Murgaša poskytujú zdra845

votnícko-sociálne sluţby prostredníctvom neziskovej organizácie Refugium v priestoroch objektu bývalej trenčianskej továrne TOS. Pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu je
určený Hospic Milosrdných sestier, zabezpečujúci dôstojné a
plné preţitie posledných dní ţivota. Spoločenstvo pracovníkov
hospicu zabezpečuje na 16 lôţkach stálu odbornú paliatívnu
starostlivosť rehoľnými sestrami Kongregácie Milosrdných
sestier sv. Vincenta – satmárkami a civilnými zamestnancami.
Na zlepšenie kvality ţivota starých, chorých a zdravotne
postihnutých ľudí odkázaných na pomoc iných slúţi Domov
dôchodcov JOB s kapacitou 26 lôţok v jedno, dvoj a
trojposteľových izbách.
Info Trenčín 06.09.2007
Pomocná evidencia 530/1/07
Dňa 5. septembra 2007 bolo Kultúrne a metodické centrum
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne miestom
9. ročníka Národných dní abstitentov. Podujatie moderoval
Ján Papaj z Klubu abstinentov v Trenčíne, na ktorom po jeho
otvorení a privítaní účastníkov stretnutia sa v pestrom
kultúrnom programe predstavili so svojím vystúpením členovia Detského folklórneho súboru Radosť. V mene jedného z
usporiadateľov podujatia, ktorým bol
Klub
abstinentov
v Trenčíne prítomných pozdravil jeho
predseda Ing. Ivan
Juraj. Ďalej vo svojom príhovore zoznámil
s činnosťou
členskej základne abstinentov, ktorá sa
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pravidelne stretáva kaţdý pondelok v mesiaci a má v súčasnosti 65 členov. V budúcom roku 2008 oslávili trenčiansky
klub abstinentov 25 rokov svojej činnosti. Za toto obdobie
pomohol veľa Trenčanom do zmyslu plného, šťastného
rodinného a spoločenského ţivota. Bliţšie priblíţil činnosť
klubu, ktorá sa sústreďuje do týchto oblastí – doliečovací
proces závislých osobností, prevencia závislosti na alkohole
a drogách a prevencia protispoločenských javov a ozdravenie
a upevnenie rodinných vzťahov. Plnenie hlavných obsahových
cieľov, ktorými sú dosiahnutie trvalej a dôslednej abstinencie
a zníţenie počtu závislých na alkohole a drogách sa dosahujú :
- pravidelnými klubovými stretnutiami, na ktorých sa riešia
problémy spojené so závislosťou;
- prednáškami lekárov;
- besedami so ţiakmi na školách;
- besedami v nápravno-výchovných zariadeniach;
- výmenami skúseností medzi klubmi abstinentov z celého
Slovenska;
- stretnutiami rodín, fašiangovými podujatiami;
- stretnutia rodičov drogovo závislých detí.
Na tento príhovor nadviazal prezident Asociácie klubov
abstinujúcich Slovenska Ján Duda, ktorý priblíţil hlavné ciele
asociácie, predovšetkým „plnenie úloh trvalého doliečovania
alkoholikov, narkomanov a inak drogovo závislých osôb,
ktoré nemoţno smerovať len na ich samotných, ale aj na ich
najbliţších rodinných príslušníkov. Načrel aj do histórie
klubov abstinentov, ktoré začali vznikať na Slovensku v 60.
rokoch minulého storočia, ktoré ovplyvnili „kluby střízlivosti“
v Čechách. Tieto kluby za uplynulé obdobie odviedli ohromný
objem zásluţnej a náročnej práce a podali pomocnú ruku
stovkám závislých osôb, aby ţili v abstinencii od alkoholu
a drog. Kluby svojimi aktivitami za roky svojej činnosti
potvrdili opodstatnenosť svojej existencie nielen v minulosti,
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ale aj v súčasnosti v období spoločenských a ekonomických
reforiem, kedy sa kluby vyprofilovali ako významné činitele
doliečovacieho procesu. Ukázalo sa, ţe kluby abstitnentov ako
svojpomocné skupiny sú úspešné a účinné pôsobiace v rámci
reţimovej terapie drogových závistí, ako zmyslu plné
spoločenstvá ľudí, ktoré sa snaţia o novú kvalitu ţivota, ţivota
v striedmosti a abstinencii a bez akejkoľvek drogy. V tlačovej
besede, uskutočnenej na záver podujatia, sa zúčastnili viacerí
členovia klubov, ktorí otvorene bez ostychu hovorili o svojej
strasti plnej ceste, ktorá ich doviedla na dno spoločnosti. No
za pomoci lekárov, priateľov a najbliţšej rodiny sa im podarilo
vybŕdnuť z bahna alkoholových alebo drogových závistí.
A práve preto, ţe si všetci uvedomujú, kde to začína, čo
prináša závislosť do
rodín a do celého spoločenstva, neváhajú
obetovať svoj voľný
čas na prevenciu, najmä medzi mladými
ľuďmi. Na otázku,
ako sa k ich činnosti
stavajú orgány samospráv a štátnej správy,
tak treba so smútkom
konštatovať, ţe vyznelo viac poznámok negatívnych ako pozitívnych. Na boj proti alkoholizmu a drogám boli zo strany
najvyšších štátnych orgánov prijaté opatrenia, ale tieto nikto
v tomto štáte nedodrţuje, nekontroluje a tým aj vinníkov
neplnenia nesankcionuje. Preto ten stav je taký aký je. Všetko
je v tomto smere ţivelné.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 536/1/07
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Trenčianske námestie zaplnili v piatok dňa 7. septembra
2007 záchranári, hasiči a vozidlá záchrannej sluţby. Pri takej
koncentrácii ľudí v červených rovnošatách sa nikto nemusel
báť o svoje zdravie. Dôvodom bola akcia organizovaná
Asociáciou poskytovateľov záchrannej zdravotnej sluţby Slovenskej republiky pod názvom „Spevnime spolu záchrannú
reťaz“. Asociácia zdruţuje 185 posádok pozemnej a šesť
posádok leteckej záchrannej zdravotnej sluţby v Slovenskej
republiky. Podobné podujatie organizuje aj v iných krajských
mestách. Podľa
podpredsedu asociácie
Michala
Bahelku je dôleţité deťom i dospelým pripomenúť nutnosť poskytnutia prvej pomoci a nevyhnutnosť
ovládania
základných ţivot
zachraňujúcich
úkonov, ktoré môţu rozhodnúť o ţivote či smrti, uţ v prvých
minútach od vzniku náhlej udalosti. „Laická verejnosť má
veľmi málo informácii o poskytnutí prvej pomoci a mnohí
nevedia, na aké číslo zavolať v prípade potreby zásahu
profesionálnych záchranárov,“ potvrdil Michal Bahelka.
„Chceli sme ich naučiť základy prvej pomoci, aby pochopili,
ţe to nie je nič strašné,“ vysvetlil záchranár Peter Kováč. Pre
deti pripravili nácvik prvej pomoci na dvoch figurínach,
„resuscitačných Ančách“. V roku 2005 sa podľa záchranára
zmenil starý postup oţivovania. „Dnes sa odporúča kombinácia tridsiatich stlačení srdca a dvoch vdychov,“ vysvetlil
Peter Kováč. Za dobre zvládnuté srdcovocievne oţivovanie
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figuríny získal kaţdý odváţlivec diplom aj broţúrku s
základným postupom pri poskytovaní prvej pomoci. „Dôleţité
je, aby laik neprehliadol človeka s úrazom alebo v
bezvedomí,“ tvrdí záchranár. Podľa neho sa treba pri kaţdom
podozrivo vyzerajúcom človeku pristaviť. „Treba ho osloviť,
pohýbať s ním, aby sme zistili či je iba opitý, alebo je to s ním
váţne,“ upresňuje. Ak človek nejaví ţiaden pohyb a
nereaguje, treba zistiť či dýcha a či mu bije srdce. Ak
nereaguje, ihneď treba zavolať na číslo 112. Keď je záchranka
na ceste, môţeme
začať resuscitovať.
Pri masáţi srdca sa
okrem počtu stlačení zmenilo aj odporúčanie pre polohu
rúk. „Ruky sa uţ nedávajú dva centimetre pod hrudnú kosť,
ale do stredu hrudníka,“ upresnil. S
frekvenciou sto stlačení za minútu sa tridsaťkrát po sebe robí
tridsať stlačení hlbokých pribliţne päť centimetrov, za nimi
nasledujú dva vdychy. Takto zopakujeme cyklus päťkrát, čo
sú asi dve minúty. Overíme, či pacient nedýcha a pokračujeme aţ
do príchodu záchranky.
Laici sú veľmi dôleţitou súčasťou záchrannej
reťaze, lebo skoro vţdy
sú ako prví svedkami
nehody alebo úrazu.
Preto ochotný a ohľadu850

plný prístup môţe veľakrát zachrániť ţivot človeka.
Okrem prehliadky technického vybavenia sanitiek si mohli
návštevníci námestia pozrieť aj ukáţku spoločnej akcie
záchranárov a hasičov pri vyslobodzovaní zranených z auta.
Keďţe akcia prebiehala v spolupráci aj s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva a Slovenským červeným
kríţom, mohli si záujemcovia nechať na mieste zmerať percento tuku, krvný tlak, spirometriu i mnoţstvo vydychovaného kysličníka uhličitého. Prítomní sa dozvedeli čo-to o
darcovstve krvi a poskytovaní prvej pomoci.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 20.09.2007
Slávnostné otvorenie 21. ročníka Akadémie tretieho veku sa
uskutočnilo dňa 12. septembra 2007 v Kultúrnom centre Dlhé
Hony v Trenčíne za účasti viac ako sto poslucháčov a
pätnástich hostí. Po
privítaní hostí a účastníkov akadémie predsedom Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska
v Trenčíne Ing. Jozefom Miklošom sa
predstavili
v kultúrnom programe recitátorka Margita Lukáčová zo Základnej organizácie 03 Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne a so spevom a hrou na klarinet Patrik Horňák zo Štátneho konzervatória Bratislava. Organizátori ocenili
diplomami aktivistov a prednášateľov, ktorí sa podieľali na
úspešnom priebehu akadémie v minulom akademickom roku
2006/2007. Potom vystúpili hostia s pozdravnými príhovormi.
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V deň slávnostného otvorenia akadémie sa uskutočnili dve prednášky, ktoré
predniesli :
- prof. MUDr. Pavol Bakoss, DrSc. z Ústavu
epidemiológie Bratislava
na tému „Infekčné choroby s prihliadnutím na
vyšší vek“;
- MUDr. Věra Dobiášová, MPH z Regionálneho ústavu
verejného zdravotníctva Trenčín na tému „Tetanus je stále
nebezpečný“.
Záver akadémie patril vystúpeniu Folklórnemu súboru
„Vena“ zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 577/1/07
Dňa 29. septembra 2007 členovia Zväzu sluchovo postihnutých zo Základnej organizácie nedoslýchavých v Trenčíne si
pripomenuli 35. výročie vzniku organizácie na svojom stretnutí v kine Hviezda v Trenčíne. Pri tejto príleţitosti prijala
v obradnej miestnosti Mesta Trenčín dohodobá uvoľnená poslankyňa pre výkon funkcie Janka Fabová funkcionárski aktív
zastupujúci 162 členný kolektív Základnej organizácie Zväzu
sluchovo postihnutých v Trenčíne a ich pozvaných hostí z ústredných orgánov zväzu a iných zväzových organizácií Slovenska. Vo svojom príhovore zvýraznila, ţe práve „prostredníctvom tejto dobrovoľnej organizácie premieňajú svoje
sny a túţby na skutočnosť. Je to síce veľmi ťaţké, ale často
treba k tomu vynaloţiť osobnú statočnosť, lebo rušenie bariér
medzi ľuďmi je veľmi dlhodobý proces, ktorý stojí veľa námahy. Najhlavnejšie a najdôleţitejšie je však naučiť aj iných, aby
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vás počúvali svojim srdcom a chápali vaše problémy“. Vyjadrila presvedčenie, aby toto stretnutie bolo podnetné pre
ďalšiu činnosť členov organizácie, aby si odniesli veľa
osobných záţitkov a námetov pre ďalšiu činnosť a vzájomnú
spoluprácu. Prisľúbila pomoc zo strany Mesta Trenčín pre
realizácii plánov a zaţelala im v tomto smere veľa vytrvalosti.
Po prijatí na mestskom úrade pokračovali oslavy v kine
Hviezda slávnostnou akadémiou, v úvode ktorej zhodnotila
uplynulých 35 rokov predsedníčka Zväzu sluchovo postihnutých v Trenčíne Danica Vargová. S pozdravnými príhovormi vystúpili viacerí hostia, delegovaní svojimi zväzovými
organizáciami z rôznych miest Slovenska, z ktorých osobitne
treba spomenúť predsedu zväzu Ing. Ladislava Lokšu.
Uplynulé obdobie v činnosti organizácie bolo aj miestom
verejného zhodnotenia a ocenenia jednotlivcov, ktorí sa na nej
podieľali. Ocenenia obdrţali funkcionári a ţijúci zakladatelia
organizácie Terézia Varšányová, Terézia Halgošová, Jozef
Ďuriš, Vladimír Róder, Juliana Ciprová, Marta Roţníková
a ďalší. Oslavy zväzu sluchovo postihnutých obohatili vystúpeniami súbory záujmovej umeleckej činnosti – Detský folklórny súbor Radosť, Folklórny súbor Kubran, Folklórny súbor Večernica z Trenčianskej Turnej, Tanečný súbor Goonies
a Dychová hudba. Sprievodnou akciou v kine Hviezda bola :
- výstava ručných prác sluchovo postihnutých občanov,
- rezentácia kompenzačných pomôcok pre sluchovo
postihnutých firmy Fonac z Bratislavy, spojenej s ich
predajom a
- návšteva domčeka ľudových tradícií v Trenčianskej Turnej.
Záver osláv patril spoločenskému posedeniu v klube Zväzu
základnej organizácie nedoslýchavých v Trenčíne.
Vlastné poznámky
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala
na celom území Slovenskej republiky od 1. septembra do
31. decembra 2007 celonárodnú verejnú zbierku „Biela pastelka“, ktorej výnos
bude pouţitý na
podporu programov
a aktivít nevidiacich
a ťaţko zrakovo postihnutých občanov.
V Trenčíne sa táto
zbierka „Biela pastelka“
uskutočnila
26. septembra 2007,
kedy dobrovoľníci
ponúkali na predaj biele pastelky v hodnote 20,- Sk. Okrem
tieţ vyberali dobrovoľné finančné obnosy do uzavretých prenosných pokladničiek označených logom únie. Prostriedky
podľa organizátorov budú odvedené na účet zbierky. Tí, ktorí
by chceli dobrovoľne prispieť môţu tak urobiť do konca
decembra 2007 aj poštovými poukazmi, prevodným príkazom,
zasielaním SMS správ na krátke číslo v sieťach všetkých
mobilných operátorov. Cena jednej SMS správy bola 30,- Sk.
Vlastné poznámky
Fakulta zdravotníctva a
Ústav prírodných a humanitných vied Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka
v Trenčíne a Rádiologická
klinika v spolupráci so
Slovenskou rádiologickou
spoločnosťou – sekciou
mamonárnej
diagnostiky
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a Humanita a zdravie pre všetkých v Ţiline, pod gesciou
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c.
doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a riaditeľa
Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Martina Chrena
organizovali dňa 5. októbra 2007 pilotný pracovný seminár
pod názvom Psychosomatické aspekty prevencie a liečby
najmä onkologických ochorení. Jeho otvorenie uskutočnila
zástupkyňa riaditeľa pre vedu, výskum a medzinárodné
vzťahy Fakulty zdravotníctva a ošetrovateľstva
Trenčianskej
univerzity Alexandra
Dubčeka h. prof. doc.
MUDr. Jana Slobodníková,CSc. a privítala
hostí – prorektorku
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
doc. RNDr. Evu Grmanovú, PhD., doc. PhDr. Ivicu Guľášovú,
PhD. a riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Martina Chrena. Všetci spomenutí hostia ešte pred pilotným blokom prednášok pozdravili účastníkov rokovania so ţelaním,
aby si odniesli veľa poznatkov z prednášok pre svoju prax.
Táto konferencia s novou atypickou témou zameranou na
psychosomatiku niektorých, no hlavne onkologických ochorení. Pripravený program bol zaujímavý a tematicky bohatý.
V dopoludňajších hodinách, v prvom bloku 12 prednášok sa
hovorilo o prevencii onkologických ochorení, individuálnom
psychologickom prístupe sestry k onkologicky chorým
pacientom, náročnosti poskytovania informácií tomuto pacientovi, vplyve onkologického ochorenia na duševné zdravie,
moţnostiach vyuţitia niektorých psychosomatických cvičení
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v beţných situáciách pacienta, ale aj úlohe a práci mimovládnych svojpomocných organizácií v prevencii onkologických ochorení a iných témach. V popoludňajších hodinách
v druhom bloku 10 prednášok odzneli, okrem iného, prednášky o psychosomatických aspektoch vnútornej premeny
súčasnej školy, syndróme vyhorenia zdravotníckych pracovníkov, psychosomatických aspektoch pri štúdiu ošetrovateľstva, psychosomatických aktivitách počas letného pobytu
chovancov detského domova. Zaujímavé boli prednášky ako
Plán šťastia a zla, alebo Ako vnučka učila babku „správne“ dýchať a iné. Pracovného seminára sa zúčastnia podporné
skupiny Venuše na celom Slovensku, univerzity so študijným
odborom Ošetrovateľstvo, učitelia, zdravotní pracovníci onkologických oddelení nemocníc, atď.
Vlastné poznámky
Mesto Trenčín uţ od roku 1990 venuje zvýšenú pozornosť
sociálnej oblasti, čo sa výrazne prejavilo i v zabezpečovaní
sluţieb pre občanov. Jednou z foriem zodpovedajúcich súčasnému rozvoju sociálnych
sluţieb, je nové ponímanie voľnočasových aktivít seniorov v spojení
s poskytovaním sluţieb v
jednom komplexe. Sluţby, relax, poradenstvo
a vzdelávania pre seniorov mesta Trenčín pod
jednou strechou potvrdil
aj prieskum verejnej mienky, ktorý uskutočnil mestský úrad
v roku 2005. Objektom zameraného na tento cieľ bola vyuţitá
bývalá materská škola na Gagarinovej ul., ktoré dostalo priliehavý názov Centrum seniorov mesta Trenčín. Jeho sláv856

nostné otvorenie prestrihnutím stuhy vykonal dňa 10. októbra
2007 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Zriadenie tohto zariadenia bolo v súlade s Plánom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Z neho vyplynulo, ţe
Trenčínu chýba zariadenie pre seniorov, ktoré komplexne
poskytovalo sluţby dostupné pre túto vekovú
kategóriu
občanov.
V Trenčíne ţije 9711
obyvateľov starších ako
61 rokov. Projekt realizovala na základe poţiadaviek komisie, zloţenej zo zástupcov mesta, príslušného výboru
mestskej časti a seniorov spoločnosť ZASI, s.r.o, Trenčín,
víťaz verejnej súťaţe. Areál bývalej materskej škôlky bol
zrekonštruovaný za takmer 15.750.000 Sk. Všetky finančné
prostriedky hradilo zo svojho rozpočtu Mesto Trenčín. „Prioritou zriadenia centra je, ţe na ploche 400 m2 sa
riešia voľnočasové aktivity starších a zdravotne postihnutých
občanov zamerané na prednášky, besedy, kultúrno-spoločenské posedenia, zájazdy a spoluprácu s mládeţou,“ povedal
tesne pred otvorením centra primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler. Skôr narodení Trenčania tu však nájdu aj
zaujímavé sluţby, pedikúru, kaderníctvo, masáţe, poradenstvá
zamerané na sociálnu oblasť, vzdelávacie aktivity, kurzy,
môţu pracovať s osobným počítačom a internetom. Mesto
Trenčín ako investor rekonštrukcie objektu nezabudol ani na
priestory napomáhajúce udrţiavať telesnú aktivitu a propagujúce zdravý ţivotný štýl prostredníctvom rehabilitačných
cvičení a masáţí. Nechýba areál oddychu s dominantami v
podobe joggingovej dráhy a ihriska na volejbal obkolesuje
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centrum na ploche 1800 m2. Predpokladané prevádzkové
náklady na rok 2008 predstavujú 2.660.000 Sk. „Aby mohol
areál komplexne slúţiť našim skôr narodeným spoluobčanom,
plánujeme tu pristavať aj penzión pre seniorov s vývarovňou.
Na túto investičnú akciu chceme získať aj finančné
prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý má vo
svojom portfóliu aj túto, zatiaľ samosprávami málo vyuţívanú
ponuku,“ povedal Ing. Branislav Celler.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 530/1/07
Fakulta zdravotníctva a Ústav prírodných a humanitných
vied Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a Rádiologická klinika v spolupráci so Slovenskou rádiologickou
spoločnosťou – sekciou mamonárnej diagnostiky a Humanita
a zdravie pre všetkých v Ţiline, pod gesciou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing.
Juraja Wagnera, PhD., predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a riaditeľa Fakultnej
nemocnice v Trenčíne MUDr. Martina Chrena organizovali
dňa 5. októbra 2007 pilotný pracovný seminár pod názvom
Psychosomatické aspekty prevencie a liečby najmä onkologických ochorení. Jeho otvorenie uskutočnila zástupkyňa
riaditeľa pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Fakulty
zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka h. prof. doc. MUDr. Jana Slobodníková,CSc. a privítala hostí – prorektorku Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc. RNDr. Evu Grmanovú,
PhD., doc. PhDr. Ivicu Guľášovú, PhD. a riaditeľa Fakultnej
nemocnice v Trenčíne MUDr. Martina Chrena. Všetci spomenutí hostia ešte pred pilotným blokom prednášok pozdravili
účastníkov rokovania so ţelaním, aby si odniesli veľa
poznatkov z prednášok pre svoju prax. Táto konferencia s no858

vou atypickou témou zameranou na psychosomatiku niektorých, no hlavne onkologických ochorení. Pripravený program bol zaujímavý a tematicky bohatý. V dopoludňajších
hodinách, v prvom bloku 12 prednášok sa hovorilo o prevencii
onkologických ochorení, individuálnom psychologickom prístupe sestry k onkologicky chorým pacientom, náročnosti poskytovania informácií tomuto pacientovi, vplyve onkologického ochorenia na duševné zdravie, moţnostiach vyuţitia
niektorých psychosomatických cvičení v beţných situáciách
pacienta, ale aj úlohe a práci mimovládnych svojpomocných
organizácií v prevencii onkologických ochorení a iných
témach. V popoludňajších hodinách v druhom bloku 10 prednášok odzneli, okrem iného, prednášky o psychosomatických
aspektoch vnútornej premeny súčasnej školy, syndróme vyhorenia zdravotníckych pracovníkov, psychosomatických aspektoch pri štúdiu ošetrovateľstva, psychosomatických aktivitách počas letného pobytu chovancov detského domova.
Zaujímavé boli prednášky ako Plán šťastia a zla, alebo Ako
vnučka učila babku „správne“ dýchať a iné. Pracovného
seminára sa zúčastnia podporné skupiny Venuše na celom
Slovensku, univerzity so študijným odborom Ošetrovateľstvo,
učitelia, zdravotní pracovníci onkologických oddelení nemocníc, atď.
Vlastné poznámky
V dňoch 18. a 19. októbra 2007 v kongresovej sále Hotela
Tatra v Trenčíne a v kongresovej sále Inštitútu vzdelávania
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v Omšení sa
uskutočnila výročná konferencia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a pracovné stretnutie členských krajín siete projektu WHO „Zdravie vo väzenských zariadeniach“ s názvom
„Väzenské zariadenia a duševné zdravie“. Pozvanie na konferenciu prijali predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy,
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Trenčianskeho samosprávneho kraja a spolupracujúcich inštitúcií. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Regionálnej kancelárie WHO pre Európu, Spolupracujúceho centra WHO, odborníci z 12 krajín participujúcich na projekte a príslušníci Zboru
väzenskej a justičnej stráţe zaoberajúci sa touto problematikou.
Medzinárodná konferencia bola organizovaná v spolupráci s
Regionálnou kanceláriou WHO pre Európu v spolupráci s WHO
spolupracujúcim centrom pre zdravie vo väzniciach, Ministerstvom zdravotníctva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie,
Sainsbury centrom pre duševné zdravie a Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej republiky.
V prvý deň na
konferencii odzneli
prednášky na tému
Výzva
duševného
zdravia a chorôb vo
väzenstve, Duševné
zdravie a väznice –
európska perspektíva, Ľudské práva,
etika
duševného
tlačová konferencia
zdravia a väzni
s problémami s duševným zdravím. Kvalita starostlivosti o
duševné zdravie vo väzniciach, Duševné zdravie: uspokojovanie
potrieb špeciálnych skupín a Väznice, duševné zdravie a
spoločnosť.
Druhý deň na pracovnom stretnutí sa delegáti z jednotlivých
krajín venovali aktualizácii posledného vývinu projektu Zdravie
vo väzniciach. S príspevkami na tému Súčasný stav a prebiehajúce aktivity, Akčný plán HIPP na roky 2007 – 2011, Databáza
zdravia vo väzenstve a Väznice a ţeny vystúpili zástupcovia
Regionálnej kancelárie WHO a Spolupracujúceho centra WHO.
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V závere tohto pracovného stretnutia prezentovali svoje výsledky
medzinárodní partneri spolupracujúci na uvedenom projekte.
Súčasťou konferencie bola dňa 18. októbra 2007 tlačová beseda na tému Zdravie vo väzenských zariadeniach, ktorej sa zúčastnili zahraniční hostia - manaţér projektu WHO Zdravie vo
väzenských zariadeniach JUDr. Lars Möller, zástupca Regionálnej kancelárie WHO pre Európu Matthijs Muijen a zástupca
Spolupracujúceho
centra WHO Andrew Fraser. Zástupcovia WHO konštatovali, ţe vo väzniciach sa koncentruje veľké mnoţstvo
odsúdených
s váţnymi duševnými chorobami a veľký počet trpí beţnýzahraniční účastníci tlačovej konferencie
mi duševnými chorobami, ako sú napríklad depresia a úzkosť. Podľa prieskumu
pripadá jeden chorý zo šiestich odsúdených. Rozšírenie uţívania
drog je medzi väzňami vysoké. Miera rozšírenia u odsúdených
muţov sa pohybuje medzi 10 aţ 48 % u odsúdených ţien je
miera rozšírenia vyššia od 30,3 do 60,4 %. Tieto výskumy sa
však zo strany orgánov štátov ignorujú, pretoţe starostlivosť
o ich liečbu sú veľmi slabé. Nedostatok spočíva v tom, ţe nie je
spolupráca medzi väzenstvom a zdravotníctvom. Situáciu na
Slovensku priblíţili štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky JUDr. Daniel Hudák, generálna riaditeľka
Zboru justičnej a väzenskej stráţe Slovenskej republiky pluk.
PhDr. Mária Kreslová. Vykonaný prieskum zistil, ţe je indikovaných 176 väzňov, ktorých zdravotný stav si vyţaduje zdravotnú starostlivosť. Na odstránenie nevyhovujúceho stavu sa
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buduje v investorstve Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky s nákladom 50 mil. Sk Detenčný ústav v Súčanoch,
ktorého kapacita má mať 80 aţ 100 miest pre duševne chorých.
Po absolvovaní liečby by sa mali pacienti vrátiť naspäť do
väzenia. Odznelo aj niekoľko zaujímavých údajov ako napríklad,
ţe vo väzniciach na Slovensku si odpykáva trest pribliţne 8.500
väzňov, od 1. januára 2008 sa zvyšuje metráţ na jedného väzňa
z 3,5 m2 na 4 m2. Ich vyjadrenie doplnil riaditeľ trenčianskej
väzenskej nemocnice plukovník MUDr. Ladislav Getlík v tom,
ţe údaje z ostatnej Európy, ktoré boli zahraničnými expertmi
prezentované sú na Slovensku iné, priaznivejšie. Pokiaľ sa týka
väzňov uţívajúcich drogy je to okolo 15 %, preto sa neuvaţuje
so substitučnou liečbou a v priebehu dvadsiatich rokov sa
objavilo vo väzniciach len 5 prípadov HIV. Rokovanie viedla
hovorkyňa ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Silvia
Balasziková.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 549/1/07
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne otvorili 5. novembra.
2007 pracovisko magnetickej rezonancie. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček,
MPH. Moderné pracovisko
vzniklo v priestoroch onkologického pavilónu. Vybavené je moderným diagnostickým prístrojom, ktorý umoţňuje vyšetrenie celého organizmu bez zmeny polohy
pacienta. Zriadila ho súkromná spoločnosť Futurum z Povaţskej Bystrice, ktorá tam
investovala pribliţne 90 miliónov korún. „Pracovisko magne862

tickej rezonancie tu jednoznačne chýbalo,“ konštatoval riaditeľ trenčianskej nemocnice MUDr. Martin Chren. „Boli
sme jediným krajom na Slovensku bez takéhoto pracoviska,“
pripomenul bývalý riaditeľ nemocnice a dnes
trenčiansky
ţupan
MUDr. Pavol Sedláček, MPH. „Komplikovalo nám to diagnostiku
pacientov, museli sme
ich prekladať na iné pracoviská alebo zaraďovať
do poradovníkov iných
nemocníc. V onkologickej, úrazovej aj v neurologickej diagnostike bude toto pracovisko prínosom pre občanov kraja.
Nebudú musieť za vyšetrením cestovať do iných krajských
miest, takáto turistika sa skončila,“ uzavrel na slávnosti
trenčiansky ţupan.
Vlastné poznámky
Návrh nariadenia Vlády Slovenskej republiky o verejnej
minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti povaţuje Trenčiansky samosprávny kraj za diskriminačný voči
obyvateľom regiónu, uvádza sa to vo vyhlásení jeho predsedu
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. Do zoznamu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti navrhlo
Ministerstvo zdravotníctvo Slovenskej republiky pre Trenčiansky kraj iba jedinú nemocnicu - Fakultnú nemocnicu
Trenčín. Prijatím nariadenia vlády v navrhovanej podobe by
tak podľa MUDr. Pavla Sedláčka, MPH „by mohli zdravotné
poisťovne obmedziť rozsah zmluvných výkonov, alebo zníţiť
rozsah zmluvných vzťahov. To by malo za následok zhoršenie
dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre 600 tisíc občanov Trenčianskeho kraja. Uviedol, ţe s takýmto
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návrhom zásadne nemoţno súhlasiť. Trváme minimálne na
tom, aby tam boli zaradené tri nemocnice, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.“ Návrh novely
stanovuje minimálnu sieť nemocníc pre zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Pôvodne sa v ňom nachádzalo 42 zdravotníckych zariadení, ktoré sú povinné
zabezpečovať účinnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť najmä o pacienta, ktorého priviezla záchranná zdravotná sluţba.
Návrh taktieţ obsahoval zoznam 23 poskytovateľov ústavnej
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú špecializovanú
zdravotnú starostlivosť. V polovici septembra 2007 Vláda
Slovenskej republiky rokovanie o sieti nemocníc prerušila.
Úpravu, podľa ktorej sa v sieti ocitnú iba štátne zdravotnícke
zariadenia, avizoval začiatkom októbra 2007 predseda vlády
Robert Fico. Ministerstvo zdravotníctva preto návrh prepracovalo a potvrdilo, ţe doň zaradilo iba zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Oproti pôvodnému
návrhu by mal byť zároveň počet nemocníc zaradených do
minimálnej siete niţší.
Trenčianske noviny 08.11.2007
Pomocná evidencia 608/2/07
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
ţiadosti o poskytnutie dotácie prerokovala Komisia sociálnych
vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne ţiadosti predloţené
do druhého kola. Primátorovi mesta komisia odporučila prideliť dotáciu siedmim ţiadateľom, ktoré primátor akceptoval,
keď dotácia bola pridelená týmto subjektom :
1. Organizácia postihnutých chronickými chorobami,. Hodţova ul. 2201/94, Trenčín - poskytnutá dotácia na rekondičný
pobyt vo výške 25 000,- Sk
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2. Zväz sluchovo postihnutých ZO nedoslýchavých, Ul. Bezručova 1012, Trenčín - poskytnutá dotácia na dopravu vo
výške 25 000,- Sk
3. Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, Ul.
Bezruča 1012, Trenčín - poskytnutá dotácia na opravu a
úpravu výdajne stravy vo výške 70 000,- Sk
4. Krajská organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku, Ul.
Bezručo- va 28, Trenčín, Jednota dôchodcov na Slovensku,
Ul. 28. októbra 2, Trenčín poskytnutá dotácia pre Krajskú
jednotu dôchodcov vo výške 12 000,-Sk Prvá Základná
organizácia jednoty dôchodcov - poskytnutá dotácia na mesiac úcty k starším vo výške 6 000,-Sk
5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ul. Dolný Šianec 1, Trenčín - poskytnutá dotácia na projekt “Vianoce
očami zrakovo postihnutých“ vo výške 5 500,- Sk
6. Liga proti reumatizmu na Slovensku, Hodţova ul. 23,
Trenčín - poskytnutá dotácia na rekondičný pobyt vo výške
35 000,-Sk
7. T – Via občianske zdruţenie, Trenčianske Stankovce 431 poskytnutá dotácia na materiálno – technické zabezpečenie
vo výške 30 000,- Sk
Komisia sociálnych vecí neodporučila pridelenie dotácií pre
organizácie :
1. Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne, Ulica
Vajanského 7, Trenčín
2. Centrum nepočujúcich ANEPS, Ul. Bezručova 1012
Trenčín.
Info Trenčín 05.11.2007
Pomocná evidencia 600/1/07
V piatok 9. novembra 2007 odovzdal Územný spolok Slovenského Červeného kríţa v Trenčíne v obradnej miestnosti
Mestského úradu v Trenčíne zlaté, diamantové Janského pla865

kety a po prvýkrát aj plakety Jána Kňazovického. Nová
pamätná plaketa, podľa prezidentky Slovenského Červeného
kríţa PhDr. Heleny Kobzovej bola pomenovaná podľa chirurga MUDr. Jána Kňazovického, ktorý na Slovensku po
prvýkrát robil transfúziu krvi počas operácie. Medzi darcami
sa bolo veľa takých, ktorí presiahli viac ako 80 odberov u ţien
a u muţov sto odberov, za ktoré sa dáva diamantová plaketa.
„Evidujeme aj darcov, ktorí darovali krv 140-krát,“ povedala.
Podľa nej sa odmenilo Kňazovického plaketami 560 darcov
na celom Slovensku. „Trenčiansky región má najväčší počet
mnohonásobných darcov,“ zdôraznila PhDr. Helena Kobzová,
ktorá v tento deň týmito plaketami v Trenčíne obdarovala 32
darcov krvi. Podľa jej slov „je toto jediný spôsob ako darcom
vzdať úctu a upozorniť spoločnosť na to, aké je dôleţité darcovstvo krvi. Objavilo sa mnoţstvo nových diagnóz, viacero
nových spôsobov liečby, no krv zatiaľ nedokáţe nikto nahradiť“. Medzi ocenenými sme sa spýtali Petra Škroveka
a Jána Koníčka aká bola ich cesta k dárcovstvu. Peter
Škrovek sa stal darcom krvi na vysokej škole a pokračuje v
tom, pretoţe rád pomáha ľuďom. „Bolo by hrozné, keby iba
kvôli nedostatku krvi musel niekto zomrieť,“ tvrdí Trenčan s
vzácnym typom krvi nula negatív. „Moja krv je ţiadaná aj pre
bábätká a keď som zdravý, tak budem darovať,“ dodal. Ján
Koníček z Dolnej Súče absolvoval svoj prvý odber krvi počas
vojenčiny. „Neskôr sme boli partia v práci, čo sme chodievali
darovať kaţdé tri mesiace, no zostal som sám,“ tvrdí 83násobný darca, ktorý daruje krv z radosti, ţe je zdravý.
Trenčianske noviny 15.11.2007
Pomocná evidencia 625/1/07
Dňa 16. novembra 2007 otvorilo Mesto Trenčín v areáli
Mestského hospodárstva a správy lesov Trenčín na Soblahovskej ulici nízkoprahovú nocľaháreň bez prístrešia. Noc866

ľaháreň o kapacite 25 lôţok ľuďom bez prístrešia preţiť zimné
mesiace. Vstup klientov do nocľahárne bol stanovený kaţdý
deň medzi 18,00 aţ 20,00 h. a na druhý deň do 8,00 h. rannej
ju misia opustiť.
Vlastné poznámky
Na trenčianskom pracovisku Národnej transfúznej sluţby
počas Študentskej kvapky
krvi darovalo najcennejšiu
tekutinu 554 darcov. Medzi
nimi bolo 171 prvodarcov a
220 študentov, informovala
dnes
TASR
primárka
MUDr. Nataša Chovancová. Ďalších sto ľudí vyradili
po vstupnej prehliadke a na
odbere sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť. „Verím, ţe tí, čo prišli prvýkrát darovať krv si nájdu k nám cestu
aj v budúcnosti. Akcia sa stretla s veľkým ohlasom, podporili
ju aj darcovia, ktorí nie sú študenti. Teší ma, ţe mladí ľudia
chápu zmysel pomoci človeka človeku. V Trenčíne bola študentská kvapka krvi naozaj študentská“, uviedla primárka
MUDr. Nataša Chovancová. Pracovníčky Národnej transfúznej sluţby vykonávali aj výjazdové odbery na trenčianskych stredných a vysokých školách. Študentskú kvapku
krvi organizovala uţ 13. raz Národná transfúzna sluţba a
Slovenský Červený kríţ od 1. do 17. novembra 2007. Akciu
vyhlásili na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi a s
cieľom motivovať k darcovstvu mladých ľudí, najmä prvodarcov.
tasr 19.11.2007
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V Meste Trenčín ţije pribliţne desať tisíc seniorov. Počas
októbra – Mesiaca úcty k starším, sa v kluboch dôchodcov
konali rôzne podujatia. Tak tomu bolo v najaktívnejších kluboch dôchodcov mestských častiach Zlatovce, Dlhé Hony,
Istebník, Opatová, centrum či v Kubra. Azda najväčším z podujatí bolo popoludnie
dňa 24. novembra 2007
plné tanca a zábavy, ktoré
sa uskutočnilo pod patronátom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, Okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska
a Klubu vojenských veteránov v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po
umeleckom slove v podaní Mgr. Viery Varinskej sa seniorom prihovorila aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie Janka Fabová, ktorá vo svojom príhovore okrem iného informovala
seniorov o zámeroch a víziách mesta Trenčín v súvislosti so
staršími občanmi. Pripomenula otvorenie novovybudovaného
Centra seniorov na Sihoti. V kultúrnom programe vystúpil
Detský folklórny súbor Radosť a do tanca a na počúvanie
hudobná skupina Sedmikráska z Dolnej Súče
Info Trenčín 22.11.2007
Pomocná evidencia 639/1/07
Dňa 30. novembra 2007 sa uskutočnila v Centre sociálnej
starostlivosti v Trenčíne na Liptovskej ulici malá slávnosť, na
ktorej za prítomnosti predstaviteľov verejnej správy bol odovzdaný zrekonštruovaný objekt tento objekt v čiastke 14 mil.
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524 tisíc Sk. Z tejto čiastky sumu 10 mil. 179 tisíc Sk predstavoval príspevok hradený z prostriedkov Európskej únie.
Z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola na túto
investíciu vyčlenená vyhradená na túto čiastka 2 mil. 679 tisíc korún. Cieľom pro-jektu bolo zvýšenie kvality
poskytovaných sluţieb zariadenia a dosiahnutie maxi-málnej
efektívnosti a následné zvyšovanie kvality poskytovaných
sluţieb sociálnej sta-rostlivosti v zariadení s kapacitou 182
miest v štyroch špecia-lizovaných oddeleniach. O celoročný
pobyt klientov sa stará
37
odborných
pracovníkov,
zariadenie poskytuje
sluţby od roku 2000.
Riaditeľ
tohto
zariadenia Ing. Igor
Šumaj kon-štatoval,
ţe za zloţitým názvom
projektu
Trvalo
udrţateľné zvýšenie
alokatívnej efektívnosti Centra sociálnych sluţieb v
Trenčíne sú skryté „rekonštrukčné práce zahrňujúce rekonštrukciu poškodenej fasády, zateplenie ubytovacieho objektu,
zateplenie spoločenského objektu, rekonštrukciu balkónov
ubytovacieho objektu, výmenu okien a dverí v celom zariadení.“. Prostredníctvom takejto aktivity sa plnia vo všetkých
sociálnych zariadeniach stanovené ciele Trenčianskeho samosprávneho kraja zvyšovať kvalitu sluţieb v sociálnej oblasti
a tým vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj zlepšenia ţivotných podmienok celkovej rekonštrukcie objektov. Stavebné
práce zabezpečovala dodávateľsky firma NICO-STAV, s. r. o.,
Trenčín. Prestrihnutím zelenej stuhy predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom,
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MPH, vedúcou odboru sociálnych Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Elenou Behrovovou, a riaditeľom
Centra sociálnych sluţieb v Trenčíne Ing. Igorom Šumajom
bolo rekonštruované zariadenie odovzdané do uţívania.
Vlastné poznámky
V trenčianskom svojpomocnom klube stomikov ILCO sa
stretávajú ľudia, ktorí preţili jeden z najťaţších úsekov svojho
ţivota, keď po ťaţkej operácii im zostal trvalý následok stómia. Kaţdý, kto sa ocitol v podobnej situácii následne preţíva
strach vo viacerých rovinách, najmä z vývoja ochorenia,
onkologickej liečby, z budúcnosti, reakcie najbliţšieho okolia
a podobne. Snaha o prekonávanie negatívnych vplyvov postihnutého človeka z dôvodu zákernej choroby si dali do vienka
zakladatelia klubu pred sedemnástimi rokmi. Predovšetkým
prostredníctvom vľúdneho slova vnášali porozumenie, nádej
a pomoc k prekonávaniu bariér, ţe stómia aj keď je handicapom, ale nie je prekáţkou preţívať ţivot plným dúškom.
Klub stomikov ILCO pre splnenie cieľov vyuţíval rôzne
aktivity, ktoré sa podarilo zrealizovať aj vďaka darcom 2 %
z daní právnických a fyzických osôb a príspevku mesta
Trenčín vo výške 30.000,- Sk. Z aktivít treba spomenúť :
- pri príleţitosti Svetového dňa stomikov navštívili divadelné
predstavenie Hamlet v Bratislave spojené s prehliadkou novej budovy Slovenského národného divadla;
- rekondičný pobyt v Belušských Slatinách spojený s výmenou preţitých skúseností, ponukou rehabilitačných procedúr
a prezentáciou nových stomických pomôcok;
- medzinárodné stretnutie stomikov Poľska, Česka a Slovenska na hranici týchto troch zúčastnených štátov v moravskej obci Hrčava.
Z poznámok Anny Ganajovej, Klub ILCo Trenčín
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Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti, Rádiologická klinika Trenčín, Fakulta zdravotníctva
Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v spolupráci s firmou Siemens pripravili prvú pilotnú pracovnú konferenciu
mamodiagnostikov pod názvom „Chyby a omyly v mamodiagnostike“, na ktorej sa po prvýkrát hovorilo o ich vlastných chybách a omyloch pri diagnostikovaní. Konferencia sa
uskutočnila 4. decembra 2007 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Konferenciu otvorila prodekanka Fakulty zdravotníctva
h.prof.
MUDr. Jana Slobodníková, CSc. Prítomných účastníkov konferencie pozdravil rektor Trenčianskej univerzity
Alexandra
Dubčeka Dr.h.c. doc.
Ing. Juraj Wagner PhD., dekan Fakulty zdravotníctva doc.
MUDr. Ján Bielik, PhD., prof. MUDr. Ján Daneš, CSc.
a MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. Konferencia sa tešila
mimoriadnej pozornosti odborníkov, keď namiesto prihlásených 50 účastníkov sa zúčastnilo cca 100 odborníkov z Českej
republiky, Nemecka, Rakúska, Bulharska a Slovenskej republiky, ktorí si vypočuli tieto prednášky :
- MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. : Sedem ročníkov
„Omylov“ v Českej republike a prečo ich organizujeme“
- MUDr. H. Bartonková : Úspechy v diagnostike sú vykúpené omylmi
- MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. : Dôvody najčastejšieho zlyhania radiologa – mamológa
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- MUDr. L. Legínová : Chybná interpretácia mastitis granulomatosa v USG obraze
- h.prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. : Hematón, úraz
a karcinóm
- MUDr. M. Lešková : Aj múdry schybí – kazuistiky z mamodiagnostiky
- MUDr. D. Houserková : Kazuistiky z Fakultnej nemocnice
v Olomouci
- MUDr. J. Šulajová, MUDr. D. Hudcová, MUDr. J. Matecek : Intervalový karcinóm
- h.prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MUDr. J. Ambrosová : Skríning a Mo Paget
- MUDr. L. Vanovčanová, MUDr. S. Ivanová, MUDr. K.
Rauová : Hemangiosarkóm prsníka
- MUDr. H. Poláček : Úskaia predoperačnej lokalizácie – Kto
hľadá nájde
- h.prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MUDr. D. Šalát :
Aplikácia zabezpečenia kontroly kvality na mamografickom
pracovisku v praxi
- MUDr. K. Mlyneková : Štyri kazuistiky z praxe mamológa
- h.prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. : FIA a jeho prognózy
- MUDr. D. Houserková : Kazuistiky z praxe
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 664/1/07
Stalo sa uţ tradíciou, ţe pred Vianočnými sviatkami prichádza na pár dní do Ústavu DEMY v Trenčíne veľké šľachetné srdce plné citu a porozumenia, ktoré prináša všetkým
deťom tohto zariadenia dobrodinka z Holandska Berta de
Bruijn, ktorú všetci v Trenčíne familiárne volajú Bertuška.
Veľmi ma zaujímalo, kedy a kde sa začalo toto dlhodobé
priateľstvo. Veľmi ochotne na túto tému mi odpovedal ešte
pred jej stretnutím s deťmi a hosťami riaditeľ Ústavu DEMY
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Mgr. Tibor Gavenda. „Bertuška pravidelne navštevovala
kúpele v Trenčianskych Tepliciach. Počas liečenia pred
desiatimi rokmi nadviazala priateľstvo s jednou dámou zo
Slovenska, ktorej sa zdôverila o svojich plánoch pozrieť si
nadviazať kontakt s niektorým detským sociálnym zariadením
v blízkom okolí a pomáhať mu. Spomínaná dáma navrhla
práve trenčianske DEMY.
Aţ neskôr sa vyjasnilo, ţe
táto dáma je z Trenčína
a býva v jeho mestskej
časti Noviny, teda v lokalite, kde je umiestnené zariadenie. Z tejto nevinnej
návštevy vzniklo obrovskú priateľstvo, v priebehu rokov však prerástlo
na celý región Bertuška sa
stala pre naše deti i pre nás zamestnancov druhou mamou a
ochránkyňou. Všetci sme obdivovali jej entuziazmus a vitalitu
pomáhať úplne cudzím ľuďom v ďalekom Slovensku. Stačí
spomenúť zabezpečenie úplne zadarmo sto nových polohovateľných postelí, ktoré poslala pre trenčiansku nemocnicu
a ďalšie sociálne zariadenia v regióne. Vtedy
však najväčším problémom nebolo ich
získanie a dovoz, ale ich vyclenie“.
Jubilejné desiate stretnutie s deťmi a zamestnancami ústavu s Bertuškou sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2007, tento raz aj za
účasti veľvyslanca Holandského kráľovstva
Jeho Excelencie Roba Swartbola a predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. Pri tejto
príleţitosti veľvyslanec J. E. Rob Swartbol povedal, ţe „je
veľmi dobre informovaný aktivitách Bertušky, dokonca vedela
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o nej aj holandská kráľovná Beatrix pri návšteve Slovenska,
ale vzhľadom na jej nabitý program sa jej návšteva v DEMY
nemohla uskutočniť. Podotkol,
ţe pri lete do Košíc letela nad
Trenčínom. Snáď sa tak stane
v budúcnosti. Vyuţil som
dnešné pozvanie na to, aby
som sa na vlastné oči presvedčil o aktivitách Bertušky,
ale predovšetkým, aby som
deti boli obdarované párom miniatúrnych drevákov
poznal ľudí, s ktorými napĺňa
svoje humanitné poslanie“. Záver stretnutia hostí s deťmi
zariadenia sa niesol vo vianočnej atmosfére v rozdávaní
darčekov a spievaných kolied.
Vlastné poznámky
Pre deti a mládeţ s telesným handicapom sa stal 10. december 2007 mimoriadnym dňom, pretoţe z iniciatívy Patrície Krajčovičovej bolo prestrihnutím červenej stuhy
predsedníčkou predstavenstva Slovenskej sporiteľne
Reginou Ovesný – Straka
a primátorom Mesta Trenčín
Ing. Branislavom Cellerom
slávnostne odovzdané do
uţívania rehabilitačné cen- strihanie stuhy zľava – Regina Ovesný –Straka, Ing. Branislav Celler
trum K.U.K.O., čo znamená konečne uţ konajme, práve pre
tieto deti Kultúrnom centre Aktivity v sídlisku Juh. Na
podujatí sa zúčastnili viacerí aktéri tanečnej súťaţe Bailando
ako Sisa Sklovská, Rasťo Horváth a ďalší. Pre všetkých
zainteresovaných bolo známe, ţe podnetom pre existenciu
aktivít na získanie potrebných finančných prostriedkov pre
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vznik rehabilitačného centra bol syn Patrície Krajčovičovej
Martin, ktorý je od svojho narodenia poznačený obrnou.
Avšak v priebehu rokov sa nepodarilo získať dostatok
finančných prostriedkov na to, aby sa pripravený projekt
dostal do stavu realizácie. Aţ nakoniec to predsa prišlo.
Patrícia si predsavzala uspieť v tanečnej súťaţi Bailando,
ktoré bolo v prípade popredného umiestnenia honorované
zaujímavou finančnou odmenou. Patrícia Krajčovičová so
svojím tanečným partnerom Martinom Dejdarom zdolali všetky nástrahy vyraďovacích kôl aţ postúpili do finále a získali si
porotu divákov v sále i pri televíznych prijímačoch a i potrebné finančné prostriedky. U divákov zabodoval aj jej Maťo
so svojimi názormi, lebo otvoril nimi oči ľuďom, ţe deti ako
on nie sú na okraji spoločnosti, ba naopak sú veľmi šikovné.
Veľkoryso sa zachovali Nadácia Markíza i bankový dom
Slovenská sporiteľňa, ktoré odmenili všetku tú drinu počas
súťaţe.
Po prestrihnutí stuhy všetci prítomní si so záujmom
vypočuli Patríciu Krajčovičovú, ktorá s oduševnením previedla všetkými vybudovanými priestormi centra, ako aj
zoznámila so všetkými hlavnými a sprievodnými činnosťami,
s ktorými sa môţu rehabilitujúce deti stretnúť.
Aby splnil článok aj úlohu informačnú, všade prítomná
Máriu Kuhlefölovú pre našich čitateľov konštatovala, ţe :
- cvičenia sú vekovo vymedzené pre všetky deti
od predškolského veku aţ
do veku 15 rokov,
- cvičiť sa bude denne dopoludnia aj poobede,
- poobede môţe cvičiť najviac 10 detí,
- o cvičenia je veľký záuradosť z otvorenia rehabilitačného strediaka mal Martin Krajčovič
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jem a doposiaľ prihlásili rodičia 30 detí.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 658/1/07, 690/1/07
V piatok 14. decembra 2007 predpoludním navštívila Špeciálnu základnú školu Vladimíra Predmerského v Trenčíne
20 ročná Holanďanka
Andrea Versloot so
svojimi rodičmi, aby
v tomto prostredí odovzdala finančný dar 1600
eur Fondu dr. Klauna,
ktorý získala neobvyklým spôsobom – bol
vyhojdaný. Bliţšie o získaní peňazí komentovala
Vladimír Kulíšek, ako dr. Klaun a Andrea Versloot
Andrea, ţe k peniazom
prišla tak, ţe „sa musela 24 hodín hojdať na húpačke“. Peniaze
prevzal dr. Klaun, alias Vladimír Kulíšek. Okrem Andrea
odovzdala deťom futbalové dresy. No to nebolo všetko, lebo
aj jej otec Andreas Versloot, ktorého sme viacerí poznali ako
aktívneho účastníka dr. Klauna v Trenčíne, priniesol finančný
dar 700 eur, ako zbierky medzi spolupracovníkmi.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 678/1/07
Od zaloţenia pobočky Slovenskej spoločnosti celiatikov
Piešťany v Trenčíne 25. februára 2006 uplynuli necelé dva
roky. Toto krátke obdobie bolo však plné aktivít určených pre
jej členov, ale aj širokej verejnosti. Keďţe je medzi celiatikmi
(ľudia, ktorí nemôţu jesť výrobky z tradičných obilnín a majú
bezlepkovú diétu – pozn. red.) veľa detí, pripravili v nedeľu 9.
decembra 2007 Mikulášske posedenie v Kultúrnom stredisku
876

Aktivity na Juhu. Deti sa pred príchodom Mikuláša zahriali
súťaţami a tancom na hudbu DJ Juraja Bičana. O slávnostnú
Mikulášsku atmosféru sa postarali členovia Trenčianskeho
hradného divadla divadelným predstavením s vianočnou tematikou a samotným príchodom Mikuláša spolu s anjelom, čertami a škriatkom. Počas celého podujatia bola pripravená
ochutnávka bezlepkových jedál. Podujatie Klubu celiatikov
podporilo aj Mesto Trenčín a jedna z lekární z dolnej časti
mesta Trenčín. Vďaka ochote mesta Trenčína a Kultúrneho
centra Aktivity Juh sa môţu členovia stretávať pravidelne raz
mesačne. S prosbou o radu, pri prekonávaní ťaţkostí súvisiacich s ochorením, sa obracajú na nás pacienti zo širokého
okolia Trenčína, ale i z iných miest Slovenska. V súčasnosti
má pobočka Trenčín viac ako 120 členov. Popri pravidelných
stretnutiach, na ktorých si členovia vymieňajú skúsenosti,
recepty a delia sa o rady s novodiagnostikovanými pacientami,
veľkým prínosom sú odborné prednášky. Odbornú lekársku
pomoc a radu poskytuje MUDr. Marián Kaščák, ktorý sa
zúčastňuje našich stretnutí a trpezlivo odpovedá na otázky
prítomných. Jeho odborné prednášky sú veľkým prínosom pre
všetkých zúčastnených.
Info Trenčín 20.12.2007
Pomocná evidencia 680/1/07
Dňa 13. decembra 2007 sa uskutočnila na Gynekologickopôrodníckom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne unikátna operácia – rekonštrukcia panvového dna, ktorú trenčianskym lekárom ukázal primár výučbového pracoviska Baťovskej nemocnice v Zlíne doc. MUDr. Zdeněk Adamík. O tejto
operácii povedal, ţe „tento spôsob operácie sa vo svete
pouţíva pribliţne dva roky. Na Slovensku sa takto operuje len
na piatich pracoviskách a jedným z nich aj trenčianska
nemocnica. Pôvodná myšlienka tejto operácie vznikla pred
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šiestimi rokmi vo
Francúzsku.
Najdôleţitejšie je, ţe po
tomto zákroku, ţe
nedochádza k recidíve“.
Primár Gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia
v Trenčíne MUDr.
Rudolf
Litner
zoznámil ešte s ďalšou pouţívanou novinkou – novým operačným prístrojom hysteroskop, pomocou ktorého je moţno
operovať v dutine maternice a vďaka nemu je zachovaný
genitál a nie je potrebné odoperovať maternicu. To má význam pre ďalší pacientky.
Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Martin
Chren ocenil spoluprácu českých a slovenských gynekológov,
ktorá smeruje kvalitu poskytovaných zdravotníckych sluţieb
a spokojnosť pacientiek.
Trenčianske noviny 20.12.2007
Pomocná evidencia 696/1/07
Národná transfúzna sluţba v Trenčíne uskutočnila 8771
odberov krvi v roku 2008, tak zhodnotila činnosť celého
kolektívu trenčianskeho pracoviska Národnej transfúznej
sluţby Slovenskej republiky v Trenčíne. Vyššie uvedený údaj
bol naplnený 7072 odbermi na oddelení a 1699 odbermi počas
výjazdových odberov na území Trenčianskeho kraja. Odberovými centrami Trenčína sú Ilava a Myjava. Krv odobratá
v týchto centrách sa vyšetruje a spracováva na oddelení v
Trenčíne. Z týchto dvoch pracovísk bolo zvezených a spracovaných 2 129 odberov. Spolu sme spracovali 10 900 odberov
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a splnili sme plán na 109%,“ doplnila štatistiku MUDr.
Nataša Chovancová. Okrem toho priebeţne podľa potreby
vykonávali na Národnej transfúznej sluţbe Slovenskej
republiky v Trenčíne. dvojité erytrocytaferézy, ktorou sa od
jedného darcu získavajú dve transfúzne jednotky erytrocytov
a ostatné zloţky krvi mu vrátia späť. Je to výhoda pre príjemcu, ţe dostane krv s polovičnou dávkou cudzích antigénov.
Pre pacientov s nízkym počtom krvných doštičiek pripravili aj
392 trombocytových koncentrátov. Na pracovisku v Trenčíne
bolo podaných ambulantne 183 transfúzií erytrocytov a 12
trombocytov doplnila MUDr. Nataša Chovancová.
Vlastné poznámky
Kniţnice v Trenčianskom kraji ponúkajú svoje sluţby aj pre
slabozrakých a nevidiacich občanov. „Spolupracujeme s
Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a tieţ so Slovenskou kniţnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
Súbory zvukových kníh ponúkame v hudobnom oddelení na
Hasičskej ulici,“ Konštatovala riaditeľka Verejnej kniţnice
Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová. Súbory pre
nevidiacich sa v trenčianskej kniţnici aktualizujú v pravidelných intervaloch. „V súčasnosti evidujeme 75 slabozrakých
a nevidiacich čitateľov. V ponuke máme literatúru všetkých
ţánrov,“ uviedla vedúca útvaru kniţnično-informačných sluţieb Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne v Trenčíne
Mária Špániková. Pracovníci kniţnice robia na poţiadanie aj
donášku zvukových kníh do Domova penziónu pre dôchodcov
v Trenčíne.
tasr.sk 07.01.2008
Pomocná evidencia 04/1/08
„Na stavbách v Trenčianskom kraji zahynulo minulý rok
2007 deväť pracovníkov a v rámci Slovenska sa stalo 23 smr879

teľných a 111 závaţných pracovných úrazov,“ uviedol inšpektor práce Jozef Plţik. Najčastejšími príčinami úrazov boli
pády z výšky. Z tohto počtu smrteľných úrazov sa stali štyri
v Trenčíne. Zaujímala nás odpoveď, kde a prečo sa stali smrteľné úrazy. Hneď začiatkom roka 2007 vznikli pri odstraňovaní debniacich prvkov na polyfunkčnom objekte na sídlisku Juh, kde spadli spolu s lešením dvaja zamestnanci bratislavskej firmy. Vo februári 2007 opäť to bol pád z výšky,
ktorý zavinil smrť zamestnanca pri stavbe bytového domu na
sídlisku Juh. Tu sa pod udalosť ktorému však zistili v krvi
1,32 promile alkoholu. Aj ďalší smrteľný úraz sa stal na
stavbe na Juhu. V máji pri zatepľovaní obytného domu na Juhu spadol zamestnanec z lešenia. Ďalší smrteľný pracovný
úraz sa stal na sídlisku Sihoť 4. Pracovník, ktorý padol z
lešenia mal 3,40 promile alkoholu v krvi. Trenčiansky inšpektorát práce eviduje ako hromadný pracovný úraz nehodu v
Novákoch, keď pri výbuchu trhaviny a streliva zahynulo osem
pracovníkov. Inšpektorát práce vyšetruje aj závaţné pracovné
úrazy, pri ktorých došlo k ťaţkej ujme na zdraví a čas liečenia
je viac ako 42 dní. Podľa Jozefa Plţika takýchto prípadov za
11 mesiacov minulého roka aţ 96.
Trenčianske noviny 17.01.2008
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Ţivotné prostredie
Útvar ţivotného prostredia Mestského úradu v Trenčíne na
stredajšom konaní dňa 17. januára 2007 nepovolil výrub pribliţne storočného ginka dvojlaločného na pozemku Sadovej
ulice, vedľa mestského parku v Trenčíne. Ţiadosť o výrub
podala spoločnosť Arman Intech Reality, ktorá plánuje na
pozemku postaviť štvorhviezdičkový hotel, polyfunkčný objekt a podzemné garáţe. Rozhodnutie o ponechaní stromu na
mieste by si vyţiadalo zmenu projektu, alebo jeho presadení.
Spoločnosť Arman Intech Reality od mesta Trenčín pozemok
odkúpila za 14,7 milióna Sk. Na základe zmluvy o budúcej
zmluve prejde pozemok do vlastníctva investora aţ po kolaudácii hotela a bytoviek. Ako ďalej novinárov informoval hovorca mesta Trenčín Tibor Hlobeň, zúčastnené strany sa zhodli
na výrube ostatných troch stromov na pozemku, a to javora,
smreku a lipy. Po vyčíslení ich
hodnoty bude vydané rozhodnutie aj o ginku, voči ktorému sa
dá odvolať do 15 dní. To sa však
neočakáva, lebo investor, ktorý
poţiadal o výrub, navrhoval presadenie stromu. O tom, kto by
mal presadenie financovať, sa
zatiaľ nediskutovalo. Drahomír
Stano zo Štátnej ochrany prírody uviedol, ţe pri prípadnom presádzaní stromu, ktoré neodmietajú, budú „ostro sledovať, aby sa postupovalo podľa odborných kritérií.“ Ochranári chcú vyvolať verejnú diskusiu o
zeleni v meste a jej komplexnom riešení do budúcnosti. Juraj
Janči zo Spolku pestovateľov ginka informoval, ţe ideálne by
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bolo ponechať ginko na pôvodnom mieste a upraviť stavebný
projekt. Presadenie stromu je ďalšou alternatívou. Existuje
niekoľko špecializovaných spoločností, ktoré sa presádzaním
väčších stromov zaoberajú. Presadenie väčšieho stromu si
vyţaduje minimálne ročnú prípravu. Výška stromu je 25 metrov a šírka koruny 15 metrov. Náklady by sa mohli vyšplhať
na milióny korún. Šanca, ţe sa strom na novom mieste uchytí,
je však neistá. Presadenie stromu do priľahlého mestského
parku je optimálnym riešením aj podľa názoru primátora
mesta Ing. Branislava Cellera. V okolí mestského parku v
Trenčíne rastú štyri stromy ginko, tri z nich sú vyhlásené za
chránené stromy. Strom, ktorý by mal ustúpiť výstavbe, chránený nie je. Podľa vyjadrení občianskeho zdruţenia Pre prírodu, ktoré uţ iniciovalo petíciu na záchranu ginka v súčasnosti disponuje viac ako 1 600 podpismi, je strom rovnako
starý a vzácny ako tri chránené stromy. Solitér nebol vyhlásený za chránený spolu s nimi, pretoţe sa predpokladalo, ţe
vyhynie pri zemných prácach v jeho tesnej blízkosti.
Trenčianske noviny 17.01.2007
V blízkosti trenčianskeho sídliska Pod Sokolicami plánuje
trenčianska strojárska firma Trens zhromaţďovať aj nebezpečné odpady, Tento svoj zámer predloţila začiatkom januára
2007 na posúdenie úradom. Zámer firma Trens Trenčín poslala na vyjadrenie Obvodnému úradu ţivotného prostredia v
Trenčíne, ktorý ho rozoslal ďalším inštitúciám na vyjadrenie.
Inštitúcie, vrátane mesta Trenčín a hygienikov, majú trojtýţdňovú lehotu na vyjadrenie. Prednostka Obvodného úradu
ţivotného prostredia Ing. Viera Glesová potvrdila, ţe firma
chce vo svojom areáli skladovať a zhromaţďovať odpady,
vrátane nebezpečných. Obvodný úrad ţivotného prostredia
v Trenčíne na základe vyjadrení inštitúcií vypracuje záverečné
stanovisko, z ktorého vyplynie či bude potrebné ďalšie
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hodnotenie zámeru podľa zákona EIA. V predloţenom zámere
je uvedené, ţe firma :
- by mala zváţať z Trenčianskeho a Ţilinského kraja široké
spektrum odpadov;
- plánuje začať s prevádzkou skladu v tomto roku 2007, keď
by areálom malo prejsť 800 ton odpadov. V roku 2008 by to
malo byť 3.000 ton a v roku 2009 aţ 5000 ton odpadov;
- denná kapacita skladu by mala byť 300 ton;
- bude zhromaţďovať odpady v sudoch s objemom 200 litrov
a v kontajneroch s objemom od jedného do 10 m3;
- bude odpady odváţať zo skladu na ich ďalšie spracovanie
mimo Trenčín,
- bude na skladovanie odpadov vyuţívať chátrajúce zásobníky na mazut a ďalšie priestory;
Treba podotknúť, ţe v blízkosti plánovaného skladu stoja
obytné domy, hospic a domov dôchodcov. V Trenčíne sa šíri
informácia, ţe v pozadí zámeru je firma Detox, ktorej v
minulom roku 2006 zhoreli dva sklady s nebezpečnými látkami v Bratislave a Rimavskej Sobote. Trens Trenčín by mal
firme Detox predať časť svojho areálu. Konateľ firmy Detox
Lórant Vojček poprel, ţe by s firmou
Trens spolupracovali a odmieta spájanie mena firmy s
plánovanou výstavbou skladu nebezpečných odpadov v
Trenčíne. Súčasne
uviedol, ţe informácie o firme Trens
a o jej zámeroch
získalo vedenie firmy Detox len z médií. Spoločnosť Detox
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ubezpečila občanov, ţe v prípade ambície rozšíriť svoje
podnikateľské aktivity na iné mestá, bude o tejto informácii
média informovať. Spoločnosť Detox momentálne neplánuje
spustenie nových prevádzok v ţiadnom ďalšom meste alebo
obci na Slovensku. Odborný posudok na sklad odpadov vypracoval však spolumajiteľ firmy Detox Marek Béreš, čo
označil za náhodu a povedal, ţe ho oslovili projektanti, ktorí
projekt vypracovávali pre firmu Trens. V tomto prípade vystupujem ako fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na takúto
činnosť. Projektovú dokumentáciu firme odobril. Dodal, ţe
projekt neposudzoval z hľadiska zákona o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie. Spoluprácu s Detoxom popiera aj
Trens. „Informácie nie sú pravdivé. So spoločnosťou Detox na
projekte nespolupracujeme. S firmou Detox sme nikdy nerokovali, ani o tom neuvaţujeme a nepripravujeme odpredaj
časti areálu tejto firme, uviedol generálny riaditeľ firmy Trens
Ing. Richard Kadlec. Na otázku, prečo firma povaţuje lokalitu v blízkosti obytných domov a hospicu za vhodnú na skladovanie nebezpečných odpadov, neodpovedal. „Zatiaľ ide
čisto o projekt, i to len v rozsahu zberného dvora. V lokalite
závodu Trens sa ţiadna skládka a ani likvidácia prevádzkovať
nebude. Odpad by sa mal po roztriedení obratom odváţať na
likvidáciu špecializovaným firmám,“ napísal Ing. Richard
Kadlec. Čo hovoria na danú skutočnosť okolité firmy, vedenie
mesta Trenčín a občania. Podľa správcu budovy Hospicu
milosrdných sestier Jozefa Gorca zatiaľ nikto oficiálne nepovedal, ţe sa niekoľko metrov od ich zariadenia pripravuje
sklad odpadov. Pri budovaní hospicu ich pritom úrady upozornili na to, ţe sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného
zdroja a nepovolili im zrealizovať ani parkovisko pre autá zo
zámkovej dlaţby. Aj susediaca firma podľa Jozefa Gorca
musela na parkovisku vybudovať lapače nečistôt, aby nedošlo
k znečisteniu spodných vôd prípadným únikom ropných látok
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z vozidiel. Podľa hovorcu primátora Mesta Trenčín Tibora
Hlobeňa Mesto Trenčín nebude v ţiadnom prípade súhlasiť s
výstavbou skladu s nebezpečnými odpadmi v blízkosti sídliska
Pod Sokolicami. Predseda výboru Mestskej časti Trenčín Sever Ján Babič pripomenul, ţe obyvatelia, ţijúci v tejto
oblasti uţ päť rokov protestujú proti prevádzke firmy Askov,
ktorá sídli v areáli firmy Trens a špecializuje sa na tavenie
kovov. V okolí je označovaná za pôvodcu dymu a zápachu.
Vyjadril názor, ţe mesto by malo zabrániť, aby sa takáto
činnosť v blízkosti sídliska realizovala.
Trenčianske noviny 17.01.2007
Pomocná evidencia 16/1/07
V roku 2006 sa uskutočňoval Experiment v separovanom
zbere plastov v meste Trenčín formou vrecového systému zberu v rodinnej bytovej zástavbe. Experiment realizovala Povaţská odpadová spoločnosť a.s. Trenčín v rámci príprav na
celoplošné zavedenie separovaného zberu odpadu na území
mesta Trenčín. Na základe výsledkov experimentu boli určené
lokality, v ktorých bude zber plastov pokračovať formou vrecového systému. Pôjde o mestské časti Zlatovce, Orechové,
Istebník, Záblatie, Noviny, Nozdrkovce, Biskupice, Belá,
Soblahovskú ulicu a okolie, Opatovú a Kubru. Ţlté vrecia na
plasty bude Povaţská odpadová spoločnosť a.s. Trenčín
zberať 1 krát mesačne podľa harmonogramu, ktorý je uverejnený v Kalendári vývozu separovaných zloţiek komunálneho
odpadu Trenčíne na rok 2007. Tam, kde pracovníci Povaţskej
odpadovej spoločnosti a.s. v stanovené dni odoberú vrecia
s plastom, zanechajú prázdne vrecia. Ak prevezmú jedno vrece s plastmi, ponechajú jedno prázdne vrece, ak dve vrecia
s plastmi, ponechajú dve. Vrecia vloţia do očka na nádobe na
komunálny odpad, do poštovej schránky, prípadne zasunú do
bránky, alebo plota. Ak napriek tomu občan vrecia nenájde,
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môţe si ich vyzdvihnúť v Zbernom dvore Povaţskej odpadovej spoločnosti a.s. Trenčín na Zlatovskej ulici 2200 alebo
na Útvare ţivotného prostredia a dopravy Mestského úradu
v Trenčíne na Farskej ulici č. 10.
Zároveň boli vytipované lokality, v ktorých budú rozmiestnené 1100 litrové nádoby ţltej farby so špeciálnou úpravou na
zber platov. Podrobné rozmiestnenie nádob podľa ulíc bude
uverejnené zvlášť. V lokalitách, kde bol vrecový systém zberu
plastov neúspešný, bude postupne rozmiestnených 110 ks
1100 litrových nádob ţltej farby. V prvej etape bolo do 16.
februára 2007 rozmiestnených 40 ks nádob, v II. etape do 9.
marca 2007 ide o ďalších 40 ks a v III. etape do 16. marca
2007 30 ks nádob. Vývoz týchto nádob na plasty sa bude
uskutočňovať 2 krát mesačne v párny týţdeň podľa harmonogramu, ktorý je uverejnený v Kalendári vývozu separovaných zloţiek komunálneho odpadu v Trenčíne na rok 2007.
Info Trenčín 08.03.2007
Pomocná evidencia 99/1/07
Pravý breh Váhu v Trenčíne v smere od cestného mostu po
stavidlá si zachováva svoj prírodný charakter bez zastavaných
plôch, ktorý treba bezpodmienečne
nielen zachovať, ale aj udrţiavať
a rozvíjať. Pred Mestom Trenčín
teraz stojí úloha upraviť toto územie a doplniť ho o konkrétne prvky
najmä z prírodných materiálov, aby
tu vznikol relaxačný priestor s tromi hlavnými zónami – zónou slnenia, náučnou a rybárskou zónou.
Priestor, určený ako Zóna slnenia je ideálny pre opaľovanie na
priamom slnku, navyše je tam aj
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niekoľko stromov poskytujúcich tieň. V jeho druhej časti
vytvorila pobreţná vegetácia sériu zákutí, ktoré poskytujú
priestor pre slnenie, kúpanie sa, oddych v tieni, opekanie na
ohni. Je to ideálny priestor na stanovanie pre rodiny, skupiny
priateľov i pre páriky. Keďţe vegetácia prirodzene oddeľuje
jednotlivé zákutia. „Nie je potrebné, aby priestor prešiel veľkými zmenami, stačí zeleň upraviť a doplniť miestami na sedenie formou zakonzervovaných kmeňov stromov a osadiť
ohniská,“ domnieva sa záhradný architekt Mesta Trenčín
Ing. Juraj Kocnár.
Nemenej zaujímavá je myšlienka na vytvorenie Náučnej
zóny, keďţe vegetácia
v tomto
priestore sa vyvíja
prirodzeným spôsobom bez zásahu
človeka. Slúţi ako
ţivotný priestor
rôznym druhom
ţivočíchov, najmä
vtáctvu. „Chceme
zachovať charakter tohto územia
a zároveň ho sprístupniť ako okruţný náučný chodník vytvorením niekoľkých pohľadov a priehľadov,“ vysvetlil Ing. Juraj
Kocnár. Miesto pre ničím nerušené rybárske aktivity by mala
zaručiť Rybárska zóna, ktorú by v porovnaní so súčasnosťou
oţivilo len prírodné sedenie a ohniská. Návrhy na úpravy
územia na relaxačnú zónu neostali len v zásuvke záhradného
architekta. Súhlasné stanovisko vyjadrili aj také organizácie,
ako sú Slovenský vodohospodársky podnik, Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky, Obvodný úrad ţivotného prostredia v Trenčíne a Slovenská ornitologická spoločnosť.
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Ing. Juraj Kocnár dodal, ţe „organizácie vyslovili zopár pripomienok, ktoré je nutné akceptovať. Z ich treba spomenúť
napríklad poţiadavku rozšíriť brehové porasty dosadením
pôvodných a odstránením nepôvodných a inváznych drevín.
Odporučili aj priestorovo a časovo vymedziť rekreačné
a športové aktivity vytvorením kľudových zón a zákazom
rušenia hniezdiaceho vtáctva v týchto zónach predovšetkým
v období od 1. apríla do 15. júla kalendárneho roka“. Nič teda
nebráni tomu, aby bol návrh relaxačnej zóny v povodí rieky
Váh formou prírodnej úpravy spracovaný do projektu a následne realizovaný. Podľa slov primátora Mesta Trenčín
Ing. Branislava Cellera by k realizácii malo prísť ešte tento
rok pri plnom rešpektovaní existencie luţného lesa na tomto
území.
Info Trenčín 08.03.2007
Pomocná evidencia 99/1/07
V súlade so Všeobecne-záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 2/2004 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“ Mesto Trenčín vyhlásilo 1. kolo poskytovania dotácií na
aktivity v oblasti ţivotného prostredia. Túto dotáciu môţu získať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom
alebo trvalým pobytom na území mesta. Termín podania
ţiadosti do 30. marca 2007. Dotácie môţu byť poskytnuté na
projekty, ktorých cieľom sa sleduje :
1. zlepšovanie ţivotného prostredia v meste Trenčín (cyklistické trasy, karanténna stanica a pod.),
2. ochrana prírody a zachovania prírodného prostredia v meste
Trenčín (náučné chodníky, ochrana zelene, údrţba kyseliek,
tvorba malých kompostovísk a pod.),
3. aktivity v oblasti skrášľovania ţivotného prostredia (výsadba zelene, čistenie vodných tokov a pod.),
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4. vzdelávacie aktivity v oblasti ţivotného prostredia, ktoré sa
uskutočňujú formou environmentálnej výchovy v predškolských a školských zariadeniach (súťaţe, školenia, letné
environmentálne tábory a pod.), ale aj pre verejnosť (propagácia, výstavy, akcie poriadané ku Dňu Zeme, Dňu vody,
Ekoporadňa a pod.),
5. aktivity k zvýšeniu zdravotného povedomia, upevňovania
zdravia a zdravého ţivotného štýlu (Zdravá škola, Zdravá
škôlka a pod.).
Pomocná evidencia /1/07
Dňa 19. marca 2007
sa uskutočnila pracovná
porada Okresného riaditeľstva
Hasičského
a záchranného
zboru
v Trenčíne, na ktorej
boli upozornení všetci
pozvaní
vlastníci,
správcovia a uţívatelia
lesov na úzku spoluprácu a súčinnosť s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy
na dodrţovanie preventívnych opatrení na ochranu lesa pred
poţiarmi, v súvislosti s prichádzajúcim jarným počasím. Ako
povedal pplk. poţiarnej ochrany Bc. Miroslav Štefula „i napriek kaţdoročným upozorneniam v tomto období, aby občania dávali pozor a nezakladali ohne v prírode, nevypaľovali
trávu a suché porasty, zdrţali sa fajčenia vo voľnej prírode
a nespaľovali horľavé látky na voľnom priestranstve, vţdy sa
nájde niekto nezodpovední, čo poţiar spôsobí. Toto konštatovanie potvrdzuje aj 68 vzniknutých poţiarov v územnom
obvode Hasičského a záchranného zboru Trenčín s priamou
škodou 11 tisíc Sk.
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Na dôsledné zabezpečenie splnenia predmetnej úlohy je
potrebné dodrţovať tieto opatrenia :
1. Vypracovať, viesť a udrţiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred poţiarmi podľa § 4 písm.
f) zákona, najmä :
a) dokumentáciu ochrany pred poţiarmi podľa § 24
vyhlášky,
b) mapové podklady s aktuálnymi potrebnými údajmi podľa § 10 písm. d) vyhlášky,
c) pokyny pre spaľovanie zbytkov po ťaţbe podľa § 7 vyhlášky.
2. Vykonať opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiarov podľa § 10 vyhlášky.
3. Vyuţívať pri pozemnom hliadkovaní spoluprácu s profesionálnymi a dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými zdruţeniami občanov a vlastníkmi objektov, nachádzajúcich sa v daných lokalitách.
4. Vytvárať a udrţiavať v lokalitách najviac ohrozených moţnosťou vzniku poţiaru ochranné protipoţiarne pásy v šírke
spravidla 20 - 35 m, ktoré rozčleňujú lesný porast na plochy
cca 600 – 800 ha, rozčleňovacie protipoţiarne prieseky
široké 3 – 6 m a izolačné pruhy popri ţelezničných tratiach
a verejných cestných komunikáciách a výsadbu porastových
plášťov z drevín odolnejších proti ohňu, zamedzujúce rýchlemu šíreniu poţiaru a umoţňujúce jeho bezpečnejšiu lokalizáciu a likvidáciu. Konkrétnu realizáciu tejto úlohy zabezpečujú v spolupráci s orgánmi štátnej správy na úseku
lesného hospodárstva a zaznamenávajú ich v lesných hospodárskych plánoch.
5. V lesoparkových zónach a v najviac navštevovaných lesných oblastiach zabezpečiť budovanie a udrţiavanie ohnísk,
zabezpečených proti voľnému šíreniu ohňa a zabezpečiť na
všetkých prístupových cestách a ďalších vhodných miestach
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viditeľné označenie zákazu zakladania a pouţívania otvoreného ohňa mimo určených vyhradených priestorov.
6. V prípade potreby poţiadať orgán štátnej správy lesného
hospodárstva o obmedzenie alebo zakázanie vstupu verejnosti do lesa na dobu nevyhnutne potrebnú, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiaru.
Vlastné poznámky
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín sprevádzkovalo od 6. apríla 2007 fontánu vodníka Valentína na
Štúrovom námestí. Zariadenie bude po troch rokoch opäť fungovať v plnom softwarovom vybavení. Software, ktorý riadi
a ovláda krokovacie motory jumpingov je nastavený tak, aby
umoţňoval v rôznych časových intervaloch vytvárať rôzne
kombinácie vodných
lúčov – ich dĺţky,
výšky,
intenzity,
frekvencie. Kombináciou týchto faktorov sa vytvára predpoklad na nespočetné
mnoţstvo
variácií
vodných hier, ktoré
spoločne s večerným
osvetlením fontány
prispejú ku skrášleniu prostredia Štúrovho námestia a budú
príjemným spestrením pre občanov a návštevníkov Trenčín
nielen počas blíţiacich sa Veľkonočných sviatkov, ale počas
celej turistickej sezóny. Fontána vodníka Valentína bola
vybudovaná v rámci rekonštrukcie Štúrovho námestia od roku
1998. Štyri roky Vodník fungoval v plnom softwarovom vybavení, aţ do poruchy snímačov krokovacích motorov v obidvoch jumpingoch, ktoré zabezpečovali striekanie vody podľa
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dodaného softwarového vybavenia fontány. Nasledujúce tri
roky pracovala iba v jednom vytvorenom alternatívnom programe. Snímače nebolo moţné nahradiť súčiastkami dostupnými na našom trhu a americký výrobca ich dodáva len ako
celok. Cena nového jumpingu predstavuje sumu pribliţne
500.000 Sk za kus. K úplnej prevádzke fontány bolo potrebné
zakúpiť 2 kusy jumpingov. Preto Mesto Trenčín v rámci investičných akcií v roku 2007 vyčlenilo 1.050.000 Sk na opravu dvoch kusov jumping jet flash s riadiacou jednotkou a osvetlením. Pre bezporuchový chod celého systému bola navyše
odvetraná technologická šachta, v ktorej sa nachádza softwarové vybavenie fontány. Ročné náklady na prevádzku
a údrţbu fontány vodníka predstavujú pribliţne 720 tisíc Sk.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 179/1/07
Sklad nebezpečných odpadov sa v Trenčíne stavať nebude.
Strojárska firma Trens, ktorá ho chcela vybudovať v blízkosti
sídliska a hospicu, upustila od svojho zámeru. Listom to
oznámila Obvodnému úradu ţivotného prostredia v Trenčíne.
So zámerom Trensu väčšina inštitúcií, ktoré sa k nemu
vyjadrovali, nesúhlasila.
Úrady upozorňovali, ţe
plánovaný sklad nie je v
súlade so zákonmi z
hľadiska
odpadového
hospodárstva a firma ho
chce vybudovať v druhom ochrannom pásme
vodného zdroja, čo je
tieţ v rozpore so zákonom. Občania spísali
protestnú petíciu a jednoznačne proti zámeru bolo mesto Tren892

čín. Podľa primátora Ing. Branislava Cellera všetky útvary
mesta sa k zámeru vyjadrili záporne. „Pokus zriadiť takúto
skládku legálnym spôsobom bol zamietnutý.“ Obvodný úrad
ţivotného prostredia v Trenčíne po zhromaţdení stanovísk
vydal rozhodnutie, podľa ktorého mal byť zámer ďalej
posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ţivotné
prostredie. Úrad zvolal rokovanie, na ktorom sa mal určiť
rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti. Firma ešte pred
rokovaním oznámila, ţe upúšťa od realizácie zámeru a poţiadala o stornovanie ţiadosti týkajúcej sa posudzovania vplyvov
na ţivotné prostredie. Na skladovanie odpadov vrátane nebezpečných chcela firma vyuţiť chátrajúce zásobníky na mazut a
ďalšie priestory vo svojom areáli. V zámere uvádzala široké
spektrum odpadov, ktoré mali zváţať z Trenčianskeho a
Ţilinského kraja. Firma plánovala začať s prevádzkou skladu
uţ v tomto roku, keď areálom malo prejsť 800 ton odpadov. V
roku 2008 to malo byť 3000 ton a v roku 2009 aţ 5000 ton
odpadov. Odpady chceli zhromaţďovať v sudoch s objemom
200 litrov a v kontajneroch s objemom od jedného do 10
metrov kubických. Odpady zo skladu mali odváţať na ďalšie
spracovanie.
Trenčianske noviny 12.04.2007
Výsledky posledných kontrolných odberov z Krytej plavárne na Mládeţníckej ul. v Trenčíne potvrdili, ţe neviditeľný
protivník, jednobunkové organizmy - améby, uţ v týchto
priestoroch nie sú! Objavili ich 13. marca tohto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
počas pravidelnej kontroly stavu vody v bazénoch. Od tohto
dňa Krytá plaváreň neslúţila svojmu účelu a zamestnanci jej
prevádzkovateľa, mestskej rozpočtovej organizácie Mestské
hospodárstvo a správa lesov Trenčín okamţite začali s manuálnym čistením bazénov a vyrovnávacích nádrţí dezin893

fekčnými prostriedkami. Na záver vydezinfikovali všetky
plochy v okolí bazénov, vstupné plochy, sprchové priestory
a šatne. Celý proces sa opakoval ešte dvakrát, vţdy s pomocou
iných typov dezinfekčných prostriedkov, pretoţe verdikt hygienikov po kontrolách 16. a 23. marca bol opäť nekompromisný, ţe améby plaváreň neopustili. „Po konzultáciách
s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Trenčíne i iných inštitúcií sa vo filtračných zariadeniach
odstránil kremičitý piesok a opäť kompletne vydezinfikoval
celý objekt,“ konštatovala riaditeľka Mestského hospodárstva
a správy lesov Trenčín Ing. Erika Vravková. Záverečnú
etapu dezinfekcie vykonali hasiči z Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne špeciálnym prípravkom a tento postup bol
nakoniec účinný. Posledné výsledky kontrolných odberov
mali negatívny výsledok, a preto bol daný príkaz začať
s prácami vedúcimi
k znovuotvoreniu
prevádzky. Mestské
hospodárstvo a správa lesov Trenčín
však ešte zďaleka nemá vyhrané, hoci po
naplnení filtrov špeciálnym kremičitým
pieskom, dovezeným
z Českej republiky
nasledovalo napúšťanie celej technológie a bazénov vodou. Po
skompletizovaní a spustení technológie a filtrácie hygienici
opätovne odoberú vzorky vody a začne plynúť zákonom stanovená lehota na oznámenie a potvrdenie výsledku. Takţe
reálny predpoklad otvorenia krytej plavárne pre verejnosť je
druhý májový víkend. Mesto Trenčín ako zriaďovateľ Mestského hospodárstva a správy lesov Trenčín môţe konštatovať,
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ţe pracovníci organizácie vynaloţili maximálne úsilie v relatívne prijateľnom časovom období na odstránenie zistených
nedostatkov. Trenčín nie je jediným mestom, ktoré bolo postavené pred boj s týmto neviditeľným protivníkom. Rovnaký
problém riešili aj v Prievidzi, Ţiline, Nových Zámkoch, Martine, Svidníku Veľkom Krtíši či v Trenčianskych Tepliciach.
Aj s odborníkmi z týchto miest konzultovali naši odborníci
všetky postupy a navzájom si vymieňali skúsenosti a postrehy,
ktoré nakoniec viedli k ţelanému výsledku.
Pomocná evidencia 205/1/07
Pri príleţitosti mesiaca apríl – Mesiaca lesov a dňa
22. apríla – Dňa Zeme sa Mestské hospodárstvo a správa
lesov v Trenčíne pripojilo k celoslovenským Lesníckym
dňom. Ich cieľom bolo priniesť informácie o význame a funkciách lesa, priblíţiť prácu lesníkov a lesného hospodárstva
a zdôrazniť potrebu osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt
lesa. Koordinátorom akcie bolo Národné lesnícke centrum vo
Zvolene. Mottom Lesníckych dní bolo pozvanie do lesa –
príďte sa pozrieť, ţe je v dobrých rukách. Počas pracovného
týţdňa od 23. do 27. apríla kaţdý deň prebiehalo nejaké podujatie. Hneď v pondelok 23. apríla deti základných škôl vysadili
v areáloch Základnej školy Východná, Základnej školy Novomeského, Základnej školy Dlhé
Hony a Kultúrneho centra Aktivity na Juhu v Trenčíne päť základných druhov slovenských
drevín - buk, dub, smrek, jedľu
a borovicu. Myšlienkou výsadby
bolo dať moţnosť ţiakom spoznávať tieto dreviny priamo v škole na hodinách prírodovedy,
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prípadne počas popoludňajších krúţkov v Kultúrnom centre
Aktivity. Deti niţších ročníkov nechali zasadiť jeden stromček
lesníkov, ostatné s nadšením vysadili samé. Ţiaľ, na Základnej
školy Novomeského ţiakom 7. a 9. ročníka chýbalo nadšenie
a zápalenie pre akciu. V dňoch 24. a 26.apríla sa uskutočnili
pre ţiakov 2. a 4. ročníka Základnej školy Hodţova lesné
vychádzky na Brezine. Všetky deti boli zapálené pre hru
a napriek tomu, ţe traja z nich do lesa neradi chodia. Všetkým
sa na Brezine páčilo a radi tam ešte prídu. Je zrejmé, ţe takáto
forma pozvania zabrala. Dňa 25. apríla sa priniesol les na
detské oddelenie Fakultnej nemocnice s
poliklinikou v Trenčíne, kde šesť spokojných detí malo moţnosť spoznávať les aj
počas pobytu v nemocnici.
Súčasťou
popoludnia
vo Fakultnej
nemocnici
zľava – Ing. Ján Beňa a Ing. Erika Vravková
s poliklinikou
v
Trenčíne bola aj prezentácia Les ako súčasť ţivotného prostredia Trenčanov a prezentácia Les a zdravie, ktorú pripravila študentka Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Lucia Frisová. Dňa
26. apríla 2007 oţilo trenčianske Mierové námestie lesnými
hrami detí a dospelí sa informovali o činnosti odboru správy
lesov Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o.,
v Trenčíne a o činnosti štátnej správy na úseku lesného hospodárstva. Dňa 25. marca 2007 sme si pripomínali 50. výročie
Rímskych zmlúv, ktorými boli poloţené základy pre existenciu dnešnej podoby Európskej únie. Jedným z podujatí,
celoštátne organizovaným Úradom Vlády Slovenskej repu896

bliky, centrami Europe Direct, zastúpením Európskej únie
v Slovenskej republike a štátnym podnikom Lesy Slovenskej
republiky, bolo podujatie pod názvom Alej novej Európy,
ktoré sa v Trenčíne uskutočnilo v lokalite parku pod sídliskom
Juh. Pamätnú tabuľu odhalila riaditeľka Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne Ing. Erika Vrávková a riaditeľ
Lesného závodu Trenčín Ing. Ján Beňa. Pri jej slávnostnom
odovzdaní do uţívania konštatoval riaditeľ trenčianskej pobočky Europe Direct Ing. Jozef Gerliczy, ţe „základnou
myšlienkou pôvodne estónskeho projektu bolo vysádzanie
stromčekov tak, aby ďalších päťdesiat rokov pripomínali zjednotený európsky priestor. Na Slovensku sa výsadba realizovala v dvanástich mestách, kde sú sídla centrál Europe Direct.
Dvanásť vysadených stromčekov symbolicky vyjadrilo počet
posledných krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie.“
Info Trenčín 03.05.2007
Pomocná evidencia 208/1/07, 225/1/07
Podujatie Lesnícky deň a ZOO domácich zvierat pri
horárni v Soblahove sa po neúspešnom 5. máji predsa na
druhý pokus dňa 12. mája 2007 uskutočnilo. Jarným slniečkom zaliate podhorské prostredie opäť
privítalo uţ po šiesty
raz svojich tradičných
návštevníkov, tých najmenších, deti. Všetkých účastníkov privítal moderátor Ferdo
Rybníček,
starostka
obce Soblahov Mgr.
Eva Ďuďáková a vedúca Kultúrneho centre Sihoť v Trenčíne
Iveta Matejková. Organizátori pripravili pre nich tie najroz897

manitejšie činnosti, počnúc od prehliadky chovaných domácich zvierat – zajacov, hydiny, holubov i cudzokrajných vtákov, ktoré našli svoj dočasný domov vo volierách, pripravenou chovateľmi zo Soblahova, ďalej prehliadkou poľovníckych trofejí zo srnčej, jelenej, diviačej líščej zveri pripravenej poľovníckym zdruţením Ostrý vrch zo Soblahova,
cez športovú streľbu zo vzduchovky, triafanie loptičkou a hádzanie krúţkami na cieľ, skákanie vo vreci a voľná výtvarná
tvorba. Najväčší úspech, tak ako po minulé roky mala Janka
Kováčiková, ktorá s mimoriadnym estetickým vkusom menila
tváre detí namaľovanými tigrami, levmi, mačkami i inými
rozprávkovými bytosťami. Pod gestorstvom Ing. Jarky Ványovej z Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne
deti hravou formou poznávali jednotlivé druhy dreva, na
informačných paneloch poznávali funkciu lesa a učili sa píliť
drevo ozajstnou pílkou. Najväčší úspech však mali ţivé koníky, ktoré cez týţdeň pomáhajú lesníkom pri pribliţovaní
dreva, ale dnes túto činnosť vymenili za ťahanie koča po lesnej ceste s drahocenným nákladom – deťmi. Deti sa im za túto
sluţbu odvďačili pohladením po šiji.
Vlastné poznámky
Všetkých 123 udrţiavaných pieskoviskách na území mesta
Trenčín dostane nový piesok. S jeho
výmenou
začali
pracovníci Mestského
hospodárstva
a správy
lesov,
m.r.o., Trenčín pribliţne
v polovici
apríla a práce budú
ukončené do konca
mája t.r. V rámci
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výmeny piesku boli pieskoviská vyčistené, všetky nečistoty
a psie exkrementy odstránené. Po preosiatí bol znehodnotený
piesok vymenený za nový. K 15. máju 2007 bola ukončená
výmena piesku v 108 pieskoviskách v objeme 190 m 3 nového
piesku. Zostáva ukončiť výmenu piesku na Juhu, kde chýba
doplniť ešte pribliţne 15 pieskovísk.
1.
2.
3.
4.

Lokalita
VMČ Západ
VMČ Sever
VMČ Stred
VMČ Juh

Počet pieskovísk
15
25
32
51

Poznámka
výmena ukončená
výmena ukončená
výmena ukončená
výmena sa realizuje

Po ukončení výmeny piesku vo verejných pieskoviskách
budú pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov,
m.r.o., Trenčín budú pokračovať v rozvoze piesku do pieskovísk v materských a základných škôl.
Pomocná evidencia 282/1/07
Dňa 23. mája 2006 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler za účasti prednostu Mestského úradu Ing. Františka
Sádeckého, vedúcich útvarov Ing. Ladislava Petrtýla a Ing.
arch. Adriany Mlynčekovej prijal zástupcov projektových
spoločností podieľajúcich sa na realizácii projektu
RainDROP, ktorého hlavnou úlohou je spracovanie celkovej
koncepcie odvádzania dáţďových vôd
pomocou
zráţkoodtokového modelu
(Mike Urban) pre
celé mesto Trenčín a
implementovať pilotný projekt koncepcie
manaţmentu daţďových vôd do areálu
centra seniorov na
899

Sihoti. Výsledné navrhované ciele generelu kanalizácie budú
prerokované s príslušnými inštitúciami a dotknutými orgánmi.
Spracovaná analýza potenciálu pre decentralizované nakladanie s daţďovými vodami bude podkladom na vypracovanie
scenára moţných riešení. Po ukončení zmienených aktivít pre
mesto Trenčín budú výsledky porovnávané s výsledkami zvyšných štyroch projektových partnerov – Karviná, Kupferzell,
Aharnai a Vsetínsko. Na podklade výsledkov a realizovaných
pilotných projektov bude zostavená príručka pre nakladanie
s daţďovými vodami pre krajiny Cadses regiónu. Záverom
treba podotknúť, ţe realizácia projektu sa uskutočňuje v časovom horizonte od júla 2005 do júna 2007 a je pokrytý spoločnými finančnými prostriedkami (rozpočtom štátu, Európskej únie a Mesta Trenčín).
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 292/1/07
Spaľovňa nebezpečných odpadov vo Fakultnej nemocnici
v Trenčíne po vyše roku nútenej odstávky opäť funguje od
mája 2007. Za 28 miliónov Sk ju zrekonštruovala firma Ekos
plus. Fakultná nemocnica odstavila spaľovňu začiatkom roka
2006, pretoţe jej parametre a spôsob monitorovania emisií
nevyhovovali európskym normám. Z Trenčína nebezpečný
zdravotnícky odpad odváţali na likvidáciu do nemocnice v
Bojniciach. Po rekonštrukcii pribudol v spaľovni dioxínový
filter a monitorovací systém, ktorý bude nepretrţite sledovať
vypúšťanie škodlivín. Kapacita spaľovne je 120 kg odpadu za
hodinu. Rekonštrukcia trvala vyše pol roka. Podľa Milana
Kovačiča z dodávateľskej firmy úrady ţiadali k nej kompletnú
projektovú dokumentáciu, nasledoval schvaľovací proces, vrátane verejného prerokovania, čo spôsobilo zdrţanie. Spaľovňa
sa nachádza v blízkosti panelákov sídliska Soblahovská. Spaľovňa po namontovaní filtra vypúšťa do ovzdušia dioxíny iba
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vo veľmi malom mnoţstve. Pokiaľ ide o dioxíny ich hodnota
je 10-krát niţšia, ako je norma. Na záver treba uviesť, ţe po
sprísnení podmienok zo 40 spaľovní na Slovensku zostalo
v prevádzke šesť alebo sedem.
Trenčianske noviny 30.05.2007
Pomocná evidencia 297/2/07
Ceny ministra ţivotného prostredia Slovenskej republiky za
prínos v oblasti ţivotného prostredia si dňa 5. júna 2007 v
bratislavskej Redute ocenil minister Ing. Jozef Izák činnosť,
ktorá napomáha zvýšenie environmentálneho povedomia
najširšej verejnosti s dôrazom na deti a mladú generáciu. Ocenenie je nefinančným ocenením za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o ţivotné prostredie
a v rozvoji enviromentalistiky. V kategórii občianskych zdruţení ocenenie minister udelil Občianskemu zdruţeniu Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne, obci Liptovské
Sliače, hotelovej škole v Liptovskom Mikuláši a štyrom jednotlivcom. Občianske zdruţenie Centrum enviromentálnych
aktivít z Trenčína známe svojimi vyhranenými názormi a zásadnými postojmi v oblasti enviromantalistiky sa rozhodlo
cenu neprevziať. Svoj postup zdôvodnilo tým, ţe Ministerstvo
ţivotného prostredia Slovenskej republiky spochybňuje základy ochrany prírody na Slovensku a vedie otvorenú vojnu
nielen s občanmi, ale aj vlastnými zamestnancami, ktorí majú
iný názor. „Také ocenenie preto pre nás cenu nemá“ povedal
štatutár občianskeho zdruţenia Mgr. Richard Medál.
A okrem toho pokračoval, „doteraz nik našu organizáciu zo
strany Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky
neinformovalo, ţe sme cenu dostali a ani za čo sme ju dostali“.
„Návrh na nomináciu Centra enviromentálnych aktivít v Trenčíne na Cenu ministra podalo občianske zdruţenie Tatry. Práve táto nominácia má pre občianske zdruţenie neporovnateľne
väčšiu váhu ako samotná cena“, dodal Mgr. Richard Medál.
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www.tasr.sk 04.06.2007
Mesto vyhlásilo verejnú súťaţ na spracovanie nového
územného plánu mesta. Hodnotu zákazky samospráva predpokladá na 2,6 aţ 3,15 milióna korún. Otváranie ponúk sa
bude konať 25. júna 2007. Víťaz súťaţe by mal podľa vestníka
Úradu pre verejné obstarávanie územný plán sídelného útvaru
začať spracovávať v auguste 2007 a dokončiť do konca roku
2009. Terajší územný plán objednalo mesto Trenčín ešte v
roku 1996 a zastupiteľstvo ho schválilo koncom roka 1998.
Mesto na novú územnoplánovaciu dokumentáciu získalo grant
od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky vo výške 2,85 milióna Sk. Vypracovanie nového,
kvalitného územného plánu mesta je podľa vedúcej Útvaru
architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing.
arch. Adriany Mlynčekovej po legislatívnej stránke, ako aj z
hľadiska dôkladnej informovanosti obyvateľov, náročný
proces. „Mesto Trenčín uţ v tomto štádiu robí dôleţité kroky,
v rôznom štádiu rozpracovanosti je mnoţstvo koncepčných
materiálov, ktoré vytvoria základ pre spracovateľa. Ide predovšetkým o generel dopravy, generel kanalizácie, koncepciu
energetiky, generel zelene, koncepciu zelene sídlisk Juh a
Sihoť a podobne. Sú to všetko územno-plánovacie podklady,
ktoré uţ teraz svojou váţnosťou tvoria základ nového územného plánu sídelného útvaru. Nemoţno vynechať ani Urbanisticko-architektonickú štúdiu Centrálnej mestskej zóny, ktorá tvorí základ regulácie územia v najexponovanejšej časti
mesta,“ uviedla Ing. arch. Adriana Mlynčeková. V štúdii centrálnej mestskej zóny sú zahrnuté riešenia preťaţenej dopravy
v meste, budovania nábreţia, ulíc, občianskeho vybavenia, ako
aj regulácia výšky budov tak, aby neprekrývali pohľad na
historické jadro mesta. Samospráva totiţ pre modernizáciu ţelezničnej trate očakáva rozsiahlu prestavbu centrálnej mestskej
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zóny. Dôleţitým dokumentom je aj spomínaný generel dopravy, ktorého koncept uţ prechádzal pripomienkovaním.
Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne na svojej
internetovej stránke upozornilo najmä na v ňom neriešenie
dopravy peších a cyklistov. Chýbajú im cyklotrasy a ich
koncepčné prepojenie, na základe kopírovania reálnych hlavných ťahov cyklistov z obytných zón do centra mesta.
Dagmar Stuţková zo Spoločnosti pre trvalo udrţateľný ţivot
v Slovenskej republike v pripomienke, ktorá bola tieţ
zverejnená na stránke Centra environmentálnych aktivít, tvrdí,
ţe „generel vychádza z predpokladov ďalšieho masívneho
rozširovania podmienok pre individuálnu automobilovú dopravu v meste, čo nekorešponduje s trendmi vo vyspelých
krajinách, kde je rozvoj dopravy v mestách orientovaný
výrazne viac na alternatívne a udrţateľné spôsoby dopravy
(mestská hromadná doprava, bicykle, peši) a na utlmovanie a
rozumné obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy
ako jednoznačne environmentálne najproblémovejšieho sektoru dopravy.“ Obe zdruţenia ţiadali generel prepracovať.
Komisia ţivotného prostredia, dopravy a investícií pripomienky ku konceptu generelu dopravy posúdi a vypracuje nový návrh generelu dopravy mesta Trenčín. Ten sa bude znovu
pripomienkovať a následne bude prerokovaný poslancami
mestského zastupiteľstva.
Trenčianske noviny 07.06.2007
Pomocná evidencia 313/1/07
Silná búrka s krúpami, ktorá sa 6. júna 2007 popoludní
prehnala Trenčínom, zatopila cestný podjazd na Sihoť a na hodinu a pol odstavila premávku do tejto mestskej časti. Vodiči
museli z centra na Sihoť cestovať obchádzkou cez ţelezničný
prejazd Pred poľom pri obchodnom dome Billa. Krajský operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
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Roman Kohout uviedol, ţe voda v podjazde dosahovala
výšku 40 centimetrov. Odčerpávali ju hasiči. Hovorkyňa SAD
Trenčín Ivana Strelcová povedala, ţe posledný autobus prešiel
o 1430 h, no naberala sa uţ doňho voda. Počas odstávky
meškalo 12 párov autobusových spojov, ktoré museli jazdiť
dosť veľkou okľukou a vynechávali jednu zastávku za podjazdom. Ivana Strelcová uviedla, ţe situácia v podjazde sa
chronicky opakuje, pretoţe v
ňom kanalizácia pri silných
daţďoch nestíha odvádzať vodu. O 1600 h premávku obnovili. Vodu hasiči čerpali aj z
pivnice domu na Sládkovičovej ulici v centre Trenčína.
V podchode pre peších na
Hasičskej ulici sa nachádzalo
do 10 cm vody.
www.sme.sk 07.06.2007
Poľovníci organizácií okresov Trenčín a Nové Mesto nad
Váhom sa zišli na 9. Regionálnom sneme Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne. Takmer šesťdesiat delegátov
zastupovalo 1696 členov Slovenského poľovníckeho zväzu.
Podľa poľovníka Jána Kucharoviča sa počty drobnej zvery
zajacov a baţantov, ale aj dobré stavy jelenej, srnčej a diviačej
zveri postupne zniţujú. Naopak, v oblasti Povaţského Inovca
zazverením boli oţivené stavy 32 kusmi muflónej zveri. Medzi činnosti poľovníkov patrí príprava psov a organizovanie
skúšok psov na získanie poľovnej upotrebiteľnosti. Poľovníci
zorganizovali Memoriál Kolomana Slimáka, jednu z najťaţších medzinárodných súťaţí stavačov, ktorá sa koná kaţdoročne na počesť novomestského rodáka, otca slovenskej
kynológie Kolomana Slimáka. Okrem toho zorganizovali
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medzinárodné preteky v brokových disciplínach o Štít mesta
Trenčín a 24 rôznych streleckých podujatí. Vyškolili nových
adeptov poľovníctva. „Pre záujemcov sme pripravili šesť
kurzov na získanie prvého poľovného lístka, ktoré úspešne
absolvovalo 204 kandidátov,“ uviedol Ján Kucharovič. Poľovníci sa zúčastňovali na chovateľských prehliadkach. Z vystavovaných 2.322 trofejí 118 získalo medaily, ale 135 trofejí
určili hodnotitelia ako nesprávny odstrel.
Trenčianske noviny 20.06.2007
Pomocná evidencia 329/2/07
Dvere, ktorými občania prechádzajú pri karneri na Mariánskom námestí do Brezina a opačne budú od 6. júla 2007 aţ do
nedele 9. septembra 2007 uzavreté, lebo prechod z Breziny
k farskému kostolu bol v týchto dňoch opravovaný. Dôvodom
bola realizácia 3. etapy stavebných prác pri farskom kostole,
ktorých finančné náklady predstavujú čiastku 4,7 mil. Sk a
dodávateľským spôsobom ich pre Mesto Trenčín zabezpečila
spoločnosť J & AC, s.r.o., Zamarovce. Generálny projektant
Keramoprojekt, a.s., Trenčín v projekte tretej etapy riešil
vytvorenie definitívnych
povrchových úprav a k nim
prislúchajúcich prvkov (odvodňovací
systém, zeleň, osvetlenie) v okolí farského úradu, kostola a karneru. Navrhované
úpravy
okolo karnera sv. Michala je pracovný ruch
vyhovujú pešiemu
a občasnému automobilovému pohybu po stránke bezpečnostnej i estetickej. Drobná architektúra pozostáva z úpravy scho905

diska z umelého pieskovca, nového kovového zábradlia, oporného múru a oplotenia farskej záhrady, plochy pre umiestnenie misijného kríţa, s preloţky podstavca s pietou a pod. Pre
vyrovnanie plôch do kompaktného celku bolo nevyhnutné
asanovať všetky vyvýšené plochy chodníkov a časti betónových komunikácií. Nové povrchové úpravy sú navrhnuté z
dlaţby z andezitu v hrúbke 6 cm s výmerou pribliţne 1.565
m², v okrajových miestach do vzdialenosti 600 mm od kostola
sú navrhnuté riečne valúny hrubé 6-8 cm. Základný charakter
architektonickej koncepcie obnovy riešeného priestoru podporujú sadové úpravy. Ich hlavným zmyslom je rešpektovanie
prírodného charakteru svahu a eliminovanie rušivého účinku plota farskej záhrady. Práve z tohto
dôvodu bude premiestnená
plastika
Pieta na východnú
stranu svahu s pozadím kompaktnej ťahavej zelene na plote
a skupinou tují.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 428/1/07
Študentky 1. ročníka Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Martina, Zuzana, Natália, Emília bolo moţno stretnúť na sídlisku Juh s igelitovými vrecami v rukách a palicami s jedným
ostrým hrotom začiatkom mesiaca júla 2007. Neopierali sa
o ne, ale usilovne zbierali z trávnikov a chodníkov medzi bytovkami odpad, ktorý by mal končiť v kontajneroch, ale vďaka
našej ľudskej ľahostajnosti končí pod našimi nohami. Dievčatá
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majú doma v zásuvkách ešte čerstvé vysvedčenia a časť
prázdninového času nevenovali príprave nových modelov šiat
či návštevám módnych prehliadok, ale čisteniu mesta,
v ktorom ţijú. Vlastne len tri z nich, lebo jedna dochádza za
brigádou z neďalekej Trenčianskej Teplej. K tejto činnosti
znela ich lakonická odpoveď „je to pohoda, v práci sa aţ tak
nenarobíme,“, k čomu treba vzdať obdiv nad vzťahom k mestu, v ktorom ţijú alebo študujú. Naozaj, nie je to v súčasnosti
kaţdodenný jav... A tak ich vnímali aj naši spoluobčania. Pri
kontakte s nim najprv prekvapene zostanú stáť, potom pochvália, ale sem tam aj
„poradia“ ako napríklad: „Dievčatá,
zbierajte len veľké
kusy, aby ste sa
príliš nenarobili,
tie malé papieriky
môţete
nechať
v tráve, vôbec ich
nevidno.“
Samé
slová chvály na činnosť dievčat mal
vedúci strediska verejnej zelene mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov v Trenčíne Ing.
Milan Muška, ktorý brigádu „vymyslel“ a študentov zohnal.
Túto ich prácu hodnotí ako takú, „ktorá stojí za povšimnutie,
lebo ulice sú čisté, vyzerajú inak ako pred mesiacom. Smutné
je len to, ţe sotva sídlisko obídu, môţu začať znova a to denne
vyzbierajú aj dvadsať vriec odpadu. Najčastejšie sú to plastové
fľaše, škatuľky od cigariet, voľne poletujúce papiere...“ Nielen
táto štvorica dievčat, ale spolu celkom desať študentov pracuje
uţ od začiatku júna 2007 a cez celé prázdniny tri dni v týţdni,
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aby nám ukázali, ţe najväčšie trenčianske sídlisko môţe byť aj
čisté !
Info Trenčín 12.07.2007
Pomocná evidencia 435/1/07
Dlhodobo pripravovaná rekonštrukcia srdca mesta Trenčín
– Mierového námestia sa pravdepodobne tak skoro neuskutoční. Odborná porota, ktorej predsedal známy český architekt
Aleš Burian totiţ po dôkladnom preštudovaní návrhov zaslaných do medzinárodnej súťaţe, konanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, odporučila Mestu Trenčín neudeliť ţiadnemu z účastníkov cenu, neudeliť ani prvé miesto a nerokovať
so ţiadnym uchádzačom v rokovacom konaní bez zverejnenia
o uzavretí zmluvy o dielo. Verejná súťaţ bola vypísaná opakovane, tento raz mala dokonca medzinárodný charakter. Súťaţné podklady si vyzdvihlo takmer šesťdesiat moţných riešiteľov, na nemilé prekvapenie a sklamanie zadávateľa, prišlo
len deväť návrhov. Z toho aţ päť muselo byť pre nesplnenie
formálnych poţiadaviek vyradených.
Mestu Trenčín sa tak nepodarilo naplniť cieľ, ktorým sledoval vypísaním medzinárodnej súťaţe na jedno z najcennejších historických území v centre – t.j. zmapovať odborné
pohľady, akým smerom sa ďalej pohybovať
pri
realizácii myšlienky rekonštrukcie Mierového
námestia
najmä
z hľadiska jeho funkčného vyuţitia a doplnkových sluţieb.
Podľa
primátora
Mesta Trenčín Ing.
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Branislava Cellera sa tak stalo najmä preto, lebo architektonická súťaţ musela rešpektovať poţiadavky Komory architektov, ale aj zákon o verejnom obstarávaní, s čím majú architekti vţdy problém. „Sú to totiţ skôr vizionári a nie ľudia,
ktorí uctievajú všetky pečiatky a stanoviská inštitúcií, ktoré
treba zabezpečiť k úspešnému priebehu verejnej súťaţe. Veď
nakoniec odborná porota posudzovala len štyri projekty a
z nich ani jeden nesplnil očakávania na investíciu, do ktorej je
mesto pripravené vloţiť 100 mil. Sk,“ skonštatoval primátor
po zoznámení sa s výsledkami súťaţe. Štatutár mesta sa však
domnieva, ţe niet sa kam ponáhľať: „Treba prijať projekt,
ktorý upúta a bude aktuálny minimálne päťdesiat rokov. Nechceme sa dopustiť omylu, ani prijať kontroverzné či polemické
riešenie, s ktorým by sa obyvatelia nestotoţnili.“ Preto sa
rozhodol vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá bude pôsobiť ako
poradný orgán primátora a hľadať odpoveď na otázku aké má
byť námestie. „Chceme osloviť aj vlastníkov domov, podnikateľov, ktorí tam majú svoje prevádzky, obyvateľov, predstaviteľov odbornej architektonickej obce, pamiatkárov. Z takejto
širokej diskusie chceme vygenerovať návrh, akým smerom sa
uberať. Je totiţ strašne veľa nezodpovedaných otázok. Ako
vyriešime vstup na námestie pre bývajúcich, ako zabezpečíme
zásobovanie, ako riešiť reklamné tabule, vikiere, čo
s amfiteátrom, má vôbec miesto na centrálnom námestí, ak
áno ako má vyzerať? Sú to desiatky otázok, na ktoré sa dajú
nájsť stovky odpovedí a my chceme však nájsť tie najoptimálnejšie,“ uzavrel Ing. Branislav Celler.
Pomocná evidencia 442/1/07
Dňa 25. júla 2007 usporiadal Recyklačný fond tlačovú konferenciu v hoteli Tatra v Trenčíne, aby zoznámil s jeho aktivitami na Slovensku a s osobitným zreteľom v Trenčianskom
kraji. Ako prvý sa k slovu prihlásil prezident správnej rady
Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček, ktorý konšta909

toval, ţe Trenčiansky kraj patrí na špičku tých územných
celkov, u ktorých boli podporené projekty zo sektoru skla
Recyklačného fondu. Z mnoţstva projektov separovaného
zberu skla, resp. projektov zhodnocovania odpadového skla,
ktoré boli podporené v rámci tohto kraja, treba spomenúť najmä projekty spoločnosti Marius Pedersen, a. s., Trenčín, ktorá
dostala dotáciu spolu 7,8 milióna Sk na dva projekty, týkajúce
sa zefektívnenia separovaného zberu odpadového skla z komunálneho odpadu. Ďalej to bol projekt spoločnosti Vetropack
Nemšová, s. r. o.,
podporený sektorom
skla Recyklačného
fondu sumou 20 miliónov Sk, určené na
výstavbu novej triediacej linky, ktorá
umoţní spracovanie
maximálneho mnoţstva vykúpeného skla
zo separovaného zberu v poţadovanej kvalite. Posledným podporeným najzaujímavejším viackomoditným projektom z Recyklačného fondu
patrí investícia firmy Karpaty Trade, s. r. o., Modra v Handlovej, s dotáciou 33,7 milióna Sk (z toho zo sektoru skla 15,6
milióna Sk). Pôjde o aplikáciu nových technológií zhodnotenia doteraz nerecyklovateľných druhov odpadového skla
s pouţitím patentov, na výrobu tepelno-izolačného granulátu
pre stavebné účely. Cieľom projektu je vybudovanie recyklačnej linky na zhodnocovanie odpadového skla formou materiálového zhodnotenia a podpora intenzifikácie separovaného
zberu odpadového skla na území Slovenskej republiky realizáciou výroby penoskla (granulexu) z odpadového skla, doteraz tradičnou technológiou materiálovo nezhodnocovaného
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(vrátane autoskiel a elektroskiel). Ide o jedinečný projekt, v
rámci ktorého budú aplikované nové technológie a nové
postupy spracovávania všetkého odpadového skla, ďalej ide
o moderný výrobný program, spoločensky zaujímavý, pretoţe
z odpadu zhotovuje výrobky, ktoré vracia do spotrebnej sféry
a ktoré majú novú úţitkovú hodnotu. Pouţitie penoskla sa
predpokladá v stavebníctve na suché zásypy v sypkom stave,
výrobu blokov a tvaroviek. Takto získané výrobky majú zaujímavé tepelnoizolačné vlastnosti. Nezanedbateľným prínosom
celej investície je vytvorenie cca 40 pracovných miest v roku
2008“. „V rámci celého Slovenska doteraz za viac ako päť
rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie separovaného zberu a triedenia odpadového skla a jeho materiálové zhodnotenie
sumou takmer 188 miliónov Sk. Z toho na 16 jednokomoditných projektov poskytol takmer 53 miliónov Sk a na
137 viackomoditných projektov ďalších viac ako 135 miliónov Sk. Spolufinancovaním takto zameraných projektov
prispel k tomu, ţe zvýšenie podielu spracovaného zberového
skla sa na Slovensku za 5 rokov zvýšilo na viac ako dvojnásobok. Kým v roku 2001 sa spracovalo 18 500 ton
odpadového skla, v roku 2005 to bolo uţ 46-tisíc ton. Do roku
2010 chceme zvýšiť podiel vyseparovaného skla na 70 %“
konštatoval Ing. Juraj Dlhopolček Zároveň poukázal na to, ţe
v komodite sklo aţ 80 percent podpory Recyklačného fondu
smerovalo do zavedenia a zintenzívnenia separovaného zberu
v mestách a obciach, resp. organizáciach odpadového hospodárstva. „Úlohou fondu aj v najbliţšej budúcnosti ostáva podporovať prevaţne zavedenie a zintenzívnenie separovaného
zberu skla, ktorý organizujú predovšetkým mestá a obce. Pri
schvaľovaní dotácií budeme klásť dôraz na opodstatnenosť a
účelnosť pouţitia poţadovaných prostriedkov, deklarovanú
mieru separácie skla a aj na geografické umiestnenie dotácie“.
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Spoločnosť Marius Pedersen, a. s., Trenčín dostala z Recyklačného fondu dotácie na dva projekty informoval o tom
generálny riaditeľ Marius Pedersen Trenčín, a. s., Ing. Martin Zigo. Na projekt zberu, prepravy a zabezpečenia
zhodnotenia odpadového skla dostal dotáciu 3,87 milióna Sk
a projekt realizácie rozšírenia a zefektívnenia separovaného
zberu odpadového skla z komunálneho odpadu 3,9 milióna
Sk. Realizáciou prvého projektu sa zabezpečilo rozšírenie
separovaného zberu odpadového skla v mestách Trenčín,
Zvolen, Pezinok a Piešťany, kde ţije pribliţne 182-tisíc obyvateľov. Druhým projektom sa rozšírilo záberové územie
o ďalších cca 168-tisíc obyvateľov a to na západnom Slovensku o obce Piešťanského a Pezinského okresu, ďalej o
mesto Nitra a Šamorínsky okres. Na Východnom Slovensku
sa vybudoval systém separovaného zberu na území miest
Sabinov a Lipany a v obciach Sabinovského okresu. ,,Cieľom
prvého projektu bolo zabezpečiť kombináciou systémov mobilného a donáškového zberu postupné rozširovanie a
intenzifikáciu separovaného zberu odpadového skla v dotknutom území. Donáškový systém je zabezpečovaný formou
rozmiestnenia kontajnerov na jednotlivé presne špecifikované
zloţky odpadu, na vopred vytypované a k tomuto účelu
vybudované stanovištia tak, aby donášková vzdialenosť bola
optimálna a nevytvárala v systéme demotivačný prvok. Pre
dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné vybaviť systém novými
kontajnermi. Vybudované zberné dvory slúţia tieţ na dotrieďovanie odpadu, k čomu sú vybavené potrebnou technológiou“, konštatoval Ing. Martin Zigo. Okrem toho dodal, ţe
mobilný systém je realizovaný podľa plánu zvozu jednotlivých uţ vyseparovaných komodít odpadu ( sklo, papier,
plasty a nebezpečné zloţky) z jednotlivých zberných miest v
stanovených časových intervaloch. Vyzbierané a na zhodnotenie odovzdané mnoţstvo odpadového skla z miest, ktorých
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sa týka tento projekt, za rok 2006 predstavovalo takmer 700
ton, čo je oproti predpokladu uvaţovanom v projekte nárast
o viac ako 130 ton. Dosiahlo sa tak realizovanie separácie
skla na 123 %. Ďalším nezanedbateľným prínosom je vďaka
novým nádobám oveľa kvalitnejšie vyseparovaná surovina
a s tým spojené zníţenie mnoţstiev, ktoré kvôli znečisteniu
nebolo moţné odovzdávať na zhodnotenie. ,,Druhý projekt
predpokladá postupné zniţovanie mnoţstva zmesového komunálneho odpadu zneškodňovaného uloţením na skládku.
Vyzbierané a na zhodnotenie odovzdané mnoţstvo odpadového skla z miest, ktorých sa týka, za rok 2006 predstavoval
tieţ takmer 700 ton, čo je oproti predpokladu uvaţovanom
v projekte nárast o takmer 300 ton. Dosiahlo sa tak
realizovanie separácie skla na 174 %“.
Pomocná evidencia 461/1/07
Prostredníctvom médií sa dostala medzi obyvateľstvo správa, ţe z doteraz nezistených príčin sa 27. júla 2007 dostala do
kanála rieky Váh neznáma nebezpečná látka, ktorá mala za
následok veľký úhyn rýb.
Napriek vykonaným opatreniam sa telá rýb dostali do
turbín hydroelektrární a tam
boli rozsekávané. Z tohto
dôvodu a pre moţnú prítomnosť neznámej nebezpečnej
látky vo vode dostali obyvatelia Trenčína, aby zváţili
kúpanie sa vo Váhu, ako aj
lovenie rýb z tejto rieky. Túto varujúcu informáciu poskytol
odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Trenčíne po
tom, čo vo váţskom kanáli v časti od vodnej elektrárne Ilava
po elektrocentrálu Dubnica nad Váhom uhynuli ryby. Príčina
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hromadného úhynu nie je známa, čaká sa na analýzu z
odobratých vzoriek. Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia
začala konať, keď odobrala vzorky vody a rýb, ale výsledky
zatiaľ nie sú známe. V deň vydania tejto správy, t.j. 1. augusta
2007 veľa zvedavcov
pri trenčianskej hydrocentrále pri
ústi potoka Teplička do rieky Váh mohli vidieť na vlastné oči
plávajú hore bruchom po hladine rieky malé aj väčšie, celé aj
rozštvrtené mŕtve ryby. Slovenská inšpekcia ţivotného
prostredia poţiadala Povodie Váhu, aby prekontrolovala
ukazovatele
organického
a
dusíkatého znečistenia Hričova. Polícia súčasne začala
trestné stíhanie pre
ohrozenie a poškodenie
ţivotného
prostredia.
Info
Trenčín
09.08.2007
Pomocná
evidencia 483/1/07, 501/1/07
Mesto Trenčín zastúpené primátorom Branislavom Cellerom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany drevín, zmenilo svoje rozhodnutie z januára
tohto roku. Na základe konania 7. augusta 2007 vydalo súhlas
pre spoločnosť Arman Intech Reality Sereď na výrub ginka
dvojlaločného, informoval tlačový tajomník kancelárie primátora Tibor Hlobeň. Zároveň Mesto Trenčín vydalo príkaz tejto
spoločnosti, aby na svoje náklady uskutočnila do šiestich mesiacov od výrubu dreviny náhradnú výsadbu v oddychovej
zóne Halalovka v rozsahu 24 stromov, z toho deväť dubov
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zimných alebo javorov poľných v okrasnej forme a 15 stromov ginka dvojlaločného s obvodom kmeňa 16 cm a výškou
nasadenia koruny nad 200 centimetrov podľa projektu
výsadby, ktorý predloţí Mestu Trenčín v termíne do dvoch
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Pri výsadbe musí rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich
inţinierskych sieti. Ţiadosť o zmenu pôvodného rozhodnutia
podala spoločnosť Arman Intech Reality Sereď na základe
nových skutočností vyjadrených v znaleckom posudku Gabriely Juhásovej. Znalkyňa v odbore poľnohospodárstvo odvetvie záhradníctvo konštatuje, ţe strom vzhľadom na
vysoký stupeň poškodenia nie je vhodný na presadenie. Ţiadateľ preto navrhol zmenu rozhodnutia tak, ţe mesto udelí
súhlas na výrub ginka dvojlaločného z dôvodu, ţe strom je
poškodenou drevinou priemernej hodnoty, ohrozuje zdravie a
ţivot ľudí a vzhľadom na vysoký stupeň jeho poškodenia ho
nie je moţné presadiť. Mesto Trenčín ako príslušný orgán
štátnej správy rozhodlo, ţe ginko dvojlaločné nie je moţné
zachovať aj z dôvodu plánovanej realizácie stavby Polyfunkčný mestský blok Sadová ulica, ktorá je v súlade s
Územným plánom sídelného útvaru Trenčín. Proti tomuto
rozhodnutiu sa účastníci štvrtkového konania môţu odvolať
do 15 dní.
Info Trenčín 23.08.2007
Pomocná evidencia 530/1/07
V čase od 1. do 27. októbra 2007 prebehlo v meste Trenčín
prostredníctvom Povaţskej odpadovej spoločnosti a.s., Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín, v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi mesta Trenčín jesenné
upratovanie na území mesta Trenčín. Počas jesenného upratovania sa rešpektovalo ustanovenia zákona, t.j. zákaz ukladania biologicky rozloţiteľného odpadu na skládku. Preto zber
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odpadu sa uskutočňoval na určených miestach do dvoch veľkoobjemových kontajnerov, z ktorých jeden vţdy slúţil výhradne na odkladanie biologicky rozloţiteľného odpadu (t.j.
konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.) a druhý bol pouţitý
na zber ostatného materiálu.
Info Trenčín 20.09.2007
Pomocná evidencia 582/1/07
V tomto roku si všetci záhradkári pripomenuli 50. výročie
organizovaného záhradkárstva a ovocinárstva na Slovensku.
Pri tejto príleţitosti usporiadali členovia Slovenského zväzu
záhradkárov v Zlatovciach výstavu ovocia, zeleniny a kvetov
pod názvom „Plody záhrad“ v dňoch 27. – 30. septembra
2007. Okrem kvetov bolo vyzbieraných 235 exponátov. Zaujímavosťou bolo granátové jablko, pomarančovník, citrónovník
a polkilogramový citrón. Všetky citrusové rastlinky boli obsypané plodmi. Ich pestovateľom je člen zväzu
pán Páleník. Okrem toho
na výstave mohli návštevníci vidieť rôzne
druhy baklaţánov a tekvíc rôznych veľkostí,
jablká, hrušky, hrozno,
rôzne odrody paprík
a rajčín a iné ovocie
a zeleninu. Návštevníci
sa mohli oboznámiť s rôznymi postrekmi a inými chemikáliami na ošetrovanie porastov, stromov a zeleniny. Výstavu
naaranţovala členka zväzu Katarína Vidalová. Okrem toho
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Zlatovciach usporiadala 24. septembra 2007 šiesty ročník súťaţného aranţovania ţiakov zo základných škôl z Trenčína
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a okolia. Témou súťaţe bolo jesenné aranţovanie z usušených
kvetov, listov a rôznych okrasných tráv. Na aranţovaní sa
tradične zúčastnili aj ţiaci zo Špeciálnej základnej školy
v Trenčianskej Teplej a z Trenčína. Prvé miesto získal Peter
Vacula zo Základnej školy v Drietome, druhé miesto Štefan
Oláh zo Špeciálnej základnej školy v Trenčíne a na treťom
mieste sa umiestnila Romana Basilová zo Základnej školy
v Drietome. Vernisáţ výstavy sa uskutočnila 26. septembra
2007 za účasti členov skupiny Wagus. Výstavu otvorili v dobových kostýmoch výstrelmi z kuší a maličkého dela, ktoré
narobilo veľký hrmot. Záštitu nad výstavou prevzal viceprimátor Tomáš Vaňo.
Info Trenčín 18.10.2007
Pomocná evidencia 540/1/07
V dňoch 1. aţ 27. októbra 2007 sa uskutočnilo v meste
Trenčín jesenné upratovanie. Mestské hospodárstvo a správa
lesov Trenčín m.r.o. uskutočnilo vyčistenie plôch verejnej
zelene a Povaţská odpadová spoločnosť a.s. Trenčín zabezpečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov. Počas jesenného upratovania bolo uskutočnených 136 vývozov
objemného odpadu s celkovou hmotnosťou 209 ton. Bio
odpad sa odviezol v 131 vývozoch s hmotnosťou 105,17 tony.
Nebezpečný odpad mal hmotnosť 1,47 tony. Medzi nebezpečný odpad patrili napríklad ţiarivky a olovené akumulátory.
Celkové náklady na jesenné upratovanie stáli mesto Trenčín
609 070,- Sk. Odpad zo stanovíšť bol odváţaný pomocou
Ecocaru, ramenových nakladačov a malého hákového nakladača. Zber nebezpečných odpadov bol vykonávaný priebeţne
malým ramenovým nakladačom.
Info Trenčín 06.12.2007
Pomocná evidencia 669/1/07
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Mestské hospodárstvo a spáva lesov, m.r.o. Trenčín,
v rámci činnosti „náhradná výsadba drevín“ realizoval okrem
revitalizácie drevín a náhradnej výsadby za výruby aj obnovu
stromových alejí. Úprava stromových alejí začala uţ v prvom
polroku 2007, kedy sa uskutočnil výrub jestvujúcich drevín.
Dreviny boli odstránené, nakoľko časť z nich bola preschnutá
a abioticky poškodená. Pred výsadbou nového rastlinného
materiálu bolo potrebné upraviť všetky zemníky. Úprava
spočívala v odstránení – vyfrézovaní pňov a časti koreňového
systému. Výsadba nových stromových alejí sa uskutočnila
v období vegetačného kľudu rastlín v mesiacoch október
a november 2007. Obnova stromových alejí bola zrealizovaná :
- na Druţstevnej ulici – vysadených 40 ks stromov,
- na Komenského ulici – vysadené 4 ks stromov
- a na Ulici generála Viesta – vysadených 36 stromov.
Vysadené boli stromy čerešní nasledovnej druhovej
skladby: Prunus cerasifera Nigra, Prunus avium Plena, Prunus
serr. Kanzan. Po ukončení výsadby stromov boli zemníky
dosypané mulčovacou kôrou.
Info Trenčín 06.12.2007
Pomocná evidencia 669/1/07
Súťaţ o najkrajšiu vegetačnú úpravu v Meste Trenčín
kaţdoročne vyhlasuje Útvar ţivotného prostredia a dopravy
Mestského úradu v Trenčíne a v závere roka ju
hodnotí komisia a vyhlasuje výsledky. Aj tento
rok komisia v zloţení
Janka Fabová, Gabriela Hubinská, Ing. Anton Boc a Martin Barčák - poslanci mestského
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zastupiteľstva, Ing. Ju-raj Kocnár a Ing. Viera Barčáková –
pracovníci Útvaru ţivotného prostredia a dopravy Mestského
úradu vybrali spomedzi 25 súťaţiacich troch ocenených
v troch kategó-riách. Víťazi získali poukáţky na nákup tovaru
v záhradníctve v hodnote 2.000,- Sk, 1.500,- Sk a 1.000,- Sk,
vianočnú ruţu a darčekové predmety od Mesta Trenčín. Ceny
odovzdal 22. novembra 2007 člen komisie Martin Barčák.
- Kategória A) Kvetinová úprava okien, lodţií a balkónov bytových domov
1.miesto
Eva Michalíková Duklianskych hrdinov 12
2.miesto
Ing. Eugen Szabó
Ţilinská 5
3.miesto
Rudolf Marel
Hollého 2
- Kategória B) Kvetinová úprava okien, terás a kvetinových múrikov rodinných domov
1.miesto
Anika Toušková Narcisová 5
2.miesto
Anna Beţová
Odbojárov 16
3.miesto
Anna Boţuková Ovocná 11
- Kategória C) Sadovnícke úpravy okolia domov
1.miesto
Ing.Boris Bagar Halašu 2
2.miesto
Anika Toušková Narcisová 5
3.miesto
Olesja Lacušková Ovocná 11
Info Trenčín 06.12.2007
Pomocná evidencia 669/1/07
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Počasie
Nezvyčajne teplé počasie pokračovalo aj na Nový rok
a ďalšie dni v našej nadmorskej výške. Skutočnosť, ţe i v
polohách nad 1000 metrov nad morom neklesala teplota v noci
pod bod mrazu, úplne „pomýlilo“ prírodu. Inverzné počasie
navyše spôsobovalo, ţe tam bolo viac slnečného svitu a tepla,
takţe nielenţe sa tráva zostala zelená, ale kvitli sedmokrásky a
ojedinele aj púpavy. Atmosféra tak nepripomínala koniec
prvej dekády januára, ale skôr predjarie. V horských lesoch
s ešte teplejšou mikroklímou boli vhodné podmienky na rast
húb. V starých bukových porastoch rástli pomerne bohaté trsy
hlivy ustricovej. V prvých januárových dňoch sa za daţdivého
počasia okolo horských bystrín „promenádovali“ salamandry
škvrnité, pretoţe teplo a dáţď tieto studenokrvné zvieratá
prebrali zo zimnej letargie. Rovnako bolo vidieť aj niekoľko
skokanov hnedých. Treba len dúfať, ţe ţaby sa nebudú
zobúdzať húfne a nezačnú s predčasnými zásnubami, lebo by
sa to uţ načisto priečilo odvekému poriadku prírody. Na
povalách domov zazimované babôčky pávooké sa tieţ
preberali zo zimného odpočinku a vylietavali von. Aj ostatné
motýle, podobne ako studenokrvné plazy a obojţivelníky,
zobúdilo dlhodobo teplé počasie. O tom, ţe v prírode nie je na
toto ročné obdobie všetko celkom v poriadku, potvrdilo aj
prebudenie sa jazveca lesného a viacerých jeţov východoeurópskych. Aj tieto ţivočíchy by mali teraz driemať a nie
potulovať sa. Najmä jeţkovia, ktorým sa počas zimnej letargie
zniţuje teplota tela aţ na 2°C. Ak by sa ešte k medveďom,
ktorí uţ opustili svoje brlohy, pridal prebudený svišť, tak
zákonitosti prírody by uţ celkom stratili platnosť. Krátkodobé
anomálie v podobe mimoriadne teplých období počas zimy
nemajú významné negatívne dopady na prírodu. Zazimované
dreviny niekoľkodňové, hoci aj nápadné oteplenie neprebudí,
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avšak niekoľkotýţdňové vyššie teploty môţu stromy a kry
„prebrať“. Platí to o tohtoročnej zime, keď je uţ od jesene
oveľa teplejšie, ako je dlhodobý teplotný priemer, čo bráni
drevinám zazimovať. Dreviny sú v akomsi pomykove a majú
neustále „nutkanie“ k rozpučaniu, čo ich fyziologicky
oslabuje.
Vlastné poznámky
Veterná smršť, ktorá sa prehnala aj nad územím Slovenska
v polnoci z 18. na 19. januára 2007, trenčiansky región minula
svojou silou. Hlásenia meteorológov predpokladali silu vetra
rýchlosťou 120 km/h a viac. Hlavný jeho prúd prechádzal od
Moravy juhovýchodným a severovýchodným smerom. Cez
rozhlas boli vyzývaní občania, pokiaľ nemusia, aby necestovali autami. Obavy vznikali z prezentovaných správ v rozhlase a televízii, čo sa všetko stalo na západ od slovenských
hraníc, najmä v Čechách a v Nemecku, kde vietor poprevracal
kamióny ako škatuľky z papiera, storočné stromy lámal a
vytrhával zo zeme, ktoré ako by padali na komunikácie, domy
a zaparkované autá. Kaţdý si pri vypočutí správ zaspomínal
hneď na rozsah škôd, ktoré napáchala víchrica pred dvomi
rokmi vo Vysokých Tatrách, keď niekoľko desať ročné stromy
sa lámali ako špáratká. Na Slovensko prišiel víchor zoslabnutý, ale aj tak stačil narobiť škodu menšieho rozsahu.
Skomplikovala sa situácia v doprave a hasiči zaznamenali
niekoľko výjazdov v Trenčíne, najmä k vyvráteným ôsmym
stromom. V Trenčianskom kraji silný nárazový vietor poškodil a vyradil z prevádzky svetelnú signalizáciu na ţelezničnom priecestí v Handlovej.
Vlastné poznámky
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Teta zima si s nami od začiatku kalendárneho roka 2007 len
ţartovala, keď nie a nie prísť. Pomaly sa zdalo, ţe ani nepríde
a ţe sa treba chystať na
príchod jari. V horách
sa prebúdzali medvede
zo zimného spánku,
niekde začali rásť sneţienky. Denné teploty
v niektorých mestách
Slovenska prekonávali
päťdesiatročné rekordy a nočné teploty boli stále nad
nulou. Tí, ktorým
priniesol
Jeţiško
pod stromček lyţe
aj s ostatnou zimnou výbavou, boli
smutní, lebo ju nemohli odskúšať na zasneţených lúkách. Na Slovensku sa
lyţovalo len v niektorých strediskách, kde umelo zasneţili ešte
pred Vianocami, ktoré sa dali spočítať na prstoch dvoch rúk.
Najviac snehu bolo v Lomnickom sedle okolo 120 cm, ale
tam, keďţe sú veľké skaly treba najmenej dvakrát toľko snehu. Takéto plané počasie neprajné pre milovníkov lyţiarskeho
športu trvalo aţ do 23. januára 2007. Dlho očakávané ochladenie predsa len prišlo, najprv ako predpoveď od meteorológov. Preto sa oči upierali na oblohu, kedy konečne Perinbaba pošle nejaké tie snehové vločky. Najprv z rána, idúc do
roboty, pršalo, ale uţ okolo 8,00 hod. prvé snehové vločky
najprv bojazlivo, neskôr intenzívne nám priniesli pravú zimnú
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pohodu. Na jednej strane radosť pre deti a milovníkov zimy,
ale na strane druhej starosť pre vodičov motorových vozidiel
a pre cestárov, ktorí zabezpečujú zjazdnosť komunikácií.
V priebehu dňa napadalo okolo 10 cm snehu, takţe cestári
nemali tak veľa roboty v našom regióne. Inak však bolo na
horských prechodoch Nízkych Tatier Donovaly, Vernár, Čertovica, na ktorých kamióny bez zimných protektorov a reťazí
sťaţovali prejazd. Horšie to bolo na iných miestach starého
kontinentu. Napríklad v Prahe museli vylúčiť leteckú dopravu
v dôsledku silného sneţenia na 30 hodín. V rakúskom
Korutánsku sneh zastavil úplne dopravu na komunikáciach.
Z noci 25. na 26. januára 2007 teplota klesla k rána na – 6 0C
v našom meste, ale v horských dolinách pocítili aţ – 15 0C.
Vlastné poznámky
Zatmenia nebeských telies sú úkazy, ktoré od nepamäti
zaujímali ľudstvo a dodnes pútajú pozornosť astronomickej
odbornej i laickej verejnosti. Frekvencia zatmení Mesiaca a
Slnka počas roka je pribliţne rovnaká. V rozmedzí jedného
kalendárneho roku môţu nastať najviac tri zatmenia Mesiaca a
štyri, výnimočne päť zatmení Slnka. V kaţdom storočí je
priemerne 66 úplných zatmení Slnka. Úplné zatmenie Slnka
patrí medzi najzaujímavejšie prírodné úkazy. Začína sa vţdy
čiastočným zatmením Slnka, pri ktorom Mesiac čoraz viac
zakrýva Slnko. Posledným zatmením Slnka, ktoré sme mohli
sledovať na našom území, bolo zatmenie 11. augusta 1999.
Zatmenie Mesiaca môţe nastať, keď je Mesiac vo fáze splnu a
môţe sa pozorovať odvšadiaľ, kde je práve Mesiac nad
obzorom. Úplné zatmenie Mesiaca nastáva, keď sa celý
Mesiac vnorí do tieňa Zeme. Dĺţka zotrvania Mesiaca v tieni
Zeme je rozdielna. Čiastočné môţe trvať najviac 3 hodiny 49
minút, úplné zatmenie Mesiaca maximálne 1 hodinu 44 minút
a polotieňové zatmenie Mesiaca 5 hodín 57 minút. Najbliţšie
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u nás viditeľné zatmenie Mesiaca bolo pozorované v noci z 3.
a 4. marca 2007. Začiatok čiastočného zatmenia nastal o 22.30
h, začiatok úplného zatmenia o 23.44 h, maximum bolo 21
minút po polnoci a Mesiac sa na oblohe opäť ukázal v plnej
kráse o 02.12 h. Priaznivé počasie však Trenčanom neprialo,
aby mohli pokochať týmto nádherným prírodným „divadlom“,
snáď na budúci rok.
Trenčianske noviny 28.02.2007
Pomocná evidencia 87/3/07
Po zime lastovičky a bociany opustili svoje zimoviská
a postupne sa začali presúvať do severnejších častí Európy.
Boli pozorované v Taliansku, Portugalsku, Španielsku
a Grécku. Ich nebezpečný a náročný prelet do Európy, ktorý
lietadlo zvládne za menej ako deň, potrebujú poslovia jari
zvyčajne aţ niekoľko týţdňov. Pozorovania poslov jari, ako je
lastovička, dáţďovník, bocian a kukučka, tvoria súčasť
unikátneho európskeho projektu „Jar ožíva“ (Spring Alive).
Ide o jednoduchý, zábavný, ale najmä poučný projekt.
Začiatkom mesiaca marca boli zaznamenané na niektorých
miestach Slovenska uţ prílety bocianov. Podstatou projektu je
odosielanie správ o prvých pozorovaniach štyroch vtáčích
druhov prostredníctvom internetovej stránky, ktorá je
dostupná aj v slovenskom jazyku. Na internetovej stránke
môţeme podľa neho nájsť okrem iného aj opis jednotlivých
poslov jari s obrázkami, nahrávky ich hlasov, ale aj aktuálnu
mapu zobrazujúcu ich migráciu do Európy. Doplnená je tieţ o
námety pre učiteľov, hry pre deti a praktické rady ako vtáctvu
pomôcť.
Vlastné poznámky
Silná búrka s nárazovým vetrom, ktorá sa prehnala Trenčianskym krajom vo štvrtok večer 28. júna 2007, pripravila
hasičom rušné chvíle. Počas niekoľkých hodín bolo 65 ha924

sičov povolaných k vyše 120 zásahom, väčšinou k popadaným
stromom. Krajský operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Pavol Koreň konštatoval, ţe takú
rušnú sluţbu si nepamätá za celých desať rokov, čo je v
hasičskom zbore. V kraji vyvrátil silný vietor okolo 200 stromov. Trenčín v tento večer nebol jediným, cez ktorý prešiel
ničiacu ţivel. Napríklad na štátnej ceste v Hradišti, v okrese
Bánovce nad Bebravou vyvrátilo 15 stromov. Stromy padali
na cesty, na elektrické a telefónne vedenie. V Dubnici nad
Váhom strom padol na tri osobné autá, v Trenčianskych
Miticiach zase spôsobil nehodu troch áut. Spadnuté stromy
zatarasili cestu pri Mníchovej Lehote a medzi Motešicami a
Trenčianskymi Teplicami. Najviac postihnutá bola obec Peťovka a Petrova Lehota, kde počas búrky vypadla elektrina.
Operačné stredisko nezaznamenalo zranené osoby. Pre veternú
smršť meškali vlaky od 40 do 310 minút. Napríklad InterCity
Gerlach z Viedne cez Bratislavu hlavnú stanicu do Košíc
meškal do cieľovej stanice 122 minút, rýchlik Turiec z Bratislavy do Martina meškal do cieľovej stanice aţ 310 minút.
Vlastné poznámky
Teplo v slovenských
mestách od 15. do 22.
júla 2007 dosahovalo
rekordné hodnoty. Bolo
to ako vo vyhni. Teploty sa takmer vyšplhali na absolútny rekord
z roku 1950, keď bolo v
Komárne 39,80 C. Najbliţšie sa k tejto hranici
priblíţili obce Hurbanovo a Dudince, kde
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bolo znova najteplejšie. Na teplomere sa objavilo 39 0 C.
Vďaka týmto rekordom patrilo Slovensko v tomto období
medzi najteplejšie krajiny Európy. S podobným teplým
počasímmali aj okolité štáty. V Budapešti 18. júla 2007 zaznamenali najvyššiu doteraz nameranú teplotu 39,9 0 C. Stále
však nepadol historický rekord pre celé Maďarsko, ktorý
pochádza z augusta 2000 + 41,7 0 C. V Rakúsku hovoria ľudia
o teple ako v saune alebo na Sahare. Teploty okolo 38 0 C majú
byť ešte vyššie. Rekord padol aj vo Viedni, kde namerali 37,8 0
C, čo je najviac za posledné štyri roky. Boli prekonané tepelné
rekordy vo viacerých slovenských mestách. Pôvodný tepelný
rekord spred 24 rokov posunuli Bratislava, Nitra, Piešťany,
Poprad, Sliač, Ţilina aj Lučenec. Meteorológovia v nich
namerali 37,6 0 C, čo je o štyri stupne viac ako v roku 1983.
Teploty vzduchu namerané meteorológmi nezodpovedajú
vţdy teplotám, ktoré na ľudí pôsobia v rozpálených mestách.
Na uliciach bez tieňa môţe byť večer aj o desať stupňov viac.
Teploty v mestách sú vyššie ako teploty, ktoré namerajú
meteorológovia. Oficiálna teplota sa meria vţdy v tieni.
Nemeria sa na slnku a na teplomer tieţ nesálajú rozpálené
steny či chodníky. Meteorológovia pracujú s údajmi z
meteorologických búdok. Búdky majú presne predpísanú
konštrukciu, sú natrené na bielo a musia byť umiestnené dva
metre nad zemou. V okolí najmenej 20 metrov nemajú stáť
nijaké budovy, aby namerané teploty neovplyvňovali. Údaje z
búdok zodpovedajú teplotám v tieni. Príchod horúčav dokáţu
meteorológovia predpovedať dva týţdne dopredu. Predpokladá sa, ţe horúčav si ešte toto leto uţijeme. Očakávajú ešte
dve vlny, ktoré moţno nedosiahnu rekordné teploty, ale môţu
dosiahnuť 35 stupňov. V polárnych oblastiach je malá zásoba
studeného vzduchu, takţe nemá veľmi odkiaľ prísť. Viaceré
úrady počas súčasných horúčav vyšli v ústrety svojim
zamestnancom a upravili im pracovný čas. Na Mestskom úra926

de v Trenčíne bol umoţnený skorší nástup do zamestnania od
šiestej hodiny rannej tým zamestnancom, ktorý pracujú
v miestnostiach, kde nie klimatizácia.
Vlastné poznámky
Ľudová pranostika hovorí, ţe svätý Martin prichádza so
snehom. I keď v minulých rokoch táto pranostika nevychádzala, tak tento rok
predpoveď vyšlo na
100 %. Na blíţiace
sneţenie upozorňovali meteorológovia
prostredníctvom médií. V nedeľu 11. novembra 2007 ráno
nič tejto predpovedi
nenasvedčovalo, lebo
sa nič nedialo. Aţ
okolo 11. hodiny predpoludním sa predpoveď začala napĺňať,
keď opatrné sneţenie prešlo do hustého sneţenia. Bolo ako
v rozprávke. Poveternostným podmienkam sa prispôsobili aj
vodiči opatrnou jazdou. Aţ pri napadnutí 10 cm vrstvy snehu
sa rozbehli cestári, aby sneh prehrnuli a posypali. A tak cesty
Trenčianskeho kraja boli
napriek
intenzívnemu
sneţeniu v okresoch
Nové Mesto nad Váhom
a Trenčín prejazdné. Najhoršia situácia bola na
hraničnom priechode v
Drietome, kde pre nezjazdný kopec nad Starým
Hrozenkovom na mo927

ravskej strane, české úrady krátko po 9. hodine uzavreli
hranicu pre kamiónovú dopravu. Kamióny na slovenskej
strane vytvorili vyše päť kilometrovú kolónu, ktoré sťaţovali
prácu cestárom. Zloţitá situácia bola aj v smere z Trenčína do
Bánoviec nad Bebravou, kde v stúpaní k motorestu Radar
uviazol kamión s letnými pneumatikami. Zdrţanie pre
ostatných vodičov nastalo pri jeho obchádzaní.
Vlastné poznámky
Nový rok 2008 nás privítal chladným počasím, ktoré bolo
charakterizované s dennými teplotami pod bodom mrazu.
Spôsobovala ju inverzia, ktorá sa na našom území trvala od
15. decembra minulého roka 2007. Na Silvestra troška
posneţilo, rak občania privítali Nový rok 2007 v bielom
rúchu. No v podmienkach mesta Trenčín snehu bolo ako
šafránu, na ktorom sa nedalo sánkovať ani lyţovať. Inak bolo
na horách, kde vyznávači zimných športov mohli v rámci
Slovenska vyuţívať sluţby vo viac ako 80 zimných
strediskách. Veľmi dobré podmienky mali napríklad strediská
Štrbské Pleso (80 cm), Tatranská Lomnica - Jamy (50 cm), Ski
Taja - Tatranská Javorina (60 cm), Ski Jezersko - Bachledova
(60 cm), Skicentrum Čertovica (30 cm), Donovaly (40 cm),
Chopok Sever - Jasná (30 cm),
Park Snow Liptovské Revúce
(50 cm), Skicentrum Telgárt (40
cm), Tále (60 cm), Lopušná
dolina - Snowpark Lučivná (50
cm). Dobré podmienky boli aj v
strediskách Roháče - Spálená
(60 cm), Zuberec - Janovky (50
cm), Zuberec - Milotín (50 cm),
Skicentrum Ţiar - Dolinky (50 cm), Skalka pri Kremnici (70
cm), Vrátna (60 cm), Martinské hole (55 cm), Snowland
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Valčianska dolina (100 cm), Športcentrum Lučivná - Magura
(35 cm), Čičmany (60 cm), Králiky (40 cm), Pezinská Baba
(40 cm), Snowparadise Veľká Rača (60 cm), Skipark
Kubínska hoľa (60 cm), Jahodná (50 cm), Relax Centre Plejsy
(50 cm), Mlynky - Biele Vody (50 cm). Zalyţovať bez
problémov si mohli lyţiari aj v strediskách Lomnické sedlo
(110 cm), Starý Smokovec - Jakubkova lúka (40 cm),
Podbanské (25 cm), Račkova dolina (35 cm), Vrátna - Chleb
(30 cm). Obmedzené podmienky boli v strediskách Chopok
Juh - Srdiečko (25 cm), Makov - Kasárne (20 cm), Skalité Serafínov (10 cm).
Vlastné poznámky
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Výskumné práce z histórie mesta Trenčín
Mgr. Jozef Čery – Verejné WC v Trenčíne
Od roku 1900 stavba vodovodu, podobne ako predtým
elektrickej siete a kanalizácie dali podnet na čulý stavebný
a podnikateľský ruch, keď vzniklo viacero vodoinštalatérskych a elektrikárskych dielní a obchodov v Trenčíne. Vodovod bol odovzdaný do uţívania v máji 1911 a v priebehu
troch rokov bolo v meste zaznamenaných uţ 451 domových
prípojok, 1.257 vodovodných kohútikov, 1.201 splachovacích
záchodov, 140 práčovní, 35 záhradných hydrantov, 260 kúpeľní a vo vyčíslení by sa dalo pokračovať.
Je zaujímavé konštatovať, ţe kým zo strany vedenia mesta
bola snaha zavádzanými investíciami akými boli elektrina,
vodovod a kanalizácia vylepšiť hygienické pomery, protipoţiarnu ochranu a podobne, tak na strane druhej veľkú
kritiku u občanov vyvolala stavba troch verejných WC
v rokoch 1911 aţ 1912 na Štúrovom námestí a v mestskom
parku ako nepotrebných a to len preto, lebo mesto sa pred ich
realizáciou zaťaţilo veľkými pôţičkami na ďalších investíciach. Tieto spomínané verejné WC v poslednom desaťročí
20. storočia nepreţili. V mestskom parku boli asanované a
funkciu verejných WC malo vykonávať pohostinstvo Markus
a na Štúrovom námestí bolo zlikvidované bez náhrady.
Na Mierovom námestí boli v prevádzke verejné WC pod
schodišťom Zlatý Baran (neskôr Mestské osvetové stredisko),
ktoré boli zlikvidované v roku 1991 v súvislosti s rekonštrukciou budovy na obchodný dom Zlatá Fatima.
Pre výstavbu verejného WC na Námestí sv. Anny bolo vydané stavebné povolenie 30. mája 1933 a v tom roku boli aj
realizované. Tieto fungujú nepretrţite. Okrem neho je
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v súčasnosti prevádzkované prenosné verejné WC pri parkovisku na Rozmarínovej ulici.
Vlastné poznámky
Cestný most cez Váh v Trenčíne
Dostupné historické dokumenty hovoria o tom, ţe Trenčín
mal kaţdoročné problémy pri povodniach s prerušením cestnej
dopravy, lebo zvýšená hladina Váhu v dôsledku náhleho
topenia ľadov, alebo mimoriadnych silných daţďových zráţok
poškodila cestný most a tým jeho priechodnosť. Realizáciu
nového oceľového mosta s kamennými piliermi, ktorý spojil
ľavú a pravú stranu mesta Trenčín, zabezpečil štát. Nielen
preto, ţe mesto Trenčín nemalo finančné prostriedky, ale
predovšetkým preto, ţe mesto leţalo dôleţitej štátnej ceste
spájajúcej juh Slovenska so severom a okrem toho malo v tom
čase aj významnú strategickú polohu s rozvinutým priemyslom a obchodom.
Nový most cez Váh v Trenčíne stavala nórska firma
Gregensen a synovia v období od 27. novembra 1896 do 10.
novembra 1897, kedy bola zaťaţkavajúca skúška. Piliere vo
vode boli zakladané kesónmi a oceľovú konštrukciu
o hmotnosti 6.875 q dodali ţeleziarne štátnych ţelezníc
z maďarského mesta Diosgyöri. Most bol 258 metrov dlhý, 6
metrov široký, oblúky mali v strede svetelnosť 8 metrov. Vo
finančnom vyjadrení výstavba nového mostu stála 386.644
korún. Pri týchto technických detailoch nebolo meno staviteľa.
Tento most vydrţal všetkým prírodným ţivlom, ale
neodolal zlobe človeka. Stalo sa tak dňa 9. apríla 1945, keď
nemecké vojská most pred svojim ústupom podmínovali a po
ústupe na pravú stranu Váhu ho vyhodili do vzduchu a poslali
túto pýchu mesta do vĺn Váhu. Potom trvalo celých 11 rokov,
931

pokiaľ sa provizórne premostenie oboch strán Váhu,
vybudované Rumunskou a Sovietskou armádou hneď po
druhej svetovej vojne, nahradilo terajším mostom.
Vlastné poznámky
Ing. arch. Štefan Androvič : „Pietro Ferrabosco sa
podieľal na rekonštrukcii Trenčianskeho hradu“
S menom známeho talianskeho staviteľa, architekta, maliara
a sochára Pietra Ferrabosca je spätá časť Slovenska v období
16. storočia, keď vo viacerých mestách sa podieľal pri
rekonštrukciách starších pevností ako staviteľ fortifikácií.
Pracoval v cisárskych sluţbách od roku 1540 do roku 1588.
Z dostupných historických prameňov je známe, ţe v rokoch
1552 aţ 1562 realizoval prestavbu Bratislavského hradu,
v rokoch 1553 aţ 1556 sa podieľal na rekonštrukcii mestských
hradieb v Trnave, Nitre a Komárne a od roku 1556 aj
v Trenčíne.
Podľa Magyar müveszet v 3. zväzku z roku 1927 Pietro
Farrabosco prišiel do Trenčína aţ po ukončení fortifikačných
prác v Bučoviciach na Morave, ktoré prebiehali v rokoch 1567
aţ 1582. Dovtedy na
rekonštrukcii Trenčianskeho hradu pracoval iný Talian
Ottavio
Baldigara.
Pietro
Ferrabosco
prišiel do Trenčín
v roku 1583 na pozvanie
vtedajšieho
majiteľa Trenčianskeho hradu grófa
typická architektúra Pietra Farrabosca
Emricha Forgácha.
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Uţ vyššie spomínaná správa bliţšie neupresnila rozsah jeho
činnosti v Trenčíne. Avšak tvaroslovie architektúry a stavebné
riešenie fortifikačnej úpravy dnes zachovalých vstupných častí
Trenčianskeho hradu od zrekonštruovaných dvoch okrúhlych
bášt nad reštauráciou Fatima aţ po hranolovú vstupnú veţu, na
ktorej bol v minulosti upevnený padací most, nesú jeho rukopis. Oba vstupné objekty boli spojené ochranným múrom
prebránia ukončené cimburím. Aj tento architektonický prvok
zodpovedá Ferraboskovmu štýlu. Cimburie malo typické
taliansko – tirolské tvary takzvaných lastovičích chvostov
vystriedaných polooblúčkami, teda tak, ako boli známe zo
severotalianskeho comského kraja, odkiaľ Ferrabosco pochádzal. Bosovaná hranolová veţa s padacím mostom nesie tieţ
znaky talianskej renesancie z osemdesiatich rokov 16. storočia. Rovnaké tvaroslovné architektonické prvky Ferrabosco
pouţil aj na cisárskom Maximiliánovom letohrádku pri Viedni
a v moravskom zámku Bučovice. Spomínané stavby sa
realizovali v období, kedy Ferrabosco pôsobil v Trenčíne.
Nemoţno vylúčiť vplyv Ferraboscovho štýlu ako inšpiráciu
aj iných autorov, pretoţe bosované portály z tohto obdobia sa
nachádzajú na hradoch v Nitre, Bojniciach, Orave, na kaštieloch vo Veľkej Bytči či v Šale nad Váhom.
Pre záujemcov o ţivot a dielo Pietra Ferrabosca treba dať do
pozornosti dielo talianskeho autora L. A Maggiorottiho „Architetti e architteture militari“ a maďarského autora V. Patakiho „O hradných stavbách 16. storočia v Uhorsku“.
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Mohammad Hassan, Richard Melicher : „Začiatky
jednotlivých športových odvetví v Trenčíne“
Mesto Trenčín usporiadalo v školskom roku 2006/2007
literárnu súťaţ ţiakov základných škôl v Trenčín „Trenčín,
mesto môjho žitia“, v ktorej sa sústredili i na objavovanie
historických udalostí z rôznych úsekov politického, spoločenského a kultúrneho ţivota. Vyššie uvedení autori, ţiaci
Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ulica sústredili
pozornosť svojho výskumu na začiatky jednotlivých športových odvetví :
1. basketbal – hral sa neorganizovane prvýkrát v Trenčíne
v roku 1932;
2. box – prvé písomné údaje siahajú o jeho zrode do roku
1907, ale potom zanikol. Neskôr bol znovu zrodený v roku
1937 a opäť zanikol. Po krátkej odmlke bol opäť znovu
zrodený v roku 1942. Počas druhej svetovej vojny zas
zanikol. Po oslobodení v päťdesiatich rokoch vzkriesili
slávu boxu v Trenčíne armádni športovci štartujúci pod
Okruhovým domom armády. No tento šport nemal
v Trenčíne dlhé trvanie a bol v rámci dislokácie
premiestnený na iné miesto.
3. cyklistika – počiatky cyklistiky siahajú do roku 1896;
4. futbal – 28. novembra 1904 bol v Trenčíne prvý futbalový
klub Trencseni Torna Egyesület (TTE), ktorý pôsobil do
konca prvej svetovej vojny. Po prvej svetovej vojne sa
pokračovalo v tradíciách a dobrého mena TTE, ale pod
novým názvom Trenčiansky telocvičný spolok (TTS).
V roku 1926 sa stal predsedom futbalového oddielu štábny
kapitán Karol Perzner, ktorý postupne vybudoval v Trenčíne veľmi silné futbalové druţstvo, ktoré v rokoch 1931 –
1932 poráţalo svojich rivalov z Bratislavy, Nitry či iných
miest. Okrem futbalového klubu TTS v Trenčíne v trid934

siatich rokoch vznikli ďalšie futbalové kluby. V roku 1929
bol zaloţený Robotnícky futbalový klub – RFC, v roku
1931 vznikol futbalový klub AC Považan, v roku 1935
vznikol futbalový klub Remeselnícky športový klub
a v roku 1933 vznikol Prvý čs. SK. Tieto kluby mali však
dva aţ tro roky trvanie a potom sa rozpadli.
5. hádzaná – mala svoju premiéru v roku 1907, keď ju na
verejnosti ukázali študenti Strakovej akadémie;
6. ľahká atletika – mala svoju tradíciu najmä po roku 1918,
keď sa stala súčasťou vyučovania. Telesná zdatnosť sa
preukazovala na stretnutí s okolitými slovenskými, českými
a moravskými telovýchovnými jednotami. Mimoriadne
zaujímavým bolo trojstretnutie ľahkých atlétov z miest
Bratislava – Trenčín – Viedeň v rokoch 1930 aţ 1937.
7. horolezectvo – prvé skupinky nadšencov pre tento šport sa
začali tvoriť v rokoch 1924 aţ 1926;
8. jachting – je najmladším vodáckym športom, keď okolo
roku 1956 niekoľko nadšencov sa pokúsilo dostať do
Trenčína;
9. kanoistika – podmienky na Váhu vytvorili zaloţenie tohto
druhu športu v roku 1890. Rieka Váh bola kolískou výkonov olympijského víťaza, kajakára Ladislava Čepčianskeho a ďalších olmpionikov ;
10. kolkárstvo – začiatky ako organizovaného športu spadajú
do rokov po oslobodení – rok 1945. Avšak uţ predtým sa
tento druh športu hrával v kolkárni na kiosku Brezina;
11. krasokorčuľovanie – zaloţené nadšencami okolo roku
1938;
12. ľadový hokej – sa hrával pred zaloţením prvého športového klubu TTS Trenčín v roku 1925 uţ dávno predtým.
Tuhé zimy a zamrznutý Váh boli ideálnym miestom pre
korčuľovanie a hokej mladých ľudí;
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13. letectvo – začiatky letectva vo svete patrilo letu balónom.
Táto etapa vývoja letectva prišla aj do Trenčíne 16. júla
1903, keď viedenský aeronaut Herbert Silberer uskutočnil
sólovú vzduchovú plavbu balónom Saturn. Ďalší vzduchový
balón Bitterfeeld z Nemecka bolo vidieť nad Trenčín v roku
1905. Skutočné lietadlo uvideli Trenčania v máji 1914 na
prvom leteckom dni, keď so svojím lietadlom na Hornej
Sihoti pristál maďarský letec so slovenským pôvodom
Andrej Kvasz z Bekešskej Čaby. V Trenčíne okrem Hornej
Sihote boli letiská v Kubre, Zamarovciach a Soblahove, ale
tie pre nespevnený povrch a vyuţívanie na pasenie dobytka
boli zrušené. Nové letisko, ktoré poznáme dnes, v katastri
Biskupice sa začalo budovať v rokoch 1936 aţ 1938;
14. lyžovanie – rozvoj tohto športu po roku 1920;
15. motorizmus – začiatky rozvoja motorizmu, myslí sa tým
pretekania sa datujú po druhej svetovej vojne. Boli to najmä
závody motoriek o Štít mesta Trenčín, ktoré prebiehali
v centre mesta. Diváci sa najviac tešili na súboje odvekých
rivalov Eda Bertoliho z Piešťan, Imrich Cifru z Trenčína
a Juraja Srnu z Pezinka.
16. parašutizmus – začiatky parašutizmu siahajú do roku 1936.
Počas druhej svetovej vojny bola zaloţená v Trenčíne
Padáková škola;
17. plávanie – blízky Váh vytvoril podmienky pre tento druh
športu. Prvé záznamy z roku 1918.
18. pozemný hokej – nadšenci pozemného hokeja zaloţili
v roku 1957 svoj oddiel;
19. rýchlokorčuľovanie – začalo sa rozvíjať po roku 1946 pri
TTS Trenčín;
20. stolný tenis – oddiel stolného tenisu pri TTS Trenčín
vznikol v roku 1925;
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21. strelectvo – ako nový moderný šport zaloţili nadšenci
v roku 1953. V čase svojho zaloţenia mal strelecký oddiel
500 členov;
22. šachy – jeden z najstarších športov bol organizačne podchytený v roku 1922
23. športová a umelecká gymnastika – začiatok tohto športového odvetvia spadá do obdobia rokov 1919 aţ 1920;
24. tenis – história tenisu sa začala písať pribliţne v období,
keď ho začal písať futbal, teda do roku 1909;
25. turistika – na organizovanie turistiky v Trenčíne mali českí
turisti a lyţiari od roku 1921, keď po vzniku Československej republiky pri na Slovensko;
26. vodný motorizmus – pretekanie na motorových člnoch boli
zaznamenané uţ v roku 1931;
27. volejbal – prvé volejbalové turnaje sa odohrali v Trenčíne
v roku 1935;
28. vzpieranie – zaloţenie tohto druhu športu sa nepodarilo
zistiť. Najviac športovcov z tohto odvetvia bolo
zaznamenaných v rokoch 1925 – 1927;
29. zápasenie – ako jedna olympijských disciplín sa začala
v Trenčíne pestovať od roku 1905;
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Katarína Červená, Beáta Michalcová : „Vznik Mestskej
knižnice v Trenčíne“
Mestská kniţnica v Trenčíne vznikla podľa zákona
o verejných kniţniciach, ktoré schválilo Národného zhromaţdenie novovzniknutého štátu Čechov a Slovákov dňa 22. júna
1919. V súvislosti so vznikom mestskej kniţnice prispela
štátna správa v roku 1924 darom 200 kníh a jednej skrine na
ich uskladnenie. Ďalších 200 kníh získala kniţnica od mesta
Trenčín, ktoré ich zakúpilo z Matice slovenskej. Aţ do
zriadenie mestskej kniţnice boli spomínané knihy uloţené
v mestskom archíve. So základným fondom 400 kníh bola dňa
14. februára 1925 zriadená mestská kniţnica v budove Štátnej
Ľudovej školy na Ulici Slobody, dnes Ulici 1. mája. Mestskú
kniţnicu spravoval mestský oficiál Adam Vutšák, ktorý bol
vo funkcii knihovníka do 31. marca 1926. Čitáreň vznikla aţ
o dvanásť rokov neskôr. Dokumentácia o činnosti kniţnice
z prvého roku pôsobenia za nezachovala. Zachovala sa len
správa uverejnená v týţdenníku Trenčan. Finančný príspevok
mesta Trenčín v prvom roku na činnosť mestskej kniţnice
nebol stanovený. Všetky platby uhrádzalo mesto priamo. Od
1. apríla 1926 rada mesta zvolila za knihovníka učiteľa Štátnej
ľudovej školy Alexandra Ondrašíka a vedením pokladničnej
agendy poverilo Jána Sekaninu. Na hodnotiacej kniţničnej
rade 30. decembra 1926 bola určená knihovníkovi odmena.
Súčasne kniţničná rada odsúhlasila :
- knihovníkovi právomoc objednávať knihy do 500 korún
s tým, ţe objednávku musel dodatočne si musel nechať ňou
schváliť,
- od 1. januára 1927 zvýšenie čitateľského príspevku z dvoch
na tri koruny;
Kniţničná rada sa neschádzala raz štvrťročne ako to
prikazoval zákon, ale len jedenkrát ročne na hodnotenie jej
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činnosti a hospodárenia. Vypoţičiavanie kníh sa uskutočňovalo jedenkrát v týţdni v rozpätí troch hodín. V roku 1930
mala kniţnica 1458 kníh 220 čitateľov, ktorým zapoţičala
3612 zväzkov. Na zasadnutí kniţničnej rady na svojom
zasadnutí dňa 15. januára 1932 poukázal knihovník na zlý stav
umiestnenia kniţnice v triede školy, nevyhovujúcej rozsahom
ani prostredím. Preto ţiadal premiestniť kniţnicu do vyhovujúcejších priestorov. Kniţničná rada uznala námietky knihovníka za oprávnené a podala svoju ţiadosť mestskej rade,
ktorá po jej prerokovaní 12. októbra 1932 prijala uznesenie, ţe
kniţnica by sa mala do konca roka 1932 premiestniť. Táto
ţiadosť sa zrealizovala v januári 1935, keď mesto pridelilo
kniţnici dve miestnosti vo svojej budove na bývalom
Masarykovom námestí, dnes Mierovom námestí v niekdajšom
Széchéniho konvikte. V jednej miestnosti bol priestor pre
kniţnicu a v druhej miestnosti priestor pre čitáreň, ktorá
bývalá otvorená v sobotu od 16.00 do 19.00 h.
Hneď po vzniku Československej republiky vznikla 18. februára 1920 ako prvá Knižnica kasína, v ktorej sa zapoţičiavali knihy dvakrát týţdenne (pondelok a piatok v čase od
16.00 do 17. 00 h za poplatok 20 halierov).
Na jeseň 1921 bola zriadená riaditeľmi gymnázia Knižnica
čitateľskej besedy. Za knihovníka bol menovaný L. Bernovský. Po jednoročnej činnosti mala táto kniţnica 84 českých
a 26 slovenských kníh. Koncom roka 1922 bola kniţnica
premiestnená do spolkových miestností Sokola a splynula do
spolkovej kniţnice.
Koncom roka 1922 vznikla Knižnica Československej obce Legionárskej jednoty, ktorá bola umiestnená v priestoroch
kina Zora a poţičiavala knihy všetkým občanom mesta.
V druhej polovici 30. rokov mala kniţnica vyše 1300 zväzkov
českej a slovenskej literatúry. Kniţnica zanikla po vyhlásení
autonómie Slovenska.
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V roku 1922 vznikla Knižnica kníhtlačiarov, ktorú
zaloţila odborová skupiny kníhtlačiarov. Jej základom bolo
105 darovaných kníh.
Cudzojazyčnú Knižnicu združenia „aliancie francaise“
zaloţilo zdruţenie priateľov francúzskej literatúry s podporou
riaditeľa továrne Thibergien Fils. Kniţnica bola umiestnená
v udove mestskej kaviarne pri klubových miestnostiach
Slovenského kruhu, neskôr v hoteli Tatra. Kniţničné sluţby
vyuţívali popri členoch študenti gymnázia, v ktorom bola
francúzština povinným vyučovacím jazykom.
V nemocnici bola zriadená miestnym odborom Matice
slovenskej Pacientská knižnica, ktorú tvorilo 50 darovaných
kníh. Kniţnicu spravoval kurátor nemocnice J. Gálik.

Danka Capáková : „Piaristický kostol medzi pamiatkami
v zozname UNESCO“
V prvý júlový deň uplynulo tristopäťdesiat rokov od vysviacky vtedy jezuitského, dnes Piaristického kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne, zapísaného v zozname pamiatok
UNESCO. Základný kameň kostola poloţil v roku 1653
arcibiskup Juraj Lippay a posviacka sa konala o štyri roky
neskôr. Pôvodný kostol však v roku 1708 vyhorel a obnovený
bol aţ v roku 1712. Postavený bol v čisto barokovom slohu.
Vzácnosťou kostola je olejomaľba nad hlavným oltárom s
postavou svätého Františka Xaverského, patróna kostola
a mesta Trenčín. Kompozícia je najvyššia na Slovensku.
Piaristickému kostolu a tieţ gymnáziu venoval štyridsaťdva
rokov svojho ţivota kňaz Jozef Branecký, Schp. Počas svojho
ţivota sa intenzívne staral o obnovenie a reštaurovanie
940

interiéru kostola a kláštora. Pre chudobných ţiakov navrhol
zaloţenie štipendiálnej fundácie. Bol organizátorom mnoţstva
charitatívnych akcií a spolkov. V roku 1950 bol zbavený
profesúry a ďalej pôsobil uţ len ako duchovný správca
kostola. Napriek tomu, ţe v roku 1959 bol nútený mesto
opustiť, na vlastnú ţiadosť bol pochovaný v Trenčíne.
Súčasnú podobu
dostal chrám po
rekonštrukcii, ktorá začala v roku
1992. Keďţe kostol bol kompletne
opravovaný a reštaurovaný len z
finančných prostriedkov veriacich,
tak opravu rozdelili do šiestich
etáp.
Trenčianske noviny 05.07.2007
Pomocná evidencia 388/2/07

Milan Mikuš – Trenčiansky mestský park má už 127 rokov
Miestny farár - opát Ľudovít Bonaventúra Stárek (18031963), historik a objaviteľ rímskeho nápisu na hradnej skale z
roku 179 po Kristu, bol pôvodcom myšlienky, aby lúky
ohrozené korytom Váhu zaplavovaním, aby boli vyuţité na
zaloţenie parku. Porozumenie k myšlienke mal aj hlavný
ţupan Ladislav Vietoris, prvý podţupan Július Nozdrovický
a druhý podţupan Imrich Baltazár Burian. Pozemok, na
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ktorom zaloţili park pôvodne patril Illesházyovcom. Ten
okolo roku 1782 prešiel do vlastníctva mesta Trenčína. Váh
vtedy tiekol pod hradnou skalou. Svojimi bočnými ramenami
rozdeľoval celé územie na mnohé sihote, zvlášť keď boli
povodne.
Park slávnostne otvorili 13. mája 1880 a za účasti okolo 300
obyvateľov a mestskej honorácii. Člen
výboru Prírodovedného spolku ţupy
Trenčianskej
a tajomník Poľnohospodárskeho a lesníckeho spolku Trenčianskej ţupy Ľudovít
Gruner navrhol, aby
do parku nasadené
jednotlivé druhy stromov, kríkov a rastlín boli označené
tabuľkami s latinským a maďarským názvom. Pri tejto práci
mu odborne pomáhali prírodovedci Karol Brančík a profesori
gymnázia Benedikt Telbisz a Artúr Petrogalli. Takto sa
snaţili vzbudiť záujem obyvateľov o park. Ich namáhavú
prácu však za jeden rok zničili niektorí nedisciplinovaní
návštevníci. Nezachoval sa ani zoznam rastlín, ktoré boli v
mestskom parku vysadené.
V parku sa konali rôzne slávnosti a koncerty posádkovej
hudby, pre ktorú skladal skladby aj jej kapelník Karol Gašpar
Richter a Karol Brančík, ktorý svoje skladby aj dirigoval. So
súhlasom mestskej správy a z iniciatívy ţupného lekára Karola
Brančíka otvorili 20. mája 1906 v parku botanickú záhradu.
Mala podobu nepravidelného kosoštvorca a zaberala asi 150
m2. Celá plocha botanickej záhrady bola rozdelená na 23
malých políčok, do ktorých zasadil Karol Brančík okolo 300
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altánok, kde sa vystupovali hudobné telesá

druhov rastlín, ktoré
označil tabuľkami s
menami.
Botanická
záhrada sa spočiatku
tešila
nevšednému
záujmu občanov mesta
i turistov. Pre nedostatočný dozor dochádzalo k jej ničeniu a po
roku 1910 zanikla.
Dnes nie je po nej ani

stopy.
Mestská rada v Trenčíne, podľa správy mešťanostu z roku
1907 nariadila, aby od 1. mája 1907 bol park elektricky osvetlený. Dovtedy slúţili na osvetlenie petrolejové lampy na drevených stojanoch. V roku 1912 predstavenstvo mesta Trenčín
navrhlo namiesto zaniknutej botanickej záhrady zriadiť v parku
ornitologickú záhradu. Návrh
vzišiel pravdepodobne od známeho prírodovedca, vtedajšieho
mešťanostu Jozefa Laca. Na
stromy zavesili klietky s
rôznymi vtákmi. Ich spev mal
nahrádzať koncerty posádkovej
hudby. Do klietok umiestnili
pávy, baţanty, drozdy, papagáje, sovy, kukučky a iné druhy.
Na starosti ich mal odborník,
ktorého určil záhradník. Občas
ich vypustili z klietok von, aby
preletovali parkom. Toto však
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bolo príčinou zániku vtáčej zoologickej záhrady, lebo Trenčania niektoré vtáky pochytali a priniesli si ich domov.
Dodnes sa v parku, domových záhradkách a v uliciach mesta Trenčína nachádzajú viaceré vzácne dreviny. Mnohé zasadili pred viac ako sto rokmi. O vysadenie ozdobných drevín
v meste sa postaral učiteľ Juraj Boček, zásluhou ktorého bol
zaloţený Mestský okrášľovací spolok a ktorý ako člen mestskej rady sa stal jeho predsedom. Okrem beţných stromov
(buk, dub, lieska, javor, topoľ, breza, jaseň, agát, pagaštan,
smrek, smrekovec opadavý, borovica a pod.) sa tu nachádzali
aj vzácnejšie druhy. Jedným z nich je aj populárne ginko
dvojlaločné - Ginko biloba, niekedy nazývané aj ginkyo alebo
ginkgo, vzácny a pozoruhodný strom pôvodom z Číny. Je
jedným
zástupcom samotnej
triedy
Ginkgopsida,
ktoré patrí medzi
nahosemenné rastliny.
Všetci zástupcovia nahosemenných
sú
ihličnany, ginko však má
chránené ginká v osvietené v zapadajúcom letnom slnku
opadavé listy
charakteristického vejárovitého tvaru, ktoré sú väčšinou rozdelené do dvoch lalokov. Ginko je dvojdomé, plody vznikajú na
samičích stromoch, samčie vytvárajú peľ. Opelenie nastáva
vetrom. U nás dorastá do výšky 20 – 25 metrov. Listy sa na
jeseň pred opadaním sfarbujú do ţlta. Plod je ţltá kôstkovica,
tvarom pripomína čerešňu. Zapácha po skazenom masle.
Semená zle klíčia. Sú jedlé. Ginko je strom, ktorý sa objavil v
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druhohorách asi pred 230 miliónmi rokov a odvtedy stále
preţíva. Preto ho všetci označujú ako ţijúcu fosíliu. Jeho listy
sú zdrojom výroby rôznych liečivých a kozmetických preparátov, lebo majú liečivé účinky. Štyri stromy ginka rastú
i dnes na Štefánikovej ulici a to tri na pravej strane za plotom
bývalej budovy Slovliku a sú označené pútačom. Jeden rastúci
osamotene oproti cez cestu na trávnatej voľnej ploche.
Priestranstvo, na ktorom sa strom nachádza, odpredalo mesto Trenčín firme Arman Intech Reality, ktorá tu plánuje
postaviť polyfunkčný objekt a hotel s podzemnými garáţami a
tento vzácny strom im vraj prekáţa uskutočniť plánovanú
výstavbu. Najjednoduchším riešením by bolo prepracovanie
projektu, lenţe k tomu treba mať väčší vzťah k prírode a jej
ochrane zo strany majiteľov pozemku, kde sa má stavba
uskutočniť a zo strany projektantov. Ale aj zo strany
poslancov mestského zastupiteľstva mesta Trenčína.
Predpokladá sa, ţe zvíťazí zdravý rozum a ginko, ktoré uţ na
tomto mieste rastie vyše sto rokov, bude rásť i ďalej.
Trenčianske noviny 28.06.2007
Pomocná evidencia 387/1/07

História kolkárskeho turnaja Laugarício Cup
Keď sa v roku 1991 pár kolkárskych nadšencov rozhodlo
usporiadať 1. ročník turnaja Laugarício Cup, ani v sne ich
určite nenapadlo, ţe z neho vyrastie najväčší kolkársky turnaj
na Slovensku, ktorý tento rok zaknihoval uţ svoj 16. ročník.
Pozrime sa spolu trochu do histórie tohto turnaja. V snahe
stmeliť priaznivcov kolkárskeho športu rozhodli sa v roku
1991 trenčianski kolkári usporiadať turnaj druţstiev v rámci
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vtedajšieho Československa. Ako veľmi prezieravý krok sa
ukázalo rozhodnutie usporiadať turnaj na prelome mesiacov
august – september, nakoľko v tom čase vrcholila príprava
všetkých druţstiev na nový súťaţný ročník. Záujem prevýšil
očakávanie, čo bolo povzbudením do ďalších rokov. Historicky prvým víťazom v muţskej kategórii sa stalo druţstvo
Spartaka Dubnica nad Váhom. Medzi ţenami zvíťazili domáce
hráčky. V ďalších rokoch sa turnaj stával čoraz populárnejším,
čoho dôkazom bol narastajúci počet prihlásených druţstiev
muţov aj ţien. Prvých 10 ročníkov to bol turnaj šesť členných
druţstiev. Tento model sa začal javiť z ekonomického hľadiska zúčastnených druţstiev menej vyhovujúci a tak bolo
treba na túto situáciu zareagovať. V 11. ročníku došlo k zmene, keď začalo súťaţiť v kategórii štvorčlenné druţstvá. Od
15. ročníka pribudla kategória dvojíc muţov a ţien. Opäť sa
ukázal cit usporiadateľov pre zmenu v správnom čase. Turnaja
sa zúčastnilo 30 druţstiev muţov, 5 druţstiev ţien, čo v konečnom sumáre predstavovalo 121 muţov a 24 ţien zo Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska, Srbska. Medzi muţmi
zvíťazilo druţstvo slovenského majstra ŢP Podbrezová „A“, v
ţenskej kategórii kraľovalo druţstvo Jiskry Otrokovice „B“.
Prvými víťazmi v kategórii dvojíc muţov sa stali Foltýn/Čalič,
ŢP Podbrezová „A“ a u ţien Strachotová/Divílková, Jiskra
Otrokovice „A“. Najlepšími jednotlivcami sa stali majster
sveta z roku 2002 Čalič z Podbrezovej a Strachotová z
Otrokovíc.
Trenčianske noviny 19.07.2007
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Ing. arch. Karol Androvič : „Je v Trenčíne pochovaný
svätý Metod ?“
Ing. arch. Karol Androvič, architekt zaoberajúci sa
historickou architektúrou a urbanizmom tvrdí, ţe je to moţné.
Lokalizuje aj miesto hrobu. „Podľa mojej hypotézy je sv.
Metod pochovaný niekde hlboko pod podlahou v blízkosti
oltára v rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie
v Trenčíne.“ K tomuto presvedčeniu ho vedie nález ojedinelej cirkevnej pamiatky
byzantského baptistéria, ktorého stopy sa našli pri objave
rotundy z 9. storočia na hrade. Baptistériá boli miestom
najdôleţitejšieho obradu šíriaceho sa kresťanstva – vysluhovania sviatosti svätého krstu. Vodná nádrţ bola miestom
krstu a nachádzala sa v strede kruhového alebo štvorcového
baptistéria. Bývala zvyčajne umiestnená pred vchodom do
významnej baziliky.
Rotundu objavili počas výskumu v rokoch 1972 – 1975.
Dlhé roky bola zakrytá drevenou podlahou. Aţ od roku 1997
sa začali robiť konzervačné práce. Ing. arch. Karol Androvič
upozorňuje na ojedinelý štvorlístkový pôdorys, čím sa rotunda
odlišuje od doteraz známych stavieb na Slovensku. Reštaurátor Albín Okša pri sprístupnení rotundy pred rokom
konštatoval, ţe na presné datovanie objektu je potrebný
architektonický výskum. „Je opodstatnené datovať rotundu do
9. storočia, pretoţe sa v okolí hradu i v meste z tohto obdobia
našli sídliská a kostrové hroby. Trenčín bol uţ v období
Veľkej Moravy dôleţitým strediskom na Povaţí a priamo na
území hradu to potvrdzujú archeologické nálezy z tohto
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obdobia.“ Teóriu datovania vzniku rotundy do 9. storočia
podporuje aj podobný pôdorys ranokresťanského baptistéria v
moravských Mikulčiciach.
Po zániku Veľkomoravskej ríše sa vytvárali nové komitáty,
podľa existujúcich ţúp ešte z veľkomoravského obdobia. Ich
centrami boli aj hrady. Na trenčianskom skalnatom kopci bol
vystavaný komitátny hrad ako centrum Trenčianskeho
komitátu. Dá sa predpokladať, ţe pri výstavbe hradu z
priestorových dôvodov došlo k zbúraniu baziliky a k premiestneniu chrámu na návršie nad mestom, ktoré sa nazýva
dnes Mariánskym námestím „Pod hradnou veţou smerom k
palácu kráľovnej Barbory je aj v dnešnej dobe dobre viditeľný
umelý zásah do skalnatého brala, ktorý vznikol rozsiahlou
úpravou terénu.“ Baptistérium malo stáť na svojom mieste s
novou funkciou ako hradná kaplnka. Pri stavebných úpravách
a terénnych úpravách horného hradu ho zbúrali. Pri
archeologických výskumoch sa našlo v jeho okolí len veľmi
málo hrobov z 11. storočia, vtedy uţ slúţilo ako hradná
kaplnka.
Pôvodne hlavný mestský kostol stál na hradnom kopci a aţ
neskôr bol premiestnený na Mariánsky vŕšok. Nachádzal sa
pod úrovňou nivelety súčasného kostola a bol deštruovaný
pravdepodobne na začiatku 14. storočia. Dnešný pôvodne
gotický rímskokatolícky kostol postavili na pôvodnom pôdoryse v roku 1324. Po poţiari v 16. storočí ho prestavali v
renesančnom štýle.
Z hľadiska histórie zostáva nevyriešenou otázka, kde je
pochovaný jeden z vierozvestcov Metod. Do úvahy pripadajú
chrámy na moravskej strane, mestá Velehrad, Mikulčice,
Znojmo, Staré Mesto pri Uherskom Hradišti, uvaţuje sa aj o
Devíne, Nitre a Trenčíne. Pápeţská bula upozorňuje na
súvislosť medzi správou byzantskej misie a nitrianskym biskupstvom. Ing. arch. Karol Androvič uvaţuje, ţe sídlo arci948

biskupa Metoda treba hľadať na mieste, ktoré zabezpečovalo
rovnováţnu polohu oboch cirkevných centier. Podľa neho
nález trenčianskeho baptistéria s logicky predpokladanou
bazilikou v jeho blízkosti dáva predpoklad, ţe hľadaný
„prestolný“ chrám stál v Trenčíne. Mesto tak vraj bolo oveľa
dôleţitejším centrom Veľkomoravskej ríše, ako sa doteraz
uvádzalo. Nález baptistéria ako stavanej krstiteľnice dokazuje
svojim charakterom, ţe je objektom úzko spojený s východným byzantským obradom a tým jednoznačne ukazuje na
pôsobenie misie slovanských vierozvestcov na dnešnom
území.
Byzantské babtistériá stáli tradične pri bazilikách, ozdobnú
baziliku treba hľadať aj na hornom hrade. Hradná veţa má
kamenné jadro, ktoré bolo dodatočne obmurované, pravdepodobne tam niekedy mohli byť zvyšky veţe hľadanej
baziliky. Pri neskorších terénnych úpravách a výstavbe komitátneho hradu došlo pravdepodobne nielen k premiestneniu
baziliky na Mariánsky vŕšok, ale boli premiestnené aj
pozostatky mŕtvych, pričom významnejšie boli uloţené okolo
oltára hlboko pod dnešným farským kostolom. Ostatné moţno
našli odpočinutie na mieste, kde dnes stojí gotický karner sv.
Michala.
Trenčianske baptistérium malo v období šírenia kresťanstva
v staroslovienskej reči pospolitého ľudu cyrilometodskými
misionármi neobyčajný význam. V roku 2013 si pripomenieme 1150 rokov od začiatku misijného pôsobenia svätých
Cyrila a Metoda na našom území. Podľa historika trenčianskeho múzea Jaroslava Somra ide však len o domnienky,
ktoré nemajú podporu vo výskume. „V prípade nálezu pri
rotunde nemusí ísť o baptistérium, ale pravdepodobne o
kostolík, ktorý tu pôvodne stál.“ S rotundou je spojený Barborin palác a jeden múr s veţou Matúšovho paláca. Robili sa
tam výskumy, kopalo sa aţ na skalu a nič sa nenašlo, ţiadna
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svetská stavba.“ Niekoľkoročný archeologický výskum na
hrade je na senzačné objavy skúpy. „Hrad sa v stredoveku
často prestavoval. Čo nový majiteľ, to ďalšia prestavba. Tým
sa veľa dôkazov minulosti zničilo.“ Argumentmi vyvracia aj
Androvičové tvrdenie o premiestnení baziliky na Mariánske
námestie. Nedávny archeologický výskum, ktorý sa uskutočnil
v okolí kostola z dôvodu rekonštrukcie nádvoria a odkanalizovania okolia kostola potvrdil, ţe najstarší základ v tejto
lokalite je z rokov okolo 1320. „Čaká sa ešte na výsledky
expertízy kameňa, malty, ktoré nám spresnia letopočty.“
Archeológovia zistili, ţe na mieste súčasného stál starší a
menší kostolík. Jeho základy boli umiestnené na skale, čo zase
odporuje tvrdeniu Ing. arch. Karola Androviča, ţe tu bola premiestnená uţ v 11. storočí bazilika z hradu. „Pod jeho základmi uţ nič nie je.“ Kostol bol do súčasnej renesančnej
podoby viackrát prestavovaný. Nálezy základov zo začiatku
14. storočia negujú tvrdenia, ţe na Mariánskom vŕšku bola
hneď postavená trojloďová gotická bazilika. „Nemohla tu stáť
ani hradná kaplnka,“ hovorí Somr. „Hrad bol samostatný a
mesto aţ v gotike dostalo mestské práva, dovtedy tu bola
osada.
Ako uviedla riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína
Babičová, „boli by sme radi, keby sa potvrdil taký cenný
objav ako Metodov hrob práve v Trenčíne“. Odborníci však za
miesto uloţenia Metodových pozostatkov označujú centrá na
Morave a na Devíne. Ďalej pokračovala, ţe „najnovším archeologickým objavom sa stala obec Bojná, kde výskumy
potvrdili, ţe 50 rokov pred príchodom Cyrila a Metoda tu boli
kresťanské misie, ktoré prišli zo severu Talianska a expandovali na naše územia. Zanechali tu o tom doklady v
podobe kresťanských plakiet.“
Z obdobia pôsobenia solúnskych bratov nie sú ani ţiadne
písomné dokumenty, v ktorých by bola zmienka o Metodovom
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pobyte v okolí vtedajšieho Trenčína. „Jeho ţiaci napísali
ţivotopis, ale ani tam sa nezmieňuje, ţe by pôsobil v regióne.“
Za archeologicky zaujímavú lokalitu však Jaroslav Somr
povaţuje areál Skalky. „Je to významné miesto, tu treba
upriamiť pozornosť a miesto podrobiť archeologickému
výskumu. Ten je však finančne náročný. Inak ako serióznym
výskumom sa však nedajú odhaliť tajomstvá minulosti.
„Archeológia je veda o vierohodnosti a keď niečo nemáme
podloţené, tak o tom by sme nemali tvrdiť a fantazírovať,“
konštatoval Jaroslav Somr. Archeológia však odhaluje len
fakty. „Keď sa odkryje osada, môţeme presne povedať, koho
dom bol ktorý, datovať obdobie, podľa expertíz pomocných
vied, ale nevidíme do duševna a vzťahov.“ Aţ tu sa môţe
popustiť uzda fantázie, ale to uţ nie je archeológia, ale
historická beletria.
Trenčianske noviny 16.08.2007

Mgr. Zuzana Mišáková : „Merina oslavuje storočnicu“
Pred sto rokmi začala spoločnosť bratov Tiberghienovcov
písať históriu textilného priemyslu vo vtedajšom Uhorsku.
Odvtedy sa udialo mnoţstvo spoločenských, politických
a ekonomických zmien v celej spoločnosti. Podniky vznikajú,
rozvíjajú sa, ale aj zanikajú z rôznych dôvodov. Niekdajšia
„Tiberghienka“ – ako ju volali starí Trenčania, dnes Merina,
však preţila všetky otrasy a hoci jej najbohatšie obdobie skončilo zamatovou revolúciou, stále patrí medzi najvýznamnejšie
podniky v regióne. Toto označenie jej právom prislúcha nielen
vďaka počtu zamestnancov, ale aj vzhľadom na produkty,
ktoré majú kvalitu potvrdenú významnými oceneniami a cer951

tifikátmi. V súčasnosti je Merina, a.s. najdlhšie fungujúcim
podnikom na území mesta Trenčín.
Príchod Tiberghienovcov do Trenčína
Továreň zaloţili bratia Tiberghienovci zo severofrancúzskeho mesta Tourcoingu. V domácom štáte vlastnili uţ
textilné továrne a Uhorsko sa im zdalo zaujímavé na ďalšie
investovanie. Povolenia a podporu začali vybavovať na Ministerstve obchodu v Budapešti v roku 1905. Vláda sľúbila poskytnúť finančnú podporu a rôzne daňové výhody a úľavy. Za to
mala firma dotiahnuť
do krajiny cudzí kapitál,
aby Uhorsko mohlo
tvoriť hospodársku základňu
pre
zápas
s Viedňou o hospodársku i politickú nezávislosť. Zástupcovia firmy
vzápätí navštívili viacero slovenských miest aţ sa nakoniec
rozhodli pre Trenčín. Výhody, ktoré poskytol francúzskej firme vtedajší mešťanosta Trenčína, neboli malicherné, veď
dostali zdarma celý potrebný pozemok, subvenciu 50 000 korún, oslobodenie od mestských poplatkov a dávok na 20 rokov
a bezplatné prenajatie mestského kameňolomu a pieskárne po
dobu stavby továrne. Počas svojej existencie menila názvy.
Zaprotokolovaná bola v registri 9. septembra 1906 pod tromi
názvami: „Teberghien Fiai“, „Tiberghien Fils“ a „Tibergien
Solme“. Uţ 11. júla 1907 bola fabrika slávnostne otvorená.
Vlastná výroba sa začala v prvých dňoch augusta 1907. Prvým
riaditeľom bol francúzsky občan Alfons Delattra a technickým vedúcim sa stal inţinier Július Rejto. Do znárodnenia
v roku 1946 sa fabrika stala najznámejšou pod názvom
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„Tiberghien synovia“, ktorý dali majitelia zaregistrovať
v slovenskom jazyku 23. marca 1925.
Prvé roky
Prvé obdobie je charakterizované systematickým rozvojom
výroby. Ruka v ruke išli spolu nárast počtu pracovníkov
i výroba tkanín v metroch. V roku 1913 uţ zamestnávala 520
pracovníkov. V tomto období fabrika ešte nemala vlastnú
dessinatúru (vzorkáreň) a vyrábala tkaniny podľa návrhov
dodávaných z Francúzska. Od začiatku sa vyuţívali stroje
značky Hattersley.
Rozvoj poznačila 1. svetová vojna. Počas nej sa výroba vo
fabrike zastavila a jej priestory boli vyuţívanú pre účely
dôstojníckej školy a vojenskej nemocnice. V tom čase zostal
v prevádzke len parný stroj a turbína, ktorá vyrábala elektrický
prúd pre celý Trenčín a okolie.
Ihneď po skončení vojny v roku 1918 sa začalo s obnovou
výroby. Za prelomový moţno povaţovať rok 1922, kedy bola
zriadená vlastná vzorkáreň, čo umoţnilo navrhovanie
vlastných vzorov a zavedenie výroby vzorovaných pestro
tkaných látok.
V roku 1921 uţ fabrika zamestnávala 876 pracovníkov.
Avšak o tri roky neskôr došlo k mzdovej nedohode medzi
robotníkmi v tkáčovni a vedením, ktoré viedli k prepusteniu
280 robotníkov. Odohral sa pamätný štrajk trenčianskych
textilákov, na ktorý pri streľbe četníkov doplatil robotník
Matúš Drgo. Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami teda
poznačili krízové výkyvy, ale tieţ celospoločenská situácia.
Vojnové roky a znárodnenie
V období tzv. Slovenského štátu si fabrika udrţala svoju
prevádzku a pribudla nová tkáčovňa a úpravňa. V roku 1942
začali podľa švajčiarskeho patentu vyrábať priadze na ručné
pletenie pod názvom Helanka. V roku 1945 bola zahájená
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výstavba krúţkovej česanej a poločesanej pradiarne. Fabrika
mala 2 071 pracovníkov.
Okresný národný výbor v Trenčíne uvalil 22. mája 1945
na firmu Tiberghien synovia dočasnú správu. Významným
počinom vedenia
bolo začatie vydávania závodného
časopisu
„Naše zrkadlo“
od 1. septembra
1945.
V roku
1946
došlo
k znárodneniu
firmy a jej začleneniu do organizácie Slovena n. p. so sídlom v Ţiline. V roku 1949 bol zriadený národný podnik Merina vlnárske závody so sídlom
v Trenčíne, pod ktorý boli začlenené aj výrobné závody
z celého regiónu. V roku 1950 mala trenčianska Merina 3 331
pracovníkov. V období rokov 1951 – 1961 sa utvárala koncepcia zámerov do budúcnosti, rozvíjalo sa učňovské školstvo,
hľadali sa riešenia náhrady nedostatku surovín. Cieľom bolo
vybudovať na jednom mieste uzavretý vlnársky kombinát
a tieţ odovzdanie pobočných závodov bez straty na produkcii.
Najbohatšie obdobie
Šesťdesiate roky priniesli nástup chemizácie výroby, ale aj
prestavbu a obnovu technologických zariadení. Preto sú
začiatkom búrlivého investičného rozvoja podniku. Obchodné
značky niektorých tkanín ako „Hviezdny prach“ a „Laugaricio“ sa stali pojmami pre módnosť a kvalitu oblekoviek.
Zároveň však Merina zaviedla do výroby niekoľko noviniek
ako elastické tkaniny zo zmesi polyesteru a elastického vlákna
Dorlasten alebo Lycra. Úplety Merinka – jersey si získala
954

obľubu u spotrebiteľov svojou vzorovou rozmanitosťou
a výrobnými úţitkovými vlastnosťami. V Závodnom klube
Merina sa od 10. do 16. novembra 1963 uskutočnil 1. ročník
výstavy výrobkov Meriny a Odevy. Práve táto výstava sa stala
základom pre budúce výstavy, ktoré sa stali svetoznáme pod
názvom Trenčín – mesto módy. Obdobie do roku 1990 je
najbohatším obdobím rozvoja fabriky. Jeho charakteristickým
rysom bola rozvinutá investičná výstavba, zameraná na
modernizáciu výroby inštalovaním najmodernejších strojov,
zariadení, technológií ako aj výstavbou nových objektov.
V tomto období
pôsobila fabrika
ako národný podnik. V roku 1968
patril do štruktúry
Výrobnohospodárskej jednotky
Vlnařský
průmysl Brno. Zákonom o federatívnom usporiadaní
Československej
socialistickej republiky bol podnik začlenený pod Generálne
riaditeľstvo Slovakotex so sídlom v Trenčíne. V rámci tejto
organizácie podnik pôsobil aţ do jeho zrušenia v júni 1989.
odvtedy bol podriadený Ministerstvu priemyslu Slovenskej
republiky. V tomto období bola úspešná aj športová činnosť
pracovníkov Meriny, pre ktorú podnik vytvoril vlastné športoviská. Riešené boli problémy pracovného prostredia, rekreácie, oddychu a sluţieb pre zamestnancov.
Po zamatovej revolúcii
Od 1. júla 1989 začal podnik Merina pracovať ako štátny
podnik. Za jeho prvého riaditeľa bol vo voľbe všetkých
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pracovníkov zvolený Ing. Anton Rokáši. V roku 1992 sa
podnik transformoval na akciovú spoločnosť. Celý jeho majetok bol v správe Fondu národného majetku. Akciovka bola
plne sprivatizovaná v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie.
Majiteľmi sa stali investičné privatizačné fondy, drţitelia
investičných kupónov, reštitučný fond a v minimálnej miere
Fond národného majetku. V tom istom roku došlo k úplnému
zrušeniu výroby úpletov na vrchné ošatenie s ohľadom na
situáciu v pletiarskych podnikoch aj k zrušeniu výroby priadzí
pre strojné pletenie.
Prvým predsedom
predstavenstva
sa
stal v roku 1993 Ing.
Anton Rokaši. Obdobie od roku 1996
aţ po súčasnosť bolo
poznamenané významnými vplyvmi
trhového prostredia.
Postupne
došlo
k ďalšiemu redukovaniu výroby aj vzhľadom na zrušenie
mnohých odberateľských podnikov.
Namiesto záveru
Existencia fabriky ovplyvnila smerovanie celého regiónu
a podnietila vznik a existenciu ďalších spoločností rozvíjajúcich textilný priemysel od výrobných aţ po exportné na
niekoľko desaťročí. Dnešok je pre súčasnú Merinu, rovnako
ako pre ostatné textilné a odevné výroby, veľmi náročné
obdobie. Recesia na svetových trhoch, ponuka lacného
ázijského tovaru a neustále posilňovanie kurzu Sk nedávajú
veľa dôvodov na optimizmus. V súčasnosti zamestnáva pribliţne 460 pracovníkov. Avšak súčasné vedenie a.s. hľadá aj
cesty postupného prechodu na výrobu tkanín pre autopoťahy,
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čo uţ je predmetom čiastočnej reštrukturalizácie výrobného
sortimentu pre rok 2008. Ťaţko dnes spočítať, koľko ľudí
pracovalo a spoluvytváralo storočnú históriu Meriny. Pre
obyvateľov Trenčína a celého regiónu však bola prvkom,
ktorý mnohým ovplyvnil ţivot.

Mgr. Eva Struhárová : „Regionálne periodiká stredného
Považia v minulosti a prítomnosti“
Prvú časť prednášky orientovala na periodiká, ktoré v minulosti vychádzali prevaţne v trenčianskych tlačiarňach a ďalšiu
časť prednášky bola venovaná regionálnym periodikám, ktoré
vychádzajú v súčasnosti na strednom Povaţí
Skôr ako sa venovala regionálnym periodikám, zoznámila s
históriou kníhtlačiarenstva v Trenčíne a okolí. Veď keby
neexistovali tlačiarne, nevznikali by ani periodiká.
Začiatky kníhtlačiarenstva na Slovensku súviseli s revolučnými sociálnymi, kultúrnymi a náboţenskými prúdmi 16. a 17.
storočia. Prví kníhtlačiari prišli na Slovensko s protestantizmom. Mnohí českí protestanti pod tlakom protireformácie
v Čechách, v dôsledku poráţky na Bielej hore, húfne opúšťali
svoju vlasť. S týmto prúdom exulantov prišiel aj Václav
Vokál, zakladateľ prvej trenčianskej tlačiarne. Najskôr pracoval ako tlačiar v Senci, potom štyri roky v Trenčíne. V roku
2007 sme si pripomínali 370. výročie prvej tlačiarne v Trenčíne. Vokálova tlačiareň stála na terajšom Mierovom námestí
č. 1. Po smrti Václava Vokála roku 1641 prevzala tlačiareň
jeho manţelka Dorota. Roku 1647 sa po smrti manţela vydala
opäť za českého exulanta, Vavrinca Benjamína Odháje. Keď
v r. 1653 manţelka Dorota zomrela, stratil záujem na vedení
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tlačiarne a tak ju prevzal Dorotin brat Nikodém Čížek. Ten
bol vedúcim cechu maliarov a sklenárov v Prahe, preto nemohol sám tlačiareň viesť. Za faktora (vedúci pracovnej skupiny v polygrafickom priemysle) si najal Juraja Litharidesa.
Po jeho smrti začala tlačiareň pustnúť, pretoţe Číţek nevedel
nájsť nového faktora. Napokon ju v roku 1664 predal Pavlovi
Vetterinovi, ktorý ju kúpil pre svojho zaťa Jána Dadana. Ten
ju preniesol do Ţiliny. Odtiaľ sa presťahovala do Púchova, kde
definitívne zanikla v prvej polovici 18. storočia. Rokom 1664
teda prvá trenčianska tlačiareň zaniká. Trvalo vyše dvesto
rokov, kým v Trenčíne zaloţili ďalšiu tlačiareň Leopold Gansel a F. X. Škarnicel.
Vokálova tlačiareň bola na vtedajšie časy dobre vybavená
typografickým materiálom. Za 27 rokov svojej činnosti vytlačila takmer 200 tlačí. Na tú dobu boli tlačené prekvapivo
vyspelou technikou. Tlačili sa tu učebnice, šlabikáre, gramatiky, kalendáre, príleţitostné tlače atď. Tlačiareň plnila
spoločenskú objednávku najmä pre protestantské obyvateľstvo
na Slovensku. Autori diel, ktoré sa tlačili v tejto tlačiarni,
pochádzali predovšetkým z čisto slovenských krajov, ako je
Povaţie, Liptov, Turiec, Pohronie, Horná Nitra . Aj čitatelia
trenčianskych diel ţili predovšetkým na týchto územiach.
Tlačiareň síce tlačila aj latinské diela, teda v dorozumievacej
reči vzdelancov v celej Európe, ale veľkú časť diel vytlačila
v národnej reči, ktorá bola prístupná širokým slovenským
kruhom. Vokálova tlačiareň šírila nielen vzdelanosť, ale
udrţovala aj národné povedomie a odpor voči protireformácii.
Ako sa uţ vyššie spomenulo po takmer dvesto rokoch vzniká
v Trenčíne opäť tlačiareň, ktorú otvoril roku 1850 Leopold
Gansel na terajšom Mierovom námestí č. 40. Zo skromných
začiatkov sa tlačiareň začala rozrastať a v roku 1902 sa
premiestnila do prízemného traktu zrušeného trenčianskeho
hotela „Zlatý baran“ na Mierovom námestí č. 19. Jeden z jeho
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synov, Andor Gábor, viedol tlačiareň do roku 1940. Po
uplatnení rasových zákonov Slovenského štátu tlačiareň arizovala firma Vojtech Čelko a spol. O dvanásť rokov neskôr po
vzniku ganselovej tlačiarne, teda v roku 1862, zaloţil v Trenčíne, v prízemnej časti budovy niekdajšej vyššej dievčenskej
školy na Mierovom námestí č. 33, tlačiareň František Xaver
Škarnitzel, syn skalického kníhtlačiara. Od r. 1873 bol majiteľom, vydavateľom a redaktorom nemecko-maďarského týţdenníka „Vágvölgyi lap. V roku 1903 si pomaďarčil meno na
„Sándor“. Po vzniku Československej republiky prešla tlačiareň pod firmu Leopold Gansel, ako Kníhtlačiareň okruţných notárov. V roku 1906 začala na Palackého č. 9 pôsobiť
menšia tlačiareň, ktorej majiteľom bol Ignác Landstein. V roku 1915 ju prevzal Michal Balogfalvy a presťahoval ju na
Štúrovo námestie č. 5. Po prvej svetovej vojne tlačiareň odkúpila Myjavská banka, od ktorej ju opäť kúpou získal Landstein
a viedol ju pod názvom Grafia. Tlačiareň vlastnil do roku
1940, kedy ju arizoval František Pinčák a od roku 1942 ju aţ
do oslobodenia viedol Fraňo Švehla. V rokoch 1935-1939
vznikla v Trenčíne ďalšia tlačiareň na Štúrovom námestí č. 5,
ktorú vlastnil Alexander Schulz. Táto tlačiareň bola zlúčená
v roku 1940 s arizovanou tlačiarňou Grafia. Grafia sa stala
významná tým, ţe po oslobodení Trenčína sa v nej tlačili
letákové Frontové správy hlavného veliteľstva oslobodzovacej
armády maršála Malinovského. Po 2. svetovej vojne v roku
1945 prešla tlačiareň firmy Vojtech Čelko a spol. pod národnú
správu. V roku 1946 bola národná správa zrušená a podľa
reštitučného zákona vrátili podnik bývalým majiteľom, od
ktorých dr. Čelko trenčiansku tlačiareň odkúpil. V roku 1949
sa utvorila Kumulatívna národná správa a správcami tlačiarne
sa stali Július Truska a Dr. Vojtech Čelko.
Po znárodnení polygrafického priemyslu bol zaloţený
trenčiansky závod Západoslovenské tlačiarne n. p., ktorých
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vedúcim do novembra 1950 bol dr. Vojtech Čelko. V roku
1953 sa zmenil názov závodu na Merkantilné tlačiarne n. p.
Bratislava, prevádzkareň Trenčín a v roku 1958 opäť na
Západoslovenské tlačiarne, n.p., Trenčín. V roku 1959 sa
závod presťahoval do účelovej novostavby na Jilemnického
ulici. Dnes v týchto priestoroch sídli tlačiareň časopisu
Pardon.
A aké periodiká vychádzali v našom regióne? Ten výpočet
nebude samozrejme úplný, preto treba spomenúť tie významnejšie. Periodiká vychádzajúce do roku 1918. Prvé noviny
v Uhorsku na území Slovenska vychádzali v latinčine z podnetu vodcu uhorského stavovského povstania Františka Rákociho 2. v roku 1705-1710 pod názvom Uhorský posol.
Zámerom novín bolo informovať zahraničie a domácich obyvateľov o úspechoch povstania. Po uvoľnení porevolučnej
diktatúry v Uhorsku a vytvorení klímy v 60-tych rokoch 19.
storočia, v rozšírenej miere vznikali krajové a miestne periodiká. Medzi prvými začali noviny vychádzať aj trenčianskom regióne. Okolo tridsať titulov rôznych periodík bolo
vydávaných v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Starej
Turej a v Melčiciach. Najstaršími spoločensko-politickými
novinami v Nitrianskej a v Trenčianskej ţupe boli NeutraTrenchiner Nachrichten (Nitriansko-trenčianske správy).
Boli tlačené v Nitre. Pravdepodobne boli úradom zastavené,
zanikli 28. novembra 1870. Ich pokračovateľom sa stal týţdenník Neutra - Trenchiner Zeitung (Nitriansko-trenčianske
noviny). Tento týţdenník bol opäť tlačený v Nitre. Prvé
samostatné noviny pre Trenčiansku ţupu boli Neue Trenchiner Zeitung (Nové trenčianske noviny). Vychádzali raz
týţdenne v Nitre. Keďţe v uvedených periodikách sa v značnej miere preferovali témy dotýkajúce sa nitrianskeho regiónu,
snáď i tým, ţe sa v Nitre tlačili, dochádza k vydávaniu prvého
samostatného trenčianskeho týţdenníka Trenchiner Anzeiger
960

(Trenčiansky oznamovateľ). Vydavateľom bol síce nitriansky
kníhkupec, ale tlačili sa uţ v Trenčíne v tlačiarni Leopolda
Gansela. Zriadením Škarniclovej tlačiarne v Trenčíne, sa
posilnila miestna vydavateľská a tlačiarenská základňa, a tak
bolo moţné pomýšľať nad zaloţením lokálnych novín. 20. októbra 1873 začal vychádzať uţ zmienený maďarsko-nemecký
Vágvölgyi lap. Protiváhou týchto vládnych novín bol Trencsényi lapok, ktorý začal vychádzať 22. januára 1905 ako
nezávislý týţdenník. Noviny vychádzali do decembra 1918.
V Novom Meste nad Váhom sa vydávala dvojica novín –
Vágujhelyi Hírlap (Novomestský chýrnik), ktoré vychádzali
v rokoch 1907-1913, noviny Vágujhely és vidéke (Nové
Mesto nad Váhom a okolie). Vychádzali v r. 1907-1915. Pred
rokom 1918 pomerne bohato je zastúpená skupina odborných
periodík pre školstvo a pedagogiku, ktoré mali síce pôsobnosť
celoslovenskú, ale vychádzali v Trenčíne – Slovenský národný učiteľ, Národný učiteľ, Obrazy elementárneho školstva.
Z náboţenských časopisov najstarším bol list spolkov Modrého kríţa Svetlo, ktorý od roku 1900 do roku 1915
vychádzal mesačne v Novom Meste nad Váhom a v Starej Turej, v redakcii Jána Chovana. Jeho hlavým prispievateľom
bola známa slovenská spisovateľka Kristína Royová. V roku
1913 bol časopis úradne zastavený. V Melčiciach vychádzal
katolícky štvrťročník Správy vnútorných misií v Rakúsko –
Uhorsku – Srbsku - Bosne, ktorý vychádzal od roku 1908.
V tlačiarni Jakuba Steina v Novom Meste nad Váhom sa
tlačili ţidovský dvojtýţdenník Izráel.
Periodiká vychádzajúce v rokoch 1918 – 1945.
Prišiel rok 1918 a s ním vznik samostatnej Československej
republiky. Rast národného povedomia sa prejavil i vznikom
slovenských novín. Pre trenčiansku regionálnu tlač a históriografiu je vznik Československej republiky významný dvojnásobne. Veď uţ necelé dva mesiace po oficiálnom vytvorení
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nového štátneho útvaru, začal v Trenčíne vychádzať regionálny týţdenník Trenčanské noviny, predchodca Trenčianskych novín. Začali vychádzať 25. decembra 1918. Ich zakladateľom, vydavateľom a redaktorom bol Dr. Karol Štúr,
synovec Ľudovíta Štúra. Trenčanské noviny vychádzali ako
týţdenník do 22. marca 1925. Príčinou zániku boli pravdepodobne rodinné problémy a ochorenie Dr. Karola Štúra,
ktorý v roku 1925 vo veku 58 rokov zomrel. Noviny sa zameriavali na konsolidáciu nových politických pomerov. Trenčanské noviny zohrali významnú informačnú úlohu nielen
v období svojho vzniku, ale na ne nadviazali ďalšie regionálne
periodiká. Pokračovateľom Trenčanských novín boli Považské noviny. Od 18 čísla prvého ročníka (28. augusta 1925)
zmenili názov na Považské listy. Vychádzali v týţdennej
periodicite do r. 1929. Na sklonku roka 1919 zaloţili v Trenčíne dvojtýţdenník pod názvom Slovenský robotník. V roku
1926 prešla z Nového mesta nad Váhom do Trenčína redakcia
mesačníka Sokol na Považí, ktorej vydavateľom bola Sokolská ţupa Povaţská – Štefánikova v Trenčíne. Mesačník bol
v októbri 1938 zakázaný. Orgánom Hlinkovej ľudovej strany
bol od roku 1924 týţdenník Trenčan. Trenčan vychádzal
nepretrţite 22 rokov. Dňa 31. marca 1945 vyšlo posledné
číslo. V roku 1933 začal vychádzať regionálny časopis
Povaţia, Slovácka a Valašska Považský obzor. Redakcia
mala pôvodne sídlo vo Valašských Kloboukoch, do Trenčína
sa presťahovala v roku 1934. V tlačiarni Leopolda Gansela sa
v roku 1936 začal tlačiť mesačník Cudzojazyčný časopis,
ktorý slúţil propagácii svetových jazykov a podpore turistického ruchu. Od roku 1937 do roku 1938 vydávala TJ Sokol
mesačník Trenčiansky Sokol. V kritickom roku 1938 začal
vychádzať časopis Trenčianske hlasy. Pre Povaţskobystrickú
oblasť vychádzali pod názvom Považskobystrické hlasy a pre
oblasť Piešťany a moravskoslovenské pomedzie Považský
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kraj. Po 14 marci 1939 začal v tlačiarni Leopolda Gansela
vychádzať časopis Kominársky pomocník. Dominikáni
v tlačiarni Vojtech Čelko a spol. začali v roku 1941 vydávať
revue pre duchovný ţivot pod názvom Smer. V Trenčianskych Tepliciach Domov Speváckeho zboru Slovenských
učiteľov vydával v roku 1933 časopis Domov. V Novom
Meste nad Váhom vychádzali časopisy Novinky z bradlanského kraja a Považský študent. Od roku 1919 známy
umelecký fotograf magister Ján Halaša vydával satirický
časopis Kocúr. V rokoch, keď komunistická strana bola zakázaná, marxisticko-leninská tlač vychádzala ilegálne. V roku
1934 vychádzal ilegálny časopis Trenčianska Pravda. Tlačila
sa u pána Janoviča, na dnešnom Mierovom námestí, vo dvore,
kde mal obuvnícku firmu. Vyšlo aj niekoľko čísel Bojovníka.
Na Hviezdoslavovej ulici sa v roku 1938 vydával ilegálny
časopis Iskra. V Čachticiach začal v roku 1939 vychádzať
časopis Hlas ľudu, ktorý vychádzal do roku 1941.
Periodiká po r. 1945.
Po skončení druhej svetovej vojny 18. augusta 1945 začal
vychádzať politický týţdenník Považský hlas, ktorý vydával
Okresný revolučný národný výbor v Trenčíne. Zanikol v roku
1948. Problémy spojené so socializáciou dediny si vynútili
opäť nanovo vydávať okresný časopis. V roku 1950 začali vychádzať Družstevné zvesti, ktoré v roku 1954 zmenili názov
na Roľnícke noviny. Bol to jediný v tom čase vychádzajúci
okresný týţdenník. Posledné číslo vyšlo v roku 1959. Od roku
1952 po vznik Trenčianskych novín vychádzal týţdenník
O novú dedinu, ktorý o dva roky zmenil názov na Považan.
Po územnej reorganizácii a utvorení Trenčianskeho okresu, do
ktorého sa včlenil i Novomestský okres a časti okresov piešťanského, myjavského a bánovského, vznikli podmienky na
vydávanie regionálneho časopisu. V roku 1960 vznikol nový
politický týţdenník Trenčianske noviny. Po 2. svetovej vojne
963

v r. 1945 začala vychádzať nová skupina periodík. Boli to periodiká závodné. Pred znárodnením firmy Nehera vychádzal
Neherov zpravodaj. Od roku 1946 zmenil názov na Úspech.
Od roku 1947 zmenil názov na Slovena. Bol to spoločný časopis firmy Nehera a závodu Slovena (dnešnej Meriny). Spoločné vydávanie netrvalo dlho, asi po necelom roku opäť vychádza časopis Úspech. Od 1. septembra 1945 firma Thiberghien začala vydávať svoj časopis Naše zrkadlo. V roku
1947, kedy dnešná Merina niesla názov Slovena, začal vychádzať uţ spomínaný spoločný dvojtýţdenník Slovena .
V roku 1949 sa časopis vrátil k názvu Naše zrkadlo. V r.
1950-1953 vychádzal Náš kraj v stavebníctve, časopis Pozemných stavieb v Trenčíne. Povaţské mäsové závody mali
časopis Mäsna od roku 1950 – 1951. Okresný úrad národného
zdravia v Trenčíne vydával v rokoch 1951 – 1954 Vírus.
Kvasný priemysel v Trenčíne vydával v rokoch 1954 – 1955
mesačník Droždiarenske a liehovarnícke zvesti. Hospodársky a dopravný závod v Trenčíne vydával cyklostilový
časopis Hlas závodu. Cyklostilový časopis vydával v roku
1952 – 1953 i Okresný poštový úrad v Trenčíne pod názvom
Trenčiansky poštár. Od roku 1951 závod Továreň na obrábacie stroje v Trenčíne vydával mesačník Hlas kovákov.
Chirana Stará Turá od roku 1950 vydávala dvojtýţdenník
Jemnomechanik. Najmladším závodným časopisom bol
dvojtýţdenník Cementární a vápeniek, ktorý začal vychádzať
15. septembra 1965 pod názvom CEVA.
Rok 1989 bol zlomový aj pre periodickú tlač.
Vznikal pomerne veľký počet inzertných periodík. Mnohé
však po roku aţ dvoch rokoch postupne prestali vychádzať.
Zotrvali len niektoré. Najznámejší je časopis Pardon. Ďalej
vychádza Benefit, Trenčiansko Dubnicko-Ilavsko, Trenčiansky garant. Zánikom roľníckych druţstiev po roku 1989
zanikajú i periodiká, ktoré si roľnícke druţstvá vydávali. Táto
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skupina periodík bola veľmi silná, pretoţe takmer kaţdé
Jednotné roľnícke druţstvo si vydávalo svoj časopis. V deväťdesiatich rokoch minulého storočia začali vo zvýšenej
miere vychádzať periodiká mestských a obecných úradov.
Doteraz tvoria najrozsiahlejšiu skupinu periodík. Väčšina
z nich od svojho vzniku vychádza dodnes. Práve tieto periodiká prinášajú najbohatšie a najzaujímavejšie informácie zo
svojej obce alebo mesta, najviac prispievajú k mapovaniu regiónu. Mnohé z nich sú po obsahovej i grafickej stránke na
veľmi vysokej úrovni. Okrem Trenčianskych novín, Info
Trenčín, Trenčianskeho echa a Trenčianskeho blesku, ktoré
vychádzajú v Trenčíne, spomeniem ďalšie – Mestský úrad
v Dubnici nad Váhom vydáva Dubnické noviny, v Novej
Dubnici Novodubnické zvesti, Stará Turá vydáva časopis
Staroturiansky spravodajca, Myjava vydáva Kopaničiar expres a Myjavské noviny, Mesto Nemšová vydáva periodikum
Nemšovský spravodajca, Brezová pod Bradlom Novinky
spod Bradla, Nové Mesto nad Váhom časopis Novomestský
spravodajca, Povaţská Bystrica Považskobystrické novinky, v Bánovciach nad Bebravou vydávajú Bánovské noviny.
Z periodík, ktoré vydávajú obecné úrady, sa vydávajú Beckovské noviny, Bierovské zvesti, Bodovské noviny, Bolešovský hlas, Bzinský chýrnik, Čachtické noviny, Hlásnik
spod Plešivca (vydáva obecný úrad Hrachovište), Obecné
noviny obce Chocholná – Velčice, Obecné noviny obce
Opatovce, Informátor obce Lubina, Omšenské noviny,
Hlasy spod Krasína, Info Lúka, Informátor obce Kočovce,
Jablonský klebetník, Ivanovský spravodajca, Krajnianske
noviny, Lehotské noviny, Lipovec (vydáva obec Horné
Srnie), Moravskolieskovký hlásnik, Pobedimčan, Soblahovské noviny, Stankovský informátor, Súčanský hlásnik
(vydáva obec Horná Súča), Teplanský občasník, Turnianske
noviny, Vrbovčan, Zvesti Adamovských Kochanoviec.
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Malý počet tvoria periodiká náboţenské a školské. Mnohé
školy svoje periodiká prestali vydávať. Stredná zdravotnícka
škola v Trenčíne vydáva časopis pod názvom Celulla a Trenčianska univerzita TnU Trendy. Z náboţenskej tlače sa
vydávajú Farské listy, ktoré vydáva Farský úrad v Trenčíne
a Trenčiansky evanjelik.
Vlastné poznámky
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K alendár výroč í osobn ostí a ud al ostí
v me ste Trenčín v roku 2007
Kalendár zostavený Verejnou kniţnicou Michala Rešetku
v Trenčíne obsahuje prehľad osobností a udalostí, ktoré sú
spracované v jej katalógoch a kartotékach. Objektívny prístup
k historickým udalostiam a osobnostiam je vyjadrený tým, ţe
do kalendára boli zaradené aj také výročia, ktoré sa v nedávnej
dobe neuvádzali, ale aj také, ktoré boli v minulosti
„glorifikované“. Kritériom výberu bolo výročie osobnosti
a historickej udalosti významnej pre región. Hodnovernosť
verifikuje súpis pouţitej literatúry, z ktorej sa vychádzalo pri
zostavovaní kalendára. Vzhľadom na to, ţe rôzne slovníkové
a encyklopedické pramene sa niekedy rozchádzajú v biografických údajoch, dátumoch a miestach narodenia a úmrtia
jednotlivých osobností, tak pri zostavení tohto kalendára za
základ sa vzali údaje zo šesť dielneho Slovenského biografického slovníka.
Kalendár bol rozdelený na dve časti :
1. zoznam jubilujúcich osobností a zoznam historických
udalostí, keď pri biografickom hesle je uvádzaný – dátum
narodenia (označený *) a dátum úmrtia (označený +), vzťah
k regiónu (rodák, pôsobenie, návštevy, úmrtie, pochovaný),
profesia ;
2. zoznam historických udalostí, pri ktorých je uvedený dátum
a jej stručná charakteristika.
Usporiadanie je chronologické. Na uľahčenie orientácie je
určený menný a zemepisný register.
Osobitnú časť tvorí zoznam jubilujúcich obcí a miest
Trenčianskeho okresu.
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A) Zoznam jubilujúcich osobností
mesiac január
1.1.1857* František Biringer, lekár, odborný spisovateľ.
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel r. 1931 v Nitre –
150. výročie narodenia
3.1.1982+ Juraj Fojtík, historik, archivár, publicista.
Pôsobil v Trenčíne, Moravskom Lieskovom,
Hornej Súči. Narodil sa 15.4.1925 v Horných
Salibách. Zomrel v Nitre – 25. výročie úmrtia
3.1.1907* Štefan Samák, - kňaz, národovec. Narodil sa v
Trenčíne-Záblatí. Pôsobil v Trenčianskej Turnej.
Zomrel 21.6.1990 v Lednici – 100. výročie
narodenia
13.1.1902* Bedrich Grünwald, lesník, pedagóg. Narodil sa v
Trenčianskych Stankovciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel v roku 1993 v Prahe – 105. výročie
narodenia
13.1.1667+ Gabriel Ilešházi, trenčiansky ţupan. Pôsobil
v Trenčíne – 340. výročie úmrtia
17.1.1962+ Karol Dembovský, publicista, tréner. Narodil sa
1.10.1885 v Haniske. Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskej Teplej. Zomrel v Trenčíne – 45. výročie
úmrtia
21.1.1982+ Igor Fábry, botanik - mykológ, publicista, úradník. Narodil sa 6.3.1900 v Trenčíne. Zomrel
v Bratislave – 85. výročie úmrtia
21.1.1897* Karol Šmidke, politik. Pôsobil v Trenčíne. Narodil sa v Ostrave - Vítkoviciach. Zomrel 15.12.
1952 v Bratislave – 110. výročia narodenia
22.1.1907* Ján Holák, právnik, historik. Narodil sa a pôsobil
v Trenčíne, kde aj 20.6.1988 zomrel – 100. výročie narodenia
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26.1.1987+ Eduard Lifka, agronóm, odborník v mraziarenstve. Narodil sa 15.5.1928 v Trenčíne. Zomrel
v Bratislave – 20. výročie úmrtia
27.1.1987+ Jozef Ţatko, maliar, reštaurátor. Narodil sa
13.9.1930 v Rybanoch, kde aj pôsobil. Pôsobil aj
v Trenčíne. Zomrel v Bánovciach nad Bebravou –
20. výročie úmrtia
28.1.1877* Jozef Buday, cirkevný hodnostár, politik, spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne, pôsobil v Bošáci,
Moravskom Lieskovom. Zomrel 15.11.1939
v Leopoldove – 130.výročie narodenia
29.1.1972+ František Hajný, úradník, entomológ. Narodil sa
25.6.1901 v Ratajoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Revúcej – 35. výročie úmrtia
30.1.1902+ Karol F. Richter, hudobný skladateľ, kapelník.
Narodil sa 18.5.1848 v Chebe. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel a čerpal námety pre hudobné
diela – 105. výročie úmrtia
31.1.1912* Vojtech Štibraný, vedec, historik, archivár, múzejník. Narodil sa v Lošonci. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 18.2.1964 v Pustých Uľanoch – 95. výročie narodenia
mesiac február
1.2.1932* Ladislav Jambor, pedagóg, školský inšpektor,
numizmatik, filatelista. Narodil sa v Povaţanoch.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj 3.9.2005 zomrel –
75.výročie narodenia
1.2.1907* Jozef I. Marko, spisovateľ, novinár. Narodil sa v
Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne,
Trenčianskych Tepliciach, Novom Meste nad
Váhom. Zomrel 17.9.1980 v Bratislave – 100.
výročie narodenia
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9.2.1732*

Ján A. Demián, právnik, básnik. Narodil sa
v Trenčíne. Zomrel 2.1.1799 v Bratislave – 275.
výročie narodenia
13.2.1932* Kornel Földváry, literárny kritik. Narodil sa
v Trenčíne – 75.výročie narodenia
14.2.1932* Július Činčár, lekár, amatérsky sochár a maliar.
Narodil sa v Michalovciach. Pôsobí v Trenčíne –
75. výročie narodenia
15.2.1982+ Martin Gajdoš, lekár, pedagóg. Narodil sa
31.10.1930 v Deţericiach - Vlčkove. Pôsobil
v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou. Zomrel
v Bratislave – 25. výročie úmrtia
15.2.1837* Ľudovít A. Mičátek, pedagóg, lexikograf, prekladateľ. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel po roku
1914 v Petrohrade – 170. výročie narodenia
17.2.1972+ Eugen Schindlay, botanik, právnik. Narodil sa
14.4.1911 v Trenčíne, kde je i pochovaný. Zomrel
v Galante – 35. výročie úmrtia
19.2.1902* Vladimír Predmerský, pedagóg, defektológ. Narodil sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v roku 1991 v Bratislave – 105. výročie narodenia
22.2.1642+ Ján Hodík, cirkevný hodnostár, kňaz, spisovateľ.
Narodil sa r. 1585. Pôsobil a zomrel v Trenčíne –
365. výročie úmrtia
23.2.1942* Jozef Čery, pedagóg, kronikár mesta Trenčín. Narodil sa a pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia
23.2.1927* Ladislav Kvasnička, lekár, politik, spisovateľ.
Narodil sa v Belušských Slatinách. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj zomrel 25.3.2002 – 80. výročie
narodenia

970

mesiac marec
2.3.1852+ Ambróz Horňaj, kňaz, pedagóg, matematik
Narodil sa 2.4.1791 v Trenčianskych Tepliciach.
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Cluji – 155. výročie
úmrtia
3.3.1927+ Michal Kišš, pedagóg, osvetový pracovník
Narodil sa 5.12.1846 v Uhrovci. Pôsobil v
Malých Stankovciach. Zomrel v Trenčíne –
80.výročie úmrtia
3.3.1932* Jozef Orság, historik. Narodil sa v Jablonici.
Pôsobil v Trenčíne – 75.výročie narodenia
4.3.1892* Josef Holoubek, maliar. Narodil sa v Hradci
Královém. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel
24.3.1967 – 115. výročie narodenia
9.3.1967+ Kornel Ďurana, pedagóg, matematik, fyzik.
Narodil sa 24.4.1905 v Kysuckom Novom Meste.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 40. výročie
úmrtia
10.3.1927* Anton Blaţej, vysokoškolský pedagóg, akademik. Narodil sa v Nemšovej. Pôsobí v Trenčíne –
80. výročie narodenia
13.3.1842* Karol Brančík, lekár, prírodovedec, historik,
múzejník. Narodil sa v Starej Bystrici. Pôsobil
v Beckove a Trenčíne, kde aj zomrel 18.11.1915 –
165. výročie narodenia
14.3.1907* Ján Kudla, pedagóg, múzejník, verejný činiteľ.
Narodil sa v Adamovských Kochanovciach, kde
je aj pochovaný. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
22.7.1996 v Bratislave – 100. výročie narodenia
19.3.1817* Jozef M. Hurban, kňaz, politik, publicista, národovec. Narodil sa v Beckove. Študoval v Trenčíne. Zomrel 21.2.1888 v Hlbokom – 190. výročie narodenia
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21.3.1692* Michal Kirchvogel, filozof, pedagóg. Narodil sa
v Zinsendorfe. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel
24.5.1736 – 315.výročie narodenia
24.3.1967+ Josef Holoubek, maliar. Narodil sa 4.3.1892 v
Hradci Královém. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 40. výročie úmrtia
25.3.2002+ Ladislav Kvasnička, lekár, politik, spisovateľ.
Narodil sa 23.2.1927 v Belušských Slatinách. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 5. výročie úmrtia
30.3.1997+ Ladislav Zdvíhal, výtvarník, aranţér. Narodil sa
24.11.1913 v Trebišove. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel – 10. výročie úmrtia
31.3.1882* Jozef Branecký, kňaz, pedagóg, spisovateľ.
Narodil sa v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, kde je aj
pochovaný. Zomrel 14.11.1962 v Pezinku – 125.
výročie narodenia
mesiac apríl
8.4.1907* Aladár Kočiš, právnik, politik, publicista. Narodil
sa v Trenčíne. Zomrel 1.4.1984 v Bratislave –
100. výročie narodenia
14.4.1872* Jozef Laco, verejný činiteľ, notár, botanik,
entomológ, ľudový liečiteľ. Narodil sa v Nemšovej-Ľuborči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 1.9.
1941 v Dolnej Súči – 235. výročie narodenia
16.4.1747* Ján Černej, lekár, zverolekár, popularizátor vedy. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel
31.12.1829 na Sliači – 260. výročie narodenia
18.4.1947* Jaroslav Hoštálek, maliar. Narodil sa 19.4.1912
v Klatovoch. Pôsobí v Trenčíne – 95. výročie
narodenia
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21.4.1932* Vladimír Predmerský, dramaturg, teoretik bábkového divadla. Narodil sa v Trenčíne – 75. výročie narodenia
22.4.1932+ Vojtech Nemák, organizátor protipoţiarnej -.
Narodil sa 11.1.1861 v Kláštore pod Znievom.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 75. výročie
úmrtia
27.4.1917* Jozef Ďurčo, lekár, rádiológ. Narodil sa v
Diviackej Novej Vsi. Zomrel 7.5.1991 v Trenčíne
– 90. výročie narodenia
mesiac máj
5.5.1902* Ján Mjartan, múzejník, etnograf, pedagóg.
Narodil sa v Sebedraţí. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 16.12.1996 v Bratislave – 105. výročie
narodenia
6.5.1877+ Viliam Paulíny - Tóth, spisovateľ, politik, redaktor, publicista. Narodil sa 3.6.1826 v Martine.
Pôsobil v Zemianskom Podhradí, Novom Meste
nad Váhom, a Trenčíne, kde čerpal aj námet pre
literárne diela. Zomrel v Bratislave – 130. výročie
úmrtia
9.5.1907+ Ján Porubský, právnik, publicista. Narodil sa
22.3.1846 v Trenčíne, kde pôsobil i zomrel – 100.
výročie úmrtia
12.5.1542* Zachariáš Mošovský - Rohoţník, kňaz, trenčiansky arcidiakón, biskup. Narodil sa v Povaţanoch – Mošovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20.7.1587 vo Viedni – 465. výročie narodenia
12.5.1847+ Anton Rochel botanik, lekár. Narodil sa 18.6.
1770 v Neunkirchene. Pôsobil v Trenčianskej
ţupe. Zomrel v Grazi – 160. výročie úmrtia
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14.5.1877* Ján Detrich, spisovateľ, prekladateľ. Narodil sa
v Trenčíne – Biskupiciach. Zomrel 26.4.1951
v Trnave – 130. výročie narodenia
15.5.1852* Ladislav Janovský, pedagóg, člen Prírodného
spolku ţupy Trenčianskej. Narodil sa v Púchove.
Pôsobil v Trenčíne, kde 6.5.1920 zomrel – 155.
výročie narodenia
21.5.1932* Jozef Fízel, sochár. Narodil sa v Martine. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj 23.8.1998 zomrel – 75. výročie
narodenia
31.5.1997+ Ján šandora, maliar. Narodil sa 12.8.1912 v
Trenčianskej Teplej, kde je aj pochovaný. Zomrel
v Trenčianskych Tepliciach – 10. výročie úmrtia
mesiac jún
2.6.1852+ Mikuláš Dohnány, spisovateľ, historik, redaktor.
Narodil sa 28.11.1824 v Dolných Drţkovciach.
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 155.
výročie úmrtia
3.6.1907* Ţigmund Kriţan, lekár - radiológ, pedagóg.
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 5.4.1964 v Bratislave – 100. výročie narodenia
4.6.1982
Vojtech Bardoš, lekár - virológ. Narodil sa 30.9.
1914 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia
4.6.1622+ Peter Revai, hodnostár krajinský, historik. Narodil sa 2.2.1568 v Sklabini. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel. Pochovaný je v Martine – 385.
výročie úmrtia
15.6.1942+ Adolf Pechány, pedagóg, novinár, publicista.
Narodil sa 15.2.1859 v Ilave. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Budapešti – 65. výročie úmrtia
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15.6.1937* Fridrich Varga, lekár, biochemik, autor
odborných učebníc. Narodil sa v Trenčíne, kde aj
pôsobil. Zomrel 6.7.1998 v Novom Meste nad
Váhom – 70. výročie narodenia
16.6.1747* Ján Kvašay, kňaz, spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, kde aj
3.10.1810 zomrel – 260. výročie narodenia
17.6.1822* Ján Fridvalský, zoológ-entomológ, zememerač.
Narodil sa v Rajci. Študoval v Trenčíne a robil
zoologický výskum v Trenčianskej ţupe. Zomrel
29.3.1895 v Budapešti – 285. výročie narodenia
18.6.1952+ Karol Točík, pedagóg, osvetový pracovník. Narodil sa 25.1.1888 v Ústí nad Oravou. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj zomrel – 55. výročie úmrtia
24.6.1937* Mária Klimanová, maliarka. Narodila sa v Trenčíne – 70. výročie narodenia
29.6.1952* Bedrich Schreiber, výtvarník, grafik. Narodil sa
v Trenčíne – 55. výročie narodenia
mesiac júl
1.7.1927* Milan Drobena, pedagóg, publicista. Narodil sa
vo Višňovom. Pôsobí v Trenčíne – 80. výročie
narodenia
6.7.1967+ Herman Fischer, hudobník, zbormajster 71. Pešieho trenčianskeho pluku Narodil sa 4.1.1884
v Rumburku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 40. výročie úmrtia
8.7.1972+ Śtefan Janšák, ekonóm, pedagóg, verejný činiteľ. Narodil sa 14.9.1886 v Osuskom – 35. výročie úmrtia
9.7.1997+ Teodor Burian, geodet, filatelista. Narodil sa
15.5.1914 v Nálepkove. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel – 10. výročie úmrtia
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10.7.1942* Ladislav Kobza, fotograf. Narodil v Opatovej
nad Váhom. Pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia
10.7.1987+ Śtefánia Pártošová, poétka. Narodila sa 28.10.
1913 v Trenčíne. Zomrela v Bratislave – 20. výročie úmrtia
14.7.1897* Śtefan Červeňan, ovocinár. Narodil sa v Trenčianskej Turnej, kde pôsobil aj 8.2.1948 zomrel.
Pôsobil v Trenčíne – 110. výročie narodenia
20.7.1587+ Zachariáš Mošovský - Rohoţník, kňaz, trenčiansky arcidiakón, biskup. Narodil sa 12.5.1542
v Povaţanoch - Mošovciach. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel vo Viedni – 420. výročie úmrtia
22.7.1922* Emil Prekop, kňaz, výtvarník. Narodil sa
v Kriváni. Pôsobil v Trenčíne – 85. výročie
narodenia
23.7.1932* Adela Beláková, entomologička, pedagogička.
Narodila sa v Horňanoch. Študovala v Trenčíne –
75. výročie narodenia
26.7.1967+ Rudolf Kuba, ekonóm. Narodil sa 21.3.1923
v Bošáci, kde je aj pochovaný. Študoval v Trenčíne. Zomrel vo Florentíne – 40. výročie úmrtia
27.7.1907* Július Kontšek, hudobný skladateľ, pedagóg.
Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel
11.11.1974 v Novom Meste nad Váhom – 100.
výročie narodenia
mesiac august
4.8.1972+ Ján Hajduch, fotograf. Narodil sa 18.3.1903
v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 35. výročie
úmrtia
4.8.1682+ Ján Sinapius – Horčička st., kňaz, spisovateľ.
Narodil sa 1.11.1625 na Oravskom Podzámku.
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5.8.1977+
7.8.1852*

15.8.1972+
17.8.1897*

18.8.1697*
19.8.1887*
20.8.1852+

22.8.1917+
25.8.1937*

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Halle – 325.
výročie úmrtia
Ivan Pietor, právnik, verejný činiteľ. Narodil sa
29.7.1904 v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 30. výročie úmrtia
Artúr Lieskovský, maliar, pedagóg, úradník.
Narodil sa v Dubnici nad Váhom. Pôsobil
v Trenčíne, kde 9.3.1920 zomrel – 155. výročie
narodenia
Michal Haško, zvonolejár. Narodil sa 28.9.1894
vo Vyhniach. Zomrel v Trenčíne – 35. výročie
úmrtia
Milan Polák, pedagóg, dôstojník, politik. Narodil
sa v Čadci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 2.8.1951
medzi Kostolnou a Záblatím – 110. výročie
narodenia
Stanislav Grünberg, maliar. Narodil sa v Trenčíne. Dátum a miesto úmrtia neznáme – 310.
výročie narodenia
Śtefánia Mičátková, pedagogička, spisovateľka,
publicistka. Narodila sa v Trenčíne, kde pôsobila,
aj 13.2.1980 zomrela – 120. výročie narodenia
František Madva, kňaz, ovocinár, ľudový
liečiteľ. Narodil sa 14.9.1786 v Skalici. Pôsobil v
Trenčíne, Nemšovej, Trenčianskej Teplej,
Trenčianskych Tepliciach. Zomrel v Nitrianskych Sučanoch – 155. výročie úmrtia
Jozef Losy, pedagóg, zoológ, entomológ. Narodil sa 26.5.1874 v Trenčíne. Zomrel v Budapešti –
90. výročie úmrtia
Jozef Poláček, pedagóg, fotograf. Narodil sa
v Košolnej. Pôsobil v Trenčíne – 70. výročie
narodenia
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27.8.1987+ Rudolf Uher, sochár. Narodil sa 19.7.1913
v Lubine. Pôsobil v Starej Turej, Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 20. výročie úmrtia
mesiac september
1.9.1892* Viktor Buchta, pedagóg, ovocinár, organizátor
ovocinárstva a záhradníctva, publicista. Narodil sa
v Motešicich. Študoval v Trenčíne. Zomrel 12.12.
1965 v Bratislave – 115. výročie narodenia
2.9.1872* Michal Holmík, archivár, včelár. Narodil sa v
Slanici na Orave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
13.3.1948 zomrel – 135. výročie narodenia
7.9.1937* Ivor Ripka, jazykovedec. Narodil sa v Bratislave.
Pôsobil v Trenčíne, kde čerpal i námet pre jazykovedné diela – 70. výročie narodenia
8.9.1977+ Rudolf Dostál, maliar. Narodil sa v roku 1916 v
Heřmanovom Městci. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 30. výročie úmrtia
9.9.1957* Jozef Dzielava, výtvarník. Narodil sa v Trenčíne
– 50. výročie narodenia
12.9.1897+ Jozef Budavary - Krička, kňaz, prírodovedec,
pedagóg, básnik. Narodil sa 22.12.1813 v Ruţomberku. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel –
110. výročie úmrtia
14.9.1786* František Madva, kňaz, botanik, ľudový liečiteľ.
Narodil sa v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, Nemšovej, Trenčianskej Teplej, Nitrianskom Rudne.
Zomrel 20.8.1852 v Nitrianskych Sučanoch –
155. výročie narodenia
16.9.1957* Marián Chovanec, cirkevný hodnostár, Trenčín,
rodák – 50. výročie narodenia
21.9.1787+ Andrej T. Koroda, kňaz, spisovateľ, pedagóg.
Narodil sa 7.8.1731 v Trenčíne, kde aj pôsobil.
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Zomrel v Trenčianskych Tepliciach – 220. výročie úmrtia
21.9.1827* Ján Štúr, sudca, publicista. Narodil sa v Uhrovci.
Pôsobil v Trenčíne, kde je aj pochovaný. Zomrel
23.9.1905 v Adamovských Kochanovciach – 180.
výročie narodenia
24.9.1887* Gerhard Šebák, právnik, publicista, historik.
Narodil sa v Trenčíne, kde pôsobil aj zomrel
27.11.1970 – 120. výročie narodenia
27.9.1907* Michal Valo, kňaz, prekladateľ. Narodil sa v Tvrdošovciach. Pôsobil v Trenčíne – 100. výročie
narodenia
8.7.1972* Michal Pribus, spisovateľ, pedagóg, redaktor,
dramaturg. Narodil sa 30.9.1912 v Podolí. Študoval v Trenčíne – 95. výročie narodenia
mesiac október
4.10.1902* Rudolf Michalec, ekonóm, fotograf. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj pôsobil – 105. výročie narodenia
11.10.1902* Alexander Čerňanský, národohospodár. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil – 105. výročie
narodenia
14.10.1927*Jozef Watzka, archivár, historik. Narodil sa
v Trnave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 12.4.1990
v Bratislave – 80. výročie narodenia
16.10.1892*Ján Hrušovský, lekár. Narodil sa v Novom
Meste nad Váhom, kde pôsobil a je pochovaný.
Študoval v Trenčíne. Zomrel 19.4.1944 v Bratislave – 115. výročie narodenia
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16.10.1882*Juraj Janoška, právnik, politik. Narodil sa v
Liptovskej Sielnici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
23.4.1945 v Lučenci – 125. výročie narodenia
16.10.1897*Dezider Molec, notár, kronikár. Narodil sa v
Starej Turej. Pôsobil v Trenčianskej Teplej, Čachticiach, Trenčíne - Istebníku. Dátum a miesto
úmrtia nezistené – 110. výročie narodenia
22.10.1922*Katarína Hrobárová-Vrzalová, divadelná herečka. Narodila sa v Trenčíne – 85. výročie
narodenia
24.10.1982+Ján Marták, literárny vedec, divadelný a kultúrny pracovník, správca Matice slovenskej.
Narodil sa 10.8.1903 v Dolnom Srní. Pôsobil v
Trenčíne, Novom Meste nad Váhom. Zomrel
v Bratislave – 25. výročie úmrtia
28.10.1932+ Augustín D. Laczko, kňaz, geológ, paleontológ.
Narodil sa 22.7.1860 v Trenčíne. Zomrel vo
Veszpréme – 75. výročie úmrtia
mesiac november
1.11.1652* Henrich Berzevici, kňaz, spisovateľ. Narodil sa
v Brezovičke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20.6.
1713 v Banskej Bystrici – 355. výročie narodenia
1.11.1952* Július Brúna, architekt, urbanista. Narodil sa
v Kotešovej. Pôsobí v Trenčíne – 55. výročie
narodenia
7.11.1992+ Alexander Dubček, politik. Narodil sa 27.11.
1921 v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Prahe – 15. výročie úmrtia
12.11.1867*Karol Štúr ml., verejný činiteľ, redaktor. Narodil
sa v Trenčíne, kde pôsobil aj zomrel 15.2.1925 –
140. výročie narodenia
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13.11.1932*Stanislav Ďuriš, zbormajster. Narodil sa v Trenčíne - Závaţí. Zomrel 24.11.1978 v Bratislave –
75. výročie narodenia
13.11.1752+Ladislav Soréni, cirkevný hodnostár, spisovateľ.
Narodil sa 28.10.1670 v Trenčíne. Zomrel v Nitre
– 255. výročie úmrtia
14.11.1962+Jozef Branecký, kňaz, pedagóg, spisovateľ.
Narodil sa 31.3.1882 v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, kde je aj pochovaný. Zomrel v Pezinku – 45.
výročie úmrtia
17.11.1887*Pavol Stacho, úradník, spisovateľ, publicista.
Narodil sa v Martine. Pôsobil v Trenčianskych
Tepliciach. Zomrel 26.7.1946 v Trenčíne – 120.
výročie narodenia
19.11.1837*Ján B. Mičátek, básnik, publicista, pedagóg.
Narodil sa v Malých Stankovciach. Študoval
v Trenčíne. Zomrel 24.1.1905 v Kisači – 170.
výročie narodenia
20.11.1782*Juraj Š. Sina, bankár, trenčiansky ţupan, veľkostatkár. Miesto narodenia nezistené. Pôsobil v
Trenčianskej ţupe. Zomrel 18.5.1856 vo Viedni –
225. výročie narodenia
21.11.1992+Anton Bagin, kňaz, pedagóg, historik. Narodil sa
10.9.1923 v Ilave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Bratislave – 15. výročie úmrtia
26.11.1922*Gabriel Zelenay, reportér, novinár, športový
funkcionár. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 8.3.2003 v Bratislave – 85. výročie narodenia
30.11.1642*Andreas Pozzo, výtvarník, freskár. Narodil sa
v Trenčíne, pôsobil. Zomrel 31.8.1709 vo Viedni
– 365. výročie narodenia
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mesiac december
12.12.1952*Milan Kulich, vojenský odborník, publicista,
filatelista. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 26.5.2003
zomrel – 55. výročie narodenia
5.12.1937+ Juraj Czeizel, kňaz, publicista. Narodil sa 19.4.
1865 v Kláštore pod Znievom. Pôsobil v Trenčíne, Moravskom Lieskovom. Zomrel v Terchovej – 70. výročie úmrtia
8.12.1962+ Śtefan Furka, matematik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 1.10.1906 v Trenčíne. Zomrel
v Bratislave – 45. výročie úmrtia
10.12.1937*Olivier Porubský, fotograf. Narodil sa v Predajnej. Pôsobí v Trenčíne – 70. výročie narodenia
10.12.1947+Mária Turková, politička. Narodila sa 4.2.1911
v Uhrovci. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela v Púchove – 60. výročie úmrtia
11.12.1987+Śimon Omanik, lekár. Narodil sa 14.11.1914
v Trenčianskych Miticiach. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel – 20. výročie úmrtia
12.12.1812+Andrej Mesároš, kňaz, spisovateľ, bernolákovec.
Narodil sa 23.10.1741 vo Varíne. Pôsobil v
Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou, Hornej Súči,
Soblahove. Zomrel v Nitre – 195. výročie úmrtia
13.12.1917*Ján Rekem, kňaz, publicista, bibliograf. Narodil
sa v Trenčianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne,
Veľkých Chlievanoch. Zomrel 25.11.1989 vo
Winipegu – 90. výročie narodenia
14.12.1767*Ladislav Alagovič, kňaz, spisovateľ, bernolákovec. Narodil sa v Malţenici. Pôsobil v Trenčíne, Bošáci. Zomrel 31.12.1846 v Skalici – 240.
výročie narodenia
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15.12.1887*Theodor J. Mousson, maliar. Narodil sa v Högyésze. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 6.11.1946
zomrel – 120. výročie narodenia
16.12.1927*František Spáčil, fotoreportér. Narodil sa v Dovalove. Pôsobil v Trenčíne – 80. výročie narodenia
17.12.1932+Leopold Stark, elektrotechnik, vynálezca. Narodil sa 4.5.1866 v Trenčíne. Zomrel v Budapešti –
75. výročie úmrtia
21.12.1972+Rudolf Čepelák, pedagóg, entomológ. Narodil sa
16.4.1886 v Kutnej Hore. Pôsobil v Trenčíne Zlatovciach. Zomrel v Českom Brode – 35. vyročie úmrtia
27.12.1897*Imrich Frič, lekár, spisovateľ. Narodil sa v Ţupčanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 25.11.1973
v Hlohovci – 110. výročie narodenia

B.

Zoznam obcí a miest Trenčianskeho okresu, ktoré si
v roku 2007 pripomenuli jubileum prvej písomnej
pamiatky

1212
1242
1297
1332

Rozvadze (časť obce Trenčianske Stankovce)
Ľuborča (časť Nemšová)
Skalská Nová Ves (časť Skalka nad Váhom)
Adamovské Kochanovce
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1332
1332
1332
1332
1352
1402
1402
1467
1477
1477
1952
1972
1972
1972

Bobot
Omšenie
Soblahov
Veľké Bierovce
Horňany
Adamovce (časť Adamovské Kochanovce)
Malé Bierovce (časť Adamovské Kochanovce)
Trebieň sa zlúčila s obcou Adamovské Kochanovce
Melčice (časť Melčice-Lieskové)
Štvrtok
zlúčením Kostolnej a Dolného Záriečia vznikla obec
Kostolná -Záriečie
Bobotská Lehota sa zlúčila s obcou Bobot
vznikli Trenčianske Stankovce zlúčením obcí Malé
Stankovce, Veľké Stankovce, Rozvadze, Sedličná
Kubra sa zlúčila s mestom Trenčínom

C) Výročia regionálnych udalostí v okrese Trenčín
1242
1302
1352
1412
1587
1622

vpád Tatárov na Povaţie
daroval Václav III. Matúšovi Čákovi trenčiansky
hrad
postavenie neskororománskeho kostola v Petrovej
Lehote
povýšenie Trenčína na slobodné kráľovské mesto
postihol Trenčín mor
postihla Trenčín povodeň
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1637
1647
1672
1712
1757
1792
1847
1857
1862
1867
1877
1877
1892
1897
1902
1907
1907
1907
1907
1912
1912
1922

vznik Vokálovej tlačiarne v Trenčíne a zároveň
najstaršej tlačiarne na Povaţí
príchod prvých jezuitov do Trenčína
padol pri Trenčíne meteor
Mikuláš Ilešházi dal postaviť na námestí v Trenčíne
morový stĺp so Svätou Trojicou
bol postavaný kaštieľ v Trenčianskych Miticiach
podľa nariadenia uhorskej vlády sa začalo na trenčianskom gymnáziu vyučovať prvýkrát po Maďarsky
Ľudovít Stárek vysadil „Ľudový hájik“ pri Brezine
zachvátil Trenčín poţiar
vznik tlačiarne F.X.Škarnicla v Trenčíne
vznik ľudovej školy izraelitskej náboţenskej obce
v Trenčíne
vznik Prírodovedného spolku ţupy Trenčianskej v
Trenčíne
v Trenčíne pozorovali severnú polárnu ţiaru
bola zaloţená kniţnica pri kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach
slávnostne odovzdali do uţívania prvý ţelezničný
most v Trenčíne
vznik Skloobalu v Nemšovej
vznik Meriny v Trenčíne – pôvodne Tiberghien
a syn
elektrické osvetlenie ulíc a domácností v Trenčíne
bola vytvorená botanická záhrada v mestskom parku
v Trenčíne
elektrifikácia v Trenčianskej Teplej
otvorenie prvého kina Apolo v Trenčíne
postavenie ţidovskej synagógy v Trenčíne
vznik Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku v
Trenčíne
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1922
1932
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1942
1942
1942
1942
1947
1947
1952
1952
1957
1957
1957
1957
1957

štrajk robotníkov a roľníkov v Novom Meste nad
Váhom
vznik speváckeho zboru Drotár v Trenčíne – Orechovom
bol uskutočnený v Trenčianskych Tepliciach 1. ročník európského festivalu komornej hudby, predchodca festivalu Hudobné leto
zaloţili ochotnícke divadlo v Omšení
vznik Závodov TOS v Trenčíne
postavené kino Ţihľavník v Omšení
bolo dané do prevádzky kúpalisko Zelená ţaba
v Trenčianskych Tepliciach
vznik basketbalu v Trenčíne
vznik organizácia skautu v Trenčianskej Teplej
prvé bombardovanie Trenčína
24. marca vypravený prvý transport ţivot z Trenčína
na nútené práce
zaloţená prvá vojenská Padáková škola v Trenčíne
znovu postavený orientačný kríţ v Trenčíne pri
vchode na Brezinu
vznik Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne
sa konal v Trenčianskych Tepliciach 1. zjazd ţivnostnícko-obchodnícky
vznik Konštrukty v Trenčíne
vznik Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v
Trenčíne
vznik Závodného klubu pri Konštrukte v Trenčíne
vznik Zlatokovu v Trenčíne
vznik Výskumného a vývojového ústavu maltovín v
Trenčíne
vznik Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne
elektrifikácia v Dolnej Porube,
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1962
1962
1962
1972
1977
1982
1987
1987
1992
1992
1992
1997
1997
1997
1997
1997
1997

zavedenie vodovodu vo Vaďovciach
vznik Stredného odborného učilišťa strojárskeho
v Trenčíne
bola vytvorená fotografická skupina Méta v Trenčíne
vznik Inštitútu vzdelávania GR Slovakotexu v Trenčíne
postavený hotel Jalta v Trenčianske Teplice
postavené Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne (bývalý
Okruhový dom armády)
vznikla hudobná skupina Bez ladu a skladu v Trenčíne
vznikol Klub priateľov pre dejiny vedy a techniky
pri Slovenskej akadémii vied, pobočka v Trenčíne
vznik Základnej školy sv. Andreja a Svorada v
Trenčíne
obnovenie činnosti telovýchovnej jednoty Sokol v
Trenčíne
vznikla Trenčianska nadácia pre vzdelávanie v
Trenčíne
bola zaloţená Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne
bol zaloţený Klub priateľov Vojtecha Zamarovského v Trenčíne
vznikla Spoločnosť slovensko-indického priateľstva
v Trenčíne
vzniklo Ţivnostenské spoločenstvo Trenčianskeho
kraja v Trenčíne
vznikla Asociácia regionálnych zdruţení miest a obcí Trenčianskeho kraja
bola zaloţená mimovládna organizácia Krajské
grémium tretieho sektoru v Trenčíne
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1997
2002
2002

vznikla nadácia Zachráňte našu budúcnosť v Trenčíne
vzniklo Komunitné centrum Trenčín – Juh
1. mája zriadené Klientske centrum na Mestskom
úrade v Trenčíne

Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín
dátum
narodenia

dátum úmrtia

funkcia
v rokoch

meno a priezvisko

funkcia

miesto pochovania

?

01.1940

1887 – 1918

Ernest Ucsnay

mešťanosta

Rakosliget - Maďarsko

20.08.1860

02.05.1928

1918 – 1919

Alexander Zelenay

mešťanosta

evanjelický cintorín

?

?

1919 – 1920

Jozef Laco

mešťanosta

?

28.03.1875

01.01.1960

1920 – 1922

Cyril Svoboda

mešťanosta

mestský cintorín 1-2-1-22

29.05.1883

02.03.1965

1923 – 1924

Ing. Gustav Dohnányi

starosta

evanjelický cintorín

02.11.1871

06.06.1954

1924 – 1928

Rudolf Misz

starosta

kaplnka pri dolnom vchode

02.03.1861

24.04.1939

1928 – 1939

Jozef Reihel

starosta

mestský cintorín 1-4-1R-2

- ----

- ----

1939 – 1942

JUDr. Ján Zaťko

starosta

pochovaný v N. Zámkoch

1860

05.01.1946

1942 - 1944

Juraj Boček

vlád. komisár

mestský cintorín v Trenčíne

- ---- -

- ----

1944 – 1944

JUDr. Ján Zaťko

vlád. komisár

pochovaný v N. Zámkoch

- ---- -

- ----

1942 – 1945

JUDr. Ján Zaťko

mešťanosta

pochovaný v N. Zámkoch

ušiel s Nemcami

1945 – 1945

Štefan Markovič

mešťanosta

- ---- ---

rok 1945
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24.09.1887

27.11.1970

1945 - 1945

JUDr. Gerhard Šebák

mešťanosta

mestský cintorín v Trenčíne

25.06.1895

14.01.1975

1945 – 1945

Ján Zeman

predseda RNV

evanjelický cintorín

17.09.1895

15.11.1984

1945 – 1946

Ján Barták

predseda MNV

mestský cintorín 1-4-3-70

16.06.1913

13.02.1995

1946 – 1948

Dr. Jozef Baár

predseda MNV

mestský cintorín 1-5–17-5

19.11.1920

13.11.1972

1948 – 1948

Ján Mikula

predseda MNV

mestský cintorín 2-2-1-30

?

?

1948 – 1949

Eduard Klčo

predseda MNV

pochovaný v Martine

09.12.1910

15.05.1973

1949 – 1951

Štefan Ondruška

predseda MNV

vpravo od kaplnky v Trenčíne

23.04.1915

24.02.1999

1951 – 1954

Vojtech Kianička

predseda MNV

mestský cintorín urnový háj

16.06.1906

12.09.1983

1954 – 1971

Anton Tomáš

predseda MsNV

mestský cintorín urnový háj

07.12.1921

25.04.1977

1971 – 1977

Rudolf Pajtina

predseda MsNV

cintorín Kubra

08.08.1932

ţijúci

1977 - 1994

Štefan Rehák

predseda MsNV,
primátor mesta

14.02.1954

ţijúci

1994 - 2003

Ing. Jozef Ţiška

primátor mesta

29.11.1964

ţijúci

2003 - 2003

Ing. Juraj Liška

primátor mesta

15.03.1967

ţijúci

2003 –2006

Ing. Branislav Celler

primátor mesta

21.12.2006

ţijúci

2006 -

Ing. Branislav Celler

primátor mesta

Vojtech Kianička – nový urnový háj

JUDr. Ján Mikula

989

Cyril Svoboda

Ján Barták
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Jozef Reihel

Juraj Boček

JUDr. Gerhard Šebák
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Ing. Gustáv Dohnányi

Anton Tomáš

Rudolf Misz - opát
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Rudolf Pajtina

Štefan Ondruška

993

Dr. Jozef Baar
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Pomôcky použité pri spracovaní kronikárskeho záznamu
mesta Trenčín za rok 2007

Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej
rady v Trenčíne;
Knižné vydanie „Trenčín v štatistických údajoch, tabuľkách a číslach za rok 2007“;
Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské
listy;
Aktuality stiahnuté z webových stránok internetu;
Vlastné poznámky a fotografie kronikára zhotovené na podujatiach.
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Záverečné ustanovenie
Návrh kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2006
bol po vypracovaní kronikárom prerokovaný na rokovaní
Rady mesta Trenčín dňa 28. júna 2007, ktorá ho svojím uznesením č. 85 vzala na vedomie. Vznesené pripomienky boli
doplnené a upravené.
V Trenčíne 1. novembra 2008

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ing. František Sádecký
prednosta Mestského úradu
Trenčín

––––––––––––––––––––––––––––––––

Ing. Branislav Celler
primátor Mesta
Trenčín

Mgr.
Jozef Čery
kronikár Mesta Trenčín
od roku 1972
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Mestský úrad v Trenčíne

Mestská rada
v Tr enčí ne

V Trenčíne 13.03.2008

Návrh
Kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín
za rok 2007
Predkladá :
Ing. František Sádecký,
prednosta MsÚ v Trenčíne

Návrh na uznesenie :
Mestská rada v Trenčíne
schvaľuje
návrh kronikárskeho záznamu Mesta
Trenčín za rok 2007

Spracoval :
Mgr. Jozef Čery,
kronikár mesta Trenčín
Prizvaný :
Mgr. Jozef Čery,
kronikár mesta Trenčín

Stanovisko komisie kultúry MsZ v Trenčíne zo dňa 26.2.2008: „Berie na vedomie
kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 2007 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho
prerokovanie a schválenie.“

V Trenčíne 29.02.2008
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2007
bol predloţený na rokovanie Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne dňa 26. februára 2008, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia :
„Berie na vedomie kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 2007 a odporúča
Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“
Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2007 bol vypracovaný v súlade
s platnou Smernicou primátora Mesta Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín
č. 13/2006 a Metodikou písania kroniky mesta Trenčín.
Všetky získané správy, z uskutočnených jednotlivých podujatí, osobne
alebo sprostredkovane, boli zaznamenané a podľa svojho obsahu usporiadané v
chronologickom poradí do jednotlivých oblastí určených kronikárskym
heslovníkom, t.j. do jednotlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov
mesta, oblasť štatistických údajov, oblasť verejno-spoločenského ţivota, oblasť
ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-spoločenského ţivota, oblasť
vzdelávania, oblasť náboţenského a cirkevného ţivota, oblasť telesnej výchovy
a športu, oblasť zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, oblasť starostlivosti
o ţivotné prostredie, oblasť počasia, oblasť cestovného ruchu, oblasť nových
poznatkov z histórie, kalendár výročí osobností. Zaznamenané podujatia sa
uskutočnili v meste Trenčín, ako i mimo neho, v ktorých bezprostredne
podieľali občania mesta Trenčín vo svojich aktivitách. Písomný záznam
z podujatí v kronike je bohato ilustrovaný fotografiami 98 % zhotovených
kronikárom na podujatiach, ako i fotografiami od iných autorov, prípadne
grafmi, plánmi a podobne.
Kronikársky záznam v roku 2007 zaznamenal viacero významných
udalostí, z ktorých treba spomenúť :
 rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne, ktoré prijali
uznesenia na ďalšie napredovanie Mesta Trenčín
 tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov
 01.01.2007 prvým narodeným občanom Trenčína v roku 2007 bol Lukáš
Lacko
 02.01.2007 vymenovaný nový riaditeľ KR PZ SR Vladimír Šrámka
 05.01.2007 spoločný nástup 120 príslušníkov OS SR, 35 príslušníkov
Vojenskej polície OS SR a 85 príslušníkov Armády ČR pred vyslaním do
operácie KFOR na Mierovom námestí v Trenčíne
 06.01.2007 benefičný Trojkráľový koncert, v ktorom účinkovalo Kingston
Trio a Aurelius Q v Trenčianskom múzeu spojený so zbierkou pre dubnické
invalidné dievča G. Gajdošíkovú
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 07.01.2007 stal sa majstrom SR v cyklokrose na rok 2007 na pretekoch
v Prievidzi Maroš Kováč z Dukly Trenčín
 09.01.2007 vykoľajené štyri vagóny nákladného vlaku na ţelezničnej stanici
v Trenčíne poškodili výhybky a ţelezničný zvršok a zapríčinili meškanie
vlakov
 09.01.2007 Michal Matejka z Trenčína bol vyhlásený v Prešove za
Badmintonistu roka 2006
 09.01.2007 vernisáţ výstavy insitných maliarov z Kovačice v Mestskej
galérii Trenčín
 09.01.2007 vernisáţ detskej výtvarnej tvorby „Svet očami skutočnosti
a fantázie“ v Mestskej galérii
 11.01.2007 prezentácia obrázkového kalendára na rok 2007, vydaného
Trenčianskym múzeom, Vlastivedným múzeom Povaţská Bystrica
a Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v Trenčianskom múzeu
 11. – 14.01.2007 mesto Trenčín sa zúčastnilo na veľtrhu Go RegionTour
Brno
 15.01.2007 vyhodnotenie prvého kola fotosúťaţe Trenčianskej nadácie
„Videl som Trenčín inak“
 18. – 21.01.2007 účasť Mesta Trenčín na ITF Slovakiatour 2007 v Bratislave
 24.01.2007 Vedecká konferencia „Úlohy pedagogických pracovníkov
v sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov“
 27. – 28.01.2007 Medzinárodná výstava psov
 29.01.2007 zomrel poslanec NR SR MUDr. Miroslav Chovanec
 01.02.2007 vymenovanie Ing. Františka Sádeckého za prednostu Mestského
úradu v Trenčíne, ktorý vystriedal vo funkcii JUDr. Ivetu Orgoníkovú
 01.02.2007 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa OR PZ SR v Trenčíne
Vladimír Vonkomer
 01. – 14.02.2007 prebiehala akcia „Valentínska kvapka krvi“
 02.02.2007 výročné rokovanie Spolku svätého Vojtecha v Trenčíne
 03.02.2007 fašiangové stretnutie Poliakov ţijúcich na Slovensku v KC Sihoť
 06.02.2007 pracovné stretnutie predstaviteľov kultúry mesta Trenčín
s primátorom Ing. B. Cellerom
 06.02.2007 pracovné stretnutie predstaviteľov cirkví a náboţenských obcí
mesta Trenčín s primátorom Ing. B. Cellerom
 06.02.2007 v NR SR vyhlásený Rok J. M. Hurbana
 07.02.2007 stretnutie čitateľom Trenčína so spisovateľkou Máriou
Pomajbovou
 08.02.2007 2. ročník medzinárodného robotického dňa
 09.02.2007 na majstrovstvách SR v Bratislave získali majstrovské tituly
v kategórii mladšieho dorastu Matúš Olej v hode guľou, Viktória Kotoučková
v behu na 800 metrov a Monika Mišinová v behu na 1500 metrov
 13.02.2007 vystavoval v Turíne fotografie zo Zimných olympijských hier
trenčiansky fotograf Radovan Stoklasa
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 13.02.2007 odovzdali zástupcovia obchodného domu Tesco Stories
v Trenčíne finančné prostriedky získané zbierkou počas Vianoc
 14.02.2007 stretnutie čitateľov Trenčína so spisovateľkou Rút Lichnerovou
 15.02.2007 spomienková oslava na trenčianskeho lekárnika PhMr. Jána
Halašu
 16.02.2007 Osemročné športové gymnázium vyhlásilo za najlepšieho
športovca školy cyklistu Róberta Gavendu
 21.02.2007 prevzal rektor TnU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. čestný titul
Dr.h.c. na Iţevskej univerzite
 21.02.2007 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
najúspešnejších športovcov za rok 2006
 21. - 22.02.2007 jarná časť medzinárodného veľtrhu módy a odievania
Trenčín – mesto módy
 22.02.2007 medzinárodná vedecká konferencia „Vznik a vývoj neinfekčných
epidemických ochorení v 21. storočí“
 22. – 25.02.2007 účasť Trenčína na veľtrhu „BIT Milano 2007“
 23.02.2007 vernisáţ výstavy Vasila Stanka a Jozefa Vydrnáka v Galérii M.
A. Bazovského
 25.02.2007 uskutočnil sa 8. ročník futbalového turnaja seniorov Memoriálu
Karola Borhyho
 26.02.2007 vernisáţ výstavy ľudových motívov maľovaných na skle autora
Michala Škoviru
 06.03.2007 Nadácia Alexandra von Humboldt venovala TnU AD špeciálnu
leštičku pre keramické a sklené materiály
 07.03.2007 stretnutie čitateľov Trenčína so spisovateľom MUDr. Antonom
Rákayom
 13.03.2007 obvodné kolo v prednese prózy a poézie 40. ročníka Vansovej
Lomnička
 14.03.2007 vernisáţ okresnej výstavy výtvarných prác ţiakov „Vesmír očami
detí“
 15.03.2007 začiatok série jazzových štvrtkov v Piano klube
 15. – 17.03.2007 medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty® Forum
Slovakia
 16.03.2007 vernisáţ výstavy „Stretnutie – Setkáni“ v Mestskej galérii
 16.03.2007 vernisáţ výstavy fotografií Jozefa Kalka „Kopanice 80. rokov“
v Trenčianskom múzeu
 17.03.2007 mašér Ing. Juraj Potoček zvíťazil v najdlhšej kategórii psích
záprahov Long na 100 km na „Oravskom Longu“
 20.03.2007 vyhodnotenie druhého kola fotosúťaţe „Videl som Trenčín inak“
 22.03.2007 Mestské zastupiteľstvo zvolilo Tomáša Vaňu za zástupcu
primátora mesta, Janku Fabovú za poslanca dlhodobo plne uvoľneného na
výkon funkcie, zriadilo mestskú radu, päť stálych komisií mestského
zastupiteľstva a štyri výbory mestských častí
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 23.03.2007 spomienka na prvý transport Ţidov z Trenčína a jeho okolia do
koncentračných táborov
 28.03.2007 Pri príleţitosti Dňa učiteľov prijal primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler dvanástich pedagógov z materských a základných škôl
 28.03.2007 stretnutie mladých čitateľov s prekladateľkou detských kníh
Oľgou Kráľovičovou
 29.03.2007 vo Verejnej kniţnici M. Rešetku sa stretli súčasní slovenskí
spisovatelia, aby predstavili svoju súčasnú tvorbu
 29.03. – 01.04.2007 uskutočnil hokejový turnaj 4. hokejových tried na MG
RINK
 30.03.2007 galavečer 5. výročia Trenčianskeho hradného divadla
 30.03.2007 podujatie Verejnej kniţnice M. Rešetku pre deti „Noc
s Andersenom“
 31.03.2007 ukončila firma Ozeta Neo Trenčín svoju prevádzku v Trenčíne
 31. 03.2007 rozhodujúce finálové stretnutie juniorských hokejistov o titul
majstra SR v Trenčíne medzi Duklou Trenčín a Spišskou Novou Vsou, z
ktorého vzišiel majster SR Spišská Nová Ves
 01.04.2007 na ďalšie funkčné obdobie bol potvrdený vo funkcii predsedu
Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Jozef Kutiš
 10.04.2007 oslavy 62. výročia oslobodenia Trenčína
 12.04.2007 do funkcie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie vymenovaný Ing. Peter Gašparovič
 13.04.2007 vernisáţ výstavy obrazov J. Mezřického a zdruţenia keramikárov
v Galérii M. A. Bazovského
 13.04.2007 vyhlásenie najlepších športovcov Trenčianskeho kraja v Piano
klube
 13.04.2007 študenti sa zapojili do humanitárnej akcie „Deň narcisov“
 14.04.2007 ukončila sa prvá hokejová liga, v ktorej Dukla Trenčín skončila
na druhom mieste za Slovanom Bratislava
 17.04.2007 Deň pracovných príleţitostí pre absolventov TnU AD
 17.04.2007 seminár „J. M. Hurban v dejinách a v našej prítomnosti“ k Roku
J. M. Hurbana
 17.04.2007 vernisáţ výstavy učiteľov výtvarnej výchovy ZUŠ Trenčín pod
názvom „Naša palety“
 18.04.2007 rokovanie Republikovej rady JDS v Trenčíne
 19. – 21.04.2007 výstava Záhradkár, Včelár a Zdravý ţivotný štýl
 19.04.2007 vernisáţ výstavy výtvarných a literárnych prác ţiakov „A
v rozprávke je to tak“
 20.04.2007 udeľovanie európskych jazykových certifikátov študentom TnU
AD
 21.04.2007 uskutočnil sa krajský snem Slovenského Orla
 24.04.2007 vedecká konferencia „Spoločnosť a veda“ pri príleţitosti 80.
narodenín Dr.h.c. prof. Ing. Anton Blaţeja, DrSc.
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 26.04.2007 sa uskutočnilo v Trenčíne prvé stretnutie podpredsedov
samosprávnych krajov
 26.04.2007 odovzdaná do uţívaná stromová „Alej Európy“ na sídlisku Juh
 29.04.2007 Ján Kucharík sa stal víťazom kategórie veteránov 40-49 ročných,
Miroslav Kováč víťazom kategórie veteránov 50-59 ročných a Ferdinand
Husár víťazom kategórie veteránov 60 ročných a starších na 35. ročníku Behu
oslobodenia Chocholnej
 01.05.2007 zriadenie expozitúry Najvyššieho kontrolného úradu v Trenčíne
 02. – 04.05.2007 výstava Medipharm
 03.05.2007 koncert trojice hudobníkov – izraelského klavíristu L. Ptschka,
husľového virtuóza Vitaliho Imereliho a fínského kontrabasistu Jirkiho
Kangasa v Piano klube
 03.05.2007 medzinárodná
študentská
konferencia
„Universitas
Trenchiniensis“
 04.05.2007 na výstave v Bruseli sa predstavili so svojou tvorbou trenčianski
výtvarníci Juraj Oravec a Ivan Minárik
 04.05.2007 vernisáţ výstavy Kornelovi Földvarimu pri príleţitosti jeho 80.
narodenín v Mestskej galérii
 04.05.2007 okresné kolo súťaţe „Hliadok mladých zdravotníkov“ v Trenčíne
 05.05.2007 na majstrovstvách SR v rýchlostnej kanoistike si vybojovali
prvenstvá v dvojkanoe Daniel Biksadský s Ľubomírom Hagarom z Dukly
Trenčín a v dvojkajaku Lukáš Legvarský zo Športovej školy Trenčín
s Ľubomírom Beňom z Novák
 07.05.2007 krajské oslavy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
 07.05.2007 vernisáţ výstavy fotografií maďarského fotografa Zoltána
Váradiho z Békescsbaby v Katovom dome
 10.05.2007 bola v Trenčíne otvorená predajňa s potrebami pre záhradu, relax
a domácich kutilov bauMax
 10.05.2007 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler na vlastnú
ţiadosť veľvyslanca Indonézskej republiky v SR H. E. Mr. Lutfi Raufa
v súvislosti s nástupom do diplomatickej misie
 10. – 11.05.2007 medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne trendy na
trhu práce a v politike zamestnávania“
 11.05.2007 vernisáţ výstavy študentov dizajnérov zo Strednej umeleckej
školy v Trenčíne
 11.05.2007 vyhodnotenie súťaţe ţiakov „Píšeš, píšeš, píšeme“ základných
škôl Trenčianskeho kraja za účasti spisovateľa Milana Húţevku
 12.05.2007 organizovanie podujatia pre deti „Míľa pre mamu“
 12.05.2007 „Lesnícky deň“ a „ZOO domácich zvierat“ na Soblahove
 13.05.2007 vernisáţ výstavy 11. ročníka „Výtvarné spektrum Trenčianskeho
kraja“ na Trenčianskom hrade
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 14.05.2007 prijal Martina Tešoviča, absolútneho majstra Európy vo
vzpieraní za rok 2007 hmotnostnej kategórie do 105 kg primátor mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler
 15.05.2007 vernisáţ prehliadky fotografov „AMFO“
 15.05.2007 valného zhromaţdenie Dukly Trenčín, na ktorom odstúpil
z funkcie predsedu Róbert Švehla a na jeho miesto bol zvolený Jozef Mitocha
 15.05.2007 premenovanie troch oddelení (chirurgické, očné a psychiatrické)
Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trenčíne na kliniky a menovanie
prednostov týchto kliník
 19.05.2007 podujatie „Noc múzeí a galérií 2007“
 16.05.2007 prehliadka výtvarných prác invalidných detí so sociálnych
ústavov Trenčianskeho kraja „Čarbičky – Farbičky“
 20.05.2007 prehliadka fotografií amatérskych fotografií na Mierovom
námestí „Méta na korze“
 21.05.2007 návšteva J.E. veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Henry
Cunyho na Gymnáziu Ľ. Štúra, TSK a TnU AD
 23.05.2007 prijatie zástupcov projektových organizácií podieľajúcich sa na
projekte „Rain Drop“ – spracovanie koncepcie odvádzania odpadových
daţďových vôd
 24.05.2007 rozsiahli poţiar obytného domu na Zlatoveckej ulici zavineného
firmou, ktorá neodborne opravovala strechu
 24. – 26.05.2007 medzinárodná výstava hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky Fireco a Uniprotech
 26.05.2007 benefičná akcia „Deň klaunov“ na Mierovom námestí
 26.05.2007 medzinárodný tenisový turnaj veteránov v Kubre
 27.05.2007 Beh trenčianskou Brezinou
 30.05.2007 športové podujatie Challenge Day
 30.05.2007 na ZŠ Východná sa uskutočnili majstrovstvá SR v športovej
gymnastike
 31. mája 2007 otvorenie prehliadky detskej výtvarnej a literárnej tvorby
„Detský výtvarný a literárny Trenčín“
 01.06.2007 vernisáţ výstavy Juraja Dolana „Malé veľké hry“ v Galérii M. A.
Bazovského
 01.06.2007 Medzinárodný deň detí na Trenčianskom hrade
 02.06.2007 Deň polície v rámci Medzinárodného dňa ţien na Mierovom
námestí
 05.06.2007 vernisáţ výstavy Petra Hledíka pod názvom „Strom“
 05.06.2007 ocenenie Občianskeho zdruţenia Centrum enviromentálnych
aktivít v Trenčíne ministrom ţivotného prostredia SR v Bratislave
 06.06.2007 nad Trenčínom sa prehnala silná búrka, ktorá zatopila podchod
pod podjazdom na Sihoť
 06.06.2007 ukončenie prednášok Akadémie tretieho veku v Trenčíne
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 08.06.2007 uplynulo 30 rokov od vzniku Nemocnice pre obvinených
a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne
 08.06.2007 vernisáţ výstavy obrazov Jarmily Veľkej „Znovu zrodenie
renesancie“ v Katovom dome
 10.06.2007 stretnutie detí a rodičov „Trenčianske vodnícke stretnutie“
 12.06.2007 vyhodnotenie tretieho kola fotosúťaţe „Videl som Trenčín inak“
 12.06.2007 podpísal zástupca primátor Tomáš Vaňo Európsku chartu
bezpečnosti v cestnej premávke
 13.06.2007 vyhodnotenie súťaţe ţiakov základných škôl „Trenčín, miesto
môjho ţitia“
 14.06.2007 slávnostné odovzdávanie Jánskeho plakety 36 dobrovoľným
darcom krvi v obradnej miestnosti mesta Trenčín
 15.06.2007 zhorel objekt sociálny dom „Krištof“
 15.06.2007 rokovanie celoslovenskej konferencie sekcie sociálnych sestier v
Trenčíne
 19.06.2007 prezentácia knihy publicistu a politológa Egona Lanského
„Incident s politikou“
 19.06.2007 konferencia „Mosty ako dar“ v Trenčíne k problematike detských
domovov na Slovensku
 13.06.2007 na prvom tréningu futbalistov AS Trenčín sa predstavil nový
tréner Rob Mc Donald
 20.06.2007 vernisáţ výstavy „Cesta svetla“ v obchodnom dome MAX
 21.06.2007 poloţenie vencov pri pamätníku popravených slovenských
vojakov v Kragujevaci delegáciou Mesta Trenčín pri príleţitosti 89. výročia
tejto popravy
 22.06.2007 otvorenie filmového festivalu ArtFilm v Trenčíne v Kultúrnom
a metodickom centre OZ SR
 22.06.2007 vedecká konferencia mamológov „Mammo Trend 2007“
 22. – 30.06.2007 konanie Medzinárodného festivalu „ArtFilm“
 23.06.2007 celoslovenská súťaţ v poskytovaní prvej pomoci v Trenčíne
 23.06.2007 slovensko-poľsko-slovenské dni „Priateľstvo bez hraníc“
v Trenčíne
 25.06.2007 vernisáţ výstavy fotografií pri príleţitosti 5. výročia Trenčianskeho hradného divadla
 25.06.2007 tlačová konferencia Slovenského recyklačného fondu v hoteli
Tatra
 26.06.2007 vyhodnotenie medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov za
účasti básnika Tomáša Janovica a spisovateľky Daniely Kapitáňovej
 27.06.2007 udelenie čestných titulov Dr.h.c. na slávnostnej Vedeckej rady
TnU AD predsedovi SAV Štefanovi Lubymu a rektorovi EU Rudolfovi
Sivákovi
 28.06.2007 členovia Zdruţenia hradu Beckov dokončili na Trenčianskom
hrade stavbu stredovekého vrhacieho stroja katapultu
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 28.06.2007 vyhodnotenie športových hier stredoškolskej mládeţe v Trenčíne
za školský rok 2006/2007
 29.06.2007 medzinárodná konferencia „Úloha univerzít a samospráv pri
budovaní vedomostnej spoločnosti“
 29.06.2007 vernisáţ výstavy „Ateliér skla“ a výstavy „Zlínsky okruh –
súčasné výtvarné dianie Zlínska“
 29.06.2007 sprístupnenie karnera sv. Michala po vykonanej rekonštrukcii
objektu spojenou s vernisáţou stálej výstavy „Expozície sakrálneho umenia“
zloţenej z artefaktov nájdených archeologickým výskumom
 30.06.2007 zanikol Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva TnU AD
 30.06.2007 „Splanekor 2007“
 01.07.2007 zriadenie Fakulty zdravotníctva TnU AD
 02.07.2007 začiatok promócií absolventov TnU AD
 03.07.2007 prijatie chorvátskeho veľvyslanca v SR Tomislava Cara
v súvislosti s nástupom do diplomatickej misie primátorom mesta Trenčín
Ing. Branislavom Cellerom
 03.07.2007 vernisáţ výstavy Sklárky Marty Majlátovej „Sklenené impresie“
insitného maliara Jána Nedorosta „Tajomný svet“
 04.07.2007 poklepanie
základného
kameňa
Vedecko-výskumného
pracoviska elektrónových urýchlovačov cyklotrónového centra SR
 05. – 15.07.2007 Folklórny súbor Radosť sa zúčastnil festivalu v Kanade
 12. – 15.07.2007 Kanostický maratón na Váhu
 17.07.2007 prijatie Ing. Čestmíra Harníčka pri príleţitosti jeho 80. narodenín
primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom
 20.07.2007 vernisáţ výstavy „Ikony“ autorky Aleny Teislerovej
v Trenčianskom múzeu
 20. – 22.07.2007 11. ročník festivalu „Pohoda“
 21. – 22.07.2007 Majstrovstvá SR v kanoe maratóne
 22.07.2007 Festival dychových hudieb v Zlatovciach pri príleţitosti 35.
výročia Dychovej hudby Textilanky
 23.07.2007 vernisáţ výstavy „Vagón“ na trenčianskej ţelezničnej stanici
k 65. výročiu holokaustu
 27.07.2007 vernisáţ výstavy „Smalty a obrazy“ autorov Oliny Francovej
a Marka Vrzgulu na Trenčianskom hrade
 27.07.2007 rieka Váh bola nad Trenčínom zamorená neznámou látkou, ktorá
mala za následok veľa mŕtvych rýb
 29.07.2007 odovzdaná do uţívania kriţovatka so svetelnou signalizáciou
Električná ul. – Ul. K Dolnej stanici
 30.07. – 03.08 2007 prebiehalo podujatie Trenčianske historické slávnosti
 31.07.2007 vernisáţ výstavy „Anjeli“ rezbára Vladimíra Morávka v Mestskej
galérii
 04. – 05.08.2007 14. ročník Trenčianskych hradných slávností
 09. – 11.08.2007 hokejový turnaj „Rona Cup 2007“ v Trenčíne
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 11.08.2007 vernisáţ výstavy „Jazz vo veţi“ občianskym zdruţením Mestská
veţa
 12.08.2007 Európsky pohár silných muţov – Meč Matúša Čáka
 17. – 19.08.2007 cyklistické preteky „Cena Slovenska 2007“
 19.08.2007 loď Calibra so svojím kapitánom Petrom Heglasom z Trenčína
získala prvenstvo v regate kajutových a námorných plachetníc
 24.08.2007 oslavy 45. výročia zaloţenia hokejovej Dukly zápasom hviezd
NHL zo Slovenska a Čiech v Trenčíne
 27.08.2007 záverečná výstava fotografií Trenčianskej nadácie „Videl som
Trenčín inak“
 31.08.2007 podujatie Verejnej kniţnice M. Rešetku „Literárna noc“
 31.08.2007 vernisáţ výstavy obrazov Františka Pavlicu a Hildy Lojdlovej
 31.08. – 02.09.2007 medzinárodná výstava Kôň 2007 a výstava Auto – Moto
Schow
 01.09.2007 zomrel historik, kustód a prvý riaditeľ Trenčianskeho múzea
prof. Štefan Pozdišovský
 05.06.2007 9. ročník „Národných dní abstinentov“ v Trenčíne
 06.09.2007 vernisáţ výstavy amatérskeho výtvarníka Milana Bouda
z Uherského Hradišťa v Katovom dome
 06.09.2007 získalo druţstvo Policajného pohotovostné útvaru Trenčín
1. miesto na cvičení Asteroid pri Ţiline
 06. – 07.09.2007 medzinárodná konferencia „Lingua Summit 2007“
 07.09.2007 na Trenčianskom hrade prezentoval Bolek Polívka, alias kráľ
Boleslav 1. svoju knihu „Farma“, ktorý sa nechal menovať za Povaţského
kráľa
 07.09.2007 podujatie „Spevnite záchrannú sluţbu“ – prehliadka súčinnosti
záchranárov (zdravotníkov, hasičov a policajtov)
 11. – 13.09.2007 jesenná časť medzinárodného veľtrhu módy a odievania
Trenčín mesto módy
 12.09.2007 slávnostné otvorenie 21. ročníka „Akadémie tretieho veku“ v
Trenčíne
 13.09.2007 oslavy 10. výročia vzniku TnU AD a otvorenie nového
akademického roka TnU AD
 13.09.2007 zasadnutie Spolku architektov Slovenska v Trenčíne
 13. – 17.09.2007 13. ročník festivalu „Sám na javisku“
 15. – 16.09.2007 festival veľkých dychových orchestrov „Pádivého Trenčín“
 16.09.2007 oslávila Dychová hudba Opatovanka 25. výročie svojej
umeleckej činnosti malým festivalom dychových hudieb v Opatovej
 18.09.2007 medzinárodná vedecká konferencia „Transfér 2007“
 17. – 18.09.2007 v Trenčíne rokovali predsedovia samosprávnych krajov za
účasti predsedu Vlády SR Róberta Fica
 18.09.2007 navštívila mesto Trenčín Suzan Silvan, dcéra architekta
Ferdinanda Silbersteina – Silvana, ktorý patril medzi popredných
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predstaviteľov funkcionalizmu. Dal základ urbanistickej koncepcii výstavby
územia Hornej Sihote v Trenčíne
20.09.2007 slávnostného zhromaţdenia pri príleţitosti Dňa OS SR sa
v Trenčíne zúčastnil minister obrany SR František Kašický
23.09.2007 bolo mesto Trenčín nominované do súťaţe Infočin roka 2007 za
poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciam
24.09.2007 na Mierové námestie dorazila „Cyklistická štafeta okolo
Slovenska“, ktorá bola nositeľom myšlienky, aby rodičia viac komunikovali
so svojimi deťmi
25.09.2007 navštívila mesto Trenčín delegácia partnerského mesta
Kragujevac vedená predsedom Šumadijského kraja Miroslavom
Marinkovičom
25.09.2007 prehliadka nacvičených programov sociálnych ústavov
Trenčianskeho kraja „Trenčiansky Omar“
25.09.2007 jazykovedec prof. Ivor Ripka prednášal na seminári „Úroveň
spisovnej slovenčiny na začiatku 21. storočia“
26.09.2007 prezentácia knihy Milana Ferka „Matúš Čák Trenčiansky“
v maďarskom jazyku v Trenčianskom múzeu
27. – 29.09.2007 netradičné turistické prehliadky historických miest Trenčína
vodníkom Valentínom „Trenčín, ako ho nepoznáme“
27. – 30.09.2007 výstava ovocia, zeleniny a kvetov „Plody záhrad“ v KaMC
OS SR
29.09.2007 4. ročník Inoveckého behu za účasti 22 pretekárov
29.09.2007 oslavy 35. výročia Základnej organizácie sluchovo postihnutých
v Trenčíne
30.09.2007 2. ročník Opatovského behu
01. – 31.10.2007 jesenné upratovanie v Trenčíne
02. – 04.10.2007 15. ročník festivalu „India plná farieb“
05.10.2007 pracovný seminár „Psychosomatické aspekty prevencie a liečby
onkologických ochorení“
10.10.2007 slávnostné odovzdanie do uţívania „Centra seniorov“ na Sihoti v
Trenčíne
11. – 14.10.2007 14. ročník „Jazzového festivalu 2007“ v Trenčíne
13.10.2007 4. ročník medzinárodného futbalového turnaja o „Veľtrţný
pohár“
16. – 19.10.2007 medzinárodný veľtrh Elo Sys
17.10.2007 prezentácia novej knihy Oľgy Kovačičovej – Húskovej
„Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia“
18. – 19.10.2007 výročná schôdza Svetovej zdravotníckej organizácie WHO v hoteli Tatra
23.10.2007 si pripomenula firma Merina Trenčín svoje 100. výročie na
slávnostnom zhromaţdení
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 22.10.2007 sa mesto Trenčín zúčastnilo vo viedenskom DonauZentre „Dní
strednej Európy“, kde sa predstavilo kultúrnym programom v samostatnom
bloku spolu s ďalšími mestami – Bratislavou, Šoproňom a Brnom
 25.10.2007 odovzdal minister vnútra SR Róbert Kaliňák 32 nových áut
značky Kia Ceed pre potreby KR PZ SR v Trenčíne
 25.10.2007 odovzdanie do uţívania druhej časti arboréta v Špeciálnej škole
V. Predmerského v Trenčíne
 26.10.2007 vernisáţ výstavy výberu troch známych slovenských výtvarníkov
V. Kompánka, L. Moška a D. Brúnovského v Galérii M. A. Bazovského
 27.10.2007 7. ročník beţeckého podujatia „Beh vzájomnosti“ na Ostrove
 27.10.2007 získali vzpierači VŠK Dukla Trenčín titul majstrov Slovenska v
druţstvách
 31.10.2007 odovzdanie titulu Dr.h.c. na slávnostnej Vedeckej rade TnU AD
prof. Ing. Dušanovi Bakošovi, DrSc., prof. Ing. Matějovi Bílému, DrSc.
a akad. prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc.
 31.10.2007 v Piano klube sa predstavili tri slovenské kapely Para, Puding
pani Elvisovej a Sako v rámci „Abstinent Tour 2007“
 05.11.2007 slávnostné odovzdanie do uţívania pracovisko magnetickej
rezonancie vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne
 06.11.2007 akademický senát TnU AD zvolil svojho predsedu Ing. René
Harťanského, PhD.
 06.11.2007 vernisáţ výstavy obrazov Heleny Kubovej v Mestskej galérii
 07.11.2007 prezentácia knihy „Štefánikovské atribúty v Trenčíne“ od Iva
Velikého
 07.11.2007 vernisáţ výročnej výstavy fotografií Fotoskupiny MÉTA
 07.11.2007 vernisáţ výstavy „Kovačických insitných maliarov“ v Katovom
dome
 09.11.2007 v KaMC OS SR sa konal jeden zo siedmich kastingov pre súťaţ
Miss Slovensko 2007
 12.11.2007 v Bratislave na vyhodnotení súťaţe „ZlatýErb.sk“ prevzali
zástupcovia mesta Trenčín ocenenia v kategórii web mesta, v kategórii
najlepšia elektronická sluţba samosprávy, v kategórii najlepšia stránka
samosprávy v cestovnom ruchu a v kategórii najlepšia bezbariérová stránka
územných samospráv
 14.11.2007 odhalil primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a poslanec
PhDr. Marián Kvasnička pamätnú tabuľu na budove Mestského úradu
v Trenčíne k pamätnému roku 1989
 15. – 17.11.2007 výstava Stavba-Dom-Nábytok, výstava Kamenár a výstava
Kancelária
 15. 18.11.2007 prehliadka horských filmov „Hory Zonty“ v KaMC OS SR
 16.11.2007 sa uskutočnila v Kasárňach SNP v Trenčíne rozlúčka s vojakmi
vojenského kontingentu odchádzajúcich na misiu UNDOF za účasti ministra
obrany SR Františka Kašického
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 16.11.2007 mesto Trenčín odovzdalo do uţívania nízkoprahovú nocľaháreň
 16. – 18.11.2007 8. ročník majstrovstiev Európy v nohejbale muţov
v športovej hale Trenčín
 17.11.2007 schválenie rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008 mestským
zastupiteľstvom
 20.11.2007 inaugurácia doc. Ing. Ota Barboráka, CSc. do funkcie dekana
Špeciálnej fakulty TnU AD
 22.11.2007 prevzal velenie Síl výcviku a podpory OS SR generál Miroslav
Kováč
 22.11.2007 podujatie „Plavecká štafeta“ na Mestskej plavárni Trenčín
 22.11.2007 vyhodnotenie súťaţe o najkrajšiu vegetatívnu úpravu v meste
Trenčín
 24.11.2007 premiéra hry „Jednotkári“ Trenčianskym hradným divadlom
 24.11.2007 celomestské podujatie „Mesiac úcty k starším“ v KaMC OS SR
 27.11.2007 vernisáţ výstavy akademického maliara Milana Chvíľu
v Mestskej galérii
 27.11.2007 premiéra divadelnej hry „Báthory“ v podaní ţiakov ZUŠ Trenčín
 27. – 28.112007 okresné kolo speváckej súťaţe ţiakov základných škôl
Trenčianske hodiny
 28.11.2007 uskutočnili sa voľby na rektora TnU AD, v ktorých zvíťazil aţ
v druhom kole volieb doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
 29.11.2007 vyhodnotenie súťaţe „Studňa sa s daţďom tajne zhovára“
stredoškolskej mládeţe v prózy a poézie vo Verejnej kniţnici M. Rešetku
 29.11.2007 prezentácia novej knihy Drahoslava Machalu „Šľachtické rody“
vo Verejnej kniţnici M. Rešetku
 30.11. – 01.12.2007 medzinárodná výstava Vinum Laugaricio
 30.11.2007 po rekonštrukcii odovzdaný objekt Centra sociálnej starostlivosti
v Trenčíne na Liptovskej ulici
 30.11.2007 37. výročie TJ Mladosť Trenčín
 01.12.2007 premiéra divadelnej hry „Výlet“ skupinou Normálka v kine
Hviezda
 04.12.2007 prezentácia knihy “Kôň a človek stredoveku“ od PhDr. Daniely
Dvořákovej, CSc.
 04.12.2007 celoslovenská konferencia mamodiagnostikov „Chyby a omyly
v mamodiagnostike“ v Trenčíne
 05.12.2007 príchod Mikuláša na Mierové námestie
 08.12.2007 Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne si pripomenula 60.
výročie zaloţenia školy a 50. výročie zaloţenia školského folklórneho súboru
„Vena“
 08.12.2007 na majstrovstvách SR v karate mladších a starších dorastencov
v Bratislave získala Ingrida Suchánková dve zlaté medaily
 10.11.2007 slávnostné otvorenie rehabilitačného strediska K.UK.O. v KC
Trenčín-Juh
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 11.12.2007 zavítal na zimný štadión MG RINK Mikuláš, ktorý rozdával
športové dary ţiakom tretích hokejových tried
 11.12.2007 podujatie „Štafeta na korčuliach“ na zimnom štadióne MG RINK
 11.12.2007 návšteva Berty de Bruin a veľvyslanca Holandského kráľovstva
v SR J.E. Roba Swatbola
 13.12.2007 vydanie účelovej publikácie „Dotyky minulosti a prítomnosti“ pri
príleţitosti 100. výročia výstavby budovy Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne
 13.12.2007 prezentácia knihy „Lesk na pery“ od Emmy Tekelyovej v KC
Dlhé Hony
 14.12.2007 vernisáţ výstavy „Horizonty 3.“ v Galérii M. A. Bazovského
 14.12.2007 navštívila špeciálnu ZŠ V. Predmerského v Trenčíne Holanďanka
Andrea Versloot, aby odovzdala finančný dar 1.600 eur pre Fond dr. Klauna
 20. – 21.12.2007 vstup Slovenskej republiky do schengenského priestoru
Kronikársky záznam Kroniky Mesta Trenčín za rok 2006 bol spolu
s pomocnou evidenciou uloţený v Registratúrnom stredisku Mesta Trenčín. Jeho
pouţívanie, resp. poţičiavanie sa uskutočňuje v zmysle platnej smernice
primátora mesta Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín.
Kronikárske záznamy mesta Trenčín za rok 2003, 2004, 2005, 2006 sú
zverejnené na webovej stránke mesta Trenčín. Na zverejnenie Kroniky Mesta
Trenčín prostredníctvom oficiálnej stránky www.trencin.sk po obsahovej
stránke neboli v uplynulom období výhrady zo strany laickej i odbornej
verejnosti. Vychádzajúc zo štatistických údajov webovej stránky Mesta Trenčín
trencin.sk za rok 2007, na ktorej je k nahliadnutiu kronika mesta Trenčín za rok
2005, rok 2006 sú zaujímavé údaje o jej návštevnosti za obdobie roka 2007 :
- kroniku si pozrelo celkom 937 návštevníkov;
- z celkového počtu návštevníkov si kroniku pozrelo aj 263 návštevníkov
z anglicky hovoriacich krajín a 174 nemecky hovoriacich krajín;
- jeden návštevník venoval pri prehliadke kroniky priemerne 32 minút;
Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2007 verifikujú a dopĺňajú :
1. Pomocná evidencia obsahuje trojrozmerné materiály výstriţky z novín
a časopisov, pozvánky a plagáty z podujatí uskutočnených v meste Trenčíne
v počte 5 kusov;
2. Fotografie na 8 ks DVD.
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