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Činnosť orgánov mesta Trenčín
Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín účinné
v roku 2008
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008 – ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenia 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. 20/2008 o podmienkach
zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta
Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 19/2008, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999
o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2008 o rozhodovaní
a opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa
základnej školy, materskej školy a centra voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 17/2008 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2008, ktorým sa
určuje miesta a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2008, ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré všeobecné záväzné nariadenia
v súvislosti so zavedením euro
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2008 – Zásady
hospodárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2008, ktorým sa
určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2008, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2001
o mestskej polícii
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2008, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007
o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve Mesta Trenčín a výške náhrad za dočasné
užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2008, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2007 o
verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2003 o poskytovaní starostlivosti v Domove penzióne pre dôchodcov
v Trenčíne, m.r.o.
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2008 o povoľovaní
a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2008, 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
Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2008 o povoľovaní
reklamných, propagačných a informačných zariadení na
území mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2007 o poskytovaní prepravnej služby a o úhradách za prepravnú
službu na území Mesta Trenčín
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 o odpadoch
- 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. 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
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- 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
- 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

7

 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
 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
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 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.
 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
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 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
 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
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 Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/1998 – 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
 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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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v roku 2008
 poslanci rokovali na siedmich zasadnutiach
 prijali celkom 210 uznesení
 z najdôležitejších prijatých uznesení treba spomenúť :
uznesenia z Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 28.02.2008
uznesenie č. 195 vzalo na vedomie informáciu o výstavbe
polyfunkčnej budovy, ktorá bude postavená
v lokalite Kultúrneho strediska Dlhé Hony
so zachovaním kultúrneho strediska
uznesenie č. 196 vzalo na vedomie petíciu občanov proti
zamýšľanej modernizácii a rozšíreniu tepelného zdroja na Považskej ulici s využitím biomasy
uznesenie č. 204 schválenie nehnuteľností – pozemkov pre
Mesto Trenčín od obce Zamarovce za
účelom majetko - právneho vysporiadania
pre výstavbu areálu novej letnej plavárne
v lokalite Ostrov v čiastke 30.003.200 Sk;
schválenie predaja projektovej dokumentácie obci Zamarovce :
1) Lávka cez rieku Váh do Zamaroviec
v čiastke 1.059.100 Sk,
2) Infraštruktúra športovo-rekreačného areálu Ostrov - Zamarovce v čiastke
215.000 Sk
uznesenie č. 208 schválenie zámeny nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom za účelom
12

uznesenie č. 210

uznesenie č.211

uznesenie č. 223

uznesenie č. 224

uznesenie č. 225

výstavby kruhovej križovatky pod mostom
bezplatne
schválenie kúpy nehnuteľností – pozemkov
od občanov pre plánovanú výstavbu akcie
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“
schválenie výpožičky nehnuteľného majetku – evanjelický cintorín od Cirkevného
zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
so sídlom v Trenčíne bezplatne za účelom
prevádzkovania pohrebiska na obdobie 25
rokov
schválenie novely :
 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
 Rokovacieho poriadku mestskej rady
 Rokovacieho poriadku komisií mestského
zastupiteľstva
 Rokovacieho poriadku výborov mestských častí
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004
o odpadoch
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2007
o poskytovaní dopravnej služby a úhradách
za prepravnú službu na území mesta
Trenčín
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uznesenia z Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 24.04.2008
uznesenie č. 245 schválenie kúpy nehnuteľností – pozemkov
od občanov pre výstavbu akcie „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“
uznesenie č. 252 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2008, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2006 –
prevádzkový poriadok pohrebiska mesta
Trenčín
uznesenie č. 253 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003
o zmluvných prevodoch

uznesenia z Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 26.06.2008
znesenie č. 262

schválenie Zmluvy o výpožičke Mestskej
plavárne v Trenčíne medzi Mestom Trenčín
a IB správcovská s.r.o. na dobu neurčitú
s termínom platnosti od l. januára 2009
uznesenie č. 269 schválenie odpredaja objektu Kultúrne
stredisko Dlhé Hony spoločnosti ADOZ
s.r.o. za účelom prestavby tohto objektu na
polyfunkčný objekt za 21.604.000 Sk
uznesenie č. 287 schválenie :
1) Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok
2007
2) Rozdelenia hospodárskeho výsledku
Mesta Trenčín za rok 2007 Mestu
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uznesenie č. 288

uznesenie č. 289

uznesenie č. 290

uznesenie č. 293

uznesenie č. 294

Trenčín a Spoločného stavebného úradu
v Trenčíne
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2008 o povoľovaní reklamných,
propagačných a informačných zariadení na
území mesta Trenčín
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2008, 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 Trenčín
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2008 o povoľovaní a vykonávaní
niektorých výtvarných aktivít na území
mesta Trenčín
schválenie delegovania zástupcu inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní
schválenie návrhu na vyradenie Materskej
školy Trenčín, Ul. M. Nešporu zo siete škôl
a školských zariadení

uznesenia z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 31.07.2008
uznesenie č. 299 schválenie zadania pre Územný plán mesta
Trenčín a vyhodnotenie stanovísk uplatnených pri zadaní Územného plánu mesta
Trenčín

15

uznesenie č. 300 schválenie cenníka cestovného mestskej
hromadnej dopravy v Trenčíne po prechode
na euro, t.j. od 1. januára 2009

uznesenia z Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 28.08.2008
uznesenie č. 314 schválenie kúpy nehnuteľností – pozemkov
od občanov za účelom prípravy územia
„Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská
2. etapa“
uznesenie č. 320 schválenie kúpy nehnuteľností – pozemkov
pre stavbu „Juhovýchodný obchvat mesta
Trenčín 1. etapa“
uznesenie č. 321 berie na vedomie informáciu o kalamitnej
situácii v mesta Trenčín
uznesenie č. 323 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2008, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2003
o poskytovaní starostlivosti v Domove penzióne pre dôchodcov
uznesenie č. 324 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2008, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005
o verejných kultúrnych, telovýchovných,
športových a turistických podujatiach
uznesenie č. 325 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007
o určovaní cien za prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín
16

a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín
uznesenie č.326 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2001
o mestskej polícii

uznesenia z Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 23.10.2008
uznesenie č. 344 schválenie predaja pozemkov a na nich sa
nachádzajúci športový areál a tenisové
kurty Na Novinách pre kupujúceho HOSSA
CORP, a.s. za účelom vybudovania
športového areálu – tenisových kurtov,
polyfunkčného objektu, zázemia a parkovísk
uznesenie č. 345 schválenie predaja pozemkov za účelom
výstavby
obchodno-zábavného
centra
AUPARK za 20.533.700 Sk
uznesenie č. 357 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2008, ktorým sa určuje výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín
uznesenie č.359 schválenie
1) majetkovej účasti Mesta Trenčín v akciovej spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť
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2) zástupcov mesta v dozornej rade –
RNDr. Jozefa Mertana, MUDr. Ľubomíra Sámela, JUDr. Jána Kanabu
3) zástupcov mesta v predstavenstve – Ing.
František Sádecký, Ing. Ladislav
Petrtýl, Ing. František Orolín
uznesenie č. 360 schválenie Koncepcie rozvoja bývania na
území mesta Trenčín do roku 2015
uznesenie č. 361 schválenie Koncepcie sociálnej problematiky na území mesta Trenčín do roku 2015
uznesenie č. 367 schválenie zrušenia Materskej školy
Trenčín, Nešporova ul. Dňom 31. augusta
2008

uznesenia z Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 16.12.2008
uznesenie č. 387 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú
všeobecné záväzné nariadenia v súvislosti
so zavedením euro
uznesenie č. 388 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2008, ktorým sa určuje miesto
a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
uznesenie č.389 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2008 o miestnych poplatkoch
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

18

uznesenie č. 390 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2008 o rozhodovaní o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa
základnej umeleckej školy, materskej školy
a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
uznesenie č. 393 schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 20, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005
o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas
volebnej kampane na území mesta Trenčín
uznesenie č. 394 schválenie textu odpovede signatárom
Petície za zachovanie stavu a rozlohy
lesoparku Brezina a plôch verejnej zelene
mesta Trenčín
uznesenie č. 395 schválenie :
1) novely Štatútu Mesta Trenčín
2) novely Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Trenčín
3) novely Cenového výmeru Mesta Trenčín
č. 1/2007, ktorý určuje maximálne ceny
pre mestskú hromadnú dopravu osôb
v meste Trenčín
uznesenie č. 396 schválenie Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne
uznesenie č. 397 schválenie Poriadku odmeňovania Mesta
Trenčín
uznesenie č. 398 schválenie :
1) zakladacej listiny a štatút neziskovej
organizácie Kultúrno-informačné cen-
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trum Trenčín, n.o. ku dňu 1. február
2009
2) správnej rady v zložení – Marián Kvasnička, Tomáš Vaňo, Janka Fabová, Juraj
Holúbek, Martin Barčák
3) revízor – František Orlín
4) riaditeľ – Renáta Kaščáková
uznesenie č. 399 schválenie zrušenie Strediska služieb škole
v Trenčíne na Kukučínovej ulici
uznesenie č. 401 berie na vedomie správu o vzdaní sa funkcie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne
Mgr. Františka Orsága k 31.12.2008
uznesenie č. 402 berie na vedomie správu o vzdaní sa funkcie riaditeľky Sociálnych služieb Trenčín
JUDr. Aleny Fischerovej k 31.10.2008
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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, držiaci na zlatej, krížom zakončenej žrdi štvrtenú červenobielu zástavu so zástrihmi. Nad hlavou
má umiestnenú šesťcípu hviezdičku na
zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku.
Striebornú a zlatú možno nahradiť farbou
bielou a žltou. Dĺžka erbu k jeho šírke sú
v pomere 8:7.
- Mestskú vlajku
tvorí štvrtené červeno-biele pole, pričom
v hornom rohu vlajky od žrde je umiestnené červené pole. Má obdĺžnikový tvar
ukončený zástrihom siahajúcim do 1/3
dĺžky vlajky. Dĺžka 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 žrde.
- Mestská pečať
je tvorená mestským erbom s kruhopisom
Mesto Trenčín.
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- Znelka mesta
je skladba, ktorú skomponoval hudobný
skladateľ Gejza Príbela v roku 1978 na
počesť 1800. výročia vzniku rímskeho
nápisu na trenčianskej hradnej skale
- Logo mesta Trenčín sa používa v komunikácii
mesta Trenčín v turistike, cestovnom ruchu a podobne), ktoré
vyšlo zo súťaže 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
Územie mesta sa skladá z desiatich katastrálnych území :
Hanzlíková ........................................ 511,90 ha
Istebník ............................................. 484,50 ha
Kubra ................................................ 764,30 ha
Kubrica ............................................. 670,00 ha
Orechové .......................................... 387,70 ha
Opatová ............................................ 1.422,20 ha
Trenčianske Biskupice ..................... 750,10 ha
Záblatie ............................................ 883,60 ha
Zlatovce ........................................... 807,30 ha
Trenčín ............................................ 1.518,10 ha
S p o l u ........................................ 8.199,70 ha
Hustota osídlenia na km2 ....................

720,05 obyv.
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Zásobovanie mesta pitnou vodou
- dĺžka vodovodnej siete
- dĺžka vodovodných prípojok

200 687 m
36 430 m

Odkanalizovanie mesta
- dĺžka kanalizačnej siete
- dĺžka kanalizačných prípojok
Mnoţstvo čistených odpadových vôd
- čistiareň odpadových vôd ľavý breh Váhu
- čistiareň odpadových vôd pravý breh Váhu

112 325 m
24 709 m
4 974 101 m3
1 815 555 m3

C) Obyvateľstvo mesta Trenčín
Počet obyvateľov celkom k 01.01.2008 ............. 56 828
z toho :
muži ................................................. 27 583
ženy ................................................. 29 245
Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2008
narodení .............................................
zomrelí ...............................................
prisťahovaní ......................................
odsťahovaní ......................................

474
464
532
854

Obyvateľstvo podľa národnosti v % (údaje zo sčítania obyvateľov k 31. 12. 2006)
slovenská ................. 94,6
česká ....................... 2,7
maďarská ................ 0,3
rómska .................... 0,08
nemecká ................. 0,5
iná ..........................
1,82
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Obyvateľstvo podľa vierovyznania v % (údaje zo sčítania obyvateľov z 26. 5. 2001)
rímsko-katolícka cirkev ....................... 65,76
evanjelická cirkev augs. vyznania ....... 6,94
grécko-katolícka cirkev ....................... 0,32
reformovaná cirkev ............................. 0,06
pravoslávna cirkev .............................. 0,17
náboženská spol. Jehovovi svedkovia 0,12
evanjelická cirkev metodistická ......... 0,12
bratská jednota baptistov .................. 0,01
D) Vzdelávacie zariadenia
typ školy
detské jasle
materské školy
základné školy
a) štátne
b) cirkevné
c) špec. ZŠ int.
zákl. umel. šk.
a) štátne
b) súkromné
gymnázia :
a) štátne
b) cirkevné
c) súkro mné
stred. odb. šk.
a) štátne

b) cirkevné
vysoké školy :
a) štátne
b) súkromné

názov školy

škol. ro k 2006/07
študenti učitelia

škol. ro k 2007/08
študenti učitelia

škol. ro k 2008/09
študenti
učitelia

39
1 376

8
121

41
1 337

8
117

41
1 420

8
122

4 723
280
70

327
25
30

4 438
246
70

315
23
30

4 276
214
70

329
20
30

Základná u melecká ško la K. P.
Základná u melecká ško la Gagar.

1 062
82

44
5

1 125
1 890

44
7

1 165
234

44
11

Gy mnáziu m Ľ. Štúra
Osemročné športové gymnáziu m
Piaristické gymnáziu m J. B.
Súkro mné gy mnáziu m Futurum

1 064
347
487

73,6
55,9
38

1 054
355
494
14

72,3
50,6
38
-

1 002
334
498
18

70,5
46,4
39
-

Obchodná akadémia dr. M . Hodžu
Stredná odborná škola M. Beluša
Stredná umelecká škola
Stredná zdravotnícka ško la
Dopravná akadémia
Stredná odborná škola letec.– tech.
Stred. odbor. šk. obchodu, služieb
Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola podnikania
Pedagogická a sociálna akadémia

659
735
552
462
783
302
1 102
605
735
55

47
60,7
55,1
28,2
32
33
91,1
49,5
59,8
14

668
677
565
537
801
285
1 150
555
611
108

47,1
55,4
61,2
31,2
32
33
92,9
52,5
58,2
20

662
631
563
475
805
315
1 167
513
562
159

47
59,3
56,7
32,8
32
35
88,4
48,4
53,5
25

Trenčianska univerzity A. Dubčeka
Vysoká škola manažmentu

6 260

-

7 386
523

-

7 842

-
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E) Kultúrne zariadenia
Kiná :
- CineMAX
- Kino Metro
Kultúrne zariadenia :
- Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky
- Kino Hviezda
- Kultúrne centrum, Ul. Dlhé Hony
- Kultúrne centrum Aktivity, Kyjevská ul.
- Kultúrne centrum Kubranská ul.
- Kultúrne centrum Sihoť
- Kultúrne stredisko Opatová
- Kultúrne stredisko Zlatovce
- Kultúrne stredisko Záblatie
- Mestská galéria, mierové nám.
- Múzeum antiky V. Zamarovského
- Galéria M. A. Bazovského
- Kultúrno – informačné centrum
F) Kniţnice v meste Trenčín
počet čitateľov
Verejná kniţnica M. Rešetku :
- pobočka Dlhé Hony

kniţ. jednotky

10 840

počet výpoţ.

počet prac.

396 812

53

931

250 405

35 130

2

1 227

+

35 769

3

- pobočka Kubra

199

384 titulov
periodík

5 744

0,7

- pobočka Opatová

128

-

4 9748

0,3

Kniţnica Vysokej školy
manaţmentu

658

31300

8646

5

Kniţnica TnU AD

3406

19631

15782

5

- pobočka Juh
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G) Športové zariadenia v meste Trenčíne
telocvične
ihriská
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asfaltové
trávnaté
škvárové
antukové
tenisové kurty (areály)
tenisový kurt krytý
bazény
krytý bazén
letné kúpalisko
štadióny
futbalový štadión
zimný štadión
športová hala
lodenica
kyslíková dráha
náučný chodník v lesoparku
detské dopravné ihrisko
fitnesscentrum
sauna
dráha pre riadené automodely
trávnatá jazdecká dráha
strelnica
kolkáreň
ihriská squash
skatepark
bedmintonové ihriská kryté
bowling

50
16
2
7
4
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
6
5
1
1
1
1
1
1
2
2
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H) Sociálna starostlivosť
sociálne zariadenie

počet postelí

počet obyvateľov

počet pracovníkov

Penzión – domov pre dôchodcov

72

64

11

Sociálne slu žby mesta Trenčín

139

138

53

- denný a týždenný pobyt

14

14

- nepretržitá prevádzka

43

43

- celoročný pobyt

82

82

Do m hu manity

32

32

11

Centru m sociálnych služieb

182

176

82

Počet klubov dôchodcov : 8
Kapacita klubov dôchodcov : 300 miest
Soc. zar. pre deti a ml ádeţ

počet miest

počet detí

počet pracovníkov

Detský domov rodinného typu
Detský domov pre maloletých bez
sprievodcu

150

124

101

Špeciálna základná škola internát.

70

30

11

Detský domov

20

19

16

DEM Y – domov soc. služieb

50

50
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I) Bytová výstavba
Výstavba nájomných bytov :
pred rokom 1900 .......................................
v rokoch 1901 – 1945 ................................
v rokoch 1946 – 1970 ................................
v rokoch 1971 – 1980 ................................
v rokoch 1981 – 1991.................................
v rokoch 1992 – 1995.................................
v roku 1996 .................................................
v roku 1997 .................................................
v roku 1998 .................................................
v roku 1999 .................................................
v roku 2000 .................................................

266
2 722
6 569
6 141
3 713
643
136
144
72
118
36
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v roku 2001 .................................................
1
v roku 2002 .................................................
13
v roku 2003 .................................................
167
v roku 2004 .................................................
348
v roku 2005..................................................
72
v roku 2006 .................................................
291
v roku 2007 .................................................
514
v roku 2008 .................................................
95
S p o l u ....................................................... 22.061
Výstavba rodinných domov :
pred rokom 1900 ..........................................
136
v rokoch 1901 – 1945 ................................. 1357
v rokoch 1946 – 1969 ................................. 1433
v rokoch 1970 – 1979 .................................
638
v rokoch 1980 – 1991 .................................
354
v rokoch 1992 – 1995 .................................
76
v roku 1996 ..................................................
33
v roku 1997 ..................................................
31
v roku 1998 ..................................................
37
v roku 1999 ....................................................
37
v roku 2000 .................................................
71
v roku 2001 ..................................................
41
v roku 2002 ..................................................
54
v roku 2003 ..................................................
87
v roku 2004 ..................................................
127
v roku 2005 ..................................................
58
v roku 2006 ..................................................
126
v roku 2007..................................................
87
v roku 2008 ..................................................
59
S p o l u ....................................................... 4.842
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Minerálne premene – kyselky v Trenčíne
Ukazovateľ
pH reakcia
vody
vápnik
horčík
dusičnany
chloridy
železo
mangán
sírany

STN 757111
8

Kubra
6,16

Orechové
6,84

Záblatie
6,10

Zlatovce
6,03

mg/1
125 mg/1
50 mg/1
100 mg/1
0,3 mg/1
0,1 mg/1
250 mg/1

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

757,10
50,40
19,00
33,90
0,00
0,00
270,00

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

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

K) Významné osobnosti pochované v Trenčíne
1. Krypta rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny
Márie
o Samuel Chalúpka (1600- 1688), spisovateľ, autor
kázní
o Daniel Láni (1605-1658), spisovateľ, autor príležitostnej poézie a vieručných listov
2. Krypta piaristického kostola sv. Františka Xaverského
o Juraj Illesházi a príslušníci jeho rodiny, trenčiansky
a liptovský župan (1625-1689),
o Karol Imini, župný lekár
o Gustav von Pott
3. Evanjelický cintorín na Hornom Šianci
o Ľudovít Černo (1821-1894), evanjelický farár
a publicita
o Ľudovít Dohnány (1839-1896), národný buditeľ,
redaktor Slovenských národných novín
o PhMr. Ján Halaša (1893-1982), lekárnik, nestor
slovenskej fotografie
o J. Michal Hlubocký (1876-1945), národovec, organizátor remeselníckeho dorastu
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o Michal Kišš (1846-1927), národný buditeľ, básnik
a učiteľ
o JUDr. Ľudevít Mičátek (1879-1928), národný
buditeľ, zakladateľ a vydavateľ „Dolnozemského
Slováka“
o Štefánia Mičátková, rodená Michalcová (18871980), publicistka, predstaviteľka ženského hnutia
o RNDr., JUDr. Eugen Schidlay, CSc (1911-1972),
botanik, vedecký pracovník
o Irena Slavinská, rodená Schidlayová, (1900-1973),
akademická maliarka
o Pavol Stacho (1887-1946), spoluzakladateľ časopisu
„Krásy Slovenska“
o Anna Štúrová, rodená Michalcová (1790-1853),
matka Ľudovíta Štúra
o Ján Štúr (1827-1905), brat Ľudovíta Štúra
o JUDr. Karol Štúr (1867-1924), politik, zakladateľ
a vydavateľ Trenčianskych novín
o Ján Thurzo z Nosíc (1678-1759), spolupracovník M.
Bela pri tvorbe „Notitie Trenčianskej stolice“
o Michal Wagner (1780-1869), národovec
o Ján Zeman (1885-1975), evanjelický farár, kultúrny
dejateľ a politik
o Jozef Zúbek (1745-1824), rektor evanjelického
gymnázia, publicista
4. Všeobecný mestský cintorín
o Miloš Alexander Bazovský (1899-1968), akademický maliar
o JUDr. Karol Brančík (1842-1925), prírodovedec,
zakladateľ Prírodovedný spolku župy Trenčianskej
a prvý riaditeľ Trenčianskeho múzea
o Jozef Branecký (1882 - 1962), rektor piaristor, spisovateľ a historik
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o Ľudovít Bránsky (1918-1959), akademický maliar
o Ida Brúnovská, Gallová, klavíristka, zakladateľka
hudobného školstva v Trenčíne
o Rudolf Hečko (1906-1975), učiteľ, dirigent dychových hudieb, zberateľ ľudových piesní
o Josef Holoubek (1892-1967), akademický maliar
o MUDr. Ján Alojz Chúra (1899-1979), lekár, zakladateľ slovenskej pediatrie
o Artúr Lieskovský (1865-1925), riaditeľ mestskej
sporiteľne, maliar samouk
o MUDr. Koloman Martin(1864-1935), lekár, riaditeľ
trenčianskej nemocnice
o PhDr. Grigorij Medvecký (1894-1976), stredoškolský pedagóg, kultúrny dejateľ
o Jozef Theodor Mousson (1887-1946), akademický
maliar
o Vojtech Nemák (1861-1932), prvý mestský, okresný
a zemský veliteľ hasičov
o Karol Pádivý (1908-1965), hudobný skladateľ,
dirigent dychových hudieb
o Igor Pietor 1883-1937), národný buditeľ, riaditeľ
trenčianskej Tatra banky
o Gašpar Karol Richter (1848-1902), hudobný
skladateľ, kapelník vojenskej hudby 71. pešieho
pluku
o JUDr. Rudolf Skotnický (1844-1900), právnik, prírodovedec, autor terminilógie rastlín
o František Šandor Škarnitzel, trenčiansky tlačiar
o Vilma Túmová, operná speváčka, členka prvej
kočovnej spoločnosti
o Pravoslávna kaplnka juhoslovanských vojakov
padlých v prvej svetovej vojne, ktorá bola vysvätená
06.05.1928. Autormi sú Ing. arch. Ročák a stolársky
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majster Koloman Farkaš. V kaplnke sú uložené
telesné pozostatky 152 vojakov Rakúsko-uhorskej
armády, ktorí zomreli v Trenčíne alebo v jeho okolí.
(Srbi, Chorváti, Musulmani, Maďari, Slovinci
a Rumuni.)
5. Ţidovský cintorín
o Hugo Gross (1894-1974), akademický maliar
6. Cintorín v Istebníku
o Martin Meďňanský (1840-1889), národný buditeľ,
spisovateľ, prekladateľ a ovocinár
L) Pamätníky, pomníky, pamätné tabule a náhrobníky
a) rímsky nápis na hradnej skale z roku 179
b) morový stĺp, socha najsvätejšej Trojice z roku 1712
c) reliéf Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1921
d) Pomník Ľudovíta Vladimíra Riznera z roku 1925
e) pamätník Ľudovíta Štúra, J. M. Hurbana, M.M. Hodžu
z roku 1991
f) pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury z roku
1958
g) pomník v údolí hrdinov z roku 1946
h) pamätník 69 umučených na Brezine
i) pamätník prof. MUDr. Alojza Chúru, slovenského
pediatra a sociológa z roku 1992
j) pamätník M. R. Štefánika z roku 1998
k) pomník provinciála Jozefa Braneckého z roku 2004
V Trenčíne v roku 2004 realizovalo svoju činnosť 18
poisťovní, 15 peňažných ústavov a 26 cestovných kancelárií.
Reštauračné služby zabezpečovalo 28 reštaurácií a pizzerií.
Ubytovacia kapacita pre návštevníkov pozostávala z 984 lôžok
v troch hoteloch, v 17 penziónoch a v 12 iných ubytovacích
zariadeniach.
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Mesto Trenčín bolo od roku 1996 nielen sídlom
Trenčianskeho okresu, ale aj sídlom Trenčianskeho kraja.
Trenčiansky okres sa členil 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
33

-

Svinná
Štvrtok nad Váhom
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turná
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Mitice
Trenčianske Stankovce
Veľká Hradná
Veľké Bierovce
Zamarovce

Členenie obcí :
- do 500 obyvateľov ................................................
- od 500 do 800 obyvateľov ....................................
- od 800 do 1.000 obyvateľov .................................
- od 1.000 do 1.500 obyvateľov ..............................
- od 1.500 do 2.000 obyvateľov ..............................
- od 2.000 do 3.000 obyvateľov ..............................
- nad 3.000 tisíc obyvateľov ....................................

6 obcí
8 obcí
5 obcí
3 obce
5 obcí
4 obce
3 obce

Trenčiansky kraj
Trenčiansky kraj je členený na deväť okresov, ktoré k 31.
decembru 2003 mali 602.166 obyvateľov a rozlohu 4.501
km2 :
- Bánovce nad Bebravou rozloha 462 km2, 38.190 obyvateľov
- Ilava - rozloha 359 km2, 61.251 obyvateľov
- Myjava - rozloha 326 km2, 28.376 obyvateľov
- Nové Mesto nad Váhom rozloha 580 km2, 62.966 obyvateľov
- Partizánske - rozloha 301 km2, 47.454 obyvateľov
- Považská Bystrica
rozloha 463 km2 64.549
obyvateľov
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- Prievidza
obyvateľov
- Púchov
obyvateľov
- Trenčín
obyvateľov

rozloha 960 km2 139.238
rozloha 375 km2 45.601
rozloha 675 km2 112.761

Táto informácia o údajoch novonarodených detí za rok
2007 bola získaná neskôr, tak sa dodatočne ku kronike mesta
prikladá.
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa v roku 2007 narodil
presne rovnaký počet detí ako v roku 2006, t.j. 1.345 detí.
Medzi najpoužívanejšie chlapčenské mená patril Jakub s 52
zápismi v matrike. Menom Samuel bolo pomenovaných 40
chlapcov. Matúšov sa v minulom roku narodilo 33 a Matejov
29. Meno Martin dostalo 27 chlapcov. Najobľúbenejším
dievčenským menom za minulý rok bola Ema. Tých sa
narodilo až 28. O ďalšie priečky sa delia Natália s 24 zápismi
a Karolína s 21 zápismi v matrike. Meno Vanesa dostalo 18
dievčatiek a 17 dievčat dali rodičia meno Sofia. Stále však sú
v móde aj starozákonné mená, najmä Dávid, Daniel, Tobiáš,
Lukáš a Marek. Rodičia nezabúdajú ani na rýdzo slovenské
mená ako napríklad Hana, Monika, Michal. Zaujímavé boli
aj ďalšie údaje, ktoré zaznamenala trenčianska matrika a to, že
v roku 2007 sa zosobášilo v meste Trenčín o 36 párov viac
ako v roku 2006, t.j. 357 sobášov, z ktorých bolo 162
cirkevných a 195 civilných sobášov. V roku 2006 bolo z
celkového počtu 321 sobášov 141 cirkevných a 180 civilných.
V počte úmrtí bol v roku 2007 v porovnaní s predchádzajúcim
rokom 2006 zaznamenaný v Trenčíne pokles o 39 osôb, keď
zomrelo v Trenčíne 916 obyvateľov. V roku 2006
zomrelo 955 osôb.
tasr.sk 09.01.2008
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Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín
v rokoch 1887 - 2006
(dátum narodenia, dátum úmrtia, funkcia v rokoch, meno a priezvisko, miesto
pochovania)
Dátum

Dátum

Funkcia v

Meno a

narodeni a

úmrtia

rokoch

priezvisko

?

01.1940

1887 – 1918

Ernest Ucsnay

20.08.1860

02.05.1928

1918 – 1919

?

?

1919 – 1920

28.03.1875

01.01.1960

1920 – 1922

29.05.1883

02.03.1965

1923 – 1924

02.11.1871

06.06.1954

1924 – 1928

02.03.1861

24.04.1939

1928 – 1939

-- - - -

-- - - -

1939 – 1942

1860

05.01.1946

1942 - 1944

-- - - --

-- - - -

1942 – 1945

-- - - --

-- - - -

1945 – 1945

24.09.1887

27.11.1970

1945 - 1945

JUDr.
Gerhard
Šebák

mešťanosta

mestský cintorín

25.06.1895

14.01.1975

1945 – 1945

Ján Zeman

predseda RNV

evanjelický cintorín

17.09.1895

15.11.1984

1945 – 1946

Ján B arták

predseda MNV

mestský cintorín

16.06.1913

13.02.1995

1946 – 1948

Dr. J ozef B aár

predseda MNV

mestský cintorín

19.11.1920

13.11.1972

1948 – 1948

Ján Mikul a

predseda MNV

mestský cintorín

?

?

1948 – 1949

Eduard Klčo

predseda MNV

pochovaný v Martine

Alexander

Funkcia

mešťanosta

Miesto pochovania

Rakosliget Maďarsko

mešťanosta

evanjelický cintorín

Jozef Laco

mešťanosta

?

Cyril S voboda

mešťanosta

mestský cintorín

starosta

evanjelický cintorín

Rudolf Misz

starosta

kaplnka

Jozef Reihel

starosta

mestský cintorín

Zelenay

Ing. Gustav
Dohnányi

JUDr. Ján
Zaťko
Juraj B oček
JUDr. Ján
Zaťko
Štefan
Markovič

starosta
vládny
ko misár
mešťanosta

mešťanosta

pochovaný v Nových
Zámkoch
mestský cintorín
pochovaný v Nových
Zámkoch
s odchodom Nemcov
odišiel aj on
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09.12.1910

15.05.1973

1949 – 1951

23.04.1915

24.02.1999

1951 – 1954

Štefan
Ondruška
Vojtech

predseda MNV

mestský cintorín

predseda MNV

mestský cintorín
urnový háj

predseda
MsNV

mestský cintorín
urnový háj

Ki anička
16.06.1906

12.09.1983

1954 – 1971

Anton Tomáš

07.12.1921

25.04.1977

1971 – 1977

Rudolf Pajtina

predseda

cintorín Kubra

MsNV

08.08.1932

žijúci

1977 - 1994

14.02.1954

žijúci

1994 - 2003

29.11.1964

žijúci

2003 - 2003

15.03.1967

žijúci

2003 –2006

21.12.2006

žijúci

2006 -

Štefan Rehák

Ing. Jozef
Ţiška
Ing. Juraj
Liška
Ing. Branislav
Celler
Ing. Branislav
Celler

predseda
MsNV
primátor mesta
primátor mesta

primátor mesta

primátor mesta

primátor mesta
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Verejno-spoločenský ţivot
Regionálna inovačná stratégia vo
svetle
budúcnosti
bol názov seminára
v rámci
projektu
Rozvoj a implementácia
regionálnej
inovačnej stratégie
Trenčianskeho kraja,
financovaného Európskou úniou, uskutočnený v Kongresovej sále hotela Tatra v Trenčíne dňa 10.
januára 2008.
Seminár pod záštitou a za účasti predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH vystúpili
viaceré známe osobnosti, z ktorých osobitne treba menovať :
- Carlosa Gomeza zo španielskej Zaragozy, z Instituto
technmológico de Aragón so skúsenosťami s implementáciou RIS v podmienkach regiónu Aragón v Španielsku,
- Ing Jána Streleckého, PhD. riaditeľa BIC Group
Bratislava, ktorý prezentoval štúdiu o regionálnom
predvídaní pre trenčiansky región,
- Ing. Martin Sedláček z Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka,
ktorý predstavil regionálnu inovačnú
stratégiu pre trenčiansky región,
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- o vízii systému vzdelávania v trenčianskom regióne z pohľadu podnikateľskej sféry hovoril riaditeľ Trenčianskej
regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory Ing. Štefan Bucha,
- o pripravovaných projektoch v budúcom programovom
období v oblasti inovácií v Trenčianskom samosprávnom
kraji hovoril riaditeľ Rozvojovej agentúry Trenčianskeho
samosprávneho kraja Mgr. Peter Niţňanský;
- o zvyšovaní povedomia v regióne a o moţnostiach ochrany
duševného vlastníctva hovoril Ing. Branislav Anwazai
z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
Na seminári odzneli výsledky štúdií, ktoré sa uskutočnili
v prvej etape projektu a návrh dokumentu regionálnej
inovačnej stratégie, teda ďalšie smerovanie pilotných
projektov v najbliţšej budúcnosti.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 12/1/08, 13/1/08, 14/1/08, 15/1/08,
16/1/08, 17/1/08
V snahe ešte viac sprístupniť grafické a popisné informácie
o meste Trenčín pre širokú verejnosť, zabezpečilo Mesto
Trenčín prostredníctvom Útvaru architektúry a stratégie
Mestského úradu v Trenčíne spracovanie webového GIS
(geografický informačný systém) portálu na webovej
stránke mesta Trenčín. Spracovateľom
bola
firma
SWAGIS s. r. o.
Piešťany. Súčasťou
tohto portálu je
vektorový Územný
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plán mesta Trenčín a rastrová farebná ortofotomapa (letecké
zábery) mesta Trenčín. Územný plán sa skladá z dvoch výkresov a to z „Komplexného návrhu“ a z „Regulatívu vyuţitia
územia“. Ortofotomapa je riešená ako samostatná vrstva.
Súčasťou je aj katastrálna mapa, ktorá slúţi ako podklad pre
územný plán. Všetky údaje sú v súradnicovom systéme SJTSK (jednotná trigonometrická sieť katastrálna). Web GIS
portál je moţné pouţívať prostredníctvom internetového
prehliadača. Obsluha je jednoduchá a poskytuje základné
funkcie - zväčšenie, zmenšenie a posun mapového výrezu,
mierku mapového výrezu, meranie vzdialenosti a plochy,
zapnutie/vypnutie jednotlivých vrstiev mapových podkladov,
moţnosť zobrazenia popisných údajov k jednotlivým
objektom, náhľadovú mapu a tlač mapového výrezu do
formátu.pdf.
Mesto
Trenčín
uvaţuje
v budúcnosti
s rozširovaním tohto portálu. Jeho súčasťou by sa tak mohli
stať nové dáta ako napríklad technická mapa mesta Trenčín,
ďalšie výkresy z územného plánu mesta, ako aj rozšírenie
popisných informácií k jednotlivým vrstvám, ktoré sa uţ na
portáli nachádzajú. Web GIS portál je novinkou a moţno ho
pripomienkovať.
www.trencin.sk 09.01.2008
Na brífingu s novinármi dňa 21. januára 2008 riaditeľ
Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky
v Trenčíne plukovník JUDr. Vladimír Šramka vyzval
verejnosť na spoluprácu pri poskytovaní informácií, ktoré
smerujú k aktivitám extrémistov v ich najbliţšom okolí.
Konštatoval, ţe „bez spolupráce s verejnosťou nie je moţné
bojovať proti extrémizmu.“
„V Trenčianskom kraji boli zaznamenané, najmä u
maloletých alebo mladistvých osôb viaceré prípady extrémizmu,“ doplnil riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného
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zboru Slovenskej republiky v Trenčíne podplukovník Mgr.
Vladimír Vonkomer. Ako príklad uviedol preventívnu akciu
dňa 17. januára 2008 v Základnej škole v Nemšovej, Ul. J.
Palu zameranej na odhaľovanie podpory a propagácie skupín
smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Akcia
bola úspešná, lebo u 13 - ročného ţiaka sa našli na učebných
pomôckach,
ako sú zošity
prírodopisu
a anglického
jazyka, peračník rôzne nápisy a symboly
propagujúce
skupiny smerujúce k potláčaniu základných
zľava - plukovník JUDr. Vladimír Šramka, podplukovník Mgr. Vladimír Vonkomer
práv a slobôd.
Aj na školskej gume bol napísaný symbol 88 a umelohmotný
tzv. keltský kríţ. Všetky učebné pomôcky ţiaka boli zaistené.
Pri výsluchu ţiak uviedol, ţe si neuvedomil následky svojho
konania a postihu zaň. Tento delikt bol odloţený v zmysle
ustanovení trestného poriadku, nakoľko ţiak základnej školy
je maloletou osobou, ktorá nie je trestne zodpovedná. Ako
ďalší príklad prejavu extrémizmu bolo konanie devätnásťročného Jaroslava 18. januára 2008, keď na zimnom
štadióne v Prievidzi počas hokejového zápasu pochodoval
v hľadisku a so vztýčenou rukou viackrát heiloval. Po upozornení usporiadateľom, aby prestal so svojimi aktivitami,
agresívny muţ usporiadateľa fyzicky napadol. Spacifikovali
ho aţ privolaní policajti. Pri dychovej skúške na alkohol boli
Jaroslavovi namerané dve promile alkoholu. Jaroslav bol obvinený z prečinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k
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potláčaniu základných práv a slobôd a z prečinu výtrţníctva.
V skrátenom konaní do 25 hodín bol muţ potrestaný trestným
rozkazom, ktorý zatiaľ nie je právoplatný. Uloţený mu bol
nepodmienečný trest odňatia slobody na 18 mesiacov.
Vlastné poznámky
Dňa 23. januára 2008 protestovala pred budovou Vojenskej
prokuratúry v Trenčíne Alena Mikulová z Nitry, ktorá doteraz
tragickú smrť jej strýka Jána Gajdošíka dostatočne
neobjasnila. Podľa nej na tejto tragickej smrti v rodinnom
dome v roku 1985 je veľa zahmlených a nezodpovedaných
otázok. Všetky svoje indície pripisuje jeho bývalej manţelke,
ktorá pracuje aj dnes na spomínanej inštitúcii.
Vlastné poznámky
Nový kamarát detí v materských školách a prvákov v základných školách,
ktoré sa zapojili do projektu Bezpečná
komunita – komunita je náš domov je
psík Bezpečko. Iniciátorom projektu
bola Komunálna poisťovňa, ktorá v spolupráci s miestnou samosprávou a Policajným zborom Slovenskej republiky oslovila deti v materských školách a prvákov v základných školách. Psík
Bezpečko je sprievodca v ţiackych pracovných listoch, učí
deti k získavaniu správnych návykov bezpečného správania
doma, na ulici, pri ceste do školy, pri cestovaní, hre,
korčuľovaní i bicyklovaní. Učitelia pre prácu s deťmi dostali
kvalitné metodické materiály. Na tvorbe pracovných listov sa
podieľal aj Policajný zbor.
Policajti z Trenčianskeho kraja sa zapojili do vzdelávacích
aktivít projektu. Od októbra minulého roka sa projekt Bezpečná komunita – komunita je náš domov realizuje aj
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v rámci Trenčianskeho kraja. Policajti navštevujú zapojené
materské a základné školy, ktorí ţiakom vysvetľujú, ako sa
majú správať a riešiť nebezpečné situácie na ceste, chodníku,
ihrisku atď. Návšteva detí je niekde sprevádzaná aj s ukáţkami
výzbroje stráţcov zákona, prípadne policajnej techniky. Policajti navštívili v rámci kraja celkom 64 materských a základných škôl. Súčasťou projektu je súťaţ detí predškolského
veku v tvorbe škôlkarského leporela pod názvom „Uţ
pôjdeme do školy“ a pre prvákov tvorba prváckych novín pod
názvom „Pozor, sú tu prváci ! “ Do súťaţe budú zapojené
všetky školy o ceny v krajskom kole. Budú nimi športové
potreby v hodnote 20 tisíc Sk. Hlavne cenou pre víťaznú
materskú školu a základnú školu bude vybudovanie ihriska,
alebo športoviska v hodnote 300 tisíc Sk.
Predpokladá sa, ţe na záver projektu bude usporiadaný Deň
bezpečnosti na regionálnej a celoslovenskej úrovní za
spoluúčasti policajtov
Policajného zboru Slovenskej
republiky,
v ktorej nebudú chýbať
príslušníci dopravnej
polície a kynológov.
Pre všetkých tých
(učitelia, vychovávatelia i rodičia), ktorí mali
záujem zoznámiť sa
s projektom boli materiály zverejnené na webovej stránke
www.bezpecnakomunita.com.
Vlastné poznámky
Dňa 22. januára 2008 sa uskutočnila tlačová konferencia
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne, na ktorej jeho riaditeľ Ing. Michal Jurdík zhod43

notil uplynulé obdobie roka 2007. Za spomenuté obdobie
vykonali jednotky Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v rámci Trenčianskeho kraja celkom 2.735
zásahov, z ktorých patrilo poţiarom – 1014 zásahov, technickým zásahom – 1337, ekologickým zásahom – 82, planým
poplachom – 106 zásahov, cvičeniam – 105 zásahov a poţiarom bez zásahov – 91. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vo svojej kompetencii zasahovalo
pri 173 poţiaroch, 238 technických zásahoch, 33 ekologických
zásahoch, 24 planých poplachoch, 32 cvičeniach a 11
zásahoch bez poţiaru.
Výjazdy k poţiarom
V Trenčianskom
kraji bolo v roku
2007 vykonaných
1014
výjazdom
k poţiarom,
čo
oproti predchádzajúcemu roku 2006
bol nárast o 88 poţiarov. Na výjazdy
k poţiarom sa podpísali :
- vypaľovanie trávy a suchých porastov – 203 zásahov,
- poţiare kontajnerov- 170 zásahov,
- poţiare dopravných prostriedkov – 108 zásahov,
- poţiare bytových jednotiek – 56 zásahov,
- poţiare rodinných domov – 53 zásahov.
Pri týchto poţiaroch vznikla priama škoda 164.179.900 Sk
a uchránené hodnoty dosiahli výšku 314.423.200 Sk. Bolo
zachránených 122 osôb, z ktorých dve osoby boli zranené.
Usmrtené boli štyri osoby, čo je päť osôb menej. ako
v predchádzajúcom roku 2006.
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Výjazdy k technickým zásahom
V Trenčianskom kraji technické zásahy tvorili 48,88 %
z celkového počtu výjazdov, t.j. 1337. Z celkového počtu
výjazdov k technickým zásahom patrilo 661 dopravným
nehodám, t.j. 24,16 %. Pri dopravných nehodách bolo
zachraňovaných 766 osôb, z ktorých bolo 658 zranených a 24
mŕtvych osôb. Pri technických zásahoch bolo zachraňovaných
883 osôb, z ktorých 722 bolo zranených a 78 usmrtených, čo
je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 17
usmrtených osôb.
V zásahovej činnosti Hasičského a záchranného zboru
v rámci Trenčianskeho kraja označilo jeho Krajské
riaditeľstvo v Trenčíne z predponou ako „naj“ zásah roku
2007 :
- poţiar s najvyššou škodou, ktorý vznikol po výbuchu
skladu munície
vo Vojenskom
opravárenskom
podniku Nováky
bol vyčíslený s
výškou škody na
100.000.000 Sk;
- poţiar
strechy
bytového domu
na Zlatoveckej
ulici v Trenčíne,
pri ktorom boli uchránené hodnoty v čiastke 50.000.000 Sk
dostal pomenovanie ako poţiar s najviac uchránenými
hodnotami;
- najviac evakuovaných a zachránených osôb pri zásahu
bolo pri poţiari elektrorozvodnej skrine v obytnom dome
v Dubnici nad/Váhom, keď pri zadymení bolo evakuovaných 60 osôb, z toho 20 detí;
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- najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu aţ 50
vozidiel bolo pri poţiari skladu munície vo Vojenskom
opravárenskom podniku Nováky;
- najväčší počet zasahujúcich osôb pri jednej udalosti aţ
152 hasičov bolo pri poţiari skladu munície vo Vojenskom
opravárenskom podniku Nováky;
- najväčší počet zasahujúcich jednotiek pri jednej udalosti
aţ 24 jednotiek bolo pri poţiari skladu munície vo
Vojenskom opravárenskom podniku Nováky;
- ako najdlhšie trvajúci zásah bol poţiar lesného porastu
v Handlovej, časť Remata, ktorý trval 29 h a 17 min.;
- najviac hasiva bolo pouţitého pri hasení poţiaru skladu
munície vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky,
pri ktorom bolo pouţitých 524.530 l vody a 50 l strednej
peny;
- najviac hlásených udalostí – 551 zaregistrovali na
operačnom stredisku Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Prievidzi;
- najmenej hlásených udalostí – 139 bolo zaregistrovaných
na Hasičskej stanici v Myjave;
- poţiar s najväčšou plochou bol o rozlohe 1.600.000 m2
zaznamenaný pri poţiari trávnatého porastu v katastrálnom
území obce Moravské Lieskové, časť Šance;
- najviac hadicového vedenia o celkovej dĺţke 200 metrov
bol zaznamenaný pri hasení rodinného drevenice
v Papradne;
- ako najväčší zásah bola hodnotená likvidácia poţiaru
skladu munície vo Vojenskom opravárenskom podniku
Nováky;
- najväčšia spotreba pohonných hmôt a najviac
najazdených kilometrov počas zásahu bola hodnotená
likvidácia poţiaru skladu munície vo Vojenskom
opravárenskom podniku Nováky;
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- najčastejšie výjazdy k poţiarom boli v mesiaci apríl – 178
poţiarov;
- najčastejšie výjazdy k technickým zásahom boli
v mesiaci jún – 201 zásahov;
- najčastejšími príčinami poţiarov bolo úmyselné zapálenie
neznámou osobou v 188 prípadoch a po ňom v 164
prípadoch vypaľovanie trávy a suchých porastov;
- najnovšou pouţívanou technikou z roku 2007 je motorové
vozidlo IVECO/180 E28 9 „Magirus“ s výsuvnou plošinou
určenej na pouţitie vo výškach do 28 metrov, potrebnej
najmä pri záchranných činnostiach na obytných domoch. Je
pouţívaní jednotky v Prievidzi a Novom Meste nad Váhom.
Ďalšou najnovšou pouţívanou
technikou z roku 2007 je motorové vozidlo
Mercedes Benz
Vario 816 D
4x4 pouţívané
pri technických
zásahoch.
Je
v pouţívaní jed„Magirus“
notiek V Trenčíne, Myjave, Partizánskom, Prievidzi a Bánovciach nad
Bebravou;
- najstaršou pouţívanou technikou z roku 1956 dieselový
agregát pouţívaný ako náhradný zdroj elektrickej energie
u jednotky v Trenčíne
Rozbor poţiarovosti v Trenčianskom kraji za rok 2007
V Trenčianskom kraji vzniklo v roku 2007 o 78 poţiarov
viac ako v roku 2006, pričom priame škody sú niţšie
o 36.753.300 Sk a uchránené hodnoty vyššie o 22.629.000 Sk.
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Pri poţiaroch bolo usmrtené štyri osoby, čo je o päť osôb
menej ako v roku 2006 a zranených bolo 36 osôb, čo je 24
osôb viac ako v roku 2006.
- V odvetví bytového hospodárstva vzniklo 197 poţiarov, čo
predstavuje 18,3 % všetkých poţiarov. Priama škoda bola
vyčíslená v hodnote 14.619.400 Sk. Pri poţiaroch v bytovom hospodárstve zomreli štyri osoby a 21 osôb bolo zranených.
- V poľnohospodárstve vzniklo 185 poţiarov, čo predstavuje
17,2 % z počtu všetkých poţiarov. Priama škoda bola
vyčíslená
v hodnote
1.900.500 Sk.
- V cestnej
doprave vzniklo 128 poţiarov, čo predstavovalo
11,9 % z počtu
všetkých poţiarov. Priama
po ohni zostalo na Remate spálenisko
škoda bola vyčíslená v hodnote 25.267.300 Sk. Pri týchto poţiaroch boli
tri osoby zranené.
- Vypaľovaním trávy suchých porastov vzniklo 164 poţiarov
s priamou škodou 235.600 Sk.
- V dôsledku fajčenia vzniklo 94 poţiarov s priamou škodou
202.300 Sk a zaznamenané boli dve úmrtia.
- Manipuláciou s otvoreným ohňom vzniklo 91 poţiarov
s priamou škodou 6.343.400 Sk.
- Zo 189 úmyselne zaloţených poţiarov bola zistená len
jeden známy páchateľ.
Poznámky z tlačovej konferencie
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Investičné priority Trenčianskeho samosprávneho kraja boli
hlavnou témou pracovného stretnutia trenčianskeho ţupana
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH s poslancom Národnej rady
Slovenskej republiky a zároveň predsedom Ľudovej strany –
Hnutia za demokratické Slovensko JUDr. Vladimírom Mečiarom počas poslaneckého výjazdu v Trenčianskom samosprávnom kraji dňa 25. januára 2008. Na stretnutí sa zúčastnil
aj štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ing. Jozef Habánik, PhD., ako aj ďalší štátni tajomníci za
Ľudovú stranu – Hnutia
za demokratické Slovensko. Podľa predsedu
Trenčianskeho
samosprávneho kraj jednou z
hlavných tém stretnutia
bolo pokračovanie v projekte Regionálnej inovačnej stratégie, aby sa
začalo budovať Regionálne inovačné centrum
v spolupráci s ministerstvami školstva, hospodárstva a rezortom práce a sociálnych vecí. „Bola to vhodná moţnosť
zosúladiť si kroky, aby ten projekt plynule pokračoval,“
konštatoval trenčiansky ţupan MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Ďalšou témou bola dopravná situácia. Poslanec JUDr. Vladimír Mečiar prisľúbil pomoc pri dôleţitých plánovaných
investičných akciách ako sú zrýchlenie prác na výstavbe
rýchlostnej komunikácie R-2 z Drietomy do Prievidze, pri
budovaní nového mosta v krajskom meste a projekt rozsiahlej
modernizácie trenčianskej nemocnice. Obaja predstavitelia
označili za prioritu vrátiť kraj na druhé miesto v ekonomickej
výkonnosti, kde v čase vzniku ôsmich krajov ešte bol, no medzitým ho uţ predbehol Trnavský a Ţilinský kraj. Predseda
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Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko však
označil za neprijateľné návrhy Slovenskej národnej strany, aby
bolo Slovensko rozčlenené len na tri kraje. V závere stretnutia
obaja predstavitelia poskytli rozhovory regionálnym televíziám.
www.tsk.sk 25.01.2008
Počas poslaneckého výjazdu členov Hnutia za demokratické
Slovensko – Ľudová strana v Trenčianskom samosprávnom
kraji dňa 25. januára
2008 prijal ministerku
pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ing.
Zdenku Kramplovú
v salóniku
mestskej
veţe primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav
Celler za prítomnosti
viceprimátora
Mesta
Trenčín Tomáša Vaňu.
Pri tejto príleţitosti najhorúcejším predmetom rozhovoru v salóniku mestskej veţe bolo odblokovanie činnosti Slovenského
pozemkového úradu, ktorého činnosť po podivných transakciách pozemkov reštituentom bola pozastavená a výkon
správy paralizovaný. Táto aktuálna téma bola postúpená na
rokovanie preto, lebo Mesto Trenčín nutne potrebuje riešiť
pozemky v oblasti priemyselného parku pre budúcich
investorov.
Ministerka pôdohospodárstva Ing. Zdenka Kramplová priznala, ţe aj ju trápi problém nefunkčnosti orgánov Slovenského
pozemkového fondu, pretoţe sa to týka záujmov viacerých
subjektov. V súčasnosti je stále nefunkčná správna a dozorná
rada. Keďţe ďalší rozvoj mesta Trenčín prostredníctvom
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nového priemyselného parku na Bratislavskej ulici priamo
závisí od týchto pozemkov, ministerka prisľúbila pomoc.
Konštatovala, ţe „projekt je veľmi dobre pripravený.“
Prisľúbila, ţe sa pozrie na moţnosti, aby fond fungoval tak,
ako má. „Rýchlosť nápravy bude však závisieť na vláde a na
ochote
súčasného
generálneho
riaditeľa
a vedenia
Slovenského pozemkového fondu.“
Vlastné poznámky
Takmer pred štyridsiati rokmi 16. januára 1969 zaznamenalo Václavské námestie v Prahe šok, keď pred sochou sv.
Václava sa upálil na protest proti okupácii Československa,
dovtedy verejnosti
neznámy študent filozofickej
fakulty
Karlovej univerzity
Ján Palach. Jeho
ţivot sa nepodarilo
zachrániť a 19. januára 1969 na následky popálenia zomrel. Jeho otvorený
protest mal ďalších
následníkov v podobe horiacich fakieľ. Táto mimoriadna
udalosť mala odozvu aj medzi mladými ľuďmi v Trenčíne,
keď 29. januára 1969 si zapálenými sviečkami pripomenuli
jeho smrť smútočnou tryznou pred Mórovým stĺpom na
Mierovom námestí v Trenčíne.
Pri príleţitosti 39. výročia smutného výročia si pamätníci
z občianskeho zdruţenia My 68 dňa 29. januára 2008
pripomenuli túto udalosť opäť pri Morovom stĺpe umiestnením tabule so základnými údajmi spred 40 rokov, zapálenou
sviecou a kyticou karafiátov. Ţivo si na túto udalosť spred
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takmer štyridsiatich rokov zaspomínal Emil Sedláčko. „Na tomto mieste a v tom
čase sme boli
v priemere dvadsaťroční,
nabití
nebojácnou energiou postaviť sa
na ochranu demokracie. Keď sme
si overili, ţe je pravdou, čo sa stalo v Prahe, zorganizovali vo
večerných hodinách v tento deň tichý protest s transparentom
a so zapálením sviečok. Je úplne samozrejmé, ţe toto naše
správanie našlo odpoveď v represii orgánov štátnej moci,
vykonanej príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti, ktorí začali zhromaţdených ľudí rozháňať a likvidovať horiace
sviečky a transparent.“ Čo je cieľom tejto spomienky, pokračoval vo svojej výpovedi Emil Sedláčko. „Chceme, aby najmä
mladá generácia spoznala, v akej dobe sme ţili, čo sa v rokoch
1968 a 1969 skutočne udialo, ako aj to, kto to bol Ján Palach
a ďalší jeho nasledovníci, ktorí sa nemohli zmieriť násilným
vstupom sovietskych vojsk do Československa. A to nie je
všetko. V mesiaci august t.r., keď si pripomenieme štyridsať
rokov tohto smútočného výročia, na ktoré sa pripravuje
stretnutie generácií z augusta 1968 a novembra 1989. Pri tejto
príleţitosti sa uskutoční výstava s dobovými dokumentmi, ako
aj budú sa parodovať udalosti augusta 1968 v Trenčíne, kedy
po zuby ozbrojené Sovietske vojsko obsadilo budovu
Veliteľstva východného okruhu,
budovu Mestského
národného výboru a zajali jeho predsedu.“
Vlastné poznámky
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Podľa rebríčka návštevnosti portála www.NAJ.sk bola
webová stránka Mesta Trenčín www.trencin.sk v roku 2007
najnavštevovanejšou oficiálnou webovou stránkou miest
a obcí na Slovensku. Od roku 2005, kedy dostala mestská
stránka svoj nový vzhľad obsadzuje v štatistikách popularity
medzi mestami a obcami popredné priečky. V roku 2006
zaznamenala 472.743 návštevníkov, za minulý rok si ich na
www.trencin.sk ,,kliklo“ 631.443, čo predstavuje medziročný
nárast o viac ako 33%. Medzi najpopulárnejšie ciele, okrem
hlavnej informačnej stránky, patrili webkamery, databáza
kultúrnych podujatí, úradná tabuľa či kontakty na úrady
a inštitúcie. Veľkú sledovanosť dosahovala aj minuloročná
novinka, ktorou bola rubrika Otázky a odpovede. Vďaka nej
našlo odpoveď na svoju otázku od 1. marca do konca roku
2007 aţ 598 návštevníkov stránky. Po projekte elektronickej
úradnej tabule, vďaka ktorej sa trenčianska stránka stala
jedným z príkladov transparentných samospráv podľa názoru
Transparency International Slovensko, bol to ďalší krok
smerom k budovaniu lepšieho vzťahu k občanom a kvalitnejšej informovanosti. Smerovanie mesta v tejto oblasti potvrdila
aj prvá tohtoročná novinka, ktorou bolo sprístupnenie
webového GIS (geografický informačný systém) portálu na
webovej stránke. Jeho súčasťou je vektorový Územný plán
mesta Trenčín a rastrová ortofotomapa (letecké zábery) mesta
Trenčín. V budúcnosti by sa jeho súčasťou mala stať napríklad
aj technická mapa mesta Trenčín, ďalšie výkresy z územného
plánu mesta, ako aj rozšírenie popisných informácií
k jednotlivým vrstvám, ktoré sa uţ na portáli nachádzajú.
Podľa primátora Ing. Branislava Cellera bola webová stránka
mesta Trenčín dôkazom kvality stránky, čoho výsledkom je aj
pravidelné úspešné umiestnenie v súťaţi ZlatýErb.sk. Aj
v roku 2007 si mesto Trenčín odnieslo z Bratislavy tri ceny za najlepšiu elektronickú stránku samospráv v oblasti cestov53

ného ruchu, strieborne ocenenie za najlepšiu elektronickú
sluţbu samospráv poskytovanú Ústredným portálom verejnej
správy a druhé najvyššie umiestnenie v hlavnej kategórii
súťaţe o najlepšiu webovú stránku miest a mestských častí.
Mesto Trenčín sa ocitlo v roku 2007 aj medzi nominovanými
v súťaţi INFOčin roka v kategórii priateľský čin roka za
vynikajúcu komunikáciu s občanmi prostredníctvom všetkých
dostupných médií – osobnou komunikáciou (Klientske
centrum Trenčín a Centrum rozvoja mesta), prostredníctvom
tlače a internetu. Ceny za priateľské a nepriateľské činy v
oblasti poskytovania informácií podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám udelila 28. septembra 2007 Nadácia
otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. „Uvedomujeme si, ţe konkurenciu dnes nemôţeme vnímať iba
z pohľadu slovenských miest a obcí. Postavenie mesta Trenčín
je nutné chápať v kontexte Európskej únie, a preto sa musí
zabezpečiť neustále stúpajúci trend kvality z hľadiska obsahu,
štruktúry, technického i grafického riešenia. Prioritou bude
preto zavedenie ďalších on-line sluţieb, ktoré budú šetriť čas,
peniaze a nervy občanom pri získavaní informácií a vybavovaní záleţitostí spojených s mestským úradom,“ načrtol
perspektívu webovej stránky trenčiansky primátor Ing.
Branislav Celler.
Vlastné poznámky
Vstup Slovenskej a Českej republiky do Schengenského
priestoru opäť zväčšil moţnosti spolupráce medzi susedskými
krajinami. Pracovné stretnutie predstaviteľov Mesta Trenčín
s delegáciou z Mesta Zlín sa uskutočnilo 5. februára 2008.
Jeho cieľom bolo obnoviť vzťahy oboch miest a spoluprácu
rozšíriť o nové oblasti. Zároveň došlo k prirodzenej výmene
skúseností pri problémoch, s ktorými sa stretávajú samosprávy
v oboch mestách.
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Primátorka Mesta Zlín PhDr. Irena Ondrová je síce vo
funkcii len prvé volebné obdobie, po šiestich rokoch strávených v Senáte Českej republiky, kde zastupovala Mesto
Zlín, sa však cíti byť ostrieľanou političkou. Má najradšej
kultúru. Preto si ju
spolu s pamiatkovou
starostlivosťou nechala medzi svojimi
kompetenciami.
„Vţdy som hovorila,
ţe nechcem len prestrihávať slávnostné
pásky. To by ma
nebavilo,
pretoţe
mám rada konkrétne
veci. Preto som si nechala tieto kompetencie, hoci iní primátori si väčšinou nechávajú financie.“
Spolu s trenčianskym primátorom Ing. Branislavom Cellerom našli niekoľko spoločných problémov, ktoré rieši
samospráva v Zlíne aj v Trenčíne. Problémom číslo jeden sa
v oboch mestách javila doprava. Rozprávali sa aj o úplne
odlišnom poňatí sluţieb. Zlín má technické sluţby, ktoré
zabezpečujú upratovanie mesta, údrţbu komunikácií, osvetlenie a podobné sluţby. V Trenčíne sú tieto sluţby outsorcované, vykonávajú ich tretie subjekty na základe výsledkov
verejnej súťaţe. Mesto Zlín je akcionárom spoločnosti,
prevádzkujúcej mestskú hromadnú dopravu, Trenčín rieši
MHD na základe platnej legislatívy na Slovensku iným
spôsobom. „Je o čom diskutovať, môţeme sa vzájomne poučiť
a prevziať od seba to najlepšie,“ konštatovala prvá dáma
moravského Zlína.
Primátorka PhDr. Irena Ondrová má záujem na pokračovaní
spolupráce vo výmenných pobytoch detí v rodinách a školách
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navzájom. Táto spolupráca začala uţ v minulom roku. Cieľom
je napomôcť odstraňovať vznikajúce jazykové bariéry. Záujem má aj o kultúrne výmeny a uprednostňuje kontakt priamo
medzi ľuďmi, občanmi
oboch
miest.
„Dobrých kontaktov
nie je nikdy dosť,“
dodala. Podľa nej by
spolupráca
mohla
vzniknúť aj na úrovni
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Univerzity
Tomáša Baťu v Zlíne.
Trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler prejavil záujem
o skúsenosti partnerského mesta pri spravovaní samosprávneho majetku. Ocenil aj starostlivosť Zlínčanov o zeleň
v meste. „Pri kaţdej návšteve Zlína si uvedomujem, vysokú
úroveň údrţby a výsadby zelených plôch. Je jasné, ţe sa to
môţe dariť len vďaka dobre prepracovanému systému“.
Zároveň dodal, ţe Trenčín chce udrţiavať partnerské vzťahy
aj s mestom Uherské Hradiště, z čoho by mohol vzniknúť
zaujímavý partnerský
trojuholník „Nechceme, aby sa obyvatelia Uherského Hradišta cítili ukrivdení,“ dodal s úsmevom. Členmi zlínskej delegácie boli
vedúca odboru kancelárie primátora Helena Eidová, posla56

nec Mestského zastupiteľstva Zlín Ondřej Kapusta, predseda
Komisie pre medzinárodné styky a cestovný ruch Hynek
Steska, Eva Manišová a zástupcovia Zlínskeho samosprávneho kraja Dana Daňová a Vladimíra Divílková. Keďţe prebiehali rokovania súbeţne aj ďalšie rokovania na úrovni
odborov, tak o ich obsahu priblíţila vedúcu Útvaru marketingu
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková.
„V rozhovoroch išlo o tri hlavné okruhy tém. Prvou témou
bolo zriadenie regionálneho informačného centra, kde by išlo
o spoluprácu Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho
kraja, Mesta Zlín a Zlínskeho kraja. Druhým okruhom bola
moţnosť realizácie regionálnej výstavy cestovného ruchu, čo
navrhla zlínska strana. Tento návrh sa stretol sa s našim plným
porozumením so snahou rozvinúť ho z roviny prvých
spoločných úvah do reálnych krokov. Tretím okruhom tém
boli myšlienky o rozvinutí spolupráce aj na úseku školstva,
kultúry a sociálnych vecí, kde budeme takisto hľadať moţné
styčné plochy. Vo všetkých otázkach ďalšej spolupráce ide
najmä o čo najzmysluplnejšie vyuţitie štrukturálnych fondov
Európskej únie takými projektmi, ktoré by priniesli osoh obom
stranám.“ Účastníci stretnutia sa dohodli na vytvorení
výkonnej pracovnej skupiny, ktorá by sa mala stretnúť na
prvom pracovnom stretnutí v marci v Zlíne“.
Vlastné poznámky
V dňoch 6. a 7. februára 2008 sa uskutočnilo Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených
síl Slovenskej republiky veliteľské
zhromaţdenie veliteľa pozemných
síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky za účasti hlavných funkcionárov veliteľstva pozemných síl
a podriadených brigád a pozem57

ných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Veliteľské
zhromaţdenie sa začalo nástupom čestnej stráţe so štátnou
zástavou Slovenskej republiky a podaním hlásenia zástupcom
veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
brigádnym generálom Ing. Jánom Salaganičom náčelníkovi
Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky generálovi
Ing. Ľubomírovi Bulíkovi. Po štátnej hymne Slovenskej
republiky zhodnotil plnenie úloh vo výcvikovom roku 2007
veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálmajor Ing. Milan Maxim. Vo svojom hodnotení
uviedol, ţe „rok 2007 bol rokom, v ktorom bola prijatá novela
zákona o štátnej sluţbe profesionálnych vojakov, ktorá
ovplyvnila stabilizáciu personálu“. Ďalej uviedol, ţe pri plnení
medzinárodných záväzkov boli splnené plánované úlohy vykonaním certifikačného cvičenia 12. mechanizovaného práporu s predurčením do NRF – 10 a vykonaním certifikačného
cvičenia 12. mechanizovaného práporu do Cieľov síl 0035.
V oblasti medzinárodného kríţového manaţmentu sa zabezpečoval výber a výcvik profesionálnych vojakov do prebiehajúcich šiestich zahraničných misií, v ktorých bolo v uplynulom roku 2007 celkom 606 profesionálnych vojakov. Pozemné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa zúčastnili
na šiestich spoločných cvičeniach so zahraničnými armádami.
Výcvik jednotiek protivzdušnej obrany blízkeho dosahu bol
zameraný na splnenie bojových strelieb v Českej republike.
Tie sa uskutočnili mesiaci september 2007 a všetky jednotky
dosiahli výborné hodnotenie. Značná pozornosť sa venovala
spolupráci s rodinami profesionálnych vojakov a príprave
jednotiek vysielaných do zahraničných operácií. V pozemných
silách sa zaznamenalo v roku 2007 osem organizačných
zmien, čo je oproti predchádzajúcemu roku 2006 o dvanásť
zmien menej a ich štruktúra začína dostávať rysy plánované
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pre rok 2015. Na upevňovaní kresťanského povedomia pozemných síl sa podieľala aj duchovná a náboţenská sluţba.
V závere svojho vystúpenia generálmajor Ing. Milan Maxim zvýraznil, ţe „nový výcvikový rok 2008 poskytuje nové
moţnosti na skvalitnenie vlastných odborných, mravných,
telesných a jazykových predpokladov, ktoré sú potrebné pre
tvorivé plnenie
kaţdodenných
úloh.
Reálnym
východiskom na
riešenie
súčasných poţiadaviek
je najmä hľadanie
zdrojov vo vnútri,
t.j. v pozemných
silách, v optimalizácii ich štruktúr, zefektívnení
činností, účelnejšom vynakladaní finančných prostriedkov, v
skvalitnení systému vojenskej prípravy a vzdelávania, najmä
však v osobnej zodpovednosti jednotlivca“. Najdôleţitejšie
úlohy, ktoré čakajú pozemné Ozbrojených Slovenskej
republiky v roku 2008 zahrňujú predovšetkým :
- stabilizáciu vojenského personálu,
- zvýšenie úrovne jeho spôsobilosti,
- udrţanie spôsobilosti 11. mpr počas
„Stand bay“ pohotovosti a 12. mprsk
- a budovanie slovenskej časti v rámci
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československej „Battle Group Európskej únie“.
Druhý deň veliteľského zhromaţdenia veliteľa pozemných
síl sa konal dňa 7. februára 2008 uţ v uţšom kruhu účastníkov
na pôde Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v Trenčíne. Počas tejto časti zhromaţdenia boli odborníkmi v jednotlivých oblastiach prezentované skúsenosti
z prípravného a realizačného obdobia deklarovaných síl do
NRF-10, v ktorom :
- zástupca veliteľa pozemných síl brigádny generál Ing. Ján
Salaganič objasnil účastníkom zhromaţdenia úlohy
k príprave bojových skupín Európskej únie,
- zástupca náčelníka štábu pozemných síl plukovník Ing.
Ján Dreveňák zovšeobecnil nedostatky zistené kontrolnou
činnosťou, oddelením koordinácie mierových misií Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
bolo prezentované pôsobenie profesionálov pozemných síl
v operáciách medzinárodného krízového manaţmentu od
štandardných operačných postupov cez výber personálu a
výcvik aţ po vlastnú účasť a pôsobenie v zahraničí,
- zástupca náčelníka logistiky Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky podplukovník Bielený
vykonal prednášku s tematikou logistického zabezpečenia
a spôsobilostí na podporu hostiteľskej krajiny
- a náčelník oddelenia obranného plánovania Veliteľstva
pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky major
Rapco informoval prítomných o návrhoch cieľov síl.
Vlastné poznámky
Zlatú medailu Maximiliána Hella odovzdal dňa 7. februára
2008 v prezidentskom paláci v Bratislave prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi rektor Trenčianskej
univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Najvyššie
ocenenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorým
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je medaila Maximiliána Hella, mu bola udelená pri príleţitosti
10. výročia vzniku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka za zásluhy o rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a rozvoj
vedy
a vzdelávania
v Slovenskej republike.
Vlastné poznámky
Osem pracovísk Klientskeho centra Mestského úradu
v Trenčíne vybavilo v roku 2007 viac ako 72.000 občanov.
Toto číslo je potvrdením, ţe podstatná zmena v systéme
poskytovania sluţieb samosprávy, postavená na filozofii
otvorenosti k občanom, má svoje opodstatnenie aj v tejto
podobe. Klientske centrum slúţi občanom od 1. mája 2004.
Svoje záleţitosti tu vybavia podľa moţnosti na počkanie, zamestnanci pritom kladú dôraz na maximálnu moţnú
mieru podania všetkých ţiadaných informácií na jednom
mieste.
Najviac Trenčanov, viac ako 22.000 osôb, vyuţilo moţnosť
priamych platieb v pokladni Klientskeho centra. Zmeny k
miestnym daniam prišlo ohlásiť viac neţ 2.500 obyvateľov a k
miestnym poplatkom za komunálny odpad vyše 4500 klientov.
Podateľňa mestského úradu, sídliaca v klientskom centre,
prebrala písomnosti od viac ako 12.000 klientov. Listiny a
podpisy osvedčilo v roku 2007 viac ako 16.000 ţiadateľov.
Pracovisko evidencie obyvateľstva Klientskeho centra zaoberajúce sa navštívilo v danom období viac ako 10.000
klientov. Takmer 4.000 klientov vybavili na detašovanom pracovisku klientskeho centra – v nedávno zrekonštruovanej
budove mesta na Farskej ul., v Centre rozvoja mesta. Tu pod
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jednou strechou vybavia občania všetko potrebné v rámci
agendy ţivotného prostredia a stavebného poriadku.
Skvalitňovať a zrýchľovať prácu v prospech obyvateľov
mesta Trenčín sa zamestnanci Klientskeho centra snaţia
neustále. Minulý rok 2007 sa o tom presvedčili najmä klienti
na pracovisku osvedčujúcom listiny a podpisy. Od júla 2007
poplatok za osvedčenie platia priamo zamestnancovi, ktorý ho
osvedčuje. Tým, ţe nemusia čakať na uhradenie poplatku pred
hlavnou pokladňou, ušetria čas a urýchli sa ich vybavenie.
Vlastné poznámky
V rámci rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008 vyčlenila
trenčianska samospráva pre rozširovanie a inovácie
bezpečnostného
kamerového systému dva milióny
Sk. V roku 2008
bolo na vytipovaných
miestach
v spolupráci
s mestskou i štátkamery poskytujú pohľady na panorámu Trenčianskeho hradu
nou políciou inštalovaných šesť nových kamier a ďalšie tri budú vymenené
vzhľadom na svoj technický stav a vek. Podľa Ing. Jiřího
Slynka z Útvaru interných sluţieb Mestského úradu Trenčín
mesto momentálne testuje z pohľadu kvality a prenosu obrazu,
nočného videnia a záznamu nové digitálne technológie kamier
na budove Krajského úradu v Trenčíne, ktoré boli inštalované
v roku 2007. Pokiaľ sa osvedčia, bude táto technológia
uplatňovaná aj na iných miestach. Pri výmene starších
analógových kamier v závislosti od ich stavu a funkčnosti.
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Mestská polícia v Trenčíne dnes monitoruje verejné
priestory prostredníctvom 16 kamier, z toho je trinásť v centre
mesta. Tri otočné kamery majú
v zábere aj priestory nového
športového areálu pri Základnej
škole Trenčín, Ulica Novomeského v sídlisku Juh.
Nové statické kamery pribudnú :
na Mierovom námestí z pohľadu od pasáţe
na Mierovom námestí z pohľadu Ul. M. Aurélia (mestská galéria)
na budove krajskej kniţnice v
kamery sú umiestnené i na budova MsÚ Trenčín
pohľade na kriţovatku pred hotelom Tatra,
na Hasičskej ulici v pohľade na výjazd z Palackého ulice.
Otočné kamery pribudnú :
na ţelezničnej stanici v priestore zastávok mestskej hromadnej dopravy,
na veţi Trenčianskeho hradu, ktorá bude mať dosah na
celé širšie centrum mesta.
Súčasťou inovácie budú výmeny uţ inštalovaných starších
bezpečnostných analógových kamier na Palackého ulici, na
Námestí sv. Anny a na Mierovom námestí z pohľadu od
budovy mestského úradu.
Vlastné poznámky
Mesto Trenčín sa predstavilo v dňoch 14. – 17. februára
2008 v Prahe na 17. ročníku stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu HolidayWorld 2008 v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na ploche 18.000 m2 vystavovalo vyše 700 vystavovateľov z 52 štátov sveta pod
záštitou Svetovej turistickej organizácie WTO a Európskej
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komisie. Generálneho
riaditeľa Incheby Praha Alexandra Rozina
potešila
narastajúca
účasť vystavovateľov
zo Slovenska, keď
okrem oficiálnej expozície Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
sa na veľtrhu samostatne
prezentovali
Trenčiansky, Bystrický, Prešovský a Trnavský samosprávny
kraj, viaceré mestá a obce. Príleţitosť na propagáciu vyuţili aj
niektoré slovenské kúpele, Trenčianske Teplice a Piešťany.
Info Trenčín 21.02.2008
Pomocná evidencia 75/1/08
Trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler navrhol vytvoriť
Radu starších Mesta Trenčín, ako poradný orgán primátora
pre otázky seniorov. Tento návrh vyplynul zo spoločného
rokovania primátora Ing. Branislava Cellera so zástupcami
seniorov 21, februára 2008. Na tomto stretnutí hlavnými
témami boli spolupráca členov krajskej a okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne s Mestom
Trenčín a predkladať podnety na skvalitňovanie ţivota
v meste. K spomínanému poradnému orgánu sa vyjadril
primátor Ing. Branislav Celler v tom smere, ţe meste,
v ktorom ţije cca osem tisíc seniorov nad 65 rokov, je nutné
poznať bliţšie a posudzovať odbornejšie otázky súvisiace s ich
ţivotom. Predpokladá, ţe v poradnom orgáne nájdu svoje
uplatnenie občania v postproduktívnom veku, a bude moţnosť
vyuţívať u niektorých z nich ich predchádzajúcu profesionálnu orientáciu.
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Seniori riešili s vedením mesta Trenčín aj v minulosti
mnoho pragmatických otázok. V tomto smere bol ocenený
vznik Centra seniorov na Sihoti, odovzdaný do uţívania
v závere roka 2007.
Súčasne však navrhli,
ţe s budovaním podobných zariadení sa
bude musieť uvaţovať v najbliţšej budúcnosti, čo bude
zľava – primátor Ing. B. Celler a poslankyňa J. Fabová
vzhľadom na demografický vývoj nutné, lebo obyvatelia jednoducho starnú
a mesto má záujem, aby Trenčania aj vo vyššom veku ţili
kvalitne a aktívne. Presne, ako sa to hovorí v rozprávke
o troch grošoch. Ďalej bola spomenutá
aktivita seniorov v
Trenčíne,
ktorej
v tomto roku prebieha uţ 21. ročník a je
to Akadémia tretieho veku. Ide o celoţivotné vzdelávanie
občanov staršieho
veku, organizované
Jednotou dôchodcov
na Slovensku v Trenčíne. Úroveň a stabilita tohto vzdelávania
ako aj iných aktivít základných organizácií je garantovaná
mestom Trenčín aj s uspokojovaním poţiadaviek na finančné
prostriedky. Primátor prisľúbil aj riešenie novovznikajúcich
problémov s priestormi, ktoré sa objavia pri stavebných
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prácach prestavby Kultúrneho centra Dlhé hony na nový
polyfunkčný objekt. Seniori ako protihodnotu ponúkli konkrétne činnosti, ktoré by pre mesto mohli zabezpečovať ako
napríklad stráţcovia detských ihrísk, verejného poriadku, ale
aj ako inšpektori pri zisťovaní problémov v jednotlivých
mestských častiach. „Oceňujem tento prístup. A preto ako
prvú navrhnem túto spoluprácu pri novom koncipovaní detských ihrísk a oddychových zón. V plánoch mesta je, aby na
týchto miestach boli zodpovední správcovia financovaní
z rozpočtu mesta. Bude obojstranne výhodné, ak ich vyberieme z radov aktívnych seniorov,“ dodal k návrhu primátor
Ing. Branislav Celler. Seniori ponúkli pomoc aj pri príprave
slávnostných podujatí pri pamätných miestach mesta, najmä
ide ktoré o súsošie štúrovcov na Hviezdoslavovej ulici a
Pamätník umučených na Brezine.
Poslankyňa dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie Janka
Fabová informovala o moţnosti širšie vyuţívať sociálne taxi,
ktoré je financované Mestom Trenčín a patrí do pôsobnosti
Sociálnych sluţieb Mesta Trenčín, m.r.o. Ak poslanci schvália
na najbliţšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. februára
2008 túto zmenu navrhnutú Mestskou radou Trenčína, bude
taxík dostupnejší aj pre ľudí nad 65 rokov, ktorým na
uplatnenie nároku postačí potvrdenie od lekára.
Celkom na záver niekoľko štatistických údajov, ţe na území
mesta Trenčín je činných osem základných organizácií
dôchodcov, zdruţujúcich 937 členov, ktoré zastrešuje Krajská
organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Pomocná evidencia 91/1/08
24 ročný Peter Ďurdík, ktorý v máji 2007 brutálne zavraţdil 51 ročnú Annu Jánsku predavačku v trenčianskej podnikovej predajni „Old Herold“, si odsedí 23 rokov vo väzení s
maximálnym stupňom stráţenia. Rozhodol o tom 26. februára
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2008 Okresný súd v Trenčíne. Podľa
dozorujúcej prokurátorky zločin sa stal
obzvlášť surovým a trýznivým spôsobom, za ktorý navrhla 25 ročný trest.
Mladý vrah podrezal predavačku štepárskym noţom, pričom pani Anna pred
smrťou nesmierne trpela najmenej 3 aţ 4
minúty. Motívom mala byť krádeţ viac
ako 134 tisícovej Sk trţby, ktoré potreboval na zaplatenie dlhov. Peter Ďurdík
na pojednávaní na súde potvrdil, ţe je
Peter Durdík
vinný a vyhlásil, ţe ţiaden trest nie je pre neho dosť prísny.
Počas vypočúvania sa snaţil presvedčiť porotu, ţe uţ roky trpí
halucináciami a jeho myseľ navštevuje diabol, ktorý ho
provokuje k zlým činom. Ako dodal, pomoc vyhľadal viac ráz
aj u exorcistu, ale bez úspechu.
tasr 28.02.2008
Stretnutie primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera so
zástupcami cirkví a náboţenských denominácií pôsobiacich na
území Trenčína sa uskutočnilo 26. februára 2008. Jeho cieľom
bolo navzájom sa informovať o aktivitách, ktoré slúţia ku
prospechu oboch strán,
t.j. členov cirkví aj ostatných občanov mesta.
Prijatia sa zúčastnili
predstavitelia ôsmich
cirkví. Uţ v minulosti
našlo vedenie mesta
spoločnú reč s cirkvami
pôsobiacimi na území
Trenčína. Spokojnosť
vyjadril aj primátor Ing.
zľava – PhDr. M. Kvasnička, Ing. B. Celler, Mgr. H. Gallová
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Branislav Celler slovami „Som veľmi rád, ţe sa nám v uplynulom roku podarilo obnoviť klenot mesta, Mariánske námestie, aj v spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou. Reakcie obyvateľov aj návštevníkov mesta Trenčín sú veľmi pozitívne a ja
verím, ţe takýchto diel vzájomnej spolupráce bude v budúcnosti vďaka ďalším spoločným postupom viac.“ Dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík prisvedčil, keď povedal,
ţe „nebolo to ľahké, ale podarilo sa to. Veľmi sme tým potešení. Ľudia na Mariánske námestie radi chodievajú. My sme
so spoluprácou s Mestom Trenčín veľmi spokojní. Ďakujeme
aj za príspevok pre ţenské trio, ktoré spieva na našich
pohrebných obradoch. Inak sa snaţíme pekne vychádzať
a k vzájomnej spokojnosti v pokoji naţívať.“ Predstaviteľ
Evanjelickej cirkvi Augsburgského vyznania Mgr. Ján Bunčák ocenil najmä spoluprácu s mestom vo sfére kultúry.
V minulom roku mal moţnosť evanjelický spevácky zbor vystúpiť v druţobnom meste Trenčína v Békescsabe. Nachádza sa
tam najväčší evanjelický kostol v Európe, čo bol pre účinkujúcich silný emotívny záţitok. V trenčianskom evanjelickom kostole sa
pravidelne
konajú
koncerty váţnej hudby. Podobná spolupráca je aj s Kolégiom piaristov, za
ktorých Peter Franek
informoval o plánovanej rekonštrukcii zádveria piaristického
kostola sv. Františka
Xaverského na Mierovom námestí. S primátorom sa zhodli, ţe
nová podoba zádveria s väčším mnoţstvom sklených plôch
prispeje k lepšej prístupnosti k nahliadnutiu turistom aj mimo
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vyhradených hodín. Predstavitelia ostatných, menších cirkví,
plánujú do budúcna pôsobiť najmä pri výchove detí
a v kultúrnej oblasti. Úspechy na tomto poli zaznamenala
Cirkev adventistov siedmeho dňa s muzikálom Cudzinec, ale
aj Kresťanské zbory na Slovensku, ktoré sa úspešne etablovali v spolupráci s Kultúrnym centrom Aktivity na Juhu.
Veľmi úspešne pracujú s najmenšími deťmi pod dohľadom
rodičov, ale aj počas prázdnin so školopovinnými deťmi. Na
stretnutí sa hovorilo aj o spolupráci pri ochrane historických
pamiatok, ktoré sú v správe mesta alebo cirkví, ako napríklad
farské schody. Cirkev Jeţiša Krista Svätých neskorších dní
ponúkla primátorovi spoluprácu prostredníctvom pozorovania
niektorých problémových skupín obyvateľov ako sú bezdomovci, ale aj konkrétnou formou pomoci pri ochrane pamiatok. Jehovoví svedkovia pracujú s ľuďmi predovšetkým individuálne. Ich predstaviteľ prišiel s poţiadavkou na vlastnú
sálu
v Trenčíne.
Štefan Pap z Apoštolskej cirkvi zaujal
informáciou
o pomoci
Slovákom
v cudzine, no pomoc ponúkol aj
Trenčínu, lebo ako
povedal
„chceme
byť uţitoční pre
obyvateľov mesta“.
Poslanec a člen Mestskej rady Trenčína a predseda kultúrnej
komisie PhDr. Marián Kvasnička, ubezpečil, ţe Mesto
Trenčín bude naďalej podporovať duchovnú misiu cirkví, aj
ich aktivity formou priamych finančných dotácií udelených
prostredníctvom grantovej komisie. Aktivity, ktoré majú cir-
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kvi smerom k občianskej spoločnosti Mesta Trenčína, je
moţné podporiť a kooperáciu aj rozšíriť.“
Info Trenčín 06.03.2008
Pomocná evidencia 115/1/08
Stretnutie primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera s organizátormi a tvorcami kultúry v meste dňa 26. februára 2008
sa stretlo uţ s tradične veľkým záujmom. Takmer plná veľká
zasadačka Mestského úradu v Trenčíne bola miestom rozhovorov o ďalších vyhliadkach kultúry v meste. Z rokovania
vyplynulo, ţe ako hlavným problémom kultúry v Trenčíne sa
uţ roky javí nedostatok vhodných priestorov, ktoré by svojou
veľkosťou a vybavenosťou vyhovovali na organizáciu koncertov váţnej hudby a divadelných predstavení. Tento problém zdedilo mesto
ešte z čias minulého
reţimu, ktorý preferoval
zameranie
Trenčína ako sídla
armády. Jediný solídny kultúrny stánok v
meste postavila armáda priamo v centre
ešte v osemdesiatych
rokoch. Toto zariadenie však mestu nepatrí a tak sa musí kaţdá aktivita vychádzajúca od občanov riešiť cez rezort Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Kino Hviezda potrebuje komplexnú rekonštrukciu celého objektu, rovnako ako aj väčšina kultúrnych
zariadení v mestských častiach. V krátkej minulosti svitla
kultúrnym aktivistom nádej získania nových priestorov
v uvoľnených Kasárňach SNP nachádzajúcich sa pri ţelezničnej a autobusovej stanici. Rozhodnutím Ministerstva obra70

ny Slovenskej republiky v roku 2007 sa rozhodlo o návrate
Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Trenčína, čím táto nádej zhasla. A tak mesto musí hľadať nové
riešenie.
Jedným z riešení by mohla byť aj prestavba budovy Kultúrneho centra na Dlhých Honoch v Trenčíne, ktoré je vo veľmi
zlom technickom stave. Primátor ubezpečil pracovníkov kultúry, ţe „spolu s budúcim investorom bude mesto Trenčín
garantom kontinuity kultúrnej činnosti v novom zariadení.“
Snaţil sa tak rozptýliť obavy, ktoré vyplynuli z čiastkových
informácií, ktoré prenikli na verejnosť ohľadom plánovanej
prestavby spomínanej budovy. Táto sa nachádza zatiaľ len
v rovine odporučenia mestskej rady. Primátor Ing. Branislav
Celler informoval tieţ o postupnosti krokov vedúcich k rekonštrukcii kina Hviezda, keď povedal, ţe sa „pracuje na projekte,
ktorý zohľadní ideové zameranie kina Hviezda. V budúcom
roku budeme na realizáciu hľadať prostriedky z fondov Európskej únie.“ Niektoré konkrétne poţiadavky, ktoré nezasiahnu
podstatnou čiastku do rozpočtu mesta sa určite sa nájdu. Túto
myšlienku podporil trenčiansky mím Vlado Kulíšek, keď
povedal, ţe „často ide o pár sto korún, ktoré však urobia veľký
efekt“.
Témou sa stali opäť dotácie. Jedinečný systém podpory
formou priamych dotácií
sa stretáva s väčším
i menším pochopením.
Kultúra je však málokedy zisková, a tak je
nedostatok financií takmer zákonitý. Hodnotovo závaţné a kvalitatívne významné projekty
spestrujúce dramaturgiu
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kultúrneho ţivota v Trenčíne posudzuje grantová komisia,
zloţená z odborníkov a profesionálov v kultúre. Na základe jej
posúdenia rozhoduje v záverečnej fáze mestské zastupiteľstvo
a štatutár mesta. „Systém je nastavený dobre. Treba len hľadať
spôsob, ako doň získať ešte viac prostriedkov“, skonštatoval
predseda komisie PhDr. Marián Kvasnička. Komisia prerozdeľuje len dotácie do výšky 200 tisíc Sk. Všetky vyššie
príspevky musia byť taxatívne stanovené v rozpočte mesta
a nie sú súčasťou projektov posudzovaných grantovou komisiou. Celkovo Mesto Trenčín vyčlenilo v rozpočte na rok 2008
na dotácie v oblasti kultúry 8.665.000 Sk.
Info Trenčín 06.03.2008
Pomocná evidencia 115/1/08
Na svojom februárovom zasadnutí 27. februára 2008 poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja zosúladili rokovací
poriadok zastupiteľstva s vlaňajšou novelou zákona č.
334/2007 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov. Podľa schváleného dodatku rokovacieho poriadku bol rozšírený
článok o zvolaní zastupiteľstva na podnet 1/3 poslancov.
Doplnené boli aj procedurálne zmeny súvisiace s doručovaním
materiálov poslancom pred rokovaním elektronickou poštou.
Dodatok nadobudne
účinnosť
dňom
1. marca 2008.
V majetkových prevodoch tvorili najväčšiu skupinu zverenia nových objektov
Trenčianskeho samosprávneho kraja do
správy uţívateľským
organizáciám. Týkalo
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sa to stavieb, ktoré boli vybudované z fondov Európskej únie,
ale aj z peňaţných príspevkov rezortov a Trenčianskeho samosprávneho kraja a vlani boli skolaudované. Išlo napríklad
o zmodernizované objekty v Nemocnici s poliklinikou v Myjave, o pavilón pracovnej terapie v Domova sociálnych sluţieb
v Dolnom Lieskove, o zmodernizované priestory v Centra sociálnych sluţieb na sídlisku Juh v Trenčíne, o rekonštruovanú
práčovňu v Domove dôchodcov v Dubnici nad Váhom či prístavbu a nadstavbu Centra pre deti s handicapom v Centra sociálnych sluţieb v Púchove - Nosiciach. Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja schválili aj zámenu majetku
vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja
za majetok vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín, ktorá
umoţní Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne dostavbu areálu školy.
Mestu Trenčín zas poslúţi takto získaný majetok na majetkovoprávne
vysporiadanie
pozemkov pre juhovýchodný
obchvat mesta s prekládkou
cesty 1/61 a na výstavbu
okruţnej kriţovatky pod
cestným mostom na ceste
2/507.
Poslanci Trenčianskeho
samosprávneho kraja rozhodli o zrušení školskej jedálne pri Zdruţenej strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom, o zrušení Domova
mládeţe pri SOU strojárskom a elektrotechnickom v Dubnici
nad Váhom. V tomto meste zrušili aj dve výdajné školské
jedálne. Všetky tieto školské zariadenia zanikajú dňom 29.
februára 2008. Regionálni poslanci navrhli aj vyradenie zo
siete škôl a školských zariadení Zdruţenú strednú školu M. R
.Štefánika v Brezovej pod Bradlom, ako aj Zdruţenú strednú
školu v Myjave. Zároveň navrhli zaradiť Spojenú školu na
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Myjave s organizačnými zloţkami Zdruţená stredná škola M.
R. Štefánika a Učilište vrátane ich súčastí do siete škôl
a školských zariadení. V tejto súvislosti poslanci zosúladili
všetky doterajšie uznesenia, ktoré riešia optimalizáciu siete
škôl v Myjavskom okrese. Poslanci schválili organizačné
poriadky viacerých stredných škôl, kultúrnych i sociálnych
zariadení. Schválili aj partnerstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v europrojekte Ruka mládeţe k samospráve,
ktorý predkladá Študentská rada stredných škôl do programu
Európska únia Mládeţ. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj
niekoľko informatívnych správ. Z nich popri Programe rozvoja vidieka bola správa O programe slovensko-českej cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013. Poslanci si vypočuli aj
fakty
o medzinárodnej
spolupráci Trenčianskeho
samosprávneho kraja so
siedmimi
partnerskými
regiónmi v zahraničí, ako
aj súhrn informácií o pôsobení Domu slovenských
regiónov v Bruseli.
Na návrh podpredsedu
Trenčianskeho
samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Boţika, PhD. poslanci
krajského zastupiteľstva schválili uznesenie, ktorým ţiadali
zastaviť všetky prieskumné vrty na výskyt uránovej rudy
v katastrálnych územiach obcí Selec, Kálnica a Hôrka nad
Váhom.
V rámci interpelácií prečítala poslankyňa Ing. Magda
Košútová list, ktorým ako predsedníčka krajskej organizácie
strany Smer – Sociálna demokracia oznámila krajským predsedom Ľudovej strany - HZDS, SNS a SDKÚ, ţe „vzhľadom
na to, ţe dochádza k porušovaniu a neplneniu koaličnej zmlu74

vy z 24. augusta 2006, sa jej strana necíti byť viazaná touto
koaličnou zmluvou.“
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 98/1/08
Mestská polícia Trenčín je poriadkovým útvarom mesta
zriadenej mestským zastupiteľstvom. Bilancia jej činnosti za
rok 2007 hovorí jasnou rečou, ţe aj vďaka vysunutým
pracoviskám na sídliskách riešili mestskí policajti o 8%
priestupkov viac ako pred rokom. Za uplynulý rok bolo na
Mestskú políciu ústnou, telefonickou alebo elektronickou
formou oznámených 2.487 denných udalostí. Mestskí policajti
zistili 9.823 priestupkov, z ktorých bolo 9.020 zistených
vlastnou činnosťou a 803 bolo oznámených, prevaţne od
občanov. V blokovom konaní vybrali mestskí policajti
2.622.900 Sk. Mnoţstvo priestupkov bolo riešených dohovorom. Mestská polícia v Trenčíne má v súčasnosti 59 policajtov a jedného administratívneho pracovníka. Na chránenom pracovisku zamestnáva šesť občanov so zdravotným
postihnutím ako operátorov monitorovacieho kamerového
systému. V meste fungujú okrem mestskej polície Stred aj
ďalšie tri vysunuté pracoviská na sídliskách Juh, Sihoť a na
Zámostí. Najviac priestupkov riešilo oddelenie Mestskej polície Stred, nasledovali oddelenia Juh, Západ a Sever. Najviac
priestupkov bolo proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, celkom 6.519. Išlo najmä o porušenia zákazových
dopravných značiek, neoprávnený vjazd do pešej zóny a
prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Pri riešení týchto
priestupkov bol 1.521 krát pouţitý technický prostriedok na
zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. „papuča na
vozidlá“, ktorých vodiči parkovali na miestach, kde to je príslušnou dopravnou značkou zakázané. Porušením Všeobecne
záväzných nariadení mesta Trenčín bolo spáchaných celkovo
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2.086 priestupkov. Išlo najmä o porušenie nariadení o chove
psov, keď majitelia ich nedrţali na vôdzke, alebo neupratali
exkrementy. Porušovaný bol tieţ štatút zelene parkovaním
motorových vozidiel. Ďalej išlo o nedodrţiavanie čistoty
a iných pravidiel parkovania. Mestskí policajti zabezpečovali
verejný poriadok, keď zasahovali pri rušení nočného kľudu,
budení verejného pohoršenia a pri znečisťovaní verejného
priestranstva plagátovaním. Mestská polícia sa zaoberala aj
priestupkami proti občianskemu spolunaţívaniu. Čo sa
týka priestupkov proti majetku, išlo najmä o krádeţe tovaru
v predajniach a úmyselné spôsobenie škody na cudzom
majetku krádeţou, poškodením, zničením, podvodom alebo
spreneverou. Mestská polícia počas celého roka zabezpečovala verejný poriadok na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach na území mesta ako
boli Pohoda, návštevy vládnych delegácií, trhy, oslavy
Nového roka, zábavy, predvádzacie akcie firiem a podobne.
Info Trenčín 06.03.2008
Pomocná evidencia 115/1/08
Začiatok rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 15. februára 2008 bol poznačený výbušnou atmosférou,
ktorá vyvstala nepochopením dane z pozemkov, ktoré prijalo
mestské zastupiteľstvo na svojom predchádzajúcom rokovaní
a potom rozšírená informácia o výstavbe 13 - poschodovej
budovy na mieste dnešného Kultúrneho centra Dlhé Hony.
Deň pred rokovaním mestského zastupiteľstva sa konalo
rokovanie občianskeho výboru Trenčín – Stred, na ktorom sa
prerokovávalo práve budovanie novej budovy za pomerne
širokého počtu občanov. Na rokovaní bola predloţená petícia
371 občanov, ktorú však poslanci odmietli prerokovať, pretoţe
občania dostali nepravdivé informácie. Preto program mestského zastupiteľstva pokračoval v prerokovaní Návrhu výberu
základných škôl zo Zásobníka prioritných projektov mesta
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Trenčín s výhľadom na programovacie obdobie 2007 – 2013
do prvého kola predkladania projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov. Spomínaný zásobník prioritných projektov Mesta Trenčín s výhľadom na obdobie rokov 2007 aţ
2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 26. októbra
2006, ktorý vychádzal z Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Trenčín. V oblasti č. 1 – Infraštruktúra a vzdelávanie bolo do zásobníka zaradených 10 projektových zámerov na modernizáciu škôl a školských zariadení. Na základe
výzvy na predkladanie projektov pre opatrenie 1.1.
Regionálneho
operačného programu boli
v prvom kole vybrané
tieto základné školy :
- Základná
škola
Trenčín, Ul. L. Novomeského,
- Základná
škola
Trenčín, Hodţova
ul.,
- Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ul.
- a Základná škola Trenčín, Ul. P. Bezruča.
Celková výška oprávnených výdavkov na projekty je takmer 279 miliónov 269 - tisíc Sk. Mesto je pripravené podieľať
sa na celkovom financovaní projektov čiastkou 5 %, čo predstavuje 13 miliónov 963 - tisíc Sk. Na rekonštrukciu Základnej
školy Trenčín, na Ul. L. Novomeského, ktorá má 677 ţiakov,
sú odhadované náklady vo výške 138 miliónov 368 - tisíc Sk.
Základná škola Trenčín, Hodţova ulica s počtom 952 ţiakov
má kalkulované náklady na účel rekonštrukcie 51 miliónov 38
- tisíc Sk. Finančná náročnosť rekonštrukcie Základnej školy
Trenčín, Veľkomoravská ul., ktorá má 595 ţiakov, bola vyčíslená na 52 miliónov 527 - tisíc Sk. Posledná zo škôl, Zá77

kladná škola Trenčín, Ul. P. Bezruča s 397 ţiakmi, počíta
s nákladmi vo výške 37 miliónov 335 tisíc Sk. V uvedených
školách boli doteraz uskutočnené rekonštrukcie (bez športových areálov) vo výške pribliţne 18 miliónov 500 tisíc Sk.
Prvé tri školy sú najväčšie z hľadiska priestoru a počtu detí, sú
vysoko náročné na rekonštrukciu. Základná škola Trenčín,
Bezručova bola vybraná vzhľadom na perspektívny areál školy, ktorý si však vyţaduje väčší rozsah rekonštrukčných prác
ako pri ostatných školách. Pri prvých troch školách v ostatných rokoch mesto zrekonštruovalo športové areály v celkovej hodnote viac ako 89 miliónov. Rekonštrukcia športového areálu školy je pripravená a mesto ju bude financovať
z vlastných zdrojov vo výške 1.867 tis. Sk. Pri zostávajúcich
školách má mesto taktieţ spracovanú projektovú dokumentáciu a pripravuje ich rekonštrukciu. Podľa úspešnosti
prvých štyroch škôl sa rozhodne či sa bude pokračovať ďalej
cestou euro peňazí, alebo vlastnými zdrojmi.
Na mestskom zastupiteľstve predloţil jej predseda finančnej
a majetkovej komisie a člen mestskej rady MUDr. Ľubomír
Sámel Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na roky 2008 – 2010, ktorý obsahoval krátkodobý
úver v celkovej výške 150 mil. Sk. Nakoľko úver bude
splatený do termínu 31. decembra 2008, nemá vplyv na zmenu
dlhovej sluţby Mesta Trenčín a je určený výlučne na preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta Trenčín. Mesto Trenčín figuruje v celom procese prípravy
priemyselného parku ako strategický partner, nie ako investor.
Všetky náklady, ktoré boli alebo budú v súvislosti s prípravou
priemyselného parku z rozpočtu čerpané, budú po následnom
odpredaji pozemkov holandskému developerovi do rozpočtu
mesta aj vrátené. Tento postup je štandardný aj v iných mestách na Slovensku, nakoľko štátna podpora výstavby parkov
bola zákonom prisúdená iba mestám a obciam a komplexne
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pripravené územie zo strany samosprávy má väčšie predpoklady na úspech v súťaţi o nových investorov. Holandský
developer CTP Invest vstúpil ako strategický investor do
priemyselnej zóny v Trenčíne v júli 2007, keď poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili tejto spoločnosti predaj 28 ha
pozemkov v katastri mestskej časti Záblatie. CTP Invest pripravuje v Trenčíne výstavbu rozsiahleho priemyselného parku, v ktorom sa usadí niekoľko desiatok menších a stredne
veľkých zahraničných investorov. Pôvodný odhad investícií
vo viacúčelovom areáli vo výške 2,9 miliardy Sk sa vyšplhal
na takmer 4 miliardy Sk. Súčasťou uvedených nákladov sú
nielen stavebné práce, ale aj technologické vybavenie jednotlivých prevádzok, ktoré bude developer svojim partnerom
dlhodobo prenajímať. Spoločnosť CTP Invest chce s výstavbou začať v druhom štvrťroku 2008. Podľa prvotných odhadov bude vytvorených minimálne 900 pracovných miest.
CTP Invest pôsobí uţ od polovice 90. rokov aj v susednom
Česku, kde prevádzkuje šestnásť viacúčelových industriálnych zón. Ako jedna z mála developerských spoločností sa
špecializuje na lokality mimo hlavného mesta, ktorých atraktivita pre investorov neustále stúpa. Podobnú sieť nájomných
parkov plánuje vybudovať aj na Slovensku, konkrétne začal
CTP Invest stavať podobnú priemyselno-logistickú zónu aj v
Dolnom Hričove pri Ţiline a v Prešove, kde sa pripravuje
výstavba komplexu skladových, výrobných, logistických, obchodných a administratívnych priestorov.
Info Trenčín 06.03.2008
Pomocná evidencia 115/1/08
Prvé zasadnutie študentského fóra mesta Trenčín pod vedením svojej predsedníčky Martiny Kriţanovej v novom kalendárnom roku sa uskutočnilo dňa 27. februára 2008 za účasti
viceprimátora Tomáša Vaňu, pre ktorého je študentské fórum
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poradným orgánom a poslanca Branislava Zubričaňáka.
Rokovanie podporil svojou prítomnosťou aj štátny tajomník
Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef
Habánik, PhD., ktorý ponúkol študentom moţnosť poskytnúť
väčšie mnoţstvo informácií v súvislosti s prijatím eura prostredníctvom prednášok na jednotlivých stredných školách
v meste. Na zasadnutí si členovia študentského fóra zvolili za
svoju tajomníčku Zairu Gashiová z Obchodnej akadémie M.
Hodţu v Trenčíne. Ďalším bodom zasadnutia bolo doplnenie
štatútu študentského fóra, ktoré vyplynulo z akejsi diskusie
medzi študentmi stredných škôl. ,,Ukázalo sa, ţe do aktivít
študentského fóra sa chcú zapájať nielen zvolení študenti, ale
aj dobrovoľníci. Chcú sa zúčastňovať na všetkých činnostiach
fóra a nie byť len stať len pasívnymi obyvateľmi mesta. Chcú
ovplyvňovať veci verejné a dianie v spoločnosti,
ktorej sú členmi. Preto
sme museli doplniť
štatút a rozšíriť moţnosti
členstva“
vysvetlila
predsedníčka
Martina
Kriţanová. Študenti sa
zamysleli aj nad ponukou aktuálnych grantových programov a podali návrhy na jednotlivé projekty a aktivity v nich. ,,Členovia absolvovali dvojdňové školenie, kde
sa naučili niečo o plánovaní, skúsili si napísať projekt a tak
získali nejaké informácie v tejto oblasti. To sa odzrkadlilo aj
v aktivite na dnešnom zasadnutí,“ vyjadril spokojnosť
viceprimátor Tomáš Vaňo.
Info Trenčín 20.03.2008
Pomocná evidencia 150/1/08
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Dňa 6. marca 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler najlepších športovcov mesta Trenčín za rok
2007. Z juniorskej kategórie sa na prijatí zúčastnili :
Andrej Divinec – kanoista z TJ Slávia Športová škola
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007
dosiahol tieto výsledky :
- 3. miesto v K4 500 metrov na Majstrovstvách sveta juniorov v Račiciach, Česká republika;
- 5. miesto K4 500 metrov na Majstrovstvách Európy juniorov v Belehrade;
- 3. miesto K4 500 metrov a 3. miesto K4 1000 metrov na
Medzinárodnej regate v Bochumi
Martin Hubáček – triatlonista z TJ Slávia Športová škola
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007
dosiahol tieto výsledky :
- 1. miesto na Majstrovstvách sveta
juniorov
v kvadriatlone, Česká
republika;
- 5. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v duatlone, Škótsko;
- 10. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v duatlone,
Maďarsko;
- 34. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v triatlone,
Dánsko
Kristián Tóth – kanoista z TJ Slávia Športová škola
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007
dosiahol tieto výsledky :
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- 5. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v maratóne, Slovenská republika;
- 14. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v maratóne,
Slovenská republika
Martin Filo – hokejista z Hokejového klubu Dukla Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 dosiahol tieto výsledky :
- 7. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v hokeji do
18. rokov v Tampere – Fínsko;
Gabriel Mészáros – brankár ŠK 1. FBC Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 dosiahol tieto
výsledky :
- 7. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov vo florbale do
19 rokov vo Švajčiarsku;
Annamária Birkušová – hádzanárka z Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín, reprezentantka
Slovenskej republiky. V roku 2007 dosiahla tieto
výsledky :
- 7. miesto na Majstrovstvách Európy kadetiek v hádzanej
v Bratislave;
Marek Kulík – karatista z Klubu karate Laugaricio Trenčín
Slovakia, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007
dosiahol tieto výsledky :
- 2. miesto na Svetovom pohári v kategórii kadeti do 65 kg
vo Švédsku;
- 1. miesto na Európskom pohári v kategórii kadeti do 60
kg v Česku;
- 1. miesto na Európskom pohári v kategórii kadeti do 65
kg v Česku;
- 2. miesto na Európskom pohári v kategórii kadeti do 65
kg v Slovinsku;
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Z kategórii dospelých sa zúčastnili :
Bc. Martin Tešovič – vzpierač z Vojenského športového
klubu Dukla Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky.
V roku 2007 dosiahol tieto výsledky :
- 1. miesto v trhu, 1. miesto v dvojboji, 1. miesto v nadhode na Majstrovstvách Európy vo vzpieraní, v Štrasburgu - Francúzsko;
- 3. miesto v trhu na Majstrovstvách sveta vo vzpieraní,
Čiang Mai – Thajsko
Dominika Hojsíková – silová trojbojárka z
Asociácie Fitness Gabrhel Trenčín, reprezentantka Slovenskej republiky. V roku 2007
dosiahla tieto výsledky :
- 1. miesto v drepe, 2. miesto v tlaku, 3. miesto v ťahu = 1. miesto celkovo na Majstrovstvách Európy v silovom trojboji v Sofii – Bulharsko;
- 5. miesto celkovo na Majstrovstvách sveta v silovom
trojboji vo Francúzsku, z toho 1. miesto v tlaku;
- Dominika Hojsíková bola v roku 2007 Federáciou kulturistiky, fitness a silového trojboja Slovenskej republiky
vyhlásená
za
najlepšiu
športovkyňu
Slovenska .
Ing. Juraj Potoček – mucher z Musher Club
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky.
V roku 2007 dosiahol tieto výsledky :
- 2. miesto na Majstrovstvách Európy Long
Distance – preteky psích záprahov - dlhé trate, kategória
LT2 (5 – 8 čistokrvných psov severských plemien) v Pian
Cansiglio – Taliansko;
- 1. miesto na Európskom pohári Mid Distance – preteky
psích záprahov - stredné trate, kategória A1 (6 – 8 psov,
plemeno sibírsky hasky) v Turčianskych Tepliciach;
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- 1. miesto na Európskom pohári Oravský long – kategória
LT2 (5-8 čistokrvných psov severských plemien) v
Oravskej Lesnej;
- 1. miesto na Európskom pohári Oravský long – kategória
LU (8-12 psov bez rozdielu plemien) v Oravskej Lesnej;
V oboch pretekoch tohto seriálu Európskeho pohára sa
stal Juraj Potoček aj absolútnym víťazom bez rozdielu
kategórií, čo znamená, ţe so svojim záprahom bol zo
všetkých absolútne najrýchlejší na týchto dlhých tratiach.
Mgr. Juraj Vrábel – športový kulturista zo Športového
klubu polície, reprezentant Slovenskej republiky. V roku
2007 dosiahol tieto výsledky :
- 5. miesto na Majstrovstvách sveta v kulturistike muţov v
Je-ju – Juţná Kórea;
- 1. miesto na Grand Prix Pepa, v Opave –
Česko;
- 1. miesto na Tatranskom pohári v Poprade;
- 2. miesto na Veľkej cene Slovenska v Trnave
Peter Gelle – rýchlostný kanoistika z Vojenského športového klubu Dukla Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 dosiahol tieto výsledky :
- 3. miesto K1 500 metrov na Majstrovstvách Európy v
Belehrade – Srbsko;
Róbert Gavenda – cyklista TJ Slávia Športová škola
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007
dosiahol tieto výsledky :
- 10. miesto v seriáli pretekov Svetového pohára v cyklokrose v kategórii do 23 rokov; Byť desiatym cyklokrosárom sveta vo svojej kategórii znamenalo udrţiavať si
dlhodobo dobrú kondíciu, aby v kaţdej etape Svetového
pohára skončil, čo najlepšie. Na pretekoch v Belgicku sa
umiestnil na 1. mieste, v Holandsku skončil na 9. mieste,
atď.
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- 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v cyklokrose
v Prievidzi;
V tomto roku sa stal členom profesionálneho
cyklokrosového klubu FIDEA v Belgicku.
Gabriel Čmárik – horolezec z Horolezeckého
klub James Trenčín, reprezentant Slovenskej
republiky. V roku 2007 dosiahol tieto výsledky :
- Sunset boulevart – Alpy vo Francúzskuo - 9
stupeň obtiaţnosti, za výstup dostal ocenenie
bronzová karabína – je to najvyššie ocenenie
v tomto roku, ktoré dal Slovenský horolezecký spolok
James;
- Mon com espagnole - kopec Petitess Jarasess – Alpy vo
Francúzsku – stupeň obtiaţnosti 7a;
- Hladomorný komplex a Finále – cesty na Skalke, stupeň
obtiaţnosti 9, tieto cesty vyliezol bez istenia;
Jaroslav Dutka – horolezec z Horolezeckého klub James
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky.
V roku 2007 dosiahol tieto výsledky :
- Účasť na Slovenskej horolezeckej expedícii
Himaláje 2007, ktorá dosiahla dva osemtisícové vrcholy – Cho Oyu a Shisa Pangma.
Expedícia ukázala aj odvrátenú tvár športu,
keď pri pokuse o výstup na vrchol Shisa Pangma zahynul
mladý slovenský horolezec Marek Hudák.
MUDr. Jozef Gabrhel – vzpierač - veterán TJ Dukla
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007
dosiahol tieto výsledky :
- 5. miesto na Majstrovstvách sveta vo vzpieraní veteránov
v kat. do 77 kg v Kazimbarcike – Maďarsko. Týmto
výkonom splnil limit a zabezpečil si účasť na Olympijských hrách veteránov, ktoré sa budú konať v r. 2009
v Austrálii - Melbourne;
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Ing. Július Kákoš – letecký modelár zo Zdruţenia technických športov a činností, základná
organizácia Trenčín. V roku 2007 dosiahol
tieto výsledky :
- 4. miesto na Majstrovstvách Európy antických modelov v kategórii voľných RC vetroňov v Bolerázi;
- 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska malých modelov
v kategórii F1K poháňaných motorčekom na CO2
v Trenčíne;
Jozef Hrušovský, letecký modelár – senior z Klubu trenčianskych modelárov. V roku 2007 dosiahol tieto výsledky:
- 2. miesto na Európskom pohári F5 J Entry, kategória
rádiom riadených termických modelov vetroňov s pohonom elektrickým motorom, konali sa štyri súťaţe v
Maďarsku, Slovinsku a Slovensku;
- 2. miesto v tejto kategórii na Majstrovstvách Slovenska,
kde sa konalo šesť súťaţí v Ţiline, Holíči, Nitre, Šuranoch, Malackách a vo Svite;
Michal Košút – vodný motorista z Klubu
vodných motoristov Racing Team GO Trenčín,
reprezentant Slovenskej republiky. V roku
2007 dosiahol tieto výsledky :
- 13. miesto na Majstrovstvách sveta vo vodnom motorizme, kategória OSY-400 v Oulton Broad – Anglicko;
- 9. miesto na Majstrovstvách Európy vo vodnom motorizme, kategória OSY-400 v More– Švédsko;
Miroslav Kováč – beţec do vrchu – veterán z
Mestského klubu Slovenský Orol Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007
dosiahol tieto výsledky :
- 9. miesto na Majstrovstvách sveta v behu do
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vrchu v Rakúsku;
- 9. miesto na Majstrovstvách Európy v behu do vrchu
v Rakúsku;
- 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska – seriál 18 behov
do vrchu v rámci Slovenského pohára;
- 3. miesto na Majstrovstvách Českej republiky v behu do
vrchu vo Frýdku - Místku - Česká republika;
Na záver stretnutia sa za vyznamenaných poďakoval
vedúci tréner Vojenského športového klubu Dukla Trenčín
Pavol Dian slovami „Športovcov aj ostatných zúčastnených
vţdy poteší, ak si Mesto Trenčín prostredníctvom primátora
mesta, Komisie školstva, športu a mládeţe pri Mestskom
zastupiteľstve v Trenčíne spomenie na niekedy ťaţko dosahované športové výsledky. To môţu potvrdiť aj títo športovci, ktorých výsledky sú naozaj dobré. Nielen vôľa, ale aj
peniaze sú dôleţité. Tieto dva atribúty dokázali dať dokopy,
aby tu dnes mohli byť prítomní. V mene všetkých ďakujem za
vyjadrenú podporu zo strany vedenia Mesta Trenčín“.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 138/1/08
V stredu 12. marca 2008 sa uskutočnilo stretnutie Detského
parlamentu, zloţené zo sedemnástich ţiakov z ôsmich základných škôl, sa nieslo najmä v znamení otázok
a podnetov. Spolu s viceprimátorom Tomášom Vaňom sa zaoberali témami, ktoré v
školách rezonujú najviac. Mladých Trenčanov zaujímali moţnosti čerpania grantov
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na športové podujatia či spôsob, akým bude mesto riešiť navigáciu pre turistov v centre mesta, ale napríklad aj kedy bude
stáť nový Aupark. No bola vznesená nepríjemná otázka
vyplývajúca z posledného rokovania mestského zastupiteľstva
– „Prečo nebola na rekonštrukciu vybraná aj naša základná
škola. Tieţ nám chýba kvalitnejšie vybavenie počítačovej
učebne“, pýtala sa zástupkyňa zo Základnej školy Trenčín, Ul.
Dlhé Hony. Tomáš Vaňo trpezlivo vysvetlil postup mesta pri
výbere škôl, ktoré chce mesto rekonštruovať z eurofondov.
,,Európske peniaze môţeme čerpať výlučne na rekonštrukciu
škôl, výmenu okien a zatepľovanie, nie na vnútorné vybavenie. Vyberali sa školy, ktoré si vyţadujú najvyššie investície, teda také, pri ktorých by boli najväčšie nároky na
rozpočet mesta,“ dodal viceprimátor. Ubezpečil deti, ţe mesto
na základe úspešnosti projektov v prvom kole pripraví projekty aj pre zostávajúce trenčianske školy
Zástupcom Detského parlamentu nechýbal kritický pohľad,
napríklad na správanie svojich spoluobčanov zo sídlisk. Najviac negatívnych názorov sa dostalo na adresu psičkárov, ktorí
po svojich miláčikoch neodstraňujú psie exkrementy. ,,Je to
nechutné, keď niektorí majitelia idú psa venčiť priamo k detskému ihrisku alebo ho nemajú na vôdzke. Niektorí ľudia sa
boja voľne pustených psov a oni na to neberú vôbec ohľad,“
prispela svojím pohľadom ţiačka zo sídliska Juh. Na stretnutí
však padli aj konkrétne návrhy pre mesto. Napríklad poţiadavka na zriadenie výbehových zón vo forme parčíka, v
ktorých by psy neohrozovali okolie a takáto menšia zóna by sa
od exkrementov ľahšie čistila. Konkrétna pripomienka smerovala aj k mestskej hromadnej doprave, nakoľko dopravca neuverejňuje v časovom harmonograme spojov, kedy premáva
nízkopodlaţný autobus vhodný pre občanov s invalidným vozíkom. ,,Uľahčilo by nám to s kamarátkou prepravu, keby sme
vedeli, kedy sa na tento spoj môţeme spoľahnúť,“ dodal
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vnímavý ţiak zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul.
Viceprimátor prisľúbil, ţe tento podnet
odovzdá zástupcom
spoločnosti
SAD
Trenčín.
V druhej
časti stretnutia sa deti
venovali
príprave
vlastnej prezentácie
na verejnosti. Ich
záujmom je zorganizovať podujatie, ktorým by išli príkladom ostatným deťom a priloţili svoju ruku
k spoločnému dielu či uţ v oblasti čistoty prostredia alebo
pomoci iným. Niektorí ţiaci majú predstavu o pomoci útulku
pre psov, iní by radi pripravili podujatie pre deti z detského
domova. Konkrétnu podobu nadobudne ich dielo na najbliţšom stretnutí, ktoré sa uskutoční po Veľkej noci v apríli
2008.
Vlastné poznámky
Po mesiaci potom, čo mestský policajt zachránil ţivot
šesťročnej prváčky, ktorý išla do školy na priechode v Kubrej,
mestskí policajti začiatkom mesiaca marca opäť zasahovali pri
ohrození ţivota. Zápach unikajúceho plynu z bytu na Povaţskej ulici v Trenčíne, v ktorom bývala staršia pani, zburcoval
susedov. Prostredníctvom telefónu informovali stálu sluţbu
Mestskej polície Trenčín – Stred a tí upovedomili hliadku
mestskej polície okrsku. Inšpektori Peter Belák a Slavomír
Svrbík okamţite zasahovali. Obyvatelia vchodu ich uţ čakali
pred domom a informovali, ţe sa im majiteľku bytu, ktorá má
87 rokov, zle počuje i vidí, ani silným búchaním nepodarilo
privolať. Inšpektorom sa nepodarilo nájsť okamţite uzáver
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plynu, no v tej chvíli by to však uţ ani veľmi nepomohlo,
pretoţe bola silná koncentrácia plynu a hrozil jeho explózia.
Inšpektor Peter Belák po zhodnotení situácie sa rozhodol, ţe
do bytu prelezie vo výške druhého poschodia zo susedného
balkóna na balkón ohrozenej osoby. Svoje konanie na
záchranu osoby ako bytu či domu bliţšie skomentoval takto :
„Pre preskočení na balkón ohrozeného bytu som búchal na
balkónové dvere, ale pani nereagovala. Všimol som si však
otvorených záverov na plynovom sporáku, ktoré však
majiteľka nevnímala. Preto som sa rozhodol konať ako sa
dostať do bytu rozbitím balkónového okna. Po otvorení dverí
som rýchlo uzavrel závery na plynovom sporáku a pootváral
okná a dvere balkóna.“ Keď bolo po najhoršom, hliadke sa
podarilo kontaktovať syna majiteľky bytu, ktorý sa urýchlene
dostavil a situáciu doma doriešil.
Info Trenčín 20.03.2008
Pomocná evidencia 150/1/08
Tlačová konferencia v vedeckej medzinárodnej konferencii
pod názvom „Fenomén Holocaustu – ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky“ sa uskutočnila deň pred jej uskutočnením dňa 26. marca 2008 na Trenčianskej univerzite, aby
organizátori prostredníctvom novinárskej obce zoznámili s jej
obsahom a priebehom. Konferenciu
moderoval PhDr.
Leo Kuţela, ktorý
predstavil prítomných hostí. Ako prvý
z prítomných
hostí vystúpil rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra
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Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., ktorý vo svojom
príhovore uviedol, ţe „vedecká konferencia má za úlohu nenásilným spôsobom pripomenúť starším, ale najmä mladým
občanom obdobie, ktoré zaţili naši spoluobčania v období
nástupu fašizmu“. Ďalej prisľúbil, ţe „7.200 študentov univerzity bude informovaných o udalostiach z minulosti, ktoré
odznejú na konferencii. Jej odkaz povedie ku zovšeobecneniu
porušovania občianskych práv a slobôd, ktoré sa konali nielen
v minulosti, ale bohuţiaľ sa opakujú aj dnes v Afrike, Ázii
a vôbec v celom svete. Na mládeţ treba pôsobiť príkladmi“.
Výchovné pôsobenie univerzity zhodnotila prorektorka pre
sociálnu politiku RNDr. Eva Grmanová v tom smere, ţe
„Trenčianska univerzita v rámci svojej sociálnej politiky
zameriava na boj proti intolerancii a agresivite. Snaţí sa
vychovávať tolerantného človeka bez rasových a náboţenských predsudkov. To bol aj jeden z dôvodov, prečo sa univerzita aktívne zapojila do prípravy konferencie. Bliţšie
k rokovaniu konferencie informoval tajomník Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Tomáš Švec. „Príprava nastávajúcej konferencie sa začala uţ v minulom roku,
keď sme si všetci pripomínali 65. výročie odvlečenia občanov
Trenčína a blízkeho okolia do koncentračných táborov, z ktorých sa vrátilo len niekoľko. Neznalosť ľudí, čo sa všetko
udialo, nás viedlo k tomu, aby sme spojili sily s vedením
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Múzeom
ţidovskej kultúry, Múzeom Slovenského národného povstania,
Vojenským historickým ústavom Slovenskej republiky,
regionálnymi kultúrnymi inštitúciami a orgánmi regionálnej
samosprávy, aby sa pripravila konferencia, ktorá objasní
základné témy Holocaustu. Na konferencii sa zúčastní pribliţne jednosto účastníkov. Významnými hosťami konferencie
okrem podpredsedu Vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča budú predstavitelia viacerých zastupiteľských orgánov
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akreditovaných v Slovenskej republike. Na konferencii sa zúčastnia učitelia dejepisu základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja, učitelia a študenti univerzity, priami účastníci
protifašistického odboja a ľudia, ktorí preţili peklo Holocaustu. Na dva dni konferencie je pripravených jedenásť
odborných prednášok. Sprievodnými akciami budú – pietny
akt pri synagóge, otvorenie výstavy o Holocauste, divadelné
predstavenie pod názvom „Čas barchesu, alebo jedného krásneho dňa“ a spoločenský večer na záver prvého dňa konferencie. Pri príleţitosti konania konferencie bude vydaný
zborník prednášok z konferencie“.
Vlastné poznámky
V dňoch 27. a 28. marca 2008 sa uskutočnila v Trenčíne
pod záštitou podpredsedu Vlády Slovenskej republiky pre
vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva
a menšiny Dušana Čaploviča medzinárodná vedecká odborná
konferencia pod názvom „Fenomén Holokaustu – ideové
korene, príčiny, priebeh a dôsledky“ za účasti významných
predstaviteľov politického a spoločenského ţivota – podpredsedu Vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, štátnej
tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
JUDr. Anny Vítekovej, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora
Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, čestného predsedu
Ústredného zväzu ţidovských náboţenských obcí MUDr.
Pavla Traubnera, veľvyslanca Izraela v Slovenskej republike
Zeeva Bokera, predsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov doc. Ing. Karola Pitku, CSc.,
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Miroslava Mečára, CSc. a čestný hosť konferencie Paul a.
Strassmann z USA, rodák z Trenčína. Medzi prítomnými
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hosťami sa konferencie zúčastnilo aj niekoľko občanov, ktorí
preţili holokaust.
Po slávnostnom otvorení konferencie tajomníkom Ústrednej
rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing.
Tomášom Švecom
rokovanie konferencie pozdravil podpredseda Vlády Slovenskej
republiky
Dušan Čaplovič. Vo svojom príhovore
okrem iného
konštatoval,
ţe „je našou povinnosťou pripomínať si udalosti tienistého
obdobia našej histórie, snaţiť sa ich pochopiť, aby sa stali
mementom pre súčasné a budúce generácie“. Po pozdravných
príhovoroch rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH a predsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov doc. Ing. Karola Pitku, CSc. Posledne menovaný citoval rozhodnutie Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo dňa 12. marca
2008 o udelení medaile M. R. Štefánika 3. stupňa dr. Jile
Patranovej zo štátu Izrael a Paulovi a. Strassmannovi z USA
za trvalé presadzovanie a rozvíjanie pokrokových, humanitných a demokratických tradícií odkazu boja proti fašizmu
v rokoch druhej svetovej vojny. Paul a. Strassmann potom
medailu prevzal z rúk doc. Ing. Karola Pitku, CSc. Po tomto
akte prešla konferencie do svojej pracovnej fáze, v rámci
ktorej odzneli zaujímavé prednášky, ktoré svojím obsahom
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analyzovali tienisté obdobie histórie Slovenska minulého
storočia.
- Marcela Gbúrová : „Ideologické východiská Holokaustu“,
- Ladislav Hubenák : „Právne normy a ich praktický dosah
v slovenskom štáte“
- Ján Hlavinka : „Arizačný proces na Slovensku ako súčasť
riešenia ţidovskej otázky“
- Katarína Hradská : „Deportácie Ţidov zo Slovenska“
- Dezider Tóth : „Ţidia
v protifašistickom odboji“
- Igor Baka : „K povstaniu
Ţidov v slovenskej armáde
v rokoch 1939 – 1941“
- Stanislav Mičev : „Ţidovská otázka na Slovensku po okupácii nacistickým Nemeckom“
- Martin Marčok : „Kniţnica zachránených pamätí“
- Tomáš Sniegoň : „Bol holokaust genocídou ich alebo našou ?“
- Karol Janas : „Utrpenie Rómov“
- Pavol Mešťan : „Svetonázorové otázky antisemitizmu“
Konferencia mala aj svoj sprievodný program, v rámci
ktorého sa uskutočnil :
- pietny akt pri trenčianskej synagóge s uctením si pamiatky
deportovaných občanov do koncentračných táborov poloţením kvetinového venca k pamätnej tabule obetí holokaustu na budove synagógy a pred pamätnou tabuľou s menami obetí holokaustu z trenčianskeho regiónu v interiéri
synagógy. Na záver pietneho aktu s krátkymi príhovormi
vystúpili primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a
Paul a. Strassmann;
94

- vernisáţ výstavy v Trenčianskom múzeu pod názvom „Tiene minulosti“ otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. O poslaní a významu výstavy
hovoril riaditeľ Múzea
ţidovskej kultúry v Bratislave Pavol Mešťan.
- záver prvého dňa konferencie patril divadelnému predstaveniu „Čas
barchesu alebo jedného
krásneho dňa“ v podaní Evy Hlaváčovej.
Vlastné poznámky
Pri príleţitosti Dňa učiteľov Mesto Trenčín uţ tradične
oceňuje prácu vybraných pedagógov, aby tak aj morálne
ohodnotilo dosah ich práce. Tento rok nebol výnimkou
a v obradnej sieni Mestského úradu v Trenčíne dňa 28. marca
2008 sa stretli dvanásti ocenení pedagógovia spolu s predstaviteľmi Mesta Trenčín.
V úvode prijatia primátor Ing. Branislav
Celler pripomenul význam pedagogickej práce, keď povedala, ţe „stalo sa uţ dobrou
tradíciou, ţe odkedy Mesto Trenčín prevzalo
kompetenciu nad základnými a materskými
školami sa stretávame s vybranými učiteľmi,
aby sme si pripomenuli ich prácu a výsledky.
Mesto Trenčín chce byť úspešným mestom, čo je úzko späté
so vzdelávaním. Mesto má síce v kompetencii len materské
a základné školy, ale toto je práve obdobie, kedy človek
získava najdôleţitejšie vlastnosti do celého ţivota. Všetci ako
sme tu veríme, ţe spoločne dokáţeme pripraviť našich najmladších občanov do ţivota a stále budeme skvalitňovať vý95

chovu a vzdelávanie v našich školách a našim ţiakom sa bude
v ţivote dariť. Učiteľom chcem poďakovať, ţelám veľa ďalších úspechov a spokojných ţiakov“. Na prijatí učiteľov sa
zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej
republiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vyuţil svoju
prítomnosť, aby sa prihovoril k oceneným učiteľom. V príhovore ocenil prácu všetkých pedagógov, ale
aj prácu mesta, keď povedal, ţe „spolupráca
medzi Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky a Mestom Trenčín je nadštandardná. Dúfam, ţe sa to prejaví v lepšej vybavenosti škôl a školských zariadení“. Pri tejto
príleţitosti vyuţil svoje vystúpenie na detailné zoznámenie s jednotlivými prvkami školskej reformy. Poslankyňa a členka Komisie školstva, športu
a mládeţe pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne Marta
Blahová, bývalá učiteľka, účastníkov slávnostného obradu dojala svojím príhovorom, v
ktorom okrem iného povedala, ţe „učitelia sú
veľmi bohatí ľudia, pretoţe čím viac šťastia
a lásky deťom dávajú, tým viac sa im jej
vracia“. Po príhovoroch predstavil ocenených učiteľov vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne
Mgr. Jozef Baláţ a tí potom prevzali z rúk primátora Ing.
Branislava Cellera ocenenia. Boli to títo učitelia :
Mgr. Pavlína Ripková, Základná škola, Bezručova
Viac ako 30 rokov sa venuje výchove a vzdelávaniu ţiakov. Najskôr pôsobila v materskej
škole, v súčasnosti odovzdáva svoje bohaté pedagogické skúsenosti v Základnej škole na Bezručovej ulici. Mgr. Paulína Ripková patrí k pedagógom, ktorí svojimi odbornými, ale hlavne
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ľudskými hodnotami dokáţu motivovať ţiakov aj ich rodičov
k systematickej a cieľavedomej práci. Je tvorivou učiteľkou,
inovačné metódy prezentuje aj v celoškolských aktivitách Noc
s Andersenom, Čítanie s Osmijankom, Ondrejský večer, korčuliarsky kurz. Angaţuje sa v environmentálnej výchove
a dramatickom krúţku.
Mgr. Mária Novotná, Základná škola, Hodţova
Mgr. Mária Novotná dlhodobo dosahuje veľmi vysokú
úroveň vyučovania. K ţiakom sa správa ako k rovnocenným
partnerom – je priateľská a láskavá, ale aj prísna a spravodlivá
s dostatkom povzbudenia a pochvaly, ktoré sú potrebné pre
pozitívne zvládnutie vyučovania. Veľmi úzka je jej spolupráca
s rodičmi detí, ktorí sú s jej prácou dlhodobo veľmi spokojní.
Kreativita, literárne a výtvarné schopnosti, zručnosti a talent
ţiakov prezentuje pravidelne v školskom časopise a v rôznych
súťaţiach, v ktorých dosahuje so ţiakmi veľmi dobré
výsledky. Venuje sa rozvoju čitateľskej gramotnosti detí, učí
ţiakov pracovať s textom a rozvíjať komunikačné schopnosti
a tvorivosť. Navštevuje s deťmi Krajskú kniţnicu v Trenčíne,
zúčastňuje sa besied so spisovateľmi detských kníh, aktivít
ako Noc s papučou, Noc s H. Ch. Andersenom. Mgr. Mária
Novotná svojím duševným pokojom a pozitívnym postojom
k ţivotu prijíma všetko krásne, čo jej prináša kaţdý nový deň
v spoločnosti jej ţiakov, ktorí sa stávajú jej deťmi.
Milica Ilčíková, Základná umelecká škola v Trenčíne
Hudba je pre Milicu Ilčíkovú nielen chlebíčkom, ale
i koníčkom. Uţ 32 rokov sa venuje výchove
a vzdelávaniu talentovaných ţiakov v základnej
umeleckej škole. Začínala v Bratislave, neskôr
Povaţskej Bystrici a Čachticiach. V roku 1986
prišla do Trenčína, kde pôsobí dodnes. Dennodenne preukazuje svoje pedagogické majstrovstvo v hre na klavíri, je obľúbenou medzi
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kolegami, deťmi a rodičmi. Milica Ilčíková pravidelne pripravuje talenty na klavírne súťaţe, jej ţiaci účinkujú na verejných
koncertoch školy i mesta. Úspešne sa umiestňujú v krajských,
celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaţiach ako je
Schneiderova Trnava, Klavírna Orava, Detský festival Jána
Cikkera, Klavírna súťaţ Dezidera Kardoša. Je výbornou
klaviristkou a mnoho vystúpení a súťaţí ţiakov sa uskutočňuje za jej klavírneho sprievodu. Na Medzinárodnej
speváckej súťaţi Imricha Godina vo Vrábľoch uţ trikrát
získala ocenenie „Najlepší korepetítor“. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti odovzdáva svojim kolegom ako dlhoročná
vedúca predmetovej komisie. Mgr. Milica Ilčíková je dlhé roky členkou Komorného orchestra Mesta Trenčín a je členkou
Zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne.
Mgr. Margita Šajbanová, Základná škola, Dlhé Hony
Patrí medzi najkvalitnejších a najaktívnejších učiteľov školy
takmer 37 rokov. Svoje profesionálne povinnosti si plní na vysokej profesionálnej úrovni. U
ţiakov dokáţe vzbudiť záujem o učenie, i šport.
Ţiakov nielen vzdeláva, ale aj vychováva, za čo
si právom získava obľubu ţiakov a úctu rodičov. Pedagogické majstrovstvo preukazuje na
vyučovaní i mimo neho. Pre ţiakov organizuje
mnoţstvo športových súťaţí, turnajov, netradičných súťaţí,
organizuje besedy s významnými športovcami. Všetky tieto
akcie sú pre ţiakov nezabudnuteľným záţitkom a dobrou
„školou do ţivota“. Mgr. Margita Šajbanová vie nadchnúť aj
v oblasti geografie. Pravidelne pripravuje ţiakov na okresné
i krajské olympiády, kde viackrát dosiahli vynikajúce
umiestnenie. Svojou nevyčerpateľnou energiou a entuziazmom je príkladom pre mladých kolegov. Ţivotným opti-
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mizmom a elánom dokáţe nadchnúť pre akúkoľvek prácu
nielen svojich ţiakov...
PaedDr. Ľubomíra Klobušiaková, Základná škola,
Kubranská
PaedDr. Ľubomíra Klobušiaková venuje svoj profesionálny
ţivot výchove a vzdelávaniu ţiakov prvého stupňa. Jej práca
sa vyznačuje cieľavedomosťou, konkrétnosťou a účinnosťou.
Úspešne pripravuje ţiakov na matematické súťaţe, rozvíja
v nich talent v umelecko-záujmovej činnosti. Aktívne sa
zapája do tvorby školských kultúrnych programov. Počas
svojej 30 – ročnej praxe pôsobila ako učiteľka i ako zástupkyňa riaditeľa školy.
Mgr. Ľubomíra Klobušiaková systematicky rozvíja svoje
vedomosti ďalším štúdiom. Absolvovala špecializačno-inovačné
štúdium
informačnokomunikačných technológií a priebeţné vzdelávanie etickej výchovy. Pripravovala a odučila
metodicko-inštruktáţne hodiny k modernizácii
vzdelávacieho procesu. Okrem odborných
schopností si kolegovia váţia jej osobnostné
kvality, ktorými dokáţe vytvoriť príjemnú pracovnú atmosféru. Prioritou pani učiteľky je výborný vzťah k deťom.
Odzrkadľuje sa to v jej kaţdodennej pedagogickej práci,
humánnom prístupe k ţiakom a kultivovaným vystupovaním
k rodičovskej verejnosti.
Mgr. Mária Turčanová, Základná škola, Východná
Mgr. Mária Turčanová pracuje v Základnej škole na Východnej od roku 1991 a pod jej pedagogickým pôsobením
prešli stovky detí. Majstrovstvo pani učiteľky spočíva vo
vyuţívaní moderných tvorivých metód vo výchovno-vyučovacom procese, v primeranom prístupe ku všetkým ţiakom
s ohľadom na ich individualitu. Mgr. Mária Turčanová patrí
k ľuďom, ktorí neustále hľadajú niečo nové, podnetné, tvorivé,
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čo by mohli vyuţiť v práci s deťmi. Je koordinátorkou projektu Zelená škola a vďaka zanieteniu a iniciatíve pani
Turčanovej škola tretíkrát získala medzinárodne uznávaný
certifikát „Zelená škola“. Svoje vzdelanie si rozšírila o absolvovanie špeciálnej pedagogiky pre učiteľov, záverečnou prácou obhájila štúdium školského manaţmentu, či e-learningovou formou absolvovala štúdium Kultúrne a prírodné dedičstvo inovatívnou formou. To všetko dokazuje, ţe nové
trendy a technológie sú pre pani učiteľku výzvou, ktorú vţdy
rada príjme. Je zreteľné, ţe práca s deťmi Mgr. Máriu
Turčanovú napĺňa, dokáţe skĺbiť lásku k nim s primeranou
náročnosťou. A nároky kladie aj na seba.
Mgr. Mária Hollá, Základná škola, Ul. L. Novomeského
Mgr. Mária Hollá začala pacovať ako učiteľka pred 37
rokmi. Ako učiteľka dosahovala vynikajúce výsledky v príprave ţiakov na umelecký prednes poézie a prózy, jej ţiaci sa
pravidelne umiestňovali v okresných aj krajských kolách súťaţí. Nové progresívne metódy
vo vyučovaní zavádzala ako vedúca metodického zdruţenia. Od r. 1995 pracuje ako zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň. Svojím prístupom k práci pozitívne ovplyvňuje aj ostatných
vyučujúcich. Jej zásluhou škola uţ 11 rokov
úspešne organizuje športovú olympiáda mladších ţiakov, ktorá
má úspech u detí aj ich rodičov. Je spoluorganizátorkou
väčšiny podujatí v škole, ale aj tých, ktorých sa zúčastňujú
naši ţiaci v rámci mesta, prípadne regiónu. Presadzuje zdravý
ţivotný štýl, motivuje ţiakov k pravidelnému športu a pohybu
vôbec. Mgr. Mária Hollá je výbornou učiteľkou, ktorá sa
zapája do spoločenského diania v rámci školy i mimo nej. Jej
prioritou je láska k deťom a k učiteľskému povolaniu.
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Mgr. Mária Kamencová, Materská škola, Legionárska
Mgr. Mária Kamencová pracuje v školských sluţbách od
roku 1975. Vo funkcii riaditeľky pôsobí sedemnásty rok. Je
významná svojou dlhoročnou kvalitnou pedagogickou a riadiacou prácou, ktorá je zameraná na vyuţívanie nových
progresívnych metód v predškolskej pedagogike. Svoje odborné pedagogické zručnosti si
v priebehu svojho pedagogického pôsobenia
neustále zvyšuje odborným štúdiom na vysokej
škole. Zúčastňuje sa odborných seminárov
a školení, čím garantuje aplikáciu moderných
foriem a metód vo výchovno – vzdelávacom
procese. Má výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
ktoré vyuţíva v kontakte s rodičmi a širokou pedagogickou
a občianskou verejnosťou, kde nachádza akceptovanie
a podporu nielen pri materiálno-technickom vybavení školy,
ale aj pri modernizácii výchovno – vzdelávacieho procesu.
Mgr. Zuzana Danková, Materská škola, Povaţská
Mgr. Zuzana Danková pôsobí vo funkcii riaditeľky
materskej školy od roku 2004. Vyniká kvalitnou pedagogickou prácou s deťmi predškolského veku. V pedagogickom procese uplatňuje tvorivé a humanistické princípy. Jej empatický a priateľský
prístup oceňujú deti, rodičia i celý kolektív. Vo
svojej edukačnej činnosti uplatňuje progresívne,
alternatívne a netradičné postupy, ktoré narúšajú
stereotyp. Vykonáva profesionálnu poradenskú
a metodickú činnosť pre deti a pre rodičov. V roku 2005
ukončila vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte
v Bratislave – odbor predškolská a elementárna pedagogika.
Profesionálne rastie aj prostredníctvom projektov zameraných
na environmentálnu výchovu, spolupracuje so vzdelávacími
inštitúciami, je drţiteľkou viacerých certifikátov.
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Mgr. Eva Ţatková, Materská škola, Šmidkeho
V oblasti predškolskej pedagogiky pracuje od roku 1979, z
toho 14 rokov vo funkcii riaditeľky v Košiciach, Svinnej
a Trenčíne. Jej práca sa vyznačuje výbornými riadiacimi
a pedagogickými schopnosťami. V práci s deťmi vyuţíva pani učiteľka nové progresívne metódy, predovšetkým v oblasti tvorivej dramatiky, kde dosahuje veľmi dobré výsledky. Pôsobí ako vedúca klubu metodiky a podieľa sa na
vypracovávaní odborných materiálov v oblasti
predškolskej pedagogiky. Mgr. Eva Ţatková sa
po celý svoj ţivot kariérne vzdeláva. Vedomosti a moderné
poznatky vyuţíva v praxi. V súčasnosti si svoje vysokoškolské vzdelanie dopĺňa rigoróznou prácou na Univerzite
Komenského v Bratislave.
Mgr. Václav Janský, Základná škola, Veľkomoravská
Pán učiteľ Mgr. Václav Janský je absolventom Pedagogickej fakulty v Nitre, aprobácie prírodopis –
zemepis. Prírode a jej ochrane venuje Mgr. Václav Jánsky všetok svoj voľný čas. V škole organizuje a pripravuje ţiakov na biologickú
olympiádu Poznaj a chráň, je koordinátorom
environmentálneho programu Zelená škola, so
ţiakmi sa zapája do programu Ţabie taxi, Daj si
vodu z vodovodu, Kúp si svoj strom. V čase letných prázdnin
organizuje čistenie turistických chodníkov, navštevuje a fotografuje slovenské hrady a kaštiele. Osobne navštívil 80 hradov
a asi 250 kaštieľov. O problematike ochrany prírody a kultúrnych pamiatok publikuje uţ 3 roky odborné články. Je členom
ústrednej predmetovej komisie pre prírodopis a ekológiu pri
Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a podieľa sa na
tvorbe nových učebných osnov z prírodopisu.
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Mgr. Eva Masácová, Základná škola, Na dolinách
Mgr. Eva Masácová pracuje v Základnej škole Na dolinách
od jej vzniku - 1973 aţ dodnes. Od roku 1997 je jej riaditeľkou. Svoje pedagogické a manaţérske skúsenosti a vedomosti, obohatené špeciálnou pedagogikou uplatňuje v riadiacej činnosti školy
i v práci so ţiakmi, rodičmi, učiteľmi i verejnosťou. Pre jej profesionálny prístup k riešeniu
problémov, pre jej ústretovosť, rozváţnosť
a priateľskú povahu je pedagogickým zborom
akceptovaná. Jej rukami prešlo niekoľko stoviek detí. Veľkou
oporou bola a dodnes je aj deťom z detského domova. Mnohé
z nich sa k nej prídu zdôveriť alebo poradiť aj po rokoch. Jej
celoţivotné pôsobenie v školstve je prospešné pre všetkých
a právom jej veľa detí hovorí: „naša druhá mama“.
Vlastné poznámky
Generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne
JUDr. Zuzana Zvolenská rokovala v Trenčíne s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH za účasti vedúcej odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr.
Eleny Štefíkovej a riaditeľa sekcie nákupu zdravotníckej
starostlivosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne Martina Višňanského. Predmetom pracovného rokovania bola minimálna
sieť nemocníc, ale aj stratégia nákupu zdravotníckej
starostlivosti Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v Trenčianskom kraji. „Dali sme si rôzne domáce úlohy, máme na
porovnanie rôzne analýzy a dohodli sme sa, ţe okolo 14. apríla 2008 sa opäť stretneme uţ ku konkrétnym veciam,“ konštatoval po rokovaní ţupan MUDr. Pavol Sedláček, MPH súčasne dodal, ţe „nás ťaţí minimálna sieť taká, aká je. Rozporovali sme niektoré skutočnosti. Argumentovali sme napríklad
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sieťou subjektov hospodárskej mobilizácie. Poisťovňa má
svoje analýzy, ktoré signalizujú určité problémy, ktoré treba
riešiť. Potrebujeme zmapovať, čo vyhláška o minimálnej sieti
spôsobí v nemocniciach z hľadiska technického a personálneho vybavenia. Keď budeme mať tieto analýzy dorobené,
opäť sa stretneme, uţ
aj za účasti riaditeľov
nemocníc.“ Na rokovaní však nešlo len
o nemocnice. Hovorilo sa aj o ambulantnej
starostlivosti, kde je
prevaha prestarnutých
praktických lekárov.
Veľkým problémom
je nedostatok stomatológov, z ktorých mnohí odišli do zahraničia. Témou rokovania bolo aj vzdelávanie lekárov i komplexná zdravotná starostlivosť v rámci kraja.
tsk 26.03.2008
Pomocná evidencia 170/1/08
Mesto Trenčín si pri pamätníku umučených v lesoparku
Brezina dňa 10. apríla 2008 pripomenulo 63. výročie oslobodenia z poroby nemeckého fašizmu. Veľmi príjemné aprílové
počasie, oteplené teplými lúčmi jarného slniečka jemne pohladilo účastníkov pietneho aktu. S vojenskými poctami a za
smútočného chorálu si postupne nevinné obete uctili poloţením vencov tieto zúčastnené delegácie :
- delegácia Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku,
ktorú viedol policajný pridelenec JUDr. Jíří Kolář,
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- delegácia Veľvyslanectva Ruskej federácie, ktorú tvorili
radca Gennadij Askaldovič, vojenskí pridelenci plk. Vladislav Kuzmenko a pplk. Andrej Grafov,
- delegácia Veliteľstva síl, výcviku a podpory Ozbrojených
síl Slovenskej republiky vedená plk. generálneho štábu Ing.
Jánom Burdom,
- delegácia Trenčianskeho samosprávneho kraja vedená jej
predsedom MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH,
- delegácia Obvodného úradu v Trenčíne vedenú jej prednostom JUDr. Miroslavom Laššom,
- delegácia Mestského úradu v Trenčíne vedenú primátorom
Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom,
- delegácie Slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov,
politických strán a hnutí, spoločenských organizácií a škôl.
Po básni recitovanej Vierou Štefulovou predniesol slávnostný príhovor primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler. V jeho úvode pripomenul, ţe „rok,
čo rok prichádzame na tieto miesta, aby
sme vzdali úctu tým, ktorí priniesli tu najkrutejšiu obeť – svoj ţivot. Dnes stojíme tu
63 rokov od dátumu, ktorý označuje v kalendári mesta jeho symbolické narodeniny,
od dátumu, ktorý by si mal pamätať kaţdý
Trenčan. Veľa z udalostí, ktoré sa udiali
počas šiestich rokov hrôzy a neistoty
v Trenčíne, sa natrvalo vryli do našich pamätí. Mnohé z príbehov, ktoré napísala
vojna a krutosť však na svetlo neprenikli, neboli dosiaľ
vypovedané“. Preto dnešný príhovor bol venovaný neznámym
obetiam, ktorých telá boli neidentifikované v hromadných
hroboch Dušovej doliny. „Nikdy sme nespoznali ich mená
a pravdepodobne ich ani nespoznáme. Nevieme či boli
civilisti, alebo vojaci. Nevieme, kde sa narodili, kde bol ich
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skutočný domov ako sa u nás ocitli. Nevieme presne kedy
a ako zomreli. Nepoznáme ich vek, nevieme v čo verili.
Nevieme kým boli milovaní, alebo koho milovali. Ak mali
deti, netušíme kde sú dnes. Ich rodiny ich stratili navţdy. Čo
s istotou vieme, ţe patrili medzi 72 miliónov obetí druhej
svetovej vojny, najkrvavejšieho a najbrutálnejšieho konfliktu
v ľudských dejinách. Vieme i to, ţe patrili medzi 69 obetí,
ktorých Nemci spolu s Hlinkovými gardami mučili v našom
mesta od októbra 1944 do apríla 1945. Vieme, ţe patrili medzi
tých, ktorých neskôr odviezli na Brezinu, zastrelili a vhodili
do hrobu. Mohli byť partizánmi, jednými z tých, čo bojovali
proti okupujúcej armáde a jej prisluhovačom. Mohli byť
civilistami, ktorí vyjadrili svoje antifašistické zmýšľanie.
Mohli byť Slovákmi, alebo cudzincami. Neviem ich národnosť ani meno. Ja našou povinnosťou pamätať si na tieto
udalosti a odovzdávať ich ďalej. Najmä mi, ktorí sme sa
narodili po druhej svetovej vojne a neboli sme tvárou v tvár
konfrontovaní s jej drámami a následkami. Priami svedkovia
tohto ukrutného boja odchádzajú. Nedovoľme, aby svet idúc
v ústrety k novým starostiam poslal do podoby vzďaľujúcej sa
ozveny. Máme povinnosť nezabúdať, spomínať a pripomínať si tragédiu, ktorá sa tak smutne zapísala
do dejín. Tragédiu, ktorá rozdelila
Európu na dve časti na viac ako 40
rokov po oslobodení. Totalitne zlo,
ktoré nasledovalo malo na sebe
masku úplnej obyčajnej banálnej normálnosti“. V závere svojho príhovoru vyslovil nádej, ţe „silná Európa, ktorej sme dnes
súčasťou prekoná ťaţké spomienky a spoločnými silami
zabráni akýmkoľvek pokusom na návrat totality a nacionalizmu. Ďakujem, ţe ste dnes prišli a vzdali úctu nevinným
obetiam“. „Hrdinstvo účastníkov národno-oslobodzovacieho
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hnutia sa nedá prirovnať k hrdinom dnešných akčných
filmov“, zvýraznil vo svojom príhovore účastník Slovenskej
národného povstania Alfonz Bučko. „Boli to obyčajní ľudia,
robotníci vojny, ktorí sa mnohí víťazstva nedoţili. Pre úspešné
splnenie cieľov v zjednotenej Európe sa musíme zjednotiť bez
ohľadu na politickú príslušnosť, náboţenské vyznanie a sociálne zaradenie. Súbeţne s tým treba venovať pozornosť výchove našej mládeţe, ktorá prevezme riadenie vecí verejných,
aby jej neboli cudzie revolučné tradície národa. Len tak si
môţeme byť istí, ţe nedostane do osídiel novodobých škodlivých názorov a návykov“. Chorálom „Kto za pravdu horí“
sa pietny akt ukončil.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 171/1/08
Na štvordňovej pracovnej ceste v Bruseli v dňoch
v pondelok 14. aţ 17. apríla 2008 sa zúčastnila skupina
poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,
v ktorej boli primátor Nového Mesta nad Váhom Ing. Jozef
Trstenský, primátor mesta Púchov
Marián Michalec,
primátor
mesta
Povaţská Bystrica
Miroslav Adame,
starostka
obce
Ivanovce Mária
Hládeková a starosta obce Selec
MVDr. Stanislav
Svatík. Ich pracovný program sa začal 15. apríla v Dome slovenských regiónov. Fungovanie tohto spoločného zastúpenia samosprávnych
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krajov v Bruseli a konkrétne činnosť zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavila poslancom zástupkyňa
Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli Beata Balková.
Popoludní sa poslanci oboznámili s činnosťou poradného
orgánu Európskej únie - Výboru regiónov, ktorý je hlasom
miestnej a regionálnej samosprávy a stretli sa aj so zástupcami
Zlínskeho kraja v Bruseli. Dňa 16. apríla primátori a starostovia diskutovali o spolupráci v rámci európskych projektov
so zástupcom partnerského regiónu Pikardia v Bruseli a stretli
sa so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu Ing.
Petrom Bacom, Z. Pleštinskou, M. Kotercom a V. Maňkom.
Tento pracovný deň vyvrcholil rokovaním s predstaviteľmi
Európskej komisie o Programe Európa pre občanov, ktorého
súčasťou je aktívne občianstvo a partnerstvá miest. Dňa 17.
apríla 2008 sa delegácia primátorov a starostov Trenčianskeho
samosprávneho kraja oboznámila s činnosťou Rady európskych municipalít a regiónov, kde má svoje zastúpenia aj
Zdruţenie miest a obcí Slovenska. Pracovný program vyvrcholil účasťou na vernisáţi výstavy „Regióny V 4“ vo Výbore regiónov. Táto misia poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja do Bruselu bola súčasťou dlhodobého plánu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sa postupne všetci
poslanci regionálneho zastupiteľstva oboznámili s činnosťou
inštitúcií Európskej únie, s finančnými moţnosťami, ktoré
Únia ponúka prostredníctvom širokej škály programov, ako aj
s poslaním a významom regionálneho zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Vlastné poznámky
Mesto Trenčín a rozpočtové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa pripravilo na pomoc svojím občanom
v súvislosti s prechodom na euro, keď zriadilo komisie, tzv.
euro-tímy. Pod gesciou Útvaru ekonomického Mesta Trenčín
boli spracované plány na zavedenie eura s podrobným urče108

ním nevyhnutných úloh vo všetkých oblastiach, ktorých sa
prechod na euro dotkne ako aj s časovou realizáciou. Určený
euro-tím sa pravidelne stretáva a sleduje plnenie úloh,
zabezpečuje, koordinuje prípravu za jednotlivé útvary organizačnej štruktúry mesta a dohliada nad plnením úloh plánov v
jednotlivých mestských rozpočtových organizáciách konštatoval vedúci Útvaru ekonomického Mesta Trenčín Ing. František Orolín. Súčasne doplnil, ţe euro-tím podchytil všetky
zmluvy, ktoré sa plnia a budú podliehať duálnemu zobrazovaniu. Individuálne bude prehodnocovať, ktoré zmluvy sa
budú riešiť dodatkami, kde bude pouţité zaokrúhlene podľa
konverzného kurzu a v súlade s generálnym zákonom. Venovali sa tieţ pozornosť zmapovaniu všetkých platných
predpisov, smerníc, interných pokynov, cenníkov, výmerov a
všeobecno-záväzných nariadení, ktoré budú podliehať duálnemu zobrazovaniu. Ďalej uviedol, ţe pozornosť bola venovaná aj informačným technológiám. Pripravené je aj školenie
všetkých zamestnancov s cieľom oboznámenia sa s euromincami a eurobankovkami. Oslovené boli aj mestské rozpočtové organizácie za účelom zistenia nevyhnutných technických potrieb, ktoré bude treba doplniť, alebo vymeniť. V
rozpočte mesta na rok 2008 bola na tento účel vyčlenená čiastka 1 milión Sk (30.866 eur). Predbeţne sa však podľa F. Orolína náklady na základe priebehu doterajšieho procesu odhadujú len vo výške 500 000 Sk (15.433 eur). Ide najmä o
registračné pokladnice, parkovacie automaty, obnovu výpočtovej techniky a upgrade softvérov. Mesto sa tieţ v rámci
svojich kompetencií pripravuje na plnenie úloh v rámci
ochrany spotrebiteľov. Plánované sú kontroly dodrţiavania
duálneho zobrazovania, napríklad na trhoviskách alebo v
obchodných prevádzkach, ktoré sú povolené mestom.
Info Trenčín 07.05.2008
Pomocná evidencia 245/1/08
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Program prvomájových osláv sa niesol v duchu Otvorenej
Európy, otvoreného mesta. Prvýkrát bol tento koncept osláv
spojený so ţltomodrým vizuálom od výtvarníka Jozefa Vydrnáka pouţitý 1. mája 2004 pri príleţitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Dramaturgia podujatí bola zaloţená na
tradičných vystúpeniach dychových
hudieb,
folklórnych
súborov,
mnoţstva podujatí pre deti, country
zábavy, divadla a hudby. Súčasťou
bola aj veselica a jarmok ľudovoumeleckých výrobkov. Prvomájové
oslavy sa začali tradične uţ v podvečer 30. apríla 2008 venčením
a stavaním mája na Mierovom námestí deťmi z Detského folklórneho súboru Radosť a Folklórneho súboru Trenčan, ktoré pokračovalo Májovou veselicou pri vodníkovi Valentínovi na Štúrovom námestí do neskorých nočných hodín.
Prvého mája veselú náladu sa snaţili
rozdávať od rána na
Mierovom a Štúrovom námestí dychovky a folklórne
súbory, ale chlad
túto radosť kazil. Na
Mierovom námestí
úvod od 9,00 h patril
koncertu mládeţníckej Dychovej hudby z Dolnej Súče, na
ktorý nadviazal svojím vystúpením Detský folklórny súbor
Kornička. Kým v prvom bode programu sa ľudia na Miero110

vom námestí hľadali, tak v prípade Korničky sa námestie
zaplnilo a vznikla vynikajúca atmosféra v hľadisku, ktoré fandilo mladým folkloristom. Potom uviedlo Divadlo Maska zo
Zvolena predstavenie pre všetky vekové kategórie Profesor
Indigo inšpirované známou piesňou Petra Nagya. Medzi hosťami bol aj Rockový spevácky zbor z Uherského Hradišťa,
ktorý uviedol piesne zo svetových muzikálov a songy prevzaté
od najväčších rockových legiend. V poobedňajšom programe
najväčší úspech si odniesla skupina Funny Fellows so speváčkou Hassovou z Bratislavy a potešila tak potešili priaznivcov
swingu a hudby 20.
aţ 40. rokov originálnym prevedením
s dobovými
nástrojmi.
Počas
celého dňa bol bo–
hatý program aj pre
najmenších
návštevníkov námestia.
Skvelé tvorivé výtvarné dielne pre najmenších realizovalo Kultúrne centrum
„Aktivity“. Osemročné športové gymnázium pripravilo rôzne
športové súťaţe na Farskej ulici. Zaujímavé podujatie pre rodiny s deťmi bolo na Mestskej krytej plavárni pod názvom
„Pláva celá rodina“. I napriek tomu, ţe začiatok Prvého mája
bol tak trocha rozpačitý a chladný, tak predsa po obede,
vykuklo spoza mrakov slniečko a zohrialo divákov aj vystupujúcich.
Info 07.05.2008
Pomocná evidencia 245/1/08
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Pri príleţitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána sa 5. mája
2008 uskutočnilo slávnostné zhromaţdenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
v Trenčianskom
múzeu, na ktorom odovzdali 18 hasičom z Trenčianskeho kraja medaile
za sluţbu v Hasičskom
a záchrannom zbore.
Odovzdávanie medailí
3.
stupňa
prebehlo
v slávnostnej atmosfére, za prítomnosti poslankyne Národnej
rady Slovenskej republiky Ing. Magdy Košútovej, viceprezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Jozefa
Prosňáka, predsedu Obvodného úradu
v Trenčíne JUDr. Miroslava Lašša, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka, primátora mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera, viceprimátora mesta Trenčín Tomáša Vaňa a
ďalších hostí.
Činnosť hasičov v Trenčianskom kraji
zhodnotil riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Ing. Michal Jurdík. Vo svojom
príhovore uviedol, ţe „uplynulý rok 207 bol pre nás hasičov
náročným a ťaţkým, poznačený mimoriadnou udalosťou, ktorou bol výbuch munície v Novákoch. Pri jeho likvidácii
v osudný deň sa zasahujúcim jednotkám z radov hasičov
nešťastie vyhýbalo, keď nikto zo zasahujúcich hasičov nebol
zranení. Dnešný sviatok je príleţitosť nielen na oslavu, ale aj
na ocenenie práce tých z našich radov, ktorí svojimi činmi
posunuli vec poţiarnej ochrany o ďalší krok vpred. Posledné
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obdobie bolo poznačené aj ďalším krokom v zohľadnení nárokov hasičov vpred v sociálnom zabezpečení, v ďalšom vylepšovaní technickým a materiálnym vybavením. S vyuţitím
európskych fondov sa v roku 2008 uvaţuje s rekonštrukciou
Hasičskej stanice v Trenčíne a Bánovciach nad Bebravou.
Ďakujem vám všetkým za vašu obetavosť pri ochrane majetku
a ţivotov našich občanov“. S pozdravnými príhovormi
vystúpil viceprezident Hasičského a záchranného zboru plk.
Ing. Jozef Prosňák, poslankyňa Národnej rady Slovenskej
republiky Ing. Magda Košútová a predseda Trenčianskeho
samosprávneho krajka MUDr. Pavol Sedláček. Potom z rúk
viceprezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Jozefa Prosňáka a riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne Ing. Michala Jurdíka prevzali
medaile za sluţbu v Hasičskom a záchrannom zbore títo príslušníci Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne :
1. kpt. Ing. Janka Štefánková z Krajské
riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne
2. mjr. Ing. Pavol Koreň, Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne
3. mjr. Mgr. Ľuboš Liška z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
4. npor. Jaroslav Berka z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne
5. npráp. Jaroslav Jáňa z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne
6. mjr. Ing. Ida Franková z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom
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7. npor. Miloš Gulán z Okresného riaditeľstva HaZZ v Novom Meste nad Váhom
8. mjr. Ing. Viliam Šípka, Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou
9. pplk. Ing. Stanislav Kmeť z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi
10. kpt. Ing. Jozef Tínes z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Prievidzi
11. npor. Roman Rozenberg z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi
12. npor. Ing. Vladimír Knápek z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom
13. npor. Ladisla Macho z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Partizánskom
14. npor. Ľubomír Beník z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom
15. mjr. Ing. Ladislav Luhový z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici
16. npor. Peter Prešnajder z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici
Vlastné poznámky
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH prijal 9. mája 2008 dvoch členov Európskej strany z Cypru Michaela Loucasa, tajomníka výboru
pre vzťahy s EDP a Evelthona Jacovidesa, člena výboru pre
medzinárodné vzťahy. Cyperská delegácia bola na Slovensku
na pozvanie Ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko. „Našou snahou je spolupracovať v rôznych oblastiach
verejnej politiky“, konštatoval po stretnutí podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţik. „Hovorilo o moţnej spolupráci v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a v sociálnej sfére. Osobitne sa diskutovalo o mládeţ114

níckej politike i o podpore mimovládnych organizácií. Jednou
z tém rozhovorov bola aj téma prijatia eura. Kým v Slovinsku
znamenal tento krok pád vlády - kvôli inflácii a rastu cien,
práve Cyprus ponúka vzor, aby ceny nerástli a zároveň, aby
euro nebolo strašiakom pre občiansku verejnosť“, uzavrel
PaedDr. Jozef Boţik. Evelthon Jacovides v tejto súvislosti
našim občanom odkázal, ţe Cyprus má so zavedením eura
pozitívne skúsenosti. Aj v jeho krajine sa objavili izolované
pokusy špekulantov o zneuţitie tejto situácie, ale vďaka prísnej kontrole ministerstva financií i občianskych organizácií
boli takéto snahy včas odhalené a verejne pranierované, čím
sa podarilo podobné pokusy eliminovať. Evethona Jacovidesa
nastolil aj tému spolupráce univerzít. Sám ponúkol aj moţnosť vyuţiť jeho desaťročné pedagogické skúsenosti z oblasti marketingu
a podnikania na vysokých
školách. Druhý člen delegácie Michael Loucas sa
osobitne zaujímal o oblasť
sociálnych sluţieb na Slovensku, predovšetkým o
vzdelávanie handicapovaných detí, pretoţe je prezidentom cyperskej Asociácie rodičov
postihnutých detí i členom medzinárodnej konfederácie s podobným zameraním. Návšteva cyperskej delegácie bola podľa
podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr.
Jozefa Boţika veľmi podnetná. Po politickej i odbornej stránke tu bol vytvorený veľmi široký koridor na spoluprácu oboch
zoskupení, ktoré majú vplyv na verejnú politiku v oboch
štátoch.
Pomocná evidencia 256/1//08
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Dňa 8. mája 2008 sa doţil vzácneho ţivotného jubilea 70.
rokov historik PhDr.
Milan Šišmiš. Pri tejto
príleţitosti ho prijal aj
primátor Mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler.
Pri rozhovore odzneli
otázky súvisiace s prípravou tretieho dielu
Vlastivednej monografie Trenčína ako a názorov na kultúrne aktivity. Z jeho ţivota treba spomenúť niekoľko základných informácií , ţe :
- pochádza z obce Horné Naštice, ktoré sú naďaleko Bánoviec nad Bebravou;
- v roku 1961 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história –
archívnictvo;
- rigoróznu skúšku absolvoval v roku 1968;
- v rokoch 1963 aţ 1965 pracoval ako inšpektor kultúry, pamiatok, múzeí, kniţníc a ochrany prírody v Trenčíne;
- od roku 1966 nepretrţite do roku 2000 pracoval v Trenčianskom múzeu ako historik, neskôr ako jeho riaditeľ
a zástupca riaditeľa;
- od roku 2000 je na starobnom dôchodku;
- je predsedom Klubu trenčianskych historikov Slovenskej
historickej spoločnosti pri Historickom ústave Slovenskej
akadémie vied;
- neustále sa venuje genealogickému výskumu a regionálnej
histórii okolia Trenčína;
- je spoluautorom Vlastivednej monografie o Trenčíne 1. diel
a 2. diel a ďalších diel;
Trenčianske noviny 12.05.2008
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Pomocná evidencia 267/1/08
Mesto Trenčín má záujem o rekonštrukciu vojenského cintorína z obdobia prvej svetovej vojny, ktorý je súčasťou mestského cintorína na svahu pod sídliskom Juh. Na cintoríne sa
nachádza aj srbská kaplnka s ostatkami takmer 190 vojakov z
Balkánu. Obnova kaplnky bola opäť témou na poslednej návšteve delegácie z Trenčína v srbskom Kragujevaci. Práve v
tomto meste takmer pred 90 rokmi popravili 44 vojakov
1. trenčianskeho pešieho pluku, účastníkov vzbury v kragujevackých kasárňach koncom prvej svetovej vojny. Tento pamätník uţ zrekonštruovali. „Uţ dva
roky máme pripravený projekt rekonštrukcie srbskej kaplnky. Vlani sme o
príspevok poţiadali
Ministerstvo vnútra
Slovenskej
republiky, ktoré vojnové
hroby spravuje, ale
nedostalo sa to do rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2008.
Teraz budeme znova ţiadať, aby sme tieto prostriedky dostali
na rok 2009, ţiadosti sa uzatvárajú do konca mája 2008“, povedala dlhodobo uvoľnená poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na výkon funkcie Janka Fabová. Zároveň
doplnila, ţe „súčasťou projektu je nielen rekonštrukcia kaplnky, ale aj rekonštrukcia všetkých vojnových hrobov. Sú
tam pochovaní ľudia mnohých národností, ktorí zomreli na
následky vojnových zranení, alebo epidémií v bývalej ţupnej,
tzv. cholerovej nemocnici v Trenčíne”. Okrem kaplnky je na
cintoríne spoločný hrob s 39 vojakmi a ďalších 526 hrobov, z
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toho len 12 má náhrobok. Starostlivosť o tieto hroby by mali
lepší priebeh, keby bola podpísaná dohoda medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Srbska o vojnových hroboch.
Dohoda bola pripravená uţ v roku 2004, ale vzhľadom na
medzinárodnú situáciu a prípravu oddelenia Čiernej Hory od
Srbska podpísaná nebola. Na začiatku júna 2008 sa budú
konať v Trenčíne oslavy 90. výročia kragujevackej vzbury,
preto mesto Trenčín i napriek nevyjasneným otázkam financovania vojnových hrobov, bude všetky náklady spojené so
zveľadením kaplnky a zverejnením zoznamu v nej umiestnených pozostalých vojakov z vlastných finančných prostriedkov.
Vlastné poznámky
V dňoch 22. a 23. mája 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie členov Zdruţenia primátorov krajských miest K-8,
z ktorého vydali na tlačovej konferencii dňa 23. mája 2008 po
skončení rokovania komuniké nasledovného obsahu :
1) Členovia Zdruţenia krajských miest K-8 v plnom rozsahu
odmietajú zmeny zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh novely má podľa predkladateľov
zaviesť prísnejšie pravidlá fiškálnej disciplíny aj z dôvodov
zavedenia meny euro, ako aj z dôvodov sanovania niektorých potrieb, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Zvolený spôsob podľa
členov K-8 obmedzuje finančnú autonómiu samospráv
a povaţujú ho za
neopodstatnený.
„Domnievame sa,
ţe návrh novely zákona zväzuje pôsobnosť samosprávy v
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oblasti finančného hospodárenia. Aj keď vnímame to, ţe
Slovensko prechádza a pripravuje sa na vstup do eurozóny,
domnievame sa, ţe takéto obmedzovanie pôsobnosti samosprávy nie je dobré“, povedal primátor mesta Košice František Knapík. Vysvetlil, ţe finančné moţnosti, ktoré doteraz samospráva mala, budú značne oklieštené a zníţia, alebo utlmia rozvoj slovenských miest. Prijatie novely by podľa primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera mohlo v
praxi znamenať okrem iného aj to, ţe by si mestá nemohli
zobrať nové úvery. „Pritom podľa súčasnej platnej úpravy
ešte môţu, čiţe by to de facto mohlo znamenať zastavenie
ich rozvoja, pretoţe úvery môţu byť určené iba na
investície a nie na spotrebu“. Zdôraznil, ţe prijatie novely
by vstúpilo aj do plánov, ktoré majú mestá dlhodobo plánované. My navrhujeme, aby to zostalo tak, ako to je. Podľa
nás je to dostatočne limitujúce na to, ako sa môţu obce
ďalej rozvíjať. Dodal, ţe podľa K-8 táto novela nesúvisí s
plánovaným zavedením eura.
2) Primátori krajských miest nesúhlasia s parlamentom schválenou novelou stavebného zákona, povaţujú ju za absurdnú
a účelovú. Preto poţiadajú prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča, aby novelu nepodpísal. Podľa schválenej novely môţe investor, ak jeho zámeru nevyhovuje nový
územný plán obce, ţiadať o
územné rozhodnutie aj podľa
starého územného plánu v prípade, ţe podal ţiadosť v čase jeho
platnosti. V prípade, ţe ju pod119

píše prezident, bude novela účinná od 1. júla 2008. Primátor
Prešova JUDr. Pavel Hagyari uviedol, ţe mestá v týchto
rokoch schvaľujú nové územné plány, pretoţe tie pôvodné
nerátali s prudkým ekonomickým a stavebným rozvojom.
Upozornil, ţe v pôvodných plánoch sú v súčasnosti aj moţnosti pre neprijateľné stavby, napríklad v širšom centre
Prešova spaľovňa nebezpečného odpadu. Primátori sa zhodli, ţe novela je účelová a vyrobená na určitú kauzu. Ako
„typický prípad“ spomenuli Pezinok, kde má vyrásť kontroverzná skládka odpadu, no tamojšia samospráva s tým nesúhlasí. „Novela jednoznačne nahráva investorom a oslabuje
práva samosprávy“, uviedol primátor Bratislavy Andrej
Ďurkovský, ktorý naznačil, ţe aj krátka účinnosť zákona
môţe vytvoriť priestor na špekulácie. Hostiteľ stretnutia
trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler sa domnieva, ţe
je paradox, keď s novelou nesúhlasí ani Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Navyše
je podľa jeho slov pripravený nový stavebný zákon. Ţilinského primátora Ivana Harmana sa spýtali, či sa novela
netýka aj výstavby Auparku v Ţiline, ten to však vylúčil.
3) Na Slovensku chýba zákon, ktorý by riešil vyberanie parkovného, čo spôsobuje problémy veľkým mestám. Po minuloročnej novele zákona o miestnych daniach bola z dane za
zabratie verejného priestranstva odstránená daň za dočasné
parkovanie áut, pretoţe podľa ministerstva financií takýto
poplatok nie je daň. Ako na dnešnom stretnutí Zdruţenia
krajských miest K-8 vysvetlil trenčiansky primátor Ing.
Branislav Celler, ţe v súčasnosti existuje legislatívna medzera a mestá nemôţu vydať všeobecne záväzné nariadenie,
ktoré by určilo podmienky a ceny za dočasné parkovanie.
Preto primátori chcú v spolupráci so Zdruţením miest a
obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska predloţiť novelu
zákona o pozemných komunikáciách, ktorá by samosprá120

vam umoţnila vydanie všeobecne záväzného nariadenia na
vyberanie parkovného. Podľa stanoviska Mesta Trenčín
nevyberajú parkovné, ale dočasne prenajímajú priestranstvo. Vodič v okamihu zaparkovania svojho auta na vyhradenom parkovacom mieste uzatvára s mestom nájomnú
zmluvu a podľa nej je povinný platiť nájomné.
4) Zdruţenie K-8 navrhuje tieţ rokovať o návrhu zákona o
miestnom poplatku za zaťaţenie
pozemných
komunikácií na území obce. Ako
uviedol bratislavský primátor Andrej Ďurkovský,
primátori navrhujú zaviesť jednorazový poplatok pre investorov, ktorí vybudujú objekt
zaťaţujúci dopravu v okolí. Podľa jeho slov investor
vybuduje polyfunkčný dom a po roku ho predá, no hustejšia
doprava v danej lokalite zostane. Poplatky by mali smerovať na zlepšenie dopravnej situácie, odvíjať by sa mali
podľa počtu parkovacích miest. Primátor Trenčína Ing.
Branislav Celler povedal, ţe investori vlastne aj v súčasnosti platia „poplatok“, keď ich samosprávy pri vydávaní
povolení zaviaţu riešiť dopravu vo svojom okolí.
5) Zdruţenie K-8 súhlasí so zákazom parkovania na chodníkoch, ktorý obsahuje cestný zákon.
Info Trenčín 05.06.2008
Pomocná evidencia 285/1/08
Partnerské vzťahy medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a francúzskym regiónom Pikardia opäť oţili v máji 2008,
keď mesto Pikardie Amiens navštívila delegácia na čele
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s predsedom Trenčianskeho samo-správneho kraja MUDr.
Pavlom Sedláčkom, MPH. Delegáciu okrem neho tvorili poslanec zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a riaditeľ Stredného odborného učilišťa J. Ribaya v Bánovciach
nad Bebravou Mgr. Peter Bulík, prodekan Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Ing. Daniel Banóci, CSc., riaditeľka
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. Danica Lovíšková, vedúca odboru medzinárodných vzťahov Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Sylvia Maliariková, a zástupkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja
v Bruseli Mgr. Beáta Balková. Členovia delegácie sa stretli aj
s podpredsedníčkou Regionálnej rady Pikardie Michle
Cahu. Pri príleţitosti tejto návštevy sa po prvýkrát stretli
trenčiansky ţupan Pavol Sedláček a predsedu Regionálnej
rady Pikardie Claude Gewerc i keď zmluva o partnerstve oboch regiónov bola podpísaná ešte v júni roku 2005
a odvtedy sa uskutočnilo viacero spoločných podujatí na
oboch stranách zmluvných partnerov. Počas rozhovorov sa
obaja vrcholní predstavitelia zhodli na myšlienke, ţe spolupráca by sa nemala zredukovať len na kultúrne výmeny. Aj
preto boli v programe spoločného rokovania témy o nadviazaní spolupráce medzi Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka a Technologickou univerzitou v Compigne. Trenčiansky
ţupan ocenil vedenie univerzity v Compigne, keď ponúkla
spoluprácu na spoločnom projekte zameranom na inovácie
vzdelávania na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka. „Je teraz na tejto fakulte, či sa dokáţe
zapojiť do projektu, ktorý má byť odštartovaný v októbri tohto
roku. Projekt má široké uplatnenie, lebo do neho zapojené by
mali byť aj podniky z trenčianskeho regiónu, rovnako ako aj
firmy z Pikardie,“ uzavrel trenčiansky ţupan. Diskutovalo sa
aj o spolupráci stredných škôl z oboch regiónov, o ich spoločných projektoch a mobilite študentov. V pracovných
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rozhovoroch predsa len neobišli moţné spoločné projektoch
v oblasti kultúry. Moţno povedať, ţe oblasť kultúry predloţila
uţ konkrétne návrhy,
keď na obdobie druhej
polovici roku 2008 je
pripravená
výstava
umelcov
Trenčianskeho kraja v Pikardii
a na oplátku najbliţším podujatím v Galérii M. A. Bazovského bude od 25. mája do 3. júna 2008 výstava umeleckej tkáčky Sylvette Mathieu
d´Ault „More a útesy Pikardie“. V rámci voľného času si
členovia delegácie pozreli pamiatky a pozoruhodnosti Pikardie. Jednou z nich bolo aj ţivé múzeum koňa v meste
Chantilly.
Pomocná evidencia 286/1/08
Mesto Trenčín si v dňoch 5. a 6. júna 2008 pripomenulo
jubilejné 90. výročie vzbury príslušníkov trenčianskeho 71.
pešieho pluku v srbskom Kragujevaci, najväčšieho ozbrojeného vystúpenia proti nezmyselnému vraţdeniu na sklonku
prvej svetovej vojny. Oslavy vyvrcholili 4. júna 2008
v Kasárňach SNP
pri
pamätníku
s menami popravených 8. júna 1918
v Kragujevaci. Za
smútočného chorálu Vojenskej dy123

chovej hudby Trenčín poloţili k pamätníku venca vďaky
delegácie Mesta Kragujevac a Veľvyslanectva Srbska v Slovenskej republike, Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Mesta Trenčín a Obvodného úradu Trenčín. K zhromaţdeným občanom sa prihovoril Jeho Excelencia veľvyslanec Srbska v Slovenskej
republiky Danko Prokič, ktorý ozbrojené vystúpenie Slovákov proti vojenskej mašinérii Rakúsko - Uhorskej monarchie
v Kragujevaci zvýraznil slovami
srbského historika Petroviča, ţe
„srbský národ povaţuje vzburu Slovákov aj za svoj vlastný boj za slobodu. Jeho obete povaţuje za svoje
vlastné obete a pristupuje k nim
s dôslednou úctou, ako k bojovníkom, ktorí poloţili svoje
ţivoty za mier a slobodu nielen svojho, ale aj srbského národa.
Tradícia Kragujevackej vzbury sa stala pre nadviazanie a dodnes trvácich druţobných vzťahov medzi mestami Trenčín
a Kragujevac.“ Vo vystúpeniach hostí pokračoval štátny
tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Ing. Daniel Duchoň, ktorý vyzdvihol chrabrosť vojakov trenčianskeho 71. pešieho pluku „drotárskeho“, zloţeného z väčšej časti vojakov slovenskej národnosti, v priebehu
jeho existenciu, počas vojnových konfliktov. Ako posledný vystúpil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý pripomenul obdobie, kedy v období vyhlásenia mobilizácie na začiatku prvej svetovej vojny práve v týchto
kasárňach sa zhromaţdilo osme tisíc záloţníkov, ktorí opustili
svoje rodiny, svojich najbliţších a pritom netušili, ţe sa vidia
naposledy. Ich dočasným domovom po viacerých bojoch vo
frontových líniach sa stal srbský Kragujevac. Práve toto mesto
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s bohatou históriou sa stalo pár mesiacov pred kapituláciou
centrálnych mocností najväčšej vzbury Rakúsko - Uhorskej
armády. Kritická situácia v šíkoch 71. pešieho pluku
podporená spomienkou na krvavé boje s ťaţkými stratami na
ţivotoch, ale aj hladom, útrapami, šikanovaním či napätím
pred blíţiacim sa odchodom do ďalších bojov v Taliansku,
pôsobila v júni 1918 ako ticho pred búrkou. Stačilo iba málo,
neobvyklý pešiaka s rotmajstrom, aby tento konflikt prerástol
do ozbrojeného povstania. V nerovnom boji bola vzbura potlačená.
Nasledoval rýchly proces a najtvrdší
ortieľ, ktorý vyniesla Rakúsko-Uhorská vojenská mašinéria. Štyridsaťštyri
muţov bol odsúdených na trest smrti
zastrelením. Väčšina z nich nemala ani tridsať rokov. Masaker
vykonala popravná čata, zloţenej z vylosovaných vojakov
hracou kockou. Nasledujúcu noc aţ do bieleho rána prichádzali ľudia z blízkeho okolia, najmä srbské ţeny a podľa svojho náboţenského cítenia a zvyklostí odbavili nad spoločným
hrobom smútočný obrad. Na hrobe zapálili 44 sviečok, kaţdému z popravených dali za hrsť pšenice a obloţili hrob ţivými kvetmi. Na mieste večného odpočinku hrdinov bol 28.
septembra 1924 odhalený pamätník, na ktorom bola počas
slávností privezená
hlina
z Trenčína.
Na záver odcitoval
text, vyrytý do kameňa
pamätníka
„Nech tieto svetlé
hroby a svetlé mená
našim budúcim pokoleniam budú najkrajším symbolom
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bratstva a lásky.“
Súčasťou 90. výročia Kragujevackej vzbury sa stal aj
bohatý kultúrny program a to :
- vernisáţ výstavy fotografií a dobových listín pod názvom
„Pod krídlami orla“ v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici
v Trenčíne;
- pietna spomienka srbskej kaplnke na trenčianskom cintoríne, kde učinkoval miešaný spevácky zbor Zvon z Trenčína;
- koncert Komorného kvarteta Schlezinger z Kragujevaca,
ktoré interpretovalo skladbu „Divertimento D – dur“ od W.
A. Mozarta a Trenčianskeho komorného orchestra, ktoré
interpretovalo „Symfóniu G – dur“ od Giovanni Sammartiniho, „Introdutione
secondo“ od Tomassa Albinona a „melodinárium“ od Vladimíra Godára v refektári Kolégia piaristov;
- medzinárodný
seminár k 90. výročiu Kragujevackej vzbury v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky, v ktorom sa predstavili so svojimi prednáškami :
1. PhDr. Marián Hronský, ktorý zoznámil s detailným
prehľadom vzniku, priebehu a konca Kragujevackej
vzbury.
2. PhDr. Vlastimil Hábl, ktorý priblíţil históriu vojenstva
v Trenčíne.
3. Bojan Radovanovič, ktorý priblíţil srbské vojenské
vyznamenania, ako aj detaily z budovania pamätníka
v Kragujevaci kaplnky v Trenčíne.
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4. Milo prekvapili študenti Gymnázia Ľ. Štúra Nikoletta
Šulíková, Erika Príbusová a Matej Kretík, ktorí
svojimi výskumnými prácami o Kragujevackej vzbure
doplnili predchádzajúce prednášky.
- vernisáţ výstavy filatelistov
- a premietanie filmu „Štyridsaťštyri“ z roku 1958, ktorý
dokumentoval priebeh vzbury vojakov 71. pešieho pluku
v Kragujevaci;
Vlastné poznámky
V čase, keď veľká časť občanov Trenčína sa náhlila dňa 19.
júna 2008 do práce, alebo niektorí uţ aj pracovali, vydali sa
dva autobusy do srbského Kragujevca, plno obsadené členmi
speváckeho zboru Zvon a študentmi Gymnázia Ľ. Štúra
a Piaristického gymnázia J. Braneckého, aby aj oni prispeli
svojou účasťou a s pripraveným kultúrnym programom osláv
90. výročia pamätnej vzbury vojakov 71. pešieho pluku v júni
1918 ukončenej 44 zavraţdenými obeťami.
Cesta prebehla veľmi rýchlo, pretoţe spriaznené duše na
palube autobusov si našli spoločné témy rozhovorov či iných
aktivít. Večer po príchode do Kragujevca pred mestským úradom nás prevzali sprievodcovia, aby nás odviedli do stredoškolského internátu na ubytovanie. Čas po večeri vyuţili
mnohí na večernú prehliadku mestom, mnohí na prenos televízneho futbalového zápasu a časť sa vysporiadala na izbe
v polohe leţiaceho strelca.
Dňa 20. júna sa pracovný deň začal stretnutím primátora
mesta Kragujevac Dobroljuba Stevanoviča s podpredsedom
Vlády Slovenskej republiky Dušanom Čaplovičom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku Igorom Furdíkom,
štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Annou Vitekovou, štátnym tajomníkom Ministerstva obrany
Slovenskej republiky Danielom Duchoňom, poslankyňou
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uvoľnenou pre výkonom funkcie Mesta Trenčín Jankou Fabovou, zástupcom veliteľa Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádnym generálom Miroslavom Kocianom a riaditeľom Vojenského historického
múzea podplukovníkom Miloslavom Čaplovičom. Poslankyňa uvoľnená pre výkonom funkcie Janka Fabová odovzdala
primátorovi mesta Kragujevac futbalové dresy
pre hráčov futbalového
klubu Bergman z mestskej časti Kragujevac, za
pomoc pri údrţbe pamätníka obetí Kragujevackej vzbury. Po rozhovoroch sa všetci presunuli do priestoru Stanovljanskeho pola k pamätníku posledného odpočinku 44 popravených príslušníkov 71. pešieho
pluku, miesta, kde sa zúčastnili pietneho aktu za značnej účasti
obyvateľstva mesta a širokého okolia.
Začiatok pietneho aktu patril bohosluţbe slova s ekumenickým charakterom, v ktorom vystúpili s modlitbami evanjelický a katolícky kňaz. Po nej zúčastnené delegácie za
doprovodu smútočných chorálov vojenskej hudby poloţili
k pamätníku vence spomienky
a vďaky. Za Mesto Trenčín
veniec poloţila dlhodobo
uvoľnená poslankyňa pre výkon funkcie Janka Fabová
s manţelmi
Jurčovými
z Chocholnej, príbuznými popraveného Jána Kriţana. Program pokračoval štátnou hymnou Slovenskej republiky zaspievanou speváckym zborom Zvon z Trenčína a štátnou
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hymnou Srbskej republiky zaspievanou komorným speváckym
zborom z Kragujevca. Hymny boli sprevádzané čestnými salvami zo samopalov nastúpenej vojenskej jednotky. Po hymnách sa k účastníkom pietneho aktu prihovorili viacerí rečníci.
Ako prvý vystúpil s príhovorom primátor Mesta Kragujevac
Verljolub Stevanovič. Po jeho príhovore vystúpil podpredseda Vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý
poďakoval za pozvanie na dnešné jubileum smútočnej udalosti
a mohol tak vzdať hold 44 slovenským junákom. Vyjadril
poďakovanie aj tým, ktorí sa zaslúţili o vybudovanie pamätníku v Kragujevci – menovite československému vojenskému atašé Františkovi Melichárkovi, veliteľovi vojenskej
hudby Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov Nikolovi
Stefanovičovi, vtedajším poslancom Národného zhromaţdenia
Československej republiky Otmarovi Kalinovi a Martinovi
Oříškovi a plukovníkovi Derţi Pašičovi. „Neţelám si, aby ich
mená upadli do zabudnutia. Povaţujem totiţ za správne, ţe na
veľkorysé a ušľachtilé činy sa nezabúda, ale pamätá.“ Vo
svojom príhovore pripomenul, ţe pamätník bol v roku 2007
obnovený zásluhou príslušníkov UN Veterán Slovakia za
podpory Mesta Trenčín, Spoločnosti Alexandra Dubčeka,
pánov P. Čapu a Pudelku. „Týmto všetkým v mene Vlády
Slovenskej republiky ďakujem.“
V ďalšej časti príhovoru sa podpredseda Čaplovič vrátil
k príčinám vzbury. Tie s odstupom času sú charakterizované
ako prozaické, ktoré vznikli z dôvodu oneskoreného príchodu
vojaka z vychádzky do kasární a následnom konflikte s nadriadeným. Veď aţ do spomínaného konfliktu sa javil 71. peší
pluk ako pomerne spoľahlivé disciplinované vojenské zoskupenie. Potvrdzujú to aj vojenské vyznamenania odsúdených
a popravených vojakov. Rozhodujúcim faktorom bola zrejme
únava z vojny, rozklad autority nadriadených a odcudzenie
veľkej väčšiny vojakov od vojenských cieľov Rakúsko –Uhor129

skej monarchie. Rozsah vzbury nebol príliš nebezpečný, veď
neprišiel nikto o ţivot. Práve preto zaráţa brutálny odpoveď
vojenských orgánov 44 rozsudkami smrti. Ale toto sa nedá
súdiť dnešnou optikou. Čo znamenala svetová vojna pre ľudstvo pouţil podpredseda Čaplovič verš barda slovenskej
poézie P. O. Hviezdoslava, ţe vojna znamenala „zdivočenie
a zosurovenie mravov“. Cena ľudského ţivota neznamenala
nič pre tých, ktorí vojnové peklo rozpútali na zemi.
Ešte pred obedom sa uskutočnila prezentácia nového dokumentárneho filmu pod názvom „Kto spí u dvoch levov a orla“, venovaného Kragujevackej vzbure, ktorý aj s prispením
Ministerstva kultúry a Ministerstva obrany Slovenskej republiky natočil srbský reţisér Gordan Marič, podľa srbského prekladu knihy Laca Zrubca „Kragujevská vzbura“. Po nej sa
uskutočnil odborný seminár venovaný tejto udalosti a
spolupráci Slovákov a Srbov v uplynulom období, v ktorom
vystúpili zo Slovenska historici Marián Hronský, Miloslav
Čaplovič a študenta Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne Erika
Príbusová.
Po obede sa stredoškolskí študenti z Trenčína a Kovačice
zúčastnili s podpredsedom Vlády Slovenskej republiky Dušanom
Čaplovičom
a veľvyslancom Slovenskej
republiky
v Srbsku Igorom Furdíkom pietneho aktu
pri pamätníku popravených
študentov
a učiteľov počas druhej svetovej vojny. So záujmom si vypočuli smutnú históriu, keď fašistická mašinéria povraţdila jednu
generáciu mladých ľudí Kragujevca. Následnou návštevou
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Múzea 21. októbra, všetko to, čo počuli pri pamätníku, umocnili ich emócie, najmä však zverejnené listy študentov rodičom pred popravou, ktorými obnaţili svoju dušu preţívaných
ťaţkých chvíľ.
Hektický slávnostný
deň sa zavŕšil kultúrnym
programom,
v ktorom
vystúpil
v Knieţacom srbskom
divadle Vojenský folklórny súbor Jánošík
a trenčiansky spevácky
zbor Zvon. Treba oceniť výkon členov oboch kultúrnych telies, keď ich vystúpenie prebiehalo v ţiari reflektorov, ktoré
znásobovali teplotu sále bez klimatizácie. Ich profesionálny
výkon ocenilo obecenstvo dlhotrvajúcim potleskom.
Pri tvorbe programu delegácie a ostatných účastníkov
z Trenčína na oslavách vojenskej vzbury v Kragujevci, poslankyňa uvoľnená pre výkon funkcie Janka Fabová Mesta
Trenčín s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky
v Belehrade spojili
pobyt
v Srbsku
s návštevou dediny
Kovačice, známej
silnou slovenskou
menšinou. Ubytovanie
v slovenspoločná fotografia pred budovou gymnázia v Kovačici
ských
rodinách
a ţivý kontakt v nich, opäť potvrdili ľahkosť komunikácie v
rodnom jazyku a tým aj ľahšie spoznávanie históriu Kovačice
a Trenčína, ale aj záujem o poznanie súčasného spoločenského
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diania, kultúry, športu v oboch bratských štátoch. Zaujímavé
bolo, ţe hostitelia svojich hosťov upozorňovali na tvrdosť
jazykového prejavu pri konverzácii. Oni stále komunikujú
medzi sebou slovenčinou zo stredného Slovenska, čo je
výsledok aktívneho pôsobenia evanjelických kňazov medzi
pospolitým ľudom.
V Kovači nám hostitelia umoţnili navštíviť Galériu
insitného
múzea
a čo to sme sa
dozvedeli aj z jej
histórie. Ţe bola
zaloţená
v roku
1955 a do dnešných priestorov sa
presťahovala v roku 1989. V priebehu rokov mala
budova Galérie insitného umenia v Kovačici
galéria 37 členov,
z ktorých ju najviac preslávili vo svete Zuzana Chalupová
a Martin Jonáš. Kniha hostí je svedectvom frekvencie návštevníkov. V nej sme pri prelistovaní zaregistrovali niektoré
významné osobnosti celého sveta ako napr. futbalista Pelé,
herečka
Elizabet
Taylor, Sofia Loren,
posádka kozmickej
lode Apolla 11, Brigit Bardot a ďalšie.
Okrem toho účastníci
zájazdu navštívili aj
pred dvomi týţdňami
nové otvorené reinsitný obraz Zuzany Chalupovej
kreačné a relaxačné
centrum s otvoreným a krytým bazénom, saunou, fitneskom
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a ubytovacími objektmi. Keďţe bolo pekné počasie a bazény
boli v prevádzke, bolo by hriechom ich nevyskúšať.
Delegácia na čele s podpredsedom Vlády Slovenskej republiky Dušanom Čaplovičom v rámci svojho programu navštívila :
- Smeredevskú Palanku, kde je najväčší výrobca vagónov
firma GOŠA, ktorá je najväčšou investíciou Slovenska
realizovanej v Srbsku;
- obec Jánošík, v ktorej si prezrela stavbu modernej čističky
odpadových vôd financovanej prostriedkov Fondu Bratislava – Beograd;
- obec Hajdučica, v ktorej sa stretli so zástupcami samosprávy obce, aby sa hľadali moţnosti pomoci Slovenska pri
výstavbe slovenského domu pre obyvateľov Hajdučice;
Podnetné
bolo
aj
stretnutie so zástupcami
Matice slovenskej v Srbsku.
Ako kaţdej piesni
býva vţdy koniec, tak aj
náš koniec pobytu v Kovačici sa priblíţil. Rozlúčka s obyvateľmi Kovačice sa uskutočnila na
voľnom priestranstve rekreačného zariadenia Relax kultúrnym
programom, v ktorom vystúpili v rezkom tempe tanečníci,
speváci a muzikanti Vojenského folklórneho súboru Jánošík, miešaný spevácky zbor Zvon z Trenčína, ktorý
interpretoval pre zbor upravené ľudové a náboţenské piesne
za dirigovania zbormajsterky Soni Zajacovej a veľmi
jedinečným vystúpením sa predstavil herec Juraj Sarvaš,
ktorý prednesením básní predstaviteľov štúrovského obdobia
zabodoval u publika. Odmenou pre vystupujúcich bol dlho133

trvajúci potlesk publika, v ktorom program sledovali podpredseda Vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Igor Furdík.
Bolo nám veľmi dobre v tomto takmer rodinnom prostredí,
preto aj lúčenie bolo veľmi ťaţké, najmä medzi kovačickými
a trenčianskymi gymnazistami. Všetci si sľúbili, ţe si budú
písať, esemeskovať a vyuţijú všetky moţnosti na to, aby sa
ešte niekedy stretli. Atmosféru, ktorú sme preţili dva dni
v Kovačici najlepšie vystihuje vyslovené osobné prianie riaditeľa Gymnázia v Kovačici Pavla Rohárika, keď povedal
„prajem si, aby sa
nadviazali
ţivé
kontakty
medzi
školami gymnázií
z Trenčína a Kovačice.“
Na všetko to
krásne, čo sme preţili je potrebné poďakovať
spoločnostiam Expo Centrum a.s. Trenčín a Konštrukta Industry a.s. Trenčín, ktoré
sponzorovali cestu autobusov so spevákmi
a študentmi do Kragujevca a Kovačice.
Vrátili sme sa domov
k svojím blízkym naplnení dojmami s pevným
predsavzatím, ţe sa
k našim priateľom ešte
vrátime.
Vlastné poznámky
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Druhý ročník Spevnime spolu záchrannú reťaz pripravili
záchranári a hasiči v pondelok 23. júna 2008 na Mierovom
námestí v Trenčíne. Program pozostávajúci z učenia resuscitácie, obväzovej techniky či merania krvného tlaku a cukru v
krvi, bol súčasťou tohto podujatia. Jeho cieľom bolo upozorniť spoločnosť na potrebu predlekárskej prvej pomoci.
„Poskytnutie pomoci priamo na mieste nehody či nešťastia je
vţdy najdôleţitejším ohnivkom záchranárskej reťaze,“ zdôraznil Ján Bahelka, riaditeľ Rýchlej záchrannej pomoci, a.s. z
Bánoviec nad Bebravou. Podľa neho iba kaţdý desiaty človek
vie poskytnúť laickú prvú pomoc. Poskytnutie pomoci môţe
významným spôsobom pomôcť pri záchrane ľudského ţivota,
najmä vtedy, keď u zraneného sa zastavuje dýchanie a uţ po
štvrtej minúte začnú mozgové bunky odumierať. Práve
uvoľnením dýchacích ciest u zraneného záchrancom pred príchodom záchranky mu umoţnia preţiť. Práve zmena pohľadu
detí i dospelých na potrebu ovládania prvej pomoci, sa stala
najväčšou výzvou. Akcia podľa očakávania zaujala najmä deti
a mládeţ. Tie si s nadšením vyskúšali sedenie na modernej
hasičskej štvorkolke a nepohrdli ani vyskúšaním si pravej
hasičskej prilby. Skutočné nadšenie preţili, keď si sadli na
miesto vodiča obrovského hasičského vozidla. Na pracovisku,
kde sa sústredili sanitky si deti zas vyskúšali prenos raneného
v špeciálnej nafukovačke. Hlavným bodom celého podujatia
bola simulácia záchrannej akcie za spolupráce hasičov a
záchranárov. Fingovaná havária Škoda 120 uprostred Mierového námestia pôsobila vďaka skutočným plameňom neobyčajne vieryhodne a dych sa tajil všetkým, nielen najmenšiemu
publiku.
Vlastné poznámky
Dňa 24. júna 2008 sa uskutočnili na Veliteľstve pozemných
síl ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne odborný
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seminár k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha.
Odbornému semináru predchádzal pietny akt s poloţením
vencov k pamätnej tabuli generála Štefana Jurecha a k pamätnej tabuli povstaleckej armády umiestnených na budove
Veliteľstva pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky veliteľom Veliteľstva pozemných síl ozbrojených síl
Slovenskej republiky generálmajorom Ing. Milanom Maximom spolu s Marcelom Jurechom, synom generála Štefana
Jurecha a tajomníkom Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Ing. Tomášom Švecom. Pietny akt doprevádzala
Vojenská dychová hudba Trenčín. Po pietnom akte účastníkov
seminára a ostatných prítomných hostí na nádvorí veliteľstva
privítal veliteľ pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálmajor
Ing. Milan Maxim,
na ktorého
nadviazal
krátkym
zhodnotením
generála Štefana Jurecha
PaedDr. Ján Stanislav,
CSc. z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Okrem iného konštatoval, ţe „dnešným seminárom slovenská historiografia spláca svoju vyše šesťdesiatročnú podlţnosť
voči tejto osobnosti československého, ale najmä slovenského
vojenstva.“ Minulý reţim ho neuznával najmä preto, ţe velil
rýchlej divízii, ktorá sa podieľala počas druhej svetovej vojny
invázii na Ukrajinu. Súčasne reţim nechcel poznať ani
skutočnosť, ţe počas pobytu na východnom fronte nadviazal
kontakty so sovietskymi vojenskými veliteľmi a pripravoval
na Kaukaze prechod rýchlej divízie k Rusom. Na druhej strane
neuznala jeho zásluhy ako veliteľa vytvorenej ilegálnej
skupiny vytvorenej proti ľudáckemu reţimu. Jeho pričinením
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Švec

dôstojníci a vojaci Slovenskej armády zmenili svoj pohľad
poslania Slovenskej armády z dobyvačnej politiky na pozície
odbojového hnutia. Svojimi počinmi prispel k prehĺbeniu
protinemeckých postojov v radoch Slovenskej armády, k zmene optiky vojakov a dôstojníkov.
Po pietnom akte sa uskutočnil odborný seminár, do ktorého
svojimi prednáškami obsahovo zameranými na hodnotenie
ţivota generála Štefana Jurecha prispeli :
- otvorenie seminára a s úvodným slovom vystúpil veliteľ
Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálmajor Ing. Milan Maxim a predseda Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov doc. Karol Pitka, CSc.,
- Štefan Jurech v čs. brannej moci 1918 – 1939
pplk. Mgr. Miroslav Čaplovič, PhD., Vojenský historický
ústav
- Štefan Jurech v slovenskej armáde 1939 – 1944
pplk. PhDr. Peter Šumichrast, PhD., Vojenský historický
ústav
- Štefan Jurech na východnom fronte 1942 – 1943
pplk. v.v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., Vojenský
historický ústav
- Osud Štefana Jurecha po 29.08. 1944
pplk. v.v. Dr. Petr Švanda, CSc., ÚR SZPB
- Vyuţitie odkazu Štefana Jurecha pri rozvíjaní národných
a historických tradícií v OS SR
pplk. v.v. Dr. Imrich Purdek, Vojenský historický ústav
- Štefan Jurech v zbierkach Múzea SNP
PhDr. Tatiana Babušíková, Múzeum SNP
Vlastné poznámky
Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 25. júna 2008 urobili ďalšie kroky k optimalizácii siete škôl v kraji. Navrhli Ministerstvu školstva Slo137

venskej republiky vytvoriť v Trenčíne Spojenú školu s organizačnými zloţkami – Stredná škola podnikania, Stredné
odborné učilište odevné a textilné a Učilište odevné a textilné.
Súčasťou uznesenia bolo aj predchádzajúce vyradenie spomínaných organizačných zloţiek zo súčasnej siete škôl.
Rovnakým spôsobom navrhli vytvoriť aj Zdruţenú strednú
školu, Ul. Falešníka v Prievidzi z tamojšieho terajšieho
Stredného odborného učilišťa a zo Strednej priemyselnej
školy. Navrhli vytvoriť Zdruţenú strednú školu v Povaţskej
Bystrice zo súčasného Stredného odborného učilišťa stavebného a zo Strednej priemyselnej školy na Ul. slovenských
partizánov. Nové školy by mali byť zriadené s účinnosťou od
3. septembra 2008.
Poslanci schválili návrhy projektov, ktoré sa uchádzajú
o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
Európskej únie a Nórskeho finančného mechanizmu v celkovej výške nákladov takmer 230 miliónov Sk. V prípade schválenia týchto projektov bude nutné ich spolu financovanie zo
strany Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške takmer
10 miliónov Sk.
V rámci Regionálneho operačného programu ide napríklad o projekt Trvalo udrţateľné zvýšenie kvality vzdelávania
v Zdruţenej strednej škole obchodu a sluţieb v Novom meste
nad Váhom, ako aj projekt Rekonštrukcie a modernizácie ako
cesta zvýšenia kvality vzdelávania v Strednej priemyselnej
škole v Myjave. Ďalší operačný program Vzdelávanie je zameraný na podporu vzdelávania zamestnancov v zdravotníctve, ale aj na zvýšenie vzdelanostnej úrovne, pracovného
potenciálu a adaptability zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Viacero projektov je zameraných na program
Cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky – Českej
republiky v rokoch 2007- 2013, napríklad Česko-slovenský
Betlehem či Trenčiansko-zlínska inovačná platforma.
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O prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu sa
uchádza projekt obnovy, ochrany a nového vyuţitia kultúrnej
pamiatky Trenčiansky hrad. Ide o prvú etapu rozsiahleho
projektu. Jej súčasťou by mal byť archeologickoarchitektonicko-urbanistický výskum pre objekty v celom
hradnom areáli, spracovanie realizačného projektu na objekty
juţného opevnenia s Mlynskou veţou a napokon rekonštrukcia
a obnova šiestich objektov juţného opevnenia. Celkové
náklady na realizáciu projektu sú vyše 40 miliónov Sk.
Poslanci vzali na vedomie aj vyhodnotenie zimnej údrţby
ciest na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z dôvodu
zlého technického stavu sypačov schválili aj nákup 11 kusov
sypačov z rozpočtu Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 71,5 milióna Sk.
Zastupiteľstvo schválilo návrh na vymenovanie Ivety
Laukovej na funkciu riaditeľky CSS Domino v Prievidzi
(doteraz bola poverená).
Poslanci schválili aj plán zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v druhom polroku 2008. podľa ktorého bude regionálny parlament rokovať 27. augusta,
29. októbra a 10. decembra 2008.
Vlastné poznámky
Dňa 26. júna 2008 sa uskutočnilo mestské zastupiteľstvo, na
ktorom poslanci upravili podmienky pre grafiti-art na území
mesta Trenčín, stanovili podmienky pre reklamné, propagačné
a iné zariadenia, odsúhlasili novú sadzbu dane za garáţe v bytových domoch, schválili záverečný účet hospodárenia mesta
za rok 2007, schválili podmienky poskytovania sociálnych
sluţieb pre Trenčanov, schválili dotáciu na rodinné centrum
Juţanček a viaceré majetkové prevody. A teraz priblíţim bliţšie jednotlivé prijaté uznesenia :
- Prijatím júnového uznesenia mestskými poslancami o novej
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sadzbe pre garáţe v bytových domoch budú platiť od
januára 2009 Trenčania iba 9 Sk/m2. Doteraz bola platná
jednotná sadzba za nebytové priestory v bytových domoch.
Prijatím uznesenia sa táto sadzba odčlení a vznikne nová
sadzba za garáţe v bytových domoch. Pre osvieţenie pamäti
v roku 2007 zaplatili majitelia garáţí za tento nebytový
priestor 90 Sk/m2 a v prípade samostatne stojacich garáţí
45 Sk/m2.
- Zariadenie opatrovateľských sluţieb, mestská rozpočtová
organizácia Sociálne sluţby mesta Trenčín bude poskytovať
sluţby iba občanom, ktorí majú trvalý pobyt na území
mesta Trenčín. Ostatným občanom, ktorí nemajú na území
Trenčína trvalý pobyt, ale majú v meste priamych príbuzných, ich budú poskytované sluţby iba v prípade voľnej
kapacity. Novela má vplyv predovšetkým na občanov
umiestňovaných na oddeleniach s nepretrţitou prevádzkou,
kde aţ 42 % umiestnených klientov tvoria občania, ktorí
nemajú trvalý pobyt na území mesta Trenčín. „Ide o to, aby
z mestských peňazí boli zabezpečované sluţby pre našich
občanov,“ zdôraznil primátor mesta Ing. Branislav Celler.
Občania, ktorí sú v súčasnosti umiestnení v zariadení a nie
sú Trenčania, môţu v zariadení zotrvať, kým ho dobrovoľne
neopustia. Prijímaní však budú uţ iba Trenčania.
- Pouliční umelci dostali v Trenčíne k dispozícii jedenásť
plôch na maľovanie graffiti a to :
1. oporný múr za Gastrocentrom a Centrumom na Hviezdoslavovej ulici,
2. steny telocvične Základnej školy v Trenčíne na Hodţovej
ulici,
3. podchod na Noviny pod Električnou ulicou,
4. stena na konci Kuzmányho ulice smerom k podchodu
Električná – K dolnej stanici,
5. steny tribún futbalového štadióna na Sihoti s výnimkou
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hlavnej tribúny,
6. betónový plot areálu letného kúpaliska,
7. vnútorné steny podchodu na Juhu pri cintoríne,
8. cestný podjazd na Ulici Jesenského,
9. múrik pri stredisku Druţba na detskom ihrisku,
10. oporné múry na Kukučínovej ulici,
11. podjazd z Východnej ulice na Ulicu generála Svobodu.
V Trenčíne boli uţ roky vyčlenené niektoré plochy na
graffiti. Tie mesto zrušilo, aby celkovo legalizáciu pouličnej
maľby upravilo všeobecne záväzným nariadením. Ak majú
nadšenci pouličného umenia chuť zamaľovať iné mestské
plochy, musia o to poţiadať mestský úrad, predloţiť grafický
návrh či uviesť čas maľby. Sprejeri musia po maľbe okolie
zanechať v pôvodnom stave. Pri porušení všeobecne záväzného nariadenia musia plochu vrátiť do pôvodného stavu.
„Týmto nariadením sa oddelí striekanie a poškodzovanie
majetku od skutočného umenia,“ odôvodnil zmysel nariadenia
primátor Ing. Branislav Celler. Maľba nesmie vyjadrovať
hanobenie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery
a náboţenstva, politického či iného zmýšľania, národného
alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo
k etnickej skupine a nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie a dobrými mravmi. Povolenia sa týkajú len mestského majetku.
Mestské zastupiteľstvo schválilo viacero majetkových prevodov, podľa ktorých do súkromných rúk prejde Kultúrne
stredisko Dlhé Hony, Kultúrne stredisko Sihoť a tieţ pozemky
na Juhu a na Zámostí.
Zámer výstavby polyfunkčného objektu v súčasnom Kultúrnom stredisku, Dlhé hony, bol Mestu Trenčín predloţený ešte
v novembri 2007. Zo strany mesta bola stanovená podmienka,
aby predmetný zámer zachoval priestory pre kultúrne stredisko a kniţnicu v novom objekte, nakoľko zachovanie týchto
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sluţieb je dôleţité pre danú mestskú časť. Uvedeným postupom mesto po vybudovaní polyfunkčného objektu získa do
svojho výlučného vlastníctva nebytové priestory, ktoré by
v inom prípade muselo rekonštruovať z mestského rozpočtu.
Navyše uvedené priestory budú svojou kvalitou konkurencieschopné iným priestorom poskytujúcim podobné sluţby.
Nový majiteľ Kultúrneho strediska na Sihoti bude musieť
pôvodnú budovu asanovať. Poslanci ho zaviazali, ţe v nových
priestoroch vybuduje v niektorej z jeho častí nové kultúrne
stredisko.
Na účel výstavby bytov schválilo zastupiteľstvo predaj
pozemkov na Juhu a Zámostí. Tam má vzniknúť nová multifunkčná zóna na území bývalej strelnice s kompletným
občianskym zázemím, bytovým komplexom, občianskou
vybavenosťou, obchodmi, sluţbami, predškolským a školským zariadením či športovo-rekreačným komplexom a hotelom.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí
26. júna 2008 schválilo kúpu Artkina Metro za 5,867 milióna
Sk. Rovnaké rozhodnutie, len s inou konečnou sumou poslanci
prijali uţ pred dvoma rokmi. Prečo nedošlo k realizácii kúpnopredajnej zmluvy vysvetlila Ing. Jana Marková z kancelárie
primátora tým, ţe mesto muselo prioritne riešiť dopravu v
meste. Dohoda so Slovenskou Sporiteľňou napokon sa dostala
do záverečnej fáze aţ teraz, pretoţe dala mestu Trenčín
posledný termín na rozhodnutie do konca júna. Inak zvaţovala
predaj týchto priestorov inému záujemcovi. Mesto Trenčín
Artkino Metro napokon kúpi o 650-tisíc Sk lacnejšie, ako pri
pôvodnej dohode. Preto museli poslanci odkúpenie schvaľovať ešte raz. Prevod majetku však musí počkať ešte minimálne do augusta 2008, kedy poslanci budú rokovať o
zmene rozpočtu, v ktorom vyčlenia finančné prostriedky na
odkúpenie kina.
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Rozhodnutie mestských poslancov potešilo občianske zdruţenie LampArt, ktoré sa podieľa na prevádzkovaní kina. „Po
definitívnom doriešení vlastníckych vzťahov začneme ihneď
hľadať partnerov, ktorí by sa finančne spolupodieľali na ďalšom skultúrňovaní a čiastočnej rekonštrukcii týchto priestorov.
Podľa pripraveného projektu by okrem obnovy interiéru kina
malo dôjsť aj k vybudovaniu tvorivého ateliéru pre mladých
umelcov a netradičnej podzemnej galérie,“ uviedol prezident
zdruţenia Mgr. Branislav Hollý.
Info Trenčín 03.07.2008
Pomocná evidencia 370/1/08
„Slobodu slova, slobodu prejavu !“, „Prepustite politických
väzňov !“, „Chceme naše práva !“, „Totalitný štát, nenechá
nás spať !“ – Tak zneli hlavné heslá kontroverzného pochodu
11. júla 2008 v Trenčíne. Uskutočnil sa bez váţnejších komplikácií s políciou. Napriek tomu, ţe bol ohlásený aţ do 19. h,
krátko po 17. h sa viac ako stovka protestujúcich účastníkov
rozišla. Pochodu proti obmedzovaniu slobody zhromaţďovania, obmedzovaniu slobody slova a vedeckého bádania prišla
protestovať skupina asi 50 členná skupina mladých ľudí, ktorí
vystupovali pod názvom Antifa. K stretu oboch skupín však
vďaka prítomnej štátnej i mestskej polície nedošlo. Paradoxne
skôr heslá tejto skupiny vyzneli vulgárne a polícia ich musela
ešte istý čas po skončení pochodu kontrolovať.
Organizátori pochodu za slobodu slova sa pred médiami
odmietli vyjadrovať. Údajne sa dohodli na tom, ţe nebudú
poskytovať ţiadne informácie médiám. Pretoţe ich správy
ukázali pochod tak, ako ho ukázali. Ľudia si môţu urobiť
dojem sami, keď to uvidia, vysvetlil jeden zo skupiny
pochodujúcich. Celý pochod prebehol bez váţnejších
komplikácií, ale predovšetkým činnosti polície, ktorá
zabránila fyzickému kontaktu oboch skupín. Sledovali ho
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desiatky Trenčanov i návštevníkov Trenčína. Začal sa v parku
pod Juhom, postupne sa však k pochodujúcim pripájali i
ďalšie skupinky.
Prevaţná väčšina prítomných bola oblečená v čiernom,
mávali čiernymi i slovenskými vlajkami a v rukách niesli
niekoľko transparentov s heslami ako Slobodu nacionalistom
alebo Sloboda slova a myslenia. Svoj pochod dnes skupina
zakončila pred Domom armády, kde niektorí z jeho účastníkov
vystúpili so svojimi prejavmi proti obmedzovaniu slobody a
demokracie. „Bádatelia, vedci aj historici, ktorí sa neboja
povedať svoje vedecké zistenia, sú fyzicky napádaní,
zastrašovaní a zatváraní na dlhé roky do väzenia,“ tvrdil jeden
z prítomných. Na to mu hlasno všetci ostatní odpovedali, ţe to
nie je demokratické a tolerantné. „Vo vnútri Európy sme
napadnutí chorobným morom, šíriacim sa do našich myslí. My
európski tradicionalisti musíme nájsť liek pre túto zhubnú
chorobu. Musíme sa zbaviť posledných kŕčov a vzoprieť sa
neprávosti. Neotupujte svoju myseľ alkoholom a cigaretami,
naučte sa svoje názory prezentovať silou argumentu a tým
ukázať, ţe nie ste len obyčajná bábka v tejto divadelnej hre,
ktorou hýbu prsty iných mocností,“ zaznelo dnes v Trenčíne.
„Ukáţme, ţe chceme ţiť slobodne, sociálne a národne.“
Pochod dnes prišli monitorovať i niektorí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva. "Problém tohto verejného
zhromaţdenia je v tom, ţe ho zneuţili extrémistické skupiny
na prezentovanie svojich extrémistických názorov a to si
myslím, ţe je zlé. Extrémizmus zostane extrémizmom nech sa
oblečie do akéhokoľvek hábu. Aj keď organizátori tejto akcie
sa snaţili vtesnať do nejakého zákonného rámca, extrémizmus
im príliš okato trčí z ich čiernych čiţiem,“ vyjadril sa mestský
poslanec Mgr. Ladislav Pavlík.
„Nemôţem prejsť túto záleţitosť bez povšimnutia. Myslím
si, ţe sú tu sily, ktoré hľadajú určitú trhlinu v jednotnosti
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normálnej ľudskej filozofie a chcú sa do nej napasovať,“
povedal Ján Babič. „Myslím si, ţe práve zbytočná pozornosť
médií takýmto teátrom pomáha vzbudzovať pozornosť, ktorú
chcú mať,“ povedal Ing. Róbert Lifka.
Vlastné poznámky
Kamión so svojím antidiskriminačným posolstvom „Za
rozmanitosť. Proti diskriminácii“ prišiel na Slovensko, kde
jeho prvou zástavkou bolo mesto Trenčín pred Kultúrnym
a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v dňoch 18. a 19.
júla 2008. Bol súčasťou informačnej kampane, ktorú iniciovala Európska
komisia.
Ako informoval
vedúci tlačového
oddelenia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Roman Schönwiesner „toto kamiónové turné sa na európske cesty vrátilo piaty rok. Je neodlúčiteľnou súčasťou
snáh Európskej komisie o informovanie občanov o ich
antidiskriminačných právach a o propagácii výhod rozmanitosti na pracovisku. Kamión s informáciami Európskej komisie vyštartoval 21. júna 2008 z Prahy a v priebehu leta bude
mať 20 zastávok a navštívi desať z najnovších členských
štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Antidiskriminačné
posolstvo kampane bude rozširované prostredníctvom série
zábavných interaktívnych akcií uskutočňované priamo v
kamióne alebo na pódiu.“ Preto v druhý deň prišiel boj proti
diskriminácii podporiť do Trenčína aj Vladimír Sendrei so
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svojou skupinou Kokavakere Lavutára. Prišiel však aj ako
zástupca občianskeho zdruţenia „Láčho Drom“, ktoré sa venuje projektom na podporu rómskeho etnika na Slovensku.
Informačná kampaň upozornila i na skutočnosť, ţe v porovnaní s vyspelými krajinami západnej Európy zaostávame v
budovaní bezbariérových vstupov, ktorými sa uľahčuje pohyb
ľudí s telesným postihnutím na verejných priestranstvách, v
nemocniciach, školách, úradoch a vôbec všade. I keď v poslednom období sa v tomto smere urobilo veľa, aj tak na Slovensku v tejto oblasti máme čo doháňať. Svoje skúsenosti potvrdila aj Katarína Štulajterová, ktorá je na invalidnom
vozíku je uţ takmer 14 rokov.
Vlastné poznámky
Koncepciu podpory práce s mládeţou na najbliţších päť
rokov pripravuje mesto Trenčín. Aby samospráva vytvorila
dokument, ktorý dokáţe reálne splniť svoj cieľ, vyzýva širokú
verejnosť na spoluprácu. Na svojej internetovej stránke sa
objavila výzva pre všetky organizácie, ktoré sa venujú mládeţi
od 15 do 30 rokov a majú o tvorbu koncepcie záujem, aby na
mestský úrad zaslali informácie o sebe a svojej činnosti.
Následne sa na konci augusta 2008 uskutoční pracovné
stretnutie, kde majú jednotlivé organizácie prinesú a odprezentujú spracované návrhy do pripravovanej koncepcie.
„Cieľom mesta Trenčín je pripraviť kvalitný plán pre prácu a
podporu mládeţe v zmysle zákona. Splniť ho sa nám môţe
podariť len vtedy, ak všetci predstavitelia zainteresovaných
skupín priloţia ruku k dielu a nebudú iba kritizovať, ale budú
sa aktívne na príprave podieľať,“ povedala PaedDr. Tamara
Igoľnicynová z Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského
úradu v Trenčíne.
Vlastné poznámky
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Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr.
Jozef Boţik prijal v piatok 18. júla 2008 zástupcov talianskeho mestečka Porto Sant Elpidlio a ich partnerského mesta
Partizánske. Prvotným
impulzom k spolupráci
boli kontakty strednej
školy t tohto talianskeho
mesta s dvojicou stredných škôl a to s Gymnáziom a Spojenou školou
v Partizánskom. Ich riaditelia Tibor Csollár a
Vladimír Laziansky sprevádzali v Trenčíne starostu mesta
Porto Sant Elpidlio Maria Andrenacciho, ktorý je zároveň
jedným z učiteľov v partnerskej škole. Nechýbal ani iniciátor
výmeny - taliansky stredoškolský profesor Giuseppe Marcaccio a jeho ďalší dvaja kolegovia z učiteľského zboru. „Aby
bola naozaj Európa zjednotená, veľmi dôleţité sú takéto
výmenné stretnutia. Je dobré, ţe sa podobné kontakty začínajú
od mladých ľudí,“ zdôraznil starosta M. Andrenacci. Mladí
tak môţu podľa neho
urobiť veľa uţitočného
pre zjednotenú Európu
po kultúrnej, sociálnej
i ekonomickej stránke.
Mesto i škola budú študentov naďalej podporovať, aby v takýchto
kontaktoch pokračovali.
Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaeDr. Jozef Bôţik vo svojom
príhovore vyslovil myšlienku, ţe spolupráci škôl napomôţe,
keď prerastie aj do spolupráce územných samospráv miest
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Partizánske a Porto Sant Elpidlio. Naviac tieto a podobné aktivity sú podporované finančnými prostriedkami Európskej
únie.
Vlastné poznámky
Dňa 25. júla 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler veľvyslanca Indonézskej republiky v Slovenskej republike Jeho Excelenciu Letfi Raufa s súvislosti
s ukončením diplomatickej misie v Slovenskej republike.
Hosť vyjadril spokojnosť so svojou diplomatickou misiou
s tým, ţe s predstaviteľmi samospráv a štátnych orgánov sa
mu veľmi dobre spolupracovalo. Na záver sa zapísal do pamätnej knihy mesta Trenčín.
Vlastné poznámky
Od 18. augusta 2008 zriadil krízový štáb Mesta Trenčín
centrálny dispečing, kam môţu občania telefonovať a získať
tak informácie o krízovej situácii, ktorá nastala po veternej
smršti z 15. na 16. augusta 2008. Centrálny dispečing Mesta
Trenčín bude funkčný od 18. 8. 2008 od 13.00 hod. aţ do
odvolania. Občania mohli volať na tieto telefónne čísla :
0902/925003 – zeleň, 0902/911166 – cesty a chodníky.
www.trencin.sk 18.08.2008
V neskoré popoludnie Mierové námestie v Trenčíne si občania mesta pripomenuli 40. výročie násilnej okupácie bývalého Československa a teda i mesta Trenčín armádami piatich
spriatelených štátov Varšavskej zmluvy, ktoré sa nieslo pod
heslom „Stretnutie generácií 1968 - 2008. Organizátori podujatia predpokladali, ţe enormné mnoţstvo divákov, ktoré sa
zúčastnilo na vystúpení jednotlivých tanečných formácií tanečného súboru Goonies, sa zúčastnia aj na ich podujatí. Opak
bol pravdou, lebo väčšina divákov toto podujatie ignorovala.
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Ešte pred začiatkom podujatia si mohli občania pozrieť na 12
výstavných paneloch fotografie, výstriţky z novín a voľnú
umeleckú tvorbu z 21. augusta 1968.
Spomienkové podujatie otvoril spevák Miroslav Nedoba
interpretáciou známej piesne českého speváka Karla Kryla
„Bratříčku zavírej vrátka“ a potom pritom prítomných občanov pozdravil a celým pripraveným programom sprevádzal
známy herec, trenčiansky rodák Štefan Skrúcaný. V úvode
svojho príhovoru pripomenul, ţe „kým druhá svetová vojna
bola sporom dvoch svetových mocností a frontovo prechádzali
cez Československo, tak rok 1968 bol práve o Československu, bol o národoch Čechov a Slovákov, o ich nezlomnosti
a viere v spravodlivosť, ktorá bola v tom roku kruto potlačená, trvajúca 21 rokov.“ Potvrdil jednu ţivotnú pravdu
slová klasika, ţe „národ ktorý si neváţi minulosť, nebude si
váţiť ani prítomnosť.“ Do svojej výpovede vloţil aj svoje
vlastné pocity, ktoré mal v roku 1968, keď dovŕšil osem
rokov. „Sprvu mi ako chlapcovi imponovali vojaci, tanky, aţ
neskôr som pochopil, ţe títo vojaci a tanky tu nemali čo
hľadať.“ V závere svojho úvodného vystúpenia pripomenul
cieľ podujatia, „nájsť ponaučenie, aby sa takéto obdobie uţ
neopakovalo.“ Následne sa uţ dostali k slovu najpovolanejší
a to viceprimátor Tomáš Vaňo, ktorý v zastúpení primátora
mesta pozdravil prítomných občanov, poslanec Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Marián Kvasnička a jeden
z organizátorov podujatia Emil Sedláčko. Obaja sa podelili so
svojimi dojmami z hektických dní roka 1968. Záver patril
koncertu jazzového orchestra VV jazz Quartet Trenčín.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 18.08.2008
Info Trenčín 28.08.2008
Pomocná evidencia 438/1/08, 460/1/08
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Dňa 22. augusta 2008 zasadal na Mestskom úrade v Trenčíne Krízový štáb Mesta Trenčín v dôsledku mimoriadnej
situáciu vyhlásenej z dôvodu vzniku rozsiahlych hmotných
a materiálnych škôd následkom veternej smršte dňa 16. augusta 2008. Podľa vyjadrenia viceprimátora Tomáša Vaňa
vyhlásenie mimoriadnej situácie sa predĺţilo vzhľadom na
pretrvávajúce následky veternej smršte a to minimálne do najbliţšieho zasadnutia Krízového štábu Mesta Trenčín, ktoré
zvolal na štvrtok 28. augusta 2008 o 9.00 h. Na zasadnutí
štábu sa hovorilo o škodách na majetku občanov a Mesta
Trenčín. Škody na mestskom majetku sú priebeţne vyčíslované. Momentálne sa pracuje na odstraňovaní následkov veternej smršte všetkými dostupnými prostriedkami a silami na
najkritickejších miestach. Občania budú informovaní
o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov v mestských častiach na vývesných tabuliach, na mestskej webovej stránke
www.trenčín.sk a v dvojtýţdenníku Info Trenčín.
www.trenčín.sk 22.08.2008
Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom rokovaní dňa 27. augusta 2008 prerokovali a schválili návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2008, ktorým sa menia niektoré všeobecne
záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro. Ide
predovšetkým o úpravu sadzieb v novej mene pri dotáciách
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pri dani
z motorových vozidiel, pri poplatkoch za sluţby v sociálnych
zariadeniach, ako aj v oblasti vnútornej prevádzky. Schválené
Všeobecné záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára.
2009. Od 3. septembra 2008 vznikajú v kraji tri nové integrované školy :
- Spojená škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne s tromi
organizačnými zloţkami,
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- Stredná odborná škola v Povaţskej Bystrici na Ulici
slovenských partizánov,
- Stredná odborná škola na Ulica Falešníka v Prievidzi.
Zo siete škôl a školských zariadení poslanci navrhli vyradiť
jediný školský klub v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý zabezpečuje výchovu v čase mimo vyučovania pre ţiakov osemročného štúdia v Gymnáziu v Novákoch. Podľa novej legislatívy takéto kluby zriaďujú obce
pri základných školách. Zároveň zastupiteľstvo schválilo návrh na vyradenie Domova mládeţe pri Strednej odbornej škole
v Púchove zo siete škôl a školských zariadení, ako aj výdajnú
školskú kuchyňu pri Zdruţenej strednej škole hotelových
sluţieb a obchodu v Prievidzi.
Poslanci v súlade s novým školským zákonom, ktorý je
platný od 1. septembra 2008, schválili po štyroch zástupcoch
zriaďovateľa do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. (doteraz kraj
zastupovali len dvaja poslanci Trenčianskeho samosprávneho
kraja v kaţdej škole. Zároveň schválili aj dodatky k 32-om
zriaďovacím listinám stredných škôl a školských zariadení, v
ktorých dochádza podľa nového školského zákona ku zmene
názvu.
Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja schválili aj
ďalšie návrhy projektov na schválenie podania ţiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci programov Európskej
únie. V rámci Regionálneho operačného programu ide napríklad :
projekt dostavby a revitalizácie Gymnázia Ľudovíta Štúra
v Trenčíne,
o rekonštrukciu a dostavbu Gymnázia v Púchov
o rekonštrukciu Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad
Bebravou,
rekonštrukciu budovy
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a modernizáciu odborného vzdelávania v Stredného odborného učilišťa J. Ribaya v Bánovciach nad Bebravou
a zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením budov
a výmenou okien v Zdruţenej strednej škole hotelových
sluţieb a obchodu v Prievidzi.
V rámci regionálnych komunikácií, zabezpečujúcich dopravnú obsluţnosť v kraji, poslanci schválili :
projekt rekonštrukcie mosta v Povaţskej Bystrici
rekonštrukciu a modernizáciu cesty Ilava – Valaská Belá,
obnovu cesty Uhrovec – Ţitná-Omastiná a Závada,
rekonštrukciu cesty Bošany – Ješkova Ves – hranica TSK,
rekonštrukciu cesty Trenčianske Stankovce – Kočovce
a napokon Trenčianskeho samosprávneho kraja Hrachovište
– Krajná – Podklava – hranica Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Rekonštrukcie ciest sú aj súčasťou Operačného programu
cezhraničná spolupráca. Ide o komunikácie na slovenskočeskej hranici : Lazy pod Makytou - Kohútka, Červený
Kameň - Nedašova Lhota, Liešna – Ţitková, Javorina –
hranica s Českou republikou. V Operačnom programe ţivotné
prostredie je projekt rekonštrukcie kotolne a spaľovne v Nemocnici s poliklinikou v Myjave a v Operačnom programe
zdravotníctvo projekt rekonštrukcie monobloku v Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Poslanci schválili aj Úpravu Plánu opráv ciest 2. a 3. triedy
a doplnok k Plánu opráv ciest 2. a 3. triedy. Pôvodne plánovanú sumu na opravy ciest 100 miliónov korún na rok 2008
sa tak zvýši na takmer 196 miliónov Sk.
Poslanci schválili aj ďalšie investičné akcie v oblasti dopravy :
sanáciu cesty č. 2/574 Homôlku,
rekonštrukciu cesty č. 3/507 v Trenčianskych Stankovciach
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a rekonštrukciu mostného objektu cez rieku Nitru pri obci
Chalmová.
Zároveň schválili finančné prostriedky na vypracovanie
projektovej dokumentácie :
vybudovania ostrovčeka na ceste v Lehote pod Vtáčnikom,
na rekonštrukciu úseku cesty v Malých Bieliciach,
na rekonštrukciu cesty vo Veľkých Uherciach,
na vybudovanie kruhových kriţovatiek v Púchove a v Trenčíne pri benzínovej pumpe Eso.
V závere poslanci TSK vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na 29. októbra 2008.
www.tsk.sk 27.08.2008
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne primátor
Ing. Branislav Celler predloţil poslancom na schválenie
úpravu cien cestovného v mestskej hromadnej doprave s platnosťou od 1. januára 2009, uţ predtým prerokované s
predstaviteľmi
SAD
Trenčín. Návrh bol
schválený.
„Chceme
uľahčiť ľuďom prechod
na novú menu najmä v
prvých dvoch týţdňoch
januára, keď začne platiť nová mena, ale platiť sa bude dať ešte aj v
korunách,“ uviedol po
rokovaní zastupiteľstva
primátor Ing. Branislav Celler.
Cestovné bolo upravili tak, aby ľudia nemali problém zorientovať sa v nových minciach a ich hodnotách. Základné
cestovné stojí dnes 16 Sk, čo je podľa kurzu 0,53 eura. Jeho
nová cena bude 0,50 eura, teda 15 Sk. Podobná úprava sa
153

uplatnila aj pri 12 Sk cestovnom, ktoré bude stáť 0,35 euro, čo
je pokles na 10,80 Sk. Cestovné pre dôchodcov nad 70 rokov
v súčasnej hodnote 6 Sk bude mať hodnotu 0,15 euro, čo je v
prepočte 4,80 Sk. Toto opatrenie bude stáť mestskú kasu 2,8
milióna Sk. Občania sa môţu vyhnúť problému pouţívania
nových mincí pouţívaním čipovej karty. Tento spôsob platby
je výhodnejší, lebo nemusia nosiť mince a preratovať ich pred
vstupom do autobusu. Mimoriadne zastupiteľstvo sa konalo
kvôli informácii o stanovení konverzného kurzu eura voči
slovenskej korune. Mesto musí upraviť svoje cenníky, poplatky, všetky finančné údaje vo svojich dokumentoch, nariadeniach, zmluvách. Všetky finančné záleţitosti voči občanom
bude mesto preratovať ceny smerom nadol.
Trenčianske noviny 25.08.2008
Uţ po 64. raz si dňa 28. augusta 2008 občania mesta
Trenčín uctili pri pamätníku na Brezine pietnou spomienkou
tých, ktorí svojou rozhodnosťou a bojovnosťou sa zapojili do
víru Slovenského národného povstania a prispeli tak ku konečnému víťazstvu národnooslobodzovacieho boja. Za smútočného chorálu Vojenskej dychovej hudby Trenčín delegácie
štátnych a samosprávnych orgánov Trenčianskeho kraja, Trenčianskeho okresu a Mesta, politických strán, spoločenských
a občianskych organizácií a zdruţení poloţili k pamätníku
vence a kytice vďaky. V slávnostnom príhovore primátor
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pripomenul, ţe „Slovenské národné povstanie svojou podstatou dokázalo, ţe bolo
významnou kapitolou slovenského národa, v ktorom sa tvorili
charaktery ľudí. Charakter ľudí, ktorí sa otvoreným bojom
hlásili k demokratickým a humánnym tradíciám a svojím odporom postavili k väčšine európskych národov.“ Kaţdoročne
pri pamätníku umučených na trenčianskej Brezine je chvíľou,
pri ktorej sa obnovia spomienky na strastiplné dni preţité
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v slovenských horách, pri partizánskych vatrách, na prebdené
noci v zemliankch, na chvíle, keď bolo treba čeliť nepriateľskej presile a jeho lepšej výzbroji. V tomto nerovnom
boji mnohí poloţili svoj ţivot na oltár vlasti, alebo preţili so
zraneniami do dnešných dní. „Všetkým tým, ktorí poloţili
svoje mladé ţivoty a zdravie na bojiskách patrí naša úcta a poďakovanie.“ Na jeho príhovor nadviazal plukovník v.v.
Ľudovít Kaliský zo Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, ktorý upozornil, ţe fašizmus nezanikol jeho poráţkou v druhej svetovej vojne. Sme svedkami toho, ţe po
celom svete pohrobkovia fašizmu sa snaţia o jeho renesanciu.
Je smutné to, ţe i v našom štáte existujú sily, ktoré glorifikujú
fašizmus a znevaţujú hrdinstvo padlých v odboji a počas
Slovenského národného povstania. Preto štát by mal takýchto
ľudí postaviť mimo zákon. Pietny akt sa skončili hymnickou
piesňou „Kto za pravdu horí“.
Vlastné poznámky
Mestský úrad v Trenčíne má ako prvé z krajských miest na
Slovensku vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udrţiavaný systém manaţérstva kvality v súlade s poţiadavkami
normy ISO 9001:2000 a trvalo zlepšuje jeho výkonnosť.
Mesto Trenčín sa preto prihlásilo do Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu v rámci modelu CAF (Common
Assessment Framework) – spoločný európsky hodnotiaci rámec pre organizácie verejnej správy. Celá súťaţ je určená pre
výrobné podniky, organizácie sluţieb ako aj pre organizácie
verejnej a štátnej správy. Podľa primátora Ing. Branislava
Cellera mesto Trenčín týmto krokom pokračuje v nastavenom
trende stáleho zlepšovania kvality poskytovaných sluţieb
verejnosti a kvality práce mestského úradu. ,,Zapojením sa do
súťaţe si preverujeme úroveň kvality nášho fungovania. Je to
určitá nadstavba, ktorú má zatiaľ iba málo miest na Slovensku
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a sme zatiaľ medzi prvými, ktorí sa vydali touto cestou,“
vysvetľuje primátor. Štatutárom je Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a garantom je
Slovenská spoločnosť pre kvalitu v Ţiline. Súťaţ je modelom
dokonalého spôsobu riadenia na dosiahnutie výnimočných
výsledkov, a to nielen v zabezpečovaní spokojnosti klienta,
spokojnosti a zamestnancov, ale aj vynikajúcich výsledkov v
domácej a zahraničnej konkurencii, ktoré sú podloţené aj
sociálnou politikou a dobrým vzťahom k prostrediu, v ktorom
organizácia pôsobí. V rámci prvej časti Mesto Trenčín spracovalo samo hodnotiacu správu podľa metodiky CAF, na
základe ktorej postúpilo do finálnej časti súťaţe. Výsledky
súťaţe a celkové umiestnenie Mesta Trenčín v Národnej cene
Slovenskej republiky za kvalitu v rámci modelu CAF by mali
byť oznámené v novembri 2008.
Vlastné poznámky
V piatok 19. septembra 2008 účastníkov projektu „Alexander Dubček – vedúca osobnosť obrodného procesu v roku
1968 – 40. výročie“,
prijal riaditeľ Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Dušan Lobotka a podpredseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja
PaedDr. Jozef Boţik,
s ktorými absolvovali
spoločné rozhovory o
úlohách Trenčianskeho
samosprávneho kraja, o školstve, hospodárskom a sociálnom
rozvoji Trenčianskeho samosprávneho kraja. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Medzinárodného Višegrád156

skeho Fondu. Organizátorom podujatia bola obec Uhrovec a
spoluorganizátormi mestá Slavičín – Česká republika, Gilowice - Poľsko, Kiskunfélegyháza - Maďarsko a Spoločnosť A.
Dubčeka v Bratislave. V rámci trojdňového programu mali
moţnosť vypočuť si uznávaných odborných garantov prof.
Ivana Laluhu, osobného priateľa A. Dubčeka, PhDr. Miroslava Pekníka, CSc., MUDr. Pavla Dubčeka syna A. Dubčeka
a mnohých ďalších. Na záver mladí ľudia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska navštívili
Trenčiansky hrad, Trenčianske múzeum a ďalšie pamätihodnosti
krajského
mesta. Realizáciou podobných grantových programov
sa napĺňa ciel Medzinárodného Višegrádskeho fondu, ktorým je podporovanie rozvoja
spolupráce medzi krajinami V4 prostredníctvom spoločných
kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov, cezhraničnej
spolupráce a cestovného ruchu, ako aj výmenných pobytov
mladých ľudí.
Vlastné poznámky
V utorok 23. septembra 2008 navštívil mesto Trenčín prezident Slovenskej republiky J.E. Ivan Gašparovič.
Presne o 09,00 h prezidentská limuzína dorazila
pred
Mestský
úrad
v Trenčíne, pred ktorým
ho privítal primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav
Celler kyticou kvetov. Po
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privítaní sa odobrali hosť aj s hostiteľom do mestskej veţe,
kde zotrvali v osobnom rozhovore. V krátkej debate prešli od
váţnych tém aţ po futbal a hokej v Trenčíne a v Bratislave.
Program návštevy pokračoval stretnutím s osobnosťami mesta
Trenčín, medzi ktorými bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, prednosta
Krajského úradu v Trenčíne JUDr. Miroslav Laššo, poslanci
mestského zastupiteľstva, funkcionári štátnych inštitúcií a starostovia Trenčianskeho okresu. Po privítaní primátorom Mesta
Trenčín Ing. Branislavom
Cellerom sa k prítomným
prihovoril J.E. prezident
Ivan Gašparovič, kde vyzdvihol snahu celého regiónu v ekonomickom napredovaní, ktoré má v rámci
Slovenska popredné miesto. Na záver stretnutia odovzdal primátor Mesta Trenčín
a čestný prezident Hokejového klubu Dukla Trenčín Ing.
Branislav Celler J.E. prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi
hokejový dres bývalého hráča Dukly Trenčín Andreja Kollára
a zapísal sa do pamätnej knihy mesta Trenčín.
Súčasťou program pobytu prezidenta Slovenskej republiky
v Trenčíne bola návšteva medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany ţivotného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí
Aqua v areáli Expo Center s.r.o., okrem príhovoru asistoval
pri odovzdávaní cien súťaţe „Modrý viadukt“.
Po obede pán prezident si v rámci krátkej prehliadky pozrel
uličku Marka Aurélia, rodný dom spisovateľa Vojtecha Zamarovského, v ktorom dnes sa nachádza keramická dielňa
hrnčiara Pavla Vozárika. Prezrel si zrekonštruované Mariánske námestie, výstavné priestory karnera sv. Michala a interiér
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farského kostola Narodenia Panny Márie s odborným výkladom dekana Mgr. Milana Kupčíka.
Na záver pobytu
pripravili organizátori
pobytu v Trenčíne pre
pána prezidenta prekvapenie a to v podobe
návštevy
spoločnosti
X-RAY, s.r.o. Pod Sokolicami, ktorá sa zaoberá výrobou motorových a elektrických mini autičiek. Po prehliadke výrobných
a montáţnych priestorov si prítomní vyskúšali jazdy s autičkami na autodróme. Všetkých, ktorý sprevádzali pána
prezidenta i jeho samého prekvapila perfektná organizácia
výroby, moderné výrobné stroje a zariadenia, pouţívanie najnovších technológií a čistota vo všetkých priestoroch, ktoré
boli navštívené. Sám pán
prezident vyjadril obdiv
prezidentovi spoločnosti
Jurajovi Hudému, ţe to, čo
kedysi bolo pre neho
hobby sa stalo pre neho
hlavným zmyslom ţivota,
ktorým robí veľkú reklamu
Slovenska vo svete. Prisľúbil, ţe mu venuje bilbord na svojej webovej stránke.
Vlastné poznámky
Na rokovaní Slovenskej a kresťanskej únie – Demokratická
strana dňa 27. septembra 2008 v Trenčíne novým krajský
predsedom Slovenskej a kresťanskej únie – Demokratická
strana v Trenčíne sa stal exminister obrany Martin Fedor.
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Nahradil tak ďalšieho exministra obrany Ing. Juraja Lišku,
ktorý pre nezhody s Mikulášom Dzurindom zo strany vystúpil.
Martin Fedor s veľkou prevahou porazil jediného protikandidáta na predsedu krajskej organizácie, trenčianskeho
mestského poslanca RNDr. Jozefa Mertana. Jeho prvým
predsedníckym rozhodnutím bolo, ţe trenčianska Slovenská
a kresťanská únia – Demokratická strana sa najbliţšie stretne v
liečebných kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach, aby členovia najsilnejšej opozičnej strany odbúrali stres. Pozval ich
novozvolený člen predsedníctva a primátor Trenčianskych
Teplíc Štefan Škultéty. Novým členom predsedníctva sa stal
trenčiansky zubný lekár MUDr. Eugen Szép. „Mojou ambíciou je prebudiť členskú základňu a dostať Slovenskú
a kresťanskú úniu – Demokratická strana na mapu tohto kraja,“ povedal po zvolení Martin Fedor. Predseda strany
Mikuláš Dzurinda je s voľbou Fedora spokojný a verí, ţe sa
situácia konsoliduje aj v Bratislave. „Verím, ţe o týţdeň
budem môcť vyhlásiť, ţe Slovenská a kresťanská únia –
Demokratická strana je opäť absolútne sformovaná, pevná,
jednotná a schopná akcie.“
Vlastné poznámky
Pri ranných rozhlasových správach dňa 3. októbra 2007 nastalo v trenčianskych domácnostiach vzrušenie, pretoţe priniesli informáciu o tragickej udalosti havárie
diaľkového
linkového
autobusu Student Agency na trase Bardejov –
Praha pred obcou Chocholná – Velčice, tesne
nad kyselkou, pri ktorej
zahynuli priamo pri ha160

várii tri osoby a ďalšia osoba jeden a tri štvrte hodiny zomrela
po prevoze do trenčianskej fakultnej nemocnice na oddelení
ARO. Podľa výsledkov policajného šetrenia havárie mladý 25
- ročný vodič sa menil so starším vodičom práve v Trenčíne
a pri jazde obcou Kostolná – Záriečie prehliadol pravotočivú
zákrutu pri kostole na obec Drietoma, hraničný prechod s Českou republikou, na rýchlosti vôbec neubral a v jazde pokračoval. Pri prechode ešte prešiel cez most, ale vľavo točivú
zákrutu nad kyselkou zbadal v poslednej chvíli, tú nevytočil
i keď šliapol silno na brzdy, zišiel z krajnice a nakloniac sa
a šuchajúc po pravej strane mierneho svahu sa zastavil. Neprimeraná rýchlosť mala za následok, ţe traja spomínaní pasaţieri autobusu okamţite vyleteli zo svojich sedadiel cez okná
práve na tú stranu, kde sa havarovaný naklonil a zostali tam
zakliesnení. Na ošetrenie zo 47 cestujúcich odviezlo 13 sanitiek 23 cestujúcich do okolitých nemocníc v Trenčíne, Bánoviec nad Bebravou a Prievidzi. Celkom zasahovalo osem posádok s lekármi, z toho dve boli z Čiech. Ako prví k havarovanému autobusu prišli hasiči z Trenčína.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 06.10.2008
Pomocná evidencia 533/1,2/08, 534/1/08, 535/1/08
Klub darcov Trenčianskej nadácie sa stretol dňa 7. októbra
2008 v reštaurácii Savana,
aby zhodnotili výsledky
deviatich minuloročných
grantistov a súčasne zhodnotili dvanásť prezentovaných nových projektov pre
rok 2008. Len pre osvieţenie pamäti treba uviesť,
ţe Klub darcov TrenčianIng. Julo Kákoš ukázal lietadlá, ktorým nákres spravil V. Zamarovský
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skej nadácie so súčasným počtom 45 členov bol zaloţený
v roku 2003 zdruţuje ľudí, ktorí prostredníctvom nadácie
pravidelne podporujú zmysluplné aktivity v Trenčíne. Jeho
členmi sú nielen Trenčania, ale občania okolitých miest a obcí,
ktorých ţivot je spojený s Trenčínom. Vďaka ním a vďaka
podpore partnera projektu Konto Orange, kaţdoročne narastá
balík prostriedkov na rozdelenie dobrých nápadov aktívnych
ľudí. Aktuálny stav finančných prostriedkov v tohoročnom
5. ročníku bol vyčíslený v čiastke 156.065 Sk. Na naplnení sa
podieľali členovia klubu čiastkou 96.892 Sk, Konto Orange
čiastkou 50.000 Sk a 9.173 Sk bol zostatok z minulého roka.
No, ale poďme k priebehu večera. V jeho prvej časti predstavili slovom a vizuálne výsledky svojich projektov deviati
minuloroční úspešní grantisti. Po krátkej prestávke vyplnenej
ţivou hudbou gitaristu Michala Orechovského a huslistky
Ivety Pruţincovej, ochutnávkou domácej štrúdle a kávy sa
predstavili jedenásti noví ţiadatelia. Predstavené projekty
boli rôznorodé, zaujímavé
a inovované. Najťaţšiu prácu
po prezentácii projektov mali 26 zúčastnení členovia Klubu
darcov, ktorí na základe nimi priznaného bodového hodnotenia určili ich poradie. Najvyššie bodové hodnotenie (49
bodov z 327 moţných) získal Folklórny súbor Nadšenci a tým
aj 20 tisíc Sk na realizáciu projektu pod názvom „Prišli sme
vás potešiť, aj sa niečo naučiť“, zameraného na kluby dôchodcov. Na ďalších miestach sa umiestnili tieto projekty :
- „Detská zábavno-gymnastická príprava“ na zakúpenie
materiálu pre zhotovenie cvičebných pomôcok na cvičenie
batoliat a detí do 5 rokov s rodičmi z občianskeho zdruţenia
Pavlo – 20 tisíc Sk;
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- „Fotografie – výber z tvorby Filomény Trefnej“ Irene
Trefnej na výstavu starých fotografií trenčianskej fotografky Filomény Trefnej – 20 tisíc Sk;
- „Bratia Čapkovci : Zo ţivota hmyzu“ Trenčianskemu
hradnému divadlu na prípravu a uvedenie divadelného
predstavenia – 20 tisíc Sk;
- „Obnova sakrálneho objektu v lokalite Mišovec – Opatová“ Ing. Miroslavovi Tomečkovi na obnovu zničeného
sakrálneho objektu – 6 tisíc Sk;
- „Samo z lazov“ Divadlu Normálka na kabaretné divadelné
predstavenie – 20. tisíc Sk;
- „Hammel krstá Next Page“ Jurajovi Oravcovi na koncert
skupiny Next Page spojený s krstom debutového albumu –
20 tisíc Sk;
- „Vianoce na hrade“ Trenčianskemu múzeu na zvýraznenie
vianočnej atmosféry v oknách Zápoľského paláca Trenčianskeho hradu – 20 tisíc Sk;
Na tlačovej konferencii na druhý deň 8. októbra 2008 bolo
oznámené , ţe celkom bolo schválených na projekty 146 tisíc
Sk. Zatiaľ bez finančnej podpory zostali projekty „Športové
hry bez hraníc“ predloţený Študentským parlamentom Fakulty
mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, „Na čom
záleţí“ predloţený Univerzitným pastoračným centrom a
„Raks Fatima festival – 4. ročník“ predloţený tanečným súborom Dţamal.
Správkyňa Trenčianskej nadácie RNDr. Alena Karasová
informovala o výsledkoch prvého grantového kola Nadačného
fondu Herbária určeného pre sociálne slabé deti a mládeţ,
ktoré bolo uzavreté 30. júna 2008. Fond podporil jediný projekt zakúpenie hudobného klávesového nástroja YAMAHA
v hodnote 12.590 Sk, ktorý predloţila ţiadateľka Agáta
Zigová pre jej talentovaného syna. Okrem toho dala do
pozornosti Vianočné grantové kolo 2008 vyhláseného dneš163

ným dňom a s termínom uzávierky 5. novembra 2008, zameraného na Vianoce a vianočný čas.
Správkyňa Fondu Dr. Klaun Ing. Jana Sedláčková informovala o podujatí, ktoré fond uskutočnil v Bojniciach a bola
určená pre deti zo špecializovaných inštitúcií dlhodobej
starostlivosti, Dr. Klauni navštevujú uţ šesť rokov. Na podujatí, na ktorom spoločne participovali ZOO Bojnice a Zámok
Bojnice, sa zúčastnilo 466 detí z 22 sociálnych inštitúcii z celého Slovenska za doprovodu 110 pedagógov, vychovávateľov, asistentov a rodičov. Konštatovala, ţe podujatie bolo
veľmi vydarené.
Projektová koordinátorka Trenčianskej nadácie Danka
Adamusová zoznámila uţ s tradičným pripravovaným projektom „Otvor srdce, daruj knihu“, ktorý je zameraný na
obdarovanie detí zo sociálne slabších rodín knihou pod
vianočný stromček. Začiatok predaja kníh je stanovený na 21.
novembra 2008 v týchto kníhkupectvách v Trenčíne : Kníhkupectvo ZOC MAX, Dom knihy Braneckou ul., Svet knihy na
Štúrovom námestí a Kníhkupectvo Panta Rhei v DV Centrum.
Knihy sa budú predávať do 18. decembra 2008. Kaţdý darca
knihy dostane za svoju veľkodušnosť pero, ktorým môţe pre
dieťa napísať vianočné prianie priamo do kniţky.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 544/1/08, 545/1/08
Od štvrtka 9. októbra 2008
bol pri vstupe do Klientskeho
centra Mestského úradu
v Trenčíne zriadený detský
kútik, ktorý umoţňuje tým
najmenším
návštevníkom,
aby čas strávený na úrade so
svojimi rodičmi preţili hrou.
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Detský kútik je vybavený hračkami, potrebami na kreslenie
a malým hojdacím kreslom. Predpokladáme, ţe deti sa budú
ťaţko lúčiť s týmto priestorom a môţe stať pri odchode, ţe
i slzičky z očí vytrysknú.
Info Trenčín 20.10.2008
Pomocná evidencia 560/1/08
Mesto Trenčín a mesto Zlín dlhodobo spolupracujú na
základe Zmluvy o partnerstve, ktorú spoločne podpísali 16.
marca 2000. Spolupráca medzi partnerskými subjektmi posilňuje prekonávanie bariér medzi českou a slovenskou stranou,
o čom svedčí i spoločný cezhraničný projekt „Přeshraniční
síť volnočasových aktivit“. Projekt je podaný v rámci
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej
republiky a Českej republiky. Z prioritnej osi 1 : Podpora
sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, z oblasti podpory: Spolupráca a
sieťovanie. Zástupcovia oboch miest sa zhodli na moţnosti
podpory vytvorenia spolupracujúcej siete v doteraz nevyskúšanej oblasti v oblasti materských centier a v oblasti voľnočasových aktivít. Obe mestá si uvedomujú dôleţitosť
vytvorenia vhodných podmienok voľnočasovej sebarealizácie
matiek s deťmi, ako aj pre neorganizovanú, znevýhodnenú či
ohrozenú mládeţ a rozhodli sa hľadať nové spôsoby spolupráce. Súčasťou voľnočasových aktivít bude i rekonštrukcia
budovy na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne, ktorá je súčasťou
naplnenia cieľa projektu. Cieľom projektu je budovanie
dlhodobej inštitucionálnej spolupráce medzi partnerskými
samosprávami za účelom harmonizovaného rozvoja pohraničných regiónov. Samozrejmá je podpora vytvárania nových
cezhraničných sietí orientovaných na spoluprácu medzi mestami a miestnymi inštitúciami v oblasti voľnočasových aktivít
pre matky s deťmi a neorganizovanú mládeţ. Cezhraničný
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projekt bol podaný dňa 30. septembra 2008 lídrom projektu
mestom Zlín, Trenčín figuruje v projekte ako hlavný cezhraničný partner.
www.trencin.sk 08.10.2008
V nedeľu 12. októbra 2008 o 19.30 h došlo na diaľnici D1
v katastri územia Zlatoviec, v smere zo Ţiliny do Bratislavy,
k poţiaru autobusu továrenskej značky Neoplan. Počas
jazdy zistil 52 -ročný vodič,
ţe autobus horí v zadnej
motorovej časti, preto zastavil na krajnici a zabezpečil vystúpenie všetkých
69 cestujúcich. K zraneniu
osôb nedošlo. Policajti nezistili v dychu vodiča poţitie alkoholických nápojov. Na autobuse vznikla škoda vo
výške 5 miliónov Sk. Policajti následne diaľnicu uzavreli
v úseku od privádzača D1 Zlatovce po privádzač D1 Trenčín
od 19.40 h dňa 12. 10. 2008 do 00.20 h dňa 13. 10. 2008.
Odklon premávky bol zabezpečený cez privádzač D1 Zlatovce
cez obec Zlatovce na cestu I. triedy. Za príčinu poţiaru bol
určený skrat elektrickej sústavy v motorovej časti vozidla. Pre
cestujúcich bola zabezpečená náhradná autobusová preprava.
Trenčianske noviny 06.10.2008
Pomocná evidencia 535/1/08
Dvadsať zástupcov trenčianskych základných škôl sa zúčastnilo konštituovania detského parlamentu v novom školskom roku v stredu 12. októbra 2008. Na jeho zasadnutí sa
zúčastnil primátor Ing. Branislav Celler a viceprimátor Tomáš Vaňo. V jeho úvode primátor mesta Ing. Branislav Celler
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povzbudil detský parlament na riešenie spoločných problémov
a prezentáciu názorov. „Postupne budeme riešiť témy školských a mimoškolských aktivít, činnosť krúţkov, besiedky
a stretnutia s osobnosťami mesta. Túto činnosť treba prezentovať i na stránkach mestských novín. Preto chceme poznať
vaše predstavy o témach, plánoch návštevách podujatí na území mesta i mimo neho. Verím, ţe nám spolupráca bude vychádzať, veď za tie roky sme si vyskúšali komunikáciu
a výhodou spolupráce
je bezprostredný kontakt.“ Dodal, ţe má
doma školáka a preto
sú mu niektoré veci zo
školského ţivota bliţšie, ako v minulosti.
Členovia parlamentu
predstavili svoje školy
a aktivity, ktoré vykonávajú v súčasnosti.
Zároveň predostreli aj návrhy na činnosť počas roka 2009.
Prvýkrát sa činnosti parlamentu zapojila aj Cirkevná škola sv.
Andreja - Svorada a Benedikta a Detský domov Na dolinách
v Zlatovciach. Vo voľbách si za svoju predsedníčku si zvolili
Zuzku Betákovú zo Základnej školy na Veľkomoravskej ulici
v Trenčíne a za podpredsedníčku Marcelu Kadlecajovú zo
Základnej školy na Novomeského ulici v Trenčíne.
Info Trenčín 20.11.2008
Pomocná evidencia 615/1/08
Dňa 16. októbra 2008 sa stretol primátor Mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler s riaditeľmi základných v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V úvode primátor uviedol, ţe „vzdelávanie je dôleţitá vec a našou úlohou je vytvoriť základným
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školám podmienky, aby sa ţiaci dobre pripravili na štúdium na
stredných a vysokých školách a potom našli potrebné uplatnenie.“ Zaujímal sa o problémy vo vzdelávacom procese.
Záujmom mesta je, aby školy komunikovali s rodičmi a na
základe ich signálov upravovali vnútornú činnosť školy. Je
našou snahou poznať ich názory, pripomienky a návrhy na
zlepšenie do budúcnosti. Vedúci Útvaru školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ informoval prítomných riaditeľov o zriadení pracovných miest pre
štyroch psychológov a sociálnych pracovníkov. Riaditelia
upozornili na klesajúcu úroveň vzťahov ţiakov k sebe navzájom so sprevádzajúcou agresivitou. Upozornili, ţe problémové deti potrebujú v prvom rade odbornú pomoc v úzkej spolupráci školy s rodinou.
Ďalšou témou diskusie boli učebné pomôcky, v ktorej vyjadrili riaditelia svoj
názor, ţe „ak chceme moderne učiť, potrebuje aj moderné
pomôcky a na ich zakúpenie sú potrebné peniaze. Dnes
nepostačuje ani fakultatívny príspevok mesta vo výške 500 Sk.
Primátor Ing. Branislav Celler, ţe do istej mieri sú mu známe
problémy škôl. Treba ale všetky poţiadavky zosumarizovať,
určiť priority a potom postupne napĺňať ich vecné plnenie.
Info Trenčín 20.10.2008
Pomocná evidencia 560/1/08
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Slávnostným odovzdávaním certifikátov pracovníkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja o absolvovaní záverečných skúšok vyvrcholil 23. októbra 2008, ktoré im odovzdali
podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr.
Jozef Boţik a riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Dušan Lobotka. Realizáciou projektu sa sledovalo
zlepšenie jazykových schopností zamestnancov Trenčianskeho
samosprávneho kraja –
krok k dosiahnutiu
modernej samosprávy. Vzdelávací projekt bol realizovaný
v období od 19. októbra 2007 do 30.
septembra
2008
v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje,
ktorého financovanie bolo zabezpečované z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu bolo zvýšenie odbornosti,
výkonnosti a kvalifikácie zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho zariadení prostredníctvom jazykového
vzdelávania jazyka anglického, nemeckého a francúzskeho.
Vzdelávanie absolvovalo 110 účastníkov, ktorí boli zadelení
do skupín podľa preferovaného cudzieho jazyka a podľa
úrovne znalostí – začiatočníci alebo pokročilí. Po ukončení
jazykového vzdelávania si zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja a partnerských organizácií overili svoje vedomosti a úroveň jazykových schopností v procese získania celoeurópsky uznávaných jazykových certifikátov – záverečných
skúškach. Tieto úspešne absolvovalo 35 zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a partnerských organizácií.
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Rozpočet projektu bol vo výške 4 144 730,- Sk, pričom Trenčiansky samosprávny kraj vzdelávanie podporil sumou
207 237,- Sk. Projekt nadviazal na kurzy ovládania práce na
počítači, ktoré boli realizované v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja v priebehu mesiacov október 2005 aţ
december 2006.
Vlastné poznámky
Všetkých dvanásť cintorínov v správe a prevádzke trenčianskej mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov bolo dôstojne pripravených na Sviatok
všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Podľa slov Marcely
Pappovej z mestského hospodárstva, pracovníci týţdeň pred
sviatkami ukončili posledné tohtoročné kosenie trávy a zabezpečili jej odvoz i likvidáciu. „Na všetkých cintorínoch bolo
zároveň vyhrabávané lístie, upravená zeleň, zabezpečené strihanie a orezy krov a konárov.“ Likvidácia cintorínskeho odpadu, ktorého je pri príleţitosti tohto sviatku viac ako zvyčajne
bolo zabezpečené prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré hneď po zaplnení boli vyvezené a opäť pristavené. Na najväčšom cintoríne v meste Trenčín – Juh bola
vykonávaná aj úprava nespevnených chodníkov kamennou
drvou. Súčasne počas sviatočných dní viac ako inokedy Mestská polícia zabezpečovala kontrolnú činnosť na cintorínoch
nielen počas dňa, ale najmä vo večerných a nočných hodinách.
Pozornosti mestskej samosprávy i občanov nezostal bokom
ani vojenský cintorín, kde sú pochovaní padlí vojaci z prvej
svetovej vojny, keď na kaţdý hrob bol poloţený kahanec so
sviecou. Zo 425 hrobov má náhrobok len 12. Okrem toho sa
na cintoríne nachádza aj spoločný hrob s 39 vojakmi a Srbská
kaplnka s ostatkami takmer 190 vojakov z Balkánu. Mestu
Trenčín sa nedávno podarilo získať k vojenskej časti cintorína
dokumenty z 30. augusta 1928, ktorý obsahuje zoznam úmrt170

ných listov a označenie hrobových miest, kde je kto pochovaný, konštatovala poslankyňa dlhodobo uvoľnená na výkon
funkcie Janka Fabová. Na cintoríne sú pochovaní Poliaci,
Rakúšania, Rusi, Maďari, Rumuni, Nemci a jeden Juhoslovan.
Treba dodať, ţe vojaci prvej svetovej vojny sa nepochovávali
len na mestskom cintoríne v Trenčíne, ale aj vo vojenskom
areáli v Trenčíne – Zábraní, kde je pochovaných aţ 771 vojakov. Na tento cintorín sa však civil nedostane.
Vlastné poznámky
Na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne dňa 23. októbra 2008 poslanci prerokovali aj nasledovné témy :
Koncepcia sociálnej problematiky na území mesta Trenčín, ktorá ponúka funkčný model riešenia sociálnej problematiky s dobudovaním sociálnych sluţieb a inštitúcií zabezpečujúcich sociálne sluţby na území mesta, ale zohľadňuje aj
vznik novej legislatívy s pripravovanými zmenami. Sociálna
politika Mesta Trenčín sa na základe demografického vývoja
bude v budúcnosti prioritne orientovať na dve základné cieľové skupiny – dôchodcov a mladé rodiny. Strategickým zámerom mesta Trenčín v sociálnej politike bude funkcia koordinátora a integrátora sociálnych sluţieb v meste. Podľa predkladateľov koncepcie by nebolo správne ísť cestou rozširovania sluţieb a konkurovania si s inými poskytovateľmi, napríklad cirkvou či charitou, ale formou ich vyuţívania a podpory. Hlavnou činnosťou Mesta Trenčín bude predovšetkým
vytvárať dobré podmienky pre rôzne dobrovoľné organizácie,
najmä ich zrovnoprávnením a zavedením „súťaţe“ pri prideľovaní prostriedkov mesta na financovanie ich aktivít (sociálna politika a podobne). Územný plán Mesta Trenčín v
rámci sociálnej politiky počíta s umiestnením minimálne
nasledovných sociálnych zariadení pre dospelých
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a) domovy dôchodcov reţimového typu v rozsahu 2,4
miesta na 1.000 obyvateľov,
b) domovy dôchodcov - penziónového typu, v rozsahu 0,8
miesta na 1.000 obyvateľov,
c) domy s opatrovateľskou sluţbou v rozsahu 2,2 b. j. na
1.000 obyvateľov
Cieľom pre budúcnosť je navrhnúť umiestnenie chýbajúcich
zariadení sociálnej starostlivosti, najmä zariadení na dlhodobý
pobyt starších občanov, bytov osobitného určenia pre starých a zdravotne postihnutých občanov, rehabilitačného strediska poskytujúceho sociálnu rehabilitáciu zdravotne ťaţko
postihnutým občanom, špecializovaného zariadenia pre poskytovanie sluţieb spoločensky neprispôsobivým
občanom, krízových stredísk a hospicov. V rámci bytovej výstavby sa
bude počítať v potrebnom rozsahu s
bezbariérovými bytmi.
Koncepcia bytovej politiky na území mesta. Medzi základné priority samosprávy patrí prilákať súkromných investorov bytovej výstavby do mesta a spolupracovať s nimi na
príprave pri zabezpečovaní sociálneho bývania v nevyhnutnom rozsahu a v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja
bývania zvýšiť starostlivosť o bytový fond či revitalizovať
obytné zóny v meste. Vzhľadom na demografický vývoj spoločnosti má mesto záujem zvyšovať ubytovacie kapacity v
zariadeniach pre dôchodcov (penzióny, domovy pre dôchodcov), zabezpečiť sociálne bývanie niţšieho štandardu a sociálne sluţby pre obyvateľov v sociálnej núdzi (vrátane týraných osôb a odchovancov detských domovov). Na území mesta je 21.161 bytových jednotiek, z toho postavených v roku
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2007 je 514. K 31. augustu 2008 bolo rozpracovaných (štúdie,
projektové dokumentácie, úvodné fázy realizácie a pod) 569
bytových jednotliek. a 100 rodinných domov. Na porovnanie
súčasná koncepcia bytovej politiky štátu uvaţuje v rokoch
2010 aţ 2015 s priemerným dokončovaním bytov v rozsahu
4 - 5 bytov na 1.000 obyvateľov. Celkový počet rodinných
domov je 4 570, z toho v roku 2007 sa postavilo 87 rodinných
domov.
Vznik mestskej akciovej spoločnosti Trenčianska
parkovacia spoločnosť, a.s. Novelou zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. decembra. 2007 vošlo do
platnosti ustanovenie, na základe ktorého obce a mestá
vyberali daň za
dočasné parkovanie
motorového vozidla
na
vyhradenom
priestore verejného
priestranstva. Mestu
Trenčín tak vznikla otázka, ako ďalej prevádzkovať parkoviská na území Trenčína v súlade s platnou legislatívou. Po
neúspešnej verejnej súťaţi sa rozhodlo riešiť vzniknutú situáciu zaloţením mestskej akciovej spoločnosti a v druhom kroku
pripraviť vstup strategického investora do tejto spoločnosti s
cieľom dlhodobo riešiť statickú dopravu v meste. Mestská
akciová spoločnosť by mala fungovať od 1. januára 2009.
Zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou KABI Real, spol. s r. o., pre rozvoj priemyselného
parku s cieľom skompletizovať potrebné pozemky.
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Opravu pôvodného uznesenia, k predaju pozemkov pre
Aupark, nakoľko v danej lokalite sa uskutočnilo celoobecné
mapovanie pozemkov (Obnovu katastrálneho operátu – tzv.
OKO novým mapovaním uskutočňuje štát prostredníctvom
katastrálnych úradov). Treba opraviť pôvodné uznesenie na
základe skutočného stavu v katastri nehnuteľností. Cena zostáva z pohľadu celkovej výšky rovnaká, jednotlivé ceny, za
ktoré boli pozemky v minulosti odpredávané, však boli spriemerované. (Vzhľadom na to, ţe pozemky boli predávané za
kúpne ceny 9.000 Sk/m2, 2.500 Sk/m2 a 4.000 Sk/m2. V návrhu je kúpna cena stanovená jednotne na základe spriemerovania pôvodných kúpnych cien a predstavuje 3.050
Sk/m2).
Zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Slovenskou republikou zastúpenou Slovenskou správou ciest na
účely vzájomného majetkového vysporiadania nehnuteľností.
V podstate ide o vysporiadanie nehnuteľností dotknutých stavbou Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín a Mesto Trenčín
si skompletizuje pozemky nachádzajúce sa v susedstve pripravovanej priemyselnej zóny
Odpredaj pozemku s výmerou 185 m2 pre Tatra Real
Trade, a.s., Bratislava, ktorý realizuje výstavbu podzemných
garáţí pri Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl
Slovenskej republiky. Ţiadateľ na základe zmeny dispozičného riešenia nadzemného objektu nad podzemnými garáţami
poţiadal o dokúpenie pozemku pod týmto budúcim objektom.
Ide o dokúpenie pozemku investorom s tým, ţe nadzemná
budova bude širšia so skrátenou dĺţkou. Dokupovaný rozdiel
má výmer 185 m2, cena je stanovená na 10 - tisíc Sk/m2.
Predaj nehnuteľností (pozemky a na nich sa nachádzajúci Športový areál Noviny – tenisové kurty) pre
spoločnosť „Hossa Corp. a.s., Trenčín“ na vybudovanie
športového areálu – tenisových kurtov, polyfunkčného objek174

tu, zázemia k športovému areálu a parkovísk. Kupujúci na
seba preberá záväzky z existujúcej nájomnej zmluvy uzatvorenej na predmet predaja s nájomcom Tenisové centrum
mládeţe Trenčín. Útvar architektúry a stratégie na základe
ţiadostí viacerých záujemcov o kúpu uvedeného areálu vyzval
všetky subjekty na predloţenie urbanistickej štúdie riešenia
tohto územia. Podľa platného ÚPN SÚ a jeho doplnkov je daná lokalita definovaná ako športovo-rekreačné územie, čiastočne v kombinácii s nešpecifikovanou komerčnou vybavenosťou. V stanovenom termíne predloţili urbanistické štúdie
dvaja záujemcovia Hoss Corp, a.s., a Altoma, s.r.o. Urbanistická štúdia Hoss Corp, uvaţuje s rekonštrukciou tenisových kurtov a doplnením zázemia v podobe športového klubu
a obsluţných priestorov, čím rešpektuje aj platnú funkciu ÚPN
SÚ. V časti územia, ktorá umoţňuje územie zastavať polyfunkciou, uvaţuje s polyfunkčným objektom, kde parter objektu bude slúţiť na obchodné a komerčné vyuţitie v zmysle
ÚPN SÚ, a ostatné podlaţia sú navrhované na bývanie dočasného i trvalého charakteru. Mierkou je objekt prispôsobený
veľkosti územia, v kombinácii s doplnkovými prvkami ako
detské ihrisko, zeleň, ako aj riešením statickej dopravy. Štúdia
ďalej uvaţuje s urbanistickým prepojením tohto územia do
plôch inundácie, kde je moţné prírodný fenomén pretaviť do
rozšírenia oddychovo-športových funkcií, bez trvalých a
pevných stavieb, ktoré v inundácii nie sú prípustné. Na základe uvedených skutočností Útvar architektúry a stratégie ako
odborný útvar Mestského úradu v Trenčíne odporučil riešenie
a následne majetkový prevod podľa predloţenej štúdie Hoss
Corp, a.s., Trenčín.
Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008. V návrhu sú zapracované zmeny vyplývajúce z očakávaných skutočných príjmov a výdavkov v roku
2008, zmeny vyplývajúce z odstraňovania škôd po veternej
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smršti, zreálnená je potreba finančných prostriedkov na zvoz a
odvoz odpadu v roku 2008 a navrhnuté je prijatie dlhodobého
úveru na investičné akcie. Je to zmena úveru, ktorý uţ mesto v
súčasnosti čerpá a bol odsúhlasený do konca roka 2008 a
slúţil na preklenutie časového nesúladu v súvislosti s príjmom
z predaja pozemkov v priemyselnom parku. Nakoľko tieto
príjmy budú realizované v roku 2009, je potrebné ho predĺţiť.
Mesto získalo výhodnejšie podmienky úveru, ktorý realizuje v
spolupráci s Európskou investičnou bankou na základe dobrých výsledkov hospodárenia mesta Slovenská sporiteľňa.
Polovicu z uvedenej čiastky poskytuje priamo Európskou
investičnou bankou s nenávratným príspevkom vo výške 10
%, t. j. 7,5 mil. Sk.
Odpustenie poplatku z omeškania vo výške 328.109 Sk
pre občianku Trenčína. Spomínaná občianka uhradila nedoplatok na nájomnom vo výške 149.500 Sk, ale výška poplatku
z omeškania však predstavovala k termínu úhrady sumu
328.109 Sk. Všetky ostatné platby spojené s uţívaním bytu
uhrádza pravidelne, nemá iné záväzky voči Mestu Trenčín.
Uvedená je matkou dvoch maloletých detí, pracuje ako krajčírka s priemernou mzdou 11 - tisíc Sk, v súčasnosti je v
rozvodovom konaní.
Vlastné poznámky
Deviaty ročník Národnej ceny Slovenskej
republiky za kvalitu
pozná svojich víťazov.
Zástupcovia
Mesta
Trenčín na čele s primátorom mesta Ing.
Branislavom Cellerom
a prednostom Mestské176

ho úradu v Trenčíne Ing. Františkom Sádeckým dňa 27.
októbra 2008 prevzali v Bratislave z rúk prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Gašparoviča ocenenie finalistu Národnej
ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2008. Trenčín je druhou samosprávou s týmto ocenením. Podľa predsedu Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky Ing. Mgr. Peter Lukáča týmto spôsobom chcú oceniť
manaţmenty tých podnikov a organizácií, ktoré do svojho
vnútra zavádzajú progresívne spôsoby riadenia kvality.
,,Národná cena za kvalitu je najvyššie ocenenie, ktoré môţu
dostať podniky alebo organizácie, ktoré preukázali inovatívnosť a schopnosť takéto nástroje zavádzať do svojho
riadenia.“ uviedol počas slávnostného
večera v Primaciálnom paláci Ing. Mgr.
Peter Lukáč.
,,Zapojením sa do súťaţe sme sa
rozhodli preveriť úroveň kvality nášho
fungovania, je to určitá nadstavba,
ktorú má zatiaľ iba málo miest na
Slovensku a sme medzi prvými, ktorí
sa vydali touto cestou. Pokračujeme tak
v nastavenom trende stáleho zlepšovania kvality poskytovaných sluţieb verejnosti a kvality práce mestského úradu. Ocenenie v súťaţi Národná cena za kvalitu je pre nás
zároveň potvrdením, ţe Mesto Trenčín sa svojou orientáciou
na klientsky prístup k obyvateľom a návštevníkom mesta
vydalo správnym smerom,“ dodal na margo ocenenia primátor
Ing. Branislav Celler.
Info Trenčín 06.11.2008
Pomocná evidencia 592/1/08
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Uţ tretiu zmenu tohtoročného rozpočtu schválili na
svojom októbrovom rokovaní 29. októbra 2008 poslanci
Zastupiteľ-stva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmenu
rozpočtu si vynútil výpadok príjmov z dane z motorových
vozidiel, nárast príjmov z dane z fyzických osôb, ako aj
zapracovanie prijatia úveru na vykrytie schodku kapitálového
rozpočtu. Príjmy boli zapracované vo výdavkovej časti
rozpočtu. Najväčší podiel nových výdavkov smeruje do
sociálnych rozpočtových orga-nizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samo-správneho kraja. Suma
5. 170.000 Sk bola určená predovšet-kým na zvýšenie platov
a odvodov do poistných fondov za za-mestnancov týchto
zariadení v najniţších platových stupňoch, ako aj na zvýšenie
hmotnej zainteresovanosti zamestnancov. Poslanci schválili aj
ďalšie prostriedky na zvýšenie dotácie na dopravu vo
verejnom záujme pre SAD Trenčín a SAD Prie-vidza a
v kapitálových výdavkoch schválili zvýšenie pros-triedkov na
spolufinancovanie europrojektov na rekonštrukciu ciest,
nemocníc, školských,
kultúrnych a sociálnych zariadení
v rámci samosprávneho kraja. Poslanci schválili návrh na
predčasné splatenie úveru UNiCredit Banke Slovakia vo výške
102.095.000 Sk a zvýšenie uţ schváleného úveru vo výške
1.200.000.000 Sk od Dexia Banky o sumu 102.095.000 Sk na
financovanie investičných potrieb t.j. na úver vo výške
1.302.095.000 Sk. V prvom čítaní poslanci odobrili aj návrh
rozpočtu na roky 2009 aţ 2011.
Poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenie o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole
a o určovaní výšky mesačného príspevku za ubytovanie
v školskom internáte. Zastupiteľstvo schválilo zrušenie Školu
v prírode v Belušských Slatinách a Školu v prírode v Brezovej
pod Bradlom. Regionálny parlament schválil aj návrhy projektov na podanie ţiadostí o nenávratné finančné príspevky z pro178

gramov Európskej únie, najmä v operačnom programe Cezhraničná spolupráca Slovenskej a Českej republiky
Poslanci schválili operačný plán zimnej údrţby ciest na
zimné obdobie 2008/2009, ktorý predloţila Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja a vzali na vedomie aj
informáciu o zdravotníckych zariadeniach v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Októbrové zastupiteľstvo vyvrcholilo voľbou hlavného kontrolóra, keď vo funkcii bol znovu
zvolený Ing. Richard Horváth, ktorý získal 33 hlasov. Jeho
proti kandidát Ing. Libuša Zigová získala 7 hlasov.
Pomocná evidencia 578/1/08
Pri príleţitosti Pamiatky zosnulých a 90. výročia ukončenia
1. svetovej vojny usporiadalo Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených Slovenskej republiky v Trenčíne 31. októbra 2008 spomienkové stretnutie pri pamätníku umučených
na Brezine. Na pietnom akte sa okrem vojakov v aktívnej
sluţbe z podriadených útvarov zúčastnili aj vojenskí dôchodcovia a úctu zomrelým vojakom vzdali poloţením venca k pamätníku a zapálením svietnikov pri hroboch umučených. Veliteľ síl výcviku a podpory Ozbrojených Slovenskej republiky
generálmajor Miroslav Kováč povedal, ţe „aj preto tu dnes
stojíme, aby sme venovali tichú spomienku nielen svojim
blízkym, ale aj tým, ktorí poloţili svoje ţivoty za ţivoty nás a
našich predkov.“ Pri tejto príleţitosti vojaci nespomínali len
na slovenských hrdinov z čias dávno zapadnutých prachom,
ale i na nedávnu najhoršiu leteckú tragédiu v histórii Slovenskej republiky.
Vlastné poznámky
Brezina by mala zostať Brezinou. Tento názor environmentalistov, spísaný za záchranu trenčianskeho lesoparku petíciu, podporilo svojím podpisom viac ako 6300 občanov, ktorý
dňa 3. novembra 2008 odovzdali na Mestskom úrade v Tren179

číne. Environmentalisti chcú svojou aktivitou docieliť, aby
vedenie mesta nepodľahlo nátlaku investorov a „zelené plochy“ v Trenčíne zostali zachované. „Očakávame zo strany
mesta korektný prístup nielen voči investorom, ale aj voči
občanom, ktorých reprezentuje petícia,“ vysvetlil na tlačovej
konferencii Mgr. Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít. Podľa primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava
Cellera však rozpor medzi ochranármi a mestom v prípade
lesoparku nie je, lebo „pre nás je Brezina takisto nedotknuteľná. Nehrozí ţiad-ne zniţovanie vý-mery, ako bolo moţno
nejakým spôsobom
prezen-tované.
Naopak,
sme
pripravení
do
Breziny aj v ďalšom
období investovať
zdroje tak, aby bola
ešte atraktívnejšia a
ešte príťaţlivejšia
pre Trenčanov a
návštevníkov
mesta.“ Ako uviedla koordinátorka petície Lucia Almášiová,
„so zberaním podpisov začali environmentalisti počas
hudobného festivalu Pohoda v júli tohto roku. Z celkového
počtu podpísaných ju podporilo 63 % Trenčanov. Zdôraznila,
ţe petíciu podpísali ľudia všetkých vekových kategórií. Pri
rozhovore s nimi som mala pocit, ţe svojím podpisom chcú
zariadiť niečo do budúcnosti.“ Zároveň zdôraznila, ţe počet
ľudí, ktorí petíciu podporili, vysoko prekročil ich očakávania.
Podľa Mgr. Ri-charda Medala „v súčasnosti neexistuje ţiaden
konkrétny zá-mer, ktorý by momentálne ohrozoval Brezinu.
Napriek tomu povaţuje spísanie petície za opodstatnené, lebo
sú zdokumen-tované silné tlaky zo strany investorov, ktorým
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zatiaľ mesto odoláva. Veríme, ţe vďaka tejto petícii aj bude
odolá-vať.“ Primátor Ing. Branislav Celler zdôraznil, ţe
„terajšia výstavba v okolí Breziny je v súlade s územným
plánom. Platia tam ochranné pásma i to, kde môţu byť
postavené domy od lesoparku.“ V súvislosti s ďalšou zeleňou,
ktorú chcú envi-ronmentalisti petíciou chrániť, chce Mesto
Trenčín presne vyš-pecifikovať, ktoré zelené plochy v
Trenčíne sú vo vlastníctve mesta a ktoré sú súkromné. „Pokiaľ
je plocha vnímaná ako verejná a je vo vlastníctve mesta, tak
naším zámerom bude, aby aj naďalej zostala verejnou zeleňou,
aby nedochádzalo k zmenšovaniu verejnej zelene. Ďalším
momentom je tieţ údrţ-ba a skvalitňovanie tejto zelene,“
uviedol primátor Ing. Bra-nislav Celler. Dodal, ţe petíciou sa
bude mesto zaoberať a v zákonom stanovenej lehote k nej
zaujme stanovisko.
Vlastné poznámky
Skupina poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v zloţení A. Kováčová, A. Ondičová, M.
Bridík, V. Čičmanec a H. Gašparík navštívila v dňoch 3. –
6. novembra 2008 hlavné mesto Európskej únie - Brusel. Táto
pracovná cesta poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja
do Bruselu bola uţ treťou tohto roku, ktorá je súčasťou európskeho prístupu Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby
v priebehu volebného obdobia všetci poslanci regionálneho
zastupiteľstva mali moţnosť oboznámiť sa s činnosťou zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli, európskych inštitúcií a súčasne dozvedieť sa viac o finančných
moţnostiach, ktoré Európska únia ponúka prostredníctvom
širokej škály programov. Traja z piatich členov delegácie
pracujú v oblasti zdravotníctva a prichádzajú do Bruselu
oboznámiť sa s výsledkami októbrového podujatia Open
Days, na ktorom sa tento rok Trenčianskeho samosprávneho
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kraja predstavil s projektom e-zdravotníctva. Nadobudnuté
poznatky a cenné kontakty budú môcť účastníci vyuţiť nielen
v poslaneckej práci, ale aj pri výkone svojej odbornej práce.
Pracovný program poslancov začal v Dome slovenských
regiónov. Význam a činnosť zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj fungovanie spoločného zastúpenia samosprávnych krajov v Bruseli a s činnosťou poradného orgánu
Európskej únie - Výboru regiónov zoznámila poslancov zástupkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli Mgr.
Beata Balková. V stredu 5. novembra 2008 sa poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja stretli so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu MUDr. Irenou Belohorskou
a Ing. Petrom Bacom. Neskôr popoludní delegácia navštívila
zastúpenie partnerského regiónu Pikardia. Predmetom pracovného stretnutia bola spolupráca oboch regiónov v oblasti zdravotníctva a spoločná prezentácia na workshope počas Open
Days 2008. Na záver pracovnej cesty poslanci navštívili sídlo
zastúpenia anglického regiónu West Midlands v Bruseli, ktorý
bol partnerom Trenčianskeho samosprávneho kraja počas
Open Days 2008. V diskusii s predstaviteľom regiónu hovorili
o priebehu podujatia zameraného na zdravotníctvo, ako aj
o budúcej spolupráci pri rozvíjaní európskych projektov
v tejto oblasti.
Vlastné poznámky
Dňa 14. novembra 2008 si pripomenula študentská obec
v Trenčíne 19. výročie „neţnej revolúcie“ jednak stretnutím
študentov v Artkino Metro s lídrami neţnej revolúcie Jánom
Budayom a Františkom Mikloškom a potom na Mierovom
námestí bol pripravený míting. Pravdu povediac, očakával
som, ţe pripravený hudobno-zábavný program bude dostatočným lákadlom pre masovejšie stretnutie mladých. Na Mierovom námestí sa stretlo cca 50 mládeţníkov, ako aj starších
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občanov, ktorí skôr zo zvedavosti chceli vidieť a počuť
obľúbené skupiny Vanilla Klub z Bratislavy, Karpatské
chrbáty z Vrbového a No Putz z Trenčína. Pri príhovore
primátora Mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera
a podpredsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa
Boţika sa za
študentov prihovorili predsedníčka Detského parlamentu mesta Trenčín Martina Kriţanová a predsedníčka
Študentského fóra Zuzana Betáková.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 04.12.2008
Pomocná evidencia 655/1/08
V piatok 21. novembra 2008, keď počasie predvádzalo tie
najdivokejšie kombinácia daţďa, sneh a vetra, kde sa dalo zahriať nielen v teplom svetri a s horúcim drinkom. Týmto miestom bol hotel Tatra, v ktorom Trenčianska nadácia usporiadala galavečer pod názvom „Míľniky“. Bolo to pomyseľné
stretnutie po ôsmych rokoch od svojho vzniku. Hosťami boli
darcovia, partneri a priaznivci, ktorí s radosťou darujú peniaze, čas a svoje schopnosti v prospech dobrých projektov. Hosťami galavečera boli aj viaceré osobnosti, ktoré majú blízko
k Trenčínu alebo k Trenčianskej nadácii, z ktorých treba spomenúť J.E. veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej
republike Roba Swartbola, chargé d´ affairs Veľvyslanectva
Spojených štátov amerických Keitha Eddinsa, televíznu
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hlásateľku Jarku Hargašovú, herca Štefana Skrúcaného,
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura
Igora Baráta a
riaditeľku pre
rozvoj nadácie
Greater
Milwaukee Foudation z USA Doris Heiser. Vrcholom večera
bolo ocenenie
tých,
ktorí
zľava – Igor Barát, Rob Awartbol, Ing. Branislav Celler
Trenčianskej
nadácii v minulom roku najviac pomáhali. Sklenenú plastiku
steblá trávy s kvapkami rosy navrhnutú výtvarníkom Jozefom
Vydrnákom, vyrobenou majstrami skla spoločnosti RONA
Lednické Rovne prevzali :
- Holaďan Jacques van der Linden za unikátny počin zaloţenia jedného z prvých nadačných fodov a za trvalý
záujem investovať do rozvoja filantropie za hranicami svojej krajiny;
- Nadácia Tatra banky za strategické rozhodnutie dlhodobo
podporovať v regióne organizácie;
- spoločnosti Porfix Pórobetón a.s. za moderný príklad
spoluţitia firmy a jej zamestnancov a za starostlivosť
o región, kde pôsobí.
Pardon 28.11.2008
Info Trenčín 04.12.2008
Pomocná evidencia 640/1/08, 655/1/08
V Trenčíne sa začala dňa 1. decembra 2008 petičná akcia s
názvom „Neničte park Auparkom.“ „Aupark nepatrí do
historického centra mesta,“ vyjadrila sa vedúca petičnej akcie
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Ing. Magda Košútová. Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler si myslí, ţe petícia sa zneuţíva na politické
ciele, „tu ide čisto o politiku, nie o Aupark.“ Petícia je akciou
strany Smer, ktorú podporili aj dvaja nezávislí mestskí poslanci Ing. Róbert Lifka a Ján Babič. Obchodno-zábavné centrum by podľa územného plánu mesta malo stáť na mieste súčasného parku medzi
ulicami Knieţaťa Pribinu, Palackého a
zjazdu z mosta. „Začiatok výstavby je plánovaný na rok 2009,
najprv sa však musí
vyriešiť doprava, aţ potom výstavba,“ uviedol primátor. „Ja
som sa so ţiadnym organizovaným odporom nestretol,“ dodal.
Práve naopak, tvrdí, ţe Trenčín potrebuje prilákať novú
pracovnú silu. Petičná akcia trvá do 15. decembra 2008.
„Petíciu vnímame ako určitý prieskum verejnej mienky a sme
presvedčení, ţe stavba takéhoto charakteru nepatrí do širšieho
historic-kého centra mesta,“ uviedol poslanec mestského
zastupiteľstva Mgr. Ladislav Pavlík. Názory Trenčanov sa
líšia. „Nech to skôr dajú na okraj Trenčína, som proti ničeniu
zelene,“ povedala svoj názor Mária Jamrišková. „Ja som za,
budem to vyuţívať,“ uviedla Anna Petríková. Mária
Lukáčiková si myslí, ţe v meste ubúda zelene.
tasr 01.12.2008
Záver kalendárneho roka 2008 vyznel pre Mestskú políciu
v Trenčíne nepríjemne, doslova škandalózne a pohoršujúco.
Najprv to bola informácia, ţe policajt okradol svojho kolegu o
5.000 Sk a ďalší preţil nočnú sluţbu u svojej milenky.
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Konanie oboch policajtov odsúdil primátor Mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler, keď ich označil za neakceptovateľné.
„Nie je to nič príjemné pre nikoho, kto túto uniformu oblieka.
Je to šok a je to nezlučiteľné s prácou policajta,“ reagoval k
prípadu policajta, ktorý ukradol peniaze zo skrinky svojho
kolegu, zástupca náčelníka trenčianskej mestskej polície pre
výkon sluţby Petr Vojtěch. Celé toto vyvrcholilo abdikáciou
doterajšieho náčelníka mestskej polície Mgr. Františka
Orságha k 31. decembru 2008.
Vlastné poznámky
Voľby do Mestskej školskej rady v Trenčíne sa uskutočnili dňa 11. decembra 2008 na základe končiaceho sa
štvorročného funkčného obdobia predchádzajúcej mestskej
školskej rady, v zmysle platnej legislatívy. Na voľbách sa
z počtu 28 základných a materských škôl, základnej umeleckej
školy a centra voľného času na území mesta zúčastnilo 18
predsedov školských rád, čo je 64 % oprávnených voličov.
Volebná komisia po sčítaní hlasov oznámila výsledky volieb,
ţe :
- v kategórii predsedov školských rád boli zvolení traja
zástupcovia – Ing. Mária Špániková s počtom 8 hlasov ,
PaedDr. Oľga Šmatláková 7 hlasov a Mgr. Šárka
Šicková 4 hlasov;
- v kategórii rodičov boli zvolení dvaja zástupcovia – Mgr.
Juraj Plánka a Mgr. Jarmila Rajnincová, zhodne po 4
hlasy;
- v kategórii riaditeľov boli zvolení štyria riaditelia – Veronika Soukupová a Mgr. Marián Lopatka s počtom 7
hlasov, Alena Papierniková a Mgr. Jozef Spišák so
zhodným počtom 5 hlasov;

186

- mestská školská rada bola doplnená delegovanými zástupcami mesta – poslancami Eduardom Hartmannom a Branislavom Zubričaňákom.
Vlastné poznámky
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, privítal vo štvrtok 11. decembra 2008 na
pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja prof. RNDr.
Milana Melníka, DrSc., vedeckovýskumného pracovníka,
ktorý má k nášmu kraju veľmi blízky vzťah. Profesor RNDr.
Milan Melník bol v roku 2005 na základe návrhu Univerzity v
Cambridge zapísaný do svetovej encyklopédie ako Vedecká
osobnosť sveta. V septembri mu prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič udelil na návrh Vlády Slovenskej
republiky štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 2. triedy
za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a rozvoj vzdelávania v
oblasti chémie. Ako vedec, uznávaný doma i v zahraničí,
prispel k rozvoju ľudského a vedomostného potenciálu
Slovenska. Viedol a vychoval stovky univerzitných študentov.
Stál pri zrode Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne,
niekoľko rokov na nej prednášal a v súčasnosti je spolu s
MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH členom správnej rady
univerzity. Tak ako univerzite pomáhal v jej začiatkoch, tak
chce pre ňu urobiť maximum v súčasnosti i v budúcnosti.
Nosnou témou stretnutia preto bola oblasť vzdelávania a
školstva. Pre Trenčiansky kraj je mimoriadne dôleţité
zvyšovanie úrovne na Trenčianskej univerzite, tak ako pre
Trenčiansky samosprávny kraj príprava ţiakov stredných a
odborných škôl na ďalšie štúdium a na úspešné zaradenie do
ţivota. Na rokovaní boli prítomní aj poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky JUDr. Vladimír Mečiar a Ing. Milan
Rehák, štátny tajomník ministerstva školstva Slovenskej repu-
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bliky Ing. Jozef Habánik, PhD a podpredseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţik.
Vlastné poznámky
V priestoroch obradnej siene mesta Trenčín dňa 11.
decembra 2008 primátor mesta Ing. Branislav Celler a
členovia Zboru pre občianske záleţitosti Mestského úradu
v Trenčíne prijal členku Zboru pre občianske záleţitosti pri
Mestskom úrade v Trenčíne Soňu Zajacovú pri príleţitosti jej
70. narodením, ktorá 35 rokov odvádza prácu speváčky
a hudobníčky pri občianskych obradoch a slávnostiach Zboru
pre občianske záleţitosti Mestského úradu v Trenčíne a
taktieţ je dirigentkou Evanjelického speváckeho zboru Zvon.
Všetci jej prajeme pevné zdravie a hlavne dobrý hlasový fond.
Info Trenčín 23.12.2008
Pomocná evidencia 675/1/08
Dňa 15. decembra 2008 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Regionálnej rady pre hospodársky a sociálny dialóg
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnili za
Trenčiansky samosprávny kraj jeho predseda MUDr. Pavol
Sedláček, MPH, podpredseda PaedDr. Jozef Boţik a riaditeľ úradu Ing. Dušan Lobotka a predstavitelia Regionálnej
rady Konfederácie odborového zväzu Slovenskej republiky
Eugen Škultéty, Jozef Buran, Andrea Cymprichová
a Štefan Kotras. Zástupcovia Asociácie zamestnávateľských
zväzov ako ďalší partner sa ospravedlnili. Regionálna rada pre
hospodársky a sociálny dialóg je spoločným dobrovoľným
poradným a konzultatívnym orgánom zástupcov samosprávneho kraja, odborov a zamestnávateľov pre tripartitné rokovania s cieľom dosiahnuť zhodu v zásadných otázkach hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja. Regionálna rada pre hospodársky a sociálny dialóg vytvára
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podmienky vzájomne rešpektovanou formou dialógu udrţať
sociálny mier ako zásadný predpoklad pozitívneho vývoja
ekonomiky a ţivotnej úrovne občanov samosprávneho kraja.
Sociálni partneri sa budú usilovať spolupracovať s ďalšími
subjektmi, ktoré prejavia úprimný záujem prispieť k dosiahnutiu stanovených cieľov. Regionálna rada pre hospodársky a sociálny dialóg sa zaoberá riešením problémov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
najmä v týchto oblastiach :
hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov,
podmienok podnikania,
verejných sluţieb (doprava, školstvo, zdravotníctvo,
sociálna starostlivosť, starostlivosť o mládeţ, telovýchova,
šport, kultúra),
pracovno-právnych a sociálnych podmienok občanov
a prihraničnej spolupráce.
Výbor Regionálna rada pre hospodársky a sociálny dialóg
bude zasadať spravidla raz za tri mesiace a v prípade potreby,
najmä pri riešení závaţných problémov môţe byť rokovanie aj
mimo plánovaného termínu. Podrobnosti spolupráce sú
uvedené v štatúte, ktorý dnes uvedení zástupcovia podpísali.
Ako vyplynulo z rokovania, jeho účastníci vidia prínos najmä
vo vzájomnej informovanosti a v hľadaní riešení, prospešných
pre všetkých občanov nášho kraja.
www.tsk.15.12.2008
Tradičné koncoročné stretnutie s novinármi absolvoval v
utorok 16. decembra 2008 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia printových a
elektronických regionálnych médií i regionálni spravodajcovia
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celoplošných médií. Trenčiansky ţupan označil takéto stretnutie za formu poďakovania novinárom za celoročnú prácu,
ktorá prispieva aj k propagácii kraja i regionálnej samosprávy,
ktorú za sedem rokov existencie ešte ľudia nemajú dostatočne
zaţitú, nepoznajú jej kompetencie a aj zásluhou novinárov sa
postupne veci menia. Predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja vyslovil presvedčenie, ţe spoločne zvládnu aj ten budúci
rok, ktorý bude určite náročný, aj keď ešte nie sú celkom jasné
prognózy, v akom rozsahu zasiahne náš región kríza. Ocenil,
ţe regionálne médiá akceptujú aj občania, pretoţe práve tam
nachádzajú témy, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Do
nového roka zaţelal novinárom pokojnú myseľ, pevné zdravie
a dobrú náladu.
www.tsk.sk 18.12.2008
Priaznivci Trenčianskeho múzea a regionálnej histórie sa v
stredu 17. decembra 2008 stretli v Kongregačnej sále Ţupného
domu pri vianočnej čaše vína, aby zhodnotili končiaci sa rok a
načrtli najdôleţitejšie úlohy v nadchádzajúcom období. Riaditeľka múzea Katarína Babičová predovšetkým poďakovala
za podporu a spoluprácu predstaviteľom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí finančne podporili nielen aktivity, ktoré
návštevníci môţu vidieť pri prehliadkach kultúrnych zariadení
na vlastné oči, ale aj veľmi dôleţitý a nákladný archeologický,
architekto-historický a statický výskum. Tento rok na hrade
dokončili opravu hospodárskeho objektu, pod ktorým uţ návštevníci môţu bezpečne prechádzať, v Čachticiach otvorili
novú expozíciu, na karneri sv. Michala finišoval výskum a
inštaluje sa nová expozícia, ktorá bude sprístupnená na budúci
rok. Trenčiansky hrad a ďalšie objekty v správe múzea si na
svoju údrţbu a rekonštrukciu vyţadujú veľmi veľa. Trenčiansky samosprávny kraj finančne samozrejme nedokáţe zabezpečiť z vlastných zdrojov všetko, čo by chcel, ale vyčleňuje v rámci svojich moţností maximum, aby pracovníci mú190

zea mohli zrealizovať všetko podstatné. Na budúci rok Trenčiansky samosprávny kraj najviac zainvestuje do opravy kasární a hodinovej veţe a ako jednu z najdôleţitejších priorít
bude riešiť odvodnenie hradu. Časť financií sa Trenčianske
múzeum pokúsi získať z rôznych grantov. Slávnostný prípitok
predniesol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý všetkým poďakoval za
spoluprácu a všestrannú podporu a poprial im veľa síl do
ďalšieho náročného obdobia. O príjemnú náladu sa postarala
Horňácka muzika Martina Hrbáča z Veselí nad Moravou.
www.tsk.sk 18.12.2008
Rozpočet mesta Trenčín bude v nasledujúcom roku 2009
konzervatívnejším pri beţných výdavkoch mesta a naopak
prorozvojový pri kapitálových výdavkoch. Aj keď sa podľa
primátora Ing. Branislava Cellera v budúcom roku
predpokladá 15 % nárast príjmov z podielových daní,
samospráva sa pre svetovú finančnú krízu rozhodla počítať len
s piatimi %. Celkovo bude mesto Trenčín ďalší rok hospodáriť
so sumou takmer 1,44 miliardy Sk, čo je 47,8 milióna euro.
Rozpočet schválili mestskí poslanci na poslednom tohtoročnom zastupiteľstve 16. decembra 2008. Podľa primátora
Ing. Branislava Cellera tento rok pri tvorbe rozpočtu neboli
robené ţiadne ústupky v oblasti školstva a sociálnych vecí,
v ostatných bolo potrebné hľadať rezervy. „Mesto sa nevybralo cestou zvyšovania daní alebo poplatkov, ale hľadali sme
rezervy vo výdavkoch, tak aby sme nezaťaţovali, v uţ tak
ťaţkom roku, rodinné rozpočty. Samozrejme nie je moţné
hneď realizovať kaţdú poţiadavku občanov, aj v tomto smere
je potrebná trpezlivosť a je potrebné vidieť obmedzenia
rozpočtu.“
Rozpočet mesta, ktorý schválili mestskí poslanci pre rok
2009, ráta s investíciami 470 miliónov Sk (15,6 milióna euro).
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Mesto investuje :
do rekonštrukcie základných a materských škôl 76
miliónov korún, z toho vybudovanie nového športovorekreačného areálu pri Základnej škole na Bezručovej ulici
bude stáť 20 miliónov Sk, zostatok peňazí pôjde do
rekonštrukcie sociálnych zariadení základných a materských škôl, školských jedální v zmysle nových noriem
Európskej únie a zastaraných tepelných zdrojov.
do riešenia dopravy pôjde v budúcom roku takmer 52
miliónov Sk investícií, z ktorých budú financované nové
chodníky, parkoviská na sídliskách, úprava mestských
komunikácií a kriţovatiek. Štyri milióny Sk bude stáť
dokončenie dopravného riešenie na Námestí svätej Anny
v kriţovaní s ulicami Súdna a Električná. Ďalších 48
miliónov Sk bude riešiť údrţbu komunikácií v správe mesta
v podobe nových asfaltových povrchov, opravy ciest či
zimnej údrţby.
v poloţke šport poslanci odsúhlasili 82 miliónov Sk,
z toho najviac pôjde na prvú etapu výstavby novej letnej
plavárne, ktorá je financovaná z peňazí získaných od
Ţelezníc Slovenskej republiky za starú letnú plaváreň.
Okrem toho pôjde na nové detské ihriská 5,2 milióna Sk, na
športovú halu 3,7 milióna Sk, na riešenie zlého technického
stavu futbalového štadióna 7,3 milióna Sk a na zimný
štadión 14 milióna Sk.
kultúra tento rok získa pre nový šat Kultúrneho strediska
Istebník prostriedky za takmer 5 miliónov Sk (v zrekonštruovanej budove bude aj sídlo mestskej polície pre
Zámostie), rovnako pre kultúrne stredisko Kubra 1,5 miliónov Sk. Mesto pripraví projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu kina Hviezda a zrealizuje nákup nového
klavíra poţadovaného Klubom priateľov váţnej hudby.
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pre oblasť ţivotného prostredia je v rozpočte na investície
vyčlenených spolu 23 miliónov Sk v tejto čiastke sa nachádza ďalšia etapa odvodnenia sídliska Juh, nová kanalizácia na Zámostí, riešenie problematiky bioodpadov a rekultivácia skládky odpadov. Na rekonštrukciu parku pod
Juhom je vyčlenených 5 miliónov Sk, na park na Námestí
svätej Anny, kde bude v budúcom roku inštalovaný
pamätník obetiam komunizmu je vyčlenených 1,2 miliónov
Sk. Opäť budú rekonštruované viaceré stromoradia. Okrem
investícií ide na údrţbu zelene ročne 26 miliónov Sk.
v sociálnej oblasti mesto plánuje pomocou úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania vybudovať Penzión pre
seniorov na sídlisku Sihoť, ktoré bude v tesnej blízkosti
obľúbeného nového Centra pre seniorov.
Info Trenčín 23.12.2008
Pomocná evidencia 675/1/08
Od 17. decembra 2008 sa všetky platby Mestskému úradu
Trenčín ako sú platobné výmery, správne poplatky, nájomné,
pokuty a podobne môţu realizovať bezhotovostnou platobnou
kartou prostredníctvom POS terminálov. Poplatky súvisiace
s platbou znáša Mestský úrad v Trenčíne a na úhradu moţno
pouţiť platobné karty MasterCard, Maestro, VISA, VISA
Electron, American Express a Diners Club. Prostredníctvom
platobných POS terminálov sa dá platiť na nasledovných
pracoviskách mesta :
- Klientske centrum Mestského úradu v Trenčíne, Mierové
nám. 2
- Ekonomický útvar Mestského úradu v Trenčíne, Mierové
nám. 2
- Centrum rozvoja mesta Mestského úradu v Trenčíne,
Farská 10
- Útvar kultúry Mestského úradu v Trenčíne, Knieţaťa
Pribinu 3
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- Útvar majetku mesta Mestského úradu v Trenčíne, Mierové
nám. 2
Info Trenčín 23.12.2008
Pomocná evidencia 675/1/08
Aj počas vianočných sviatkov a s príchodom nového roka
Mesto Trenčín v spolupráci so SAD Trenčín poskytlo dňa
24. decembra 2008 a 1. januára 2009 dopravu v spojoch MHD
zadarmo. V súvislosti s prechodom na euro odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva ešte v auguste zaokrúhlenie
cien po prepočte na euro smerom nadol. Za základný cestovný
lístok tak cestujúci, ktorí budú platiť v hotovosti, zaplatia od 1.
januára 2009 v trenčianskej mestskej hromadnej doprave
namiesto 16 Sk (0,53 eura) iba 15,06 Sk, čo je po zaokrúhlení
smerom nadol 0,50 eura. Za zľavnený cestovný lístok uţ
nezaplatia 12 Sk (0,39 eura), ale 10,54 Sk, teda 0,35 eura.
Občania nad 70 rokov zaplatia namiesto pôvodných šesť Sk
(0,19 eura) 4,52 Sk, čo je 0,15 eura.
A. Cena cestovného za jednotlivú cestu a dovozného za
prepravu batoţiny, psa a detského kočíka (vrátane DPH)
bola stanovená takto :
JCL
JCL zakúpený
zakúpený v
Druh cestovného lístka
prostredníctvom
hotovosti u
čipovej karty (ČK)
vodiča
a) Základný jednorazový
cestovný lístok (JCL)

0,39 euro
11,75 Sk

0,50 euro
15,06 Sk

b) zľavnený JCL – ţiak,
študent do veku
26 rokov, senior do 70
rokov

0,25 euro
7,53 Sk

0,35 euro
10,54 Sk

c) zľavnený JCL – senior

0,13 euro

0,15 euro
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nad 70 rokov, občan drţiteľ preukazu ŤZP
alebo ŤZP-S,
d) nočné cestovné - JCL
na nočný spoj
e) prestupný JCL – pri
prestupe do 25 min
f) dovozné (batoţina, pes,
detský kočík bez
dieťaťa – prázdny)

3,92 Sk

4,52 Sk

0,80 euro
24,10 Sk
70% z výšky
cestovného
nastaveného na ČK

0,80 euro
24,10 Sk

0,25 euro
7,53 Sk

0,25 euro
7,53 Sk

–

V novom Cenníku mestskej hromadnej dopravy, ktorý
schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 16. decembra 2008 sa
zároveň zavádza nový druh cestovného a to časové predplatné
cestovné na 30, respektíve 90 dní. Cenu predplatného lístka
ako aj počet vykonaných jázd pri ktorom sa jeho kúpa oplatí
uvádza nasledovná tabuľka :
30 dní
90 dní
Druh ČPL
20,00
55,00
cena ČPL
euro
euro
a) základný
počet jázd, pri
ktorých sa ČPL
51
141
oplatí
15,00
40,00
b) zľavnený – ţiak,
cena ČPL
euro
euro
študent do veku 26
počet jázd, pri
rokov, senior do
ktorých sa ČPL
60
160
70 rokov
oplatí
10,00
25,00
c) zľavnený – senior
cena ČPL
euro
euro
nad 70 rokov, občan drţiteľ preukazu ŤZP počet jázd, pri
77
192
195

alebo ŤZP-S

ktorých sa ČPL
oplatí

B) Cena časového predplatného cestovného lístka (vrátane
DPH) bola stanovená nasledovne :
Druh časového
predplatného lístka
30 dní
90 dní
(ČPL)
20,00 euro 55,00 euro
1 656,93
602,52
Sk
a) základný ČPL
Sk
b) zľavnený ČPL – ţiak, 15,00 euro 40,00 euro
študent do veku 26
1 205,04
rokov, senior do
451,89 Sk
Sk
70 rokov
10,00 euro 25,00 euro
c) zľavnený ČPL –
senior nad 70 rokov,
občan - drţiteľ
301,26 Sk 753,15 Sk
preukazu ŤZP alebo
ŤZP-S
Na augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci odsúhlasili, ţe čipové karty sa pre trenčiansku mestskú
hromadnú dopravu predávali prechodne za symbolickú jednu
Sk (0,03 eura). Cieľom bolo uľahčiť prechod na euro pri platení cestovného lístka. Čipová karta stála do augusta 150 Sk
(zľavnená 100 Sk), jej nákup za jednu korunu vyuţilo
k 31.11.2008 4.399 občanov. Podľa informácií poskytnutých
SAD Trenčín zatiaľ čo v minulom roku pouţívalo zakúpenie
cestovného lístka cez čipovú kartu zhruba 40% cestujúcich,
dnes je to 80%. V trenčianskej mestskej hromadnej doprave sa
v budúcom roku bude dať nastupovať druhými dverami.
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Novinka môţe byť realizovaná po dodaní označovačov
cestovných lístkov k druhým dverám vo vozidle, čo by malo
byť v optimistickom prípade realizované k. 1. februáru 2009.
Pribliţne v termíne apríl aţ jún 2009 sa zároveň predpokladá
realizácia troch automatov na území mesta na dobíjanie
čipových kariet, respektíve na zakúpenie časového
predplatného budú sa dať pouţiť papierové eurá.
Info Trenčín 23.12.2008
Pomocná evidencia 675/1/08
Trenčiansky Silvester a vítanie Nového roka sa uskutočnilo
na Mierovom námestí pod názvom Retro Silvester. Chladné
počasie sa podpísalo na malej účasti občanov tejto chvíli.
Program poskladaný z hudobnej produkcie sedemdesiatich
rokov a muzikálu Pomáda tieţ nenalákal. Niektorí chceli
vidieť novoročný ohňostroj, ale keďţe nebol vedený z Trenčianskeho hradu, ale z objektu kina Hviezda pri cestnom
moste, jeho efekt zakrývali okolité budovy. Tí, ktorý pohli
rozumom a vyšli na Mariánske námestie pri farskom kostole,
si ohňostroj pochvaľovali, ţe bol veľmi pekný. Veľa ľudí
radšej odišlo domov, lebo lietajúce petardy a prázdne fľaše
ohrozovali okoloidúcich, alebo blízko stojacich. Po polnoci sa
prítomným občanom prihovoril a do nového roka zaţelal
všetko najlepšie viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo
a vyjadril aj svoje osobné ţelanie, aby padlo rozhodnutie
Vlády Slovenskej republiky vo výstavbe druhého cestného
mosta cez Váh v Trenčíne. Tohoročný program aj s ohňostroj
vyšiel mestskú pokladnicu 4300 eur. Silvestrovská a novoročná noc bola v Trenčíne podľa polície i hasičov pokojná.
Trenčianske noviny 05.01.2009
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Ekonomický ţivot
Mesto Trenčín sa v dňoch 10. - 13. januára 2008 predstavilo
na 17. ročníku medzinárodného veľtrhu turistických moţností
v regiónoch Regiontour v Brne. Prezentácia mesta Trenčín sa
uskutočnilo v rámci výstavnej expozície Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch. Veľtrh bol dobrou príleţitosťou nielen na
prezentáciu, ale najmä na nadväzovanie
uţitočných kontaktov. Počas niekoľkých
oficiálnych
stretnutí mal zástupca primátora Tomáš
Vaňo
príleţitosť
stretnúť sa – okrem
iných aj s prvým námestníkom ministra
zľava – Tomáš Vaňo, Ing. Jíří Vačkář a Ing. Ivan Rybárik
pre regionálnu politiku a cestovný ruch Českej republiky Ing.
Jiřím Vačkářom a štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Ivanom Rybárikom. Pri
tejto príleţitosti český hosť povedal, ţe „do Trenčína sa rád
vraciam. Je to prekrásne mesto a myslím si, ţe si zaslúţi
väčšiu propagáciu.“ Podľa jeho slov priemysel cestovného
ruchu predstavuje dnes významné ekonomické odvetvie,
ktoré prináša národnému hospodárstvu a regiónom veľké
ekonomické zisky. Nespokojnosť s prezentáciou mesta
Trenčín vyjadril predseda
jeho pracovnej komisie pre
cestovný ruch, poslanec
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Martin Barčák, keď povedal, ţe „na toto podujatie chodím
vyše desať rokov a po spoločných prezentáciách s partnerskými mestami z Moravy je trend posledných rokov krokom
späť.“ Mgr. Renáta Kaščáková, vedúca útvaru marketingu
však tvrdí, ţe „prezentácia miest na veľtrhoch je veľmi nákladná a pritom nie príliš účelná. Pochopila to napríklad aj
Trnava, ktorá dnes uţ upúšťa od praxe samostatnej expozície
z minulých rokov. Budovanie dobrých konkrétnych kontaktov
sa dá v prípade Moravy aj priamo z úrovne najbliţších,
v tomto prípade partnerských regiónov Trenčín - Zlín. Zo
širšieho pohľadu zahraničného turistu musí zlákať a presvedčiť k návšteve najskôr celá krajina, prípadne región, aţ potom
konkrétne miesto či mesto. Z tohto pohľadu sme si splnili
povinnosť byť na tomto veľtrhu, no zároveň sme prostriedky
mesta vynaloţili účelne.“ Za najdôleţitejšie z hľadiska cestovného ruchu v Trenčíne povaţuje Mgr. Renáta Kaščáková
v súčasnosti skvalitnenie sluţieb turistického informačného
centra, ktoré musí zúročiť všetky kontakty mesta – aj tie, ktoré
zástupcovia mesta bez ohľadu na rozsah svojho prezentačného
stánku osobne pravidelne nadobúdajú na veľtrhoch cestovného
ruchu či uţ doma, alebo v zahraničí.
Info Trenčín 24.01.2008
Pomocná evidencia 30/1/08
Romantická krása – Ţiarivá ako hviezda bola téma
tohtoročného 16. ročníka Majstrovstiev Slovenska v make-upe
v sobotu 19. januára 2008 usporiadaného v areáli Expo Center.
Porota nemala ľahkú úlohu, keď vyberala najlepších z 18
súťaţiacich vo výberovom kole. Pre líčenie boli charakteristické pôvabne porcelánová pleť, lesklé očné tiene a zmyselné pery. Podľa kritérií súťaţe vytvorený make-up má byť
nositeľný. Súťaţiace mali časový limit 30 minút na základné
líčenie a 30 minút na kompletný make-up. Odborná porota
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okrem techniky líčenia hodnotila detailné vypracovanie očí,
úst, základné líčenie, ako aj celkový dojem, teda súlad odevu a
účesu k stanovenej téme. Medzi súťaţiacimi boli tento rok
opäť aj muţi. Najťaţšie bolo nalíčenie pier. V predkole súťaţili z trenčianskeho regiónu boli aj Simona Burdejová, Jana
Ďurišková a Ivona Kopuncová, ktorá napokon postúpila.
Mladá vizáţistka má uţ s touto súťaţou skúsenosti. Pred
dvomi rokmi sa ešte ako študentka odboru kozmetika Zdruţenej strednej školy hotelových sluţieb a obchodu dostala
medzi náhradníčky tejto súťaţe. Na súťaţi vytvorila svojej
modelke Nine Bolečkovej, zaujímavý trblietavý make-up, ktorý podčiarkol šarm modelky, krásu šiat a celkový dojem.
„Líčenie bolo jemné a romantické. „Najťaţšie bolo asi vypracovanie pier,“ priznala Ivona. Pri príprave na finále bude podľa nej najdôleţitejšie natrénovanie líčenia v stanovenom
časovom limite. „Rozhodujem sa, či ponechám pôvodné líčenie, alebo ho trochu vylepším,“ dodala talentovaná vizáţistka.
Finále Majstrovstiev Slovenskej republiky v make-upe sa
uskutočnia dňa 14. marca 2008 počas medzinárodného
kozmetického veľtrhu Beauty Forum Slovakia na výstavisku
Expo Center.
Trenčianske noviny 31.01.2008
11. ročník Medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien
sa konal v dňoch 26. a 27.
januára 2008 v priestoroch
výstaviska Expo Center a.s.
v Trenčíne. Organizovanie
výstavy schválila a patronát
nad ňou prevzala Medzinárodná kynologická organizácia – FCI. Organizátorom tejto výstavy bola
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Slovenská kynologická jednota, vrcholná kynologická organizácia na Slovensku v spolupráci s Regionálnou organizáciou
Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne. Na výstavu sa
prihlásilo 2700 psov, 231 plemien, z ktorých sa niektoré ešte
budú posudzovať osobitne podľa veľkosti, sfarbenia a druhu
osrstenia. Prihlásených psíkov posudzovalo 20 rozhodcov zo
Slovenska, Čiech, Poľska a Rakúska. Na výstavu boli
prihlásení okrem slovenských aj vystavovatelia z jedenástich
štátov Európy, z ktorých najpočetnejšie mala zastúpenie Česká
republika – 1197 psov, Poľsko – 87, Maďarsko – 58 a
Rakúsko – 48. Slovenskí kynológovia mali na výstave prihlásených 1270 psov. Najviac psov bolo prihlásených z plemien : Golden Retriever – 74, Labrador Retriever 62,
Francúzsky buldoček 59 a
Yorkshire Terrier – 54 psov.
Na výstave boli prihlásené
aj málo vyskytujúce sa plemená, ako napr. Cao da Serra
de Aires, poľský poľovný
pes, Braco Italiano a novo
vzniknuté plemená Tazy –
Stredoázijský chrt a Taigan –
Kirgizský chrt. Vystavovatelia priviezli na obdiv a do súťaţe ovčiarske a pastierske psy,
špice a pôvodné plemená, duriče a farbiare, stavače, prinášače
/retrievery/, sliediče, vodné psy bradáče, molosy, švajčiarske
salašné plemená, teriéry, jazvečíky a chrty. Víťazi, t.j.
najkrajšie jedince jednotlivých plemien súťaţili o
najprestíţnejšie tituly v kaţdý jeden výstavný deň.
Víťazom Medzinárodnej výstavy psov Trenčín 2008 –
Best in show sa stal novofundlandský pes menom King of
Helluland The Depp Blue.
Vlastné poznámky
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Na Mierovom námestí v Trenčíne sa
dňa 1. februára 2008
predpoludním sa občania mesta rozlúčili
s autobusom zn.
Ikarus (Harmonika),
ktorý dvadsať rokov
slúţil trenčianskej
verejnosti. Za toto obdobie odjazdil cca jeden milión kilometrov a ročne
prepravil 125 tisíc cestujúcich. Rozlúčka so starým autobusom bola tak
trocha slávnostná, lebo
bola spojená s odovzdaním do uţívania piatich nových autobusov, z ktorých štyri boli
nízko podlaţné autobusy Karosa Citelis 12 m a jeden bol
nízko podlaţný kĺbový autobus Karosa Citelis 18 m, ako
náhrada za uţ spomínaný Ikarus. Tento krok bol výsledkom
dobrej spolupráce dopravcu s Mestom Trenčín, ktorej
prvoradým cieľom sa stalo skvalitňovanie mestskej hromadnej
dopravy, k čomu začali slúţiť aj najmodernejšie dopravné
prostriedky. Preto od vstupu strategického investora SIRS, a.s.
do Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, a.s. v roku 2005
bolo pre mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne zakúpených
20 nových autobusov Karosa. O rok neskôr začal jazdiť v uliciach Trenčína nízko podlaţný autobus Karosa Citelis a dnešným dňom sa tento počet rozšíril o ďalších päť autobusov
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tohto typu. Je to autobus, ktorý je nasadzovaný na najdlhších
trasách so zástavkami pri nemocnici. Pre tých, ktorý ho
nepoznajú charakteristickým znakom autobusu Karosa Citelis
je vyklápacia plošina pre vozičkárov s bezpečnostným
snímačom pri stredných dverách, zníţená svetlosť nástupného
priestoru umoţňujúca ľahšie nastupovanie rodičov s dieťaťom
v kočíku, telesne postihnutých a starších občanov, zvýšený
počet na sedenie a státie, nehovoriac o tom, ţe má moderný
motor s automatickou prevodovkou, pre zlepšenú orientáciu
cestujúcich slúţi elektronická informačná tabuľa, vyhrievaná
sedačka pre vodiča a CD prehrávač zlepšuje jeho pracovné
podmienky.
Vozidlá odovzdali verejnosti symbolickým prestrihnutím
stuhy primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav
Celler
a predseda
predstavenstva SIRS,
a.s.
Ing.
George
Trabelssie. Pri tejto
príleţitosti v priestore
amfiteátra boli zainteresované do tejto mimoriadnej udalosti aj
deti, ktoré skúšali svoje slávnostné strihanie stuhy zľava – Ing. George Trabelssie, Ing. Branislav Celler
výtvarné cítenie v súťaţi o nakreslenie najkrajšieho autobusu.
Na záver sa uskutočnil odjazd Harmoniky z Mierového
námestia a to aj so záujemcami o poslednú jazdu. Na konci
vyhliadkovej trasy cestujúci prestúpili do nového nízko
podlaţného kĺbového autobusu Karosa Citelis 18 m. Jeho
účastníci si pochvaľovali komfort nového autobusu.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 47/1/08
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Pobočka Slovenskej sporiteľne v Trenčíne priniesla balík
opatrení pre podnikateľov pri prechode slovenskej meny na
euro, podľa ktorých by sa mali správať od 1. januára 2009.
V podstate ide o to, ţe novú menu, teda euro budú potrebovať
nielen banky, ale aj obchodné reťazce, maloobchody či pošty,
teda všetci tí, ktorí beţne pracujú s hotovosťou, preto by sa
mali zásobiť dostatočným mnoţstvom eurobankoviek a euromincí skôr, ako vstúpi euro do platnosti. Vďaka jedinečnej
pomôcke EuroCalculus, zverejnenej na stránke Slovenskej
sporiteľne www.slsp.sk budú môcť aj podnikatelia pôsobiaci
v trenčianskom regióne jednoducho zistiť, koľko eurovej
hotovosti budú potrebovať v prvých dňoch roka 2009, keď sa
stane euro pravdepodobne slovenskou národnou menou.
EuroCalculus je na Slovensku jedinečnou pomôckou na
výpočet potreby eura vhodnej pre podnikateľov. Dobré
skúsenosti s ňou majú rakúski podnikatelia, ktorí ju tieţ vyuţívali pri prechode na euro. Slovenská verzia však na rozdiel
od rakúskej zohľadňuje typické správanie sa zákazníkov u nás.
Slovenská sporiteľňa, ktorá sprístupnila klientom EuroCalculus na svojej webovej stránke www.slsp.sk, chce prispieť
k lepšej pripravenosti podnikateľov na euro. „Kaţdý
podnikateľ, ktorý pracuje s hotovosťou by sa mal predzásobiť
dostatočným mnoţstvom eurových bankoviek a mincí. Ak
podnikatelia včas nahlásia, koľko hotovosti budú potrebovať,
banky im ju dokáţu zabezpečiť,“ konštatovala predsedníčka
predstavenstva a generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne
Regina Ovesny-Straka. Potreba hotovosti závisí od počtu
zákazníkov, výšky obratu i oblasti, v ktorej podnikateľ pôsobí.
Kaţdý podnikateľ, ktorý chce vedieť, koľko eurovej hotovosti
bude potrebovať, zadá do programu EuroCalculus údaje o type
prevádzky, o priemernom obrate na zákazníka a o otváracích
hodinách. Vypočíta sa mu optimálny počet eurových
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bankoviek a mincí, ktoré si môţe následne objednať v banke.
Mal by tak urobiť do 29. februára 2008.
Pre podnikateľov sa doporučuje rešpektovať niekoľko rád,
ktoré budú potrebovať začiatkom roka 2009 veľký objem euro
hotovosti :
naplánovať si dostatočne veľký objem a štruktúru nového
obeţiva a informovať o tom banku čo najskôr,
vytvoriť si zásobu bankoviek takých nominálnych hodnôt,
ktoré budú zodpovedať ich potrebám,
od 1. do 16. januára 2009 (tzv. obdobie duálneho obehu)
budú musieť zo zákona povinne vydávať eurá, aj keď bude
zákazník platiť slovenskými bankovkami a mincami,
treba sa vyhnúť riziku, ţe nebude vedieť pri platení vydávať
svojim klientom, tým spomalíte chod svojich prevádzok
a ohrozíte spokojnosť vašich zákazníkov,
vytvorte si vhodné podmienky na uschovanie eurovej
hotovosti poskytnutej v rámci druhotného predzásobenia,
ktoré budú spĺňať poţiadavky Národnej banky Slovenska.
Zohľadnite skutočnosť, ţe počas prvých dní roku 2009
budete vo svojich obchodných miestach manipulovať s
dvomi menami,
eurovú hotovosť vám banka buď dovezie na miesto určenia,
alebo si ju budete môcť prevziať priamo v pobočkách
banky.
Vlastné poznámky
Dňa 12. februára 2008 sa uskutočnilo 6. zasadnutie Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktoré hodnotilo jej aktivity
a hospodárenie za rok 2007, hodnotilo návrh jej aktivít a rozpočet na rok 2008 a odsúhlasilo program zhromaţdenia
delegátov. Vyhodnotenie plnenia plánu aktivít za rok 2007
predniesol predseda komory Ing. František Dobrodenka.
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Z jeho príhovoru vyplynulo niekoľko zaujímavých údajov,
ktoré doplňujú rozsiahlu činnosť Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Napríklad, ţe :
- uskutočnila tri zahraničné misie do zahraničia – St. Peterburg, Belehrad a Holandsko;
- zabezpečila rokovania piatich misií zo zahraničia na
Slovensku – z Čuvačskej republiky, dvakrát z Ruskej
federácie, Srbska a Rakúska;
- podieľala sa na organizovaní účasti 232 slovenských firiem,
štyroch miest a troch vyšších územných celkov na výstavách v zahraničí;
- podieľala sa na spolu organizovaní jarnej a jesennej časti
výstavy Trenčín mesto módy a výstavy ELO SYS v Trenčíne;
- uskutočnila širokú škálu vzdelávacích aktivít ako sú semináre, kluby, konferencie na Slovensku, ktorých sa zúčastnilo 187 firiem a 153 účastníkov;
- umoţnila členom svojich sekcií a klubov zúčastniť sa na
deviatich stretnutiach podnikateľov pri príleţitosti uskutočnených výstav a veľtrhov;
- bola zapojená do piatich projektov, z ktorých treba
spomenúť – Tvoj dom - Tvoj podnik v Európe (EQUAL),
RIS INSIT-6. rámcový plán, EMERGE-ASIA INVEST,
S.M.A.-Leonardo da Vinci a e-Platon-bilaterálna spolupráca
s Flámskom;
- evidovala 198 osôb, ktoré tvorilo členskú základňu, z nich
bolo 19 mladých podnikateľov.
Návrh plánu aktivít Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na rok 2008 zaznamenáva svojím obsahom a rozsahom ďalší progresívny
rozvoj, najmä vo vzdelávaní podnikateľských subjektov, v obnovení vzťahov s partnerskými komorami v zahraničí, vo zvýšenej starostlivosti o všetky firmy v regióne a aktívne vstu206

povanie do verejného ţivota v regióne uţšou spoluprácou
s vyššími územnými celkami, orgánmi štátnej správy
a samosprávy, vysokými školami na podporu podnikania a pri
tvorbe koncepcií rozvoja.
Vlastné poznámky
Colná a daňová pobočka Colného úradu v Trenčíne na Ulici
K výstavisku sa k 1. marcu 2008 ruší, informovala o tom
hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Milada Hlubočanová.
Objekt doteraz pôvodnej pobočky colného úradu bude zameraný výlučne na správu spotrebných daní. Nové priestory pre
pobočku Colného úradu sa vytvorili na Kasárenskej ulici v
Trenčíne. Súčasne sa do priestorov na Kasárenskej ulici sťahuje aj Stanica colného úradu Trenčín. Výhodou nových priestorov je ich umiestnenie v okrajovej časti mesta, v priemyselnej zóne a v blízkosti diaľničného privádzača. Vhodný
je i colný priestor a skladové priestory. Umiestnením colnej
pobočky a colnej stanice v spoločných priestoroch sa očakáva
skvalitnenie colného konania a zefektívnenie činnosti oboch
útvarov. Predpokladá sa, ţe vytvorením samostatnej colnej
pobočky a jej účelovou dislokáciou z obytnej zóny do
priemyselnej zóny sa trvale odstránia problémy obyvateľov
sídliska Pod Sokolice. Tí sa uţ dlhší čas sťaţovali najmä na
blokovanie ulice a znečisťovanie ţivotného prostredia kamiónmi, ktoré čakali na vybavenie.
Pomocná evidencia 92/1/08
Začiatok roka patrí uţ tradične na trenčianskom výstavisku
tvorcom, výrobcom a obchodníkom s módou. V dňoch 28. aţ
29. februára 2008 sa uskutočnila jarná časť 41. ročníka
medzinárodnej výstavy módy a odievania Trenčín mesto módy. Na celkovej ploche 855 m 2 sa predstavilo 52 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Organizátor výstavy vstúpil do roku 2008 s novým obchodným me207

nom – Expo Center a.s. S touto zmenou súviseli aj zmeny v
korporátnej identite – hlavne uvedenia nového loga spoločnosti. Expo Center a.s. však nezačína od „nuly“, pretoţe nesie
so sebou dlho budovanú dôveru svojich klientov a vďaka tomu
aj pevné miesto na slovenskom výstavníckom trhu. Zmenou
obchodného mena nedošlo k ţiadnej zmene majetku spoločnosti, jej orgánov, alebo zmluvných vzťahov uzatvorených
pred zmenou obchodného mena. Tohtoročná jarná časť
výstavy Trenčín mesto módy ponúkla návštevníkom moţnosť
kontrahovať najnovšie kolekcie vystavujúcich firiem z
dámskej, pánskej i detskej konfekcie, kusového a pleteného
textilu, koţených a koţušinových výrobkov a módnych
doplnkov, ale aj príleţitosť zúčastniť sa sprievodných
podujatí. V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou – Regionálnej kancelárie Trenčín a Asociáciou textilného
a odevného priemyslu pripravili organizátori odborný seminár
„Proexportná politika SR na roky 2007 – 2013“. O moţnostiach podpory exportu podnikateľských subjektov poskytol
aktuálne informácie RNDr. Jaroslav Jarúnek, hlavný štátny
radca Odboru medzinárodného obchodu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
K jarnej časti výstavy Trenčín mesto módy patrí uţ
neodmysliteľne súťaţ mladých módnych tvorcov „Zlatá
Fatima – junior“. Do 16. ročníka tejto súťaţe sa prihlásili
študenti z 14 škôl s 52 kolekciami, ktorí súťaţili v troch
kategóriách.
V kategórii Voľná odevná tvorba bola pre tento rok
vyhlásená téma „Druhá šanca – recyklácia odevu“.
V kategórii Módne doplnky „Moje obľúbené školské
doplnky“ je názov témy.
V kategórii Konfekčná odevná tvorba bola stanovená
téma „Školská rovnošata, ktorú si oblečiem rád“.
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Na predvedených modeloch odborná porota hodnotila
celkový dojem, estetickú úroveň, invenčnosť exponátu,
vhodnosť pouţitého materiálu, pôvodnosť a originalitu
modelu ako aj jeho funkčnosť. A tak široká odborná a laická
verejnosť mala moţnosť vidieť kreativitu a zručnosť študentov
z celého Slovenska, ale aj Maďarskej republiky.
Slávnostné otvorenie výstavy bolo spojené tradičnou s
módnou prehliadkou Móda Laugaricio, počas ktorej sa
predstavili víťazi súťaţe Zlatá Fatima – junior 2008,
vystavujúce firmy a zástupcovia Asociácie koţušníkov
Slovenska, člena International Fur Trade Federation Londýn.
Najnovšie módne trendy boli prezentované aj vo
farebniciach, materiáloch a strihoch Fóra trendov, ktoré na
tému “Horizonty módy” pripravila pre návštevníkov Jana
Částková, vedúca módneho ateliéru D-clubu. Počas výstavy
nebudú chýbať ani módne prehliadky.
Vlastné poznámky
Uţ po štvrtýkrát prinieslo trenčianske výstavisko v dňoch
29. februára a 1. marca 2008 výstavu golfových potrieb Golf,
na ktorej sa na celkovej ploche 520 m2 predstavilo 44 vystavovateľov. V posledných rokoch vývoj golfu na Slovensku
napredoval rýchlym tempom. Dokonca sú rozpracované viaceré projekty golfových ihrísk, ktoré majú u nás vyrásť a
zvyšuje sa aj počet registrovaných golfistov. K rozvoju tohto
čoraz viac obľúbeného športu chcú organizátori napomôcť aj
jedinou odbornou výstavou svojho druhu na Slovensku, ktorej
zámerom je priblíţiť širokej verejnosti toto atraktívne odvetvie. Na výstave Golf sa tento rok predstavili takmer všetky
golfové kluby, ktoré máme na Slovensku. Prezentovali sa a
golfové potreby predávali viaceré firmy, u ktorých nájdu návštevníci golfové značky ako Callaway, Cobra, Titleist, FootJoy, Top Flite, Ben Hogan, Nike golf, Odyssey, Ping, Cobra,
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Stuburt, Tiger Cub, Bushnell, RAM Golf, Srixon, Adidas golf,
Taylor Made, Maxfli, Mitsushiba, Legend, Rossa, Paragon,
Penn, Lignum a mnoho iných. Od značiek Oscar Jacobson,
Casall a Lannér bude zastúpené aj špeciálne golfové oblečenie. Nechýbali ani prezentácie firiem, ktoré navrhujú golfové ihriská a poskytujú o ne komplexnú starostlivosť. Predstavili sa aj firmy, ktoré majú vo svojej ponuke umelé povrchy
a golfové vozíky. Atrakciou výstavy bol indoor driving range,
kde si mohli záujemcovia pod dohľadom odborníka bezplatne
vyskúšať golfový odpal priamo v pavilóne. Ťahákom určite
bude aj najmodernejší golfový trenaţér na svete Aboutgolf.
Vlastné poznámky
V týţdni od 21. do 28. februára 2008 bola odvysielaná v Televízii Trenčín reportáţ, ktorej hlavnou témou bola realizácia
nového cestného mostu v Trenčíne, v ktorej k tejto problematike vystúpil minister dopravy Vlády Slovenskej republiky
Ing. Ľubomír Váţny. V písomnej podobe otázky s odpoveďami prinieslo vydanie Infa Trenčín zo dňa 6. marca 2008 :
Televízia Trenčín – Vláda Slovenskej republiky schválila
priority budovania ciest prvej triedy na roky 2007 – 2010.
Trenčiansky most sa medzi nimi nachádza. Čo si myslíte,
podľa plánov ministerstva, kedy by
sa mohlo uţ konečne začať
s výstavbou tohto mosta ?
Ing. Váţny : Viem, ţe trenčiansky
most ťaţí obyvateľov Trenčína, ale aj
tranzitujúcich obyvateľov a uvedomujeme si váţnosť tejto situácie a zaradili
sme túto stavbu do programu výstavby
ciest prvej triedy. Začať by sa mala
v desiatom mesiaci 2008 a ukončiť čo
najskôr v roku 2011.
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Televízia Trenčín – Určite máte aj poznatky, ţe
trenčiansky most je pre Trenčín veľmi dôleţitý, nakoľko
sa tam denne tvoria zápchy a my, čo ţijeme v tomto meste,
to naozaj poznáme. Zaznievali aj také negatívne ohlasy, ţe
mesto Trenčín vynaloţilo neúčelné financie, nakoľko
zafinancovalo projektovú dokumentáciu za takmer 50 miliónov Sk. Vy si myslíte, ţe to pomohlo aj urýchleniu toho
procesu, alebo ţe to bol správny krok? Alebo sa malo
predsa len čakať na ministerstvo?
Ing. Váţny : Jednoznačne pomohlo, pretoţe takáto spolupráca
s mestami a obcami je jednoznačne vítaná. Takéto zrýchlenie
procesu je moţné len vtedy, ak sa do toho zainteresovalo aj
Mesto Trenčín a pravda je niekde napoly, pretoţe pôvodne
táto stavba nemala byť realizovaná v rámci štátnych ciest. My
sme potom v spolupráci s mestom vymysleli takú konštrukciu,
ţe sme zaradili túto cestu a strategicky sme ju aj napojili aj na
súčasnú diaľnicu a v prípade, ţe by tieto aktivity mesta neboli,
tak, si myslím, ţe tá stavba by bola odsúdená na podstatne
neskoršie začatie a moţno aj v inej trase ako je teraz. Tam,
kde mestá spolupracujú lepšie, tak rýchlejšie stavby
prebiehajú, začínajú a aj ukončujú. Tá prípravná fáza je veľmi
náročná a v podstate tie kapacity, ktoré majú mestá a obce vo
svojom prostredí, nám veľmi napomôţu.
Televízia Trenčín : Jeden z dôleţitých krokov bolo aj
majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov potrebných
pre výstavbu tohto mosta, čiţe rovnako schvaľujete, ţe
tento krok vám pomohol?
Ing. Váţny : Zase schvaľujem, pretoţe to urýchlilo celý
proces, ale pravda je taká, ţe mesto nerobilo majetko-právne
vysporiadanie, to znamená, ţe za pozemky bude platiť štát,
resp. Slovenská správa ciest. Ale mesto pomohlo v tom
právnom servise tak, ţe zabezpečilo budúce právne vzťahy, to
znamená zmluvy o budúcich zmluvách, resp. kúpne zmluvy
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a mesto zaplatilo len právny servis, nie ceny pozemkov. Ale
ten krok je takisto ústretový a nám pomohol k tomu, ţe sa táto
stavba môţe začať v tých termínoch. My sme si uvedomovali
váţnosť tejto stavby a dôleţitosť spustenia tejto stavby. Bol
tam taký sústredený tlak. To znamená snaha mesta, snaha
koaličných poslancov z Trenčína a okolia. Toto všetko je
ovocie toho, ţe tá stavba môţe začať v týchto termínoch ako
som povedal.
Televízia Trenčín : Aj v našich médiách zaznievali uţ
viaceré termíny v súvislosti s pripravovanou výstavbou
mosta. Je teda uţ všetko pripravené tak, ţe ten termín,
ktorý ste povedali, bude naozaj konečný?
Ing. Váţny : Máme tam ešte určité otázniky a musíme do
piateho mesiaca pripraviť tendrovú dokumentáciu. Ale na tých
podkladoch, ktoré pripravilo mesto, sa dá stavať. Sme
presvedčení o tom, ţe v piatom mesiaci 2008 budeme mať
tendrovú dokumentáciu v takom štádiu, aby bola spôsobilá na
vyhlásenie tendra. A ak tender vyhlásime v piatom aţ šiestom
mesiaci, tak tie termíny sú potom reálne.
T Televízia Trenčín – Do akých finančných nákladov sa
vyšplhá teda stavba?
Ing. Váţny : To ukáţe aţ tender, ale zatiaľ naše odhady
hovoria, ţe to bude niečo cez dve miliardy slovenských korún.
Stavba je dlhá cca 2,5 km, má tri náročné mostné objekty, ten
najväčší cez Biskupický kanál je cca 540 m dlhý, 15 metrov
vysoký most a sú tam ešte dva menšie mosty, tri mimoúrovňové kriţovatky. Takţe stavba je pomerne náročná, pretoţe vedie intravilánom mesta, ale pevne verím, ţe v tých termínoch, ktoré sme sa zaviazali, zvládneme.
Info Trenčín 06.03.2008
Pomocná evidencia 115/1/08
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Začiatok roka patrí uţ tradične na trenčianskom výstavisku
tvorcom, výrobcom a obchodníkom s módou. V dňoch 28. aţ
29. februára 2008 sa uskutočnila jarná časť 41. ročníka
medzinárodnej výstavy módy a odievania Trenčín mesto módy 2008. Na celkovej ploche 855 m2 sa predstavilo 52 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska.
Organizátor výstavy vstúpil do roku 2008 s novým obchodným menom – Expo Center a.s. S touto zmenou súviseli aj
zmeny v korporátnej identite – hlavne uvedenia nového loga
spoločnosti. Expo Center a.s. však nezačína od „nuly“, pretoţe
nesie so sebou dlho budovanú dôveru svojich klientov a vďaka
tomu aj pevné miesto na slovenskom výstavníckom trhu.
Zmenou obchodného mena nedošlo k ţiadnej zmene majetku
spoločnosti, jej orgánov, alebo zmluvných vzťahov uzatvorených pred zmenou obchodného mena. Tohtoročná jarná časť
výstavy Trenčín mesto módy ponúkla návštevníkom moţnosť
kontrahovať najnovšie kolekcie vystavujúcich firiem z dámskej, pánskej i detskej konfekcie, kusového a pleteného textilu,
koţených a koţušinových výrobkov a módnych doplnkov, ale
aj príleţitosť zúčastniť sa sprievodných podujatí. V spolupráci
s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou – Regionálnej
kancelárie Trenčín a Asociáciou textilného a odevného priemyslu pripravili organizátori odborný seminár „Proexportná
politika Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013“. O
moţnostiach podpory exportu podnikateľských subjektov
poskytol aktuálne informácie RNDr. Jaroslav Jarúnek,
hlavný štátny radca Odboru medzinárodného obchodu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Do 14. ročníka súťaţe Zlatá Fatima – junior 2008, ktorá
bola vyhlásená v troch kategóriách – voľná odevná tvorba,
konfekčná odevná tvorba a módne doplnky sa zapojilo 14
stredných odborných škôl a učilíšť zo Slovenska aj z Českej
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republiky, ktorí predviedli celkom 45 súťaţných kolekcií.
Súťaţné kolekcie hodnotila päťčlenná odborná komora pod
vedením vedúcej ateliéru odevnej tvorby Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave Júlie Sabovej Témami tohtoročnej súťaţe Zlatá Fatima junior 2008 boli :
- v kategórii Voľná odevná tvorba to bola téma „Druhá
šanca“. Víťazom kategórie sa stala Lenka Štofová
zo Zdruţenej strednej školy hotelových sluţieb a obchodu
v Michalovce za kolekciu Tkané kúzlo
- v kategórii Konfekčná odevná tvorba bola témou „Školská
rovnošata, ktorú si rád oblečiem“. Víťazom kategórie sa
stala Barbora Virágová s Petrou Schultzovou zo Spojenej
školy v Bratislave za kolekciu Equal.
- v kategórii pre Módne doplnky bola stanovená téma „Moje
obľúbené školské doplnky“. Ocenenia neboli udelené.
- za Top Model Zlatá Fatima – junior 2008 bola vyhlásená
kolekcia „Art Style“ od Kristíny Fečkovej s kolektívom
modelovej dielne 3.E zo Strednej priemyselnej školy
odevnej vo Svidníku.
Na predvedených modeloch odborná porota hodnotila
celkový dojem, estetickú úroveň, invenčnosť exponátu, vhodnosť pouţitého materiálu, pôvodnosť a originalitu modelu ako
aj jeho funkčnosť. A tak široká odborná a laická verejnosť
mala moţnosť vidieť kreativitu a zručnosť študentov z celého
Slovenska, ale aj Maďarskej republiky. Slávnostné otvorenie
výstavy bolo spojené tradičnou s módnou prehliadkou Móda
Laugaricio, počas ktorej sa predstavili aj víťazi súťaţe Zlatá
Fatima – junior 2008, vystavujúce firmy a zástupcovia
Asociácie koţušníkov Slovenska. Najnovšie módne trendy
boli prezentované aj vo farebniciach, materiáloch a strihoch
Fóra trendov, ktoré na tému “Horizonty módy” pripravila pre
návštevníkov Jana Částková, vedúca módneho ateliéru Dclubu.
214

Vlastné poznámky
TASR dňa 8. marca 2008 priniesla správu, ţe na druhý
cestný most v Trenčíne si budú jeho obyvatelia počkať o rok
dlhšie, lebo termín ukončenia stavby sa posúva na rok 2012.
Slovenská správa ciest predpokladala, ţe začiatok výstavby
bude na jar roku 2008. Teraz sa hovorí sa však hovorí
o presune začiatku výstavby na leto, prípadne aţ jeseň 2008.
Slovenská správa ciest čaká na nadobudnutie právoplatnosti
stavebného povolenia. Vláda Slovenskej republiky výstavbu
nového mosta za pribliţne 2,5 miliardy Sk pritom schválila uţ
v roku 2007. Riešenie dopravy je podľa vyjadrenia mesta
Trenčín jeho prioritou, lebo cez jediný trenčiansky most
prechádza denne podľa štatistiky denne 24.400 áut, čo je
napríklad ešte viac ako na ceste k povestnej kriţovatke v
Povaţskej Bystrici. Mesto býva kaţdý deň upchaté, v centre sa
zhusťuje doprava, pretoţe Váh a lesopark Brezina delí krajské
mesto na tri časti. Mesto Trenčín v novembri 2008 zvolalo
mimoriadne zastupiteľstvo s cieľom schváliť odkúpenie
posledných nevysporiadaných pozemkov pod plánovaným
mostom. Dokopy išlo asi o 1 500 zmlúv v hodnote okolo 100
miliónov Sk. Pozemky následne predávali Slovenskej správe
ciest. Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler veril, ţe
do konca roka bude vydané stavebné povolenie. To sa však
stalo aţ pred dvoma týţdňami. „Povolenie nadobudne právoplatnosť po mesiaci od vydania, ak sa nikto proti nemu
neodvolá. V apríli 2008 by sme chceli vyhlásiť verejnú súťaţ
na zhotoviteľa stavby, v auguste alebo v septembri, ak
nenastanú problémy s verejným obstarávaním, by sa mohlo
odovzdávať stavenisko“, uviedla Iveta Fedorová z Slovenskej
správy ciest. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Ľubomír Váţny pre miestnu televíziu
nedávno uviedol, ţe reálny predpoklad začiatku výstavby je
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október 2008. Mesto pre urýchlenie výstavby nového mostu
samé financovalo projektovú dokumentáciu za takmer 50
miliónov Sk, hoci investorom je štát. To sa nepáči miestnej
opozícii, nakoľko by mohlo ísť o neúčelne vynaloţené
investície. „Výstavba nového mosta sa neoneskorí, práve
naopak, aj podľa aktuálneho vyjadrenia ministra dopravy sa
vďaka spolupráci s Mestom Trenčín podstatne zrýchli“
potvrdil Peter Uher z Kancelárie primátora mesta Trenčín.
Zároveň dodal, ţe všetky zverejňované termíny boli
sprostredkované zo Slovenskej správa ciest. „Mesto Trenčín
riešilo prípravu mosta iba po moment vypracovania projektových dokumentácií. Slovenská správa ciest mala na starosti
projekt, teda aj stavebné povolenie” dodal Peter Uher.
Slovenská správa ciest však tvrdí, ţe mesto im malo
odovzdať celý projekt aj so stavebným povolením. „Mesto
Trenčín poţiadalo Krajský úrad v Trenčíne pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie o vydanie stavebného povolenia na
spomínanú stavbu v našom mene, pod našou hlavičkou, aby
stavebné povolenie bolo napísané uţ na Slovenskú správu
ciest, čiţe vybavuje ho mesto,” kontrovala Iveta Fedorová.
Most bude stáť asi dva kilometre juţne od súčasného. Stane sa
aj diaľničným privádzačom na najväčšie trenčianske sídlisko
Juh, v neposlednom rade povedie do rozširujúcej sa nákupnej
zóny na výpadovke smerom na Prievidzu alebo Brno. V
súčasnosti je tam šesť obchodných domov, chystá sa tam aj
výstavba rozsiahleho nákupného centra za tri miliardy Sk.
Most je zároveň prvou etapou juhovýchodného obchvatu
mesta, ktorý má viesť poza lesopark Brezina smerom na
Ţilinu.
tasr.sk 08.03.2008
Pomocná evidencia 123/1/08
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Dlhodobým zámerom Mesta Trenčín je oţiviť oba brehy
rieky Váh. Hoci je promenáda zatiaľ len v rovine ideí, prvé
kroky k zatraktívneniu a oţiveniu hrádze sú spravené.
Jedným z nich je aj
skultúrnenie priestorov na mieste
bývalého bitúnku.
Tie boli po jeho
opustení dlho pochmúrnym miestom,
hoci na atraktívnom
mieste. Dňa 6. marca 2008 bolo slávnostne otvorené stavenisko novej zástavby,
na ktorom v priebehu rokov 2008 a 2009 vyrastie šesť
bytových domov so 102 dvojizbovými, trojizbovými,
štvorizbovýmí a nadštardnými štvorizbovýmí bytmi na
šiestom poschodí a administratívna budova. CityLight novej
zástavby odhalil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler a zástupca spoločnosti De Bondt Ing. Martin Bútora.
Developerom projektu je spoločnosť Trenčianska Riviéra
s.r.o., ktorej majiteľom je holandský investičný fond CEREFF
N.V. Projekt Riviéra je prvým krokom k obytneniu nábreţia
Váhu v centre mesta.
Vlastné poznámky
Moderné frézy na asfalt, nakladacie lyţice, sypače, radlice i
sekačky trávy a ďalšie typy strojov bolo moţné vidieť na
Predvádzacom dni cestnej techniky v Trenčíne dňa
12. marca 2008 v areáli Domova mládeţe na Staničnej ulici
v Trenčíne. Oficiálne ho otvoril predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo
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svojom príhovore, ţe po zmene financovania Správy ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu, stala sa táto v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti výhradným distribútorom cestnej techniky
z českej firmy Korekt v Slovenskej republike. Na prezentáciu
jej najnovších výrobkov na zimnú i letnú údrţbu ciest boli
pozvaní zástupcovia odborov dopravy ostatných slovenských
krajov, Slovenskej
správy ciest, Národnej diaľničnej
spoločnosti, ako aj
firmy, ktoré sa
zaoberajú údrţbou
mestských komunikácií. Na záver
vyslovil presvedčenie, ţe prezentácia pomôţe všetkým, ktorí sa zaoberajú údrţbou ciest, posunúť kvalitu tejto činnosti dopredu.
Riaditeľ Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Stanislav Lališ vo svojom príhovore pripomenul, ţe
správa ciest nie je len výhradným dovozcom tejto techniky,
ale ţe zabezpečuje aj jej servis na Slovensku. Za najpozoruhodnejšie novinky označil najmä rôzne špeciálne prídavné
zariadenia, ktoré umoţňujú vyuţiť jeden stroj obmenou prídavných zariadení na viacero činností, sú to teda oveľa
všestrannejšie mechanizmy, ako niekdajšie cestné stroje.
V porovnaní s inými podobnými dováţanými zariadeniami,
majú české stroje pre slovenských cestárov aj prijateľnejšie
ceny. Podľa riaditeľa spoločnosti Korekt Jaroslava Charváta
je táto nová forma slovensko – českej spolupráce - pokračovaním dlhodobých kontaktov Realizačných dielní v Blansku
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a v Povaţskej Bystrici, ktoré sa datujú od roku 1985. Súčasťou
predvádzacieho dňa boli aj praktické ukáţky niektorých
cestných strojov.
tsk.sk 13.03.2008
Pomocná evidencia 148/1/08
Krása a pôvab ovládlo trenčianske výstavisko Expo Center
a.s. Trenčín od 13. do 15. marca 2008 16. ročníkom medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty® Forum Slovakia,
ktorý sa organizuje v spolupráci s nemeckou firmou Health &
Beauty Trade Fairs GmbH & Co. KG. Na celkovej ploche
5.350 m2 sa predstavilo najnovšie trendy v účesovej tvorbe,
líčení a nechtovom dizajne 116 vystavovateľov zo Slovenska,
Českej republiky, Maďarska a Poľska. Vo svojej histórii tak
tento kozmetický veľtrh s najdlhšou tradíciou na Slovensku
zaznamenal rekordne obsadenú výstavnú plochu. Zaslúţene o
ňom moţno teda povedať, ţe je slovenským sviatkom krásy,
ktorý kaţdoročne do Trenčína priláka širokú odbornú i laickú
verejnosť. Punc kvality dáva veľtrhu Beauty® Forum Slovakia tradične bohatý sprievodný program. Jeho dôleţitou
súčasťou boli 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. Uţ
neodmysliteľnými sprievodnými podujatiami veľtrhu sa stali
domáce šampionáty v make – upe, nail designe, nail arte a v
body arte.
Témou Majstrovstiev Slovenskej republiky v make-upe
pre rok 2008 bola „Romantická krása – Ţiarivá ako hviezda“.
Uţ samotný názov evokoval predstavu make-upu, ktorý sa
vyznačuje svetlou, pôvabne porcelánovou pleťou, lesklými
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očnými tieňmi a ich jemnými prechodmi, veľkoryso plošne
nanesenou farbou na líčka a lesklými, zmyselnými perami.
Okrem techniky líčenia odborná porota hodnotila detailné
vypracovanie očí, úst, základné líčenie a celkový dojem.
Šiestich najlepších z 22 prihlásených súťaţiacich vybrala do
finále majstrovstiev odborná porota v predkole, ktoré sa
konalo 19. januára 2008 na trenčianskom výstavisku. Do finále postúpili – Dominika Furdová z Vrábľov, Eva Horňáková
zo Zvolena, Veronika Huťková z Banskej Bystrice, Martina
Kaisová z Martina, Ivona Kopuncová z Trenčína a Silvia
Pišová z Banskej Bystrice. Pre prípad neúčasti niektorej
finalistky porota určila aj náhradníkov Michaelu Bernátovú z
Martina a Tomáša Vidu z Hostí. Najlepšie sa umiestnili :
1. miesto Eva Horňáková, Zvolen
2. miesto Silvia Pišová, Banská Bystrica
3. miesto Veronika Huťková, Banská Bystrica
Cenu divákov získala Eva Horňáková, Zvolen
Víťazka postúpila na 21. medzinárodné majstrovstvá v
make-upe Masters´Award Make-up® 2008 v Mníchove.
Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail arte sa konali
uţ ôsmy raz. Úlohou súťaţiacich bolo ozdobiť vopred vymodelované nechty ľubovolnej dĺţky alebo vopred upravené
prírodné nechty na oboch rukách modelky. Kaţdý účastník má
právo na vlastný výber pracovnej metódy. Nechty na oboch
rukách budú opäť súťaţiaci zdobiť na tému podľa vlastného
výberu. Umiestnenie najlepších súťaţiacich:
1. miesto Veronika Krásová, Česká Třebová, Česká republika
Téma : Bond Girl, počet bodov : 285
2. miesto Nikolett Balogh, Komárno
Téma : Pirát z Karibiku, počet bodov : 258
3. miesto Andrea Hendrychová, Doksy, Česká republika
Téma : Moulin Rouge, počet bodov : 251
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4. miesto Bibiána Gagová, Trenčín
Téma : Oheň Flamenga, počet bodov: 180
Víťazka tejto súťaţe postúpil na Majstrovstvá Európy, ktorá
sa uskutočnia v Spolkovej republike Nemecko.
Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail designe.
rozdelili súťaţiacich do dvoch kategórií – „začiatočníci“ a
„profesionáli“, ktorí museli v stanovenom časovom limite vymodelovať nechty na oboch rukách modelky voľnou
technikou.
1. miesto Dana Vizárová
2 . miesto Michaela Čepcová
3 . miesto Barbora Lašová
Víťazka súťaţe bude reprezentovať Slovenskú republiku na
Majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať počas
veľtrhu Beauty ® Forum Műnchen 2008.
V spolupráci s firmou Tasha Cosmetics, s.r.o. pripravili
organizátori štvrtý ročník Majstrovstvá Slovenskej republiky v maľovaní na telo
– Body Art vo voľnej disciplíne Free Art – maľovanie na telo podľa vlastného návrhu na tému
„Ţivot v raji“. Súťaţiaci si
v priestoroch trenčianskeho výstaviska v rámci
vlastnej prípravy svoj model predmaľovali a na
móle uţ domaľovali len
niektoré detaily. Odborná
víťazka Andrea Jacková so svojou modelkou Kristínou
porota hodnotila kreativitu nápadu a pouţitých doplnkov, precíznosť prevedenia a
čistotu maľby, osobné nasadenie, obtiaţnosť vybraného nápadu a celkový dojem. Umiestnenie najlepších :
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1. miesto Andrea Jacková, Piešťany, za model Pokušenie z
raja
2. miesto Lívia Boliešiková, Bojnice, za model Kolibrík
3. miesto Gabriela Bučeková, Bratislava, za model Modrý Karibik
Víťazka postúpila na Otvorené majstrovstvá Českej republiky v Prahe.
V poradí tretí ročník odbornej podiatrickej súťaţe Beauty
Foot o pohár veľtrhu Beauty® Forum Slovakia 2008 pripravila sekcia pedikérov z Asociácia profesionálov pre krásu a
relaxáciu. 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 uprava nechty pomocou UV gélov.
Umiestnenie najlepších :
1. miesto Eva Mrázová, Trnava
2. miesto Katarína Tomanová, Dubnica nad Váhom
3. miesto Hana Udvárdyová, Banská Bystrica
Víťazka súťaţe postúpila na súťaţ v Českej repuiblike.
Veľkej popularite sa tešila najúspešnejšia celoslovenská
súťaţ v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike Pohár
Laugaricio, na ktorej sa podieľal popredný slovenský vizáţista Branislav Grőhling a Spoločnosť kaderníkov a vizáţistov
Slovenskej republiky.
V účesovej tvorbe boli v kategórii študentov vyhlásené
disciplíny „Denný účes – Victoria Beckham“, v ktorej sa
najlepšie umiestnili :
1. miesto Bendţalová Alţbeta, Stredné odborné učilište
stavebné, Spišská Nová Ves
2. miesto Ngvyen Mário, Zdruţená stredná škola sluţieb,
Zvolen
3. miesto Sabová Lenka, Stredné odborné učilište odevné,
Vrbové
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V disciplíne „Spoločenský účes – Angelika – Markíza anjelov“sa najlepšie umiestnili :
1. miesto Petrenková Agáta, Stredné odborné učilište sluţieb Slovenského zväzu výrobných druţstiev,
Bardejov
2. miesto Krebesová Monika, Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu, Prievidza
3. miesto Bdţochová Veronika, Stredné odborné učilište stavebné, Spišská NováVes
V spoločnej kategórii dospelí a študenti bola vyhlásená
voľná disciplína „Zhýralý Moulen Rouge“, v ktorej sa najlepšie umiestnili :
1. miesto Janigová Melinda, Melír kaderníctvo, Štúrovo
2. miesto Harmady Juraj, Zdruţená stredná škola, Levice
3. miesto Mušinská Jaroslava, Stredného odborného učilišťa
sluţieb Slovenského zväzu výrobných druţstiev, Bardejov
V dekoratívnej kozmetike súťaţili len študenti v disciplíne
„Morská panna“, v ktorej sa najlepšie umiestnili :
1. miesto Klučárová Monika, Stredisko praktického
vyučovania, Nitra
2. miesto Cavarová Zuzana, Zdruţená stredná škola sluţieb,
Zvolen
3. miesto Kozáková Veronika, Zdruţená stredná škola,
Hlohovec
Zvláštnu cenu získal Martin Vitovič, Zdruţená stredná škola
sluţieb, Prešov
Vlastné poznámky
V Trenčíne vyrastá nové nákupné centrum Laugaricio na
juţnom okraji Trenčína, v časti Belá, v blízkosti obchodných
domov Tesco a Nay. „Celková výška investícií dosiahne takmer tri miliardy Sk uviedla na tlačovej besede Katarína Lindberg, investičná manaţérka CSIA. „Predajná plocha Lauga223

rícia dosiahne 67-tisíc m2 a nesmiernou výhodou je práve
veľkosť obchodného centra, umoţňujúce fázovanie projektu
tak, aby sa prispôsobilo dopytu medzinárodných reťazcov,
ktoré postupne vstupujú na slovenský trh“.
V prvej fáze výstavby obchodného domu je naplánovaný
objekt nákupného
móla, ktorý pozostáva z galérie,
supermarketu a
menších obchodných prevádzok,
ktorého otvorenie
je naplánované
na marec 2009.
Na
pozemku
vzniknú ďalšie
prenajímateľné
objekty a 800 parkovacích miest. Investície v tejto fáze dosiahnu 1,8 miliardy Sk. Druhá fáza výstavby bude závisieť od
dopytu klientov. Investor plánuje ďalšie rozšírenie Laugaricia
o 15-tisíc m2. Pribudne nová samostatná budova, vhodná pre
veľký obchodný reťazec. V blízkosti vybudujú aj ďalšie
prenajímateľné objekty. Počet parkovacích miest sa rozšíri na
1.700. Druhá fáza sa plánuje ukončiť s odstupom asi 12 aţ 24
mesiacov. Výhodou Laugaricia je v tom, na rozdiel od iných
nákupných centier, ţe má moţnosť ponúknuť priestory novým
značkám, ktoré prichádzajú na náš trh.
„Laugaricio sa nachádza aj vo veľmi zaujímavej lokalite,
ktoré bude novým mostom, ktorý sa ma začať budovať na
jeseň roka 2008, ľahko dostupné priamo z diaľnice D-1“ konštatoval primátor Trenčína Ing. Branislav Celler. Predpokladá sa, ţe sem budú chodiť nakupovať nielen Trenčania, ale aj
ľudia z okolia. Dopravnej situácii v okolí významne pomôţe
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dobudovanie nového cestného mosta a súvisiacich kriţovatiek.
Ľuďom uľahčí nakupovanie aj podchod, ktorý Laugaricio
prepojí so susediacimi obchodnými domami.
Viac ako polovicu obchodov bude tvoriť móda, doplnia ju
športové predajne, hračky, obuv a iné. V centre bude priestor
aj pre zábavu a štandardnú ponuku sluţieb ako čistiareň,
kaderníctvo a banky.
Info Trenčín 20.03.2008
Pomocná evidencia 150/1/08
V Trenčíne dňa 3. apríla 2008 slávnostne otvorili nové Medzinárodné vzdelávacie centrum so zameraním na strojárstvo. Má pre svoje školiace odbory riadnu akreditáciu.
Vzniklo v priestoroch firmy BOST SK v Trenčíne, ktoré
podobným spôsobom uţ niekoľko
rokov spolupracuje
s Trenčianskou univerzitou Alexandra
Dubčeka. V novom
vzdelávacom centre
budú školiť najmä
študentov z jej
technických fakúlt,
no zároveň poslúţi
aj pre štáty prakticky z celého sveta. Výstavba vzdelávacieho
centra stála zhruba 5 miliónov Sk, má kapacitu 30 miest
a trvala tri roky. Prestrihnutie symbolickej stuhy vykonal
generálny riaditeľ firmy BOST Sk Ing. Vladimír Bielik a
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Miroslav Mečár, CSc. Pri tejto príleţitosti rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav
Mečár, CSc. povedal, ţe „takýmto spôsobom si univerzita
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vylepšuje svoju materiálnu bázu. Vo výuke sú technológie,
ktoré si ţiadna vysoká škola nemôţe nikdy dovoliť, pretoţe
má krátku ţivotnosť. Učitelia a študenti našej univerzity sú
takto vo výhode, pretoţe sa dostávajú k tomu, čo je
najmodernejšie vo svete. A takto má vlastne má byť. Treba
oceniť, ţe existuje práve táto firma, ktorá vidí svoju stratégiu
v školstve“. O filozofii firmy BOST Sk povedal jej generálny
riaditeľ Ing. Vladimír Bielik, ţe sa snaţí dostať k najnovším
technológiám v oblasti strojárenskej výroby a tú sprostredkovávať tým, ktorí majú o ňu záujem. „Výhodnou vlastnosťou
nášho zriadeného vzdelávacieho centra je skutočnosť, ţe
podnikateľ uţ nebude musieť čakať na zácvik nového absolventa, pretoţe ten bude uţ pripravený do výroby prostredníctvom školiaceho centra. Vysokú vzdelanostnú úroveň
študentov budú zabezpečovať pedagógovia, vyškolení špeciálne k problematike v renomovaných zahraničných firmách.
Podstatné
bude
najmä
vyuţitie
strojárskych technológií v praxi“.
A ešte jednu zaujímavú myšlienku
spomenul
Ing.
Vladimír Bielik,
ţe „mladí budú
vlastne mať interaktívny prístup k
najmodernejším technológiám. Je to práve spôsob, akoby mali
smerovať vysoké školy k tomu, aby nemuseli zbytočne
vynakladať veľké prostriedky.“ Vzdelávacie centrum nečakalo
na dnešný deň otvorenia, ale uţ v ňom prebieha letný semester
praktického vyučovania trenčianskych vysokoškolákov. Takto
vyškolení odborníci by mali nájsť uplatnenie nielen doma, ale
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aj v zahraničí. Príkladom spolupráce so zahraničím je projekt,
ktorý sa rozbieha s agentúrou SARIO pod názvom „Voda pre
Irak“, ktorým sa školia odborníci pre túto krajinu.
Vlastné poznámky
Začiatok jari sprevádzala aj tento rok na trenčianskom výstavisku pätica špecializovaných výstav Záhradkár, Včelár,
Zdravý ţivotný štýl, Keramika a sklo a po prvýkrát aj výstava
Poľovníctvo – Rybárstvo. Od 9. apríla do 12. apríla 2008 sa na
celkovej ploche 4 432 m 2 sa predstavilo 197 vystavovateľov
zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Nemecka a Maďarska. Stredobodom diania bol uţ tradične veľtrh záhradkárskych potrieb Záhradkár, ktorý patrí k najnavštevovanejším trenčianskym
výstavným podujatiam. Uţ 14 rokov ho
organizuje výstavisko Expo Center a.s.,
Trenčín v spolupráci
s redakciou časopisu
Záhradkár a Slovenským zväzom záhradkárov. Široký sortiment osív, sadív, okrasných a úţitkových rastlín, záhradkárskych potrieb a malej poľnohospodárskej techniky tentoraz
ponúkol 97 vystavovateľov na celkovej ploche 2 500 m2. Na
veľtrhu nechýbali ani ukáţky prác s rastlinami a rozličným
náradím i strojmi. Pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť
boli pripravené prednášky a semináre k záhradkárskej problematike ako „Starostlivosť o skalku na jar“, „Kvety na okná
a balkóny“, „Ochrana ovocných drevín na jar“, „Susedské
vzťahy v záhradách“ a „Výsadba a sortiment kôstkovín“. Ich
vysokú odbornú úroveň garantovala účasť prof. Ing. Ivana
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Hričovského, DrSc., ktorý tento rok upriamil pozornosť na
starostlivosť o jahody na jar. Zaujímavé boli aj ukáţky aranţovania kvetín, ktoré budú predvádzali študenti Zdruţenej
strednej školy záhradníckej Malinovo a Zdruţenej strednej
školy poľnohospodárskej Rakovice.
Prehľad o sortimente včelárskych potrieb a včelích produktov priniesla uţ dvanásty rok výstava Včelár, na ktorej sa
tento rok odprezentovalo 13 vystavovateľov na ploche 295 m2.
Vďaka úzkej spolupráci so Slovenským zväzom včelárov bol pre
návštevníkov tejto výstavy pripravený mimoriadne bohatý odborný
sprievodný program,
tvorený prednáškami
na témy „Včelárstvo
vo svete a na Slovensku“, „Propagácia značky Slovenský med“, „Ošetrovanie včiel
počas roka“, „Včelie produkty“, „Vyuţitie znášky a kočovanie
so včelami“, „Zdravotná situácia vo včelárstve v Trenčianskom kraji“, „Právne predpisy vo včelárstve“, „Ekonomika rodinných včelárskych fariem“, „Praktické skúsenosti s
úľom Eurodadant v níţinných oblastiach“, „Včela ako
ekonomické
laboratórium“ a „Včeláriť jednoducho, rýchlo, ekonomicky“. Nemenej atraktívne boli ukáţky zdobenia medovníkov, ako
aj ochutnávky medu a
medoviny.
Zdravie, relax a cel228

ková vyváţenosť osobnosti – to bolo motto výstavy Zdravý
ţivotný štýl, ktorej desiaty ročník sa konal pod patronátom
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava. Na celkovej
ploche 1 300 m2 prezentovalo 70 firiem výrobky zdravej
výţivy, prírodné liečivá, prírodnú kozmetiku a odbornú literatúru. Prezentáciu vystavovateľov doplnili aj tento rok početné sprievodné podujatia – odborné prednášky, konferencie
2. ročník celoštátnej konferencie na tému „Behaviorálne
rizikové faktory chronických ochorení“, odborná konferencia
„Ošetrovateľstvo a Zdravie 2.“, odborná konferencia „Výchova k zdravému ţivotnému štýlu v školách“, ale aj ukáţky
cvičenia, rozhovory a autogramiáda majstra sveta vo fitness
Františka Hečka, majsterky sveta a Európy v kategórii bodyfitness Kataríny Verbovskej, majstra sveta v kick-boxe, karate
a kung-fu Romana Voláka a juniorskej fitnesky Grétky
Dobrockej. Pre návštevníkov sú pripravené aj bezplatné vyšetrenia a ukáţky zdravotníckych techník.
Po prvýkrát sa súbeţne s výstavami Záhradkár, Včelár a
Zdravý ţivotný štýl uskutočnil 13. ročník výstavy keramiky,
skla a biţutérie Keramika a sklo a úvodný 1. ročník výstavy
poľovníckych a rybárskych potrieb Poľovníctvo - Rybárstvo.
Išlo o podujatie venované čoraz viac obľúbeným voľnočasovým aktivitám,
nad ktorým prevzali
odbornú garanciu
Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia
Trenčín a Mestská
organizácia Trenčín
Slovenského rybárskeho zväzu. Pre
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milovníkov poľovníctva a rybárstva na ploche 237 m 2 prezentovalo 13 vystavovateľov ponúkalo poľovnícke potreby –
noţe a chladné zbrane, rybárske náčinie a potreby, poľovnícke
a rybárske oblečenie, obuv a doplnky, ako aj odbornú
literatúru. Súčasťou výstavy bola aj výstava trofejných exponátov a výstava detských kresieb s poľovníckou tematikou.
Pre návštevníkov boli pripravené kynologické ukáţky a vystúpenia trubačov.
Vlastné poznámky
Na tlačovej besede vedenia pobočky Slovenskej sporiteľne
v Trenčíne dňa 15. apríla 2008 informovala riaditeľka Regionálneho riaditeľstva Ing. Mária Mokrá, ţe „cieľom banky je
nielen byť najlepšou na trhu, ale aj podporovať perspektívne
projekty z oblasti vzdelávania, kultúry, športu a charity“. Toto
konštatovanie preukázala na konkrétnych príkladoch, keď v :
- oblasti vzdelávania podporila Špeciálnu základnú školu
Vladimíra Predmerského v Trenčíne,
- oblasti kultúry podporila podujatia – Trenčianske historické
slávnosti, Deň klaunov, Otvor srdce a daruj knihu, divadelný festival Sám na javisku, festival dobrodruţných
filmov HoryZonty,
- oblasti zdravotníctva a charity podporila projekt Patrície
Krajčovičovej, ktorým bolo vybudovanie rehabilitačného
centra Dejdark.
V ďalšej časti tlačovej besedy boli podané zo strany predstaviteľov pobočky Slovenskej sporiteľne v Trenčíne aktuálne
informácie, najmä v súvislosti s prechodom slovenskej meny
na euro – „Prechodu na euro sa klienti nemusia báť“,
„Zavedenie eura prispeje k nárastu záujmu platenia kartami aj
v trenčianskom regióne“. Odzneli však aj celkom zaujímavé
ľudské témy ako napríklad „Päť tipov pri vybavovaní úveru na
bývanie“, „Rady, ako sa chrániť pred podvodnými e-mailami
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odosielanými v mene Slovenskej sporiteľne“, „Sedem rád
klientom, ako si v ťaţkej ţivotnej situácii
poradiť
s nedostatkom financií.
Ale boli tu aj také zaujímaví informácie, ako napríklad, ţe :
- priemerná mzda v trenčianskom regióne vzrástla medziročne o 7,1 % na 17.551 Sk. Pre porovnanie, priemerná
mzda v Slovenskej republike vzrástla o 7,2 % a dosiahla 20
146 Sk
- trenčiansky región je podľa priemernej mzdy na piatom
mieste po bratislavskom, trnavskom, košickom a ţilinskom
regióne
- z celkového počtu klientov Slovenskej sporiteľne je takmer
10
%
z trenčianskeho regiónu - 240 tis. s touto vekovou štruktúrou :
7 % klientov
0 - 19 rokov
34 % klientov 20 - 40 rokov
38 % klientov 41 - 60 rokov
21 % klientov nad 60 rokov
- objem úverov vzrástol medziročne o 14 % z 6,9 mld. Sk na 7,9
mld. Sk (10,5 % podiel na celoslovenskom objeme úverov od
Slovenskej sporiteľne)

- objem úverov na zabezpečenie bývania vzrástol medziročne
o 45 % z 2,9 mld. Sk na 4,2 mld. Sk (10 % podiel)
- objem spotrebných úverov vzrástol medziročne o 3,5 % z
2,4 mld. Sk na 2,6 mld Sk (11,6 % podiel)
- objem vkladov vzrástol medziročne o 16 % z 13,2 mld. Sk
na 15,3 mld. Sk (9 % podiel)
- elektronické bankovníctvo vyuţíva 440 tisíc klientov Slovenskej sporiteľne (medziročný nárast o 16 %)
- na území trenčianskeho kraja pôsobí viac ako 13 tis. firiem
a 42 tisíc ţivnostníkov vrátane podnikajúcich na základe
iného ako ţivnostenského zákona
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- Slovenská sporiteľňa má v trenčianskom regióne 61 bankomatov, v minulom roku pribudlo 5 bankomatov Slovenskej
sporiteľne
Vlastné poznámky
EkoTopFilm 2008 – Tour Slovensko bol názov prehliadky
filmov medzinárodného festivalu filmu zameraného na trvalo
udrţateľný rozvoj, ktorý sa uskutočnil v dňoch 17. aţ 19.
apríla 2008 v Trenčíne. Premietalo sa v kine Metro a v kine
obchodného centra MAX. Ako konštatoval na slávnostnom
otvorení konferencie pri príleţitosti uskutočnenia festivalu dňa
18. apríla 2008 vo výstavnom areáli Expo Center v Trenčíne
PhDr. Miloš Nemeček, ţe „festivalová prehliadka vybraných
filmov v tomto roku postupne začína v Trenčíne, pokračuje v
Ţiline, Trnave a v závere kalendárneho roka skončí v Košiciach a Prešove. V kaţdom z týchto miest sa uvaţuje o trojdňových prehliadkach vybraných filmov spolu so sprievodným odborným. Uvedené akcie budú zamerané na aktuálne regionálne, ako aj celoplošné témy súvisiace s trvalo
udrţateľným rozvojom. Preto sú pripravené série zaujímavých
výstav, diskusií a programov“. Na jeho príhovor nadviazal
generálny riaditeľ filmového festivalu EkoTop Film Ing.
Pavol Lím, ktorý v jeho úvode konštatoval, ţe „festival
vstúpil uţ do svojho 35. výročia konania. Jeho sledovanosť je
tieţ úţasná, veď v roku 2007 vzhliadlo filmy viac ako štyridsaťtisíc návštevníkov a to potvrdzuje záujem verejnosti, ţe
kaţdý má zodpovednosť sám za seba, ţe kaţdý je strojcom
svojho vlastného šťastia. Netreba len sedieť v krčme ako sa
mám zle, ale robiť pre dobro aktivitou z vlastnej iniciatívy
a vlastnými silami. Významný faktorom existencie festivalu je
skutočnosť, ţe ho podporili vláda, všetky ministerstvá a prezident Slovenskej republiky“. Za jedného z garantov festivalu Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky vystú232

pila vedúca jeho sluţobného úradu Ing. Mária Flimelová,
PhD. Vo svojom príhovore hodnotila tento festival veľmi
pozitívne, pretoţe „umoţňuje lepšie aplikovať vzniknuté
námety do legislatívy, do koncepcií ministerstva a premietli sa
i do praxe, čo v konečnom dôsledku znamená zlepšenie trvalo
udrţateľného rozvoja“. Zhodnotenie prínosu Trenčianskeho
kraja do trvalo udrţateľného rozvoja prispel svojím vystúpením predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavol Sedláček, MPH.
V piatich blokoch konferencie odzneli zaujímavé prednášky,
z ktorých zaujali najmä prednášky :
- o zavedení eura a o čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie,
- o vyuţívaní obnoviteľných zdrojov, ktoré smerujú k zniţovaniu závislosti na fosílnych palivách, o nových prístupoch
v energetike z pohľadu výrobcov a dodávateľov,
- o ekonomických a ekologických prínosoch z vyuţívania
pevnej biomasy výrobu tepla,
V trenčianskych kinách boli odpremietané tieto filmy :
dňa 17. apríla 2008 - Zrodený pre lietanie, Chladnička, Vojny
hmyzu, Tepuy, Vodopády Igucu.
dňa 18. apríla 2008 - Zázrak pohybu, Kráľovná stromov,
Ropný poplach
v západnej Síbiri, Púšte v pohybe – Európa, To
musíte vidieť.
dňa 19. apríla
2008 - Stlmenie
slnka,
Nová
energia
z Nemecka, Na začiatku bolo bah233

no, Mikulov – Krajina našich predkov, Ochranca delfínov,
Klimatizačné zariadenie má poruchu, Ţi dlhšie - ţi divoko,
Prelet ponad Everest, Dokáţu zvieratá predpovedať katastrofu,
Zlomené krídla, Omo – cesta do praveku.
Vlastné poznámky
Mesto Trenčín začalo s prípravou dôchodcov na príchod
eura od 24. do 30. apríla 2008, ktorú zabezpečovalo prostredníctvom „Komisie pre zavedenie meny euro“ v jednotlivých mestských kluboch dôchodcov. Trenčianski dôchodcovia sa podľa ich slov príchodu novej meny nebránia. Majú
však skôr strach pred zníţením ţivotnej úrovne a zvyšujúcimi
cenami. „Bojím sa najmä toho, ţe sa veľmi zdvihnú ceny
nahor, najmä ceny potravín. Tieţ sa bojím toho, ţe klesne
ţivotná úroveň moţno dvoch tretín ľudí na Slovensku.
Problém mi bude robiť aj veľké mnoţstvo mincí,“ povedala
dôchodkyňa Ernestína Brezanová. Dodala, ţe na druhej
strane ju teší, ţe keď pôjde na dovolenku, nemusí rozmýšľať
nad tým, ţe si musí vymeniť peniaze. „Nevidím problém ani v
tom, aby si dôchodcovia zvykli na bezhotovostný platobný
styk“, dodala Ernestína Brezanová. „Obavu mám z toho, ako
si zo začiatku zvyknem na to, ako si rozpočítať peniaze tak,
aby mi vystačili na mesiac“, vyslovila svoju obavu Jolana
Dobiášová. Dodala však, ţe „s eurom uţ skúsenosti má,
konkrétne z dovoleniek. Falošných bankoviek sa nebojí.
Falošné môţu byť aj terajšie peniaze, nezáleţí na tom, či ide o
eurá alebo koruny“. Stretnutia v jednotlivých trenčianskych
kluboch dôchodcov organizoval Útvar školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu v Trenčíne. „Na kaţdom stretnutí
predstavíme účastníkom prezentáciu z Národnej banky Slovenska, priblíţime im základné veci, čo to znamená prechod,
na čo si majú dávať pozor, aby nenaleteli priekupníkom s
eurami. Dozvedia sa, kedy bude konverzný kurz, ale aj čo to
znamená duálne zobrazovanie“, vysvetlila postup, akým chce
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mesto kampaň prechodu eura realizovať predsedníčka Komisie pre zavedenie meny euro Eva Drhová. Podľa jej slov najčastejšie otázky seniorov sa týkajú toho, či si majú zaloţiť
účty, kedy si môţu peniaze vymeniť. „Upozorníme ich na to,
aby si peniaze vymieňali iba v bankách, aby neposkytovali
zbytočné informácie. Tieţ im priblíţime, ako budú vyzerať
euromince a eurobankovky, ich ochranné prvky a znaky“,
doplnila Eva Drhová. Podľa nej nie je vylúčené, ţe podobné
podujatia v budúcnosti mesto pre seniorov sa zopakujú. „Uţ
po prvom stretnutí v mestskej časti Kubra sa seniori pýtali, či
by sme sa nemohli o dva - tri mesiace stretnúť opäť“, uviedla
Eva Drhová.
Vlastné poznámky
Archeológovia končia svoje výskumy v lokalite Trenčín –
Belá, v ktorom vlani odhalili ţiarové pohrebisko luţickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej pri prípravných zemných a stavebných prácach na výstavbe nového obchodného
centra
Laugarício.
Podľa vedúceho archeologického výskumu PhDr. Ivana
Chebeňa, CSc. zo
Slovenskej akadémie
vied v Nitre, patrí pohrebisko počtom odkrytých
urnových
hrobov, k najväčším
pohrebiskám nielen
luţickej kultúry, ale ide i o najväčšie pohrebisko, ktoré bolo na
území Slovenska doteraz skúmané. Výskum v tejto lokalite
začal uţ v roku 2002 v súvislosti s výstavbou hypermarketu
Tesco Store. Vtedy archeológovia našli pohrebisko s 240 ţia235

rovými hrobmi a v ďalšom roku našli ďalších takmer tristo.
Výskumy boli obnovené vlani v lete na odvrátenej strane
cestnej komunikácie 2/507, keď sa uskutočňovaním zemných
prác pre nové obchodné centrum pod odkrytou zeminou
objavili artefakty hrobov. Archeológovia na inkriminovanom
území preskúmali pohrebisko, na ktorom sa nachádzalo 1673
urnových hrobov. Ďalšiu samostatnú skupinu ţiarového
pohrebiska tej istej kultúry odkryli v priestore pod budúcim
obchodným centrom Laugaricio. V tomto priestore zatiaľ našli
a zdokumentovali vyše 400 urnových hrobov. Predpokladá sa,
ţe sa objavia ďalších asi sto ďalších hrobov a konečný počet
dosiahne pravdepodobne okolo 500. Celkovo sa v pohrebisku
nachádza viac ako 2100 hrobov.
Význam pohrebiska a jeho vedecká hodnota, podľa
archeológa spočíva predovšetkým v tom, ţe ide o jedno z mála
pohrebísk luţickej kultúry, ktoré bolo na Slovensku
preskúmané kompletne. „Keďţe sa tu pochovávalo niekoľko
storočí, získali sme dostatok podkladov pre sledovanie vývoja
materiálnej náplne nositeľov luţickej kultúry a ich kontaktov
so súvekými kultúrnymi skupinami.“
Inventár hrobov skúmajú v laboratóriách Archeologického
ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, kde získané
predmety podľa druhu nálezu zbavujú nečistôt, konzervujú a
keramika sa rekonštruuje do pôvodného tvaru. Všetky nálezy
fotograficky a kresbami zdokumentujú. Ako uvádza PhDr.
Ivan Chebeň, CSc. jeden z rekonštruovaných odkrytých hrobov našiel svoje miesto vo výstavných priestoroch Trenčianskeho múzea.
Archeológovia majú v súčasnosti na Slovensku plné ruky
práce, pretoţe dochádza k výraznej stavebnej aktivite prakticky vo všetkých regiónoch. Archeologický výskum je preto
nevyhnutný práve na tých miestach, kde sa predpokladá nená-
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vratné zničenie archeologických nálezísk, tvoriacich kultúrne
dedičstvo Slovenska.
Vlastné poznámky
Výstavisko Expo Center a.s. Trenčín sa stalo v dňoch 30. aţ
31. mája 2008 miestom 4. ročníka medzinárodnej výstavy
vína, vody a destilátov Vinum Laugarício. Na celkovej ploche 1.320 m2 sa predstavilo 59 vystavovateľov zo Slovenska,
Českej republiky a
Rakúska. Vo svojich
expozíciách prezentovali slovenské, české, rakúske, talianske, francúzske, luxemburské, rumunské, bulharské, čilské, španielske vína, ako aj vína z ďalších krajín. Skutočnou
špecialitou výstavy bude zastúpenie vinárstva Johanneshof
Reinisch v Tattendorfe (Thermenregion), ktoré je drţiteľom
ocenenia za najlepšie svätovavrinecké víno na svete spomedzi
200 hodnotených vzoriek (je to víno St. Laurent FrauenFeld
2003, ktoré dosiahlo 19 z moţných 20 bodov). Medzi vystavujúcimi firmami nechýbali výrobcovia destilátov, syrov,
obalového i úţitkového skla a doplnkového sortimentu.
Na slávnostnom otvorení v piatok 30. mája 2008 sa jeho
účastníci dozvedeli, ţe odborná degustácia vína a destilátov sa
uskutočnila dňa 21. mája 2008 piatimi odbornými komisiami
pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, CSc. Enológovia
zhodnotili 254 vzoriek vín od päťdesiatich prihlasovateľov
a 27 vzoriek destilátov od deviatich prihlasovateľov. Najväčšiu radosť mal generálny riaditeľ výstaviska Expo Center a.s.
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Trenčín Ing. Emil Dobiáš, keď konštatoval, ţe oproti
predchádzajúcemu roku organizátori zaznamenali aţ 45 %
nárast prihlásených vín. Záver slávnostného otvorenia výstavy
bol uţ tradične spojený s udeľovaním
titulov pre víťazov
súťaţe vín a po prvýkrát aj destilátov
„Šampión výstavy,
zlaté a strieborné medaily Vinum Laugarício.
Titul “Šampión
výstavy Vinum Laugaricio 2008” získali v jednotlivých kategóriách tieto vína :
kategória – 1.A
- Sauvignon – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Peter Podola, Kopčany, výroba: Peter
Podola, Kopčany (90,4 b)
kategória – 1.B
- Chardonnay – výber z hrozna, ročník 2006, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Vinařství Zaječí, s.r.o. Zaječí,
výrobca: Vinařství Zaječí, Česká republika (90,4 b)
kategória – 2.
- titul šampióna nebol udelený (nebolo prihlásených 20
vzoriek)
kategória – 3.
- Matador Cuvée - barrique, ročník 2005, ktoré do súťaţe
prihlásila firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca:
Oppelmayer, Rakúsko
(91,6 b)
kategória – 4.
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- Rizling Rýnsky – hrozienkový výber, ročník 2007, ktoré
do súťaţe prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS
s.r.o. Pezinok (88,33 b)
kategória – 5.
- titul šampióna nebol udelený (nebolo prihlásených 20
vzoriek)
Zlatý diplom získali v jednotlivých kategóriách tieto vína :
kategória – 1.A
- Rulandské biele - neskorý zber, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma VINS, s.r.o Vinosady, výrobca:
VINS, s.r.o. Vinosady (90,33 b)
- Sauvignon blanc, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila
firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca: Oppelmayer,
Rakúsko (90,33 b)
- Tramín červený – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS
s.r.o. Pezinok (90 b)
kategória – 1.B
- Veltlínské zelené - neskorý zber, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Vinanza Bratislava, výrobca SVV
a.s. Vráble (90)
- Rulandské šedé – neskorý zber, ročník 2006, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí,
výrobca: Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí (90)
kategória – 2.
- diplom nebol udelený
kategória – 3.
- Portia Prima - Tempranillo, ročník 2005, ktoré do súťaţe
prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín, výrobca:
Bodegas Portia – SL , Španielsko (91)
- Palacio del Conde gran reserva - Tempranillo, ročník
2002, ktoré do súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT,
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s.r.o. Trenčín, výrobca: Anecoop – Anecoop La Viňa,
Španielsko (90,67)
- Cabernet Sauvignon – výber z hrozna, ročník 2006,
Janoušek s.r.o. Pezinok, výrobca: Janoušek s.r.o. Pezinok
(90,33)
- Alibernet – výber z hrozna, ročník 2006, ktoré do súťaţe
prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS s.r.o.
Pezinok (90,33)
- Mythos Merlot, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila
firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca: Oppelmayer,
Rakúsko (90)
- Venta del Puerto No. 12 – cuvée, ročník 2005, ktoré do
súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín,
výrobca: Anecoop – Anecoop La Viňa, Španielsko (90)
kategória – 4.
- zlatý diplom nebol udelený
kategória – 5.
- Prosecco di Conegliano – výber z hrozna, ročník 2007,
ktoré do súťaţe prihlásila firma SAVIO, s.r.o Bratislava,
výrobca: Canella, Taliansko (91,33)
Strieborný diplom získali v jednotlivých kategóriách tieto
vína :
kategória – 1.A
- Marqués de Riscal – Sauvignon Blanc, ročník 2007, ktoré
do súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín,
výrobca: Herederos del margués de Riscal, Španielsko
(88,67)
- Riesling single vineyard, ročník 2004, ktoré do súťaţe
prihlásila Soare Sekt CZ, s.r.o. Jablonec nad Nisou,
výrobca: Anakena, Chile (87,33)
- Pálava – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma VINO-Masaryk, s.r.o. Skalica, výrobca:
VINO-Masaryk, s.r.o. Skalica (87)
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- Rulanské biele, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Vinárske závody Topolčianky, s.r.o, výrobca: Vinárske závody Topolčianky, s.r.o. (86,67)
- Veltlínske zelené – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Martin Pomfy – MAVIN Vinosady,
výrobca: Martin Pomfy – MAVIN Vinosady (86,33)
- Chardonnay – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma VINKOR – Ing. Ján Vršek Vinosady,
výrobca: VINKOR – Ing. Ján Vršek Vinosady (86,33)
- Rulandské šedé – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma
Martin Pomfy – MAVIN Vinosady, výrobca: Martin Pomfy –
MAVIN Vinosady (86)
- Chardonnay, ročník
2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Limbavin Limbach, výrobca:
Limbavin Limbach, (86)
- Veltlínske zelené – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Janoušek s.r.o. Pezinok, výrobca:
Janoušek s.r.o. Pezinok (85,67)
- Marqués de Riscal Rueda - Verdejo, ročník 2007, ktoré
do súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín,
výrobca: Herederos del margués de Riscal, Španielsko
(85,67 b)
kategória – 1.B
- Rulanské šedé – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Pivnica Radošina, s.r.o Trnava,
výrobca: Pivnica Radošina, s.r.o Trnava (87,33 b)
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- Chardonnay – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí, výrobca:
Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí (87,33 b)
- Tramín červený – boboľový výber, ročník 2006, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Regia TT s.r.o. Pivnica Orechová,
výrobca: Regia TT s.r.o. Pivnica Orechová (85,67 b)
- Devín, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila firma
Vinárstvo Kopeček, Skalica, výrobca: Vinárstvo Kopeček,
Skalica (85,33 b)
- Műller Thurgau, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Martin Pomfy – MAVIN Vinosady, výrobca: Martin
Pomfy – MAVIN Vinosady (85 b)
- Sauvignon – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Víno Nichta, Čajkov, výrobca: Víno Nichta,
Čajkov (85 b)
kategória – 1.B
- Sauvignon – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí, výrobca:
Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí (85 b)
kategória – 2.
- Frankovka rosé – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Pivnica Zsigmond Vinice, výrobca:
Pivnica Zsigmond Vinice (87,67 b)
- Zweigeltrebe – rosé, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila firma František Veverka Čejkovice, výrobca: František
Veverka Čejkovice (87,67 b)
- Cabernet Sauvignon – rosé, ročník 2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma VINS, s.r.o Vinosady, výrobca: VINS, s.r.o.
Vinosady (86 b)
- Frankovka rosé – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Regia TT s.r.o. Pivnica Orechová,
výrobca: Regia TT s.r.o. Pivnica Orechová (85 b)
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kategória – 3.
- Frankovka modrá – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré
do súťaţe prihlásila firma Vinárstvo Kopeček, Skalica,
výrobca: Vinárstvo Kopeček, Skalica (89 b)
- Alibernet – neskorý zber, ročník
2007, ktoré do
súťaţe prihlásila
firma
Martin
Pomfy – MAVIN
Vinosady,
výrobca: Martin
Pomfy – MAVIN
Vinosady (88,67
b)
- Enem – značkové cuvée, ročník 2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma VINO-Masaryk, s.r.o. Skalica, výrobca:
VINO-Masaryk, s.r.o. Skalica (88,33 b)
- Alibernet – neskorý zber, ročník 2006, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Karpatská Perla, s.r.o. Šenkvice, výrobca:
Karpatská Perla, s.r.o. Šenkvice (88,33 b)
- Campillo reserva selecta – cuvée, ročník 2001, ktoré do
súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín,
výrobca: Bodegas Campillo – Grupo Faustino, Španielsko
(88,33 b)
- Svätovavrinecké, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Milan Skovajsa Pezinok, výrobca: Milan Skovajsa
Pezinok (88 b)
- Il Glicine Valtelina Superiore – DOCG, ročník 2004,ktoré
do súťaţe prihlásila firma SAVIO s.r.o. Bratislava, výrobca:
Sandro Fay Taliansko (88 b)

243

- Cabernet sauvignon – výber z hrozna, ročník 2006, ktoré
do súťaţe prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS
s.r.o. Pezinok (88 b)
- Neronet – AU, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila
firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS s.r.o. Pezinok
(87,67)
- Bourgueil, ročník 2003, ktoré prihlásila do súťaţe firma
Ing. Anton Burza – BUDAN Trnava, výrobca. Monmousseau, Montrichard, Francúzsko (87,67 b)
- Cabernet moravia, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí,
výrobca:
Vinařství
u Kapličky s.r.o., Zaječí (87,67 b)
- Venta del Puerto No.
18 – cuvée, ročník
2005, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Fruit
Import, s.r.o. Trenčín, výrobca: Anecoop – Anecoop La
Viňa, Španielsko (87,67 b)
- Cabernet moravia, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Templářske sklepy Slovakia, s.r.o., výrobca: Templářske sklepy Čejkovice Česká republika (87,67 b)
- Campillo reserva selecta – Tempranillo, ročník 1995, ktoré do súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o.
Trenčín, výrobca: Bodegas Campillo – Grupo Faustino,
Španielsko (87,67 b)
- Cabernet Sauvignon – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré
do súťaţe prihlásila firma Peter Podola Kopčany, výrobca:
Peter Podola Kopčany (87,33 b)
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- Frankovka modrá, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Pivnica Radošina, s.r.o Trnava, výrobca: Pivnica
Radošina, s.r.o Trnava (87 b)
- Cabernet Sauvignon – neskorý zber, ročník 2007, ktoré
do súťaţe prihlásila firma Martin Pomfy – MAVIN Vinosady, výrobca: Martin Pomfy – MAVIN Vinosady (87 b)
- Alibernet – výber z hrozna, ročník 2007, do súťaţe prihlásila firma Janoušek s.r.o. Pezinok, výrobca: Janoušek s.r.o.
Pezinok (87 b)
- Dunaj, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila firma VINOMasaryk, s.r.o. Skalica, výrobca: VINO-Masaryk, s.r.o.
Skalica (87 b)
- Alibernet, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila firma JM
Vinárstvo Doľany, výrobca: JM Vinárstvo Doľany (86,67
b)
- Frankovka modrá – neskorý zber, ročník 2007, do súťaţe
prihlásila firma Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Matúš, Bratislava, výrobca: Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Matúš, Bratislava (86,67 b)
- Rulanské modré –
bobuľový
výber,
ročník 2006, do súťaţe prihlásila firma PD Čachtice, výrobca: PD Čachtice (86,33 b)
- Cabernet sauvignon, ročník 2004, do súťaţe prihlásila
firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca: Leitner Rakúsko
(86,33 b)
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- Cabernet sauvignon, ročník 2007, do súťaţe prihlásila
firma AGRO-MOVINO spol. s r.o. Veľký Krtíš, výrobca:
AGRO-MOVINO spol. s r.o. Veľký Krtíš (86 b)
- FrankAndré cuvée – výber z hrozna, ročník 2006, do
súťaţe prihlásila firma Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš
Matúš, s.r.o. Bratislava, výrobca: Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Matúš, s.r.o. Bratislava (86 b)
- Faustino de Autor reserva – Tempranillo/Graciano, ročník 2001, ktoré do súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT,
s.r.o. Trenčín, výrobca: Bodegas Faustino, Španielsko
(85,67 b)
- Merlot special reserve, ročník 2003, ktoré do súťaţe prihlásila firma Belvedere Slovensko s.r.o. Bratislava, výrobca: Domain Menada, Bulharsko (85,67 b)
- Riscal 1860 – Tempranillo, ročník 2006, ktoré do súťaţe
prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín, výrobca:
Herederos del Margues de Riscal, Španielsko (85,67 b)
- Rubin
carnuntum,
Blau-fränkisch, ročník
2006, do súťaţe prihlásila firma TOMAX,
s.r.o. Bratislava, výrobca: Pelzmann, Rakúsko
(85,67 b)
- Frankovka modrá –
výber z hrozna, ročník
2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Ing. Ján Gajda Skalica, výrobca: Ing. Ján
Gajda, Skalica (85,33 b)
- Merlot persona – reserve, ročnik 2003, ktoré do súťaţe
prihlásila firma PROWINE, s.r.o. Praha, Česká republika,
výrobca: Yambol Winery, Bulharsko (85,33 b)
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- Merlot, ročník 2006, do súťaţe prihlásila firma TOMAX,
s.r.o. Bratislava, výrobca: Grassl, Rakúsko (85,33 b)
- Frankovka modrá – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do
súťaţe prihlásila firma Milan Skovajsa Pezinok, výrobca:
Milan Skovajsa, Pezinok (85,33 b)
kategória – 4.
- Tokajská výberová esencia, ročník 1999, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Tokaj&CO. s.r.o. Malá Tŕňa, výrobca:
Tokaj&CO. s..o. Malá Tŕňa (87,33 b)
- Tokajský výber 6 putňový, ročník 1999, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Tokaj&CO. s.r.o. Malá Tŕňa, výrobca:
Tokaj&CO. s.r.o. Malá Tŕňa (87,33 b)
- Pálava – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí, výrobca:
Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí (86,67 b)
- Devín – hrozienkový výber, ročník 2006, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Peter
Podola Kopčany, výrobca: Peter Podola
Kopčany (86,33 b)
- Tokajský výber 5
putňový,
ročník
2003, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Tokaj
& CO. s.r.o. Malá
Tŕňa, výrobca: Tokaj & CO. s.r.o. Malá Tŕňa (86 b)
- Pálava – hrozienkový výber, ročník 2006, ktoré do súťaţe
prihlásila firma Karpatská Perla, s.r.o. Šenkvice, výrobca:
Karpatská Perla, s.r.o. Šenkvice (85 b)
- Grasa de Cotnari, ročník 2000, ktoré do súťaţe prihlásila
firma Minárikovci s.r.o. Trenčianska Turná, výrobca: S.C.
Cotnari Rumunsko (85 b)
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kategória – 5.
- Chardonnay Mucha Sekt, ročník: nie je uvedený, ktoré do
súťaţe prihlásila Soare Sekt CZ, s.r.o. Jablonec nad Nisou,
výrobca: Víno Valtice, Česká republika (87 b)
- Franciacorta-Cuvée Storica, ročník 2006, ktoré do súťaţe
prihlásila firma SAVIO s.r.o. Bratislava, výrobca: Guido
Berlucchi Taliansko (85,33 b)
- Cuvée de l´Ecusson BRUT, ročník: nie je uvedený, ktoré
do súťaţe prihlásila firma Ing. Anton Burza – BUDAN
Trnava, výrobca: Bernard – Massard, Luxembursko (85,33
b)
Titul “Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2008”v
destilátoch nebol udelený.
Zlatý diplom v kategóriách destilátov získal :
- Povaţský Repák, pravý destilát, ktorý prihlásila do súťaţe
firma Old Herold, s.r.o. Trenčín, výrobca: Old herold, s.r.o.
Trenčín
Strieborný diplom v kategóriách destilátov získala :
- Hruškovica, pravý hruškový destilát, ktorý do súťaţe
prihlásila firma Old Herold,
s.r.o.
Trenčín,
výrobca : Old
Herold, s.r.o.
Trenčín
Bronzový
diplom v kategóriách destilátov získala :
- Zlatá hruškovica Bosna, pravý destilát, ročník 2008, ktorý
do súťaţe prihlásila firma Imperator, s.r.o, Drietoma, výrobca : Imperator, s.r.o, Drietoma
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Zvláštnu cenu generálneho riaditeľa výstaviska Expo Center
a.s., Trenčín získal :
- Rizling Rýnsky – hrozienkový výber, ročník 2007, ktoré
do súťaţe prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS
s.r.o. Pezinok (88,33 b)
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 279/1/08
Pravdepodobne následkom silného daţďa v nedeľu 1. júna
2008 sa prepadla časť strechy v nákupnom obchodnom stredisku Magnus Center v Trenčíne.
Súčasťou strediska je i luxusný
štvorhviezdičkový hotel. Voda
zaplavila niektoré izby hotela na
prvom poschodí. Pretiekla aj na
prízemie a zatopila súkromné televízne štúdio, reštauráciu, kaderníctvo, kozmetický salón a ďalšie
priestory. „Po búrke, ktorá bola
dnes poobede, sme zistili, ţe bolo
zatopené štúdio. Zhruba nejakých 20 cm do výšky sa tam
drţala voda. Došlo aj k poškodeniu techniky. Vzhľadom na
to, ţe technika nám momentálne odišla, uvidíme, aké budú
škody a vysielať sa bude hneď, ako to bude technicky moţné,“
opísal situáciu kameraman televízneho štúdia Ivan Melicher.
Majitelia sa k havárii odmietli vyjadriť.
www.sme.sk 02.06.2008
Na štyroch priechodoch pre chodcov v Trenčíne bolo nainštalované nové svetelné značenie na priechodoch ulíc Legionárskej a Soblahovskej ulici (kriţovatka s Inoveckou) a
uliciach Martina Rázusa a Generála Svobodu (kriţovatka s
ulicou Mateja Bela) uţ vodičom signalizujú povinnosť zasta249

viť vozidlo. Ostatné označenia na ulici Generála Svobodu pri
Obchodnom centre Juţanka a K dolnej stanici budú v prevádzke v najbliţšej dobe. Uvaţuje sa ešte o nasvietení ďalších
dvoch priechodov pre chodcov, ale k tým sa ešte pripravuje
dokumentácia.
Povinnosť nainštalovať svetelné priechody pre chodcov vyplýva pre mesto Trenčín z Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, ktorú podpísalo ešte v roku 2007. Pre inštalovanie svetelných priechodov sa vybrali tie priechody, ktoré sú
frekventované, vyuţívané chodcami a zároveň je na daných
komunikáciách vysoká intenzita dopravy. Podľa hovorkyne
Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne Kataríny
Hlaváčovej, sa v minulom roku stalo v Trenčíne na priechodoch pre chodcov šesť dopravných nehôd, ktoré zavinili
vodiči áut. Z nich jedna osoba bola ťaţko a sedem ľudí ľahko
zranených. Tento rok bolo zaznamenaných uţ päť takýchto
dopravných nehôd, pričom jedna osoba bola ťaţko a štyri
ľahko zranené. Ako upozorňuje Hlaváčová, vodič je povinný
dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre
chodcov, pričom ich nesmie ohroziť ani obmedziť a je
povinný zastaviť vozidlo. Vodič nesmie zastaviť vozidlo na
priechode pre chodcov, alebo sa na ňom otáčať či cúvať.
Chodci ako aj vodiči si nasvietené priechody pochvaľujú.
Vodič má oveľa väčší prehľad, či je niekto v noci na ceste.
Chodcom sa zdá, ţe vodiči sú ohľaduplnejší. Osadenie
svetelného dopravného značenia realizuje spoločnosť Siemens, ktorá sa podieľa na rekonštrukcii osvetlenia v meste.
Ich nasvecovanie a vypínanie sa uskutočňuje spoločne s verejným osvetlením, ktoré je naprogramované podľa dĺţky dňa.
Trenčianske noviny 19.05.2008
Pomocná evidencia 296/1/08

250

Sklo a výrobky majú budúcnosť. Nemôţu ho ohroziť plasty
ani nijaký iný konkurenčný materiál. Zhodli sa na tom sklári z
28 krajín z celého sveta, ktorí sa 23. júna 2008 stretli na
konferencii stretli v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. „Viac ako 300 odborníkov z piatich kontinentov prišlo do Trenčína, aby predstavilo perspektívy skla v našom ţivote,“ povedal o medzinárodnej sklárskej konferencii Štefan Škultéty zo Zväzu sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
Podujatie takéhoto charakteru bolo na Slovensku zorganizované po prvý raz. Pri jeho umiestnení v Trenčíne sa
vychádzalo zo skutočnosti, ţe v Trenčianskom kraji sú dve
významné sklárne na obalové a úţitkové sklo, v samotnom
Trenčíne kedysi sídlil Výskumný a vývojový ústav sklársky.
Dnes na jeho tradície nadväzuje Vitrum Laugaricio, spoločné
výskumné pracovisko Slovenskej akadémie vied a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. „Sklo sprevádza ľudstvo
od jeho vzniku. Nie je to len sklo, z ktorého pijeme, sú to aj
umelecké diela, technické sklo v laboratóriách aj konštrukčné
sklo, ktoré sa pouţíva pri stavbe budov. Sklo nájdete aj tam,
kde ho vôbec nečakáte. Je podstatnou súčasťou napríklad
atómových elektrární, v blízkosti jadrového reaktora sa nachádza zhruba jeden a štvrť tony sklenených vlákien,“ povedal
profesor Marek Liška, ktorý na Trenčianskej univerzite zodpovedá za vzdelávanie v oblasti skla. Podľa Štefana
Škultétyho nemôţe sklu konkurovať nijaký iný materiál. Na
území Slovenska sa vyrába takmer 700 rokov a zdroje surovín
na jeho výrobu sú stále obrovské. „Tieto zdroje sú prakticky
nevyčerpateľné. Výroba skla na Slovensku predstavuje ročne
asi 13 miliárd korún a je to výroba veľmi efektívna, hrubý zisk
predstavuje viac ako 2 miliardy korún. Väčšina výrobkov ide
na export,“ dodal Škultéty. Peter Šimurka, predseda Slovenskej sklárskej spoločnosti a prezident Európskej sklárskej
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spoločnosti, je presvedčený, ţe sklo je perspektívny materiál,
pretoţe má výnimočné vlastnosti. Sklené fľaše síce museli
ustúpiť plastu, takzvaným PET fľašiam, ale to Šimurka
povaţuje len za dočasné. „PET fľaše sa uchytili, pretoţe sú
ľahšie, ale otázka ekológie to vráti naspäť. Sklo je materiál,
ktorý je recyklovateľný a neznehodnocuje ţivotné prostredie.
Je to len otázka ďalšieho vývoja,“ zdôrazňuje Peter Šimurka.
www. Pravda 23.06.2007
Pomocná evidencia /1/08
Uţ na jar budúceho roka 2009 bude obyvateľom Trenčína
a širšieho okolia slúţiť Nákupno-zábavné centrum Laugaricio, ktorého základný kameň poloţili predstavitelia investora
s primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom
v stredu 25. júna 2008. Obyvatelia trenčianskeho regiónu budú
tak opäť bliţšie ku kvalitnejšiemu tráveniu voľného času a
nákupom v obchodoch s módnymi značkami.
Výstavbu Nákupno-zábavného centra Laugaricio realizuje
Investorská spoločnosť Trenčín Retail Park, a. s., za ktorou
stojí realitný fond Czech and Slovak Property Fund B.V.
Generálnym dodávateľom je stavebná spoločnosť Metrostav,
a. s. Laugaricio, ktorá ponúkne celkovú predajnú plochu aţ 67
tisíc m2 a o spokojnosť zákazníkov sa bude starať 1.200 pracovníkov. Laugaricio
vyrastie na juţnom
okraji Trenčína v susedstvo supermarketu
TESCO a Big Boxou
a bude dostupné priamo z diaľnice D1.
Návštevníkom
ponúkne atraktívny mix
nájomníkov, z kto252

rých viac ako polovicu obchodov bude tvoriť móda. Doplnia
ju veľká predajňa športových potrieb, hračky, obuv a ďalšie.
Podľa členky predstavenstva spoločnosti Trenčín Reatil Park,
a. s. Mgr. Kataríny Lindbergh je výstavba nákupného centra
prirodzenou reakciou na zvyšovanie kúpnej sily Slovákov.
„Slovenský trh sa stáva pre medzinárodné značky čoraz viac
atraktívnejším a je pre ne lákavé expandovať ďalej. Tí, ktorí
uţ dnes majú svoje obchody v hlavnom meste, sa začínajú
obhliadať po ďalších regiónoch.“ Zásluhou širokého spektra
produktov a sluţieb sa Laugaricio stane vyhľadávaným miestom na nákupy a trávenie voľného pre obyvateľov z celého
Trenčianskeho kraja.
V prvej fáze výstavby je naplánovaná výstavba nákupného
móla s prenajímateľnou plochou 26 tisíc m 2, ktorý bude pozostávať z galérie, supermarketu a menších obchodných prevádzok. Otvorenie nákupnej galérie je plánované v marci 2009.
Na pozemku vzniknú aj menšie prenajímateľné jednotky pre
podnikateľské sluţby so zastavanou plochou 500 aţ 1100 m2.
Súčasťou bude tieţ 800 parkovacích miest. Investičné náklady
prvej fázy dosiahnu pribliţne 1,8 mld. Sk.
Druhá fáza výstavby bude závisieť od dopytu klientov.
Investor plánuje rozšírenie nákupného móla o ďalších 15 tisíc
m2. Pribudne aj druhá samostatná budova vhodná pre veľký
obchodný reťazec napr. obchod s nábytkom, alebo hobby market. V blízkosti budú
vybudované aj dve
ďalšie menšie prenajímateľné jednotky. Počet parkovacích miest
sa rozšíri na 1700. Táto
etapa si vyţiada finančné náklady vo výške
pribliţne 1 miliardy Sk.
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Prenájom obchodných priestorov má na starosti a najväčšia
realitná poradenská firma na svete vlastnená súkromným
kapitálom - Cushman & Wakefield a spoločnosť YSP – Your
Shopping Partner.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 351/1/08
Výstavisko Expo Center a.s. v Trenčíne pripravilo po
prvýkrát pred začiatkom letných prázdnin v dňoch 27. aţ 29.
júna 2008 dve návštevnícky mimoriadne obľúbené výstavy –
5. ročník medzinárodnej výstavy koní Kôň 2008 a 5. ročník
výstavy automobilov a príslušenstva Auto – Moto schow.
Ťaţiskom podujatia výstavy Kôň bolo hlavným poslaním
podpora a popularizácia chovu týchto ušľachtilých zvierat na
Slovensku. Okrem chovateľských a jazdeckých potrieb ponúklo trenčianske výstavisko prehliadku viac ako 150 koní. Piaty
ročník výstavy sa niesol v znamení medzinárodného stretnutia
koní plemena furioso. Okrem tohto plemena mali návštevníci
moţnosť vidieť plemená - slovenský teplokrvník, český teplokrvník, moravský teplokrvník, nonius, belgik, belgonorik, norik muránsky, sliezsky norik, hucul, pony, welsh pony, welsh
cob, arab a andalúzske plemená koní „pur rase espaňol“. Po
prvýkrát sa na výstave Kôň prezentovalo netradičné plemeno
– alchaltekinské kone. Na svoje si prišli i priaznivci haflingov.
Lákadlom bol aj divácky atraktívny sprievodný program, na
príprave ktorého sa veľkou mierou podieľali odborní garanti
výstavy - Národný ţrebčín Topoľčianky, Zväz chovateľov
koní na Slovensku a Slovenská nadácia na záchranu koní.
Počas troch dní si návštevníci pozreli parkúrové preteky,
chovateľské prehliadky, preteky Mini maxi, Ride & Drive
show, ukáţky športovej výkonnosti koní génových rezerv,
furmanské preteky, ukáţky vyuţitia koní plemena hafling,
westernovú súťaţ a vypočuť prednášky „Nové trendy v
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podkúvaní koní“ a „Medzinárodná integrácia koní génových
rezerv“. Najmenší priaznivci koní si mohli zajazdiť na
poníkoch.
Pri príleţitosti konania sa tohtoročnej výstavy Kôň sa
prvýkrát uskutočnilo v areáli trenčianskeho výstaviska aj
samostatné podujatie „Prvá večerná konská show“. Jej
program bude pozostával z vystúpenia maďarskej pošty
Kertész Csaba, arabskej show, vystúpenia oddelenia Jazdnej
polície odboru kynológie a hipológie prezídia Policajného
zboru Slovenskej republiky, voltíţneho vystúpenia Stredného
odborného učilišťa poľnohospodárskeho zo Šale. Národný
ţrebčín Topoľčianky, š.p. predviedol štvorylku s lipicanskými
ţrebcami a Klasickú topoľčiansku školu. Na svoje si pišli aj
priaznivci koní pod kapotou na výstave Auto-Moto-schow,
kde našli automobily popredných svetových značiek – Audi,
Dodge, Honda, Hyundai, Chrysler, Jeep, Mazda, Mitsubishi,
Nissan, Renault, Škoda, Toyota a Volkswagen.
Vlastné poznámky
Výstavu Slovenské euromince slávnostne sprístupnili vo
štvrtok 3. júla 2008 vo výstavnej sieni Trenčianskeho múzea.
Podujatie pripravil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci
s Národnou bankou Slovenska. „Hlavným zmyslom výstavy
bolo priblíţiť genézu vzniku slovenských euromincí,“ pripomenul viceguvernér Národnej banky Slovenska Martin Bartko. Výstava zachytáva vývoj návrhov slovenskej strany
euromincí, ktorú si mohli uţ pozrieť obyvatelia pribliţne
desiatky slovenských miest. Boli vystavené nielen víťazné, ale
aj neúspešné návrhy. Predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH upozornil, ţe takáto
výstava môţe pomôcť rozptýliť aj niektoré obavy našich
občanov z prechodu na európsku menu : „Dobrá informovanosť môţe zabrániť neţelaným psychologickým momen255

tom, pomôţe ľuďom v lepšej orientácii, čo ich čaká, aby aspoň
časť obáv stratili... Pretoţe raz videné je lepšie, ako desaťkrát
počuté“. Osobitne vyzdvihol fakt, ţe Slovensko je len druhou
krajinou z bývalých postsocialistických krajín, ktoré vstupujú
do eurozóny. Výstava Slovenské euromince trvala vo výstavnej sieni Trenčianskeho múzea do 1. augusta 2008.
www.tsk.sk
Od 7. júla 2008 mesto Trenčín zrušilo 45 parkovacích miest
na Palackého ulici v úseku od hotela Tatra po pasáţ Zlatá
Fatima. Miesta, ktoré slúţili pre parkujúce autá sa nahradia
letnými terasami. Tento parkovací priestor bol vyznačený
kamennými stojanmi pospájaných lanami, ktoré ohradili
priestory bývalých parkovacích plôch pred niekoľkými barmi
a hotelom Grand na Palackého ulici na jednom z najfrekventovanejších parkovísk v Trenčíne. Je otázkou dvoch troch týţdňov, kým ulica získa nový vzhľad. Zmeny na Palackého ulici súvisia s plánovaným utlmovaním dopravy v
tejto časti mesta a rozšírením centra mesta. Mesto zorganizovalo stretnutie s majiteľmi podnikov z tejto časti, kde ich
informovalo o moţnosti zriadiť si v tomto úseku letnú terasu.
Zároveň Útvar ţivotného prostredia a dopravy dolaďuje s
majiteľmi jednotlivých prevádzok ich pripomienky k zásobovaniu a súkromným parkovacím plochám.
Podľa Mestského úradu v Trenčíne však problém s parkovaním na tejto ulici nevznikne. Na ulici stojí parkovací dom s
kapacitou 169 miest, otvorený v novembri 2007. Majitelia áut
môţu vyuţiť aj Mládeţnícku ulicu. Cena poplatku za parkovanie v parkovacom dome je rovnaká, ako na ulici. V
parkovacom dome je stále dostatok parkovacích miest. Výhodu mesto vidí aj v moţnosti polhodinového parkovania. Aké
sú názory vodičov, ktorí chodia do centra mesta nakupovať,
alebo riešiť sluţobné náleţitosti. Ladislav Svedek uvádza,
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ţe„je to zlé riešenie, lebo viacerí známi sa mi sťaţovali, ţe
nemajú kde zaparkovať. Parkovací trojpodlaţný dom na ulici
je súkromným parkoviskom, určite jeho majiteľovi takáto
zmena nahráva do trţieb. Ja by som si kávu na letnej terase v
takej rušnej lokalite určite nedal.“ Zrušenie parkovacích miest
sa nepozdáva ani Jánovi Adolfovi, ktorý v meste kaţdý deň
potrebuje zaparkovať auto na krátku dobu. „Parkovisko pri
plavárni je síce zadarmo, ale cez deň sa tam dá zaparkovať len
málokedy.“ Podľa poslanca Jána Babiča sa v súvislosti so
zrušením parkovacích miest prejavuje podpora podnikania pre
zvolených ľudí a vznikajú podozrenia z klientelizmu. „Dopravu a autá ťaháme stále viac do centra mesta. Zbúrala sa
pôvodná budova, kde teraz stojí parkovací dom, bez toho, aby
bolo objektívne posúdené, či mal zlú statiku.“ Podľa neho sa z
ulice stala prekáţková dráha a zároveň sa pýta, aký prínos
budú mať novovybudované terasy pre mesto. „Mesto zriadilo
letné terasy a zrušilo parkovacie plochy, aby podporilo
súkromný parkovací dom,“ dokončil.
Vlastné poznámky
Ministri financií členských krajín Európskej únie
odsúhlasili 8. júla 2008 pre Slovensko konverzný kurz na
úrovni 30,126 Sk za euro. Týmto kurzom sa prepočítajú ceny
tovarov, platy pracovne činných ľudí a dôchodky pre
dôchodcov. Občania si tak budú môcť dovoliť nakúpiť rovnaké mnoţstvá tovarov a sluţieb ako za slovenské koruny.
Tých ľudí, ktorí necestujú do zahraničia, konečný kurz koruny
a eura veľmi neovplyvní.
Táto skutočnosť, myslí sa vyhlásenie kurzu, sa prejaví
v druhom polroku 2008, ţe všetky ceny predávaných tovarov,
doklady výplatných páskach, faktúrach budú uvádzané
v oboch menách. V roku 2008 budú ceny zvýraznené v Sk
a od 1. januára 2009 budú ceny zvýraznené v eurách.
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Slovenská koruna v polovici januára 2009 odíde úplne
z obehu a jej kurz k euru bude konečný a uţ sa meniť nebude.
Ak si ľudia sporia a poţičiavajú v našich bankách a míňajú
peniaze v obchodoch na Slovensku, nemusia sa trápiť, aký je
konverzný kurz. Na euro sa preráta všetko – ceny, platy, dlhy
či pohľadávky. Ţivotná úroveň sa tak nezmení. Ľudia si budú
len musieť zvyknúť , ţe ceny a platy budú číselne menšie ako
v minulosti. Napríklad plat priemerne zarábajúceho človeka na
Slovensku, ktorý mesačne zarába 20.000 Sk v hrubom pri
konverznom kurze dostane 664 eur. Roţok uţ nebude stáť
1,90 Sk, ale 6 centov. Stále však bude platiť, ţe za výplatu
alebo dôchodok si budeme môcť kúpiť rovnaké mnoţstvo
potravín za koruny, ako za eurá v januári 2009.
Počas prvých 16 dní v januári 2009 bude môcť občan platiť
aj slovenskými korunami, ale výdavky dostanú v eurách.
Obchodník môţe vydať aj v korunách, ale musí s tým zákazník súhlasiť. Obchodníci počas duálneho obehu však
v ţiadnom prípade nemôţu odmietnuť euro bankovky akejkoľvek hodnoty.
Výnimku v duálnom zobrazovaní majú :
- kolkové a poštové známky, alebo iné úradné ceniny. Poštové známky v slovenských korunách budú platiť po celý
rok 2009;
- osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a prenajímajú hnuteľné
veci alebo príleţitostne predávajú lesné plody alebo
produkty, ktoré si sami vypestovali;
Vlastné poznámky
Dňa 17. júla 2008 bol slávnostne odovzdaný do uţívania
DV Centrum na Legionárskej ulici, na mieste bývalých
Masarykových kasární, predtým nazývaný Masaryčky. Len
pre zopakovanie nedávnej histórie treba dodať, ţe objekt
bývalých Masarykových kasární získalo Mesto Trenčín od
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bývalého Ministerstva obrany Českej a Slovenskej federatívnej republiky v deväťdesiatych rokoch 20. storočia za podmienky, ţe objekt kasární asanuje. Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne dňa 18. decembra 2003 uznesením č. 165 rozhodlo
o odpredaji len pozemku pod objektom v hodnote 8.248.000
Sk spoločnosti, ktorá zabezpečí aj jeho asanáciu. Podmienky
sa rozhodol splniť investor – konzorcium troch firiem
Z.A.I.C., ktoré predloţilo zaujímavý investičný zámer a zaviazalo sa zrealizovať asanáciu, pôvodnú budovu kasární, na
vlastné náklady. Okrem tejto podmienky musel investor splniť
ďalšie štyri podmienky :
- začať s asanáciou do 60 dní odo dňa vydania právoplatného
rozhodnutia o predaji (začali sa vo februári 2005) a túto
ukončiť do troch mesiacov od jej začatia,
- do 12 mesiacov po odstránení objektu začať realizáciu
nového polyfunkčného objektu v súlade z územným plánom
Mesta Trenčín,
- a ukončiť výstavbu nového polyfunkčného objektu do 24
mesiacov od začiatku výstavby, to znamená najneskôr do 41
mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o asanácii
stavby (kolaudácia 17. júla 2008).
- zabezpečiť zneškodnenie prebytočného materiálu z odstránenej stavby na legálne povolenej skládke na svoje náklady.
Len na margo asanácie starého objektu treba dodať, ţe proti
nej sa vzniesla vlna protestov zo strany občanov, ale najmä zo
strany firiem, ktoré mali v objekte nájomný vzťah. Ich
vylúčením z nájmu boli donútené hľadať nový priestor na
svoje podnikanie. Všetko sa po čase utriaslo a náhradný priestor sa našiel v objekte Keramoprojekte a trţnice.
Pozvanie na slávnostné otvorenie nového obchodného
centra prijali predstavitelia verejnej správy, dodávateľských
firiem, skrátka všetkých tých, ktorí sa svojím spôsobom
podieľali jeho realizácii. Všetkých prítomných privítal konateľ
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spoločnosti Z.A.I.C. Ing. Dušan Veliký, ktorý poďakoval
všetkým za ich pomoc pri realizácii tak náročnej stavby.
Začiatok s minútou ticha bol venovaný jednému z investorov
stavby Ing. Michalovi Mravíkovi, ktorý začiatkom roka 2008
podľahol smrteľnému zraneniu po autonehode. Aktivity investora ocenil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
a zaţelal veľa úspechov všetkým subjektom, ktorý budú rozvíjať svoje podnikateľské aktivity v novom objekte. Súčasťou
slávnostného otvorenia bol kultúrny program, ktorého súčasťou bola módna prehliadka a vystúpenie malých tanečníčok
súboru Goonies.
Slávnostné otvorenie má teda DV centrum za sebou a treba
čitateľa zoznámiť s jeho prevádzkami. Na prízemí sú predajné
priestory obchodného domu Billa, svoje bankové sluţby ponúka VÚB, cukráreň, predajňa s výrobkami zo striebra
a reštaurácia. O poschodie vyššie, kde sa občan vyvezie pohyblivými schodmi ponúkajú svoj tovar butiky, drogéria, biţutéria, ale najviac zaujme kníhkupectvo so svojou širokou
a prehľadnou ponukou kníh s nadštandartnou nefajčiarskou
kaviarňou. Na ďalších štyroch poschodiach budú kancelárske
a administratívne priestory.
Vlastné poznámky
Po dvoch neúspešných súťaţiach o návrh rekonštrukcie
Mierového námestia sa mesto Trenčín rozhodlo osloviť vybraných architektov, ktorí uţ majú skúsenosti z podobných
projektov. Podľa primátora Ing. Branislava Cellera Útvar
architektúry Mestského úradu v Trenčíne vytipoval osem ateliérov, konkrétne päť zo Slovenska a tri z Čiech. Všetky na
ponuku zareagovali. „Očakávam od nich iný pohľad a prístup,
pretoţe nie sú to Trenčania. My domáci vidíme veľa vecí uţ
stereotypne.“ Tí si pozreli námestie aj z výšky z mestskej
veţe. Celkovo sa zhodli, ţe do námestia nie je potrebné robiť
rozsiahlejšie zásahy, skôr ide o detaily a ich citlivé zakom260

ponovanie k historickým prvkom. Architekti dostali voľnú
ruku pri projektoch. Architekti nedostali od mesta finančné
kritériá, ktoré by limitovali ich tvorbu. Poţiadavka znela, aby
sa zaoberali aj prepojením námestia k širšiemu centru, s
prístupmi na Trenčiansky hrad, zohľadnili pešie trasy a
zásobovanie. Výšku nákladov na rekonštrukciu primátor
nešpecifikoval, podľa neho nepôjde o gigantickú investíciu,
ale len o stovky miliónov korún. Termín predloţenia štúdií
majú architekti do konca septembra 2008. Primátorom menovaná komisia potom rozhodne, ktorá štúdia je najlepšia a
realizovateľná. Realizáciu mesto predpokladá v roku 2010.
Potrvá niekoľko mesiacov a jej dĺţka bude závisieť od rozsahu
archeologického výskumu. Architekti, ktorých mesto vybralo,
majú za sebou viaceré úspešné revitalizácie mestských pamiatkových rezervácií, alebo sa orientujú na projekty rekonštrukcií historických budov a námestí. Tomáš Rusín z architektonického ateliéru RAW z Brna si posedel aj na terase
kaviarne a prekvapilo ho, ako námestie pôsobí veľmi milo a
juţansky. Podľa neho netreba na námestí ani veľa zasahovať,
skôr ide o detaily. „Máme skúsenosti, ţe po rekonštrukcii sa
ľudia začnú vyjadrovať, ţe to staré, rozpráskané námestie sa
im viac páčilo, s ním sa viac identifikovali.“ Jeho kolega
Peter Mutina doplnil, ţe na námestie veľmi vplýva
dominanta mesta hrad. „Hrad robí atmosféru, ktorú nikde inde
v Čechách a na Slovensku nenájdete a v Európe moţno v
Taliansku či Francúzsku. Podľa neho by sa malo riešiť
pódium, ktoré si uţ asi svoje odslúţilo, lampy a chodníky, ale
na námestí by napríklad nemenil dlaţbu. Podľa projektov
ateliéru RAW sa rekonštruovalo Masarykovo námestie v
Ostrave, centrum mesta Šternberk a Námestie Republiky v
Blansku. Výzva spojiť minulé so súčasným arch. Drahomíre
Dobrotkovej z Popradu chýba na námestí lepšia organizácia,
kde by bolo jasné, ktorá zóna je pre peších, ktorá je pre autá
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a ktorá je určená na kultúrne akcie. Podľa nej by sa zeleň na
námestí mala zachovať a mala by viac slúţiť ľuďom. Podľa
návrhov tohto ateliéru sa upravovali viaceré mestské
pamiatkové rezervácie v Spišskej Belej, Skalici. Venujú sa aj
rekonštrukciám historických budov. Na organizáciu ţivota
upozornil aj Bohuslav Pernecký z Piešťan. Jeho zámerom je
vytvoriť plochy, aby tu ľudia ostávali, nielen námestím prešli.
Spolu s kolegyňou Mariannou Bogyovou sa podieľali na
riešení pešej zóny v Piešťanoch. Tej sa páči historická
atmosféra námestia a mala by sa zachovať, lebo je tu výzva
spojiť súčasné s minulým. Richarda Lichého zo ţilinského
ateliéru zaujal tvar námestia a tvrdí, ţe treba urobiť veľmi
málo a správne. Ateliér sa venoval projektom rekonštrukcie
pešej zóny historického jadra v Martine a námestiu v
Rajeckých Tepliciach.
Predchádzajúce dve súťaţe neboli. Prvú architektonickourbanistickú súťaţ na revitalizáciu Mierového námestia a ulíc
v podhradí vyhlásilo mesto v roku 2004. Súťaţné podklady si
vyţiadalo jedenásť záujemcov, ponuky predloţili štyria, no ani
jedna nevyhovovala poţiadavkám mesta. Mesto vtedy malo
pre architektov pripravených takmer pol milióna korún na
odmeny za projekty. Keď nebol víťaz mesto ocenilo prihlásených druhou aţ piatou cenou. Podľa mesta projekty mali len
formálne nedostatky. Ani opakovaná, tentoraz uţ medzinárodná súťaţ nemala víťaza. Odborná komisia vlani rozhodla,
ţe neodporučí ani jeden návrh. Komisii predsedal český architekt Aleš Burian. Súťaţné podklady si vyzdvihlo takmer
šesťdesiat riešiteľov, prišlo len deväť návrhov, z nich päť pre
nesplnenie formálnych poţiadaviek vyradila a odborná porota
posudzovala len štyri projekty.
Trenčianske noviny 11.08.2008
Pomocná evidencia /1/08
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Historici Trenčianskeho múzea očakávajú, ţe archeologický
prieskum pri rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne
potvrdí existenciu doteraz neznámej budovy. Takáto budova
zaujímavého pôdorysu by sa mala nachádzať vedľa trojičného
stĺpa. PhDr. Janka Karlíková z Trenčianskeho múzea
uvádza, ţe ju objavili na prvom parcelačnom pláne mesta z
druhej polovice 18. storočia, avšak záleţí od hĺbky, do akej sa
bude kopať. Pod námestím vedie niekoľko podzemných chodieb a sú pravdepodobne prepojené. Dôkazy sú aj v literatúre
Jozefa Braneckého či Štefana Pozdišovského. Z dostupných
prameňov je známe, ţe jedna viedla od pivnice domu rodiny
Mičátkových na Matúšovej ulici oproti Katovho domu k domu
na námestí. Tam vraj našli v pivnici klenby a pri kopaní sa do
nich prepadol študent. Je moţné, ţe ústila aţ pod Piaristický
kostol do krypty. Druhú chodbu objavili pod barbakanom
v 60. - tých rokoch. Tieto zdokumentovali a zatvorili.
V minulosti nebola na námestí ţiadna zelená plocha, aţ v
roku 1888 daroval poslanec Rakovský mestu Trenčín sto stromov, z ktorých časť vysadili na okrajoch chodníkov. Boli to
javory, ktoré sa rozrástli tak, ţe aj cez deň bolo v obchodoch
šero. Preto ich vyrúbali pri veľkej rekonštrukcii terajšieho
Mierového námestia v rokoch 1927 – 1928 a zasadili nové
stromoradie. Vtedy aj staré dláţdenie nahradili kameňmi,
okruhliakmi z Váhu, nazývané mačacími hlavami novou dlaţbou, kockami. Zaujímavým faktom je, ţe námestie bolo vyspádované smerom do stredu, k zbernej stoke, ktorá ústila do
ţumpy v miestach pred dnešným mestským úradom. V roku
1886 postihlo námestie veľký poţiar, po ňom mesto rozhodlo
o pridaní ďalšieho vstupu na námestie nielen hornou a dolnou
bránou. Ten vznikol v mieste dnešnej pasáţe Zlatá Fatima. Od
30. - tých rokov 20. storočia má námestie súčasný vzhľad.
PhDr. Janka Karlíková dúfa, ţe architekti nájdu tú správnu
mieru, aby zachovali jedinečný stredoveký ráz námestia, ale
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zároveň nekopírovali jeho historickú podobu podľa dobových
fotografií. „Mali by to moderné aj minulé vzácne zosnúbiť.“
Pamiatkári podľa Sone Lackovej z Krajského pamiatkového
úradu v Trenčíne uţ v roku 2004 určili podmienky rekonštrukcie námestia. „Pri úprave námestia je potrebné rešpektovať etapu z prelomu 19. a 20. storočia, z ktorého pochádza
väčšina fasád budov. Dominantou námestia by mal zostať
morový stĺp a zeleň situovať po obvode námestia a v strede,
pódium pre kultúrne podujatia odporúčame demontovateľné.“
Premeny námestia sú zdokumentované vo väčšej miere od
druhej polovice 19. storočia, na dobových maľbách, neskôr na
fotografiách. Meniace sa historické etapy zanechali stopy i v
názve námestia. Aţ do roku 1911 to bolo Hlavné námestie, od
roku 1919 Masarykovo, za slovenského štátu zmenilo názov
na Hitlerovo a Hlinkovo. Po oslobodení v roku 1945 bolo premenované na Stalinove námestie. Od roku 1962 je Mierovým
námestím.
Trenčianske noviny 11.08.2008
Pomocná evidencia /1/08
Otvorením Medzinárodného vzdelávacieho centra vo firme
BOST Sk a.s. v Trenčíne v apríla tohto roka vytvorili sa
podmienky na vzdelávanie odborníkov v oblasti strojárenstva
a technológií potrebných na zabezpečenie technických sluţieb.
Prvým vzdelávacím cyklom centra bolo vzdelávanie siedmich irackých špecialistov z irackého Bagdadu, ktoré
bolo výsledkom viac
ako ročnej prípravy
v spolupráci s agentúrou SARIO, Trenčian264

skou univerzitou A. Dubčeka na podporu vládneho programu
„Voda pre Irak“ a tým napĺňania Memoranda o spolupráci
medzi irackou stranou a zúčastnenými zástupcami. Intenzívne
školenie na tému „Obsluha, údrţba a programovanie CNC
strojov“ v teoretickej aj praktickej oblasti sa začalo 18. augusta 2008 a po absolvovaní 120 hodín školenia skupina irackých
špecialistov prevzala certifikáty o úspešnom absolvovaní školenia dňa 4. septembra 2008 z rúk lektora štúdia z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Ing. Jozefa Majeríka, PhD.
a generálneho riaditeľa BOST Sk a.s. Trenčín Ing. Vladimíra
Bielika. K absolventom školenia sa prihovorili Ing. Miroslava Čilová za agentúru SARIO, prof. Ivana Ing. Kneppa,
DrSc., prorektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a zástupca Veľvyslanectva Irackej republiky v Bratislave Hussien
Abadi. Dr. Abdul Jabbar H. Ali, prezident spoločnosti
Mediterranean International CO,
sprevádzal skupinu
irackých špecialistov a zabezpečoval pobyt na Slovensku
Vlastné poznámky
Uţ 41 rokov patrí záver leta na trenčianskom výstavisku
medzinárodnej výstave módy a odievania Trenčín mesto
módy. Jej jesenná časť otvorila svoje brány 3. septembra 2008
a trvala do 5. septembra 2008. Jeho súčasťou bol 2. ročník
výstavy detskej módy a potrieb pre deti pod názvom Detský
svet a 1. ročník výstavy potrieb a odevov pre extrémne športy
pod názvom Adrenalín Days. Ťaţiskom podujatia bola medzinárodná výstava módy a odievania Trenčín mesto módy,
ktorá zostala jediným výstavným podujatím v tejto branţi na
Slovensku. Dnes ustupuje do úzadia základná úloha odevu a to
najmä chrániť nositeľov pred vplyvmi počasia a do popredia
sa dostáva jeho vedľajšia funkcia a to funkcia estetická. Pri
výbere oblečenia sa riadime módnym diktátom, ktorého tvorcami sú módni návrhári. Ich práca počínajúc vytváraním
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návrhov a končiac finálnym predvedením modelov na móle vyţaduje skutočne kreatívneho ducha. Módne trendy na sezónu jar – leto 2009
predstavilo počas jesennej časti výstavy Trenčín
mesto módy 47 slovenských, českých a maďarských vystavovateľov na celkovej ploche
1.400 m2.
Ponuku dámskej a pánskej konfekcie, kusového a pleteného textilu, bielizne a módnych
doplnkov doplnil odborný sprievodný program,
na ktorej sa podieľali Asociácia textilného a
odevného priemyslu Slovenskej republiky a Sekcia textilného, odevného, koţiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktoré pripravili pre návštevníkov organizátori seminár „Textilný a odevný odpad – problém súčasnosti“, ktorý bol rozdelený do troch blokov :
„Výskyt a nakladanie s odpadom v Slovenskej republike“,
„Praktické skúsenosti so spracovaním odpadu v Slovenskej republike“ a „Podporná úloha Recyklačného fondu pri nakladaní
s odpadmi“. Výstavu a Trenčín navštívila popredná česká
módna návrhárka a akademická maliarka Nina Provaan
Smetanová z Prahy, ktorá počas svojho odborného seminára
odprezentovala „Módne trendy pre rok 2009“.
K jesennej výstave Trenčín mesto módy patrila súťaţ
módnych návrhárov „Módny tvorca roka“, vyhlásená šiestykrát výstaviskom Expo Center a.s. a agentúrou Sophia Model
Management. Súťaţ bola určená slovenským a českým módnym návrhárom vo veku nad 18 rokov. Jej cieľom bolo
vytvoriť priestor pre umeleckú konfrontáciu súčasnej módnej
tvorby a umoţniť odbornú diskusiu o stave a kvalite módneho
návrhárstva na Slovensku a o jeho smerovaní a schopnosti
konkurovať svetovým módnym trendom. Jednotlivé kolekcie,
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tvorené z 6 aţ 8 modelov, boli odprezentované formou módnej
prehliadky, počas ktorej ich hodnotila Módna akadémia,
zloţená z predstaviteľov odbornej a umeleckej verejnosti,
médií, módnych fotografov a zástupcov organizátorov súťaţe.
Módna akadémia pre rok 2008 vyhlásila tému “Pret-A-Porte“
(menšia priemyselne vyrábaná kolekcia určená pre mladých).
Slávnostné otvorenie výstavy bolo opäť spojené s módnou
prehliadkou, v rámci ktorej sa predstavila víťazka súťaţe
Módny tvorca roka 2008 Blaţena Ostrovská za kolekciu –
Comix a so svojimi modelmi firma Makyta a.s. Púchov,
SassaMode s.r.o., Tempo Móda Plus s.r.o., Ivake s.r.o. a firma
Provate Member. Najnovšie módne trendy boli prezentované v
expozíciách vystavujúcich firiem a na denných módnych
prehliadkach.
Vlastné poznámky
Dňa 5. septembra
2008 sa začali výkopové práce pre výstavbu podzemných parkovacích garáţí pred
Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej
republiky
(bývalým
Okruhovým domom armády). Investorom stavby je spoločnosť Tatra Real Trade, a.s. a zhotoviteľom je spoločnosť Stabil, a. s. Plánovaná dĺţka výstavby je 12 mesiacov. Počas doby
výstavby garáţí bola z titulu staveniska zabratá rozsiahla
plocha pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených
síl Slovenskej republiky a časť pešej zóny na Hviezdoslavovej
a Jaselskej ulici. Developer - spoločnosť Tatra Real Trade,
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a.s., patriaca do skupiny Tatra Real, odhaduje celkové náklady na výstavbu vo výške 110 miliónov Sk, (365 tisíc euro).
Vlastné poznámky
Dňa 5. septembra 2008 uskutočnila pobočka Slovenskej
sporiteľne v Trenčíne tlačovú konferenciu, ktorá bola zameraná na činnosť bánk posledný
týţdeň pred zavedením eura, ich
činnosť na prelome rokov do 16.
januára 2009, kedy prestáva
platnosť slovenskej meny. Tlačovú konferenciu viedol hovorca
Slovenskej sporiteľne Štefan
Frimmer a o všetkých dôleţitých krokoch informovala riaditeľka pobočky Slovenskej
sporiteľne v Trenčíne Ing. Mária Mokrá.
V úvode konštatovala, ţe :
- občania sa nemusia báť pri prechode na euro, pretoţe
peniaze v hotovosti, korunové produkty a sluţby sa prevedú
na euro automaticky a bez poplatkov podľa konverzného
kurzu;
- Slovenská sporiteľňa objednala cca 40 ton hotovosti euro,
čo predstavuje 80 miliónov bankoviek a 15 miliónov mincí;
- štartovacie balíčky, pripravené pre klientovmajú hmotnosť
30 ton;
- euro hotovosť objednaná podnikateľmi v rámci druhotného
predzásobenia má hmotnosť cca 270 ton;
- bankomaty budú do 31.12.2008 vydávať Sk a od 1. januára
2009 budú vydávať euro v nominálnych hodnotách 10 euro
a 20 euro;
- bankomaty budú mať na prechode rokov minimálnu technickú prestávku;
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- platobné terminály na prelome rokov budú fungovať bez
obmedzenia;
- internetové bankovníctvo v dňoch 1. a 4. januára 2009 bude
zabezpečovať len pasívne operácie a nové platobné príkazy
sa budú realizovať od 5. januára 2009
- od 1. do 20. januára
2009 sa bude uskutočňovať výmena korún za
euro bez poplatkov;
- od 5. januára 2009 bude
moţno vloţiť hotovosť
v Sk na účet, alebo
vkladnú kniţku;
- po 20. januári 2009 sa bude uskutočňovať bezplatná jednorázová výmena do 100 ks korunových bankoviek a 100 ks
korunových mincí;
- korunové mince bude Slovenská sporiteľňa bezplatne vymieňať do 30. júna 2009 a bankovky do 31.12.2009;
- Slovenská sporiteľňa zvýšila od 15. augusta 2008 úrokové
sadzby u väčšiny termínovaných vkladov;
- Slovenská sporiteľňa otvorí v dňoch 1. aţ 4. januára 2009
svojich 15 obchodných miest v rámci Trenčianskeho kraja.
Koruny za eurá bude moţno vymeniť v jej pobočkách na
Mierovom námestí a na Námestí sv. Anny;
Pomocná evidencia 473/1/08
Uţ po pätnásty raz sa od 23. do 25. septembra 2008 stalo
trenčianske výstavisko Expo Center dejiskom medzinárodnej
špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany ţivotného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí Aqua. Na otvorení dňa 23. septembra 2008
sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky J. E. Ivan Gašparovič. K prítomných účastníkom výstavy sa prihovoril
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predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH a štátny tajomník Ministerstva ţivotného
prostredia Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Januš, primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a ďalší hostia. Na
tomto svojho druhu najväčšom podujatí na Slovensku, ktoré je
organizované v spolupráci s Trenčianskou vodohospodárskou
spoločnosťou, sa tento rok predstavilo na celkovej ploche 6
410 m2 132 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky,
Rakúska, Nemecka a Talianska. V porovnaní s minulým rokom vzrástol počet vystavovateľov o 9%. Zámerom výstavy
Aqua je prispieť k racionálnemu vyuţívaniu vodných zdrojov,
nakoľko voda je dôleţitou súčasťou nášho kaţdodenného
ţivota, ktorá nás obklopuje. Nachádza sa v ovzduší, na zemskom povrchu, v kaţdom ţivote a rastline, ale aj pod povrchom Zeme. Na základe jej kontinuity v hydrologickom cykle
moţno povedať, ţe je jedinečným fenoménom - nositeľom
informácií v prírode, ako aj v pôsobení človeka a zároveň je
ich súčasťou, ktorá umoţňuje jeho existenciu. Vzhľadom na
charakter jej výskytu a významu je predmetom globálnych,
medzinárodných záujmov, monitoruje sa jej mnoţstvo a
kvalita, odhadujú alebo vypočítavajú sa jej zásoby, ktoré podliehajú okamţitým, sezónnym a dlhodobým zmenám. Úlohou
celej spoločnosti je chrániť ju pred znečistením, vyčerpaním
alebo iným znehodnotením. Vďaka podpore odborných garantov a spolupracujúcich subjektov, ktorými boli Slovenský
národný komitét IWA, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Regionálna kancelária Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Trenčín, Asociácia vodárenských
spoločností, spoločnosť Centire Slovensko a Slovenská vodohospodárska spoločnosť prebiehal na výstave Aqua bohatý
odborný sprievodný program. Jeho súčasťou bude vedecká
konferencie venovaná téme „Legislatíva a aktuálne problémy vo vodnom hospodárstve“. Pre odbornú verejnosť sa us270

kutočnili semináre „Regulácia procesov mestských ČOV skúsenosti zo Slovenska a Českej republiky“ a „Eurofondy
a rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií“.
Pre študentov stredných škôl bolo určené podujatie „Asociácia vodárenských spoločností pre školy“ a prezentácia
výstavy „Expo Zaragoza 2008“. V rámci tohtoročnej výstavy
Aqua sme si v Trenčíne pripomenuli 55. výročie katedry
zdravotníctva a environmentálneho inţinierstva Stavebnej
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pre
vystavovateľov organizátori výstavy pripravili súťaţ „Zlatá
Aqua“ o najlepšie vystavované výrobky a technológie. Hodnotiaca komisia pod vedením prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. po
preštudovaní materiálov a po kontrole exponátov dňa 18. septembra 2008 rozhodla o udelení cien :
V kategórii výrobok :
1. miesto získala firma Saint – Gobain Construction Products, s.r.o. Pipe Division za výrobok - Variabilná tvarovka Kamelo
2. miesto získala firma Glynwed, s.r.o. za výrobok – Frialoc uzatváracia armatúra z PE
3. miesto získala firma Bocr Trading Slovensko, s.r.o. za
výrobok - Vodomerná šachta SB-TVS
V kategórii technológia :
1. miesto získala firma Prospecta s.r.o. za technológiu - Ion
ScaleBuster-ISB, zariadenie na úpravu vody (Ochrana
proti korózií, vodným kameňom a baktériami Legionella)
2. miesto získala firma Hawle s.r.o. za technológiu –
Technologické zariadenie na reguláciu vodnej hladiny
vo vodojeme
3. miesto získala firma Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava za technológiu – Technológia pasívneho vzorkovania na monitorovanie kontaminantov vo
vodnom prostredí
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S cieľom podporiť estetickú úroveň výstavných expozícií
bola vyhlásená súťaţ o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy
„Modrý akvadukt“. Hodnotiaca komisia pod vedením svojho
predsedu akademického sochára Igora Mosného zhodnotila
estetické a účelové pôsobenie architektonického stvárnenia
expozícií, vloţenú invenciu a inováciu. Po náročnom zvaţovaní dňa 22. septembra 2008 sa udelila ocenenia nasledujúcim
expozíciám :
1. miesto firme : Polieco Slovakia, spol. s r.o. Bratislava,
realizátor: G.A.D. STUDIO, s.r.o. Bratislava
2. miesto firme : Hobas Sk, spol. s r.o. Bratislava, realizátor:
DESIGN FACTORY, s.r.o. Holíč
3. miesto firme : Saint-Gobain Construction Products, spol.
s r.o., Pipe Divisio, Bratislava, realizátor: EXPO AIR,
s.r.o. Trenčín
Po piaty raz bola udelená Cena Milana Topoliho za prínos
vo vodnom hospodárstve za rok 2008, ktorú udelil Slovenský
národný komitét IWA prof. Ing. Jozefovi Martoňovi, PhD.,
ktorý sa v tomto roku doţíva významného ţivotného jubilea
75 rokov. V priebehu svojej takmer päťdesiatročnej aktívnej
pedagogickej, vedeckej, odbornej a organizátorskej činnosti
vykonal veľa náročnej, zásluţnej práce. Jeho meno je spojené
s mnohými významnými aktivitami a udalosťami. Inicioval
zintenzívnenie medzinárodnej vedeckej spolupráce katedry so
zahraničnými vedeckými a pedagogickými pracoviskami. Ako
učiteľ vychoval desiatky absolventov, ašpirantov a doktorandov. Zároveň úzko spolupracoval s odbornou praxou pri riešení problémov pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. Tu
sa zoznámil aj s Ing. Milanom Topolim. Ich dlhoročná aktívna
spolupráca na poli vodárenstva prerástla do priateľstva.
Súčasťou sprievodného programu výstavy bola i prezentácia
firiem Kaiser Eastern Europe, s.r.o. a Hach Lange.
Vlastné poznámky
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Mesto Trenčín pripravilo vizualizáciu novej letnej plavárne
a čoskoro ju pre obyvateľov zverejní na svojej internetovej
stránke či v mestských novinách. Samospráva sľúbila ešte
väčšiu plaváreň s viac atrakciami. Postavená by mala byť v
roku 2010 na Ostrove, teda len niekoľko stoviek metrov od tej
súčasnej. Pôvodné kúpalisko s jedinečným výhľadom priamo
na Trenčiansky hrad padne za obeť modernizácii ţelezničnej
trate v meste. „Trenčania v ţiadnom prípade neprídu ani na
chvíľu o moţnosť kúpania. Súčasná plaváreň bude v prevádzke aţ do otvorenia novej,“ potvrdila Ing. Jana Marková
z kancelárie primátora.
Nová plaváreň sa bude nachádzať z väčšej časti v katastri
susednej obce Zamarovce. Podľa slov starostu obce Ing. Jána
Plška za pozemky dostali od mesta Trenčín 29 miliónov Sk,
čo je pre malú obec obrovská finančná injekcia a získané
prostriedky pouţijú na dobudovanie kanalizácie či opravy
ciest. Nová plaváreň bude mať 25-metrový plavecký bazén,
dva tzv. záţitkové bazény s vodnými atrakciami, z toho jeden
pre deti a doposiaľ chýbajúce tobogany. Nová plaváreň bude
mať kapacitu návštevnosti 2500 ľudí, čo je o päť stoviek viac
ako bola kapacita súčasnej plavárne. Návštevníci sa okrem
invalidov autom priamo k plavárni nedostanú. Mesto vybuduje
záchytné parkovisko pri krytej plavárni pred vstupom na
Ostrov. Po skončení plaveckej sezóny uţ v tomto roku 2008 sa
začnú búracie práce na pozemku, kde plaváreň vyrastie. Momentálne sa tam nachádza okrem betónového draka a schátralých plytkých bazénov aj dopravné ihrisko a popadané
stromy po veternej smršti. Nové dopravné ihrisko by malo
predstáv samosprávy vyrásť pod sídliskom Juh. Mesto Trenčín
má na výstavbu k dispozícii 132 miliónov Sk, ktoré získalo od
Ţelezníc Slovenskej republiky za predaj súčasného kúpaliska.
Mesto však ešte nepozná presné náklady na výstavbu, deklaruje, ţe to nebude menej ako suma, ktorú dostalo od ţelezníc.
273

Trenčianske noviny 18.08.2008
V súvislosti s odpočítavaním posledných sto dní do
zavedenia eura si Slovensko pripomenulo túto udalosť
v všetkých krajských mestách v sobotu 27. septembra 2008 v
popoludňajších hodinách podujatím pod názvom Deň eura.
Pre návštevníkov bol aj v Trenčíne na Mierovom námestí pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpila speváčka Katka Predná so svojou skupinou a ďalšie populárne hudobné kapely, tanečné skupiny a významné osobností. Pre deti
boli pripravené v stanoch informácie a súťaţe, v ktorých sa
mohol kaţdý zapojiť do súťaţe o euro ceny. Na akcii bol
prítomný aj maskot, známy z televíznych spotov o eure. Návštevníci na Mierovom námestí si mohli pozrieť z veľkoplošnej
obrazovky príhovor premiéra slovenskej Vlády Slovenskej
republiky Róberta Fica, ministra financií Slovenskej republiky
Jána Počiatka a guvernéra Národnej banky Ivana Šrámka.
Podujatie malo nielen zábavný, ale najmä informačný charakter, v ktorom sa návštevníci dozvedeli najdôleţitejšie informácie o novej mene a jej zavedení na Slovensku. Účastníci
podujatia našli imitáciu obchodu s praktickými ukáţkami
dvojakého oceňovania, prepočítavania konverzným kurzom, aj
zaokrúhľovania. Zaujímavá bola galéria bankoviek, v ktorej
boli vystavené ukáţky eurových bankoviek a ich ochranné
prvky. Ľudia si mohli preveriť svoje poznatky o eure, prostredníctvom vedomostného kvízu, v ktorom súťaţili o rôzne
ceny. Len pre zaujímavosť treba uviesť, ţe práve v tento deň
vyštartoval z Bratislavy špeciálne upravené vozidlo s prezentačnou technikou – tzv. Euromobil, ktorý začal svoju púť 100
dní brázdenia po slovenských cestách, najmä po odľahlejších
lokalitách vidieka. Na svojej misii by mal navštíviť Euromobil
vyše 150 obcí, ktorý ich obyvateľom sprostredkuje informácie
o našej novej mene zábavnou a interaktívnou formou.
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Vlastné poznámky
Výstavisko Expo Centrum v Trenčíne sa stalo od 14. do 17.
októbra 2008 uţ po štrnástykrát dejiskom medzinárodného
veľtrhu Elo Sys, ktorý sa svojím významom i veľkosťou stal
najväčším a najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku. Na rekordnej ploche 18 658 m2 sa predstavilo 362
vystavovateľov. 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 predstavilo v Trenčíne v
porovnaní s minulým rokom viac zahraničných vystavovateľov. Zaznamenaných bolo celkom 113 firiem z Českej
republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Švajčiarska, Taiwanu,
Francúzska, Veľkej
Británie, Nemecka
a Chorvátska, ktoré
sa podieľali takmer
30 % všetkých vystavovateľov. K neustále rastúcemu záujmu odbornej verejnosti prispieva aj úzke prepojenie kontraktačno-prezentačnej úlohy veľtrhu Elo Sys s teoretickým
zázemím, vedou a výskumom, ktoré od počiatku zabezpečujú
odborní garanti veľtrhu a to Fakulta
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenského elektroIng. Vojtech Ferenc
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technického zväzu, Cech elektrotechnikov Slovenska, Slovenské elektrárne a.s. a Únia slovenských elektrotechnikov.
Vďaka ich spolupráci boli ponúknuté návštevníkom početné
odborné sprievodné podujatia, ktorých cieľom je skĺbiť vedu a
prax.
Na slávnostnom otvorení výstavy sa k prítomným návštevníkom prihovorili :
- generálny riaditeľ sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Vojtech Ferencz, ktorý
okrem iného konštatoval, ţe sa nezastavil príchod nových
investorov Keď sa hovorí, ţe Slovensko je Detroitom
Európy, ale to isté platí aj vo výrobe televíznych prijímačov
na jedného obyvateľa, lebo sa stáva primárnym v Európe
v tomto segmente priemyslu. Zvýraznil, ţe z tohto pohľadu treba
upriamiť na výchovu a vzdelanie
našej generácie, tak stredných kádrov
ako aj absolventov vysokých škôl.
Musíme si uvedomiť, ţe nevychováIng. Ján Badţgoň
vame absolventov, len pre potrebu slovenského trhu, ale aj
pre potrebu Európskej únie. Je preto nutné pre študentov
vytvárať podmienky porovnávateľnými s podmienkami
Európskej únie.
- prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej
republiky Ing. Ján Badţgoň, PhD., ktorý uviedol niekoľko
zaujímavých údajov, ţe
a) finančný obrat v elektrotechnickom priemysle predstavoval v roku 2007 čiastku 260 miliárd Sk;
b) v elektrotechnickom priemysle pracovalo 66 tisíc zamestnancov;
c) na priemyselnom trhu elektrotechnický priemysel predstavoval 12 %;
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d) pred štrnástimi rokmi, keď sme stáli pri zrode tohto
veľtrhu, tak do vienka sme vloţili cieľ podporovať
výskum a vývoj elektrotechnického priemyslu. Za uplynulé obdobie bolo výrobkom udelených viac ako 300
ocenení a vyznamenaní „Konštruktér roka“, „Najlepší
elektrotechnický výrobok roka“, „Unikát roka“ a „Najlepší exponát roka“
- dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej
technickej univerzity Bratislava doc. Ing. Ján Vajda, CSc.;
- prorektor pre vedu a rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. František Janíček, PhD.;
- generálny riaditeľ Expo Centrum Trenčín Ing. Emil Dobiáš
uzavrel slávnostné otvorenie výstavy;
Neodmysliteľne k veľtrhu Elo Sys aj tento rok patrili súťaţe
„Elektrotechnický výrobok roka“, „Najúspešnejší exponát
veľtrhu Elo Sys“, „Konštruktér roka“, „Unikát roka“ a
„Ekologický počin roka“, ktoré zhodnotil predseda hodnotiacej komisie prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. Ten oznámil,
ţe komisia dňa 13. októbra 2008 v súlade so štatútom súťaţe
hodnotila 27 výrobkov, ktoré prihlásilo do súťaţe 20 firiem.
V súťaţi o :
A) Elektrotechnický výrobok roka 2008
- Výrobok : Výkonový rad trojfázových distribučných
transformátorov s liatou izoláciou typu aTSE 776/10
– 836/10, 630 – 2500 kVA, 6, 10 kV od prihlasovateľa
: BEZ Transformátory a.s., Bratislava
- Výrobok : UZ čistička na čistenie v horľavinách s
uzatvoreným chladiacim okruhom od prihlasovateľa
S PoweR product s.r.o., Bratislava
- Výrobok : Perimetrický kábel typu VBFAMOY 501,6, na zachytenie a identifikáciu narušiteľov prísne
stráţených objektov od prihlasovateľa : VUKI, a.s.,
Bratislava
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Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2008
- Exponát : EOW – Extended Operator Workplace –
EOW-M od prihlasovateľa : ABB s.r.o., Bratislava
- Exponát : SIMATIC S7-412H redundantný riadiaci
systém od prihlasovateľa : Siemens s.r.o., Bratislava
Exponát : MicroDigiCam MDC TrueCam od
prihlasovateľa : ZTS Elektronika SKS s.r.o., Nová
Dubnica
C) Najlepší konštruktér 2008
- za konštruktérov roka boli vyhlásení Ing. Miroslav
Kolník, Ing. Peter Martinkovič a Ing. Štefan Šille,
ktorí vytvorili Systém merania koncentrácie vodíka v
hermetických priestoroch jadrovej elektrárni - Typ
H2-MonS Prihlasovateľ : VUJE, a.s., Trnava
D) Unikát roka 2008
- Monitorovací systém vozidiel Camelia od prihlasovateľa : ANDIS, spol. s r.o., Bratislava
- Komplexný batériový telemetrický systém s univerzálnymi inteligentnými snímačmi SCT-Telemetry od
prihlasovateľa : Soft & Control Technology, s.r.o.,
Košice
E) Súťaţ o najlepšiu expozíciu veľtrhu ELO SYS 2008
hodnotila trojčlenná komisie s predsedom ak. soch.
Igorom Mosným, ktorá určila toto poradie :
1. miesto získala expozícia firmy Lapp Kabel, s.r.o.,
Holešov, ktorú realizovala
firma ATrend, s.r.o.
2. miesto získala expozícia firmy Javys,
a.s., Zvolen, ktorú
realizovala firma MW
Promotion, s.r.o
B)
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3. miesto získala expozícia firmy Niko Slovakia spol. s
r.o., Bratislava
Účasť v týchto súťaţiach sa stala pre vystavujúce firmy
prestíţnou záleţitosťou. Pre talentovanú mládeţ bola určené
Celoslovenské finále súťaţe mladých elektronikov, ktoré
pripravila Slovenská spoločnosť elektronikov. Svoje uţ
nezastupiteľné miesto v sprievodnom programe veľtrhu mala
aj konferencia pod názvom „Elektrotechnika, informatika
a telekomunikácie“, ktorej iniciátorom a odborným garantom
bola Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Okrem toho táto inštitúcia na
tohoročnej výstave pripravila aj ďalšie dve akcie „Seminár
znalcov elektrotechnických odborov“ a 3. ročník podujatia
„Dni mobilnej robotiky“. Sprievodný program doplnila prezentácia firmy Inteco Plus, spol. s r.o. pod názvom „Uplatnenie komponentov Bender v priemyselných a zdravotníckych aplikáciách“ a v panelovej diskusii sa zamerala na
témy „Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie v elektrotechnike s rozšírením na normu STN 33
2000-5-54“, „Informácie SÚTN o moţnostiach prístupu k
normám STN (plné texty) cez internet a novinkách v
oblasti normalizácie v elektrotechnike“ a „Revízie ručného
elektrického náradia a spotrebičov podľa platných STN a
právnych predpisov“, ktorú poriadala Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenského elektrotechnického zväzu.
Únia slovenských elektrotechnikov a Cech elektrotechnikov
Slovenska pripravili tento rok trojicu prednášok na témy
„Vyuţitie termovízie pri diagnostike elektrických zariadení“, „Nové riešenie núdzového osvetlenia a osvetlenia
budov“ a „Ochrana pred účinkami blesku a prepätím“. Pre
vystavovateľov bol pripravený spoločenský večer spojený s
hodnotným kultúrnym programom.
Vlastné poznámky
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Rekonštrukčné práce na múre opevnenia farského kostola
Narodenia Panny Márie na Mariánskom námestí v Trenčíne
boli ďalším pokračovaním investičných zámerov mesta Trenčín v tejto lokalite a lesoparku Brezina. Múr bol súčasťou
opevnenia nazývaného aj Marienburg (Mariánsky hrad) a pri
karneri sa napájal na múr mestského opevnenia. Prvá časť
rekonštrukcie múru bola realizovaná v roku 2007 pri kladení
dlaţby na Mariánskom námestí. Múr sa zo strany od námestia
odvodnil a odizoloval do hĺbky 2 metrov, poloţila sa nová
dlaţba a kanalizácia, doriešili sa sadovnícke úpravy námestia,
osvetlenie kostola a karnera. „Pred poloţením dlaţby sme
upozornili na potrebu prieskumu podloţia sondami, aby sme
zistili skutkový stav podloţia. Z prieskumu vyplynula potreba
sanovať
celý
múr aj z vonkajšej strany,“ povedal zástupca
riaditeľa Krajského pamiatkového
úradu
v Trenčíne Ing.
arch. Jozef Múdry. Zlý stavebno-technický
stav múru a jeho pokračujúca deštrukcia boli dôvodom na
realizáciu druhej etapy rekonštrukcie múru. Jedenásť pilierov
z vonkajšej strany bolo potrebné najskôr ukotviť do skaly.
Prečo muselo prísť zakotvenie bliţšie vysvetlil Ing. Viliam
Hubinský, PhD. z Útvaru ţivotného prostredia a dopravy
Mestského úradu v Trenčíne - „Oporný múr bol murovaný
z lomového kameňa prekladaného pálenou tehlou, spájaného
vápennou maltou. Na vzdušnom líci bol stabilizovaný
výstuţnými kamennými rebrami (piliermi). Sondami realizo281

vanými v roku 2007 bola zistená úroveň základovej škáry rebier asi 0,9 m aţ 1,5 m pod terénom na vzdušnej strane múru.
Nakoľko na vzdušnom líci bola malta v murive zvetraná do
hĺbky aţ 50 mm, čo bolo viditeľné na celej ploche múru. K
ešte väčšej degradácií povrchu došlo v styku s murivom karneru, kde bol oporný múr porušený zvislou trhlinou, ktorá dosahovala šírku asi 20 mm,“ Preto bola potrebná sanácia muriva samotného múru a rebier. Sanácia pozostáva zo spätného
vyplnenia škár celého líca múru vápenatou maltou, ktorej receptúra bola odsúhlasená Krajským pamiatkovým ústavom v
Trenčíne. Aby sa zabránilo zatekaniu vody do konštrukcie rebier a múru, tak záhlavie rebier bude prekryté novými kamennými blokmi. Pri rozoberaní záhlavia rebier bol pôvodný
kameň očistený a podľa schémy ukladaný späť na pôvodné
miesto. Na rekonštrukčne práce Mesto Trenčín vynaloţilo cca
5 miliónov Sk, ktoré sa skončia do 30. novembra 2008
Rekonštrukčné práce na múre mestského opevnenia by mali
podľa vyjadrenia Ing. Viliama Hubinského, PhD. pokračovať aj v roku 2009 v lokalite zo strany od lesoparku Brezina
v blízkosti karneru a v zónach s najväčším narušením pôvodného stavu múru spôsobeného vegetáciou, kde uţ v minulom
období z narušeného múru padali uvoľnené segmenty.
Info Trenčín 06.11.2008
Pomocná evidencia 585/1/08
Na webovej stránke Mesta Trenčín bola zverejnená vizualizácia novej letnej plavárne, ktorá sa bude umiestnená na
Ostrove medzi kanálom z elektrárne a starým ramenom Váhu.
Prvých návštevníkov by mala privítať v letnej sezóne 2010.
Dominantou bude toboganová veţa so skĺzavkami. Okrem
dopadového bazénu a plaveckého bazénu bude k dispozícii
záţitkový bazén s viacerými vodnými atrakciami pre dospelých a chýbať nebude ani rovnako atraktívny bazén určený
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deťom. Súčasťou hlavnej budovy plavárne bude miestnosť pre
zdravotnú sluţbu a personál, kabínkové prezliekárne, hygienické priestory
s WC a sprchami. Obe
krídla hlavnej budovy budú ukončené zázemím na
občerstvenie.
Súčasná plaváreň bude
vyuţívaná aţ do otvorenia
novej, a tak Trenčania
o oddych počas horúcich letných dní neprídu. Kapacita novej
letnej plavárne bude 2 500 návštevníkov, čo je o 500
návštevníkov viac ako v súčasnosti. Na ľavom brehu Váhu, pri
krytej plavárni, bude rozšírené súčasné parkovisko a nové
parkovacie miesta vzniknú aj priamo pri plavárni. Celkovo
pribudne 200 nových miest na parkovanie. Priamo pred plavárňou bude odstavný priestor aj pre 120 bicyklov.
Výstavba nového rekreačného areálu sa začne v tomto roku
prípravou pozemkov pod stavbu. Zmizne betónový drak,
zdevastované plytké bazény a dopravné ihrisko. Nové dopravné ihrisko
plánuje mesto postaviť v budúcnosti
pod sídliskom Juh.
www..trencin.sk
11.10.2008
V uplynulých dňoch mesiaca októbra 2008 bola na pôde
odborných útvarov Mesta Trenčín za účasti primátora Ing.
Branislava Cellera vyhodnotená súťaţ O najlepšiu stavbu
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na území mesta, realizovanú a kolaudovanú v uplynulom roku
2007. Túto súťaţ mesto Trenčín vypisuje kaţdoročne a jej
cieľom je predovšetkým prezentácia a propagácia toho
dobrého a kvalitného, čo sa na území mesta Trenčín
postavilo. Pravidlá boli jednoduché, do súťaţe sa mohli
prihlásiť stavby, ktoré boli kolaudované v uplynulom roku.
Nesmeli to byť investície Mesta Trenčín, pričom kategórie
neboli striktne rozdelené tak, ako to býva pri celoštátnych
súťaţiach tohto typu. Ide jednoznačne aj o prezentovanie
dobrej architektúry na území mesta. V tomto roku súťaţilo
šesť stavieb a ich
hodnotenie mala
na starosti odborná komisia zloţená z odborníkov
útvarov
Mestského
úradu
v Trenčíne,
odborníkov z praxe
a za účasti primátora
Mesta
Trenčín. Po diskusii, ktorá sledovala úroveň architektonického riešenia, kvalitu
materiálového prevedenia, i celkový charakter stavby a jej
pôsobenia v prostredí, bolo stanovené nasledovné poradie :
1. miesto získal polyfunkčný objekt Magnus Center na
sídlisku Sihoť v Trenčíne (jedná sa o rekonštrukciu
a dostavbu bývalej reštaurácie Kotva);
2. miesto získal obytný dom na Povaţskej ulici v Trenčíne,
novostavba v kriţovaní ulíc Povaţská a Ţilinská;
3. miesto získal Parkovací dom na Palackého ulici v Trenčíne
– novostavba, ktorá nahradila pôvodný historizujúci objekt
v havarijnom stave.
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Tak, ako kaţdý rok, aj v tomto bude zo všetkých
súťaţiacich objektov pripravená výstava, ktorú si budú môcť
pozrieť všetci návštevníci Centra rozvoja mesta.
Info Trenčín 20.10.2008
Pomocná evidencia 585/1/08
Poľsko je obrovská krajina a Poliaci sú známi svojou záľubou cestovať. V mnohých lokalitách a zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku
tvoria Poliaci v súčasnosti
najpočetnejšiu
skupinu
návštevníkom. Z tohto
dôvodu Trenčiansky samosprávny kraj vyuţil
moţnosť
prezentovať
atraktivity
a turistické
moţnosti nášho kraja na
poľskom trhu na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu v Poľsku Tour Salon 2008,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. – 18. októbra 2008 v Poznani.
Počas troch dní priestory výstaviska navštívilo viac ako 20
tisíc návštevníkov, novinárov, zástupcov cestovných kancelárií a tour - operátori. Na ploche cca 9000 m2 sa prezentovalo
celkovo 800 vystavovateľov z 38 krajín, ktorí ponúkali svoje
produkty cestovného ruchu. Národný stánok Slovenskej republiky rozloţený na ploche 170 m 2 bol najväčším na celom
výstavisku. Jeho súčasťou bola uţ po tretí raz aj expozícia
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stánok bol veľmi ţivý,
priťahoval pozornosť ponukou 23 subjektov zo Slovenska
a bohatým sprievodným hudobno-tanečným programom a
súťaţami, ktoré zabezpečila Slovenská agentúra pre cestovný
ruch. V expozícii boli zastúpené aj Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. a samostatnú expozíciu mali Kúpele Bojnice, a.s.
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Zástupcovia nášho kraja Denisa Prekopová, Katarína
Sulová a regionálny zástupca Slovenskej agentúry
pre
cestovný ruch Mgr. Peter Pastier poskytovali návštevníkom
informácie a propagačné materiály s cieľom upútať ich
pozornosť na náš kraj ako výbornú voľbu, kvalitnú destináciu
na ich krátkodobé výlety a dlhšie pobyty. Návštevníci
prejavovali záujem hlavne o kúpele a termálne kúpaliská,
turistiku, hrady a zámky. Ţiadali konkrétne informácie o
moţnostiach ubytovania, pobytoch pre deti a mládeţ a o
cyklotrasách. Slovenskú expozíciu navštívil aj veľvyslanec
Slovenskej republiky v Poľsku František Ruţička, a riaditeľ
Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch v Poľsku Ján
Bošnovič.
Pomocná evidencia /1/08
Kongresová sála dňa
21. októbra 2008 hotela
Tatra v Trenčíne bola
miestom spoločného rokovania spoločnej Slovensko – rakúskej obchodnej
a priemyselnej
komory. V mene hosťujúcej Regionálnej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne privítal hostí z Rakúska
vedených Josefom Altenburgerom primátor
Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom. Ďalej v úvodnom príhovore
uviedol, ţe na dnešnom
rokovaní bude prezentovať mesto Trenčín a trenčiansky región, aby „po286

dané informácie boli základom pre investovanie rakúskych
investorov v našom regióne.“ Na jeho príhovor nadviazal
rakúsky hosť Josef Alterburger, ktorý sa ospravedlnil za meškanie delegácie z Rakúska, čo bolo spôsobené prehustenou
dopravou v samotnom Trenčíne. Poďakoval za pozvanie a vyjadril presvedčenie, ţe dnešné rokovanie bude úspešné pre obe
strany. No a potom uţ vystúpil primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler, ktorý prezentoval hosťom z Rakúska mesto
Trenčín.
Vlastné poznámky
Výstavisko Expo Center a.s. v Trenčíne pripravilo v dňoch
5. aţ 7. novembra 2008 druhý ročník špecializovanej výstavy
poľnohospodárskej techniky Agro-Tech, ktorá sa koná v
dvojročnom cykle spolu s brnenskou výstavou Tech-Agro. Na
celkovej ploche 3300 m 2 sa tento rok predstaví 33 vystavovateľov zo Slovenska a Českej republiky. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ing. Stanislav Becík, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, prednosta Obvodného úradu v Trenčíne JUDr. Miroslav Laššo, prezident
Zdruţenia výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky
v Slovenskej republike Agrion Dr.h.c. prof. Ing. Ján Jech
PhD., prodekan Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Ján Gaduš, PhD.
a ďalší hostia. Výstavu otvoril minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky Ing. Stanislav Becík, ktorý vo svojom
príhovore ocenil, ţe „mesto Trenčín a Výstavisko Expo Center
sa podujalo zorganizovať 2. ročník tejto výstavy a verí tomu,
ţe tretí ročník sa nebude niesť v znamení poľnohospodárskej,
ale pôdohospodárskej techniky, lebo v pôdohospodárstve je aj
lesníctvo. Kaţdá výstava je obrazom úrovne vystavujúceho
odvetvia, tej ktorej krajiny, ktoré hospodári. Čím viac je
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výstav a vystavovateľov, tým je aj väčší záujem o slovenského
poľnohospodára.“
Základom úspešnosti kaţdého špecializovaného podujatia je
jeho odborná úroveň. Garanciou odbornosti výstavy AgroTech bol kvalitný sprievodný program, ktorý pripravilo výstavisko Expo Center a.s. v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Zdruţením výrobcov a
predajcov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike
Agrion a Technickou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre. Tento rok mala odborná verejnosť jedinečnú moţnosť zúčastniť sa dvojdňového seminára pod
názvom Aktuálne informácie o doterajšom a výhľadovom čerpaní Eurofondov, ktorý viedol generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Roman Serenčéš, PhD., a generálny riaditeľ sekcie Rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ing. Marek Kodada. Ďalej
boli pripravené semináre „Moţnosti vyuţitia biomasy na energetické účely“, na ktorých so svojimi príspevkami vystúpili
viacerí odborníci In. Štefan Pepuch z TSÚP Rovinka, Ing.
Ľubomír Ceplák z KOMES Martin a ďalší. Na seminároch
pod názvom „Technika a technológie pre efektívnejšiu výrobu
rastlinných produktov“ a „Technika a technológie pre
efektívnejšiu výrobu produktov ţivočíšnej výroby“ sa niesla
v plnej réţii pracovníkov Katedry dopravy a výrobných
systémov Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 597/1/08
Dňa 5. novembra 2008 usporiadal miestny klub Novej generácie v Trenčíne verejnú diskusiu o svetovej finančnej kríze.
Pozvanie diskutovať o tejto téme prijali v súčasnosti dvaja
najvýznamnejší „komentátori“ ekonomickej situácie – Ivan
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Mikloš (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a
bývalý minister financií) a Juraj Karpiš (analytik Inštitútu
ekonomických a sociálnych štúdií). Diskusia bola spoluorganizovaná s Diskusným klubom Laugarício. Moderátorom
diskusie bol Miroslav Řádek, krajský predseda Novej generácie v Trenčíne. Pribliţne stovka ľudí si prišla vypočuť vysvetľovanie dvoch ekonomických expertov o príčinách a dopadoch súčasného ekonomického vývoja. Medzi divákmi boli
študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ale aj mnoho obyvateľov Trenčína a okolia a v auditóriu
nechýbali aj ďalšie osobnosti verejného ţivota, okrem iného
bývalý minister financií Slovenskej republiky Miroslav Maxon a súčasný primátor Novej Dubnice Ján Šušaník. Obaja
ústrední diskutéri sa vo väčšine príčin svetovej finančnej krízy
zhodovali. Podnetmi podľa nich bolo chybné regulovanie ceny
peňazí (úrokovej miery) americkou centrálou bankou (FED).
K tomu sa pridali sociálno-ekonomické ciele amerických vlád,
v tomto prípade išlo o snahu štátu poskytnúť svojim občanom
bývanie a to aj tým občanom, ktorí by za prirodzených okolností finančné prostriedky na kúpu nehnuteľností od súkromných bánk nezískali. Tento sociálny cieľ realizovali dve štátne
agentúry Fannie Mae a Freddie Mac.
Zdalo sa, ţe vyjadrenia oboch hostí skôr pripomínali výklad
ekonomickej prednášky, ale publikum neunavili. Práve naopak
poslucháči sa pýtali na rôzne aspekty krízy, najmä aký bude
mať kríza vplyv na prechod Slovenska na euro a či prijatie novej meny bude mať pozitívny vplyv na finančnú situáciu
Slovákov. Zaujímalo ich aj to či súčasná vláda prijíma správne
rozhodnutia k finančnej kríze a prečo má štát zachraňovať
súkromné banky. Medzi najdôleţitejšími posolstvami oboch
diskutérov moţno zaradiť konštatovania, ţe súčasná finančná
kríza nie je dôsledkom zlyhania trhu, ale ide o zlyhanie štátnej
regulácie. Ivan Mikloš to zhodnotil, ţe išlo o morálny hazard
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všetkých zainteresovaných, t.j. štátu, bánk, ale aj ľudí, ktorí si
ľahkováţne brali úvery a neskôr sa dostali do platobnej
neschopnosti. Diskusný klub Laugarício uvaţuje do budúcnosti pripravovať ďalšie podobné diskusie, ktoré zaujmú
a obohatia občana.
Informácia od Miroslava Řádka
Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť (SIRS) vstúpila po úspešnej privatizácií do Slovenskej
autobusovej dopravy Trenčín, a.s. v roku 2005. Spoločnosť
zabezpečuje v rámci mesta Trenčín mestskú hromadnú dopravu. Pri privatizácii spoločnosť prebrala značne zastaraný
vozový park. Výnimkou neboli ani autobusy, ktoré mali aj
viac ako 20 rokov. Od prvopočiatku
vstupu
SIRS do Trenčína
začali s masívnou
obnovou vozidlového parku. Na
základe ojedinelého spoločného
postupu – zjednotenia podmienok v rámci dvoch krajov (Ţilinského a Trenčianskeho) sa
zníţil vek vozidlového parku na osem rokov a menej, iba
v ojedinelých prípadoch je táto hranica prekročená. Spoločnosť má v Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme mestskej
hromadnej dopravy v Trenčíne klauzulu, podľa ktorej musí
byť do konca roka 2009 obnovený celý vozový park mestskej
hromadnej dopravy. Od roku 2006 sa obnovuje vozidlový park
mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne výhradne nízko podlaţnými autobusmi Citelis. V závere kalendárneho roka spo290

ločnosť zavádza novinku na slovenskom trhu polonízko podlaţnými autobusmi typu Low Entry o dĺţke 12 metrov. Tieto
autobusy Low Entry majú dvojo dverí nízko podlaţné a zadné
dvere sú zvýšené, čím v plnej miere sa rešpektuje zjednodušený vstup pre rodičov s kočíkmi či telesne hendikepovaných občanov. Doteraz jazdilo v Trenčíne šesť kusov nízko
podlaţných autobusov z celkového počtu 39 kusov a od 5.
decembra 2008 k ním pribudne päť nových takýchto autobusov. Charakteristickým znakom i týchto nových autobusov
mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne je červená metalíza.
Všetky nové vozidlá sú vybavené svetelnými elektronickými
smerovými tabuľami, budú v nich nainštalované elektronické
pokladne novej generácie, ktoré sú na 100% pripravené na
vstup platenia eurom. Na záver treba podotknúť, ţe SIRS od
svojho vstupu do Slovenskej autobusovej dopravy Ţilina
a Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín vloţil do
vozidlového parku cca 2,6 miliardy Sk bez DPH. V súvislosti
s odovzdaním nových nízkopodlaţných autobusov konštatoval
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler „verím tomu,
ţe týchto päť autobusov prispeje k skvalitneniu mestskej
hromadnej dopravy v Trenčíne a ostáva nám uţ len deväť
autobusov, ktoré treba vymeniť za nové.“
Pomocná evidencia 649/1/08
V decembrových dňoch si občania mesta Trenčín mohli
všimnúť prebiehajúcu celoplošnú výmenu označníkov zastávok mestskej hromadnej dopravy. Dosluhujúce staré hrdzavé
konštrukcie sa postupne v jednotlivých mestských častiach
nahradzovali novými, farebnými označníkmi, ktoré zodpovedajú novej farebnej zonácii trás liniek mestskej hromadnej
dopravy.
V podstate ide o nový spôsob farebného odlíšenia troch
hlavných dopravných zón, na ktoré bolo mesto Trenčín
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prirodzene rozdelené. Jednoduchá
navigácia systémom „z jednej farebnej zóny do druhej“, je zreteľná práve z farebného riešenia samotnej
zastávky s označením BUS, ktorá má
v jednej zóne mesta zelenú, v druhej
červenú a v tretej ţltú farbu. Čísla liniek autobusov, ktoré z danej zastávky odchádzajú, sa potom nachádzajú
vţdy v takom farebnom poli, do akej
zóny smerujú. Systém farebnej zonácie liniek mestskej hromadnej dopravy je prehľadne znázornený aj na
mapkách, ktoré sa priebeţne umiestnia podľa moţností na
kaţdej zastávke. Pre úplnosť treba dodať, ţe výmenu označníkov realizovala SAD, a.s. Trenčín v spolupráci s Mestom
Trenčín, podľa grafického konceptu pripraveného Útvarom
marketingu Mestského úradu v Trenčíne. Autorkou komplexného grafického riešenia nového systému značenia je kreatívna grafička Katarína Baláţiková.
Info Trenčín 23.12.2008
Pomocná evidencia 675/1/08
Na budúci rok 2009 sa nebude konať v tradičnom jarnom
a jesennom termíne veľtrh Trenčín mesto módy, pretoţe jeho
organizátor ho do programového kalendára na rok 2009 nezaradil. Podľa vyjadrenia vedenia spoločnosti Expo Centrum
i vývoj výstavy sa stal odrazom hlbokej recesie v textilnom
a odevnom priemysle a to nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, keď sa zaznamenal výrazný úbytok slovenských výrobcov. Nová štruktúra výrobcov nemá záujem
a prostriedky prezentovať sa na tradičných výstavách textilu
a odievania. Túto skutočnosť potvrdzuje ukončenie existencie
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odevnej spoločnosti Ozeta Trenčín po šesťdesiatich rokoch.
Textilná firma Merina Trenčín, ktorá vlani oslávila svoju
storočnicu ohlásila v decembri 2008 hromadné prepúšťanie.
To je výsledok neubrániť náročnej konkurencii dovozu najmä
a Ázie. Nad stanoviskom vedenia výstaviska vyjadrila prekvapenie Asociácia textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky, ale ho rešpektujú.
Trenčianske noviny 15.12.2008
Pomocná evidencia 667/1/08
Odborná komisia vymenovaná primátorom mesta dňa
14. decembra 2008 vybrala víťazný návrh na rekonštrukciu
Mierového námestia v Trenčíne. Zo siedmich štúdii od renomovaných ateliérov architektov z Čiech a Slovenska vybrali
ten, ktorým sa prezentoval brniansky ateliér RAW. Obnova by
sa mala začať v
roku 2010 a vyţiada si minimálne 55 miliónov
Sk, čo je 1,83 milióna euro. Námestie sa bude
rekonštruovať
postupne, doba
rozkopávok bude
podľa primátora
Ing. Branislava
Cellera závisieť od archeologických prieskumov a od toho, čo
sa pod námestím skrýva. Trenčín je posledným krajským mestom, ktorého centrálne námestie neprešlo zásadnou rekonštrukciou.
Architekti Tomáš Rusín, Ivan Wahla a Petr Mutina sa
rozhodli radikálne do námestia nezasahovať. Na námestí tak
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ostane pôvodná štiepaná andezitová dlaţba, ktorá sa len
nanovo uloţí, v konkrétnych častiach bude umiestnená veľkoplošná dlaţba pre ľahšiu chôdzu, najmä pre ţeny. Trávu v
strede námestia nahradí „srdce” v podobe eliptickej plochy z
rezanej doskovej dlaţby so svetlým odtieňom, kde sa môţu
konať menšie podujatia. Architekti na mieste navrhli vytvoriť
aj fontánu Marca Aurelia ako pripomienku na rímsku minulosť mesta. Na námestí sa počíta aj s vytvorením trhoviska,
ktoré tu malo svoje tradičné miesto. Víťazný návrh bol
favoritom aj medzi občanmi, ktorí sa zúčastnili hlasovania v
ankete. Z takmer troch tisícok zúčastnených mu dalo hlas 1
300 ľudí. Na mesto sa niektorí obrátili s otázkou, prečo
nemohli hlasovať za “nultý” variant. Vedenie mesta však
tvrdí, ţe námestie rekonštrukciu potrebuje uţ len pre nevyhovujúcu infraštruktúru pod námestím.
Mesto Trenčín oslovilo ateliéry po tom, čo zlyhali dve predchádzajúce súťaţe. Architekti sa v júni 2008, keď ich oslovilo
mesto, zhodli na tom, ţe námestie nepotrebuje hrubý zásah,
chýba skôr zorganizovanie plôch či popracovanie na detailoch.
Architektov zaujal aj nezvyčajný, vretenovitý tvar námestia.
Ten určovala hradná skala na jednej strane a kedysi neregulovaný Váh na druhej. „Námestie pôsobí milo juţansky, ducha
miesta robí ten obrovský hrad nad ním. Vytvára krásnu
atmosféru. To je šperk, ktorý nikde v bývalom Československu nenájdete,” charakterizoval námestie architekt Tomáš
Rusín z víťazného brnianskeho ateliéru. Pamiatkari poţadovali rešpektovať vývojovú etapu z prelomu 19. a 20. storočia,
z tohto obdobia je väčšina fasád.
Mierové námestie je spolu s domami na svahu pod hradom
najstaršou časťou Trenčína. Takmer do konca 19. storočia
bolo obohnané hradbami a s hradom tvorilo uzavretý komplex.
Podľa historičky Trenčianskeho múzea PhDr. Jany Karlíkovej sa pri archeologických výskumoch určite nájdu mi294

nimálne dve podzemné chodby. Jedna z nich mohla byť
úniková z hradu, pričom sa začínala oproti Katovmu domu na
Matúšovej ulici smerujúcej na hrad. Karlíková hovorí, ţe aj po
rekonštrukcii by sa mal zachovať historický ráz námestia.
Avšak nemalo by sa ortodoxne čerpať z histórie, pretoţe tá
mala aj svoje neduhy, napríklad stredom námestia by musel
viesť kanál a pred mestským úradom by bola ţumpa. Len pre
zaujímavosť treba uviesť výsledky hlasovania občanov priamo, internetom a poštou :
internet
urna + pošta
spolu
1. Ateliér RAW
1071
222
1293
2. Fakulta STU Blava
535
126
661
3. Arch. Maňák, Lichý
404
47
451
4. Arch. ateliér BP
226
39
267
5. Arch. kanc. Burián
86
34
120
6. Stavoprojekt Poprad
64
31
95
7. Ing. arch. Domorák
58
25
83
2444
524
2970
Pomocná evidencia 677/1/08
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Náboţenský ţivot
Pápeţ Benedikt XVI. zriadil arcidiecézu v Bratislave, ktorá
bude metropolitnou a zároveň za arcibiskupa metropolitu menoval súčasného pomocného biskupa Bratislavsko - trnavskej
diecézy Mons. Stanislava Zvolenského. Pápeţ zároveň zriadil diecézu aj v Ţiline a na jej čelo menoval doterajšieho pomocného biskupa v Banskej Bystrici Mons. Tomáša Galisa.
Pápeţ ponechal Trnave titul arcidiecézy a Mons. Jána Sokola
potvrdil ako arcibiskupa. Svätý
otec podriadil Bratislavskej arcidiecéze Trnavskú arcidiecézu a
diecézy nitriansku, banskobystrickú a ţilinskú. Na tlačovej
besede 17. februára 2008 tieto
rozhodnutia oznámil pápeţský
legát a osobný vyslanec kardinál
Mons. Jozef Tomko oboznamuje s listom pápeţa Benedikta XI.
Mons. Jozef Tomko.
Do Bratislavskej diecézy boli začlenené okrem hlavného
mesta Bratislavy mestá Šamorín, Senec, Pezinok, Malacky,
Šaštín, Senica a Skalica. Mons. Jozef Tomko zdôvodnil vznik
arcidiecézy tým, ţe mesto Bratislava narástlo a to aj počtom
veriacich a zároveň sa
stalo hlavným mestom Slovenskej republiky. Podľa neho je
potrebné, aby cirkev
ţila uprostred veriacich, a preto je dôleţité mať sídlo blízko
ľudom. Súčasne pripomenul, ţe slovenská cirkevná organizácia bola zriadená ešte v 9. storočí za
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biskupa Metoda. Určité zmeny nastali v 18. storočí, postupne
pokračovali a vyvrcholili zriadením slovenskej provincie v
roku 1997.
Rozdelenie diecéz sa pripravovalo od roku 2002. „Pri zvaţovaní alternatív bol prvoradý pastoračný rozmer,“ uviedol
banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláţ, ktorý mal zmenu územného členenia na starosti. S návrhom museli súhlasiť
všetci diecézni biskupi. Následne sa ich návrhom zaoberala
Kongregácia pre biskupov vo Vatikáne.
Ţilinská diecéza vznikla odčlenením deviatich dekanátov
nitrianskej diecézy. Nitrianskej diecéze bolo pričlenených
deväť dekanátov z Trnavskej diecézy. Banskobystrická diecéza sa rozšírila na juh.
Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský je podľa
Mons. Rudolfa Baláţa
vzdelaný a múdry. Uviedol, ţe je „treba, aby v
Bratislave bol reprezentačný biskup“. V súvislosti
so vznikom nových diecéz
vznikla otázka menovania
prímasa pre Slovensko.
Podľa Mons. Jozefa Tomka však prímas nemá ţiadnu moc, v kánonickom
práve taká funkcia neexistuje a je to iba tradícia v
niektorých krajinách.
Mons. JCDr. Stanislav
Zvolenský sa narodil 17.
novembra 1958 v Trnave.
Po vysvätení za kňaza
13. júna 1982 bol kaplá297

nom v Galante a od roku 1985 v Hlohovci. V roku 1990 bol
farárom vo Vajnoroch a študoval v Innsbrucku, o rok neskôr
študoval v Ríme. Za viceoficiála cirkevného súdu v Trnave
bol menovaný v roku 1998. V tom istom roku sa stal
asistentom na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. O rok neskôr sa tu stal odborným asistentom a v roku 2001 prodekanom. V roku 2001 ho
vymenovali za súdneho vikára v Trnave. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský bol 2. mája 2004 v Trnave konsekrovaný za
biskupa a vykonával funkciu pomocného biskupa v Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze. Dnes ho vymenoval pápeţ Benedikt XVI. za bratislavského arcibiskupa.
Mons. Tomáš Galis sa narodil 22. decembra 1950 v Seliciach, okres Šaľa. V rokoch 1971-1976 študoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v
Bratislave. V období rokov 1993-1995 študoval na Pápeţskej
teologickej akadémii v poľskom Krakove a v roku 1998 získal
doktorát teológie na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kňazskú vysviacku mal 6. júna 1976. V rokoch 1976-1979 bol
kaplánom v Hriňovej a neskôr v Brezne. V období 1980-1988
pôsobil ako správca farnosti v Lazanoch a neskôr, do roku
1990 bol správcom farnosti Kľak. V ďalších rokoch pôsobil
ako farár a dekan v Banskej Bystrici a bol generálnym vikárom Biskupského úradu. Od 1990 do roku 1999 zastával
funkciu rektora v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Mons. Tomáš Galis bol vysvätený za biskupa
25. septembra 1999 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny
Márie v Banskej Bystrici. Dnes ho vymenoval pápeţ Benedikt
XVI. za ţilinského biskupa.
Prosby pribliţne 400-tisíc veriacich maďarskej národnosti,
aby mali vlastného biskupa, neboli vypočuté. Strana maďarskej koalície na tlačovej besede prostredníctvom podpred298

sedníčky strany pre sociálne veci a rodinu Kláry Sárközy
uviedla, ţe zo zverejneného rozhodnutia pápeţa o rozdelení
diecéz rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku sú rozčarovaní
a šokovaní. Poţiadavky maďarských veriacich ţijúcich na Slovensku neboli pri rozdelení braté do úvahy, ale sa ešte zhoršili.
Poukázala na fakt, ţe rozdelenie Trnavskej diecézy sa najviac
dotklo Dunajskostredského a Levického okresu. Klára Sárközy v mene maďarských veriacich odovzdala list predsedovi
Konferencie biskupov Slovenska Mons. Františkovi Tondrovi,
v ktorom ţiadajú najmä o zabezpečenie duchovného pre
maďarských veriacich. Chceli by pomocného biskupa so širšími kompetenciami v Trnavskej diecéze a v ostatných diecézach poverených vikárov. Tento rok by mali odísť do
dôchodku roţňavský biskup a trnavský biskup. Ako ďalej
konštatovala Sárközy, práve západné Slovensko, kde je
najväčší počet veriacich maďarskej národnosti, sa rozdelilo
spôsobom, ktorý je pre nás neprijateľný.
Nitriansku diecézu po úpravách tvoria dekanáty v týchto
mestách : Bánovce nad Bebravou, Levice, Nemšová, Nitra 1.,
Nitra 2., Nitrianske Rudno, Nové Zámky, Topoľčany,
Skačany, Štúrovo, Vráble, Trenčín, Zlaté Moravce, Ţeliezovce, Šurany.
Do Trenčianskeho dekanátu patria farnosti – Trenčín, Trenčín – Juh, Trenčín – Biskupice, Trenčín – Orechové, Trenčín –
Opatová, Soblahov, Selec, Trenčianska Turná a Veľké
Bierovce.
www.sme.sk 17.02.2008
Dňa 8. marca 2008 počas svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave kardinál Mons. Jozef Tomko slávnostne
uviedol do úradu nového bratislavského arcibiskupa – metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. V rámci obradu boli
prečítané pápeţské buly (dekréty) Benedikta 14. zo 14. februá299

ra 2008 o zriadení novej Bratislavskej metropolitnej arcidiecézy a o vymenovaní Mons. Stanislava Zvolenského za
bratislavského arcibiskupa - metropolitu. Kardinál Mons. Jozef Tomko odviedol Mons. Stanislava Zvolenského na stolec
biskupa a odovzdal mu biskupskú berlu ako symbol pastierskej sluţby. Bratislavský arcibiskup - metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský, ktorý bol hlavným celebrantom svätej
omše v príhovore pri uvedení do úradu ocenil rozhodnutie
Benedikta 14. o vytvorení Bratislavskej arcidiecézy so sídlom
v hlavnom meste Slovenskej republiky, ktoré je mestom a miestom prítomnosti kresťanov a kresťanstva od
najstarších čias. Povedal, ţe chce sa
ako arcibiskup snaţiť hodnotiť všetky
skutočnosti vo svetle viery, hľadať čo
najhlbšiu pravdu o osobách a udalostiach. Bude sa usilovať o rozšírenie
vzájomnej spolupráce na všetkých
stupňoch medzi biskupmi a kňazmi,
medzi kňazmi a laikmi. „Vo vzťahu k
ľuďom chcem vychádzať zo základnej
povinnosti úcty ku kaţdej osobe, jej
jedinečnosti, konať nevyhnutne podľa Boţích zákonov, ale
úplne zachovávať aj cirkevné zákony“, uviedol Mons. Stanislav Zvolenský. Ďalej zdôraznil, ţe chce upriamiť svoju
starostlivosť, na čo najlepšiu prípravu budúcich kňazov. Vyzdvihol nenahraditeľné miesto rodín, kresťanských otcov a
matiek a ich detí. Konštatoval, ţe Bratislavská arcidiecéza
potrebuje kvalitných katechétov. Poukázal aj na dôleţitosť
cirkevných škôl. Za významnú povaţuje podporu veriacim
laikom, ktorí pracujú v rozličných verejných funkciách, v
politike i spoločenskom ţivote. „Bratislavská arcidiecéza je
územím, kde ţijú viaceré národnosti. Chcem sa usilovať, aby
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sa v náboţenskej oblasti nikto necítil pre svoju národnosť znevýhodnený“, povedal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
Kardinál Mons. Jozef Tomko v príhovore konštatoval, ţe
Bratislavská arcidiecéza je dnes centrom hospodárskeho, kultúrneho a politického ţivota. „Všetky tieto oblasti potrebujú
prídavok ducha, ktorý im môţe dať Kristova viera. Aby
nestúpal len určitý blahobyt, ale aj vnútorný pokoj duše a
ľudského srdca“. Chargé d' affaires Svätej stolice v Slovenskej
republike Mons. Gianfranco Gallone okrem iného vyzdvihol
ako významnú udalosť, ţe Bratislava má svojho prvého arcibiskupa. Blahoţelal Mons. Stanislavovi Zvolenskému, aby
múdro spravoval Bratislavskú arcidiecézu, silu a odvahu
pracovať pre dobro všetkých veriacich. Súčasne vyslovil poďakovanie arcibiskupovi bývalej Bratislavsko-trnavskej
arcidiecézy Mons. Jánovi Sokolovi za jeho dlhoročnú sluţbu.
V závere omše nového bratislavského arcibiskupa – metropolitu privítal v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave jej primátor Ing. Andrej Ďurkovský, ktorý odovzdal
Mons. Stanislavovi Zvolenskému symbolickú pečať mesta
Bratislavy. Na slávnosti uvedenia arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského do úradu sa zúčastnili okrem slovenských
biskupov aj cirkevní hodnostári z okolitých krajín, medzi nimi
kardinál Mons. Christoph Schönborn z Rakúska, kardinál
Mons. Péter Erdö z Maďarska, predseda Českej biskupskej
konferencie, arcibiskup olomoucký Mons. Ján Graubner a
ďalší. Prítomný bol vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky JUDr. Milan Čič, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Ján Kubiš, minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj, eurokomisár Ing. Ján Figeľ, poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky, predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja, mesta Bratislavy a iní hostia.
tasr.sk 08.03.2008
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Vyše päťsto rímskokatolíckych veriacich absolvovalo dňa
22. marca 2008 na Veľký piatok vo večerných hodinách
Kríţovú cestu od kostola Notre Dame cez Mierové námestie
aţ na Trenčiansky hrad. Pri prečítavaní modlitieb sa striedali
kňazi trenčianskej farnosti. Priebeh cirkevného obradu i napriek tomu, ţe
hrozila
hrozba
silných daţďov
a chladu, v tento
večer bol voči
jeho účastníkom
láskavý,
lebo
panovala láskavá
pohoda. „Ľuďom
sa predĺţená trasa
páčila a verím, ţe
sa táto tradícia
ujme a povzbudí
aj v budúcnosti veriacich k účasti, aby nabrala väčší rozmer
a stala sa celomestskou akciou. „Vďaka sa pochopenie a ústretovosť patrí vedeniu Trenčianskeho múzea a zamestnancom
Trenčianskeho hradu, ţe nám umoţnili zúčastniť sa slávenia
kríţovej cesty“, povedal po skončení Kríţovej cesty na
dolnom nádvorí hradu trenčiansky dekan - farár Mgr. Milan
Kupčík.
Vlastné poznámky
V nedeľu 27. apríla 2008 vo farskom kostole Narodenia
Panny Márie prijalo 206 birmovancov sviatosť birmovania,
ktorú im udelil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam
Judák spolu s Mons. Marekom Hriadeľom. Sviatočnému
aktu predchádzala príprava od začiatku školského roka
2007/2008. Stretávali sa pravidelne kaţdé dva týţdne so svojimi animátormi a kňazmi v skupinách po 10 – 15 birmovancov.
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Kostol zaplnený na prasknutie bol svedkom prejavu mladých
hudobných talentov v hre na husle, klávesové nástroje, flauty,
gitary a samozrejme organu. Všetko to bolo rozprávkovo
krásne. V slávnostnej homílii Nitriansky diecézny biskup
Mons. Viliam Judák k birmovancom povedal, ţe „nejde
o nové hodinky a dokonca ani o to, aby sme mali všetky sviatosti na poriadku, ale aby si kaţdý uvedomil prítomnosť Ducha svätého. Kaţdý, kto prišiel v tento deň do Boţieho chrámu, pocítil prítomnosť niečoho veľkolepého
a nekonečne
krásneho, za čo
sa oplatí stratiť
všetko.
Farské listy
č.5/2008
Pomocná
evidencia
250/1/08
Skupina umelcov prišla s myšlienkou uskutočniť výtvarnoliterárne sympózium, ktoré zhodnotilo mystérium prítomnosti
a minulosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku
Skalke. Farbou maliara, dlátom sochára, či literárnym perom
sa pokúsia o dnešný pohľad na Malú a Veľkú Skalku, okolie,
krajinu.... V zámere sa hovorí, ţe pôjde o nadviazanie na
stredoveké legendy o svätom Svoradovi - Andrejovi a svätom
Beňadikovi. Spojením sakrálneho, výtvarného či literárneho
umenia bude mať kaţdý z nich moţnosť prezentovať svojím
umeleckým vkladom Skalku, ako miesto nezameniteľného
a stáročiami prevereného odkazu svätcov nášmu storočiu,
miesto duchovnej obnovy a bohatej umeleckej inšpirácie.
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Predpokladá sa aj pozvanie umelcov z partnerských miest
mesta Trenčín, čím sa chce vytvoriť predpoklad vytvorenia
tradície medzinárodných umeleckých stretnutí, ale aj príleţitosť na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom kultúrneho ţivota a umeleckej tvorby. a pripojiť sa k duchovnému
odkazu tvorcu základov európskej kultúry sv. Benedikta a
jeho nasledovníkov.
Nad prvým ročníkom výtvarno-literárneho sympózia prevzal záštitu nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák,
ktorý sa listom prihovoril k účastníkom sympózia : „Je chvályhodné, ţe vyuţívate originálne priestory, ktoré svojím ţivotom a činnosťou pred tisícročím poznačili eremiti Sv. Svorad
a Beňadik ...vţdy ma oslovuje krása vytvorená slovom
i prostredníctvom výtvarného umenia, predovšetkým sakrálneho. Hľadajte pravdu a krásu, lebo ako hovorí známy ruský
spisovateľ M. J. Dostojevskij : „Krása spasí svet.“
Táto duchovná umelecká tvorba prítomných umelcov začala
svätou omšou dňa 23. júna 2008 v areáli Malej Skalky, celebrovanú miestnym farárom Stanislavom Strapkom a skončila
29. júna 2008. Títo umelci v magickom prostredí lesov a jaskynných modlitební Skalky v priebehu týţdňa tvorili v komunite svoje obrazy, sochy, kresby, textílie, texty, objekty,
akcie – a ich prostredníctvom vyjadrili ducha miesta a potrebu
stíšenia pred inšpirujúcou krásou Boţieho majestátu.
Vlastné poznámky
Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla dňa 29. júna
2008 pripravila gréckokatolícka farnosť v Trenčíne Deň
spoločenstva veriacich a priateľov farnosti. Po svätej liturgii
sa veriaci odobrali do Melčickej doliny, kde v malebnej
prírode kopanice Na Štilichovci strávili príjemný slávnostný
deň. Po krátkom príhovore správcu slávnosti Igora Cingeľa
zasadli k slávnostnému obedu okorenému spevmi a rozprá304

vaním o východoslovenských ľudových tradíciách a kuchynských lahôdkach z tohto regiónu Slovenska. So záujmom si
vypočuli informáciu o babtistériu na Trenčianskom hrade
a hypotézu o moţnom hrobe sv. Metóda v Trenčíne v podaní
trenčianskeho rodáka Ing. arch. Karola Androviča. Spev,
hudba a tanec vyplnili popoludnie.
Info Trenčín 31.07.2008
Pomocná evidencia 405/1/08
Začiatkom júla 2008, presne 19. a 20. júla viac ako desaťtisíc veriacich prilákala na tradičnú púť k našim svätcom
Andrejovi - Svoradovi a Benediktovi na jedno z najstarších
pútnických miest na Slovensku, na Skalku. Popri duchovnej
obnove v pútnickom kostole na Malej Skalke, ktorá vyvrcholila slávnostnou svätou omšou celebrovanú vojenským
ordinárom biskupom Mons. Františkom Rábekom. Okrem
uctenia si ostatkov svätcov, bol pre veriacich pripravený
bohatý program na Malej Skalke i v kláštore Malej Skalky,
kde si mohli veriaci pozrieť aj výsledky prác umelcov z 1.
ročníka medzinárodného výtvarného sympózia Ora et Ars na
Skalke. Všetky vytvorené diela sa potom sústredili do Mestskej galérie v Trenčíne na Mierovom námestí, kde boli vystavené verejnosti a v sobotu dňa 19. júla 2008 boli prenesené
a vystavené v priestore Veľkej Skalky v rámci tradičnej púte
k sv. Andrejovi – Svoradovi a Beňadikovi.
Vernisáţ výstavy na Skalke sa uskutočnila v histórii opradenom prostredí dňa 19. júla 2008 moderovanú televíznou
hlásateľkou Alenou Heribanovou. Tá v úvodnom slove
konštatovala, ţe „toto miesto nad vlniacim sa Váhom dáva
tomuto miestu obrovskú charizmu a auru, ktorú svojimi
zmyslami intenzívne vnímame, lebo práve na tomto mieste ţil
prvý slovenský mučeník, prvý patrón Nitrianskej diecézy sv.
Benedikt. Jeho ţivot bol vyplnený tvrdou prácou a meditá305

ciami. Začiatkom 11. storočia zišiel z tohto sveta zvláštnou
smrťou, keď najprv ho zbojníci prepadli, ale podľa legendy sa
otvorilo bralo, ktoré ho ukrylo do svojej jaskyne a keď ho
prepadli po druhýkrát, tak ho zavraţdili a mŕtve telo hodili do
Váhu. Telo pri páde sa zachytilo o strom, na ktorom sedával
orol a toto miesto sa stalo posvätným miestom pre všetkých
pltníkov a stal ich patrónom. Sv. Benedikt sa stal dobrým
duchom všetkých pltníkov, ktorí sa plavili po Váhu. Dnes je
jeho duch tak trocha medzi nami a stal sa patrónom literátov
a výtvarníkov.“ Pri hľadaní odpovede ľudí na otázku, v čom
spočíva identita tohto územia, ktorým moţno prispieť do veľkého domu Európy, predniesol názor za všetkých literátov
a výtvarníkov zúčastnených na sympóziu kurátor výstavy
PhDr. Marián Kvasnička „Je to tým, keď sa na tomto
Bohom poţehnanom mieste vieme vrátiť k tradíciám, teda
k tomu čo dáva základ a bude tvoriť oporu budúcnosti tohto
územia. A to je nesporne tradícii duchovná, náboţenská,
v tomto prípade benediktínska. Skalka je aj tradičnou, ale aj
platnou pripomienkou tomu, ţe pokora je dar, o ktorý musíme
prosiť, ţe to nie je výsledok nášho sebastredného výkonového
ošiaľu. Je zaujímavé, ţe po našom sympóziu sme všetci
pohnutí, nadšení, očarení mnohými darmi diel. Som však
presvedčení, ţe málokto z nás zostal taký istý, ako bol
predtým. Nie v tom zmysle, ţe by zrazu našiel všetky odpovede na svoje otázky, ale v poctivosti vnútorného pohybu, akej
si pravde o sebe, vo svojich pocitoch, vzťahoch nevynímajúc
vzťah k tomu, čo nás presahuje a nadpriamuje nad rámec
fyzikálnych márností.“
Pri kolektívnych výstavách tohto typu je pre kurátora vţdy
veľký problém ako sa s tým mnoţstvo diel osobností popasovať. Je moţné hovoriť všeobecne, v ktorom nie kaţdý nájde
svoj kúsok. Alebo hovoriť cez jednotlivé osobnosti, ale tam je
zasa riziko, kedy kaţdý si môţe myslieť, ţe ten jeho priestor
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bol menší ako iných. Napriek spomínaným rizikám, kurátor
PhDr. Marián Kvasnička zhodnotil kaţdého účastníka sympózia osobitne, pretoţe ako povedal „kaţdého som zaţil ľudsky, v komunikácii a videl som ho pri tvorbe diela.“ Práve
preto i hodnotenie kaţdého umelca vychádzalo cez jeho prezentované dielo. Postupne potom zhodnotil vystavujúcich
umelcov Eugeniusza Molskeho, Jána Boteka, Miška Evena,
Daniela Heviera, Aleny Teicherovej, Jozefa Vydrnáka,
Jany Zaujecovej, Vladimíra Morávka, Rudolfa Dobiáša a
Stanislava Štepku. Všetci tí, ktorí prišli do priestoru Veľkej
Skalky, zaregistrovali vinúcu sa bielu čiaru, ktorá vychádzala
z jaskyne a smerovala cez vystavujúci priestor k návštevníkov
vernisáţe. „Spoločným dielom vystavujúcich umelcov bolo
inštalovanie bielej čiary, ktorá bola ich posolstvom svetla z
temných kamenných miest meditácie“ povedal PhDr. Marián
Kvasnička.
Súčasťou vernisáţe výstavy bol bohatý kultúrny program, v
ktorom vystúpili – Trenčiansky spevácky zbor, Skupina
starej hudby Musica poetica, Duo MiMo s Mirom Ďurišom a
Monikou Gurínovou, Stanislav Štepka a účastníci sympózia.
Záver vernisáţe patril skladbe Staroslovanký Otče náš interpretovanú Trenčianskym speváckym zborom.
Vlastné poznámky
Dňa 26. júla 2008 si
pripomenuli
katolícki
veriaci v kaplnke sv. Anny na deň presne jej 240.
výročie. Uţ nebohý prof.
Štefan Pozdišovský vo
svojej kniţke o kaplnke
sv. Anny v Trenčíne napísal, ţe „vďaka horli307

vosti a obetavosti veriacich, ale aj neúnavným pričinením architektov, majstrov a pomocných robotníkov sa dosiahlo, ţe
po roku a troch mesiacoch od poloţenia základného kameňa
bola kaplnka postavená, ale aj vnútorne vybavená a vyzdobená. Kaplnku sv. Anny v dolnej časti mesta Trenčín na deň
zasväteného svätej Anne sprístupnili a svätili 26. júla 1768.
Všetci vtedy prišli s pocitom uspokojenia, ţe prispeli svojím
dielom na stavbu kaplnky. Nechýbali ani vdovy s biblickým
halierom. Najväčšiu radosť preţili občania dolnej časti mesta,
lebo dostali vlastný duchovný stánok,
ktorý sa stal útechou v ich duchovných
potrebách.“ Toto významné výročie oslávili veriaci slávnostnou svätou omšou
celebrovanou dekanom Trenčianskej
farnosti Mgr. Milanom Kupčíkom
a jeho koncelebrantmi boli 93 ročný
dominikán páter Aquinas J. M. Gabura a dominikánom Trenčanom Karolom Kytkom a farárom Gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne Igorom Cingeľom. Treba
dodať, ţe páter Aquinas J. M. Gabura pôsobil v kaplnke
v rokoch1939 – 1949. Opäť do nej zavítal po 59 rokoch
a v homílii si nielen zaspomínal na dávne časy, ale slovom
povzbudil prítomných vo vzťahu ku svätostánku a tým aj
nášmu Pánovi. Malé agappe v spoločnosti hostí po svätej omši
boli dôstojným zavŕšením hodovej slávnosti dolnomešťanov
a ostatných veriacich.
Vlastné poznámky
Dňa 8. júla 2008 po celodennej poklone Oltárnej sviatosti
vo večerných hodinách si na slávnostnej svätej omši vo
farskom kostole Narodenia Panny Márie veriaci pripomenuli
narodenie matky Jeţiša Krista Panny Márie. Kazateľom na
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svätej omši bol správca kostola piaristov v Trenčíne vdp.
Peter Franek SchP. Slávnostná svätá
omša mala po jej skončení ešte
slávnostné odhalenie pamätnej tabule
na bočnej strane pri dverách kostola
dekanom Mgr. Petrom Kupčíkom
a pri-mátorom Mesta Trenčín Ing.
Branislavom Cellerom, ktorá písomne
zdokumentovala, ţe spoločné úsilie
Farského úradu v Trenčíne a Mestského úradu v Trenčíne pri rekonštrukčných prácach farského kostola
a jeho okolia sa podarilo.
Vlastné poznámky
Po takmer sto rokoch mohli návštevníci Farského kostola
Narodenia Panny Márie v Trenčíne počas dušičkovského obdobia vstúpiť do krypty slávneho panovníckeho rodu Ilešháziovcov. Krypta bola objavená v roku 2007 pri rekonštrukčných prácach na kostole. Zvedavci a priaznivci histórie
sa však do nej prvýkrát dostali aţ v týchto dňoch. Záujem
preskúmať priestor, kde sú pochovaní príslušníci slávneho
rodu, ktorý v Trenčíne panoval 241 rokov, mohli návštevníci
preskúmať v priebehu oktávy Pamiatky zomrelých do soboty
8. novembra 2008. „V budúcnosti sa však uvaţuje i o dlhodobejšom sprístupnení tejto historickej pamiatky, “uviedol
trenčiansky dekan Mgr. Milan Kupčík. Do krypty sa podarilo
dostať počas vonkajších úprav kostola, keď sa zabezpečovalo
injektáţami a inými nutnými prácami na odstránenie vlhkosti
múrov budovy. Vtedy preborili takzv. pec, cez ktorú sa pravdepodobne do krypty v minulosti vkladali truhly a potom uţ
ďalej sa podarilo dostať do priestoru, ktorý je v súčasnosti
verejnosti sprístupnený. Našiel sa v nej aj vchod, ktorý
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smeroval do interiéru kostola, ktorý sa teraz vyuţíva pri
obhliadke krypty. „Zrejme táto krypta bola uzatvorená od roku
1912, kedy sa robila dlaţba a úprava toho interiéru v kostole.
Desiatky rokov sa tam nikto nedostal,“ vysvetlil dekan. Ďalej
uviedol, ţe „po preskúmaní v minulom roku sa krypta opäť
zatvorila a verejnosti bola sprístupnená aţ tento rok v oktáve
dušičiek. V prípade záujmu tam dovolíme ľuďom prísť aj v
inom čase.“ Dodal, ţe z tohtoročného do nej vojsť a pomodliť
sa za zosnulých. Podľa riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej „v
krypte sa nachádza tabuľa z roku 1860, ktorú dal zhotoviť správca farského kostola
opát Ľudovít Stárek.
Text tabule : „Z náboţnej štedrosti (pia
munificentia) veľaváţeného pána knieţaťa Filipa Baťániho, rytiera zlatej ostrohy svätého Cisársko – Kráľovského
veličenstva cisára Leopolda, komorníka, aktuálneho tajného radcu, dedičného ţupana ţeleznohradskej stolice,
táto krypta bola postavená a určená pre rodinu grófov
Ilešháziovcov na Boţí kult. Sem boli prenesené odpočívajúce telá dňa 30. apríla 1860,“ píše sa v úvode textu.
Ďalej pokračuje text - „Tu leţia Pánovi veľaváţení a osvietení páni grófi Ilešháziovci, dediční hlavní ţupani Trenčianskej a Liptovskej stolice : Jozef, sudca kráľovského
dvora svätého Cisársko – Kráľovského veličenstva a radca
váţenej Cisársko – Kráľovskej Miestodrţiteľskej rady,
(ktorý zomrel) vo februári 1766 vo veku 65 rokov, Ján, syn
Jozefa, skutočný tajný radca svätého Cisársko310

Kráľovského veličenstva a (prísediaci) Sedmipanskej
tabule (ktorý zomrel) 10. mája 1799 vo veku 62 rokov,
Juliana, dcéra Jozefa (Ilešháziho), manţelka Tadeáša,
grófa Herbesteina (ktorá zomrela) v roku 1793, Štefan, syn
Juraja (ktorý zomrel) v r. 1649 vo veku 5 rokov, Terézia
v r. 1787, Jana v r. 1838, Alţbeta Lengyelová, ţena Štefana
Krstiteľa Ilešháziho, vtedy pozostalá vdova po druhom
muţovi Gabrielovi Krstiteľovi Balašovi v r. 1684 a v tejto
tombe sú uloţené aj štyri neznáme ostatky rodiny. Nech
odpočívajú v pokoji. L. Stárek, opát.“
Podľa dekana Mgr. Milana Kupčíka a riaditeľky Kataríny
Babičovej sa takmer s istotou dá povedať, ţe pod chrámom sa
nachádzajú i ďalšie krypty, ale uţ v spomínanom roku 1912
však boli vchody pri výmene podlahy do nich verejnosti zahatané. Ani jeden z nich sa nebráni myšlienke dlhodobejšieho
sprístupnenia ilešháziovskej krypty. Avšak na to, aby mohol
byť tento krok realizovaný, by ale muselo dôjsť k úprave
vchodu do nej, čo by si však vyţiadalo finančné prostriedky.
Oslovení návštevníci po prehliadke krypty potvrdili dekanove
slová, ţe z priestorov sú ľudia nadšení. Ako uviedla jedna z
návštevníčok, „vo vnútri mi behal mráz po chrbte.“ Kryptu si
prišiel pozrieť i pracovník Trenčianskeho múzea Ján Ţovinec,
ktorý sa so svojimi dojmami podelil – „Hneď, ako som sa to
dozvedel, povedal som si, ţe sem musím prísť. Uţ dvadsať
rokov pracujem na Trenčianskom hrade a takúto jedinečnú
príleţitosť som si nemohol nechať ujsť. Vedel som, ţe sú tu
pochovaní dediční ţupani a majitelia hradu, ale nevedel som,
kde presne. Prídem sem ešte raz, aj so svojimi deťmi, lebo je
to silný záţitok.“ Je to neuveriteľné, ţe som medzi prvými, čo
po sto rokoch mohli vidieť tieto priestory. Aj nápis na hradnej
skale bol objavený skôr a potom zostal zabudnutý. Toto je
niečo podobné. Je to hlboký záţitok pre kaţdého, kto sa len
trochu zaujíma o dejiny.“
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Plus jeden deň 04.11.2008
Info Trenčín 06.11.2008
Pomocná evidencia 585/1/08, 596/01/08
Slávnostným koncertom Farského speváckeho zboru
v Trenčíne Navitatis dňa 23. novembra 2008 vo farskom
kostole Narodenia Panny Márie si jeho členovia a divácka
verejnosť pripomenuli 30. výročia jeho vzniku. Pri tejto príleţitosti som oslovil terajšieho zbormajstra Martina Holúbka,
aby priblíţil našim čitateľom uplynulých tridsať rokov tohto
umeleckého telesa.
„Na zrod farského speváckeho zboru Navitatis mal najväčší
vplyv vtedajší organista, neskôr duchovný otec Martin Zanovitz, ktorý v roku 1978 spojil túţbu členov farského spoločenstva po oslave Boha prostredníctvom spevu. Dnes, keď
sme si pripomenuli 30. rokov farského speváckeho zboru, tak
aj príleţitosťou obzrieť sa naspäť. Keby sme uplynulé roky
zboru personifikovali s vekom človeka, tak by sme museli
povedať, ţe i jeho vek bol poznačený zrelosťou, ktorý prešiel
mnohými úskaliami ţivota. Za toto obdobie sa zmenilo zloţenie spevákov a po odchode zakladajúceho dirigenta z Trenčína v roku 1990 som sa ujal dirigovania. Najčastejším
miestom našich vystúpení bol farský kostol Narodenia Panny
Márie v Trenčíne, ale neraz sme pohostinne vystúpili i mimo
neho napríklad na pútiach v Šaštíne, Marianke, Mariazelli,
Levoči, Ostrihome a ďalších mestách. Najväčší záţitok a nezabudnuteľná chvíľa pre našich spevákov bolo vystúpenie v aule
Pavla 6. v Ríme počas audiencie u pápeţa Jána Pavla 2. Na
záver chcem poďakovať všetkým správcom farského kostola,
ţe vytvorili nám spevákom priaznivé podmienky pre nácvik,
aby sme mohli šíriť spevom Boţie slovo.“
Vlastné poznámky
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Dňa 29. novembra 2008 v Hospici milosrdných sestier
v Trenčíne sa uskutočnil slávnostný zápis do Knihy ţivých, na
ktorej sa zúčastnili príbuzní bývalých pacientov hospicu, ktorí
v uplynulom kalendárnom roku opustili tento svet. Vyvrcholením slávnostného zápisu bola svätá omša s modlitbou za
zomrelých a potom sa táto komunita stretla a zaspomínala na
svojich blízkych.
Vlastné spomienky
V čase prípravy na advent a Vianoce navštívila skupina 140
trenčianskych pútnikov Svätú zem pod vedením duchovného
otca a správcu trenčianskej farnosti Mgr. Milana Kupčíka.
Pre pútnikov bol pripravený náročný program. Z letiska v Tel
Avive cestou do
Betlehema prvým
navštíveným miestom bolo historické mesto Ain
Karem, rodisko
Jána Krstiteľa. Toto judejské mesto
je známe ešte aj
tým, ţe ho navštívila Mária po tom,
miesto, kde sa narodil Spasiteľ
čo jej v Nazarete
archanjel Gabriel zvestoval, ţe porodí Mesiáša. Na tomto
mieste stojí chrámový komplex Navštívenia Panny Márie,
v ktorej na jednej zo stien sa nachádzajú nástenné dosky v 63
jazykoch, slovenský jazyk nevynímajúc. Ďalším navštíveným
mesto bol Betlehem, ktorý od roku 1995 patrí pod palestínsku
samosprávu. V súčasnosti je obohnaný vysokým múrom, ktorý
ho oddeľuje od Jeruzalema, kde panuje prísny reţim kontrol
pri prechode hraníc. To však pre pútnikov neodrádza od
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návštevy Betlehema, teda miesta, kde sa narodil Jeţiš Kristus.
Pútnici vstupujú do jaskyne úzkym vchodom po dlhom, mimoriadne trpezlivom čakaní v nekonečnom rade, aby aspoň na
chvíľu pobudli na mieste, kde sa zrodila spása sveta, poklonili
sa Pánovi a predniesli svoje prosby. Na tomto historickom
mieste zaujala štrnásťcípa strieborná hviezda zasadená do
mramorovej podlahy s latinským nápisom „Hic natus este de
Maria Virgine Salvator mundi“, čo preklade znamená „Tu sa
narodil z Panny Márie Spasiteľ sveta“. Nad jaskyňou sa podľa
historických nálezov bola v roku 135 po Kristovi postavená
cisárom Hadriánom postavená Adonisová svätyňa, ktorú nechala v 4. storočí matka Konštatína Veľkého svätá Helena
zbúrať a postavila prvý kostol Narodenia Pána. Ten bol v roku
522 zničený a v roku 527 obnovený. Jeho terajšia podoba bola
renovovaná kriţiakmi v roku 1100. Chrám je v správe pravoslávnej Cirkvi. Hneď vedľa je prepojený na jaskyňu je
rímsko-katolícky kostol Narodenia zasvätený svätej Kataríne.
Pútnikov sprevádzalo jedenásť kňazov. Hlavným organizátorom bol dlhoročný skúsený sprievodca Ján Majerník, ktorý
fundovane a s veľkým zanietením podrobne vykladal udalosti
Starého i Nového zákona a oboznamoval s históriou a súčasnosťou. Na neveľkom kúsku zeme, ktoré poznačilo celý svet
zanechalo hlboké stopy v pútnikoch z Trenčína. Dostali moţnosť obnoviť manţelské sľuby na mieste prvého zázraku
v Káne Galilejskej, či krstné sľuby pri jednom z prameňov
rieky Jordán, ochutnať pri Genezaretskom jazere „Petrovu
rybu“, vystúpiť na horu premenenia Tábor či horu Blahoslavenstiev, kúpanie v Mŕtvom mori, návšteva mesta Jericho,
výstup na horu Sinai či chvíľa zamyslenia pri Múre nárekov.
Vyvrcholením púte však bola Kríţová cesta a návšteva
baziliky Boţieho hrobu na Kalvárii.
Trenčianske noviny 15.12.2008
Pomocná evidencia 669/1/08
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Počas polnočnej svätej omše v Kostole Narodenia Panny
Márie v Trenčíne dňa 24. decembra 2008 uloţil pred oltár
dekan - farár Mgr. Milan Kupčík sošku Betlehemského
Jezuliatka. Veriaci z rímskokatolíckej farnosti Trenčín - mesto
ju priviezli z novembrovej púte do Svätej zeme, ktorej sa
zúčastnilo 170 pútnikov z Trenčína. Sprievodca Trenčanov po
miestach biblických udalostí Mgr. Ján Majerník daroval
farnosti kópiu Boţieho dieťaťa z Baziliky Narodenia Pána.
„Symbolicky som poloţil Jezuliatko na štrnásťcípu hviezdu
v jaskyni Narodenia Pána, ktorá označuje miesto, kde sa
narodil Jeţiš. Je to milý a krásny dar, keď ľudia prichádzali
počas vianočných sviatkov do chrámu a prosili Jezuliatko
o dobro pre seba a svojich blízkych. Aj my chceme, aby láska,
ktorú na svet priniesol Boţí syn, šírila sa v našej farnosti
a v celom meste,“ povedal dekan Mgr. Milan Kupčík. Dodal,
ţe splní poţiadavku darcu, aby bolo Jezuliatko uloţené na
prístupnom mieste po celý rok. Jeho domovom v Trenčíne sa
stane Kaplnka sv. Imricha v pravej časti farského kostola.
Info Trenčín 15.01.2009
Pomocná evidencia 20/1/09
Vďaka aktivite detí, ich starších kamarátov a štedrých darcov bolo zaslaných z Trenčína do Afriky vyše 200 000 Sk
vyzbieraných počas koledníckej akcie Dobrá novina v štyroch
trenčianskych rímskokatolíckych farnostiach. Na Štefana deti
z farnosti Trenčín - mesto navštívili niekoľko domácností na
Sihoti. Deti rozdelené do viacerých skupín chodili oblečené
v kostýmoch anjelikov a spev kolied sprevádzali dve gitary.
Na jednej hrala Jana Hudecová, zodpovedná osoba Dobrej
noviny vo farnosti. Deti zavinšovali, domáci ich ponúkali
sladkosťami a nápojmi. Do zapečatenej pokladničky navštívené rodiny vkladali finančnú hotovosť, potom ešte rýchla
návšteva WC a išlo sa ďalej. Deti vyzbierali 66.780 Sk.
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„Vo farnosti Trenčín - Juh chodili dve skupiny, spolu 40
detí a dospelých, ktoré vykoledovali 47.800 Sk. Bol to zatiaľ
najlepší ročník z pohľadu výšky zbierky i počtu prihlásených
domácností,“ tešila sa Katarína Punová.
Farnosť Trenčín - Opatová pripravila 4 skupiny, v ktorých
účinkovalo 24 detí a šesť dospelých. „Bolo navštívených 85
rodín, ktoré venovali na dobrú vec vyše 47.000 Sk. Tento rok
prvýkrát deti navštevovali v ušitých kostýmoch anjelov
a pastierov, ktoré si deti pripravili v spolupráci so staršími
rovesníkmi. Na stretnutiach pred akciou sme sa rozprávali
o afrických krajinách, kde smeruje pomoc zo Slovenska
a o projektoch na jej realizáciu,“ povedal Peter Liška.
Podľa Martiny Sýkorovej navštívilo 38 detí v štyroch
skupinách 64 rodín a v pokladničkách priniesli 45.430 Sk.
Záverom treba dodať, ţe kolednícka akcia Dobrá novina sa
koná na Slovensku od roku 1994. Je to aktivita slovenských
detí, zastrešená Hnutím kresťanských spoločenstiev detí eRko.
Koná sa so súhlasom a v spolupráci so správcami rímskokatolíckych farností na Slovensku. Výnos zbierky poputuje do
Afriky na projekty rozvojovej spolupráce. Výťaţok 14. ročníka akcie je určený ľuďom v Afrike trpiacim krajnou núdzou,
ktorí zároveň nemajú prístup ku vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným základným potrebám. Najviac
peňazí poputuje do Kene, juţného Sudánu a Ugandy. Koledovanie v období Vianoc je obradom hlboko zakoreneným na
Slovensku a v Európe. V teréne sa pomaly začal vytrácať, na
mnohých miestach ho koledníci Dobrej noviny po rokoch
znovu obnovili. Pod heslom Podajme ruku deťom sa skupinky
detí vydávajú ohlasovať zvesť o narodení Pána v mestách
i dedinách a stávajú sa poslami nádeje. Koledníci spievajú
vianočné piesne, pouţívajú rôzne vinše a ţelania hojnosti.
Dobrá novina trvala od 25. decembra do 6. januára.
Info Trenčín 15.01.2009
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Pomocná evidencia 20/1/09
V meste Trenčín je nemálo občianskych spoločenstiev
a zdruţení, ktoré aktívne vypĺňajú voľné chvíle svojich
členov. Jedným z nich je Klub Zdruţenia kresťanských
seniorov Slovenska v Trenčíne, ktorý svojim zameraním a
programom aktivít sa snaţí viac ako desať rokov poskytovať
široké spektrum zaujímavých aktivít. O tom, ako sa podarilo
plniť naplánovaný obsah aktivít zdruţenia v roku 2008
informoval jeho predseda Mgr. Vojtech Filin. „Naši členovia
sa pravidelne stretávajú v pondelok dopoludnia a sú pre nich
pripravené prednášky so zaujímavým pevným obsahom.
Z nich moţno spomenúť napríklad riešenie zdravotných
problémov v seniorskom veku, ako ošetrovať leţiaceho
pacienta v domácnosti, pohybová aktivita v seniorskom veku,
činnosť mestskej polície, ľudové liečiteľstvo na Slovensku,
ekumenizmus v praxi, zoznamovanie sa so záţitkami členov
z návštevy pútnických miest doma a v zahraničí, história
cirkevných sviatkov a podobne. No to nie je všetko. Kým
pondelky sú zamerané na osvieţenie ducha a mysle našich
seniorov, tak ďalší deň v týţdni, najčastejšie streda, smerujú i
na rozvoj ich telesných aktivít. Keďţe naši seniori dychtia za
poznávaním zaujímavých miest Slovenska, tak najviac je
turistických aktivít. Navštívili sme skoro všetky zaujímavé
miesta trenčianskeho regiónu, napríklad Trenčianske Teplice,
Antostal, Krásna dolina v Mníchovej Lehote, Horná Súča,
ktoré spájame so zbieraním liečivých biliniek, hríbov
a opekaním. No vďaka finančnému grantu Mesta Trenčín naši
členovia rozšírili svoje poznávanie i za hranice mesta Trenčín,
keď sme navštívili 11. júna 2008 obec Vlkolinec, zapísanej do
zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva
UNESCO, mesto Ruţomberok s blízkou obcou Černová, kde
sa v roku 1907 pri obrane národných práv Slovákov proti
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maďarizačnému útlaku bolo zastrelených jej 13 občanov.
Druhý zájazd poriadaný 22. októbra t.r. sme nasmerovali do
oblasti Tekova a Hontu. V Leviciach sme si pozreli centrum
mesta s jeho kultúrnymi pamiatkami, nový kostol v sídlisku
Rybníky, Kaváriu a hrad. Zlatým klincom zájazdu bola
prehliadka skalných obydlí v obci Brhlovce, ktoré ešte aj dnes
pouţívajú. Pri spiatočnej ceste sme sa zastavili vo
vinohradníckej obci Čajkov, kde dodnes je občania nosia kroj
v kaţdodennom ţivote.”
V závere nášho stretnutia Mgr. Vojtech Filin vyjadril poďakovanie za všetkých členov klubu Mestu Trenčín, ţe svojím
ľudským prístupom, keď odsúhlasilo finančný príspevok, aby
seniori mohli poznať kus krásy nášho Slovenska.
Vlastné poznámky
Štatistika farnosti Trenčín – mesto
počet katolíkov : 23.000 osôb
počet krstov : 185
- z toho do jedného roka : 149 osôb
do siedmich rokov : 10 osôb
do štrnástich rokov : 13 osôb
nad štrnásť rokov : 13 osôb
- z toho chlapci : 93 osôb
dievčatá : 92 osôb
počet prvý svätých prijímaní : 154 osôb
počet birmovaných : 219
počet sobášov : 103
- z toho katolík s katolíkom : 76 párov
katolík s nekatolíkom : 6 párov
katolík s nepokrsteným : 21 párov
počet pohrebov : 151 osôb
- z toho zaopatrení sviatosťami : 73 osôb
muţi : 78 osôb
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ţeny : 73 osôb
- počet svätých omší : 2.850
Farské listy 01/2009
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Kultúrno-spoločenské podujatia
Kovačická a padinská insita opäť prišla do Trenčína, keď
v Metskej galérii na Mierovom námestí známy galerista Pavol
Čapo predstavil dňa 8. januára 2008 na výstave „Insitné
umenie z Kovačice“ obrazy starších autorov, menovite Jána
Husárika, Pavla Cicku
a Zuzany Chalupovej,
ako aj autorov strednej
a mladšej generácie
menovite Jána Glódzika, Rozálie Markovej, Martina Markova
či Martina Papa. Po
privítaní
prítomných
vedúcou malej galérie
kurátor MUDr. J. Činčár a galerista Pavol Čapo
Mgr. Teréziou Nikovou sa prihovorila uvoľnená funkcionárka pre výkon funkcie
Mesta Trenčín Janka Fabová, ktorá vyjadrila svoju radosť, ţe
prvá tohoročná výstava galérii je venovaná umeniu, ktoré je
posolstvom ţivota našich Slovákov z Dolnej zeme nám. Súčasne poďakovala
Pavlovi Čapovi
za to, čo všetko
koná pre šírenie
tohto
umenia
i to, čo koná pre
šírenie a upevňovanie
dobrých
Pavol Cicka – Rrybár
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priateľských vzťahov Trenčína s mestom Kragujevac. K vystavenej kolekcii obrazov sa vyjadril kurátor výstavy MUDr.
Július Činčár. Ako povedal, „táto kultúra maľovania obrazov,
v ktorých sa zaznamenané obyčaje a činnosti patrí potomkom
Slovákom, ktorí sa od roku 1802 spod Tatier začali sťahovať
na Dolnú zem. Začiatky tohto umenia, ktoré dostalo pomenovanie insitné, začalo sa
šíriť v tridsiatich rokoch
20. storočia. Maliari zaznamenávali vo svojich
maľbách práce na poliach,
ľudové kroje, zimné radovánky, tradičné sedliacke
domy a izby, vtipné príhody zo sedliackeho ţivota
a podobne. Moţno práve
jednoduchosť insitného umenia umoţnilo preniknúť v päťdesiatich rokoch pozoruhodným a prenikavým spôsobom do
celého sveta, lebo spôsob vyjadrovania umelcov oslovil zberateľov obrazov, galérie, múzea a teoretikov výtvarného umenia“. Záver oficiálnej časti otvorenia výstavy patril galeristovi
Pavlovi Čapovi, ktorý na margo výstavy povedal, ţe „je
veľmi rád z otvorenia výstavy v Trenčíne, lebo sa tu rokmi
vytvorila pevná skupina priaznivcov, ktorým je blízky svet
tohto umenia, ktorý pripomína svet rozprávok“.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 10/1/08
Legendárna Alţbeta Báthoryčka bola jedným zo symbolov
výstavnej expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja na
14. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour, ktorý sa uskutočnil od 17. do 20. januára 2008
v bratislavskej Inchebe. Popri známej čachtickej grófke
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návštevníkov vítali návštevníkov v expozícii Trenčianskeho
samosprávneho kraja aj Podmanickí rytieri a sokoliari z Bojníc. Všetci spoločne naplnili hlavný ídeový zámer tohtoroč-nej
expozície, ţe Trenčiansky samosprávny kraj je krajom hradov,
zámkov a legiend. V spoločnej expozícii na ploche 120 m2
spolu vystavovali Mesto Trenčín, Mesto Povaţská Bystrica,
Regionálne zdruţenie
Cestovného
ruchu
Horná Nitra a Kúpele
Bojnice a.s. Po slávnostnom
otvorení
veľtrhu 17. januára
2008
v Programovom centre Incheby,
bola slávnostne otvorená aj expozícia
Trenčianskeho samosprávneho kraja fanfárami a dobovou hudbou v podaní súboru
Musica poetica z Trenčína, keď k prítomným hosťom sa
prihovorila Mgr. Monika Gurínová v roli Alţbety Báthoryovej za dávnych panovníkov regiónu a expozíciu oficiálne
otvoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavol
Sedláček,
MPH za prítomnosti
J.E.
veľvyslanca
Francúzskej republiky
v Slovenskej republike Henry Cunyho,
ministerky pôdohospodárstva Slovenskej
republiky Ing. Kramplovej, a primátora Mesta Trenčín Ing.
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Branislava Cellera. Pri tejto príleţitosti odovzdal predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH odovzdal ocenenie za podporu a rozvoj aktívneho cestovného ruchu a propagáciu Trenčianskeho samosprávneho
kraja riaditeľke Trenčianskeho múzea Kataríne Babičovej,
predsedníčke Regionálneho zdruţenia cestovného ruchu Horná Nitra Ing. Zdenke Baláţovej, odborníkovi z oblasti poľnohospodárstva Ing. Vojtechovi Tĺčikovi a predsedovi Slovenského cykloklubu RNDr, Jurajovi Hlatkému, CSc. Na otváracom programe sa zúčastnili aj šermiari zo skupiny Wagus z
Trenčína. V priebehu výstavných veľtrţných dní vo výstavnej
expozícii predvádzali svoju remeselnícku zručnosť remeselníci regiónu – krosnárka Helena Pavlíková z Povaţského
Podhradia, šúpoliarka Antónia Dvorščíková z Povaţskej Bystrice, drotár Jaroslav Rod z Dubnice nad Váhom a predajca
tradičnej medoviny. V sobotu 19. januára 2008 popoludní vo
výstavnej expozícii sa uskutočnila autogramiáda autorom
knihy Šľachtické rody Drahoslavom Machalom. Sprievodným podujatím expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja
bola vedomostná súťaţ pod názvom Poznaj náš kraj, ktorej
víťaz bol kaţdý deň vyţrebovaný. Počas výstavy v expozícii Trenčianskeho samosprávneho kraja boli premietané na veľkoplošnej obrazovke informácie o atrakciách regiónu a o moţnostiach vyţitia v rámci cestovkrosnárka Helena Pavlíková
ného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Vlastné poznámky
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Hoci je Richard Hlavňa rodák z Martina, povaţuje sa za
Trenčana. Zaviala ho sem vojenská kariéra po rokoch
preţitých v Podunajskej níţine a niekoľkých mesiacoch v
horúcom Iraku. Je známy predovšetkým svojou reportáţnou
fotografiou, ktorou pribliţuje kultúru a šport v Trenčíne.
Najnovšie, čo nafotografoval bol súbor fotografií z jeho
pobytu v Rumunsku, ktoré vystavoval od 15. januára do 15.
februára 2008 vo foyer v Kultúrnom a metodickom centre
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Na otázku,
prečo sa rozhodol tieto fotografie vystavovať odpovedal
„Dôvod bol prozaický. Chcel som sa podeliť o záţitok a
darovať ľuďom pohľad na dnešné Rumunsko inými očami.
Situácia, keď väčšina mojich známych ma od cesty odhovárala, mi bola silnou motiváciou. Šiel som do Rumunska
s otvorenou dušou a zaţil som presný opak ako všetci tí okradnutí, oklamaní a znechutení. Snaha vystavovať bola tieţ túţbou podeliť sa o záţitky s ľuďmi, ktorí nemajú prístup na
internet a na môj blog.“ Výstavu tvorilo vyše šesťdesiat čiernobielych aj farebných fotografií. „Čiernobiele mi umoţnili
zachytiť kontrast mesta a príjemných ľudí a farbou som zasa
chcel vyjadriť svoju osobnú radosť z turisticky nepoškvrnej
prírody a podeliť sa o výhľady, ktoré mi pohorie Fagaraš
darovalo.“
Trenčianske noviny 31.01.2008
Umelecké dielo v pešej
zóne Hviezdoslavovej ulice
v Trenčíne, ktoré bolo postavené ako súčasť Kultúrneho a metodického
centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa 5. januára 2008 doţilo. Čo sa
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vlastne stalo ? Pri päte jednej časti umeleckého diela bola obnaţená ţelezná konštrukcia, ktorá v dôsledku zhrdzavenia
neuniesla svoju hmotnosť a zvalil sa. Pád časti artefaktu zasiahol aj objekt Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených
síl Slovenskej republiky a našťastie nikomu nespôsobil zranenie. Mestská polícia okolie spadnutého stĺpu ohraničila páskami, ktoré však nikto nerešpektoval. Spadnutý artefakt čakal
aţ tri týţdne na svoje odstránenie, lebo jeho vlastník Kultúrne
a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky
túto povinnosť zhadzovala na
Mesto Trenčín tvrdením, ţe
artefakt je umiestnený na jeho
pozemku. Dňa 15. januára 2008
na náklady Mesta Trenčín bolo
umelecké dielo asanované na
náklady Mesta Trenčín, pretoţe
hrozilo ohrozenie občanov.
Trenčianske noviny 31.01.2008
V piatok večer 1. februára 2008 sa Mestská galéria v Trenčíne zaplnila milovníkmi výtvarného umenia do prasknutia,
pretoţe ich pozornosti neunikla vernisáţ
výstavy
„Stretnutie – Setkání“, na ktorej sa
predstavili partnerské výtvarné strediská
z okresov
Trenčína
a Zlína
s výberom neprofesionálnej tvorby
zľava – Mgr. V. Zvalený, Ing. M. Šajbidorová, R. Dobiáš
svojich
výtvarní325

kov. Po privítaní všetkých návštevníkov riaditeľom Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimírom Zvaleným
prítomných pozdravil spisovateľ Rudolf Dobiáš. Za hosťov
zo Zlína poďakoval Ján Potyka, ktorý si hneď v úvode
neodpustil podotknúť výhody uţ neexistujúcej hraničnej
kontroly, keď jeho cesta zo Zlína do Trenčína bola rýchla
a bezproblémová. Okrem iného uviedol, ţe „tohoročná kolekcia výstavy zo Zlína má tri okruhy vystavujúcich výtvarníkov. Prvý okruh výtvarníkov tvoria tí autori, ktorí uţ dlhé
roky tvoria kostru výtvarnej skupiny zo Zlína. Z
nich spomenul Jardu Strnada, Jána Poteka, Lenku
Jurečkovú, Miroslava Kubiša, Drahu Burďákovú,
Františka Slováka, Mirka
Bystřického,
Stanislava
Drahomíra Burďáková – Za oknem je listopad
Knotka, Františka Pavlisa,
Františka Šmahulka, Jarda Brauna. Druhý okruh tvorí skupina
výtvarníkov z Uherského Brodu, ktorí sa pridali ku skupine zo
Zlína, z nich treba spomenúť Milana Boudu, Libora Berana a
Jaroslava Súrýho. Poslednou treťou skupinou sú zamestnané
ţeny, ktoré maľovaním vypĺňajú svoj voľný čas a majú za
sebou aj prvú výstavu na
domácej pôde. Päť ţien
z tohto kolektívu – Naďa
Koníčková, Jana Kocalbová,
Šárka Horehleďová, Vendula
Kolaříková a Jana Barcíková.
Vystavujúcich výtvarníkov
z trenčianskeho regiónu predViera Mešková – Zátišie s ovocím I.
stavila Jarka Tichá, ktorá
kon-štatovala, ţe „ich kolekciu obohatilo 21 autorov so svo326

jimi 39 výtvarnými dielami. Vystavujúcimi sú Pavol Obst,
Július Brúna, Eliška Skybová, Branislav Kristín, Veronika
Markovičová, Jozef Syrový, Igor Mško, Viera Mešková. Ján
Meško, Ján Tluka, Miro Mišura, Július Činčár, Jozef Švikruha,
Izabela Bulková, Ján Nedorost, Igor Vaculčiak, Hana Petrovská, Tibor Hladký.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 10.02.2008
Pomocná evidencia 51/1/08, 64/1/08
Výstavná sieň Mestskej galérie v Trenčíne na Mierovom
námestí č.16 poskytla svoje priestory pre výstavu obrazov
rodáka zo Sekúl Jaroslava Salaya pod názvom „Maľby“.
V úvode vernisáţe
výstavy, ktorá sa uskutočnila 4. februára
2008 vystúpili Michal Černo s gitarovým sólom a Milan
Sedláček v hre na
fujare. Po privítaní
návštevníkov a hostí
Mgr. Teréziou Nikovou
odborné
zhodnotenie výstavy
zľava – J. Salay, T. Niková, Š. Zajíček
vykonal riaditeľ Záhorskej galérie v Senici Štefan Zajíček.
Pripomenul, ţe po výstavách Pavla Mikulíka s drotárskymi
prácami, Vladimíra Morávka s rezbárskymi kompozíciami sa
v Trenčíne predstavuje ďalší umelec, krajinár zo Záhoria Jaroslav Salay, ktorý patrí medzi popredných aktívnych neprofesionálnych výtvarníkov z regiónu. Výstava v Trenčíne je
jeho uţ v poradí dvadsiatou prvou. Autor je vyloţeným samoukom, ktorý sa k súčasnej tvorbe vypracoval vlastnou húţev327

natosťou od svojich 12. rokov. Jeho výtvarnú tvorbu ovplyvnili v prvopočiatkoch hodonínsky maliar Jozef Konečný
a v dospelosti najmä profesionálny výtvarník prof. Ľudovít
Hološka. V záplave poriadaných výstav, v ktorých prevaţuje
často abstrakcia, fantazijné námety je tu autor, ktorý je vecný,
realistický zobrazujúci skutočnosť vecnej podstaty nášho
ţivota. Sme svedkami toho, ţe ţivot okolo nás napreduje, svet
okolo nás sa mení a i napriek snahám záchranárov zachovať
ľudovú architektúru, dedičstvo našich predkov, tá často mizne
zo dňa na deň z našich očí. Práve na obrazoch dnes
vystavujúceho autora oţíva svet nedávnej skutočnosti, aby sa
prihovoril neopakovateľným
fluidom
ţivota našich predkov. Výber vystavujúcich pribliţne 30
obrazov autora časovo pochádza z posledných trinástich rokov jeho tvorby.
Návštevníkovi jeho
obrazy pribliţujú prírodné krásy ako sú poľné cesty, potoky, ľudové stavby.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 49/1/08
Od konca mája 2007 bolo ihrisko medzi Beckovskou a Inoveckou ulicou v Trenčíne uzatvorené. Deti jeho uzavretie pred
prázdninami rozhodne nepotešilo. Dlhé čakanie sa nakoniec
vyplatilo a začiatkom februára 2008 firma KUPAS odovzdala
po rozsiahlej rekonštrukcii skutočne skvelé ihrisko pre deti
rôzneho veku s rozličnou náročnosťou preliezačiek, hojdačiek,
šmykľaviek a ďalších atrakcií.
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Trenčianske noviny 07.02.2008
Pomocná evidencia 65/1/08
Mgr. Pavol Pavlenda, alias rozprávkar Harry odišiel na
vysnívaný Rozprávkový ostrov. Z choroby, bolesti a z pohľadu na trpiace deti sa zrodil rozprávkar Harry. Jeho milé, dobrom a radosťou naplnené rozprávky prinášali potešenie
deťom i dospelým najskôr
v regionálnej tlači a potom aj
v kniţnej podobe pod názvom
Rozprávkový ostrov. Ich autor Mgr. Pavel Paulenda sa
narodil v Štúrove, kde preţil
dva roky zo svojho ţivota.
Potom do šiestich rokov ţil u
starkej na Hrbe na rozmedzí
Poľany a Veporských vrchov.
Na pustatine vo voľnej prírode
sa zrodil jeho vzťah k prírode,
čo vyjadril v rozprávke o Čarovnom ťaţítku. Základnú
Mgr. Pavol Paulenda pri prezentácii svojej knihy v Trenčíne
školu navštevoval v Topoľčanoch a prvých päť rokov mu triednou bola jeho mama.
Posledný ročník preţil uţ v Základnej škole na Bezručovej
ulici v Trenčíne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne bolo
zastávkou na jeho ceste k povolaniu učiteľa, ku ktorému pevné
základy dostal v rodine. Učil na Strednom odbornom učilišti
strojárskom, kde si získal svojou úprimnou a otvorenou povahou úctu mladých ľudí. Mal veľa záujmov počnúc astronómiou, ktorú neskôr v škole aj učil. Zaujal študentov a plodom tejto činnosti sa stal trenčiansky astronóm Daniel Sokol.
Rád a dobre hral na gitare, ťahala ho príroda, turistika, bol
lyţiarskym inštruktorom a ako ryba vo vode sa cítil pri
cestovaní, kde najviac zo všetkých destinácií miloval ostrov
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Brač v Jadranskom mori. S manţelkou Ľudmilou mali synov
Matúša a Tomáša. Pribudla nevesta Zuzka a milovaný vnuk
Matej.
Chmáry do jeho ţivota priniesol sychravý október v roku
2001 s diagnózou medulárny karcinóm štítnej ţľazy. Bolesť,
nešťastie a pohľad na choré deti v Paťovi (ako ho všetci blízki
volali) vzbudili túţbu rozdávať radosť, lásku a nádej. Vtedy sa
zrodil rozprávkar Harry. Písal rozprávky, pustil sa aj do
poviedok, príbehov zo ţivota a pripravil aj autobiografický
román. Rozprávky vychádzali postupne v Trenčianskom
spravodajcovi
a v decembri 2006
uzrela svetlo sveta
kniha Rozprávkový
ostrov. Bola určená
deťom, ale radosť
a pohodu z jej čítania dopriala aj dospelákom. Vo vydavateľstve
Fortuna
Libri bol aj vďaka
slávnostné okamihy prezentácie „Rozprávkového súostrovia“
primátorovi Mesta
Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi odovzdaný rukopis
Rozprávkového súostrovia. Počas choroby, keď nemohol vykonávať činnosť stredoškolského profesora priamo, túţil
pracovať s deťmi ďalej. Preto sa rozhodol vyuţiť v súčasnosti
najvyuţívanejšiu formu masovej komunikácie, internet. Vymyslel internetový portál www.rozpravkovyostrov.sk a jeho
prostredníctvom získal kontakt s okolitým svetom, ktorý mu
bol kvôli nedostatku síl odopretý. Doviedol opäť deti k snívaniu, kresleniu, písaniu, skrátka k tvorivému mysleniu a rozvíjaniu fantázie, čo v dnešnom svete výrazne chýba či uţ
v rodinách alebo v školách. Chodil na besedy s mladými čita330

teľmi organizované pracovníčkami Verejnej kniţnice Michala
Rešetku v Trenčíne a na Základnej škole na Hodţovej ulici.
Ich atmosféra mu veľmi pomáhala a napĺňala ho spokojnosťou. Vţdy sa totiţ stretol s veľkou radosťou a záujmom
o detí o stretnutie o ich zvedavosť na zákutia autorovej duše.
Vravieval : „Milujem deti a rád s nimi pracujem, práve pre ich
čistotu myšlienok a nekonečne veľkú fantáziu.“ Poslednú
rozprávku vo svojom ţivote s názvom Čárliho chajda napísal
5. januára 2008.
Nemyslel na seba a prostredníctvom rozprávkového ostrova
rozbehol veľkú charitatívnu činnosť, nezameranú na peniaze,
ale na darovanie kníh, rozprávok, hier, úţitkových predmetov
deťom. Na oddelení detskej onkológie na Kramároch deti stále
víta jeho rozprávka Petruškine kamienky, ktorá má zmierniť
strach z nového neznámeho prostredia. Ešte v novembri
a decembri minulého roka aj napriek neutíchajúcim bolestiam
a celkovej fyzickej slabosti, myslel na všetky deti, deti choré
alebo deti bez rodinného
zázemia. I jeho nemalým
pričinením dostali deti na
detskej onkológii na Kramároch v Bratislave kamión plný hračiek a do
kniţnice knihy jeho Rozprávkový
ostrov.
Aj
v šesťdesiatich detských
domovoch na Slovensku si
deti mohli pod vianočným
stromčekom prečítať rozprávkovú kniţku, ktorú im
daroval.
Práve v deň jeho odchodu do večnosti v piatok
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25. januára 2008 ho navštívil riaditeľ Základnej školy na
Bezručovej ulici v Trenčíne Mgr. Ivan Pavlík a doniesol mu
CD, na ktorom bola nahratá dramatizácia rozprávky O čertíkovi Danielovi, ku ktorému scenár napísal rozprávkar Harry
a zdramatizovali ho deti z dramatického krúţku školy. Rozprávkar Harry odchádzal na druhý svet v kruhu najbliţšej
rodiny a kamarátov, práve pri počúvaní tejto nahrávky. Zostali
po ňom hotové rukopisy mnohých rozprávok, O čajovej víle,
Čajové rozprávky – zanechal kultúrne dedičstvo, v čom chce
jeho rodina pokračovať. Priatelia a jeho ţiaci sa s Pavlom
Paulendom – rozprávkarom Harrym rozlúčili v piatok 1.
februára 2008 v Dome smútku v Trenčíne.
Info Trenčín 07.02.2008
Pomocná evidencia 65/1/08
Dňa 25. januára 2008 v priestoroch Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne v hojnom počte zastúpená čitateľská
verejnosť aj za účasti známych literárnych kapacít ako
básnika, dramatika a prekladateľa Ľubomíra Feldeka,
spisovateľa, scenáristu, dramatika Mgr. Antona Baláţa,
literárneho vedca, prekladateľa a vysokoškolského pedagóga
prof. Jána Zambora, vydavateľa Petra Smolíka a ďalších
hostí sa zúčastnila prezentácie novej knihy Rudolfa Dobiáša
„Znovuzrodenie“
s ilustráciami
akademického maliara
Jozefa
Vydrnáka.
Úvod podujatia patril
hudobnému sólu v speve a v hre na flaute
Julianovi Kupkovi za
klavírneho doprovodu
Mgr. Milici Ilčíkovej
zo Základnej umelec332

kej školy v Trenčíne a privítaniu všetkých prítomných riaditeľkou kniţnice Mgr. Lýdiou Brezovou. A potom uţ s recitáciou z úvodnej básne „Vianoce“ z tvorby Rudolfa Dobiáša a s
tradičným šarmom sa ujala moderovania Janka Poláková.
V úvode ţivým slovom konštatovala, ţe potenciál tvorby
spisovateľa dáva moţnosť predpokladu, ţe personálna bibliografia vydaná pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea v roku
2004 zaznamená ďalšie doplnenia. Je neuveriteľné, ţe „tento
spisovateľ napriek krutému väzeniu, ţivotným či existenčným ťaţkostiam nestratil vieru v dobro, v človeka a jeho
slobodu.“ Po týchto slovách moderátorky Janky Polákovej si
účastníci podujatia vypočuli hodnotenia literárnej tvorby
Rudolfa Dobiáša odborníkov z oblasti literatúry.
Ako prvý vystúpil spisovateľ Mgr. Anton Baláţ,
v súčasnom období pôsobiaci ako vedúci literárneho oddelenia
Národného literárneho centra. Priznal sa, ţe úloha literárneho
kritika je veľmi nevďačná,
pretoţe jeho vyjadrenie sa
nie kaţdému páči, ale v tomto prípade hodnotiac posledné dielo Rudolfa Dobiáša
je vyvrcholením jeho tvorby
o nezabúdaní a odpustení na
obdobie, ktorého i mnohých
ďalších zavialo do ţalárov
spisovateľ Rudolf Dobiáš
minulého reţimu. Všetky tieto diela majú veľkú výpovednú
hodnotu, pretoţe nimi pribliţuje svoje vlastné ťaţko preţité
roky. V podobnom duchu niesli svoje príhovory aj ďalší hostia
neskorého poobedia Ľubomír Feldek, prof. Ján Zambor a Peter
Smolík.
Vlastné poznámky
V utorok 4. februára 2008 v Kultúrnom stredisku Trenčín
Kubra o polnoci na stredu sa akoby zastavil čas. Do sály za
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tónov smútočného pochodu prišiel pohrebný sprievod a na
márach priniesli basu. Plačky si vylievali svoj ţiaľ za
„zomretou“ a o chvíľu sa speváčky pustili do komentovania
ţivota v tejto bývalej obci počas uplynulého roka. Všetkých
„ospievali“ a na nikom nezostala nitka suchá. Do toho sa
miešal krik a zúfalé pokriky „pozostalých“. Nakoniec odniesli
basu von zo sály a začal sa 40 - dňový pôst ako príprava na
Veľkú noc. Symbolickým pochovaním basy, ktorá je dušou
muziky a udáva rytmus, zmĺkla hudba a nad Kubrou sa rozhostilo ticho. Z histórie je známe, ţe fašiangy v Kubre boli
väčšie sviatky neţ hody, čo je opačne v okolitých obciach, kde
si viac uctievali práve hody. Bývalá obec Kubra si aj po
pripojení k Trenčínu v roku 1971 zachovala svoje folklórne
tradície a dodnes ich pestuje počas celého roka. Tradičný
záver fašiangov
patril zábave trvajúcej štyri dni.
„Začínala sa v sobotu maškarným
plesom, v nedeľu
‚drţali„ muziku
záhradkári,
v pondelok ‚kurenčári„ a v utorok sa zábava
končila pochovávaním basy a tú robili muzikanti. Tí robili program od nedele
cez pondelok aţ utorok, keď vyhrávali po dedine od domu
k domu, kde vytancovali dievky a gazdiné. Za to dostali odmenu vajíčko a slaninu, čo v posledných rokoch zmenilo dávať len peniaze,“ spomína na fašiangy vedúca folklórnej skupiny Kubra Ernestína Brezanová. Basista pritom kričal „do
base, do base“ ľudia mu hádzali drobáky do nástroja.
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S muzikantami chodili dvaja či traja mládenci v krojoch
a vytáčali dievky. Postupne sa od tohto zvyku upúšťalo
a miesto mládencov jeden z muzikantov odloţil nástroj a tancoval so ţenskou časťou gazdovstva. V utorok bola vţdy
veľká sláva pri pochovávaní basy. „Neraz sa sem dohrnuli
ľudia z okolitých obcí Soblahov, Opatová alebo Trenčína.
Prišli preto, lebo boli zvedaví na naše pochovávanie basy
a starý kultúrny dom praskal vo švoch. Spájalo sa to s dobrou
zábavou, plačkami, maskami mládencami, skratka kopou
veselosti. Akonáhle sa pochovala basa, počas pôstu uţ nebola
zábava. Niekedy účastníci ostali sedieť a spievali, ale muzika
zmĺkla,“ vysvetlila vrchol fašiangov Ernestína Brezanová.
Posledné roky sú štyri dni v závere fašiangov vyznievajú
slabšie, lebo kubranská dychovka sa rozpadla, a tak zostala iba
utorková zábava s pochovávaním basy. O hudbu sa počas
troch rokov stará trenčianska kapela Donald a folklórna
skupina tradične pripraví masky a smútočný obrad.
Info Trenčín 21.02.2007
Pomocná evidencia 75/1/08
Mesto Trenčín umiestnilo deň pred sviatkom svätého
Valentína dňa 13. februára 2008 na Mierovom námestí continental panel určený
pre všetkých odváţlivcov, ktorí chceli
svoje city vyjadriť
pri príleţitosti Dňa
zamilovaných, verejne. Ich vyjadrenie
bolo však svojou
úrovňou rôzne, ale
moţno
pravdivé.
Z nich vyberáme :
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- Love You Mačička. Tvoj Šami
- Maminka, lúbkam ťa, lebo si tán naj maminka na svete.
Tvoja Dcérka Ivanka
- V.L. ľúbi moc moc K.P. cmuk
- Natálka si moje všetko a moc ťa milujem. Tvoj Pipko
- Tommynko môj milujem ťa. Natasha
- Ľúbkam ťa Bambulka. Tvoje uško
- Peťko N. ľúbim ťa.
- Romanko si úţasný. Tvoja Opička.
- Ľúbkame baby z intráku pri SZŠ: Bubu, Niku, Emku, Evku,
Natálku a Barborku. Bunka č. 7.
- Ševa moje srdce bije len pre teba.
- Zuzana Chudá ľúbim ťa
- Forrova si môj anjel
- Sabri ľúbim ťaq. Tvoja Layla
- Bibinqo milujem ťa! Navţdy tvoja Kuakatiča
- Miláčik ľúbim ťa z celého môjho srdca. Tvoje Babatko
- Pani profesorka Matusová, ste skvelá.
Bolo však aj veľa ťaţko čitateľných textov a zopár
vulgarizmov.
Info Trenčín 21.02.2008
Pomocná evidencia 75/1/08
Od 13. do 17. februára sa zúčastnil detský folklórny súbor
Kornička detského foklórneho festivalu v Litve pod názvom
Suk Rateli Pasauliui v meste Panevéţy. Podľa troch členiek
súboru Zuzany Šedivej, Ţanety Hrnčiarovej a Terezy Ďuráčiovej sa všetci na festival veľmi tešili. Súbor odchádzal 12.
februára 2008 večer a pred ho čakala dlhá cesta viac ako tisíc
kilometrov. „Cesta bola veľmi únavná a pripadala nám, ţe trvá
celú večnosť“, povedali dievčence. Keď uţ sme dorazili na
miesto, bolo v našich očiach vidieť nadšenie, strach i únavu.
Po tom, ako nás rozdelili do rodín, sme sa všetci pobrali k
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našim novým rodičom a súrodencom. V rodinách sa o nás
výborne starali a híčkali si nás ako svojich.“ Na festivale
vystupovali spolu so súbormi zo Srbska, Lotyšska, Poľska a
domácimi súbormi. Absolvovali dve úspešné vystúpenia, v
miestnej škole a v Kultúrnom paláci komunít. „Kaţdý deň sme
zaţili mnoho zábavy. Najviac potešila diskotéka, spoločná
párty súborov v Zábavnom centre „Egivela“ a návšteva hlavného mesta - Vilniusu. Tam po prehliadke pamiatok zaviedli
všetkých členov súboru do veľkého obchodného centra, v
ktorom bola aj ľadová plocha. Všetci sa tam poriadne vyšantili
a s plnými taškami nasadli do autobusu,“ zaspomínali dievčatá. Spoločne tvrdia, ţe to bol najlepší zájazd zo všetkých,
z ktorého zostalo veľa pekných spomienok. Uţ teraz sa tešia
na ďalší zájazd do Fínska.
Info Trenčín 20.02.3.2008
Pomocná evidencia 150/1/08
Pobočka Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne na
Hasičskej ulici dňa 14. februára 2008 opäť praskala vo
švíkoch, keď organizátori pripravili v rámci cyklu Spoznávame Trenčanov prezentáciu novej knihy
Sláva
Kalného
Bombardovanie
Apolky. Prezentácia
novej knihy mala
v sebe mimoriadny
náboj pribliţujúci ţivotný príbeh najmladšej špiónky Európy, praţskej rodáčky Beatrix Pospíšilovej – Čelkovej, ktorej ţivot bol veľmi úzko spojený
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s Trenčínom. Privítaním a predstavením hostí podujatia, na
ktorom sa zúčastnili okrem autora Slava Kalného, vydavateľ
Albert Marenčin a Juraj Čelko s rodinou. Po hudobnom
vstupe Dušana Jacka a prednesenom úryvku z novej knihy
Sláva Kalného Ivom Velikým moderátor podujatia spisovateľ
Rudolf Dobiáš priblíţil tvorbu novinára a spisovateľa Sláva
Kalného, ktorý začínal v Trenčíne. Námetom pre jeho ostatnú
knihu sa mu stali reportáţe s Trixi Čelkovou, ktoré napísal
jeho priateľ a spoluţiak z vysokej školy Juraj Vereš v roku
1968. „Rukopis knihy mi autor predloţil v polovici minulého
roka a zaujal ma natoľko, ţe som sa rozhodol navštíviť archív
dnešného Slovnaftu a TASR, v ktorých som našiel dostatok
fotografického materiálu z obdobia Slovenského štátu,“
konštatoval vydavateľ Albert Marenčin. Vo svojej výpovedi
pokračoval, ţe „kniha vyšla ako súčasť edície Bratislava –
Pressburg, ktorá sa snaţí zapĺňať biele miesta Bratislavy,
v tomto prípade aj Trenčína a vydanie finančne podporil
Slovnaft“. Príbeh Trixi Čelkovej je umiestnený do obdobia 2.
svetovej vojny, kedy spojenecké vojská bombardovali
bratislavský podnik Apolo. Čo všetko tomu predchádzalo,
vykresľuje autor práve na ţivotných príbehoch spomínanej
osoby. Trixi začínala so špionáţou v barandovských ateliéroch
v roku 1940, kde sa zoznámila s herečkou Natašou Tánskou.
Svojvoľne pomáhala ţidovským rodinám i upozorňovala ľudí,
na ktorých ide gestapo. Po heydrichiáde ju zaistili, ale vďaka
svojej výrečnosti a perfektnej znalosti nemčiny ju prepustili.
Na Slovensko sa dostala vďaka konzulovi Počiatkovi. Autor
odhaľuje pozadie spolupráce vedúcich predstaviteľov
odbojových skupín v Prahe a v Bratislave vedenej chirurgom
univerzitným profesorom Karolom Kochom a ich spojkou p.
Hrubíškovou. V Bratislave sa jej dostala príleţitosť pracovať
na technickom útvare Apolky, ktorým prechádzali všetky
technické správy v nemčine o výrobe benzínu a olejov. Vďaka
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svojím kontaktom s najvyššími predstaviteľmi firmy a znalostiam jazyka mohla tieto správy získavať pre potreby
spojencov. Snáď aj
preto mohla odolať
náznakom šíriacich sa
podozrení. Manţelstvo Čelkovcov po
druhej svetovej vojne
sa namiesto zásluh
dočkalo šikanovania a
ich tlačiareň bola znárodnená.
Skutočný
MUDr. Juraj Čelko pokrstil lupienkami kvetov knihu o svojej mamičke
ţivotný príbeh manţelov Čelkovcov skončil po profesionálnej stránke veľmi zle.
Ona pracovala ako zdravotná sestra na onkológii a on ako
právnik a vyučený typograf pracoval ako röntgen - laborant
v trenčianskej nemocnici. Na záver autor Slávo Kalný
vyjadruje o svojej knihe, ţe „ňou vzdáva hold rodine Čelkovcov a Trenčínu a som rád, ţe dnešná prezentácia sa
uskutočnila v Trenčíne“.
Vlastné poznámky
Dňa 15. februára 2008 predstavil v Galérii M. A. Bazovského nepočujúci umelec
Stanislav
Lubina
z Nemšovej
svojím
spôsobom
jedinečnú
učebnicu o posunkovej
reči. Podnetom pre takúto obsahom ojedinelú
knihu
potrebnú
pre
nepočujúcich a počujúcich
bola
návšteva
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v Spojených štátoch amerických, kde uţ na letisku ho prekvapil počujúci policajt, ktorý s ním komunikoval v posunkovej reči. S podobným záţitkom sa stretol v metre aj v obchodoch. Preto sa rozhodol, ţe spracuje zbierku abecedy
v slovenskej mutácii. Učebnica sa rodila osem dlhých rokov,
pričom okrem prstovej abecedy zozbieral aj hluchoslepecké
písmo. Jeho víziou pre najbliţšiu budúcnosť je, aby úradníci či
lekári vedeli komunikovať s nepočujúcimi, čím by sa ušetril
čas aj peniaze na tlmočníkov. A ešte je tu jeden váţny problém pri komunikácii s 350 tisícmi sluchovo-postihnutých. Sú
nimi televízne programy, z ktorých nepočujúci nič nemajú,
pretoţe im nerozumejú. V Amerike počas ţivého televízneho
vysielania je zauţívanie titulkovanie. Svojou knihou chce
dosiahnuť, aby si počujúci a nepočujúci ľudia lepšie rozumeli.
Trenčianske noviny 21.02.2008
www.tasr.sk 05.02.2008
Pomocná evidencia 85/1/08
Ing. arch. Július Bruna spoločne s bratom Milanom
vytvoril najväčší slovenský novodobý obraz s rozmermi 16
krát 8 metrov v trenčianskom obchodnom centre MAX. Pre
gigantický rozmer obrazu s trenčianskym Mierovým námestím
a jeho umiestnenia v priestore strávili dvaja maliari sedemnásť
dní na osemposchodovom lešení. Výzvou pre Ing. arch.
Júliusa Brunu bolo ako pre Michelangela umiestnenie v tomto
obchodnom centre nejaké výtvarné dielo. „Premýšľal som nad
vyplnením voľných dvojmetrových plôch,“ spomína umelec.
Stena nad jedným z vchodov do centra bola pôvodné
oplechovaná a ako vhodná ho vôbec nenapadla. Keď mu ju
však navrhli s tým, ţe mu vybudujú aj lešenie, neodolal tejto
výzve. „Bolo to tak, ako keď Michelangelovi ponúkli vymaľovať Sixtínsku kaplnku,“ vysvetlil. Po odstránení oplechovania sa na stene pripravil nový obklad upevnený na oceľovej
konštrukcii. O svojich záţitkoch si Ing. arch. Július Brúna
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spomína, ţe keď sa po prvýkrát šplhal po rebríku na lešenie,
tak na druhom poschodí tesne nad vchodovými dverami
povedal, ţe vyššie uţ nejde. „Bolo to niečo hrozné“. Po čase si
vraj zvykol. „Keď sme sa hore za plachtou prezliekali, stál
som na jednej nohe a triasol sa od strachu,“ upresnil Bruna.
Musel dávať vţdy pozor, aby mu niečo nevypadlo z rúk
a nespadlo dole na ľudí. Za celý čas mu vypadol z rúk iba
štetec, ktorý sa zachytil na okennej rímse.
Za námet si vzal trenčianske
Mierové námestie s mnoţstvom
domov, prepracovanými detailami a s veţami, ktoré akoby
vystupovali do priestoru. Pri realizácii obrazu zvaţoval, ţe jednotlivé časti nakreslí na zemi
a tie na stene spojí a vyšpáruje.
Pre zloţitosť upevňovania rozkreslených častí musel ísť Bruna
na lešenie a tam pracovať spoločne s bratom Milanom sedemnásť dní po desať hodín
denne. Začiatkami kresieb boli
synagóga a kostol a od nich sa začalo odvíjať celé námestie s
domčekmi, ľuďmi, tajomstvami. Dielo tvoril Július Brúna
podľa leteckých snímok, historických nálezov i svojich
starších skíc. „Nie sú tam všetky objekty. Niektoré sú zvýraznené, iné zmenšené a niektoré vynechané.“ Na obraze sa
však nachádzajú aj konkrétni ľudia. Okrem maliara Rudolfa
Moška pri obraze M. A. Bazovského či Matúša Čáka na
bielom koni sa na obrovskom námestí pohybuje viac ako
šesťdesiat ľudí, z ktorých minimálne tridsať je konkrétnych.
„Nebudem hovoriť, kto sú. Nech si kaţdý myslí, ţe je to práve
on,“ doplnil. Obraz symbolizuje mikrosvet a Trenčín je jeho
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planétou. Okolo neho vraj obiehajú všetky ostatné malé
planétky. Okrem viacerých starovekých nálezov, stavieb, ktoré
ešte len vzniknú, sú tak ukryté mnohé tajomstvá a symboly
ako mosty a civilizácie spájajúce sa v centre. Súčasťou diela je
nielen balón, parašutista, či zbrojnoš na veţi, ale aj plachetnica
plaviaca sa po mori a súčasne po oblohe a samozrejme
nechýba ani dobre známa fialôčka na trenčianskom moste.
Trenčianske noviny 21.02.2007
Riaditelia dvanástich kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa
zišli na prvej tohtoročnej spoločnej porade dňa 21. februára
2008 vo Verejnej kniţnici M. Rešetku v Trenčíne. Zaoberali
sa niektorými zmenami organizačných poriadkov, ktoré
schválilo zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Hodnotili výsledky inventarizácií za minulý rok 2007 a analyzovali aj vlaňajšie hospodárske výsledky kultúrnych organizácií. Na porade sa
zúčastnil aj predseda
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vedúci
finančného
odboru
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Zdenko Rýpal vyzval riaditeľov, aby
zvýšenú pozornosť v tomto roku venovali v organizáciách
v súvislosti s prechodom na euro, aby nepodcenili technické či
organizačné náleţitosti, ktoré by ich pri prechode na novú
menu mohli zaskočiť. Poverená vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová pri
analýze vlaňajšej hospodárskej činnosti vyzvala riaditeľov
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organizácií, aby hľadali v tomto roku aj nové moţnosti zvyšovania trţieb svojich zariadení. Väčšiu pozornosť musia venovať aj zosúladeniu nadčasovej práce vo svojich zariadeniach
s platným Zákonníkom práce. Predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH vyzval
kultúrnych manaţérov, aby sa zamýšľali nad mierou efektívnosti svojich zariadení. Mnohé činnosti sa technicky
modernizujú, počty zamestnancov však zostávajú, pretrváva
akási zotrvačnosť v zamestnávaní, treba rozmýšľať aj netradične, ako preţiť v tomto sektore. Osobitný dôraz musia riaditelia venovať príprave projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z európskych fondov. Aby tieto projekty neboli vyradené
pre smiešne formálne chyby. No nesmie sa opakovať ani
nesúlad realizácie s projektom, aby sa nemuseli robiť ďalšie
dodatky k zmluvám a ďalšie navyšovania prostriedkov.
Všetky chyby treba vychytať hneď na začiatku.
tsk.sk 25.02.2008
Spomienku na ostatnú zimnú olympiádu v talianskom Turíne
a prvú medailu pre Slovensko ponúkla 21. februára 2008
otvorená fotografická výstava v repríze pod názvom 1. olympiáda 4 slovenskými očami sa farebnými zábermi prezentovanú dvomi autormi Janou Šebestovou a Radovanom
Stoklasom v átriu
Slovenského rozhlasu v Bratislave.
Na vernisáţi sa
zúčastnil aj taliansky
veľvyslanec
v Slovenskej republike Antonio Provenzano. Premiéru
mala táto výstava
zľava – António Provenzáno, Radovan Stoklasa, Jana Šebestová
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v minulom roku v Turíne, keď si Taliani pripomínali prvé
výročie zimnej olympiády v tomto kraji. Slovenská fotografka
Jana Šebestová, dlhoročne ţijúca v Turíne sa zamerala na
nočnú atmosféru v centre mesta, výzdobu, olympijský oheň a
pôsobivý záverečný ceremoniál s ohňostrojom. „Fotím portréty a interiéry, toto je výnimka,“ uviedla profesionálna fotografka, ktorá striedavo ţije aj v Bratislave. Jej väčšinou
večerné či nočné dokumentárne i umelecké zábery ostro
kontrastujú so Stoklasovými reportáţnymi snímkami lyţiarov
na bielom snehu. V cykle športovci a športoviská zachytáva v
okamihoch aj hokejistov či bobistov. Dominuje radosť so
striebornej medaily snoubordistu Rada Ţideka, prvej slovenskej zo zimnej olympiády. Nechýbajú ani ďalšie radostné
emócie či úsilie a napätie v tvárach súťaţiacich, alebo bezvládne leţiacich beţcov po vyčerpávajúcom výkone. Unikátna
je cieľová fotografia, kde rozhodovali centimetre v súperení o
bronz medzi dvoma biatlonovými štafetami. „Tento záber bol
takmer identický s cieľovou fotografiou, podľa ktorej rozhodcovia určili poradie,“ uviedol autor, ktorý bol ako jeden z
troch slovenských fotografov akreditovaných na olympiáde.
Myšlienka výstavy sa zrodila z túţby urobiť svedectvo nie
talianskymi očami, čo táto vrcholná udalosť v roku 2006
znamenala. Podujatie vtedy organizovalo v Turíne Zdruţenie
priateľov Slovenska v Turíne MY@VY s podporou Úradu
Slovákov ţijúcich v zahraničí v Bratislave, v spolupráci s
Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky a Agentúrou PHOTO.IT z Turína.
Vlastné poznámky
Na koncerte garáţových kapiel 22. februára 2008, usporiadanú trenčianskymi gymnazistami, prišlo takmer deväťsto
ľudí. Koncert bol súčasťou medzinárodného projektu Blast
Beat, ktorého hudobný víťaz mal nahrať hudobný album a
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pocestovať na svetové finále do Írska. Takáto veľká návšteva
prekvapila nielen organizátorov, ale aj majiteľa klubu, skeptikov a kaţdého, kto šou videl. Pýtali sa : Toto dokázali
študenti ? Úspech lokálneho kola zhodnotil riaditeľ súťaţe
Blast Beat Slovensko Jaymes Regualos takto „Ak by som sa
mal vyjadriť jedným slovom, bolo to – waw!“Cieľom projektu
bolo umoţniť študentom a neznámym mladým hudobníkom
objaviť či rozvíjať svoje vlohy a schopnosti. Pravidlá sú na
prvý pohľad jednoduché. Zapojiť sa mohol kaţdý, komu sa
myšlienka Blast Beat páči. „Preto sme kontaktovali školy po
celej krajine. Prihlásili sa tí, ktorí programu porozumeli, videli
v ňom príleţitosť a chopili sa jej,“ pokračoval Jaymes Regualos.
Aj keď na Slovensku prebiehal pilotný ročník súťaţe, aj tak
sa zapojilo do nej jedenásť kolektívov. Trenčiansky región
reprezentoval kolektív 3.A triedy Gymnázia Ľudovíta Štúra
pod názvom TMC (v preklade Trenčianska hudobná
spoločnosť). Napriek ťaţkostiam museli väčšinu úloh
zvládnuť trenčianski študenti sami. I keď boli niektoré
momenty náročné, dopredu ich
hnalo motto súťaţe: „Môţeš urobiť
chyby, môţe sa ti niečo nevydariť,
ale nikdy sa nevzdávaj!“ Tím TMC
tvorilo šestnásť spoluţiakov. Ich
funkcie boli rôznorodé stanovené
osnovami projektu - od generálneho riaditeľa, manaţéra koncertov, cez fotografa, účtovníka, aţ po
IT špecialistu. Do súťaţe sa zapojili vlani v novembri 2007 po
tom, ako ich oslovili celoslovenskí
koordinátori. Na prípravu plánu a
zorganizovanie koncertu tak mali v
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harmonograme programu necelé tri mesiace. V praxi to
znamenalo naučiť sa v krátkom čase aplikovať poznatky
z ekonomiky, marketingu, manaţmentu, grafiky či filmovej
produkcie. V mnohých z týchto oblastí začínali študenti od
základov. Za časovo najnáročnejšiu časť prípravy pokladajú
študenti hľadanie vhodných „garáţových“ kapiel. Z
dvadsiatich prihlásených napokon vybrali desať. Podstatné
bolo to, ţe vedeli publikum zabaviť. Víťazmi piatkového
lokálneho kola v Piano Clube Trenčín sa stali kapely No Puls
a Next Page. Zhodou okolností - obe rockové. Obe sa túţia
zviditeľniť. Next Page svoj štýl charakterizujú ako psychadelický rock. Triumf trenčianskeho tímu nebol podľa
Jaymesa Regualosa o šťastí, ale o kvalitnej príprave a tvrdej
práci. Hoci má Blast Beat vo svete päťročnú tradíciu, ale
Slovensko bolo jedinou krajinou strednej Európy, kde sa súťaţ
konala.
Trenčianske noviny 28.02.2008
Pomocná evidencia /1/08
Pri príleţitosti Svetového dňa sprievodcov
cestovného ruchu uskutočnilo Mesto Trenčín
v spolupráci s Trenčianskym
samosprávnym
krajom 23. februára
2008 bezplatné prehliadky Trenčianskeho
hradu. Cieľom podujatia
bolo upozorniť na skutočnosť, ţe profesia sprievodcu cestovného ruchu je plnohodnotným a serióznym povolaním a zároveň zo strany sprievodcov priblíţiť obyvateľom bliţšie mesto,
v ktorom ţijú a pracujú. Sprievodcovia sa do tejto celosve346

tovej aktivity zapojili bez nároku na svoj finančný honorár. Za
uplynulé štyri ročníky sa podujatia Svetový deň sprievodcov
poriadaného pod hlavičkou Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu a Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov – World Federation of Tourist Guide
Associations – WFTGA na Slovensku zúčastnilo viac ako
3700 osôb. Mesto Trenčín sa táto aktivita poriadala prvý krát.
Podujatiu ţičil aj pekný slnečný deň, ktorý skôr pripomínal jar
ako vrcholiacu zimu.
Pomocná evidencia 89/1/08
Mladí filantropi v Trenčíne vyhlásili 4. grantové kolo vďaka
podpore Nadácie Slovenského plynárskeho priemyslu od 1. do
31. marca 2008. Ako vyplynulo z ich rokovania dňa 26. februára 2008 štvrtý ročník mladých filantropov sa nesie v znamení zmien. Skupina sa oproti minulému ročníku čiastočne
generačne vymenila, tým ţe niektorí odišli študovať do
vzdialených miest, niektorí zas odišli za prácou.
A tak pribudli noví študenti, ktorí v následnom
období obohatia skupinu
nápadmi a kreativitou.
Momentálne tvorí skupinu 10 filantropov
z rôznych
stredných
a vysokých škôl v Trenčíne. Keď prvý aţ tretí ročník grantového kola sa orientoval
výlučne na Trenčín. Tohoročný projekt má dve línie podpory
aktivít. Prvá línia bola nazvaná mladí mladým a druhá línia
nazvaná mladí komunite. Inak povedané Mladí filantropi
podporujú výlučne aktivity mladých alebo mladí filantropi
podporia aktivity celej komunity bez ohľadu na vek. Keďţe
v Trenčíne vyskúšali obe, rozhodli sa posunúť grantové kolo
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aj do Bánoviec nad Bebravou. V tomto ročníku však podporia výlučne aktivity mladých. Mladí filantropi podporia
širokú oblasť kultúrnych, športových, environmentálnych,
alebo akýchkoľvek iných komunitných aktivít. Podporené
budú aj znevýhodnené skupiny. O grant sa môţu uchádzať len
mladí ľudia, občianske zdruţenia, ale aj neformálne skupiny a
jednotlivci do 26 rokov z Trenčína a Bánoviec nad Bebravou
a blízkeho okolia. Maximálna výška podpory je 7 000 Sk.
Info Trenčín 06.03.2008
Pomocná evidencia 115/1/08
Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne dňa 27. februára
2008 bola miestom prezentácie novej knihy Jozefa Koreného
pod názvom „Slovenské modré barety v sluţbách mieru“,
ktorá na faktoch dokumentuje 55 ročnú
zásluţnú činnosť československých
a po
roku 1993 slovenských vojakov pri udrţaní svetového mieru
vo svete. ,Úvod patril
hudobnému
vstupu
ţiakovi
Základnej
umeleckej
školy
zľava - plukovník Ing. Ján Drevenák, Jozef Korený, Janka Poláková
v Trenčíne Adamovi Záhumenskému, po ktorom osobitne
privítala vedúca kniţničných a informačných sluţieb Verejnej
kniţnice M. Rešetku v Trenčíne Mária Špániková zástupcu
náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl
Slovenskej republiky plukovníka Ing. Jána Drevenáka, riaditeľa Múzea Slovenskej pošty v Banskej Bystrici PhDr. Štefana Kollára, PhD., riaditeľa Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl v Trenčíne Ing. Milana Ďuriša a ďalších
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hostí. Po tomto úvode patrilo slovo moderátorke podujatia
Janke Polákovej, ktorá predstavila s curie cullum vitae autora
uţ vyššie spomenutej knihy. Nazvala ho „vojakom vo svete
pošty, filatélie a numizmatiky“, teda pod názvom, ktorý vydala Verejná kniţnica M. Rešetku aj bibliografiu Jozefa Koreného v roku 2003 pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea,
zostavenej Mgr. Ľudmilou Štrohnerovou. Všetky jeho aktivity
jednak v minulosti ako aktívneho vojaka, činnosť v deviatich
záujmových kluboch a rozsiahlu publikačnú činnosť si všimli
vojenské i civilné orgány a do dnešného dňa sa pretavili do 16
významných ocenení. Poslanie vojenských misií v zahraničí
v súčasnom období priblíţil vo svojom príhovore zástupca
náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl
Slovenskej republiky plukovníka Ing. Ján Drevenák.
Vyvrcholením
neskorého popoludnia bolo odprevadenie novej knihy Jozefa Koreného „Slovenské modré barety v sluţbách mieru“ medzi
čitateľov púštnym
pieskom, ktorého
zľava - Jozef Korený, Mgr. Lýdia Brezová, Janka Poláková, pluk. Ing. Ján Drevenák
sa zhostili riaditeľka Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia
Brezová a plukovník Ing. Ján Drevenák.
Na záver Jozef Korený priblíţil skutočnosti, čo ho viedlo
k zverejneniu účasti československých vojakov na misiách
prezentovanej knihe. „Ten záujem na začiatku bol zameraný
na oblasť poštovo-filatelistickú, aby som si zväčšil poštové
dokumenty odosielané z misií. Následne ma táto problematika
zaujala, pretoţe pri osobnej komunikácii z jednotlivými účast349

níkmi misií som bliţšie rozširoval svoje vedomosti o ich pobyte, o ţivotných podmienkach, o kontaktoch s inými príslušníkmi armád z celého sveta v misiách a získaval fotografie,
plakety, vyznamenania a ďalšie iné dokumenty. To ma viedlo k myšlienke všetku
dokumentáciu sprístupniť širokej verejnosti
na výstave. Čo sa skutočne aj podarilo podpore Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Od toho času som pracoval na tom,
aby som získané dokumentačné materiály
dostal do písomnej podoby. Toto moje
predsavzatie sa dnešným dňom splnilo“. Autor vyjadril svoje
poďakovanie najmä účastníkom misií v Kórey, Angole, Sierra
Leone, na Balkáne, Afganistane, ţe prijali pozvanie na dnešnú
prezentáciu jeho novej knihy, pretoţe práve oni boli jej
aktívnymi spolutvorcami, keď poskytli poštové a fotografické
dokumenty.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 69/1/08
Celoročný cyklus podujatí k 190. výročiu narodenia a 120.
výročiu úmrtia významného národovca
Jozefa Miroslava Hurbana dňa 28. februára 2008 vo Verejnej kniţnica M.
Rešetku v Trenčíne sa uzavrel vydaním
Zborníka najúspešnejších próz z literárnej súťaţe, ktorá bola vyhlásená pri
tejto príleţitosti. Zámerom súťaţe bolo
literárne sprítomnenie myšlienok Jozefa
Miloslava Hurbana súčastníkom. V prgrame podujatia po privítaní riaditeľkou
Verejnej kniţnice M. Rešetku v Tren350

číne Mgr. Lýdiou Brezovou vystúpili ţiaci Základnej školy
Trenčín, Novomeského ulica s prezentáciou svojho projektu
o ţivote a diele Jozefa Miroslava Hurbana. Ako pripomenul
v príhovore zborníka jeden z porotcov, vedecký pracovník
Národného biografického ústavu Slovenskej národnej kniţnice
v Martine PaedDr. Pavol Parenička, CSc, ţe „bliţšie okolie
Trenčína i širšia oblasť Povaţia boli nerozlučne späté s touto
osobnosťou a jej literárnym dielom. Prechádzame v duchu
s Hurbanom literárnym Povaţím a pokúšame sa objavovať
talenty, tak, ako to činil kedysi on sám. Ako sa nám to
podarilo, nech posúdia čitatelia tohto beletristického zborníka
a samotný Hurban na nebesiach. Veríme, ţe priaznivo!“
tsk.sk 28.02.2008
Vystúpením v Piano clube v piatok 29. februára 2008
odštartovala speváčka Zuzana Smatanová so svojou kapelou
tohoročnú koncertnú sezónu. „Doteraz sme hrali po zábavách
a plesoch, toto je náš prvý verejný koncert,“ pozdravila
trenčianske publikum štvornásobná drţiteľka Zlatého slávika.
Na podujatí zazneli piesne zo všetkých troch albumov, ktoré
vydala, pridala i známy hit Ironic od svojho vzoru, americkej
speváčky Alanis Morissette. S fanúšikmi komunikovala nielen
prostredníctvom hudby, ale i slovami. „Do Trenčína som si
neprišla iba zahrať, ale aj niečo povedať,“ vyjadrila po
vystúpení dvadsaťtriročná hudobníčka. „Ja osobne nemám
rada koncerty, kde pesničky len odsýpajú a spevák s publikom
nekomunikuje. Vţdy keď mi niečo napadne, tak to poviem,“
dodala Smatanová, ktorá má podľa vlastných slov dva svety –
jeden rockový a druhý pokojnejší. Práve v tento deň ukázala
návštevníkom tú rockovejšiu tvár. V súčasnej dobe sa speváčka chystá koncertovať po Slovensku. „Asi pred mesiacom
vo mne ešte doznievali piesne z môjho posledného albumu
Tabletky odvahy, dnes uţ nosím v hlave aj nové melódie.“
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Najnovšieho albumu sa však priaznivci dočkajú najskôr o dva
roky. Okrem sólových pesničiek si Smatanová zaspievala so
skupinami Desmod, Čechomor, či Petrom Nagyom. Najviac si
však cení nedávnu spoluprácu s kapelou IMT Smile na
pripravovanom albume Pocta Jarovi Filipovi, na ktorom si
zaspieva pieseň Čerešne.
Trenčianske noviny 12.03.2008
Nezisková
organizácia
Pansophia a Gymnázium
Ľudovíta Štúra v Trenčíne
boli organizátormi popularizačnú moderovanú diskusnú prednášku na tému „Vesmír, veda a filozófia“ dňa
1. marca 2008 s poprednými
zľava – prof. RNDr. J. Krempašský, RNDr. J. Grygar
osobnosťami vedy o nových
poz-natkoch z oblasti aplikovaného či teoretického výskumu a
ich fyzikálno-filozofickom dosahu na spoločnosť. Podujatie
moderoval Mgr. Karol Petrík z Hvezdárne a planetária Hlohovec, ktorý viedol aj diskusiu s prof. RNDr. Júliusom
Krempašským, DrSc., RNDr. Igorom Túnyim, CSc., a
RNDr. Jiřím Grygarom, CSc.
Vlastné poznámky
Verejná kniţnica usporiadala Týţdeň slovenských kniţníc
v dňoch 10. aţ 16. marca 2008, ktorý bol zameraný na poriadanie kultúrno-spoločenských podujatí :
- 10. marca 2008 „Hovory o súčasnej slovenskej literatúre“, v ktorých sa predstavili prozaik, dramatik a publicista Silvester Lavrík, spisovateľ, dramaturg Karol D.
Horváth a spisovateľka Gabriela Alexová;
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- 10. marca 2008 „Malý recitátor“ – súťaţ detí z trenčianskych materských škôl v recitovaní;
- 10. marca 2008 prezentácia novej publikácie Ing. Jozefa
Lehockého „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície
spod Bielych Karpát 3“;
- 11. marca 2008 prezentácia knihy Miroslava Hrabicu „Co
nám tělo říká 2, aneb setkání s knihou a Láskou po 10-ti
letech“;
- 12. marca 2008 prezentácia biografického slovníka „Významné ţeny Trenčianskeho kraja“;
- 12. marca 2008 stretnutie so spisovateľkou Annou Černochovou, diskusia o jej literárnej tvorbe a prezentácia jej najnovších kníh „Záhadný posol“, „Vášne a kriţovatky“;
- 13. marca 2008 podujatie venované deťom ku Dňu ľudovej
rozprávky pod názvom „Slovensko Dobšinskému – Pavol
Dobšinský deťom“;
- 13. marca 2008 podujatie – literárna kríţovka pre dospelých
„Poznáš nových autorov slovenskej prózy“ ?
- 14. marca 2008 beseda pre mládeţ s jubilujúcou spisovateľkou Janou Juráňovou o jej knihe „Teenagerky a ich
svet“;
- v dňoch 10. aţ 16. marca 2008 sa konala výstava kníh pre
deti a mládeţ a výstava výtvarných a ručných prác ţiakov
Špeciálnej základnej školy Vladimíra Predmerského v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne usporiadala
Týţdňa slovenských kniţníc viacero kultúrno-spoločenských
podujatí. Jednou z nich boli „Hovory o súčasnej slovenskej
literatúre“ dňa 10. marca 2008, v ktorých sa predstavili prozaik, dramatik, publicista a riaditeľ Radia Devín Silvester Lavrík, spisovateľ, dramaturg a šéfdramaturg Radia
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Devín Karol Daniel Horváth a začínajúca spisovateľka Gabriela Alexová. Toto podujatie bolo určené predovšetkým
učiteľom jazyka slovenského. V úvodnom slove vedúca kniţničných sluţieb Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne
Mária Špániková sa vyjadrila, ţe podujatie sa uskutočnilo
vďaka kontaktom so spisovateľom a trenčianskym rodákom
Kornelom Földvárim. Jeho cieľom bolo zovšeobecniť prístupové cesty získania u
malých a veľkých čitateľov čitateľské návyky. Skúsenosti sú
také, ţe keď sa
naučia malé deti chodiť do kniţnice, tak
tento návyk pokračuje aj v dospelosti
a k tomuto
vzťahu
vedú aj svoje potomstvo. Keď chceme deti a mladých ľudí zlákať pre túto
činnosť je nutné, aby ju dospelí poznali. Práve preto boli
pozvaní do kniţnice uţ vyššie spomínaní hostia.
Vlastné poznámky
V neskoré odpoludnie 10. marca 2008 sa stretli milovníci
folklóru v Kultúrnom centre
Sihoť, aby sa zúčastnili pri
prezentácii najnovšie vydanej
tretej zbierky piesní Ing.
Jozefa Lehockého pod názvom „Ľudové piesne, spevné
a tanečné tradície spod Bielych Karpát“. Začiatok podujatia nemohol byť iný, ako
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spojený s interpretáciou dvoch ľudových piesní z čerstvo
vydaného spevníka, ktoré zaspievali členovia folklórneho
súboru „Trenčan“. Potom sa uţ k slovu dostali viaceré osobnosti, z ktorých kaţdá hodnotila svojím pohľadom prínos Ing.
Jozefa Lehockého na zachovaní hodnôt folklóru z trenčianskeho a myjavského regiónu pre budúce generácie.
Speváčka ľudových piesní Slávka Švajdová sa vyjadrila, ţe
veľmi rada pracuje s piesňami, lebo za nimi cíti ľudí, ktorí ich
spievali. Veľmi si cení zberateľskú činnosť Ing. Jozefa
Lehockého, lebo sama dobre pozná, ţe cesta zberateľa od nadviazania kontaktu s ľudovým spevákom si vyţaduje mimoriadnu trpezlivosť, takt aţ po finálne spracovanie piesne. Dôleţité je, ţe kytice piesní uvitých v jednotlivých zbierkach nie
sú mŕtve na ich stránkach, ale ţe ţijú, ţe sú zdrojom
interpretácie na poriadaných súťaţiach v regióne, alebo v činnosti folklórnych súborov. „Kaţdý spevníček sa stal pre nás
folkloristov veľkým pokladom“. Známy hudobný vedec
a trenčiansky rodák PhDr. Stanislav Duţek vo svojom
príhovore ocenil aktivity Ing. Jozefa Lehockého na úseku
zberateľskej činnosti regionálnych hudobných a tanečných
tradícií, ktorého zásluhou sa viaceré centrá miesta slovenského
folklóru zmapovali a tým sprístupnili odbornej a širokej
verejnosti. Je veľkým šťastím trenčianskeho regiónu, ţe na
doplňovaní
mozaiky
poznania
ľudového
umenia sa zaoberá zaujímavým
spôsobom
práve Ing. Jozef Lehocký. Tá zaujímavosť
tkvie v tom, ţe v
zberateľskej činnosti sa
nesústreďuje len na ľudovú pieseň, ale aj na
zľava – Ing. Jozef Lehocký, PhDr. Stanislav Duţek
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ľudové zvyky a ľudové tance. Po vystúpeniach aj ďalších
vzácnych hostí v rade sa dostal k slovu aj autor najnovšej
zbierky ľudových piesní Ing. Jozef Lehocký, ktorý poďakoval
všetkým prítomným, ţe prijali jeho pozvanie ako aj za všetky
chvály na jeho osobu. Sám ju skromne ohodnotil, ako
“obyčajnú robotu“. Kto však trocha nazrel do mravenčej práce
kaţdého zberateľa, tak vie, čo to obnáša. Ţe je to predovšetkým čas strávený jednak s kontaktnou osobou a čas na
spracovaní získaného materiálu. V dnes prezentovanej publikácii o 350 stranách je zhutnený výsledok zberateľskej činnosti v obciach spoza Váhu – Skalka, Dolná Súča, Horná Súča
a ich kopanice, Nemšová, Trenčianska Závada a Hrabovka.
V jej obsahu je do kytice uvitých cca 300 zozbieraných piesní,
ktoré sú systematicky zaradené podľa svojej povahy do
viacerých kapitol. Doplňujúcimi segmentmi sú popísané
ľudové zvyky a ľudové tance.
Vlastné poznámky
Trojmetrový korbáč ozdobený stuţkami nad dverami vítal
návštevníkov výstavy k Veľkej noci, ktorú pripravilo v dňoch
10. – 16. marca 2008 Kultúrne centrum Trenčín - Kubra.
Kraslice, medovníky, korbáče, výšivky, ţivé kuriatka
a králiky, rôzne drobnosti potešili najmä
detských návštevníkov.
A tých bolo neúrekom,
prišli deti z miestnej
materskej i základnej
školy. Výstavu uţ tradične podporili svojimi
prácami aj účasťou ţiaci Špeciálnej školy inernátnej
Vladimíra
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Predmerského, prišli aj starší chovanci z jej oddelenia Praktická škola. Počas výstavy sa mohli mnohí návštevníci, čo to
aj pouţiť, lebo manţelia Hilda a Pavel Matejákovci z Trenčína
predvádzali pletenie korbáčov a maľovanie kraslíc rôznymi
technikami. A tak najmä deti si mohli vyskúšať svoju
šikovnosť aj v týchto nevšedných činnostiach.
Info Trenčn 20.03.2008
Pomocná evidencia 150/1/08
Dňa 12. marca 2008 Verejná kniţnica Michala Rešetku
v Trenčíne prezentovala na verejnosti biografický slovník pod
názvom „Významné ţeny Trenčianskeho kraja“. V úvodnom slove predsedníčka Krajskej organizácie Únie ţien Slovenska v Trenčíne PhDr. Jana Jablonská pripomenula, ţe
námet
pre
spracovanie
bibliografie
v písomnej vznikol
v roku 2005, kedy sa
pri príleţitosti 150.
vý-ročia slovenskej
spi-sovateľky
Terézie
Vansovej
organizo-val
v Trenčíne semi-nár
zľava Eva Struhárová, PhDr. Jana Jablonská
na
tému „Významné ţeny tren-čianskeho regiónu“ v gestorstve uţ ne-bohej
Mgr. Ľudmily Strohnerovej. Spracovanie tematiky bolo pre
účastníčky semi-nára natoľko inšpirujúce, ţe v priebehu
seminára vznikla po-ţiadavka o kniţné vydanie. Bliţšie
o prezentovanom
biogra-fickom
slovníku
zoznámila
prítomných pracovníčka kniţnice Eva Struhárová. Ako
uviedla, v Trenčianskom kraji pôsobilo veľa významných
ţien, ktoré svojou aktivitou v oblasti kul-túrneho, umeleckého
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a spoločenského ţivota výrazným spôso-bom prenikli
hranicou trenčianskeho regiónu do celého Slo-venska
a ovplyvnili v aktivitách ďalšie
generácie mladých ţien. Cieľom
biografického slovníka bolo
sprístupniť odbornej a laickej verejnosti ţivotné osudy a významné činy ţien trenčianskeho regiónu. Slovník obsahuje 71 hesiel o osobnostiach, ktoré sa
v trenčianskom regióne narodili, pôsobili, alebo zomreli.
Z nich moţno spomenúť Alţbetu Báthoryovú, Beatrix
Čelkovú, Anna Jurkovičová, MUDr. Júlia Medvecká, Štefánia
Mičátková, RNDr. Ľudmila Pajdušáková, Ľudmila Podjavorinská, Kristína Royová, Irena Slavinská, Zuzka Zguriška.
To je len zopár vymenovaných známych ţien. Ale čo meno, to
pojem. Súčasne doplňujúcim faktorom slovníka je zemepisný
register a register povolaní. Biografický slovník vydala
Verejná kniţnica Michala Rešetku vďaka finančnej pomoci
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2007. Tlač
a grafickú úpravu zabezpečila Agentúra Pardón, s.r.o. Trenčín.
Vlastné poznámky
Výstavu ročníkových prác študentov Súkromnej fotografickej školy v Brne
ukončili
v Ţupnom dome v piatok 14. marca
2008
derniérou.
Podľa riaditeľky
Trenčianskeho
múzea Kataríny
Babičovej sa derniéra konala v mú358

zeu po prvýkrát. Keďţe výstava nemala vernisáţ, vyskúšalo sa
niečo nové. Na spomínanej fotografickej škole študuje zo 150
ţiakov aj dvanásť Trenčanov podľa Jána Suchardyho. Niektorí z nich vystavovali aj v múzeu. Škola sa počas siedmich
rokov venuje autorskej fotografii a na výstave predstavili
dokumentárne, subjektívne aţ abstraktné diela. Jedným
z vystavujúcich študentov školy bol aj Erich Baláţ z Trenčianskej Turnej, ktorý sa predstavil s 13 fotografiami. Tri z
nich predstavujú časť z ročníkovej práce z prvého ročníka s
názvom „Experimentálny portrét“. „Pôvodne som nafotil niečo s modelkou z Trenčína, no profesor ma s tým vyhodil,“
spomína Erich Baláţ. Preto po ceste domov som vymyslel
fotografiu svojho odrazu v mnoţstve noţov. Ďalšie fotografie
tvorili odrazy v sklenených a lesklých predmetoch. Erich
Baláţ sa začal zaujímať o fotografovanie pod vedením svojho
otca od malička. „Vţdy ma zaujímalo viac umenie ako iných
chalanov technika“. „Jediná škola, kde sa dalo študovať
diaľkovo, bola táto,“ vysvetľuje svoju voľbu študent, ktorý
pracuje ako administratívny pracovník v kamiónovej doprave.
Súčasťou výstavy boli aj ďalšie jeho fotografie, ktoré nazval
Domáce zátišie. „Keď sa človek pozrie na všetky fotografie v
časopisoch, vidí štandardné situácie. Ja som začal chodiť po
dome a objavovať beţné veci,“ vysvetlil Erich Baláţ, ktorý na
čiernobielych fotografiách zvečnil okrem ponoţiek na
radiátore aj kvetináč, či splachovač záchodu. „Zdalo sa mi, ţe
tieto zátišia majú tú správnu atmosféru,“ doplnil fotograf,
ktorý verí, ţe jeho koníček mu raz vráti peniaze, čo do neho
vloţil.
Trenčianske noviny 03.04.2008
Výstava pod názvom „Európske karikatúry – Tri
storočia histórie cez kresby v tlači“ bola inštalovaná vo
vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja od 18. do 30.
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marca 2008. Na vernisáţi sa zúčastnili v utorok dňa 18. marca 2008 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike Jeho Excelencia Henry Cuny,
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-vol
Sedláček, MPH, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. a ďalší
hostia. Výstava pochádza
z dielne Domu Roberta
Schumana
a Generálnej
rady Moselle a na jej organizovaní v Trenčíne sa
podieľal Trenčiansky samosprávny kraj, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike a Slovenský syndikát novinárov. Na výstave bolo vystavených dvadsať panelov s karikatúrami, ktoré ilustrujú významné osobnosti a časové úseky v dejinách Európy. Ako prvý
vystúpil s príhovorom
predseda Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH konštatoval,
ţe táto putovná výstava
inšpiratívne posolstvo
pre regionálnych politikov, ale aj pre tých
zľava – MUDr. P. Sedláček, Henry Cuny
v politických centrálach.
Karikatúry dokazujú, ţe aj o tých najpodstatnejších veciach
moţno hovoriť s úsmevnou nadsázkou a ţe humor môţe byť
liekom na politickú nevraţivosť a nepriateľstvo. Táto výstava
je aj oslavou karikatúry, ako neobyčajne výstiţného nástroja,
ktorý na malej ploche vyjadruje silu myšlienky, na popísanie
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ktorej by sme potrebovali neraz desiatky aţ stovky slov“. Na
záver svojho príhovoru zvýraznil, ţe „výstava v Trenčíne
prišla do prostredia, v ktorom má kreslená karikatúra
a politický humor dobré zázemie. Spomeniem neďaleké Nové
Mesto nad Váhom, kde sa uţ štvrťstoročie poriada podujatie
karikaturistov pod názvom „Novomestský osten“. Náš Trenčiansky kraj je známy aj tým, ţe v ňom ţijú uznávaní karikaturisti. Som presvedčený, ţe táto výstava si nájde veľa
priaznivcov a nadšených divákov“. Na jeho slová nadviazal
splnomocnený veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike
Jeho Excelencia Henry Cuny, ktorý konštatoval, ţe „karikatúry pochádzajú od autorov z viacerých krajín a snaţia sa
donútiť diváka k rozmýšľaniu, najmä nad spoločnými a rozdielnymi problémami jednotlivých krajín Európy v rôznych
historických obdobiach od vypuknutia Veľkej francúzskej
burţoáznej revolúcie v roku 1789 aţ po posledné etapy rozširovania Európskej únie, nad otázkami európskej identity, ako
aj nad úlohou novinárov v zloţitých spoločenských procesoch“.
Výstava, okrem svojej estetickej stránky, mala silný náboj
hlavne svojím politickým odkazom a stala sa príspevkom
k diskusii o úlohe a zodpovednosti novinárov v procese budovania jednotnej Európy a spoločnej európskej identity k vytváraniu nového vedeckého informačno-komunikačného sektoru
v európskej ţurnalistike.
Vlastné poznámky
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne bola dňa 18.
marca 2008 miestom krajského kola 41. ročníka festivalu
umeleckého prednesu v poézii a v próze „Vansovej Lomnička“. Súťaţiace, odbornú porotu a ostatných prítomných menom organizátora Krajskej únie ţien pozdravila jej predsedníčka PhDr. Jana Jablonská. Vo svojom príhovore uviedla,
361

ţe „na dnešnom súťaţnom festivale sa zúčastňujú víťazné súťaţiace z obvodných kôl Trenčianskeho kraja, ktoré i dnes budú súťaţiť vo dvoch vekových kategóriach a to v kategórii od
16 do 25 rokov a v kategórii nad 25 rokov v poézii a próze.
Prv neţ sa rozbehla súťaţ krajského kola, mimo súťaţ sa predstavila s svojím prednesom Ing. Hrkotová z Nového Mesta
nad Váhom. No a potom uţ sa predstavili súťaţiace a zamestnávali odbornú porotu
pri posudzovaní ich
prednesu. Po takmer
dvojhodinovom maratóne predsedníčka odbornej poroty Mgr. Mária
Kubelová vyriekla ortieľ
hodnotenia. Konštatovala, ţe najlepšiu úroveň
v súťaţi preukázali súťaţiace v kategórii nad 25 rokov, ktorá bola ohromne adresná,
výborne pochopili texty, vyuţívali jazykové a mimojazykové
prostriedky. Tlmočila stanovisko odbornej poroty, „ţe by všetky súťaţiace vyslala do celoslovenského kola, ţiaľ to nejde“.
Okrem toho vyslala signál dievčatám a ţenám z mladšej kategórie, ţe „iste ste pozorne sledovali prednes súťaţiacich
staršej kategórie a zoberiete si z nich príklad“. Poradie
v jednotlivých kategóriach :
- kategória ţien od 16 do 25 rokov – próza :
1. Marika Ţinčíková,
2. Eva Biháriová,
3. Ingrid Cabalová,
- kategória ţien od 16 do 25 rokov – poézia :
1. Paulína Turzová,
Mária Ţinčíková
2. Lenka Pavlechová,
3. Veronika Petrovská
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3. Linda Kišová
- kategória ţien nad 25 rokov – próza :
1. Viera Sláviková,
2. Ľudmila Beznosková,
2. Bibiana Kincelová,
- kategória ţien nad 25 rokov – poézia :
1. Daniela Arbetová,
2. Eva Bucelová.
Vlastné poznámky
Webová stránka Mesta Trenčín priniesla informáciu, ţe na
základe uznesenia Grantovej komisie z 13. februára 2008
a v súlade s rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2008, poskytloe
Mesto Trenčín na základe rozhodnutia primátora Ing. Branislava Cellera zo svojho rozpočtu 95 dotácií na podujatia
a činnosť v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti
v roku 2008, ktorým v prvom kole rozdelilo dotácie v celkovej
výške 2 milióny 630 tisíc Sk.
Dotácie na činnosť jednotlivých súborov boli zachované
v rovnakom objeme ako minulý rok, pričom v prvom kole
bolo prerozdelených 415.000 Sk a do druhého kola sa presúva
85.000 Sk. V uvedených prípadoch ide o granty pre jednotlivých ţiadateľov do 200.000 Sk. Podujatia finančne náročnejšie musia byť zahrnuté priamo do rozpočtu mesta a ide
o imidţotvorné podujatia mesta. Na tie je v rozpočte mesta
vyčlenených celkovo 3.900.000 Sk. Patrí sem festival Artfilm,
Pohoda, Historické slávnosti, Hradné slávnosti, Pri Trenčianskej bráne, Trenčiansky jazzový festival a Artkino Metro.
A) Podujatia
spolu : 2 630 000 Sk
1. Zdruţenie na podporu DFS Kornička: Reprezentácia
mesta Trenčín DFS Kornička - 50 000 Sk
2. Zdruţenie Bludní rytieri: Starí Gréci a Trenčín,
30 000 Sk
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3. Kolomaţ (zdruţenie pre súčasné umenie), o.z.: Sám na
javisku - 130 000 Sk
4. Kolomaţ (zdruţenie pre súčasné umenie), o.z.: Otvorený
kultúrny priestor 2008 - 100 000 Sk
5. Kolomaţ (zdruţenie pre súčasné umenie): o.z., Detský
divadelný klub 2008 - 120 000 Sk
6. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Ţivá hudba –výchovné
koncerty pre deti materských a základných škôl - 10 000
Sk
7. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Ad fontes Musicae –
8. ročník K prameňom hudby - 60 000 Sk
8. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: 6. ročník Priateľstvo bez
hraníc - 15 000 Sk
9. LampART, o.z.: Alternatívne Vianoce 2008 - 80 000 Sk
10. V siedmom nebi: Tvorba - Výtvarná výstava Zuzany
Janíčkovej v Mestskej galérii - 5 000 Sk
11. LampART, o.z.: Dramaturgický plán LampART 2008 100 000 Sk
12. Art Music Union, o.z.: Stretnutie svetov - 50 000 Sk
13. Divadlo Normálka: Folkový večer - 15 000 Sk
14. Divadlo Normálka: Divadelné predstavenie – Samo
z lazov - 40 000 Sk
15. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne: 9.
medzi-národné stretnutie speváckych zborov Ljubljana Kraków -Trenčín 2008 - 35 000 Sk
16. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Hojné poţehnanie Vám
nesieme...- 45 000 Sk
17. Kultúrne centrum Sihoť, o. z.: Mikuláš deťom – deti
Mikulášovi- 10 000 Sk
18. Mgr. Katarína Pazúriková Vakošová – Agentúra JoVa:
Náklady na pobyt zahraničných účastníkov festivalu Daj
Boh šťastia tejto zemi - adventného festivalu speváckych
zborov - 70 000 Sk
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19. TJ Mladosť: Perinbaba - 10 000 Sk
20. TJ Mladosť: Benefičný koncert - 10 000 Sk
21. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Od ZUŠ po
vlastné ateliéry – autorská výstava Mgr. Jozefa
Švikruhu k ţivotnému jubileu 65 rokov spolu so svojimi
bývalými ţiakmi - 15 000 Sk
22. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: V očakávaní
– výstava fotografií Veroniky Markovičovej,10 000 Sk
23. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Kovové
inšpirácie – autorská výstava Jozefa Syrového k ţivotnému jubileu 65 rokov - 10 000 Sk
24. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: M2 – Milan
a Vladislav Malastovi – Fotografie a Obrazy - 10 000
Sk
25. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Výstava
k jubileu – Oliver Porubský (70 rokov) - 10 000 Sk
26. Detský folklórny súbor Radosť: Poznávanie tradícií
iných národov + prezentácia mesta - 50 000 Sk
27. Atyp, o.z.: Splanekor 2008 - 20 000 Sk
28. Trenčianska nadácia: Trenčianske korzo 2008 - 10 000
Sk
29. Trenčianska nadácia: Deň klaunov 2008 – Mesto plné
hračiek - 40 000 Sk
30. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín:
Účasť FS Trenčan na medzinárodných folklórnych
festivaloch v zahraničí - 50 000 Sk
31. Piano club: Pravidelné stretnutie s dobrou muzikou 100 000 Sk
32. Piano club: Koncert v Piane - 100 000 Sk
33. Občianske zdruţenie HoryZonty: Festival dobrodruţných filmov HoryZonty - 70 000 Sk
34. Veselé Zlatovce, o.z.: Fašiangový sprievod a pochovávanie basy, Vešanie Ďura, Jánske ohne - 15 000 Sk
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35. Rodičovské zdruţenie pri Strednej umeleckej škole:
Smell the system – Výstava fotografií s videoprojekciou
- 5 000 Sk
36. Tanečný klub Aura Dance, o.z.: Vianočná tanečná show
- 5 000 Sk
37. Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne: Festival
Trenčianska hudobná jeseň - 100 000 Sk
38. Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne: Festival
Trenčianska hudobná jar - 100 000 Sk
39. Rodičovské zdruţenie pri ZUŠ Trenčín: Jubilanti
Meškovci – Výstava Vierky, Igora a Jána Meškovcov 20 000 Sk
40. Vodníček, s.r.o.: Kultúrne leto na Zámostí - 95 000 Sk
41. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Tábory bez hraníc 2008
- 40 000 Sk
42. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Staré remeslá Trenčína
a okolia, výstavy umelecko-ľudovej tvorivosti - 10 000
Sk
43. Občianske zdruţenie Seniorklub Druţba Trenčín: Účasť
na 65. ročníku Kirchtag Villach 2008 - 30 000 Sk
44. Občianske zdruţenie Seniorklub Druţba Trenčín: Náš
predvianočný čas 2008 – Koledy Slovenska - 5 000 Sk
45. Folklórny súbor Druţba, o.z.: Reprezentácia mesta
Trenčín v zahraničí – Celosvetový folklórny festival
CIOFF v Mexiku - 100 000 Sk
46. Občianske zdruţenie Favonius: Bienále amatérskej
a detskej keramiky v Trenčíne -1. ročník - 10 000 Sk
47. Eva Chupáčová: Raks Fatima Festival 2008 - 20 000 Sk
48. Komorný orchester mesta Trenčín: Zahraničné koncerty
Komorného orchestra v roku 2008 - 40 000 Sk
49. Kultúrne centrum Dlhé Hony Trenčín, o.z.: Škola ľudových remesiel - 35 000 Sk
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50. Kultúrne centrum Dlhé Hony Trenčín, o.z.: Vydanie CD
nosiča – Hudobná skupina Nylon Union - 10 000 Sk
51. OZ Materské centrum Srdiečko: Rodinný karneval pre
deti s MC Srdiečko - 10 000 Sk
52. OZ Materské centrum Srdiečko: Tvorivé predpoludnia
s tetou Aničkou - 10 000 Sk
53. OZ Materské centrum Srdiečko: Šarkaniáda pre
najmenších - 5 000 Sk
54. Umelecká agentúra TONAS, s.r.o.: Medzinárodný deň
detí 2008 - 90 000 Sk
55. Trenčianske Hradné Divadlo, o.z.: Monodrámy - 10 000
Sk
56. Trenčianske Hradné Divadlo, o.z.: Karel Čapek: Zo
ţivota hmyzu - 40 000 Sk
57. OZ Country tanečný súbor Maryland: 15. narodeniny
súboru Maryland - 20 000 Sk
58. Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne: Poznávame Trenčanov - 20 000 Sk
59. Ing. Vladimír Kulíšek KVART: Kulišáreň - 20 000 Sk
60. Divadlo Divadielko, o.z.: Divadelné predstavenie Osud
jablka -10 000 Sk
61. Kultúrne centrum Kubra, o..z.: Stavanie mája na
námestí v Kubre - 5 000 Sk
62. Kultúrne centrum Kubra, o..z.: Oslava Medzinárodného
dňa detí - 10 000 Sk
63. Trenčianska jazzová spoločnosť, o.z.: Bluesnenie 9. 40 000 Sk
64. T – Via, o.z.: Art chvíľa – Tvorivé dielne, sympózium 70 000 Sk
65. T – Via, o.z.: Betlehemy – Tvorivé dielne za účelom
zhotovenia drevených Betlehemov pre koledníkov
Dobrej noviny - 25 000 Sk
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66. Tanečná skupina Goonies, o.z.: Tanečná rozprávka
Vianoc 2008 -10 000 Sk
67. Kultúrne centrum Kubra, o.z.: Oslava 75. výročia
vzniku FS Kubra, 120. výročie dychovej hudby - 85 000
Sk
68. Dušan Tadlánek: Legenda o drakovi – Rytiersky turnaj 50 000 Sk
B) Činnosť
spolu: 415 000
Sk
1. Zdruţenie na podporu DFS Kornička: Zabezpečenie
činnosti DFS Kornička v roku 2008 - 20 000 Sk
2. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Fistulatoris Consort –
príspevok na činnosť - 15 000 Sk
3. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Musica Poetica – príspevok
na činnosť - 20 000 Sk
4. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so
sídlom v Trenčíne: Vykonanie cirkevných obradov
(cirkevné sobáše a cirkevné pohreby), vydávanie
časopisu „Trenčiansky evanjelik“ - 10 000 Sk
5. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so
sídlom v Trenčíne: Grant na činnosť spevokolu ZVON
v roku 2008 -15 000 Sk
6. Divadlo Normálka: Činnosť – nájom priestorov,
technické zariadenie - 20 000 Sk
7. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne,
Dotácia činnosti Školského speváckeho zboru
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne
v roku 2008 - 20 000 Sk
8. Zdruţenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub
Trenčín – mesto: Kultúrno-poznávací zájazd: Rázovité
oblasti Slovenska - 10 000 Sk
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9. Detský folklórny súbor Radosť: Uchovávať a rozvíjať
tradičnú ľudovú kultúru Trenčianska, Termín: I. – IV.
štvrťrok 2008 - 20 000 Sk
10. Klub priateľov Vojtecha Zamarovského: Starý Egypt
v našich zbierkach - 10 000 Sk
11. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín:
Činnosť FS Trenčan – pracovné sústredenie, doplnenie
krojového vybavenia - 20 000 Sk
12. Veselé Zlatovce, o.z.: Spevokol Letokruhy - 5 000 Sk
13. Tanečný klub Aura Dance, o.z.: Činnosť tanečného klubu
Aura Dance - 20 000 Sk
14. Art Music Union, o.z.: Stretnutie svetov - 15 000 Sk
15. Spolok Mestský dychový orchester: Dotácia na činnosť 15 000 Sk
16. Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Trenčín: Činnosť
speváckeho tria pri cirkevných obradoch pri posledných
rozlúčkach - 30 000 Sk
17. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Činnosť tanečnej skupiny Zajo - 10 000 Sk
18. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Činnosť tanečnej skupiny Korzo Drobci - 10 000 Sk
19. Folklórny súbor Druţba, o.z.: Činnosť FS Druţba –
materiálne vybavenie, opravy inventára, reţijné a prevádzkové náklady - 20 000 Sk
20. Komorný orchester mesta Trenčín: Činnosť Komorného
orchestra v roku 2008 - 20 000 Sk
21. Folklórny súbor Nadšenci, o.z.: Folklór Trenčanom –
materiálno-technické zabezpečenie, Termín: rok 2008 10 000 Sk
22. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne:
Galerijný ateliér 2008 - 15 000 Sk
23. Trenčianske Hradné Divadlo, o.z.: Zabezpečenie vlastnej techniky - 20 000 Sk
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24. Občianske zdruţenie Country tanečný súbor Maryland:
Finančný príspevok na činnosť, Termín: rok 2008 15 000 Sk
25. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Gašparkove divadlo –
príspevok na činnosť bábkového divadla - 10 000 Sk
26. Tanečná skupina Goonies, o.z.: Činnosť tanečnej
skupiny Goonies na rok 2008 - 15 000 Sk
27. Umelecká agentúra TONAS, s.r.o.: Tvorivé dielne 2008
(Veľkonočný pozdrav, Hurá prázdniny, Dary prírody,
Čaro Vianoc) - 5 000 Sk
Komisia navrhla presun do 2. kola s upresnením ţiadosti:
1. Trenčianske múzeum v Trenčíne: Mária Holoubková –
Urbasiówna: Fotografie
2. Slovenský zväz sluchovo postihnutých Trenčín, základná
organizácia, Legionárska 28: docent Dr. Vladimír
Predmerský CSc. – ţivot a dielo
3. Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne: Nové
knihy pre čitateľov na sídliskách Soblahovská, Juh,
Kubra a Opatová
Pomocná evidencia 155/1/08
Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Slovenský syndikát novinárov, Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne boli hlavnými organizátormi prednášky emeritnej profesorky histórie Univerzity
Ludwiga Maximiliána v Mníchove Uršuly Kochovej pod
názvom „Európske karikatúry“, ktorá sa uskutočnila dňa 26.
marca 2008 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.
Prednášateľka bola aj spoluautorkou rovnomennej výstavy,
otvorenej 18. marca 2008 vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Vlastné poznámky
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Deň učiteľov, ktorým kaţdoročne naša spoločnosť pri príleţitosti narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského
vzdáva úctu všetkým našim pedagógom. Tento slávnostný deň
si Základná umelecká škola v Trenčíne pripomenula dňa
28. marca 2008 dvomi podujatiami a to vernisáţou výtvarných
prác svojich učiteľov výtvarného oddelenia v mestskej galérii
a slávnostným koncertom svojich učiteľov ostatných umeleckých oddelení – hudobného, tanečného a literárno-dramatického v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea.
Vernisáţ výstavy ôsmich učiteľov výtvarného oddelenia
Základnej umeleckej školy v Trenčíne otvoril Mgr. Jozef Švikruha
privítaním
hostí a predstavením
vystavujúcich kolegov. Pripomenul, ţe
„tohoročné oslavy sa
uskutočňujú v roku
414. výročia narodenia J. A. Komenského“. Na jeho vystúpenie
nadviazala
Mgr. Izabela Bulková, ktorá vyjadrila vzťah učiteľa a ţiaka
svojím osobným vyznaním „V tichosti zrána preciťujem čaro
inšpirácie a tvorivosti, vyšantím sa potom do sýtosti, keď vidím očká detí ich nedočkavosť v tvorivosti, ako rieka ţblnkotajúca, veselá a spontanná. Citlivá duša učiteľa – umelca
a vnímavá duša dieťaťa. Tá symbióza vzájomnej lásky nás
nesie do výšin krásy s pokorou. Denne preciťujem čaro tohto
spojenia. Čistá duša umelca sa s detskou prepojila, veľkolepé
dielo vytvorila – krásu, harmóniu a lásku vnímavého malého
umelca“. Ocenenie vystavujúcich učiteľov ocenila riaditeľka
Základnej umeleckej školy Veronika Soukupová, keď povedala, ţe „ich vzdelávanie mladej generácie nazvala poslaním,
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ktorým okolo seba nielen rozdávajú dobro, lásku a múdrosť,
ale v tých, ktorí ho prijímajú, krásu aj objavujú a sami ju
tvoria. Tvorbu vystavujúcich učiteľov ocenil profesionálny
výtvarník Ing. Jozef Vydrnák. V mene rodičov a priateľov
školy poďakovala vystavujúcim výtvarníkom Ing. Mária
Špániková a o ktorých sa zároveň vyjadrila, ţe sú „ţriedlom
profesionálneho, nepoddajného a slobodného umenia, ţe k tomuto umeniu vedú naše deti“.
Slávnostný koncert hudobného, tanečného a literárno-dramatického oddelenia Základnej umeleckej
školy v Trenčíne v kongregačnej sále Trenčianskeho
múzea uviedla riaditeľka
Základnej umeleckej školy
Daniela Ertľová - Trenčín
Veronika
Soukupová.
Viac ako hodinovom umeleckom programe sa vystriedalo 20
učiteľov, s ktorých výkonom bolo spokojných preplnená sála.
Vlastné poznámky
Dňa 3. apríla 2008 pripravila Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne prezentáciu najnovšej knihy slovensko-švajčiarskej spisovateľky Ireny Breţnej pod poetickým názvom
„Na slepačích krídlach“. Po privítaní návštevníkov riaditeľkou
kniţnice Mgr. Lýdiou Brezovou, úlohu moderátora prevzala
Janka Poláková, ktorá poďakovala flautistke Zuzke Budajovej a korepetítorke Lenke Sokolíkovej za kultúrny program
a predstavila ţivot a dielo autorky prezentovaného diela.
V krátkom predstavení jej „curicullum vitae“ konštatovala, ţe
Irena Breţná sa narodila v Bratislave, ale svoje detstvo preţila
v Trenčíne. Váţnym zlomom v jej ţivote bol rok 1968, kedy
pod vplyvom okupácie sovietskych vojsk sa rozhodla pre emi372

gráciu vo Švajčiarsku. Vyštudovala slavistiku, filozofiu a psychológiu na univerzite v Bazileji. Realizovala, podporovala
a podporuje rôzne humanitné a ţenské projekty, najmä v africkej Gunei a v postkomunistickom Čečensku. Na Slovensku
spolupracuje s feministickým hnutím Aspekt od začiatku jeho
vzniku. Za svoju literárne a publicistické diela získala viacero
významných ocenení.
No najviac si váţi
prestíţne
nemecké
ocenenie
Teodora
Wolfa, ktoré získala
ako jediná cudzinka za
reportáţ
vzniknutá
z jej ciest po Čečensku pod názvom „Zbekrst novej knihy, zľava – Ing. M. Šajbidorová, Mgr. L. Brezová, I. Breţná
rateľka duší“. Na našom dnešnom spoločnom stretnutí sa čitatelia stretli s jej
treťou knihou vydanou v slovenskom jazyku, v ktorej ponúkla
čitateľovi prostredníctvom rozprávačky Jany, ktorej mama
zmizla vo väzení, pohľad na spoločenskú atmosféru päťdesiatych rokov na Slovensku. Autorka spomína na čas detstva
plného fantázie, rôznych pocitov
a činov. Nezaprie pritom zmysel pre
humor, ktorý často prechádza do satiry. Románom potvrdila do akej
miery ju poznačila krajina detstva jej
celý ţivot.
Po tomto krátkom úvode potom
čokoládovými veľkonočnými vajíčkami vyprevadili novú knihu medzi
čitateľov autorka Irena Breţná, vedúca odboru kultúry Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová a riaditeľka
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Verejnej kniţnice Michala Rešetku Mgr. Lýdia Brezová.
Záver patril autorke novej knihy Ireny Breţnej, ktorá citovala
niekoľko myšlienok z prezentovanej novej knihy.
Vlastné poznámky
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vernisáţou dňa 4. apríla 2008 pripravila pre svojich návštevníkov
prezentáciu najnovšej tvorby sklárskeho výtvarníka Pala
Macha s názvom In Extenso (čo v preklade znamená podrobne, obšírne). Koncepciu výstavy pripravil výtvarný teoretik doc. PhDr. Peter Michalovič.
Výtvarník sa vo svojej najnovšej výstave predstavil
veľkoformátovými sklenenými tabuľami a objektmi,
rozohranými prevaţne do abstraktných geometrických
maliarskych i kresliarskych kompozícií. Raz vo výraznej, inokedy v monochrómnej farebnosti. Ich skladaním,
mnoţením a spájaním do
horizontálnych i vertikálnych farebných cyklov a
sérií, tvoriacich zvláštny
svet plný svetelnej poézie
a transcendentálnej meditácie. Autor v celej svojej
umeleckej tvorbe neustále
zľava – doc. PhDr. Peter Michalovič, Paľo Macho
hľadá v sklenenej matérii nové dimenzie a výrazové moţnosti.
Prioritou jeho tvorby je maliarske spracovanie tabuľového
skla, čím spája fortieľ náročného hutníckeho tvarovania krehkého skleneného materiálu, s dynamickou maliarskou expresiou.
Vlastné poznámky
Výstava pod názvom Inšpirácie a interpretácie inšpirácie
a interpretácie - súťaţnej prehliadky výtvarných prác ţiakov
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základných umeleckých škôl v Trenčianskom kraji venovaná
40. výročiu úmrtia M. A. Bazovského, bola slávnostne otvorená dňa 4. apríla 2008 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Riaditeľka tejto významnej kultúrnej inštitúcie PhDr. Danice
Lovíšková zhodnotila
zorganizovanie
tejto
akcie ako veľmi významný počin, pretoţe
umoţnila upriamiť pohľad ţiakov na tvorbu
jednej z najvýznamnejších umeleckých osobností Slovenska, ktorej
ţivotné osudy sa neodmysliteľne spájajú so slovenskou krajinou, okrem iných regiónov aj s Trenčínom, kde preţil jeseň
svojho tvorivého ţivota. Vystavené práce ţiakov výtvarných
odborov základných umeleckých škôl v Trenčianskom kraji
boli voľne inšpirované umelcovou tvorbou, orientovanou na
krajinu, figurálnu tvorbu a zátišie, alebo ponúkli svojskú reinterpretáciou jeho diel. Z dvadsať pozvaných základných umeleckých škôl Trenčianskeho kraja prijalo ponuku presná polovica. Najťaţšiu ponuku mala odborná komisia, pretoţe
všetky výtvarné diela mali veľmi dobrú umeleckú úroveň.
Vlastné poznámky
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 10. apríla
2008 v rámci cyklu Poznávajme Trenčanov predstavila poslednú knihu religionistu univerzitného profesora PhDr. Jána
Komorovského po názvom „Boţí štát v pralesoch a savanách Paraguaya“ (Realizácia utópie).
Úvod podujatia patril moderátorovi Ivovi Velikému, ktorý
v krátkosti zoznámil prítomných poslucháčov so ţivotom
a dielom autora, no a potom ponúkol časový priestor autorovi
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PhDr. Jánovi Komorovskému. Vo svojom príhovore uviedol,
ţe kniha zachytáva proces evanjelizácie miestnych Indiánov
jezuitmi pred štyristo rokmi. I napriek tomu, ţe autor v tejto
krajine nikdy nebol, aj tak venoval krajinám juţnej Ameriky
priestor v cykle prednášok na univerzite, vychádzajúc pritom
zo štúdia histórie. Ako sám hovorí, ţe
„najpríťaţlivejší bol pre neho tamojší
ţivot v rovnosti, kde všetci pracovali
spoločne a kaţdý dostával podľa svojich
potrieb“. Jezuiti naučili kočovné kmene
Guarany ţijúce v pralesoch Argentíny,
Brazílie a Paraguayi civilizovanému ţivotu. Pred ich príchodom ţili rozptýlene, ale
nikde nezostali bývať natrvalo. Obrobili
políčko a pokračovali ďalej. Začiatok civilizácie pôvodných
obyvateľov v tejto časti sveta bol poznačený neľudskosťou a
zotročovaním
zo
strany španielskych
kolonizátorov na
plantáţach,
proti
čomu sa ohradili
jezuiti. Jezuiti na
veľkom
území
v centre Paraguaya
vytvorili 33 misijných staníc, ktoré
sa stali centrom
evanjelizácie a ich privykaniu na usadlejší ţivot. Prvá zaloţená osada niesla názov Loreto. V nej a ďalších osadách boli
zakladané rôzne dielne, ktoré podľa záujmov vychovávali
odborníkov pre manufaktúry. Podľa PhDr. Jána Komorovského sa stalo spoluţitie Indiánov s jezuitmi ponaučených pre
celé ľudstvo, lebo „je v ňom skrytá myšlienka, ţe celá Zem je
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nám iba prepoţičaná. Keby všetci sledovali spoločný záujem,
nebolo by vojen“.
Vlastné poznámky
Klasik slovenskej dramatickej tvorby Ján Solovič predstavil vo štvrtok 27. marca 2008 vo Verejnej kniţnici M. Rešetku
v Trenčíne svoju poslednú kniţku Moje radosti s podtitulom
Polstoročie s ochotníkmi 1956 - 2006. Na podujatí sa podieľal aj literárny klub OMEGA. „Celá moja kniţočka sa začína
kapitolkou o mojom prvom stretnutí s ochotníkmi, keď som
bol ako vysokoškolák 19. mája 1956 na premiére prvej hry
Posledná hrmavica v Mníchovej Lehote pri Trenčíne. A hoci
odvtedy ubehlo päťdesiat rokov, cítim sa tu ako na samom
začiatku a vraciam
sa do minulosti, hoci
odvtedy som v tej
obci uţ nikdy nebol,“ povedal Ján
Solovič. Vzápätí dodal, ţe v zozname
súborov hrajúcich
jeho diela je najviac
kolektívov z Trenčianskeho kraja. „V
Trenčíne som bol na dvoch premiérach v kine Hviezda, kde
ochotnícky súbor uviedol hry „Ţobrácke dobrodruţstvo“
a „Strieborný jaguár“. Kvalitný súbor viedli vtedy manţelia
Suchánovci a tvorili ho dobrí herci i ľudia. Aj dnes je krásne,
milé a nesmierne ľudské spoznávať tváre, čo som kedysi stretol v tomto meste,“ dodal a sledujúc pritom prítomné publikum. Treba dodať, ţe tieto hry mali v Trenčíne svetovú premiéru v podaní Divadelného súboru pri Mestskom kultúrnom
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stredisku M. Turkovej v Trenčíne v prvej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia.
Kniha sa mala volať pôvodne Môj testament, ale s ochotníkmi preţil mnohé veselé záţitky a názov sa zdal autorovi
veľmi smutný. Nie je to predsa rekviem za ochotníckym
divadlom. „Teší ma, keď vidím vaše usmiate tváre,“ dodal
a na záver sa spomedzi trenčianskych divadelníkov ozvala
prosba : „Napíšte nám niečo!“ „Pozvánka na toto stretnutie ma
prekvapila a manţelka na mne videla, ţe som akýsi nesvoj.
V Trenčíne ma vyhlásili za klasika a ja sa ním byť stále
necítim, vysvetlil som jej svoje pocity. Hoci sa mi uţ stalo, ţe
v jednom ochotníckom súbore boli mojou návštevou prekvapení. Vraj on ešte ţije a my ho tu hráme ako klasika,
zaznel hlas divadelníka,“ rozlúčil sa s úsmevom Ján Solovič.
Info Trenčín 19.04.2008
Pomocná evidencia 200/1/08
Vyše 2 100 hrobiek našli archeológovia na najväčšom slovenskom pohrebisku z doby bronzovej na rozhraní katastrálneho územia Trenčína a Trenčianskej Turnej. Výskumy
na tomto území trvajú od roku 2002, odkedy na poliach po
pravej strane na výpadovke z Trenčína začali budovať obchodný dom Tesco Stories. V súčasnosti (marec – máj 2008)
po ľavej strane výpadovky z Trenčína na roliach sa začala
výstavba ďalšieho rozsiahleho obchodného centra Laugaricio.
Pri odstraňovaní ornej pôdy mechanizmy opäť narazili na
ďalšie pohrebisko a v súčasnej dobe archeológovia uţ odkrývajú posledné keramické urny, v ktorých sú uloţení spopolnení mŕtvi. „Vo všeobecnosti ide o najväčšie pohrebisko, ktoré
bolo na území Slovenska doteraz skúmané. Prieskum je výnimočný tým, ţe ide o jedno z mála pohrebísk luţickej kultúry
(1.400 aţ 700 pred n. l.), ktoré bolo na Slovensku preskúmané
kompletne. Keďţe sa tu pochovávalo niekoľko storočí, pos378

kytne získaný inventár dostatok podkladov pre sledovanie
vývoja luţickej kultúry a ich kontaktov so súvekými kultúrnymi skupinami”, uviedol vedúci archeologického výskumu a
zástupca riaditeľa Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre PhDr. Ivan Cheben, CSc. Podľa jeho slov
tak, ako v súčasnosti, aj vtedy sa menila móda, čo vidia na
bronzových ozdobách, ktoré po uloţení popola do urien
prikladali. Potvrdzuje sa, ţe oblasť Trenčína bola významnou
obchodnou kriţovatkou a dostali sa sem prvky zo severu i z
juhu. Miesto, kde sa obrad spopolnenia vykonával, archeológovia v pohrebisku nenašli. Urny boli zakopané niekoľko
desiatok centimetrov pod zemou, v priemere majú asi 40
centimetrov. Cheben uviedol, ţe doposiaľ preskúmali časť
pohrebiska, kde bolo takmer 1 700 urnových hrobov, v súčasnosti odokryli ďalších asi 400. Archeológovia predpokladajú, ţe nájdu ešte pribliţne stovku hrobov. Nálezy putujú
do Nitry, kde sa zakonzervujú, zrekonštruujú a zdokumentujú.
Riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová uviedla,
ţe „zatiaľ nemajú priestory, kde by mohli nálezy prezentovať.
Časom by ich mohli vytvoriť na Trenčianskom hrade v časovom horizonte asi piatich rokov, pokiaľ archeológovia nálezy spracujú a preskúmajú a môţu poslúţiť ako exponáty do
múzea. „V súčasnosti dochádza na Slovensku k výraznej
stavebnej aktivite prakticky vo všetkých regiónoch. Archeologický výskum je preto nevyhnutný práve na tých miestach,
kde by sa mohli nenávratne zničiť archeologické náleziská,
ktoré tvoria kultúrne dedičstvo Slovenska“, dodal PhDr. Ivan
Cheben, CSc.
www.sme.sk 29.04.2008
V roku 2008, v ktorom uskutoční jubilejný 15. ročník trenčianskeho jazzového festivalu Jazz pod hradom uskutočnilo
občianske zdruţenie „Trenčianska jazzová spoločnosť“ dňa
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17. apríla 2008 svoje valné zhromaţdenie. Na zhromaţdení
odznela správa o činnosti zdruţenia, ktorá okrem iného
vysoko ocenila realizácia 13. ročníka festivalu, ako najväčšieho jazzového podujatia na Slovensku a 14. ročníka festivalu, ktorý bol tlačou hodnotený ako umelecky najhodnotnejší jazzový festival roka 2007 na Slovensku. Okrem
spomínaného festivalu je zdruţenie aj hlavným organizátorom
festivalu bluesovej hudby, ktorý mal v roku 2007 uţ svoj
7. ročník Bluesnenie. Okrem toho sa podieľalo na organizovaní koncertov na medzinárodnej úrovni a bohatej klubovej činnosti. Potešilo konštatovanie, ţe nastal pozitívny posun v
záujme mladých v oblasti činnosti neziskových organizácií na
riadení zdruţenia. Po voľbách boli do Rady Trenčianskej
jazzovej spoločnosti zvolení MUDr. Svetozár Droba – predseda, Barbora Tomanová, Martina Babičová, Vladimír
Pinďák a Dalibor Dúcky. Do funkcie revízorky zdruţenia
bola zvolená Zuzana Ivaničková. Dramaturgiou 15. ročníka
festivalu Jazz pod hradom 2008 a 9. ročníka Blusnenie bol
poverený Ján Babič. Za hlavné úlohy v budúcom dvojročnom
období činnosť zdruţenia bude zahrňovať organizovanie
jazzového ţivota v meste Trenčín prostredníctvom koncertov,
klubových podujatí a spoluprácou inými regiónmi, najmä
Zlínskym samosprávnym krajom.
Info Trenčín 07.05.2008
Projekt pod názvom
„Miesta, ktoré mám
rád“, realizovaný Trenčianskou nadáciou od decembra 2007, vyvrcholil
dňa 21. apríla 2008 vernisáţou fotografií vo výstavnej sieni na Mierovom
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námestí 16 v Trenčíne. Vďaka podpore Nadačného fondu
Slovak Telekom sa podarilo prostredníctvom spomínaného
projektu nadviazať kontakt mladšej a staršej generácie
prostredníctvom fotografie.
Uţ dávno sme prišli na to, ţe Trenčín je fotografické mesto,
čo dokazujú slávne
mená fotografov, ktorý ho preslávili ako
Mária
Holoubková,
Ján Hajduch, Ján Halaša a ďalší. „Náš nový projekt – projektík
sa zrodil na sklonku
minulého roku, keď sa
úspešne
ukončila
fotografickú súťaţ „Videl som Trenčín inak“, konštatovala na
vernisáţi správkyňa Trenčianskej nadácie RNDr. Alena Karasová. „Pred realizáciou projektu sme boli presvedčení
o jeho úspechu. Mladí filantropi navštívili seniorov v Kluboch
dôchodcov na Mierovom námestí, v Kubre a v Centre seniorov na Osvienčimskej ulici v Trenčíne, ktorých získali pre svoj
projekt. A tak juniori seniorov najprv zoznámili so základmi
fotografovania s najnovšou technikou, ktorým bol digitálny
fotoaparát a upravovanie nafotených momentov prostredníctvom výpočtovej techniky. Potom nastalo tvorivé obdobie
mesiacov februára a marca t.r., keď juniori a seniori sa venovali praktickému fotografovaniu v Trenčíne, zamerané na
miesta, ktoré majú radi, ktoré sú im blízke. Z tejto činnosti
vzniklo 685 fotografií, z ktorých sa na spoločnom stretnutí
staršej a mladšej generácie 7. apríla 2008 v Centre seniorov na
Osvienčinskej ulici si vymenili skúsenosti, záţitky s fotografovaním, vypočuli si rady profesionálneho fotografa Radoslava Stoklasu. Ten potom sa z prinesenými 640 foto381

grafiami osobne dotýkal v jedno popoludnie, aby z nich vybral
92 najlepších záberov, ktoré zniesli najprísnejšie kritériá, aby
mohli byť vystavené na spoločnej výstave. Ako na neho
zapôsobili fotografie, ktorým venoval svoju pozornosť sa
vyjadril, ţe „bolo to úţasné dotýkať sa fotografií i napriek
tomu, ţe autorov som nepoznal, nevedel som si spojiť tvár
konkrétneho autora s fotografiou, ale fotografia mi prezradila
vnútro jeho duše“. Spoločným motívom pre fotografiu oboch
generácií bol samozrejme Trenčiansky hrad, ale mnohí
ponúkli nazrieť aj do svojho súkromia, keďţe práve tie miesta
majú najviac radi. Fotografie mladých prezradili kam chodia
do školy, pieskoviská, kde sa hrávali či miesta, kde sa
stretávajú s kamarátmi. Fotografie starších zobrazovali ich
domy, rodiny, prípadne pýchy svojej práce“, doplnila vedúca
projektu Danka Adamusová. Na záver vernisáţe prevzali z
rúk vedúcej odboru externej komunikácie a hovorkyne
spoločnosti Slovak Telekom Jany Burdovej nové digitálne
fotoaparáty značky Olympus zástupcovia dvoch klubov
dôchodcov a Centru seniorov v Trenčíne, aby mohli naďalej
rozvíjať nadobudnuté skúsenosti s fotografiou pri aktivitách,
ktoré organizujú pre svojich členov, a tak zdokumentovali
svoje aktivity. Za
ocenených poďakovala vedúca Klubu
dôchodcov z Kubry
Ernestína Brezanová. Podujatie spríjemnilo vystúpenie
speváckeho kvinteta
folklórneho súboru
Kubran.
Vlastné poznámky
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Netradičnú výstavu Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach z fondov Gettyho
konzervačného inštitútu v Los Angeles, Slovenskej národnej
kniţnice a Vysokej
školy
výtvarných
umení v Bratislave
otvorili v utorok 22.
apríla vo Verejnej
kniţnici
Michala
Rešetku na Námestí
SNP
v Trenčíne.
Výstava dokumentuje všeobecne známy
fakt, akú úlohu zohrali Spojené štáty americké v dejinách slovenského vysťahovalectva. Slováci sa začali hromadnejšie sťahovať do USA
v prvej vlne koncom 70. a začiatkom 80. rokov 19. storočia.
Vysťahovalci odchádzali najmä z ekonomických príčin, časť
inteligencie opúšťala Slovensko aj pre národný a politický
útlak. Organizátorom výstavy sa podarilo zozbierať zaujímavý
dobový materiál (listiny, pohľadnice a fotografie), v ktorých
vystupujú do popredia i niektoré známe osobnosti trenčianskeho regiónu. Z nich moţno spomenúť politika a štátnika
Milana Hodţu, vynálezcu rádiotelegrafie Jozefa Murgaša, maliara a grafika Koloman Sokol, fotografa a kameramana Deţo
Hoffmna, grafika a filmára Andy Warhol, básnika a prozaika
Rudolf Dilong, básnika a prozaika Ján Okáľ, zakladateľov
spoločnosti Tatra film Corporation a autorov prvého slovenského filmu o Jánošíkovi bratia Jaroslav a Daniel Siakelovci,
fotografa Pavol Socháň a ďalších. Potvrdzujú okrem iného
skutočnosť, ţe všetci slovenskí emigranti bez ohľadu na to či
sa stali slávni vo vede, alebo v umení, ale i takí, ktorí neprešli
svoj vlastný tieň, písali americkú históriu.
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Výstavu finančne podporilo aj Veľvyslanectvo Spojených
štátov amerických v Slovenskej republike, preto na vernisáţi nechýbala
kultúrna atašé Antje Weygandt
z americkej ambasády, ktorá vo svojom príhovore povedala, ţe „ nezávisle na tom, kedy a prečo prišli do
Spojených štátov, oni mali neskutočný vplyv na svoju novú domovskú
krajinu. Amerika je veľmi vďačná
všetkým, ktorí prispeli, ţe Spojené
štáty sú dnes demokratickou a prosperujúcou krajinou“. Výstavu spolu
otvorili vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová, riaditeľka Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne
Mgr. Lýdia Brezová a kultúrna atašé Veľvyslanectva USA
v Bratislave Antje Weygandt. Aţ do 30. apríla 2008 sa
záujemcovia mohli oboznámiť s priekopníkmi slovenského
ţivota v USA, s americkými Slovákmi a vznikom slovenskej
kinematografie, so
slovenskou literatúrou
v USA
a slávnymi vynálezcami, bankármi,
politikmi,
podnikateľmi či
umelcami so slovenskými koreňmi. Po vernisáţi
výstavy si pani
Antje Weygandt si so záujmom prezrela z hotela Tatra najstaršiu písomnú pamiatku Trenčína rímsky nápis na hradnej
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skale z roku 179 n.l. a svoj dobrý dojem z návštevy si
umocnila pohľadom na mesto Trenčín a široké okolie
z Matúšovej veţe Trenčianskeho hradu.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 213/1/08
Popoludňajšie stretnutie s autormi mimoriadne zaujímavého
nového prezentovaného kniţného titulu „Ovčiarstvo na Slovensku – história a technológie“ v Trenčianskom múzeu dňa
24. apríla 2008 ma zlákalo tak z hľadiska histórie ako aj technológie, pretoţe v Trenčíne dlhé roky rozvíjal svoju výskumnú činnosť
Výskumný ústav ovčiarsky podieľajúci sa na výchove mladých vedeckých pracovníkov a potom dnes
uţ v trenčianskej mestskej časti Záblatie prebiehalo vzdelávanie ovčiarskych majstrov na Odbornej poľnohospodárskej škole, ktorá za svojich
tridsať rokov vychovala viac ako
šesťsto absolventov.
Úlohu moderátorky prevzala na
svoje plecia riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, ktorá na prezentácii novej knihy privítala kolektív jeho
autorov Ing. Jána Keresteša, doc. RNDr. Ivana Margetina,
PhD., Ing. Martina Mikuša, CSc., Ing. Rudolfa Vláčila,
CSc. a Ing. Dušana Ochotnického, CSc.
Úvodné slovo z hostí predniesol doc. RNDr. Ivan Margetin, PhD., ktorý vyjadril radosť, ţe medzi prítomnými
účastníkmi sú nestori slovenského ovčiarstva. Vo svojom príhovore zoznámil s aktuálnou situáciou v slovenskom ovčiarstve, ako aj s novotami vo výskume v Ústave chovu oviec
v Trenčianskej Teplej, ktorý sa stal pokračovateľom Výskum385

ného ústavu ovčiarskeho v Trenčíne. Z jeho hodnotenia vyplynulo, ţe „chov oviec je v súčasnosti najstabilnejším odvetvím
ţivočíšnej výroby vyplynulo z prejednávanej správy na Ministerstve poľnohospodárstva Slovenskej republiky. Stavy oviec
stúpajú, čo je najlepší indikátor záujmu chovateľov. K 31.
decembru 2007 sa chovalo na Slovensku 347.000 oviec“.
Históriou ovčiarstva na Slovensku previedol Ing. Martin
Mikuš, CSc. Ako posledný sa predstavil zostavovateľ novej
knihy Ing. Ján Keresteš, ktorý vo svojom príhovore zaujal
poslucháčov najmä tým, ţe história Slovákov a ovčiarstva prenikla do všetkých foriem spoločenského ţivota. Slovensko sa
nedá oddeliť od histórie ovčiarstva a to nie, ktorá je preukazateľná, ale tá, ktorá je v nás. Keď sa na túto skutočnosť
pozeráme optikou výţivy a zdravia, tak naše ľudské zdravie je
limitované z 80 % potravy, ktorú naši predkovia pouţívali
a geneticky variabilne je prispôsobená asi päť generácií dozadu. Čiţe ten softwer, ktorý kaţdý z nás v sebe má (program
a technické vybavenie), tú génovú variabilitu máme po našich
predkoch, ktorí pred sto rokmi ţili. Ak rýchlo meníme
výţivové návyky, naše telo na
tieto zmeny nie
je pripravené.
Preto právom
znie
otázka,
ako to ovplyvní
zdravotný stav
obyvateľstva ?
Odpoveď
je
jednoznačná, ţe
nepriaznivo v podobe civilizačných chorôb. Ako sa treba
chrániť, hovorí práve táto nová vydaná kniţka s publikova-
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nými výpoveďami na slovo vzatých odborníkov“. Záver podujatia patril gramiáde.
Vlastné poznámky
V podvečer 25. apríla 2008 pripravila
Mestská
galéria
v Trenčíne vernisáţ
výstavy
Andreja
a Martina Augustínových. Za bohatej
účasti návštevníkov,
dokonca aţ Bratislavy výstavu otvorila riaditeľka galérie Mgr. Terézia Niková, ktorá hneď v úvode vyţiadala minútu ticha spomienky na propagovateľa insitného umenia dolnozemských Slovákov, pred pár dňami zomrelého galeristu Pavla Čapu, veľkého priateľa Trenčína.
Zhodnotenie vystavujúcich umelcov priblíţil vo svojom
príhovore PhDr. Marián Kvasnička. V úvode sa snaţil vyjadriť to, čo cíti pri vnímaní obrazov vystavujúcich autorov vo
svojich pocitoch. „Na Slovensku a zrejme aj všelikde je
dokladať talent a tvorivosť detí nejakým pozadím rodokmeňa.
Je fantastické je mať
predkov, na ktorých sa
dá byť hrdý, zároveň je
to dosť nepríjemný záväzok, so sekerou na
krku a akési uväznenie
rodovej schémy. Netreba veľa fantázie, aby si
kaţdý z nás si vedel
mladí umelci Augustínovi so svojím oteckom
predstaviť, aké to bolo
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v rodine, ţiaľbohu uţ nebohej výtvarníčky Boţeny Augustínovej. Nevyčerpateľná tvorivosť, snaha okrášliť svet, počúvať
nehu a pochybnosť ţenského srdca boli dôleţité motívy jej
grafického, ilustrátorského, maliarskeho diela. Toto dielo
vznikalo sústredene v ateliéri a v izbách domu, kde bývali,
nemohli jej synovia nevidieť, nečuchať, nenasávať spolu s materským mliekom“. Nečudo preto, ţe jej synovia prevzali
fakľu tvorivosti a premýšľania umeleckého ponímania sveta.
Vlastné poznámky
Dňa 29. apríla 2008 pripravila Verejná kniţnica Michala
Rešetku v Trenčíne pre svojich čitateľov stretnutie s poetkou,
prozaičku, satiričku a textárku tanečných piesní Katarínou
Hudecovou pri prezentácii jej najnovšej knihy pod názvom
„Trblietanie na oblohe“. Začiatok podujatia patril piesni
„Ako mám ţiť“ od Jána Siváčka s textom Kataríny Hudecovej
v interpretácii Petry
Ďurmekovej s klavírnym doprovodom Mgr.
Klobučníckej,
obe
z Trenčianskych Teplíc.
Moderátorka podujatia
Janka Poláková toto
vystúpenie doplnila, ţe
táto pieseň odznela na
1. ročníku Bratislavskej
lýry v roku 1966 v podaní známej českej speváčky Evy Pilarovej a získala Cenu novinárov. Ako vyznelo z úst moderátorky, Katarína Hudecová sa do povedomia verejnosti dostala
ako textárka populárnych piesní. V šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď nastala konjunktúra populárnej piesne,
posielala texty k piesňam do Slovenského rozhlasu. Jej prvými
spoluautormi sa stali skladatelia Pavol Zelenay, Karol Elbert,
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Ján Siváček, Vieroslav Matušík, Igor Bázlik, Andrej Lieskovský a ďalší. Na svojom konte má vyše 130 autorských
textov. Návštevníci podujatia sa dozvedeli, ţe Katarína Hudecová sa aţ po rokoch začala venovať písaniu lyrickej
a občianskej poézie. Vzťah k lyrike sa odrazil aj v jej tvorbe.
Venovala sa i tvorbe pre deti a jej krátke prózy zverejňovali
viaceré noviny a detské časopisy. V roku 1995, ako 65 ročná
vydala svoju prvú básnickú zbierku Hosť na deň. Jej
posledným dvanástym titulom sa stala práve dnes prezentovaný kniţný titul „Trblietanie medzi mrakmi“. Na záver treba dodať, ţe autorka má dar vo svojej tvorbe vyjadrovať svoje
myšlienky a pocity stručne, vtipne, ale pritom úderne. Jej
tvorba je miestami zdanlivo ironická, ale zároveň chápajúca
ľudské omyly. Jej dielo oslovuje čitateľov kaţdého veku.
Vlastné poznámky
Podchod pre chodcov na Hasičskej ulici
v Trenčíne 19 writerov
pretvorilo
v sobotu
3. mája 2008 na pouličnú galériu. Mesto
Trenčín vyčlenilo tento priestor na legálnu
„Povaţujem to za nový začiatok vzťahov
medzi writermi a verejnosťou, ktorá začne rozlišovať medzi
sprejermi a umelcami, ktorí tvoria graffiti.“ povedal primátor
Ing. Branislav Celler. Zaujímavé bolo sledovať reakciu do
práce a do školy ponáhľajúcich sa Trenčanov v prvý pracovný
deň dňa 5. mája 2008 na otázku či sa im tento výtvarný prejav
páči ? Odpoveď bola jednoznačná, lebo sa vyjadrili, ţe grafitti
svojím umením priniesli do podchodu svetlo, teplo a pohodu.
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Po spoločnom dialógu s umelcami Mesto Trenčín vytipuje
a zlegalizuje pre graffiti-art aj ďalšie plochy.
Info Trenčín 07.05.2008
Pomocná evidencia 245/1/08
Na tlačovej konferencii Trenčianskej nadácie dňa 5. mája
2008 oznámila jej správkyňa
RNDr. Alena Karasová, ţe
dňa 27. februára 2008 bol zaloţený Nadačný fond Herbária
spoločnosťou Herbária s.r.o. za
účelom pomoci a pomoci týraných matiek a detí a podpory
vzdelania detí a mládeţe zo
sociálne slabých rodín v rámci
trenčianskeho regiónu. Pri tejto
príleţitosti boli oznámené aj
termíny a podmienky fondu :
- termín vyhlásenia prvého
grantového kola – 05.05.2008
- termín uzávierky prvého grantového kola – 30.06.2008
- termín začiatku plnenia podpory ţiadateľov – september
2008
- výška jedného grantu je maximálne 55.000,- Sk
- podpora jedného ţiadateľa nemá obmedzenú dobu, závisí
od charakteru ţiadosti a rozhodnutia darcu
- na poskytnutie grantu nie je právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady nie je moţné sa odvolať.
Na spomenutej tlačovej konferencii RNDr. Alena Karasová novinárov informovala o poriadaní podujatia pod
názvom „Divadlo na korze“, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája
2008 a manaţérka fondu Dr. Klaun Ing. Janka Sedláčková
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informovala o benefičnej akcii na podporu Fondu Dr. Klaun –
„Deň klaunov“.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 240/1/08
Vo vestibule Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených
síl Slovenskej republiky v Trenčíne sa dňa 9. mája 2008 uskutočnila vernisáţ filatelistickej výstavy „Veľká vlastenecká
vojna ZSSR 1941 – 1945 v zrkadle poštovo – filatelistických dokumentov“ za účasti aj jej priamych účastníkov.
Začiatok vernisáţe, v ktorom prostredníctvom filmového šotu
si jej účastníci vypočuli známu pieseň o Veľkej vlasteneckej
vojne od Alexandrovcov a báseň Andreja Plávku „Maršal
a ruţe“ v podaní Iva Velikého, navodil hektickú atmosféru
tohto obdobia. Účastníkov vernisáţe pozdravil riaditeľ Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne
Ing.
Milan Ďuriš a
predseda Oblastného výboru Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov Ing.
Ján Holička. Predseda Klubu filatelistov 08-37 Trenčín, Sihoť Ing. Dominik Slezák zhodnotil uplynulé obdobie činnosti
klubu od roku 1963 po dnešok. Vystavenými expozíciami
slovne previedol jej kurátor Jozef Korený. Ako povedal,
výstava filatelistických dokumentov chronologicky pribliţuje
obdobie nástupu fašizmu v Európe, vznik protektorátu a Slovenského štátu, obdobie začiatku a príčiny druhej svetovej
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vojny, letecká vojna o Anglicko, prepadnutie Poľska 1. septembra 1939, prepadnutie ZSSR 22. júna 1941, prenikanie
nemeckých vojsk do európskej časti ZSSR, Stalingradská
bitka a víťazný postup sovietskych vojsk aţ do úplnej kapitulácie fašistického Nemecka. Najzaujímavejšími sprístupnenými dokumentmi výstavy boli listy z Poľnej pošty Červenej armády a Poľnej pošty Wermachtu, s ktorými sa človek
len tak ľahko nestretne. Výstavnú expozíciu obohatili svojou
zbierkou vojenských vyznamenaní numizmatik František Jarábek a veterán Veľkej vlasteneckej vojny Richard Kolban.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 210/1/08
Delová bašta Trenčianskeho hradu zaliata zapadajúcim jarným slniečkom dňa 11. mája 2008 po roku opäť sprístupnila
svoje priestory vystavujúcim výtvarným umelcom, ktorí sa
svojimi prácami zúčastnili súťaţe na 12. ročníku Výtvarné
spektrum Trenčianskeho kraja. Po privítaní riaditeľom
Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimírom Zvaleným predsedníčka odbornej poroty Mgr. Art. Miriam Kasperkevičová zhodnotila tohoročnú súťaţ
výtvarníkov.
Uviedla, ţe „súťaţ
oboslalo 78 autorov
s 232
výtvarnými
dielami
z odboru
maľby, kombinovanej techniky, grafiky
a plastiky. Odborná
porota podľa kvality výtvarného prevedenia, vyváţenosti
obsahovej a formálnej stránky odporučila na výstavu 143 prác
od 74 autorov“. V ďalšej časti príhovoru oznámila, ţe odborná
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porota sa rozhodla udeliť v piatich kategóriách deväť cien bez
určenia poradia takto :
Kategória A)
(autori od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania)
Cena :
Martina Matečná z Trenčína
Tomáš Krč z Brezovej p/Bradlom
Čestné uznania : Lenka Briatková z Bojníc
Kategória B)
(autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním)
Hlavná cena : Juraj Jaroš z Dubnice n/Váhom
Cena :
Magdaléna Soberyová zo Soblahova
Čestné uznanie : Ivana Gmitterová z Dulova
Andrea Uváčiková z Dubnice n/Váhom
Augustín Ugróczy z Prievidze
Kategória A 1
(autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania)
Cena :
Jana Horňáková z Trenčína
Dušan Chilý z Trenčína
Tibor Hladký z Dubnice n/Váhom
Čestné uznanie : Jozef Hudek z Domaniţe
Igor Lackovič z Prievidze
Laureát výstavy : Miroslav
Mišura z Trenčína
Kategória B 1
(autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním)
Cena :
Jaroslav
Svetlík z Dubnice n/Váhom
Čestné uznanie : Jana Kazičková z Brezovej pod Bradlom
Anna Petrovská z Trenčianskej Teplej
Viktor Vdoviak z Myjavy
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Kategória C – insita
Cena : Ján Nedorost z Trenčína
Záver vernisáţe patril poďakovaniu hlavnej organizátorke
tejto výstavy i výstav iných ţánrov Jaroslave Tichej z Trenčianskeho osvetového strediska, ktorá sa v týchto dňoch doţila
významného ţivotného jubilea.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 251/1/08
Galéria M. A. Bazovského na vernisáţi dňa 16. mája 2008
predstavila dielo výtvarníka Jána Hlavatého, absolventa
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, jedného z
významných reprezentantov súčasnej slovenskej výtvarnej
scény, ktorý pôsobí ako ţivý, vibrujúci mechanizmus, plný
vzrušujúcich farebných podnetov v maľbe. Jeho výtvarnú
tvorbu charakterizovala
kurátorka PhDr. Alena
Hejlová, ţe „v nej majú
dôleţitú úlohu prudké
ťahy štetcom aj kresbová
línia. Pri prehlbovaní práce s farbou prechádza od
informelových štruktúr ku
gestickému štýlu, pričom
pouţíva rôzne rukopisné prvky. V gestickom štýle je zdôraznená procesuálnosť maľby s výrazným kaligrafickým charakterom. Niekedy sa v obraze objavia numerické a písmové
znaky, či stopy detskej kresby. Prítomnosť figúry nebola nikdy v umelcovej tvorbe modelom, ale znakovo-symbolickým
prvkom, ktorý odkazoval na skutočnosť skôr v jej existenciálnom význame. V rámci abstraktného vyjadrenia nachádzame u Hlavatého tieţ polohu, kedy agresívnejší rukopis je
nahrafený lyrizujúcim tónom.
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V ten istý deň sa predstavil so svojím výtvarným dielom
Patrik Illo, ktorý pretavil svoj talent do umeleckého skla.
Kurátorka výstavy PaedDr. Elena Porubänová jeho tvorbu
charakterizovala vo svojom príhovore ako „charakteristické
narúšanie a preskupovanie
hraníc dizajnu a voľného
umenia. Vyuţíva pri tom
nielen sklo, ale aj iné
materiály a predmety beţnej reality, ktoré manipuluje do nových viacvýznamových rovín a parafráz
Patrik Illo – Stoly japonské
vo voľnej tvorbe, inštaláciách, či experimentálnom dizajne, pričom je pre neho charakteristické spojenie nápadu s vtipnou pointou. Na rozsiahlej
samostatnej výstave sa predstavuje mnohorozmernou sklárskou tvorbou. Sklu dáva autor ďalšie významy, racionálne prelína s emotívnym, praktické s estetickým. V jeho dizajnérskej
tvorbe dominuje minimalizmus. Detail pouţíva ako základný
komunikačný prvok, ktorý má svoj optický a často aj haptický
význam. Originálnym úţitkovým objektom posúva nové významové a metaforické súvislosti. Popri dizajne úţitkového
skla sa venuje aj voľnej sklárskej tvorbe, v ktorej ho zaujímajú
predovšetkým vzťahy medzi muţom a ţenou. V témach
telesnosti skúma a posúva zauţívané limity vnímania erotiky
do nových metaforických a filozofických rovín. Na záver
vernisáţe prezentovala novú publikáciu pod názvom „Výtvarné umenie v Trenčíne – výtvarní umelci narodení koncom 19. storočia do roku 1920“ PhDr. Alena Heljová, ktorá
spolu s výtvarníkom Jánom Hlavatým ju pokropili rozmarínom a posunuli čitateľom. Na publikáciu prispelo finančnými prostriedkami Mesto Trenčín.
Vlastné poznámky
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Pomocná evidencia 253/1/08
Trenčianske múzeum a Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne po úspechu v roku 2007 privítali aj tento rok vo svojich priestoroch všetkých
priateľov histórie i umenia, aby preţili deň alebo
časť noci medzi hradnými múrmi, historickými exponátmi, alebo príťaţlivými umeleckými dielami. Dňa 17. mája 2008 sa teda
opäť po roku vrátilo do Trenčína celoeurópske podujatie s
názvom Noc múzeí a galérií. Okrem tradičných prehliadok
expozícií boli pripravené aj početné sprievodné akcie, ktoré
mali za cieľ otvoriť múzeum alebo galériu širokému spektru
návštevníkov.
Pracovníci Trenčianskeho múzea v tomto roku opäť stavili
na minulosťou overené odborné konzultácie z oblasti numizmatiky, umeleckej histórie, genealógie alebo archeológie.
Návštevníci si so sebou mohli priniesť
staré mince, umelecké predmety, alebo informácie o
svojom rode. Pripravené boli aj prehliadky jednotlivých
expozícií Trenčianskeho múzea a Katovho domu. Samozrejme, ţe najväčší záujem bol o prehliadku
Trenčianskeho hradu. Prehliadky so sprievodcom sa začínali
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kaţdú hodinu od 10:45 h s tým, ţe posledná sa uskutočnila o
20:45 h. Pre návštevníkov areálu Trenčianskeho hradu v jeho
dolnej časti bol postavený rímsky tábor so strelnicou
a kuchyňou. Vo vyhradenom priestore za hradbami pripravila
skupina Normanov po dvoch rokoch rytiersky turnaj pod zaujímavým spracovaním „Príbehu o rytierovi a drakovi“.
Svoje aktivity pre návštevníkov pripravila Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, ktorý bol zameraný na prezentáciu svojej činnosti
ako aj expozícií nachádzajúcich sa v priestoroch
galérie. Okrem prehliadok
jednotlivých výstav bol pripravený aj bohatý program, ktorý
sa začal dopoludnia. Návštevníci vyuţili moţnosť konzultácie
s galerijným konzervátorom Jánom Špačkom z oblasti starostlivosti o umelecké diela či remeselné dekoračné predmety.
Viac informácií o práci reštaurátora sa návštevníci dozvedeli z
prezentácie prác trenčianskeho reštaurátora Jána Švejdu. Na
rodičov s deťmi čakali Kufríky Majstra Galerka plné hier,
tajomstiev a prekvapení. Popoludní sa otvorili brány galerijného ateliéru Majtra
Galerka. Pre tých, ktorí
majú radi hudbu spestrili v priestoroch galérie svojím koncertom
ţiaci hudobného odboru zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne.
Oproti predchádza397

júcemu roku pripravili organizátori pre návštevníkov Trenčianskeho hradu, múzea, katovho domu a galérie Bazovského
jednu zmenu, keď zaviedli spoločné vstupné 20,- Sk, za ktoré
si návštevníci môţu prezrieť všetky uvedené kultúrne inštitúcie. Najväčší úspech zaznamenal Trenčiansky hrad, ktorého
brány prekročilo viac ako 2300 návštevníkov. Aj ostatné expozície múzea doslova ţili čulým ruchom. Do hlavnej budovy
prišlo viac ako šesťsto priaznivcov histórie a Katov dom navštívila pribliţne tisícka návštevníkov. Galériu Bazovského si
prezrelo pribliţne šesť stoviek.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 254/1/08
Po prvýkrát v histórii od zaloţenia celoslovenskej tradície
sa v pondelok 19. mája 2008 na pôde Trenčianskeho hradu uskutočnil Festival slovenských múzeí, do ktorého sa zapojili
desiatky múzejných inštitúcií z celej Slovenskej republiky Podujatie bezprostredne nadviazalo na Medzinárodný deň múzeí
a Noc múzeí, na ktorom
len dva dni predtým vyvrcholila bohatým programom najvýznamnejšia propagácia múzeí
a galérií na Slovensku.
Úvod Festivalu slovenských múzeí patril tlačovej konferencii, na
ktorej hostiteľka riaditeľka Trenčianskeho múzea a Trenčianskeho hradu Katarína
Babičová privítala všetkých hostí v týchto historických priestoroch a o histórii a význame podujatia okrem nej na tlačovej
konferencii hovorili riaditeľky Trenčianskeho múzea, hovorili
prvá podpredsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku PhDr. Iveta
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Géczyová, Dr. Gabriela Podušelová zo Slovenského národného múzea, riaditeľ odboru múzeí, galérií a kniţníc pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky Dr. Pavol Šimunič, riaditeľka súťaţe Múzeum roka Mgr. Jana Bezáková, generálny
riaditeľ Slovenského národného múzea PhDr. Peter Maráky
a Ing. Vlastimil Vykydal z partnerskej Asociácie múzeí a galérií v Českej republike. Na tlačovej konferencii bolo konštatované, ţe slovenské múzeá v roku 2007 navštívilo 4,2 milióna
ľudí. Tradične najväčšiu návštevnosť zaznamenali hrady
a zámky, predovšetkým Bojnický zámok a potom Oravský,
Spišský, Trenčiansky a Bratislavský hrad. V obdobíe minulého roka sa zaznamenal záujem o skanzeny. Prím v tomto
sme má Oravská dedina v Zuberci so 70 – tisícovou návštevnosťou za rok. Na druhej strane sa zaznamenáva klesajúci záujem o múzeá mestského typu, preto treba hľadať stále nové
formy prezentácie nášho kultúrneho dedičstva. Samotný festival v Barborinom paláci otvoril symbolicky Matúš Čák Trenčiansky so svojou manţelkou predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a potom sa oficiálne prihovoril MUDr. Pavol
Sedláček, MPH., ktorý okrem iného povedal, ţe „oceňuje,
keď sa festivalom vytvára
priestor na stretávanie sa
slovenských múzejníkov a
vytváranie neformálnej platformy na výmenu názorov,
poznatkov, skúsenosti s cieľom posúvať slovenské múzejníctvo stále dopredu. Verím, ţe podnetné a zaujímavé
myšlienky zaznejú na diskusnom fóre na tému Hradné múzeá
– kultúrne dedičstvo alebo komercia, ktoré budú nasledovať.
Všetci vieme, ţe nie je jednoduché nájsť optimálnu cestu pri
napĺňaní oboch cieľov“. Váţnosť a význam festivalu zvýraz399

nilo aj slávnostné vyhlásenie piateho ročníka Národnej súťaţe
Múzeum roka 2007, ktorej vyhlasovateľmi bolo Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom múzeí
na Slovensku a Radou galérií Slovenska. V kategórii celo-slovenské múzeá zvíťazilo Múzeum mincí a medailí v Kremnici, najlepšou regionálnou
galériou sa stala Galéria
mesta Bratislava. Víťazné
múzeá pripravili pre návštevníkov prezentáciu svojej činnosti. Areál hradu
poskytol priestor aj na
ďalšie diskusné a prezenocenenie Múzea mincí a medailí v Kremnici
tačné aktivity múzejníkov
počas celého festivalového dňa. Vyvrcholením festivalu bolo
vystúpením Normanov v priestoroch za hradbami Trenčianskeho hradu.
Vlastné poznámky
Vernisáţ prác študentov posledného ročníka Strednej umeleckej školy v Trenčíne sa uskutočnila 19. mája 2008 v priestoroch Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Na módnej prehliadke modelky
predviedli diela maturantov z odboru odevného dizajnu, ktorými sa prezentovali na rôznych súťaţiach pre mladých tvorcov v predchádzajúcom období. Bývalá odevná priemyslovka
sa však uţ nevenuje len návrhárstvu, ale napríklad aj reklame.
Ako uviedla riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská, po
všeobecnom útlme odevného priemyslu musela škola zareagovať, a preto na kedysi ojedinelej škole vznikli ďalšie umelecké odbory ako fotografický dizajn, scénická kostýmová
tvorba, propagačné výtvarníctvo, grafika či reklamná tvorba.
„Prispôsobili sme sa zmenám, preto hľadali sme odbory, ktoré
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by sa vzhľadom na ušili na kapacitu školy. Stále sa snaţíme
nájsť niečo, čo na trhu chýba“. Drvivá väčšina absolventov
školy končí na vysokých školách. Podľa riaditeľky je o podobné odbory veľký záujem, preto škole narastá konkurencia.
Na školu sa aj vďaka dobrému menu a tradícii stále hlásia
ţiaci z celého Slovenska, v súčasnosti školu navštevuje 550
študentov, ktorí pochádzajú mimo Trenčianskeho
kraja.
Mgr. Mária Vilkovská dodala, ţe trenčianska škola je vyhľadávaným miestom pre profesionálnych návrhárov, nakoľko študenti školy
Magdaléna Poláčková - Princezná Auróra
vedia svoj návrh aj
zrealizovať. Na škole je v súčasnosti deväť odborov – fotografický dizajn, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika,
reklamná tvorba, scénická kostýmová tvorba, odevný dizajn,
technické a informatické sluţby, grafické systémy v odevníctve a odevníctvo. Maturanti svoje práce vystavili vo výstavných priestoroch Mestskej galérie v Trenčíne.
www.trencin.sk 19.05.2008
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v Trenčíne vo svojich priestoroch ţilo v májových
dňoch čulým kultúrnym ţivotom, keď umoţnilo v nich
sprostredkovať verejnosti viaceré zaujímavé kultúrne
podujatia výstavy a kultúrne vystúpenia. Z nich osobitne treba
spomenúť výstavu filatelistov, ktorá priblíţila obdobie Veľkej
vlasteneckej vojny ZSSR v rokoch 1941 aţ 1945, výstava
maturitných prác absolventov Strednej umeleckej školy a dňa
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20. mája 2008 vo vestibule vyvrcholila súťaţná výstava 12.
ročníka amatérskej fotografie „AMFO Trenčianskeho kraja“.
Úvod vernisáţe výstavy patril hudobnému prednesu Arie 1.
a 2. od Henry Parsela umeleckého tria zloţeného so ţiakov
Nikoly Galovej a Samuela Masaryka hráčov na zobcových
píšťalách za doprovodu učiteľa Michala Orechovského na
gitare zo Základnej
umeleckej
školy
v Trenčíne a potom
uţ príleţitostných
návštevníkov pozdravil
a prí-tomných hostí pozdravil
riaditeľ Trenčianskeho osvetového
strediska v Trenčíne
Mgr.
Vladimír
Zvalený. Za odbornú porotu oslovil prítomných PhDr. Marián Pauer, ktorý tak týmto svojím vystúpením vzdal hold
svojmu rodnému mestu Trenčín, do ktorého sa veľmi rád
vracia späť, v ktorom sa začali moje počiatky fotografovania.
So ţivou predstavou priblíţil to obdobie, keď ako pracovník
Trenčianskeho osvetového strediska pripravoval výstavu na
Trenčianskom hrade a musel tam premiestniť káru plnú
fotografií. Spomína, ţe tak v polovici hradieb uţ nevládal
a káru musel zaprieť. Na túto skúsenosť veľmi rád spomína, „lebo tým, ţe som
to nevzdal v polovici cesty
a prešiel som s fotografiou
pol sveta“. Na Trenčín si
spomína aj s vďakou k
PhDr. Marián Pauer
PhMr. Jánovi Halašovi,
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ktorý bol tridsiatich rokoch minulého storočia jedným z najlepších slovenských fotografov. Podobne s vďakou spomína aj
jeden zo súčasných najväčších slovenských fotografov Karol
Kallay ako chodil s ním a ďalšími jeho priateľmi Jánom Hajduchom, Martoňom a ďalšími po vonku. Pri takomto jednom
stretnutí spolu obdivovali zaujímavú kompozíciu fotografiu
PhMr. Jána Halašu zobrazujúca chlapov v krčme zahalenými
oblakmi dymu s prekrásnym podtextom „Vysoká politika“. Tá
viedla Karola Kallaya k tomu, aby nastavil zrkadlo aj sám
sebe. Veľa pekných myšlienok nám ten Marián Pauer ešte
v ten podvečer povedal, aby nám priblíţil mnohorakosť svojej
cesty. Potvrdil, ţe keď sa mi priplietli do cesty v roku 1979
veličiny fotografického majstrovstva, čo slovo, to pojem –
Lazišťan, Martinček, Plicka a ďalší, tak táto príleţitosť ovplyvnila jeho ďalší ţivot do dnešných čias.
Keďţe táto výstava amatérskej fotografie bola aj súťaţnou,
tak výstavu oboslalo
aţ 78 autorov s 359
fotografiami,
z ktorých odborná porota
odporučila vystaviť 96
fotografií od 54 autorov, konštatovala moderátorka
podujatia
Jarmila Tichá. Z vysFrantišek Petrovský prevzal čestné uznanie
tavených
fotografií
odborná porota ocenila tie najlepšie takto :
Kategória A) – farebná fotografia
1. cena – Peter Jurík z Handlovej
2. cena – Jaroslav Osúch z Prievidze
3. cena – Vladimír Hrnčiar z Trenčína
Čestné uznanie – Rastislav Hustý z Chvojnice
Kategória A) – čiernobiela fotografia
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1. cena – Jaroslav Osúch z Prievidze
2. cena – Peter Kuric z Myjavy
3. cena – Ján Valenta zo Starej Turej
Čestné uznanie – Jíří Tomis zo Starej Turej
Kategória B) – juniori do 16 rokov
Cena – Martin Meleg z Myjavy
Čestné uznanie – Lucia Scherková zo Starej Turej
Kategória B) – juniori do 21 rokov
Cena – Alexandra Vargová z Bánoviec nad Bebravou
Čestné uznanie – František Petrovský z T. Teplej
Kategória C) – multimediálna prezentácia
Cena – Katarína Dugová z Myjavy
Cena – Martin Gross z Prievidze
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 273/1/08
Tragická správa, ktorá sa rozniesla s rýchlosťou blesku, ţe
galerista z Padiny Pavel Čapo vo veku 53 rokov tragicky
zahynul v poslednú aprílovú sobotu doma v rodnej v Padine.
Pavel Čapo, roľník z banátskej obce Padina v Srbsku, mal od
svojej mladosti vrúcny vzťah k naivnému umeniu. Podľahol
čaru obrazov vťahujúcich diváka do sveta, kde sa zastavil čas.
Nestal sa však príslušníkom svetoznámej kovačickej školy insitného
umenia ako maliar, ale podieľal sa
na zhromaţďovaní maľovaných
výtvorov slovenských roľníkov z
Dolnej zeme ako galerista. Prvú
výstavu naivného umenia zo
zbierok svojej galérie na Slovensku
uskutočnil Pavel Čapo v roku 1983
v Trenčianskych
Tepliciach
a v Trenčíne. To bol začiatok a od
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tohto času zorganizoval v domovine svojich predkov vyše 200
výstav naivného umenia, čím umoţnil jeho propagácii doma
i v zahraničí. Aj vďaka výbornej spolupráci Mestského kultúrneho strediska v Trenčíne s Pavlom Čapom vznikla v Trenčíne v máji roku 1998 Galéria slovenského naivného umenia
v Trenčíne. Hoci sa táto inštitúcia medzitým stala minulosťou,
galerista sa i napriek tomu rád vracal do Trenčína. „Tu mi
pomohli zrealizovať moje sny a predstaviť umenie našich maliarov v ich pravlasti a na to nikdy nezabudnem,“ vyznal sa
k svojmu vzťahu k Trenčínu Pavol Čapo. Vo svojej zbierke
mal okolo 500 obrazov, a tak mal Trenčanom stále nové ponúknuť v podobe milých, farebne i námetovo príjemných diel
insitných umelcov z Banátu. Aj napriek smutnej udalosti,
ktorá Padinu zasiahla, verme, ţe studnica inšpirácie nevyschne
a i v budúcnosti sa ešte stretneme v Trenčíne s výstavami
z Galérie Pavla Čapu. Bude nám však chýbať jeho úsmev,
ţiarivá nálada a prirodzená hrdosť na slovenský pôvod. Pavel
Čapo odišiel z tohto sveta nezmyselne skoro, ale v srdciach
priateľov a milovníkov naivného umenia v Trenčíne zostane
zapísaný ţiarivými farbami svojich milovaných obrazov.
Info Trenčín 22.05.2008
Pomocná evidencia 285/1/08
Krajská organizácia Únie ţien Slovenska v Trenčíne usporiadala uţ po piaty raz
dňa 22. mája 2008
v priestoroch Galérie M.
A. Bazovského popoludnie umeleckého slova,
spevu a hudby pri príleţitosti tohoročného Dňa
matiek, Medzinárodného
dňa rodiny a spomienku
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na výročie úmrtia významnej predstaviteľky slovenského ţenského hnutia Hany Gregorovej v podaní mladej generácie
umelcov Trenčianskeho kraja. Moderátorka podujatia Bc. Viera Štefulová po privítaní návštevníkov na podujatí sa v úvode
pár slovami zmienila o rodine v súčasnom období, keď jej
materiálne zabezpečenie sa stáva našim hlavným cieľom. Často aj voľný čas, určený na regeneráciu tela a duše, je vyplnený
prácou. Preto sa treba zastaviť a dať ţivotu rodiny smer, v ktorom prevládajú aj ušľachtilé ľudské city. Po týchto úvodných
slovách sa dostali k slovu mladí umelci. Ako prví sa predstavili v duete Jakub Rizman, študent 5. ročníka Konzervatória Praha na harfe s Ivanou Klenovou, študentkou 5.
ročníka Konzervatória Ţilina na akordeóne, ktorí predniesli
skladby Undertango
a Libertango od A.
Piazzola.
Vysokú
úroveň umeleckého
majstrovstva preukázali v korepetícii klavíristky Milici Ilčíkovej aj ďalší interpreti – študent 3. ročníka 2. stupňa ZUŠ
Trenčín, huslista Matej Kubala hrou Allegro vivo od B.
Smetanu, speváčka Anna Ďurigová, študent 2. ročníka 2.
stupňa ZUŠ Trenčín, spevák Julián Kupka skladbou Rýchlo
príď do A. Babadţaňana, študent 1. ročníka JAMU Brno,
huslista Ján Vindiš Rumunskými tancami od Béla Bartóka
a spevák Ing. Pavol Kvasnica ľudovými piesňami „Na Kráľovej holi“, „Povedzte mojej materi“. Hudobné čísla sa striedali s recitáciou Janky Polákovej, Bc. Viery Štefulovej a priblíţením ţivota Hany Gregorovej v podaní PhDr. Jany Jablonskej.
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Na záver hudobného popoludnia odovzdala predsedníčka
Krajskej únie ţien v Trenčíne PhDr. Jana Jablonská ocenenie
týmto členkám krajskej organizácie pri príleţitosti ţivotného
jubilea – Elene Dorušincovej, Dagmar Zemanovej, Anne
Zvalenej.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 255/1/08
Mierové námestie v Trenčíne dňa 18. mája 2008 od 15, 00 do
17,00 h opäť oţilo Korzovaním, v ktorom organizátori pod
vedením Trenčianskej nadácie tento raz venovali priestor prezentácii amatérskej divadelnej scény.
Pri výbere uţ spomínaného námetu sa vychádzalo zo skutočnosti, ţe trenčianska divadelná scéna je tak
pestrá a rôznorodá, ktorá neumoţňuje jednotlivým súborom sa navzájom poznať. Toto
konštatovanie platí aj o ich poznaní občanmi mesta. A tak
centrum mesta pri sv. Trojici oţilo prehliadkou ochotníkov.
Tým, ţe podujatie ţivým slovom sprevádzali osvedčení moderátori Ferdo Rybníček a Leo Kuţela, vystúpenia mali dostatočnú dynamiku. Na otvorenej scéne ako prvé sa predstavilo Theatro Fortisimo s
mímom Vladimírom Kulíškom za hudobného doprovodu Radka Michalka, ktoré
tým, ţe vystúpenie spojilo s
komparzistami z obecenstva,
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umoţnilo ţivú zábavu všetkých prítomných na námestí.
V tomto štýle pokračovali aj ďalšie kolektívy – Trenčianske
hradné divadlo, Divadlo Normálka, Občianske zdruţenie
Nadšenci, Neandertal Teatr a ţiaci Základnej umeleckej školy
v Trenčíne so svojimi improvizáciami s bábkami a tancom.
Vlastné poznámky
Počas tohoročného letných mesiacov mája a júna najväčšou
atrakciou na Trenčianskom hrade vystupovala historická skupina Normani a nimi hraná Legenda o drakovi a rytierovi, s
päťmetrovým drakom chrliacim oheň. Na svojom premiérovom vystúpení zoţal úspech u detí i dospelých. Podľa jeho
tvorcu Dušana Tadlánka drak nemá problém zoţrať ovcu, ani
princeznú. Dokáţe
chrliť plamene, hýbať hlavou i ušami a
behať
kade-tade.“
Pre zloţitú výrobu
draka sa oneskorila
premiéra vystúpenia,
ktorá mala byť pôvodne 17. mája 2008.
„Výrobu draka sme
trochu podcenili. Nevedeli sme, ţe to bude také zloţité. Keď
sme dali draka dokopy, tak sa ukázalo, ţe niektoré konštrukčné detaily nefungujú tak, ako sme to vymysleli. Takţe
monštrum draka týţdeň pred premiérou sa muselo rozrezávať
a prerábať“. Reakcie publika však jednoznačne potvrdili, ţe
čakať sa oplatilo. Návštevník Rado o vystúpení draka povedal
– „bolo to super, som nadšený“. „Keby bolo niečo takéto pravidelne v Trenčíne, tak by som bol veľmi rád“, povedal ďalší
návštevník Noro Bánfi. „Drak bol dobrý, ale nebál som sa“,
doplnil jeho syn Adrián.
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Legenda, s ktorou skupina tento rok na Trenčianskom hrade
vystupuje, pribliţuje príbeh, v ktorom štyria sa rytieri uchádzajú o ruku kráľovnej a zároveň nového vládcu krajiny.
Bojujú medzi sebou
a vţdy to musí skončiť víťazstvom jedného z nich. Turnaj
sa odohráva v druhej
polovici 14. a začiatkom 15. storočia,
teda vtedy, keď
turnaje strácali svoju
ostrosť a boli skôr
pre zábavu.
Treba dodať, ţe pôsobiskom skupiny Normani sú striedavo
francúzske pevnosti Carcassonne a Sedan a na Slovensku
Trenčiansky hrad, a preto vedia porovnať domáce publikum so
zahraničným. Hovoria, ţe publikum je veľmi rozdielne. Na
Slovensku sú ľudia trochu zakríknutejší. Niekedy trvá veľmi
dlho, kým sa nám s nimi podarí navodiť kontakt. V cudzine
idú ľudia na vystúpenie s tým, ţe sa chcú zabaviť, preto ma
zabávajte. Na Slovensku sa ľudia príliš zaoberajú detailmi.
Napriek tomu, skupine sa stále hrá lepšie na Slovensku, lebo
je moţnosť improvizácie, reagovania na rôzne situácie
a voľného rozprávania sa s ľuďmi. V zahraničí platí jazyková
bariéra. Skupina Normani predvádza rytierske turnaje na
koňoch.
Vlastné poznámky
Dňa 27. mája 2008 predstavila svoje obrazy zhotovených
z hodvábu v Galérii M. A. Bazovského Sylvette Mathiue
d´Ault z francúzskej Pikardie. Jej návšteva v Trenčíne sa uskutočnila na základe zmluvy uzatvorenej medzi Trenčianskym
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samosprávnym krajom a Regionálnou radou Pikardie. Umelkyňa však nielen predstavila svoju umeleckú tvorbu sedemnástich rokov, ale tridsiatke záujemcov priblíţila aj spôsob
a formu ako túto tvorbu od námetu aţ po finálny obraz realizuje. Je to zaujímavá tvorba, pretoţe to nie je šitie ani
maľovanie, pretoţe nevie ani šiť ani maľovať. Sylvette Mathieu našla svoju vlastnú výrazovú formu umeleckej tvorby
vysokej umeleckej hodnoty, v ktorej na dosiahnutie svetelných
efektov mora vyuţíva
vyuţíva hodváb vo
všetkých jeho formách – pravý hodváb,
surový hodváb, lamé,
buret, organza, mušelín, taft, šantung, brokát, organtín, leptaný
hodváb a ďalšie, ich
kladenie vo viacerých
vrstvách, riasenie, zošívanie. Na vytvorenie diel pouţíva
hodváb z výrobne v Lyone, slávneho centra textilnej výroby
vo Francúzsku. Táto jej záľuba postupne prerástla do vášne
a jej diela nadobudli vysokú umeleckú hodnotu. Hlavným
zdrojom
inšpirácie
autorky je príroda
v prímorskej oblasti
Pikardie, okolie dedinky Ault, krajina za prílivu, odlivu, odraz
skál vo vode a ďalšie
podobné oku lahodiace motívy.
Volavka
Na otázku, kedy sa
zmenil ţivot poisťovacej agentky na umelecký povedala, ţe
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„začalo to pred dvanástimi rokmi, keď nepekný zničený múr
bolo treba zamaskovať a prekryla som ho panelom s detskými
motívmi.“ Potom postupne začala hľadať vlastnú inšpiráciu,
vlastné námety. Niektoré z jej diel si vyţiadali viac ako 150
hodín.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 294/1/08
Vlaková súprava s názvom Kinematovlak zamieril tento
rok po prvýkrát z Čiech na Slovensko a zastavil sa na jeden
deň 31. mája 2008 aj v Trenčíne. Vo vlaku pôvodne batoţinový vozeň bol upravený na pojazdnú kinosálu. „Vozeň je
vybavený digitálnou premietacou technikou, vrátane priestorového zvuku. Premietacia sála má kapacitu 60 miest na sedenie. Deti si v Kinematovlaku môţu pozrieť viac ako 20
obľúbených rozprávok a večerníčkov,“ uviedol hovorca Ţelezničnej spoločnosti Slovensko Miloš Čikovský. Táto spoločnosť akciu pripravila v spolupráci s Českým centrom a
ostatnými organizátormi od 5. mája do 31. mája 2008. Vlak
podľa programu má zástavku v 21 českých a 15 slovenských
mestách. V tomto roku ide o historicky prvé turné aj po
slovenských ţelezničných staniciach. V Kinematovlaku je pre
deti a mládeţ pripravené celodenné v čase od 8,00 do 16,30 h
premietanie rozprávok a filmov pre deti. Vstup do Kinematovlaku bol zdarma tak pre rodičov ako aj pre deti, aţ do
vyčerpania kapacity kinosály. Tento projekt vznikol v roku
2004 v spolupráci spoločnosti České dráhy s Medzinárodným
festivalom filmov pre deti a mládeţ v Zlíne. Vlaková súprava
s Kinematovlakom od svojho vzniku doteraz najazdila vyše 15
tisíc kilometrov.
Trenčianske noviny 02.06.2008
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Takmer po týţdni dňa 3. júna 2008 sa Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne stala miestom slávnostnej derniéry výstavy
Sylvette
Mathieu
d´Ault pod názvom
More a útesy Pikardie. Okrem hostiteľov, predsedu Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, riaditeľky Galérie M. A.
Bazovského v Trenčíne PhDr. Danice Loviškovej a poslancov
Trenčianskeho
samosprávneho kraja,
sa slávnostného podujatia zúčastnil aj veľvyslanec Francúzska
v Slovenskej republike J. E. pán Henry
Cuny,
francúzsky
atašé pre vedeckú,
MUDr. Pavol Sedláček, MPH ďakuje Sylvette Matieu
technickú a univerzitnú spoluprácu Gilles Rouet, členovia delegácie z Pikardie
a ďalší vzácni hostia. Umelkyňa tak veľmi dôstojne zavŕšila
svoje celotýţdňové pôsobenie v našom regióne, počas ktorého
okrem samotnej výstavy netradičných obrazov na workshope
predviedla svoju zaujímavú umeleckú tvorbu pred zrakmi
mnohých návštevníkov. O jej výstave veľvyslanec Francúzska
J. E. pán Henry Cuny povedal, ţe „dnešná výstava ma tak
trocha uviedla do rozpakov, lebo je to pre mňa niečo nového.
Toto hodvábnictvo ma privádza do nového druhu umenia, na
ktoré nenachádzam slovo. Keby som obrazy musel pomenovať
412

vo všeobecnosti, tak by som povedal, ţe sú to hodvábne
obrazy.
Vlastné poznámky
V priestoroch dolnej časti Trenčianskeho hradu rozloţili
svoj stanový tábor počas leta členovia skupiny historického
šermu Wagus uţ po tretí rok dobový tábor so strelnicou a
kuchyňou. Jej člen skupiny Miloš Slemenský uviedol, ţe
„chcú Trenčanom a návštevníkom Trenčianskeho hradu
priblíţiť atmosféru ţivota vojenského tábora v stredoveku.
A tak návštevníkom umoţnia vystreliť z luku a kuše a sledovať prípravu tradičných dobových jedál, prezrieť si perkusné zbrane, repliky veľkých muškiet
a dobových pištolí.“
Zároveň pre tohtoročných návštevníkov Trenčianskeho
hradu bolo sľúbené
prekvapenie, ktoré
svojím
obsahom
oproti predchádzajúcim rokom bolo
orientované do rímskeho obdobia. Pripravili sa ešte ďalšie
zaujímavé novinky, z ktorých budú ľudia otvárať ústa od nemého úţasu. „Chceme, aby akcia mala nový náboj,“ dodal Miloš Slemenský K dobovému táboru sa pridá uţ 19. mája 2008
sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice, ktorá
pravidelne hosťuje na Trenčianskom hrade. Tá na hrade pobudne spolu s členmi tábora do konca školských prázdnin.
Skupina historického šermu Wagus pripravuje od 31. mája
2008 aj nočné prehliadky Trenčianskeho hradu. Trenčianske
historické slávnosti plné rytierskych turnajov, šermiarskych
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zápasov, historickej hudby a tanca odštartujú 28. júla 2008 na
Mierovom námestí. Sezóna na hrade vyvrcholí Trenčianskymi
hradnými slávnosťami s bohatým programom počas prvého
augustového víkendu. Vystúpia šermiari zo Slovenska aj Českej republiky, záujemcovia zároveň dostanú moţnosť potešiť
svoj zrak predstaveniami sokoliarov, divadelníkov a brušných
a historických tanečníkov. Pre deti sú pripravené hry a jazda
na koňoch. Teda skutočne sa budú návštevníci Trenčianskeho
hradu počas leta na čo tešiť.
Trenčianske noviny 19.05.2008
Dňa 22. mája 2008 si pripomenulo Gymnázium Ľudovíta
Štúra v Trenčíne, mesto Trenčín a učiteľská verejnosť 100. výročie narodenia nestora
slovenskej amatérskej
astronómie stredoškolského profesora Alojza
Cvacha. Pri tejto príleţitosti riaditeľ gymnázia Mgr. Štefan Marcinek s ostatnými členmi
vedenia školy a za
pietna spomienka na cintoríne
účasti jeho syna MUDr.
Ľubomíra Cvachu na trenčianskom mestskom cintoríne si
uctili pamiatku veľkého človeka kyticou kvetov, ktorý veľkú
časť svojho plodného ţivota spojil s mestom Trenčín.
V podvečerných hodinách na priateľskom posedení študentov gymnázia, priateľov astronómie a najbliţších príbuzných MUDr. Ľubomír Cvacho, ktorý vo svojich spomienkach priblíţil ţivot svojho otca od jeho ranných liet, cez roky
štúdia na Karlovej univerzite v Prahe, roky učiteľovania na
viacerých stredných školách aţ po roky, keď jeho poslednou
učiteľskou štáciou sa stalo Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne.
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Pamätníci ho však poznali nielen ako stredoškolského profesora prírodopisu a zemepisu, ale predovšetkým ako zanieteného amatérskeho astronóma. Treba oceniť, ţe pre tieto
svoje zámery získal svojich študentov, ale predovšetkým našiel aj pochopenie a finančnú podporu u svojich nariadených pre
materiálové vybavenie astronomickej pozorovateľne. Do kroniky
gymnázia sa zapísal zlatými písmenami deň 1. február 1973, keď
vznikla v Trenčíne astronomická
MUDr. Ľubomír Cvacho
pozorovateľňa, ktorá slúţila na pravidelné pozorovanie
nebeských telies nielen pre členov astronomického kabinetu,
ale aj pre širokú verejnosť.
Prof. Alojz Cvacho bol aj edične činný, keď pre potreby
amatérskych astronómov štvrťročne vydával Astronomického
spravodajcu. Na jeho odborný rast vplývala najmä spolupráca
s riaditeľkou Astronomického ústavu SAV na Skalnatom Plese RNDr. Ľudmilou Pajdušákovou, s kolegami z Hvezdárne
v Hlohovci, s ktorými zostavoval metodické materiály a
diafilmové pásma na astronomické a kozmonautické témy. Za
svoju priekopnícku prácu získal viacero vyznamenaní. Medzi
najcennejšie patrí Medaila Mikuláša Koperníka.
Vlastné poznámky
V nedeľu popoludní dňa 8. júna 2008 výstavné priestory
Mestskej galérie v Trenčíne boli miestom vernisáţe obrazov
Mgr. Márie Auerovej – Griešovej pod názvom Roztancovaný svet. Úvod vernisáţ patril hudobnej skladbe v interpretácii dueta huslistov Štefana Trusinu a jeho syna, syna
a vnuka sestry vystavujúcej autorky Alţbety Trusinovej –
Griešovej. Autorku a jej vystavené výtvarné práce zhodnotila
kurátorka výstavy Mgr. Magdaléna Ševčíková. V príhovore
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spomenula, ţe autorka v Trenčíne vystavovala pred deviatimi
rokmi a teraz vystavuje uţ po druhý raz. Základy výtvarného
vzdelania získala na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave,
kde študovala u prof. Eugena Lehockého. Na formovaní je
výtvarného prejavu sa významnou mierou podieľali
cenné rady jej tety akademickej maliarky Márie
Medveckej a odráţa sa
v nej umelecký odkaz Júliusa Jakobyho. Jej obrazy
naplno odráţajú jej lásku
k tancu, prefiltrovanú vlastnými pocitmi, za nevyčerpateľnými zdrojmi krásy pohybu,
predo-všetkým tanca. Aj keď vo svojej tvorbe spracováva
rôzne témy ako príroda, mestská krajina, mesto Košice, aj tak
dominantnou témou je tanec vo všetkých podobách. Ten
miluje nadovšetko. Maľovať začala pre vlastné potešenie
a potešenie jej blízkych.
Časom si vypracovala
vlastný rukopis nesúci
veľkú emocionálnu silu.
Kresba a maľba sú pre
autorku najlepšou relaxáciou. Je to radosť,
ktorá potláča únavu, dáveselie
va jej silu objavovať nové námety. Jej obrazy
s tancujúcimi osobami sú plné primárnych výrazových foriem,
expresných dynamických štruktúr. Neustálou inšpiráciou sú
pre autorku vytúpenia najmä Košického divadla, v ktorého
tvorbe nachádza mnoţstvo baletných choreografií a kreácií.
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Spýtali sme autorky, čo všetko ovplyvnilo jej tvorbu ? A tu
sú jej slová vyznania : „Všetko spočíva v inšpirácii tvorby.
Mnohé tanečné skúsenosti postupne prechádzali štetcom na
plátno. Intenzívne sa snaţím zachytiť všetku tú krásu, harmóniu a poéziu pohybu v rôznych podobách a štýle, technikách a náladách. Ľudový tanec ma uchvátil vo Folklórnom
súboru Pedagóg, v ktorom som vystupovala počas mojich vysokoškolských štúdií. Bola to tá najlepšia vizitka umeleckej
vedúcej súboru Hedy Šimonekovej.“
Vlastné poznámky
Vo výstavných priestoroch Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne bola dňa
9. júna 2008 otvorená pre verejnosť výstava pod názvom
Modely - Hobby 2008, reprezentujúca záujmovo-umeleckú
činnosť a technickú tvorivosť príslušníkov Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, ich rodinných príslušníkov, vojenských
dôchodcov, ako aj civilných autorov zo všetkých regiónov
Slovenska. Výstava je súčasťou série celorezortných kultúrnospoločenských podujatí organizovaných rezortom Ministerstva
obrany Slovenskej republiky.
Cieľom výstavy bolo predstaviť širokej vojenskej a občianskej verejnosti rôznorodosť záujmovej činnosti v rezorte
a v regióne. Tí návštevníci, ktorí si výstavu prezreli neľutovali, pretoţe rôznorodosť vystavených viac ako 300 exponátov, medzi ktorými nechýbali ukáţky z prác modelárov,
zberateľov, výtvarných a remeselných prác a zbierky s vojenskou tematikou prezentovaných 69 autormi z 24 vojenských
útvarov a klubov určite splnili ich očakávania a poskytla im
inšpiráciu pre ich činnosť. Súčasťou výstavy bola Divácka
súťaţ o najkrajší a najzaujímavejší exponát, ktorá sa vyhodnotí na záver výstavy.
Vlastné poznámky
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Vo štvrtok 12. júna 2008 predstavil kolektív lekárov a
ďalších odborníkov vo Verejnej kniţnici M. Rešetku na Hasičskej ulici knihu Voda a chlad z podtextom (Prevencia –
liečba – rehabilitácia). „Duša je ľudská, tak ako voda. Vznáša
sa z neba a k nebu sa blíţi. A potom znovu dolu, k večnej
zemi, pre večnú zmenu.“ Slovami J. W. Goetheho, ktorý vraj
miloval studenú vodu a kúpaval sa v zimnom Dunaji, otvoril
prezentáciu knihy jeden z jej spoluautorov, otuţilec Pavol
Dinka, ktorý tvrdí, ţe
voda a človek patria
nepochybne k sebe.
Uţ Sokrates sa sám
otuţoval a Se-neca sa
po celý rok kúpal vo
vodách
Ti-beru.“
Publikácia
nie
je
podľa slov jej autorov
zľavaPavol Dinka, Juraj Čelko
určená
len
pre
odborníkov, ale dá cenné rady aj širokej verejnosti. Prvá časť
knihy je venovaná otuţovaniu. Dinka si myslí, ţe najvhodnejšou a najprístupnejšou je pri otuţovaní voda. „Začať
sa dá uţ od batoľaťa a pokračovať môţeme aţ do neskorého
veku.“ V knihe sa nachádzajú aj rady, ako vyuţívať saunu k
dosiahnutiu pozitívnych účinkov. V druhej kapitole autori
chcú čitateľov zasvätiť do tajov rehabilitácie vo vode. „Tretia
a štvrtá časť je venovaná lokálnej celotelovej kryoterapii a
kryochirurgii a skúmajú sa psychologické a sociologické aspekty liečenia a rehabilitácie chladom a mrazom,“ uviedol
Dinka. Ten si myslí, ţe otuţovanie rozširuje slobodu človeka.
„Ľudia sa tak môţu kúpať aj v zime. Človek je slobodný,
pretoţe mu neprekáţa, či je leto alebo zima,“ uviedol Dinka,
ktorý je zároveň autorom knihy Ľadové medvede v ľudskej
koţi. „Otuţovanie v studenej vode posilňuje imunitný systém
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a striedanie tepla a chladu masíruje cievy. Zároveň sa pri
otuţovaní vyplavujú endorfíny, teda hormóny šťastia a keď
človek vychádza z vody von, má úţasný pocit prekonania seba
samého.“ Podľa autorov publikácie má kniha ľudí presvedčiť
o blahodarných účinkoch vody nielen na telo, ale i psychiku
človeka. „Spontánna aktivita vo vode je príjemná aj ľuďom,
ktorí sa vyhýbajú pohybu na suchu a budí kladné emócie,
ktoré zvyšujú motiváciu k cvičeniu. Voda je milosrdná aj k
ľuďom s rôznym telesným oslabením,
amputáciami i obezitou,“ uviedol jubilujúci
spoluautor,
reumatológ
doc.
MUDr. Juraj Čelko. „Voda ma vţdy
fascinovala. PripoJuraj Čelko prijíma gratulácie od Lýdie Brezovej, riad. Verejnej kniţnice v Trenčíne
mína mi totiţ liečbu
blahom. Bolesť, to nie je len pocit, ale aj záţitok, ktorý negatívne ovplyvňuje celý organizmus. Gréci vraveli, ţe keď
prevaţuje bolesť, nestačí ju len zmierňovať, ale treba vytvárať
aj pozitívne záţitky.“ Podľa neho sa vo vode harmonicky
rozvíja statická i dynamická funkcia. Ďalší z autorov Anton
Gúth dal do kontrastu zdravý spôsob ţivota a stresujúce
momenty, ktoré človeka počas dňa postihujú. „Večer stres
kompenzujeme útokom na chladničku a zaútočíme na svoj
trakt nevhodnou stravou a nadmerným mnoţstvom.“ Podľa
neho by sme mali do práce dochádzať pokiaľ je to moţné peši
a domov si kúpiť psa, ktorý nás nenásilne dovedie k pravidelnému pohybu. Gúth je autorom viac neţ stovky odborných článkov a tvorcom či spolutvorcom 23 odborných medicínskych a historických kníh. Publikácia je určená ľuďom so
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záujmom ţiť zdravým ţivotným štýlom, do ktorého otuţovanie a pobyt, pohyb i liečba vo vode určite patria.
Trenčianske noviny 23.06.2008
Pomocná evidencia 357/1/08
V dňoch 13. a 14. júna 2008 sa uskutočnil v Rimavskej
Sobote Detský festival ľudovej hudby, v ktorej išlo o celoštátnu súťaţ ľudových hudieb, speváckych skupín, spevákov
sólistov a inštrumentalistov sólistov. V silnej konkurencii
v zastúpení všetkých krajov bola spevácka skupina Korničky
ocenená Zlatým pásmom a sólistka Tereza Kohoutová sa
stala laureátom festivalu.
Info Trenčín 17.07.2008
Pomocná evidencia /1/08
Dňa 17. júna 2008 Mestská galéria v Trenčíne bola miestom
vernisáţe 1. ročníka Bienále amatérskej a detskej keramiky,
ktorú otvorila riaditeľka Centra voľného času v Trenčíne
PhDr. Mária Orichová. V úvode konštatovala, ţe dnešná
výstava je premiérou zverejnenia keramických diel pred očami
širokej verejnosti, ktorá by sa mala opakovať kaţdý druhý rok.
Podnetom k zorganizovaniu výtvarnej prehliadky amatérskej
tvorcov keramiky sa stala skutočnosť, ţe na území mesta sa
zaznamenal nebývalý nárast keramických krúţkov, v ktorých
tvoria občania bez ohľadu na vek či profesionálne zameranie.
Pre týchto občanov sa stal práca s hlinou záľubou, relaxom
a príleţitosťou vytvoriť niečo pekné s trvalou estetickou hodnotou. Za hlavný zmysel tejto výstavy organizátori pokladajú
akúsi reklamu práce keramikárov na verejnosti a súčasne výmenu skúseností medzi tvorcami keramických diel. Na vernisáţi sa k prítomným prihovoril člen poroty Ján Hubinský. Do
prvého ročníka Bienále amatérskej a detskej keramiky zaslalo
svoje kolekcie keramických výrobkov šesť dospelých amatérskych keramikárov a trinásť detských kolektívov. Odborná
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porota v zloţení PhDr.
Mária Orichová, Ján
Hubinský hodnotil prihlásené práce v troch
kategóriách – špeciálne
zariadenia,
základné
školy, základné umelecké školy a centrá
voľného času, dospelí
amatéri. Na záver oficiálnej časti vernisáţe bienále prevzali
najúspešnejší keramikári ocenenia :
- kategória dospelí, amatéri – Jana Kosárová z Trenčína
a Rastislav Malár z Hrádku nad Váhom;
- kategória základných škôl, základných umeleckých škôl
a centier voľného času – Základná škola Trenčín,
Novomeského ul., Súkromná základná umelecká škola
Trenčín, Novomeského, elokovaná trieda z Ivanoviec,
Kristína Bohušová zo Základnej školy Trenčín, Ul. Na
dolinách;
- kategória špeciálnych zariadení – Kristína Bohušová zo
Špeciálnej základnej školy v Trenčianskej Teplej a Martin
Gallo z DEMY – Domu sociálnych sluţieb v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 333/1/08, 340/1/08
Exhibíciou z tvorby maliara Vladimíra Kováča pokračoval
cyklus výstav, ktorou bola otvorená 20. júna 2008 uţ druhý
rok letná sezóna v Katovom dome v Trenčíne. Vladimír Kováč sa venuje predovšetkým voľnej a pastelovej tvorbe a kombinovaným technikám. Pastel alebo olej mieša s akrylom.
Keďţe učí na drevárskej škole, namiesto plátna pouţíva niekedy aj odrezky z lipy a buka, ktoré majú zaujímavý tvar.
„Orientuje sa prevaţne na krajinu, ktorá však nie je realistická.
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Krajina je pre neho istým znakom. Ide mu o to, aby prenikol
do podstaty jej profilu a na obraze vytvára jej ideový znak a
posolstvo. Preto o ňom zvyknú kritici umenia hovoriť ako o
akomsi konštruktívnom lyrikovi,“ uviedol kurátor výstavy
PhDr. Ľubomír Podušel. Umelcove obrazy z výtvarného
hľadiska pozostávajú najmä z koncipovania plôch, ktoré majú
geometrický základ. Vladimír Kováč projektuje podľa Podušela obraz takmer „inţinierskym spôsobom“ na základe
kontrapozície, teda harmónie alebo protikladov farieb a tvarov. „Z tohto dôvodu nezapadá do ţiadneho z vychytených
prúdov a smerov, prostredníctvom ktorých sa umelci identifikujú. Je to taká choroba „zaškatuľkovať“ umelcov do istého
prúdu. Kováč je jedným z kľúčových reprezentantov maľovaného obrazu, ktorý nezomrel, ako na Slovensku mnohí prezentujú, ale preţíva naďalej.“ Samotný umelec má podľa
svojich slov dve inšpirácie k tvorbe. „Je to najmä prostredie, v
ktorom ţijem. Pochádzam z Liptova,
kde je krajina naozaj krásna. Inšpiruje ma však aj mesto, pretoţe bývam v Bratislave. Kaţdý zásah človeka do okolia nemusí byť negatívny. Ďalšou múzou sú koláţe spomienok, či uţ figurálne, alebo z
ciest,“ uviedol Kováč. Podľa neho v
niektorých obrazoch schválne nerešpektuje priestor s výnimkou krajinných kompozícií, ktoré sú jednopriestorové. „V obrazoch je zakomponovaných viacero vrstiev, preto nie sú najjednoduchšie na pochopenie. Nemajú
úplne logickú výstavbu, nechcel som nimi povedať niečo
konkrétne. Ich obsah je hlbší a núti človeka rozmýšľať.
Sprostredkovávam svoje videnie a svoj názor na svet,“ vysvetľuje maliar, ktorý sa umeniu venuje odmalička.
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Trenčianske noviny 07.07.2008
Pomocná evidencia 329/1/08
Kino Hviezda v Trenčíne dňa 24. júna 2008 bolo miestom
vyhodnotenia medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov
trenčianskych základných škôl „Čítajme všetci, čítanie je
super“, ktorú organizovala v školskom roku 2007/2008 Verejná kniţnica Michala Rešetku. Na vyhodnotení sa zúčastnila
spisovateľka Mgr. Ľubica Kepštová a knihovníčky z Uherského Hradišťa. V otváracom príhovore vedúca oddelenia pre
mládeţ Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Darina
Ďurkechová konštatovala, ţe „súťaţ trvala od septembra
2007 do 31. mája 2008. Presvedčili sme sa o vašom veľkom
záujme o literatúru, o knihy. Dúfam, ţe i po súťaţi sa stane
knihy vašim dôverníkom. Celkom sa do našej súťaţe prihlásilo desať škôl, 46 tried a 978 ţiakov. Vyhodnotili sme desať
tried.“ Spisovateľka Mgr. Ľubica Kepštová a riaditeľka Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová odovzdali zástupcom najlepších tried diplom a vecné
dary, ako inak detskými knihami. Súčasne boli ocenení
učitelia, ktorí sa na aktivitách ţiakov s knihou podieľali.
Konkrétne boli tieto triedy so svojimi učiteľmi :
- trieda 4.C Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ul.
s učiteľkou Múčkovou
- triedy 5.C a 5.D Základnej školy Trenčín, Hodţova ul.
s učiteľkami Hríbovou a Šinskou
- triedy 3.A a 4.A Základnej školy Trenčín, Kubranská ul.
s učiteľkami Daňovou a Klobušiakovou
- prima Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne
s učiteľkou Cibíkovou
- trieda 4.A Základnej školy sv. Andreja - Svorada a Benedikta s učiteľkou Gelenekyovou

423

- triedy 2.B, 2.C, 4.C Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony
s učiteľkami Hlavačkovou, Lackovou, Pohorelcovou
a Suškovou
- trieda 3.A, 4.A, 5.A Základnej školy Trenčín, Východná ul.
s učiteľkami Kvasnicovou, Turčanovou a Hríbovou
- triedy 3.A, 3.C, 4.C Základnej školy Trenčín, Východná ul.
s učiteľkami Tamašovou, Ţenčicovou a Suchomelovou
- trieda 2. Základnej školy Trenčín, Potočná s učiteľkou
Schifferovou
Vyhodnotené triedy pozdravila spisovateľka Mgr. Ľubica
Kepštová. Vo svojom krátkom príhovore ocenila všetkých
ţiakov, ţe i napriek knihe konkurujúcim masovokomunikačných prostriedkov, počítačom a podobne, našli si cestu ku
knihe. „Práve vy ste dôkazom toho, ţe kniha nepatrí medzi
ohrozené druhy zábavy a relaxacie, ale práve naopak je to,
ktorá vám pomáha poznávať okolitý svet. Naučíte sa tak
poznávať aj dobrých a zlých ľudí.“
Vlastné poznámky
V letný horúci slnečný
deň 25. júna 2008 si občania
mesta Trenčín popoludní pripomenuli storočnicu hudobného skladateľa Karola Pádivého. Najprv to bolo odovzdanie nového detského
zľava - Jaroslav Pádivý, Peter Oravec
ihriska na Sihoti, ktoré dostalo meno „Pádivec“ a potom vo Verejnej kniţnici Michala
Rešetku sa uskutočnila prezentácia knihy Jaroslava Pádivého
o svojom otcovi „Karol Pádivý – v spomienkach a dokumentoch“. Po privítaní prítomných riaditeľkou kniţnice Mgr.
Lýdiou Brezovou, autora knihy predstavil Peter Oravec.
Povedal o ňom, ţe sa s autorom dobre pozná viac ako päť424

desiat rokov, teda od študentských čias aţ po dnešok, poznamenané spoločne preţitými spomienkami. Podotkol, ţe
získal z dobrých prameňov informácie o jeho kvalitnom
učiteľovaní na základných školách v okolí Trenčína, za čo bol
ocenení ministrom školstva. V ďalšej časti príhovoru sa dotkol
i skladateľa Karola Pádivého, ktorý „mal u mňa zvláštne postavenie, lebo bol prvým ţivým hudobným skladateľom, s ktorým sa stretol a poznal. Bol
otcom môjho kamaráta.“
„V rukopise ma zaujalo precízne spracovanie diela Karola Pádivého, ktoré vo forme
tabuľky je aj súčasťou knihy.
Uvedomil som si, ţe iba táto
tabuľka predstavuje enormné
mnoţstvo práce, štúdia a
hľadaní. Keď si uvedomíme, ţe celé hudobné dielo Karola
Pádivého dal jeho syn Jaroslav do poriadku, všetky skladby
napísal a pripravil do tlače, tak nám iba zostáva prácu Jaroslava Pádivého váţiť. Je to výsledok 15-ročnej práce. Z textu
knihy čitateľ cíti hlbokú citovú väzbu medzi synom a otcom
a jeho oddanosť dielu svojho otca. Mimochodom dostal Jaroslav Pádivý pred desiatimi rokmi pamätnú medailu Európskej
únie dychovej hudby za pozoruhodnú synovskú starostlivosť
o dielo svojho otca.“ Po
tomto predslove prezentáciu spestril Jaroslav
Pádivý s huslistom Jozefom Baláţom valčíkovým šlágrom svojho
otca „Hraj, muziko
hraj“, aby pripravil pôdu
pre uvedenie svojej knizľava – primátor Ing. Branislav Celler, Lýdia Brezová,
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hy. „Je veľmi príjemné preţiť chvíle radosti, ktoré pri uvedení
knihy o mojom otcovi pociťujem“, povedal Jaroslav Pádivý
„a to medzi ľuďmi, ktorý sú mi blízky, ktorých milujem, mám
rád a ctím si ich.“ Kniha, ktorá dnes prichádza k čitateľom je
ţivotným príbehom chudobného chlapca z Českomo-ravskej
vysočiny, ktorého ţivot nebol ľahký, ktorý od 14 rokov sa staral sám o seba a tým, ţe vyuţil Boţí dar, ktorý mu bol daný,
stal sa v ţivote úspešný a mimoriadny. „Z mojej strany to
splatenie synovskej povinnosti zachovať otcov ţivotný príbeh
i zachovanie toho, čo zo svojho nadania vytvoril,“ povedal
Jaroslav Pádivý. O svojej záľube k literatúre, histórii a hudbe
povedal, ţe „mojím potešením bolo čítať všetko, čo sa
nachádzalo v kniţnici rodinného domu na ulici Kúty. Z vlastného poznania som však si však uvedomil, ţe história je niekedy ďaleko od pravdivosti, ţe mnohé skutočnosti sú pre mňa
z nevysvetliteľných príčin menené, alebo vynechávané. Bol
som v miernom šoku, keď som v roku 1996 zobral do rúk
knihu vydanú SAV „Dejiny slovenskej hudby od dávnoveku
po súčasnosť“, v ktorej pojmy dychová hudba, Karol Pádivý,
Pádivého Trenčín sa v tejto knihe nevyskytovali. Ako keby to
neexistovalo. Otec mi povedal, ţe to ako s hudbou. Buď je dobrá, alebo zlá.“
I napriek tomu, ţe rukopis knihy dostával záverečné kontúry, stále sa nevedelo, čo s jej vydaním. Zmena nastala v roku
2007 pri návšteve primátora mesta Trenčín v súvislosti stým výročím Karola Pádivého, kedy sa dohodli podrobnosti na programe osláv i na vydaní
knihy. Samotná kniha je
postavená tak, ako plynul
ţivot Karola Pádivého.
zľava –Jozef Baláţ, Jaroslav Pádivý
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Najviac problémov zaţil autor pri popisovaní jeho rodného
kraja, jeho detstva a ţivota, pretoţe otec o svojej rodine nerozprával. Aţ po dlhom pátraní som zistil, ţe pochádza
z dedinky Celje 15 km od Jihlavy. Pri osobnej návšteve
rodiska otca som mal úţasné pocity. Ďalšia kapitola knihy
sleduje mladosť a školské roky Karola Pádivého v Jihlave, kde
bol učňom vojenskej
hudby. Trojročné obdobie však nedokončil, lebo bolo pre neho
drastické, ktoré ho
poznačilo na celý ţivot. Určitým vyslobodením pre neho bolo,
ţe sa ako 17 - ročný
dostal
rumunského
mesta Sibiu ako vojenský muzikant, ale hrával aj v mestskom orchestri, v ktorom
hrával aj známy slovenský muzikant a skladateľ Ján Levoslav
Bella. Spolu sa však nestretli. Vtedy tvrdo pracoval na sebe
a učil sa hudbe ako samouk. Pohodlný ţivot dospievajúceho
muţa o rok neskôr musel vymeniť pohodlný ţivot za tvrdú
realitu v trenčianskych kasárňach, do ktorých narukoval ako
vojak základnej sluţby. Aj v Trenčíne sa po šiestich týţdňoch
tzv. prijímača dostal k vojenskej hudbe, u ktorej bol tri roky.
Po odchode do civilu sa stal skladníkom vo veľkoobchode so
sklom, kde neskôr vypracoval na prokuristu a zaloţil si vlastný obchod. Po v roku 1948, keď bol obchod znárodnený, začal
pracovať vo vydavateľstve Osveta pri Matici slovenskej, kde
vydával materiály na podporu a rozvoj dychovej hudby. Do
jeho ţivota vstúpil rok 1940, kedy ho oslovil s ponukou zástupca továrne Thiberghien Graffinger, aby naučil jeho učňov
hre na dychový nástroj. Za to sa mu zaručil ako Čechovi
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vybaviť štátne občianstvo Slovenského štátu. Tejto ponuky sa
pevne chytil a uţ 14. marca 1942 chlapci, tvoriaci 85 - členný
orchester koncertovali. V závere Jaroslav Pádivý poďakoval
všetkým, ktorí sa o vydanie knihy o jeho otcovi zaslúţili.
Novú knihu uviedli do ţivota sypaním papierových nôt
zafarbených na modro primátor Ing. Branislav Celler, autor
Jaroslav Pádivý za asistencie riaditeľky Verejnej kniţnice
Michala Rešetku Mgr. Lýdie Brezovej.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 344/1/08
V piatok 27. júna 2008 sa uskutočnilo v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne slávnostné otvorenie 16. ročníka Medzinárodného
filmového festivalu Artfilm. Moderátorkou večera bola
zachrípnutá Elena Vacvalová, ktorá postupne pozývala na
pódium organizátorov alebo významných účastníkov festivalu.
Niektorým sa podarilo svoje príhovory predniesť v krátkom
čase, pri viacerých rečníkoch by diváci ocenili stručnosť.
Všetko predlţovalo aj nevyhnutné
tlmočenie do angličtiny. Netradične
strohí boli najmä ocenení hostia, ktorí
väčšinou svoje prejavy obmedzili na
skromné poďakovanie a vyjadrenie
radosti. Zlatú kameru si odniesol
Miroslav Ondřícek. Pozvaný 88 ročný scenárista Tonino Guerra
musel účasť zo zdravotných dôvodov
na poslednú chvíľu odmietnuť.
Otvárací film Moscow Belgium
prišiel predstaviť sám jeho reţisér
Christophe van Rompaey a herec
Jürgen Delnaet. Príchodom hereckej
legendy uţ prejavmi mierne unavené publikum oţilo. Omar
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Sharif, plný vitality a šarmu, sa predstavil ako skvelý šoumen,
čo zo seba sype zaujímavé príbehy a nenútené vtipy. „Celý
svoj ţivot mám šťastie,“ povedal na úvod. Šťastie podľa neho
spočívalo uţ v tom, ţe sa narodil svojej matke a ţe jeho
rodičia ţili stále spolu. Vďačný je však aj babici, od ktorej má
doteraz od jej palca a ukazováka dve jamky na hlave.
S dávkou humoru komentoval, ţe keby pri pôrode pritlačila
trošku viac, nebol by podľa svojich slov uţ schopný učiť sa
dialógy. Šťastie mal aj vtedy, keď ho ako neznámu tvár len
podľa fotografie vybrali do filmu Lawrence z Arábie v roku
1962, ktorý odštartoval jeho hollywoodsku kariéru. Svoju
manţelku po príchode do USA nerozváţne opustil. Rozišiel sa
s ňou po telefóne. Bol opojený krásnymi ţenami, ktoré nemali
problém vyzliecť si na diskotéke podprsenku. Odvtedy uţ
ţiadnu ţenu tak nemiloval ako svoju manţelku. Hoci teda
spravil chybu, mal šťastie, ţe ju mohol aspoň stretnúť. Dostal
moţnosť urobiť to, po čom celý ţivot podľa vlastných slov
túţil a vo veľkolepom geste so zdvihnutými rukami a
smiechom v hlase zakričal „Vyhlasujem medzinárodný
filmový festival za otvorený. Nech začne. Ja ho otváram.“
Návštevníci festivalu potešili zo
105 celovečerných filmov a 80
krátkych snímok. V hlavnej súťaţi
boli uvedených 14 filmov, ktoré uţ
zoţali úspech v zahraničí. Medzinárodná súťaţ hraných filmov reprezentovali to najzaujímavejšie, čo
vlani nakrútili mladí filmári.
Z Medzinárodného filmového festivalu Cannes prišli do Trenčianskych Teplíc a Trenčína súťaţiť
filmy Delta (Maďarsko) a Tulpan
(Rusko, Kazachstan). O Modrého
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anjela budú bojovali snímky Je ťaţké byť dobrý (Bosna a
Hercegovina) a Nič osobné (Rusko). Organizátorom sa podarilo do súťaţe získať i tri filmy z festivalu v Rotterdame a to
Kvet vo vrecku (Malajzia), Odíď v pokoji, Jamil (Dánsko) a
Nádherné mesto (Thajsko). V hlavnej súťaţi boli uvedené
filmy Kráľ pingpongu (Švédsko), Nedokončené príbehy
(Irán), Fujian Blue (Čína), Čo s takými priateľmi (Belgicko), Ballast (USA), Učebnica (Turecko) a Wolfsbergen
(Holandsko).
V Súťaţi krátkych filmov malo zastúpenie aj Slovensko,
v ktorej sa predstavil so svojím filmom Letné hry mladý
reţisér Marián Tutoky a reţisérka Ivana Šebestová animovanou snímkou Štyri. V sekcii dokumentárnych filmov bola
premietnutá úspešná snímka Juraja Lehotského Slepé lásky,
ktorá si odniesla z MFF v Cannes ocenenie CICAE. Slovenskú
dokumentárnu tvorbu reprezentoval Peter Begányi s filmom
Ja som bulvár a Lubomír Dohnál so snímkou Sklenené
obrazy. Nesúťaţná prehliadka Yin and Young ponúkla výber
študentských filmov zo Slovenska a Česka. Novinkou bolo, ţe
tento rok budú môcť študentské filmy našich tvorcov súťaţiť v medzinárodnej súťaţi krátkych filmov. Divácky atraktívna bola sekcia Late Night Show, ktorá ponúkla
provokatívne
a
extravagantné
snímky.
Výnimočnou prehliadkou boli
zvláštne uvedenia starších i celkom
nových filmov. Návštevníci si mohli pozrieť nový film Andrzeja
Wajdu Katyň (2007), legendárny
Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klosa, dokument
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Patrika Lančariča Ladislav Chudík (2008) a dokument Shine
A Light (2008) Martina Scorseseho.
Tohoročný medzinárodný filmový festival Artfilm ponúkol
divákom spolu 185 krátkych i celovečerných, hraných, dokumentárnych aj animovaných filmov zo všetkých kontinentov
sveta sa stal minulosťou. V štyroch festivalových kinách a putovnom Baţant Kinematografe umiestnenom na Štúrovom námestí v Trenčíne sa uskutočnilo vyše 190 filmových predstavení. Novinkou tohto ročníka Artfilmu bol kinostan Tatra
banka Cinema v Trenčianskych Tepliciach. Študenti, ktorí sa
na Artfilm vopred akreditovali, mali vstup na festivalové podujatia zadarmo. Na festival sa akreditovalo vyše 150 novinárov.
Súčasťou festivalu boli aj diskusie s tvorcami filmov napríklad Ladislavom Chudíkom, Jiřím Menzlom, Mariánom
Labudom, Jiřím Krejčíkom, Milanom Lasicom a Jaromírom
Hanzlíkom. S divákmi po projekciách diskutovalo aj mnoţstvo zahraničných filmárov, často renomovaných, ktorí svoje
filmy prišli na festival uviesť osobne. Medzi hosťami bol aj
srbský reţisér a pedagóg Ţelimir Ţilnik, ktorý na festivale viedol workshop Nové obrazy starého sveta. Jedenásť mladých
účastníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska v rámci
neho nakrúcalo minidokumenty inšpirované filmom Dušana
Hanáka Obrazy starého sveta.
Festival oţíval aj hudobnými vystúpeniami. Tisíce návštevníkov prilákali na trenčianske Mierové námestie koncerty českých skupín Monkey Business a Čechomor. Ďalším centrom
spoločenského a zábavného festivalového ţivota v rámci festivalu bol aj Steps Club na Sladkovičovej v Trenčíne, kde hrali
poprední dídţeji V Trenčianskych Tepliciach to boli zas
festivalové večery oţivovali ţivé vystúpenia Ericha ,,Boboša“
Procházku, Jana Budařa, Mariána Geišberga či Dana Heribana.
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Cenu primátora mesta Trenčianske Teplice získal slovenský
dokument Slepé lásky/Blind Loves reţiséra Juraja Lehotského, ktorý nedávno ocenili aj na prestíţnom filmovom festivale v Cannes. Dokument zobrazil štyri príbehy o vzťahoch a
láskach nevidomých ľudí.
Cenu primátora mesta Trenčín získal bosniansky film Je
ťaţké byť dobrý/It´s Hard to Be Nice od reţiséra Srdjana
Vuletića, ktorý kládol otázku, ako byť dobrým človekom
v sú-časnej Bosne, keď tam vládnu kšefty, korupcia a kriminalita.
Cena mladých/Young and Critical Award bola udelená
snímke Kvet vo vrecku/Flower in the Pocket od malajzijského
reţiséra Liewa Senga Tata. Jeho film rozpráva jednoduchý,
ale silný príbeh o dvoch mladých bratoch, ktorí vyrastajú bez
matky a ich otec na nich nemá čas.
Cenu za najlepší krátky film/Best Short Film Award získal
film Konečná stanica/Terminus od kanadského reţiséra Trevora Cawooda, ktorý ponúkol príbeh biznismena, ktorého
prenasleduje čudná kamenná postava a on kvôli nej nemôţe
spať ani pracovať.
Cenu Panorámy Východu pre najlepší východoeurópsky
film získala macedónska reţisérka Teone Mitevská zo svojím
filmom Som z mesta Titov Veles, v ktorom si zahrala aj reţisérkina sestra Labina Mitevska, ktorá tento rok zasadla do
hlavnej poroty Artfilmu. Snímka rozpráva o troch sestrách, z
ktorých jedna je narkomanka, druhá nerozpráva a tretia je uţ
pripravená na akékoľvek ţivotné prekáţky.
Hlavnú cenu Modrý anjel za najlepšiu réţiu v hlavnej súťaţi
dlhometráţnych hraných filmov, o ktorú sa uchádzalo 14 filmov udelila porota vedená rumunským reţisérom Cristianom
Mungiom tento rok dvom filmom. Prvým z nich bol turecký
film Učebnica na leto od reţiséra Seyfi Teomana, ktorým
predstavil citlivú sondu do kaţdodenného rodinného ţivota v
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malom tureckom mestečku. Druhým víťazným filmom bol
holandsko-belgický film Wolfsbergen od reţisérky Nanouk
Leopoldovej, ktorým zobrazil príbeh troch generácií jednej
rodiny súčasného Holandska. Dej sa začína tým, keď sa vyše
80 - ročný patriarcha rozhodne v deň smrti svojej ţeny skoncovať s vlastným ţivotom.
Zoznam 35 popredných svetových i domácich hereckých
osobností, ktoré prevzali
ocenenia za herecký prínos Hercova misia udeľovaná na Moste slávy v
Trenčianskych Tepliciach
sa tento rok rozšírila
o ďalších štyroch hercov o herečku Chiara Caselli,
o protagonistu filmov Lawrence z Arábie alebo Doktor Ţivago
Omara Sharifa, slovenského herca Ivana Palúcha a o nórska
herečka Liv Ullmannovú. Festivalové ocenenie Zlatá kamera
získali legendárny taliansky scenárista Tonino Guerra, svetoznámy český kameraman Miroslav Ondříček a poľský reţisér
Krzysztof Zanussi.
Trenčianske noviny 07.07.2008
Pomocná evidencia 382/1/08
O tom, ţe pivo chutí lepšie v kombinácii s ľahkou turistikou
sa presvedčili účastníci 17. ročníka turisticko-pivného pochodu Kukanova desina, ktorý sa uskutočnil 5. júla 2008. V
sobotu od ranných hodín sa zhromaţďovali účastníci na Ostrove, aby sa zaregistrovali a vyzdvihli si mapky a inštrukcie ku
12 - kilometrovej trase. Oproti minulému roku sa mierne zmenila, no stále tradične viedla cez Sihoť, Brezinu, sídlisko Juh,
centrom mesta a späť na Ostrov. Cieľom niekoľkohodinovej
túry bolo navštíviť desať pohostinstiev a získať pečiatku.
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Energiu na cestu čerpali turisti poväčšine z piva, i keď sa
nevylučovali ani iné druhy tekutín. Aj tento rok sa na štarte
objavili nováčikovia, no pre ostatných sa stala „kukanka“ uţ
tradíciou. O obľúbenosti tohto pochodu svedčili aj mnoţstvá
tímových tričiek s „trefnými“ nápismi napríklad Pivné tulene,
Jednotka pivného nasadenia, Matička Sihoť Gang a Trenčiansky klub problémových alkoholikov, či vybavenosť pútnikov vlastnými kríglami.
„Zúčastňujeme sa putovania za pivom uţ piaty
rok,“ priznal Trenčan
momentálne ţijúci pri
Nitre Rado Janíček,
ktorý prišiel v sobotu do
svojho rodiska iba kvôli
pivu
a
kamarátom.
„Nikdy sa nám nestalo,
ţe by sme nezvládli vypiť počas trasy desať pív,“ konštatuje. Pitie piva za pochodu je
vraj lepšie ako na jednom mieste, veľkým bonusom akcie je
stretnutie s kamarátmi. „Stretnem tu ľudí, ktorých som rok
nevidela,“ zdôraznila Martina Baláţová. Skupinka kamarátov
z Trenčína chodieva na Kukanovu desinu dlhé roky, no vraj ju
málokedy absolvujú
aţ do konca. „Kaţdý,
kto má rád pivo, musí
byť na kukanke,“
tvrdí Janka Kudrnová, ktorá na svojho
priateľa Petra prezradila, ţe minulý rok
pochod nedokončil.
„Ale mal sedemnásť
434

pív,“ smeje sa Janka. Dôvodom minuloročného neúspechu bol
vraj vlastný program na trase. „Nazvali sme to Antikukanka a
chodili sme iba po baroch na Mierovom námestí,“ vysvetlil
Matúš Mesík, ktorý sa na pivnú akciu tešil celý rok. Kvôli
tomu, aby sa stretli všetci kamaráti, vraj jeden z nich prerušil
dovolenku v Tatrách. Podľa ďalšieho člena výpravy Petra
Rašiča nie je problém zvládnuť desať pív, ak sa človek dobre
naje a pravidelne trénuje. „Je to dlhá trasa, človek veľa vypotí,“ vysvetlil. Podľa propozícií podujatia však pitie piva na
jednotlivých stanovištiach vôbec nie je podmienkou absolvovania akcie. O tom, ţe Kukanova desina je známa po celom
Slovensku, svedčí aj mnoţstvo účastníkov z iných miest.
Pätnásťčlenná skupina kamarátov sem prišla vlastným autobusom z Ruţomberka. Jednou z delegácie bola aj Oľga Ondríková, pre ktorú to bola prvá skúsenosť. „Prehovorili ma
kamaráti, ktorí chodievajú pravidelne,“ upresnila milovníčka
piva. Skupina vraj kaţdoročne prespáva v kempe na Ostrove a
vţdy sa tešia aj na zábavu, ktorá tu je po ukončení pochodu.
Spojenie turistiky s pivom je podľa nich dokonalé. „Keď
chodíme na bicykli, tak nemôţeme piť kvôli policajným
kontrolám. Tu nám piť nikto nezakazuje,“ vysvetlil Lubo
Lauko. Ani tento rok „kukanka“ nekončila príchodom do
cieľa. V druţnej atmosfére sa tu snúbila za asistencie dobrej
hudby ľudská kolegialita so zlatým mokom aţ do ranných
hodín.
Vlastné poznámky
Na tohtoročnom Splanekore sa v sobotu 5. júla 2008 za
slnečného počasia predviedlo na Váhu medzi Ostrovom
a obcou Zamarovce pri pätnásť riečnych posádok na plavidlách s originálnym nápadom. Pri ich zostrojovaní sa tvorcovia nechali inšpirovať filmovými rekvizitami, exotickými
kultúrami, zvieratami či vtipnými témami. Do súťaţe plavi435

diel, v ktorej ide najmä o nápad a kreatívne stvárnenie sa mohli zapojiť všetci, ktorí dokázali svoj nápad dotiahnuť do finále a zhotovili plavidlo, ktoré sa dokázalo udrţať na vlnách
Váhu. Niektoré plavidlá mali len kapitána, iné pozostávali aj z
niekoľkočlenných posádok. Tie sa snaţili získať priazeň publika i porotcov nápaditými kostýmami či predvádzaním šou
priamo na plávajúcom korábe. Sobotný vietor, ktorý sa preháňal Ostrovom, bol však pre niektoré menšie plavidlá veľkým
problémom, iné sa tomu dokonca tešili.
Po skončení prehliadky mala najťaţšiu prácu odborná porota, ktorá musela vyhodnotiť všetky prihlásené plavidlá. Za
víťazné plavidlo bol vyhlásený a ocenený Domček na stračej
nôţke. Kapitán plavidla Ján Kučerka prezradil, ţe pri jeho
zostrojovaní
mysleli
nielen na dospelých, ale
chceli potešiť aj deti.
Za základ pouţili „podvozok“ plavidla, s ktorým súťaţili minulý rok
(bola na ňom sanitka).
„Chceli sme spraviť
niečo z klasického rozprávkového sveta, ţiadne počítačové hry. Na
víťazné plavidlo
jeho stavbu sme pouţili sme ţelezo, veľa dreva, kartón
a samozrejme slamu,“ uviedol. Na plavidle intenzívne
pracovali štyria ľudia počas siedmich dní.
Na druhom mieste sa umiestnila sedemčlenná posádka plavidla Tankový prápor. „Plavidlo vznikalo takmer mesiac
a stvorili sme ho z pneumatík, paliet, dreva, odpadkového koša a rúry. Všetko sme dômyselne ukryli pod maskovaciu vojenskú sieť. Je to tank, preto musí byť maskovaný a nechcem
prezrádzať naše konštrukčné schopnosti, aby nám ich nikto
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neodkukal,“ povedal Martin Slezáček. Posádka bola s umiestnením veľmi spokojná, pretoţe poskočili z deviateho miesta
v minulom roku na druhé miesto.
Na treťom mieste sa umiestnilo plavidlo vesmírna loď Conti
s robotmi Petrom, Zdenom a Jurom. I táto posádka bola so
svojím umiestnením spokojná, pretoţe v minulom roku sa
umiestnili s plavidlom Bábätká v kočiari na siedmom mieste.
Medzi desiatimi ocenenými posádkami boli aj tri exotické
slečny Simona, Katarína a Barbora na plavidle Hawai. Patrili k
dvom čisto ţenským
posádkam.
Posádka
plavidla Slnko – Seno Jahody bola inšpirovaná známou filmovou
komédiou a svoju prezentáciu doladili aj
plavidlo Tankový prapor získalo 2. miesto
zvukovo, reprodukciou
nosnej melódie filmu. Na plavidlo zohnali mnohé staroţitné
exponáty. Za posteľ od babky z Chocholnej ani nemuseli platiť, lebo bola vyhodená v stodole a sedávali na nej sliepky.
„Babka bola rada, ţe sa jej zbavila. Aj bicykel má uţ desiatky
rokov,“ uviedol hovorca posádky Richard Tuhela. Ten predstavoval babku z filmu, ktorá leţiaca v posteli odháňala dotieravú hydinu pierkom. Plavidlo budovali dva a pol týţdňa. Dopĺňať ho mal aj ţivý kohút, ale báli sa negatívnej reakcie
ochranárov zvierat. Tak ho spravili z polystyrénu. Medzi plavidlami nechýbala ani posádka vlaňajších víťazov, ktorá tento
rok postavila Prvú plávajúcu vzducholoď. Ako uviedol člen
posádky Ladislav Pavlík, všetkým konštruktérom doteraz ich
diela uleteli a im sa podarilo dotiahnuť vzducholoď k dokonalosti a táto pláva. Zaujímavým plavidlom bol dlho očakávaný
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most cez Váh od jeho autora Jána Alberta s aktuálnou témou
Most pre Trenčín, ktorou chcel upozorniť na snahy mesta o
vybudovanie ďalšieho mosta cez Váh. Pozornosť pútali aj
ďalšie plavidlá Biela mušľa od čiernej perly, vysávač zo Vsetína, futbalisti, Lienka Marienka, Dţamajka, Chorochtontochor, DţJee či Šak sme volado.
A ešte k histórii podujatia. Vie sa presne, ţe jeho začiatok
bol v roku 1981. No história nevie určiť, koľký ročník podujatia sa tento rok uskutočnil. Podľa organizátora podujatia Ing.
Jozefa Čermáka sa Splanekor konal do roku 1987. Potom
boli viaceré pokusy akciu oţiviť, no organizovanie sa dvakrát
prerušilo. V roku 2007
sa podujatie opäť obnovilo. Jeho zmyslom je,
aby sa ľudia počas leta
zabavili. Moţno konštatovať, ţe malo úspech,
lebo tých niekoľko tisíc
návštevníkov, ktorí prišli na Ostrov, sú toho najlepším dôkazom. Nielen
vesmírna loď Conti získala tretie miesto
po domácky vytvorené
plavidlá, ale aj vystúpenia tanečných a hudobných skupín
vytvorili perfektný ko-lorit podujatia.
Vlastné poznámky
Vo štvrtok 17. júla v podvečer 12. ročníka festivalu Baţant
– Pohoda sa v priestoroch mestskej veţe v Trenčíne uskutočnila vernisáţ výstavy fotografií známeho fotografa Ctibora
Bachratého pod názvom Pohoda vo veţi z uplynulých posledných ôsmich ročníkov festivalu. V úvode vernisáţe výstavy
sa predstavila trenčianska kapela Jamm Session Band a potom
vedúca Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr.
Renáta Kaščáková ako moderátorka všetkých prítomných
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privítala. V príhovore uviedla, ţe Mesto Trenčín v spolupráci
s občianskym zdruţením Mestská veţa sa rozhodlo v tejto
sezóne pre tých, ktorí si prídu pozrieť mesto z mestskej veţe,
oţiviť jej interiér i výstavami počas obdobia leta, aby dostala
veţa iný rozmer, nielen ako turistická atrakcia. Dnešná výstava je prvým podujatím, ktorým sa mestská veţa zviditeľňuje.
Výstavu zhodnotil kurátor
výstavy PhDr. Marián
Kvasnička v tom smere,
ţe osemnásť fotografií
Ctibora Bachratého je
akousi návnadou na prehliadku ďalších fotografií,
zverejnených v areáli trenčianskeho letiska. „Pri
vnímaní niekoľkých fotografií Ctibora Bachratého z Pohody
tieto patria neodmysliteľne ku koloritu tohto folkloristického,
hudobno-literárno-divadelno-psychiatricko-výtvarno-adrenalínovo - konzumačne - milenecko - relaxačno – tanečno - človekostredne, človečinou a pozitívnou vzťahovosťou voňajúceho festivalu.“ A pokračoval, ţe „Ctibor Bachratý vţdy potrebuje byť v kontakte, byť účastný, takpovediac vloţený
v deji. Čo si všíma, je moţno nazvať záznamom namáhavej
cesty človeka k výrazu, k vnútornej pravde, putovanie ku šťastiu a chvíľa, keď sa
tento zázrak šťastia
stane. Jeho záujem
o folklór a pohoda je
špecifickým aţ karnevalovým folklórom.“
Ctibor Bachratý má
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svoj vzor v nestorovi slovenskej fotografie p. Martinčeka,
ktorého „vizuálna sila spočívala v umení čakať a potom konať
Boţou iskrou v oku.“ Záver patril autorovi výstavy Ctiborovi
Bachratému, keď sa poďakoval všetkým, ktorí prišli na dnešnú
vernisáţ, ako aj tým, ktorí sa zaslúţili o realizáciu výstavy
v mestskej veţi v Trenčíne. Splnil sa mu sen, ţe ako bývalý
maturant v Trenčíne sa mohol vrátiť a predstaviť sa so svojou
tvorbou. „V mestskej veţi je kvalita a ten kto chce vidieť viac,
ta na pohode je ich vystavených ďalších 240 fotografií.“
Vlastné poznámky
Najväčší festival 12. ročník Baţant - Pohoda privítal
v dňoch 18 aţ 19. júla 2008 návštevníkov nielen z okolia
a celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Dvojdňové podujatie
ponúklo asi 150 vystúpení umelcov rôznych ţánrov. Na
bohatý program prilákali návštevníkov prominentné osobnosti
a skupiny, z ktorých
moţno spomenúť Fatboy Slim, Richarda
Müllera, Joan Baezovú, prvého československého prezidenta
po neţnej revolúcii
v roku 1989 Václava
Havla a ďalších.
Ale poďme po
poradí, ako sa to začalo všetko odvíjať. Začiatok festivalu zverili organizátori Dychovej hudbe Májovák z Ostravy a
slovenským Karpatským chrbátom. Na siedmich festivalových scénach nechýbali predstavitelia českej či slovenskej
scény, keď vystúpila Iva Bittová, Marián Varga so sláčikovým orchestrom, hudobník Peter Breiner, speváčka Jana
Kirschner. Spevák Richard Müller vyuţil svoju prítomnosť
na festivale, aby spolu s hercom Milanom Lasicom prezen440

tovali novú platňu, na ktorej naspievali pesničky Jara Filipa.
Návštevníkov uvádzali do varu i skupiny ako Para, Sto múch,
Midi Lidi, Polemic, Tata Boys. Lákadlom pre fanúšikov bolo
aj mnoţstvo zahraničných interpretov rôznych hudobných
ţánrov, z ktorých moţno spomenúť The Plastic People of the
Universe. Stalo sa uţ tradíciou, ţe na festivale nesmie chýbať
váţna hudba. I tento rok nebol výnimkou, lebo vystúpila
opera Slovenského národného divadla s londýnskym zborom Royal Choral Society.
Súčasťou programu festivalu bola nielen hudba, ale aj
filmové predstavenia, divadlo, diskusie, básnická súťaţ
a workshopy. Mimoriadne bohatý a nabitý program mal exprezident Václav Havel, keď boli uvedené inscenácia jeho hry
Audiencia a Protest, zúčastnil sa autogramiády, na ktorej
podpisoval svoje eseje z rokov 1968 aţ 1988, ktoré boli príleţitostne vydané práve na festivale
a zúčastnil sa panelovej diskusie
s účastníkmi festivalu.
Pekným zakončením prvého dňa
festivalu v skorých ranných hodinách uţ druhého dňa 02,00 h bol
dvadsať minút trvajúci ohňostroj,
ktorý na záver účastníci ocenili
potleskom.
Na záver, čo dodať k priebehu
festivalu. Hádam to najdôleţitejšie,
ţe všetky podujatia si uţili účastníci festivalu do sýtosti, bez rušivých momentov ako sú výpadky
programu či iné nedostatky podujatia, dokonca aj počasie sa umúdrilo a slniečko svietilo po
celý čas.
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Je namieste zhodnotiť bezpečnostné opatrenia, ktoré plnila
polícia počas trvania festivalu. Do bezpečnostných opatrení
polície boli zaradení policajti v rámci celého Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Polícia dohliadala
na dodrţanie verejného poriadku v samotnom meste Trenčíne
a v priľahlých obciach. Nad bezpečnosťou v areáli festivalu
dohliadala súkromná bezpečnostná sluţba, ale celkovú situáciu monitorovala i polícia. Policajti skontrolovali počas všetkých dní cca 500 osôb a cca 1.200 motorových vozidiel.
Kontrolovali všetky motorové vozidlá, ktoré odchádzali
z areálu festivalu. Policajti uloţili 58 pokút za priestupky vo
verejnom poriadku. Dopravní policajti zadrţali 8 vodičom vodičský preukaz za poţitie alkoholických nápojov a riešený bol
aj jeden cyklista za alkohol. Celkovo bolo predvedených 8
osôb na policajný útvar. Vyriešené boli 4 majetkové priestupky. Na dopravný inšpektorát oznámili policajti 6 prípadov.
Počas bezpečnostných opatrení nedošlo v Trenčíne, v jeho
okolí aj v areáli festivalu, k narušeniu verejného poriadku.
Policajti zistili počas festivalu štyri trestné činy :
- bol to pokus krádeţe auta zn. Škoda Felícia, z ktorej bol
obvinený júla 24 - ročný muţ zo Serede;
- v piatok dňa 18. júla 2008 o 19.30 h sa zranil 20 - ročný
muţ z Partizánskeho a 18 – ročná ţena, ktorí bez vedomia
vodiča naskočili na plošinu nákladného auta, pričom keď
auto zrýchlilo, tak z uvedenej plošiny zoskočili. Ţena utrpela drobné odreniny, muţ ťaţké zranenia. Polícia začala vo
veci trestné stíhanie ublíţenia na zdraví z nedbanlivosti;
- v sobotu dňa 19. júla 2008 odcudzil neznámy páchateľ muţovi z Trenčína mobilný telefón v hodnote 5.500 korún;
- v nedeľu dňa 20. júla 2008 bolo začaté trestné stíhanie pre
prečin ublíţenia na zdraví 32 - ročného muţa zo Zlatých
Moraviec, ktorý nepozorovane vyliezol na nákladné auto
zn. Mercedes Benz, (robilo údrţbu plochy, kde sa konal
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festival). Muţ po zabrzdení auta spadol na zem a utrpel
ťaţké zranenia.
Vlastné poznámky
Úvodný koncert Kultúrneho leta Zlatovce 2008 Moravanky za dirigovania Jána Slabáka prilákal v poslednú júnovú
nedeľu 29. júna 2008 do parku pri Kultúrnom dome
v Trenčíne – Zlatovciach vyše 600 divákov. Potlesk od prítomných divákov dostala aj ďalšia hudba Mistříňanka
z Mistřína. Pokiaľ prvému podujatiu počasie prialo, to však
nemoţno hovoriť o druhom podujatí dňa 20. júla 2008. Vtedy
sa zamračilo a prinieslo dáţď, čo však vyznavačov dychovky
neodradilo. Vystúpenie dychovky Limena Glazba Bedekovčina z Chorvátska veľmi nepresvedčilo, zrejme neskúsenosťou, spôsobené nízkym vekom muzikantov. Zlý dojem
napravili vystúpenia Bodovanky, Textilanky, Vistučanky
z Vištuku a Straňanky z Květnej - Strání.
Info Trenčín 31.07.2008
Pomocná evidencia 405/1/08
Dňa 25. júla 2008 v piaristickom kostole v Trenčíne v rámci
tohoročného Kultúrneho leta znela baroková hudba v podaní
francúzskeho speváckeho zboru Montéclair z Langres a Komorného orchestra mesta Trenčín za dirigovania Terry Mc
Namaru. Pred koncertom vysvetlil poslucháčom moderátor Bernard Colin z hosťujúceho speváckeho zboru,
ako vlastne došlo k tomu, ţe dnes mohli koncertovať
v Trenčíne.
„Na začiatku to bolo
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stretnutie s Renátou Kaščákovou pri príleţitosti konania medzinárodnej konferencie opevnených miest za hradbami v roku
2006 v Trenčíne. Vtedy sme vyuţili náš pobyt v Trenčíne na
nadviazanie kontaktu s Komorným orchestrom mesta Trenčín,
ktoré vyústilo do jednomyseľného priania uskutočniť spoločný koncert. Vďaka porozumeniu Mesta Trenčín sa nám tento
zámer podaril. Ďakujeme Mestu Trenčín, ţe nás prijalo a
ďakujeme aj orchestru, ţe súhlasilo, ţe bude s nami bude hrať.
A tak dnes vám teda zaznie európska hudba, prezentovaná
komorným orchestrom z Trenčína, speváckym zborom z Francúzska, ktorých diriguje Angličan Terry Mc Namara, Som
veľmi rád, ţe sa môţeme predstaviť s programom barokovej hudby
v tomto
prekrásnom
skvoste z obdobia baroka. Prajem vám príjemné počúvanie.“ Jeden
a polhodinový koncert
zakončený
skladbami
velikánov barokovej hudby J. S. Bacha „Dona Nobis Pacem“
a G. F. Händla „Mesiáš“ prinieslo poslucháčom radosť a umelecký záţitok, vyjadrený dlhotrvajúcim potleskom na záver
koncertu.
Vlastné poznámky
V neskoré popoludnie v nedeľu 27. júla 2008 si pripomenuli
občania mestskej časti Trenčína – Kubra 120. výročie vzniku
dychovej hudby v Kubra a 75. výročie vzniku folklórnej skupiny Kubra. Prichádzajúcich občanov koncertovaním vítali dychová hudba starších muzikantov z Kubry. Podujatie otvorila
a prítomných hostí a návštevníkov podujatia privítala Helena
Jantošová. Potom pozvala na pódium bývalého vedúceho fol444

klórneho súboru Kubra Stanislava Lišku, aby priblíţil významné historické míľniky oboch kultúrnych telies. Na začiatku svojho príhovoru citoval výpoveď 91 ročnej babky
Hlaváčovej – Janíčkech z roku 1971, ţe „kubranských chlapcov k dychovým nástrojom pritiahol klarinetista vojenskej
hudby Oriešek, pochádzajúci z Dolnej Súče. Do Kubry sa
priţenil. Týmto vstúpila do dediny svetská kultúra. On stál aj
pri zrode prvej dychovky v roku 1888, ktorá ukončila svoju
činnosť v roku 1905. Vtedy sme nemali kostol ani školu.
O divadle sa ani nechýrovalo. Po prvej svetovej vojne v roku 1919
zaloţili druhú dychovú
hudbu Štefan Ďuriga
a Ján Dobiáš, ktorým
pomáhali nacvičovať
rtm. Dvořák a František
Terkovský z vojenskej
hudby v Trenčíne. V roku 1926 zaloţil Ján Markuš tretiu
dychovku s kapelníkom Jánom Ševčíkom. Jej základ tvorili
muzikanti predchádzajúcej hudby a jej počet sa ustálil na 24
členoch. V tom období sa stala kubranská dychovka známy na
celom okolí. Po druhej svetovej vojne sa pričlenili k závodnej
hudbe firmy Thiberghien a potom spoločne so Súčanmi tvorili
jej základ. Na dvadsaťpäťročnú históriu nadviazala v roku 1967
štvrtá dychovka vedená
Ernestom Knotekom.
Ako povedal, „boli to
mladí chlapci po vojenčine, ktorí chceli
veľmi veľa dokázať.
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Za pár rokov sa títo zväčša uţ mladoţenáči vypracovali cez
skúšky, svadby a zábavy na takú úroveň, ţe keď hrali čardáš
alebo polhodinovú hru poliek, človeku aţ mráz po chrbte
prechádzal. Len škoda, ţe mnohí z nich odišli do večnosti.
Všetkým treba vyjadrujem úprimné poďakovanie. Po nich
nastúpila omladina, všetko chlapci pred vojenčinou pod vedením Michala Webera a potiahli štafetu o ďalších osemnásť rokov. Uţ sedemdesiatpäť rokov uplynulo od vtedy, čo tunajšia
učiteľka Štefánia Hajduchová s kapelníkom dychovej hudby
Jánom Ševčíkom stmelili sedemdesiat nadšencov spevu, hudby, tanca a folklórna skupina bola na svete. Premiéru mali
21. mája 1934 v Zemkech humne, ktoré malo u domácich
veľký ohlas,“ povedal Stanislav Liška. Chýr o skupine sa rozletel a prišli prvé ponuky o vystúpenia do Valašského Mezeříčí, Trenčianskych Teplíc. V roku 1936 skupina vítala v Trenčíne prezidenta ČSR dr. Eduarda Beneša a v Bratislave rumunského kráľa Karola 2. Po vojnovej odmlke sa v roku 1946
zúčastňuje sa folklórneho festivalu v Stráţnici odkiaľ si priniesli víťazstvo spomedzi tridsiatich súborov. Potom nasledovali vystúpenia v Brne, Stráţnici, Budapešti a ďalšie mestá.
Obnovená matičná činnosť v roku 1968 dala impulz na oţivenie folklórnej skupiny a uţ 1. júna 1969 sa prezentuje v dedine pri váľaní mája a nasleduje rada vystúpení v bývalej Juhoslávii, Poľsku i na Slovensku. Je to uţ 40 rokov nepretrţitej
aktivity, ktorou folklórna
skupina
šíri
krásu
kubranského a slovenského folklóru. „Treba
vám všetkým úprimná
vďaka, ktorí ste sa pričinili, ţe svojráz našej
dediny ešte ţije, prajem
vám príjemný umelecký
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záţitok,“ povedal na záver Stanislav Liška.
No a potom sa rozbehol kultúrny program koncertom mládeţníckej dychovej hudby Františka Hečku z Dolnej Súče.
Potom v samostatnom
bloku vystúpili tanečníci folklórneho súboru
Druţba
a program
ukončili
tanečníci,
speváčky a hudobníci
jubilujúcich súborov
z Kubry. Program potom pokračoval v ľudovej zábave, v ktorej
do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba Opatovanka.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 14.08.2008
Pomocná evidencia 430/1/08
Salvou z dela na Mierovom námestí sa v pondelok 28. júla
2008 večer o 19,00 h začali historické slávnosti v Trenčíne.
Slávnostný sprievod zástavníkov, zbrojnošov, dvorných dám,
sokoliarov priviedol na koči ťahanom párom vraníkov pána
Váhu a Tatier Matúša Čáka do vymedzeného priestoru Mierového námestia, ktorým bolo pieskové kolbište, odkiaľ
pozdravil všetkých prítomných. Po privítaní
bojovej druţiny, pozval
k sebe predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH
a primátora
Mesta
Trenčín Ing. Branisla447

va Cellera, ktorí slávnostným vyhlásením povolili poriadanie
historických slávností. Počas celého nadchádzajúceho týţdňa
bolo centrum mesta kaţdý deň od 28. júla aţ do 1. augusta
2008 popoludní a vo večerných hodinách dejiskom historických sprievodov, jarmoku starých remesiel, šermiarskych
súbojov, predstavení sokoliarov, hudobných alebo tanečných
vystúpení. Oproti minulým ročníkom sa historické slávnosti
konali uprostred Mierového námestia na pieskovom kolbišti
rytierske súboje na koňoch, ktoré pripravil súbor Honoris
z Mladej Boleslavi. Rytieri proti sebe bojovali kopijami, sekerami, mečmi a vôbec všetkým, čím sa mlátili bojovníci za
panovania Matúša Čáka. Na vystúpení nechýbali sokoliari
z banskobystrickej sokoliarskej skupiny sv. Bavona, pretoţe
sokoliarstvo bolo v tých časoch obľúbené. Na Mierovom námestí sokoliari predviedli lety so svojimi dravcami. Pre tento
účel na námestie bolo dovezeného 60 ton piesku,“ uviedla
vedúca Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr.
Renáta Kaščáková.
Historické
slávnosti vyvrcholili 15.
ročníkom Trenčianskych
hradných
slávností, ktoré sa uţ
tradične
konali
v priestoroch hradného amfiteátra a na
hornom
nádvorí
Trenčianskeho hradu
v dňoch 2. aţ 3. augusta 2008. Na dolnom nádvorí hradu prebiehali rôzne súťaţe, lukostreľba, vozenie na koňoch, ukáţky
remeselníckych činností a dobový jarmok. Na hornom nádvorí
pod Matúšovou veţou hralo pre deti divadlo Babscens. Vyvrcholením celého podujatia bol sobotný večerný galaprogram
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s najlepšími šermiarskymi vystúpeniami skupín zo Slovenska
a Čiech, sokoliarov sv, Bavona, tanečníkov a ţonglérov a
veľkolepou ohňovou šou. Organizátori pre návštevníkov pripravili aj rôzne hry, súťaţe, či vozenie na koňoch, lukostreľbu,
dobový záprah, divadelné tanečné či hudobné vystúpenia.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 14.08.2008
Pomocná evidencia 421/1/08, 430/1/08
Pri príleţitosti 300. výročia bitky protihabsburského povstania Františka 2. Rákocziho, v ktorom sa stretli sily kuruckého a cisárskeho vojska, nazývané aj labancami, pripravila
obec Trenčianska Turná spoločne s Vojenským historickým
ústavom v Bratislave vedeckú konferenciu dňa 1. augusta
2008 venovanú historickému pozadiu tejto jednej z posledných stavovských bitiek. Pri tejto príleţitosti vydali aj publikáciu, pamätné medaily, mince, poštový lístok a pečiatku.
Konferencia pozostávala z dvadsiatich prednášok. Prednášky
rozšírili aj o tému boja proti poddanstvu. V jednom z manifestov František 2. Rákoczi
prisľúbil všetkým, ktorí sa zapoja do bitky, ţe vo víťaznom
boji budú oslobodení z poddanstva. Avšak, ako tvrdí historik, zostalo len pri sľuboch,
lebo poddaní museli počkať
ešte ďalších stopäťdesiat rokov aţ do rokov 1848-49.
Prednášatelia, historici svoju pozornosť venovali najmä hlavným protagonistom bitky z cisárskej aj kuruckej strany, pretoţe podľa Segeša málokto vie zrekonštruovať úlohu radového
vojaka. Jednoduchý človek musel bojovať za menej známe či
úplne cudzie záujmy. Ţivot bezmenného hrdinu je ťaţké pri449

blíţiť. Podľa historika je veľmi dôleţité si pripomínať tieto
udalosti. Nie preto, ţe by sme chceli propagovať vojny, ale
chceme im takto predchádzať. Prednášajúci spracovali aj vývoj vojenstva, politické pozadie doby i poslanie a ciele povstaní. Referáty, ktoré si pripravili slovenskí aj zahraniční historici sa stali súčasťou publikácie s názvom Neďaleko od
Trenčína. K trojstému výročiu bitky vznikli aj bronzová a
medená medaila i pamätná minca, ktorú dal pôvodne raziť
František 2. Rákoczi. Konferencie sa zúčastnili aj filatelisti,
ktorým bola určená pamätná pečiatka a pamätný poštový
lístok.
Z histórie je známe, ţe bitka v Hámroch sa odohrala 3. augusta 1708. Podľa historika Vladimíra Segeša z Vojenského
historického ústavu išlo o jednu z najväčších a najrozhodujúcejších bitiek posledného protihabsburského povstania Františka 2. Rákociho. Podľa historika sa bitka zo začiatku vyvíjala rôzne a prevahu mali kuruci. Nakoniec však vyhralo
cisárske vojsko, z čoho sa kuruci nikdy nespamätali. Historici
toto obdobie pomenovali storočím ťaţivého nepokoja, ktorý
skončil aţ v roku 1711 uzatvorením Satmarského mieru, pričom sa neblaho zapísalo najmä na poddanom ľude. Pred tristo
rokmi obsadili okolie Trenčianskej Turnej mnohé tisícky vojakov. Medzi nimi boli jazdci, pechota aj delostrelectvo, pričom sa bojovalo podľa novodobých zásad boja. O výsledku
však rozhodla cisárska jazda, ktorá bola lepšie organizovaná a
disciplinovanejšia. Podľa Segeša bola kuruckým hendykepom
zlá výzbroj a skutočnosť, ţe nešlo o pravidelnú armádu.
„Cisárska mala dobrý výcvik. Rozhodol však aj psychologický
moment,“ zdôraznil. Keď podľa neho vojaci na kuruckej strane videli, ţe niektorí z ich radov utekajú, začali ustupovať a
pechota bola ponechaná napospas. Tým sa vojsko morálne
zrútilo.
Trenčianske noviny 11.08.2008
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Pomocná evidencia 427/1/08
Vernisáţou v Mestskej veţi otvorili v piatok 1. augusta
2008 autorskú výstavu Juraja Tomana, študenta Akadémie
umení v Banskej Bystrici s názvom Olejomaľby. V poradí
tretia tohtoročná výstava v Mestskej veţi sa niesla v melancholickej nálade. „Je koncipovaná do troch častí. V predsieni
veţe sa nachádzajú figurálne kompozície, na poschodí sú
portréty a najvyššie sú obrazy priestorov pre Ľudí bez ľudí. Sú
to maľby domu Krištof, ktorý zhorel a banskobystrickej
stanice,“ vysvetľuje mladík, ktorému namaľovanie vystavených obrazov trvalo jeden rok. Figurálne kompozície sú inšpirované realitou, videným a zaţitým a sú kombinované s autorovými archetypálnymi predstavami priestoru. „Sú to obrazy o
predstavách. Človek sa akoby túla po lese, kde sa ľudia
prechádzajú akoby po námestí. Často neviem, aký bude výsledok obrazu. To je to dobrodruţstvo, ktoré ma na maľovaní
baví,“ hovorí o svojej záľube dvadsaťdvaročný Juraj. Začínal s
portrétovaním a stále sa k nemu vracia „Snaţím sa prekročiť
videné a reálne. Potom sa zase akoby vrátim k skutočnému.“
Niektoré autorove obrazy vznikli za pár hodín, namaľovanie
iných mu trvalo mesiace. Mladý umelec pouţíva najmä tmavé
farby, ktoré vytvárajú pochmúrnu, aţ temnú atmosféru. „Často
sa snaţím namaľovať svetlý obraz, ale nejde mi to. Nie je to
však preto, ţe by som bol smutný. Raz by som chcel maľovať
svieţo a preklenúť tmavosť,“ zakončil. Piatkové otvorenie
výstavy spríjemnilo hudobné osvieţenie v podaní Jána Ančica
a Martina Kumpána.
Vlastné poznámky
Výstava pod názvom „Čriepky z beţného ţivota Trenčanov na prelome 19. a 20. storočia“ sa uskutočnila 8. augusta 2008 v Ţupnom dome z jeho depozitov. Ojedinelá výsta451

va podľa slov kurátora PhDr. Vlastimila Hábla by mala hlavne potešiť na duši. V troch výstavných miestnostiach boli
vystavené desiatky exponátov z dôb, keď sa Uhorsko pomaly
stávalo minulosťou. A tak pred návštevníkmi defilovali obrazy, fotografie, šaty, slnečník, vejáre, klobúky, holiace potreby,
hudobné nástroje, tabatierky, fajky, hodinky a ďalšie všedné
predmety. Pripraviť oddychovú výstavu pracovníkom Trenčianskeho múzea trvalo týţdne, pretoţe samotnej inštalácii
predchádzalo dlhé preliezanie depozitov. „Prezreli sme odľahlé kúty, najvyššie regály a najtmavšie miesta,“ povedal po
vernisáţi PhDr. Vlastimil Hábl. Trenčianske múzeum sa
rozhodlo pripraviť podobnú výstavu aj v mesiaci október,
ktorá však bude venovaná ţivotu Trenčanov v prvej Československej republike
Trenčianske noviny 18.08.2008
Pomocná evidencia 425/1/08
V nedeľu 10. augusta 2008 popoludní na ihrisku Základnej
školy Trenčín, Hodţova ul. sa uskutočnil prvý ročník festivalu
pod názvom Najväčší dar je priateľstvo. Podujatie, ktoré
zmenilo ihrisko na kultúrne javisko si vytýčilo za svoju úlohu
umoţniť prekonanie rasových predsudkov medzi jednotlivými
etnikami ţijúcimi na Slovensku ako sú Indovia, Pakistanci,
Vietnamci a iných národností a etník ţijúcich na Slovensku.
Organizáciou podujatia sa veľmi dobre zhostilo občianske
zdruţenie
Spoločnosť
slovensko-indického priateľstva. Punc
mimoriadnej
dôleţitosti podujatiu nasa452

dila aj účasť veľvyslankyne Indickej republiky v Slovenskej
republike J.E. Homai Saha. Po privítaní hostí sa o dobrú
náladu podujatia postaral svojím vystúpením rómsky súbor
Khamoro, ktorý svojím temperamentom rozihral ţilky mladých aj starých účastníkov. Do víru podujatia sa aj zásluhou
míma uja Jána postupne zapájali deti prisťahovalcov, deti
z Detského mestečka Zlatovce a chronicky choré deti z Archy
a postupne sa začali nadväzovať kontakty všetkých účastníkov
podujatia, starých aj mladých bez ohľadu na farbu pleti či
vierovyznanie.
Kým staršia mládeţ sa postupom času preorientovala
v ďalšej časti programu na športovanie, tí najmenší sústredili
svoju pozornosť na premietanie starého indického eposu –
Rámajanu, pojednávajúci o unesenej princeznej Síte a smutnom princovi Rámovi,
ktorý ju aj za pomoci
priateľov - zvierat aj našiel na ostrove Šri Lanka.
Priateľstvá a dobrú pohodu podujatia umocnila
aj ochutnávka jedál zhotovených podľa receptov
starých materí. Všetkým
účastníkom sa podujatie
páčilo a prisľúbili svoju
účasť aj na pokračovaní festivalu v Artkine Metro dňa 4. septembra 2008, kedy sa uskutoční výstava fotografií a premietanie filmu z podujatia. Súčasne bude otvorený festival
India plná farieb.
Vlastné poznámky
Občianske zdruţenie Mestská veţa Trenčín počas tohoročnej letnej sezóny poskytlo nahliadnuť občanom mesta a
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návštevníkom mestskej veţe do tvorby súčasných mladých
umelcov z Trenčína, naposledy na vernisáţi výstavy
fotografií
pod
názvom
V očakávaní dňa 22. augusta 2008, čerstvej absolventky filmovej a divadelnej
vedy v Olomoci Veroniky
Markovičovej. Autorka na
vernisáţi vo svojom príhovore konštatovala, ţe „nainštalovaná
výstava je zloţená z dvoch častí. Prvá časť predstavuje
výtvarné práce jej priateľov z Petrohradu Svetlany Popadinec,
Pavla Pičugina a Júlie Gogoľ, umiestnené vo všetkých troch
podlaţiach mestskej veţe. Druhú časť výstavy tvoria tri desiatky mojich fotografií, na ktorých dominantou osobou je
moja priateľka Vierka Marčeková, na tehotenstve ktorej som chcela vizuálne zvýrazniť príchod nového ţivota, jej premeny v matku vyjadrené pokorou, trpezlivosťou a radosťou.“ Fotografiami, ktoré vznikali v rodnom meste – pri Váhu, Čerešňovom
sade či u priateľky Vierky, snaţila sa autorka zviditeľniť pocity, zrkadliace sa v kvitnúcej jari, končiace v radostnom
narodení očakávaného dieťaťa.
Autorka výstavy v prológu k výstave napísala : „Trávila
som s týmito obrazmi hodiny osamote v takmer úplnej tme fotokomory a spoločne s ostatnými sme čakali na narodenie
Samuela, čo znamená dar Boţí. Nech je preto táto výstava
oslavou prijímania nového ţivota, prirodzenej krásy ţeny
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a príchodu nového jedinca. Nech je oslavou hladkajúcej a
prísnej lásky rodičov a detí.“
Vlastné poznámky
Mestská galéria v Trenčíne pripravila bola počas letných
prázdnin mimoriadne aktívne a pre svojich návštevníkov v ich
závere pripravila lahôdku v podobe výstavu obrazov
a fotografií umeleckej dvojice Milana a Vladislava Malastových, ktorej dali svojský názov „M 2“.
Vystavujúcich výtvarníkov a návštevníkov na vernisáţi
výstavy dňa 25. augusta 2008 privítala vedúca odboru kultúry
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Janka Masárová a po
hudobnom vstupe klavíristu Dušana Jacka tvorbu vystavujúcich výtvarníkov predstavila Silvia Rajčanová z Turčianskeho múzea v Martine. Vo svojom príhovore uviedla, ţe obaja výtvarníci sa nestretli na tejto výstave náhodou, nie preto,
ţe sú bratia, ale preto, lebo „búrajú ustálené a konformné
pohľady na svet i na dejiny umenia.“
Pri hodnotení Milana Malasta konštatovala, ţe „vychádzal
vo svojich začiatkoch z realistickej fotografie a v súčasnosti
svet nielen reprodukuje, ale predovšetkým pretvára. Jeho fotografie nezostávajú v úlohe príţivníka parazitujúceho na kráse
ľudským okom videného sveta, ale inštalovaním a inscenovaním rôznych rekvizít
zasahuje do sveta okolo
seba a vyuţitím manipulačných technológií, myslí
sa tým fotoaparát a počítač
mu vkladá subjektívny ráz.
Na zdanlivo banálnych veciach a javoch demonštruje
metaforu ţivotných právd
Waterworld
ako napríklad smrteľnosť. Váţne vizuálne podnety ako naprí455

klad Tatry po ţivelnej pohrome neponíma tradične tragicky,
ale hravo experimentuje s pozostatkami tragédie v prekvapivých estetických momentoch. Fotografia je pre neho nielen
médiom tvorby, ale i spôsobom ţivota, komunikácie so sebou,
s druhými a s celým svetom.“
„Vladislavova maliarska tvorba je venovaná surrealistickým
kompozíciam“, zhodnocuje kurátorka a pokračovala. „Väčšina
vystavených diel predstavuje jeho tvorbu za posledných troch
rokov. Interpretuje diela a osobnosti veľkých dejín umenia.
Kaţdému divákovi dáva
šancu, aby svojím pohľadom na dielo dopovedal
vetu, ktorú on ako autor
nechal bez bodky. Niekedy však dodáva autor
svoju bodku vo forme
vlastnej maliarskej výpovede. Vypoţičiava si
Dedičný hriech
fragmenty cudzích a vlasných diel a tieto následne cituje, parafrázuje, štylizuje a podobne. Vyuţíva tak známe princípy,
známe z dejín umenia. Vytvára, ako sám hovorí, obrazy
v obrazoch. Pohráva sa s rôznymi polohami vzťahu kópie
a originálu. Od verného prepisu privlastneného diela, cez jeho
zrkadlenie, koláţovanie či násobenie. Sme svedkami, ţe
originál vstupuje do kópie a kópia do originálu. Kde je hranica, ponecháva človeku, ktorý vystavený obraz posudzuje.“
Na záver vystavujúci autori poďakovali za moţnosť
vystavovať v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Barborin palác Trenčianskeho hradu bol dňa 5. septembra
2008 miestom vernisáţe výstavy trenčianskeho rodáka Ladislava Beráka pri príleţitosti 70. rokov pod názvom Lovy ma456

liarskym štetcom, v ktorom uplatnil svoje poľovnícke reflexie.
Vernisáţ výstavy otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea
Katarína Babičová a privítala vzácnych hostí – predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, pomocného biskupa a generálneho vikára Spišskej
diecézy Jeho Excelenciu Mons. Andreja Imricha, evanjelického farára zo Ţiliny Radoslava Danku a ďalších hostí.
Výstavou prítomných hostí previedol kurátor výstavy PhDr.
Marián Kvasnička. V úvode svojho príhovoru uviedol, ţe
„keď do slovenského výtvarného umenia vstupoval sochársky
elév Ladislav Berák, mohol sa
oprieť jednak o presvedčivo silnú
tradíciu, ale aj novší estetický diskurz moderného umenia, ktoré po
druhej svetovej vojne akcelerovalo. Študoval u profesora Kostku
v Bratislave. Vo svojich prácach
zanechal dar estetického očarenia čímsi archetypálnym a atavistickým – loveckou vášňou a láskou k prírode. Revitalizáciou poľovníctva v súčasnosti prišlo aj na lovecké témy.
Laco Berák jedným z mála tých, ktorý nemusel robiť nijaké
kotrmelce, lebo po celý čas bol poľovníkom, ktorý pozná
anatómiu lesa zvnútra, cíti tlkot zvieracieho srdca.“ Venoval
sa aj pamätníkovej
a portrétnej tvorbe Štefánika, Hlinku, Štúra.
Jubilujúceho
umelca
pozdravili MUDr. Pavol Sedláček, MPH,
Mons. Andrej Imrich
a Radoslav Danko.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 480/1/08
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Premiérovému uvedeniu filmu Tobruk v Trenčíne dňa
5. septembra 2008 predchádzala „roadshow“ automobilovej
techniky, zbraní, materiálu a výstroja z afrického bojiska na
Mierovom námestí. Súčasne sa prezentovalo Regrutačné stredisko Trenčín. Nepochopiteľné pre náhodných návštevníkov
bolo, ţe vţdy hlučne ozvučené námestie počas iných najmenších podujatí tento raz zostalo nemé. Pomerne veľa ľudí
vôbec nechápalo, čo sa to na námestí
deje. Kto sú títo vojaci a čo tam chcú.
„Dobrovoľníci“ v exotických rovnošatách československého 11. pešieho
práporu – Východného sa tu pokúšali
najsmelším zvedavcom poskytnúť aspoň minimálne informácie, čo vlastne
prezentujú. Niektorí návštevníci bolo
obohatení o informáciu, ţe naši vojaci
bojovali v Afrike. Organizátori podujatia zrejme podcenili prezentáciu premiérového filmu, keď jeho reklame
bol v malom stane premietaný videofilm o premiérovom filme
a na stole boli poloţené plagáty a pohľadnice. Celé sa to
vyvŕbilo na premiérovom filmovom predstavení, keď bolo
zrejmé, ţe kinosála v Zábavno-obchodnom centre MAX Cinemax nebude kapacitne stačiť, pretoţe záujemcov vzhliadnutie nového filmu bolo viac ako kapacita kinosály. Mnoho
ľudí muselo nakoniec z kinosály odísť...
Tým, ktorí sa na premiéru film Tobruk nedostali, treba
povedať, ţe je výpoveďou bojovej činnosti československých
vojakov na Blízkom východe, ktorí sa začali formovať koncom júna 1040 v tábore Az Sumeiriya ( Pa-lestína ) v 4. čs.
peší pluk krátko po poráţke Francúzska. Začiatkom júla bol
presunutý do tábora v Gedere, kde bol k 1. novembru reorganizovaný. Vznikla tu čs. vojenská skupina, ktorej súčasťou
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bol vytvorený 11. peší prápor – Východný ( veliteľ pplk. Karel Klapálek ) a výcvikové stredisko. Koncom februára 1941
bol 11. peší prápor – Východný premiestnený do Egypta, do
Sidi Bishr ( asi 20 km od Alexandrie ) a potom do Agami, kde
stráţil zajatých talianskych zajatcov a podieľal sa na stráţení
prístavných zariadení v Alexandrii. Prápor mal vtedy asi 430
osôb. V júni 1941 sa prápor
podieľal na ochrane poľných letísk pri Marsa Matrúh, asi 200 km z. Alexandrie. Prápor v tej dobe
mal asi 750 osôb – mal štyri
pešie roty, rotu sprievodných zbraní, veliteľskú a zabezpečovaciu
jednotku.
Koncom júna bol prápor
odoslaný do Sýrie, kde sa zúčastnil bojov anglických vojsk
proti francúzskej Cudzineckej légii, ktorá sa nepridala na
stranu exilovej vlády a vykonával stráţnu sluţbu na sýrskotureckom pohraničí.V druhej polovici októbra 1941 bol
prápor presunutý do obkľúčeného Tobruku (v Lýbii ), kde bol
podriadený poľskej brigáde karpatských strelcov a podieľal sa
na obrane západného sektora. Od 11. decembra 1941 prešiel
do zostavy anglickej pešej divízie a od začiatku roka 1942 do
zostavy indickej pešej divízie. V apríli 1942 bol prápor
presunutý do Palestíny, kde bol v polovici mája reorganizovaný na 200. ľahký protilietadlový pluk, s veliteľom plk.
Klapálkom. Pluk sa skladal z troch práporov, zo spojovacej a
dielenskej čaty. Začiatkom druhej polovice roka 1942 sa 200.
pluk podieľal na protilietadlovej obrane prístavu v Haife,
letiska pri Bejrúte a Alexandrii. Od začiatku roka 1943 bol
zasadený do protileteckej obrany prístavu v Tobruku a
neďalekých letísk a svoje poslanie tu ukončil v polovici roka
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1943 a 5. júla začal premiestňovať jednotky ( 1320 osôb ) do
Veľkej Británie.
Vlastné poznámky
Človek, ktorý sa pohybuje medzi organizátormi kutúrnospoločenského ţivota Trenčína môţe so spokojným svedomím
konštatovať, ţe kultúrne kontakty medzi mestami Trenčín
a Uherské Hradište sú mimoriadne intenzívne. Dlhoročné
priateľské kontakty umoţňujú prostredníctvom vzájomných
výmenných výstav prehlbovať a upevňovať bratské stretnutia a setkání. Naposledy to boli výstavné priestory Katovho
domu, ktoré priblíţili jeho návštevníkom
výtvarnú tvorbu vo Folklórnych inšpiráciách Lenky Jurečkovej. Kurátor
výstavy Ing. Ján Tluka o jej tvorbe na
vernisáţi výstavy 6. septembra 2008 povedal, „ţe jej najväčšou inšpiráciou
z kopaníc
a podnetom je všetko, čo je spojené folklórom a moravskou krajinou. Jej obrazy neobyčajne dýchajú
ţivotom, slnkom a pulzujú rytmom moravskej ľudovej hudby
a tanca. Svoje precítenie s hudbou, spevom a tancom prenáša
neobyčajnou ľahkosťou na plátno či papier bez zbytočných
detailov, ktorému však kaţdý ľahko porozumie. Autorka pouţíva
celý rad výtvarných techník
(kresbu, olejomaľbu, akryl, monotópiu), ktorých spoločným znakom
je vţdy skratka, štylizácia. Zdôrazňuje precítenie rytmu, farieb a svetla. Vďaka dobrému zmyslu pre kompozíciu vyznievajú jej
obrazy rovnako dobre v komornom formáte, ako aj na veľkom
plátne.“ Čo povedať na záver, alebo ako sa vyjadriť k výsta460

ve ? Keď by som chcel niekomu vysvetliť, čím je charakteristický folklór, tak určite by som ho poslal pozrieť obrazy
Lenky Jurečkovej, lebo z kaţdého ťahu jej štetca preniká
ţivosť, pestrosť, radosť zo ţivota.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 479/1/08
Občianske zdruţenie Mestská veţa bolo počas tohoročného
letného obdobia mimoriadne aktívne, pokiaľ sa týka sprístupnenia vystavených prác mladých autorov v atraktívnom
prostredí mestskej veţe. Naposledy sa tak stalo 8. septembra
2008 na výstave výtvarných prác talentovaného študenta Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Branislava Kristína pod názvom Odlišnosti podôb 2. V úvode príhovoru
kurátor výstavy PhDr. Marián Kvasnička poloţil niekoľko
otázok, súvisiacich s osobnosťou človeka či kaţdá osobnosť je
ochotná vzdať sa svojho nadobudnutého ţivotného pohodlia.
Zároveň aj reálne odpovedal, ţe by to bolo veľmi ťaţko,
najmä pokiaľ sa dotýka uţívania si najmodernejšej techniky.
No takéto kritéria v estetickej zrelosti takéto nároky nemáme.
„Výtvarníka ešte vţdy vnímame ako zdatného a štýlového
konkurenta fotografickej šošovky a zvykneme porovnávať
skutočné obrazy s tými, ktoré máme vo vizuálnej pamäti
a skúsenosti. Podobné je to aj s muzikou, ţe muzicírovanie
Bacha, Beethovena, Mozarta nás nadchýňa aj keď niekedy iná
muzika s disharmóniou a kontrastnými intervalmi nás dráţdi,
predsa sme schopní ju tolerovať. Avšak pri výtvarnom umení
uţ takúto toleranciu nemáme. „Dnešná výstava Braňa Kristína
mi sprítomňuje neviditeľné zemetrasenia, vibrácie, pohyby
emocionálnych vrstiev, pocitov a predstáv v jeho vnútri.
Posolstvom všetkým kompozícií je to, ţe sa dejú v hlave a
v srdci. Kristín mi predstavuje svety za svetmi, hĺbky za
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plochou, teológiu svetla, ktoré preráţa tmu našej nevedomosti
a pýchu našej nekonečnej zvedavosti.“
Vlastné poznámky
V dňoch 11. aţ 14. septembra 2008 sa v Trenčíne uskutočnil uţ 14. ročník festivalu divadla jedného herca Sám na
javisku. Okrem hviezd slovenskej hereckej scény, ako sú Marián Labuda či Milka Zimková, sa trenčianski diváci mohli
zoznámiť so špecifickými druhmi divadla jedného herca - od
artistického predstavenia, cez bublinovú show aţ po improvizovanú performance.
Medzi hviezdy festivalu nepochybne patril Marián Labuda s
predstavením Tiso v réţii a scenári Vladimíra Balleka. Inscenácia Tiso mala pre trenčianskych divákov určitú spojitosť
pretoţe táto kontroverzná postava smutnejšej časti našich dejín
pôsobila v Trenčíne niekoľko rokov počas prvej svetovej vojny. V samotnom predstavení zaznelo slovo Trenčín viackrát.
Prednosťou tejto inscenácie bola neutralita postoja k samotnej
kontroverznosti Tisa ako postavy. Pri scenári poskladanom z
jeho kázní a prejavov nevzniká priestor na presadzovanie
osobného názoru tvorcov na Tisove politické a spoločenské
pôsobenie. Labuda ako skúsený herec predviedol, ţe je schopný zvládnuť tento veľký herecký maratón archaickej dobovej
slovenčiny v odhodlaných, zapálených a rétoricky náročných
prejavoch. Najväčším úspechom festivalu bolo predstavenie
Divadla Kontra „Rum a vodka“ v podaní spišského herca
Martina Čiţmára. Uţ druhou zinscenovanou írskou monodrámou toto divadlo dokázalo, ţe aj v odľahlejších oblastiach
Slovenska vzniká umenie, ktorému sa nedá nič vytknúť, jedine
s radosťou zatlieskať. Martin Čiţmár v roli írskeho mladíka,
ktorý si to v ţivote tak trochu pokazil, je skutočne vtipný,
presvedčivý, s patričným sedliackym vystupovaním a nie práve vyberaným vyjadrovaním. Predstavenie bolo natoľko púta462

vé a kvalitné, ţe dokonca zo strany organizátorov zaznel názor, ţe práve kvôli takýmto predstaveniam sa festival oplatí
organizovať naďalej, aj napriek náročnej technickej a ekonomickej udrţateľnosti. Divadlo Kontra týmto predstavením
jednoducho predviedlo, ako má vyzerať skutočné divadlo
jedného herca.
Tak trochu nezvládnuté Divadlo Piatkový večer otvorila
čiastočne improvizovaná one man show Daniela Heviera,
ktorú nazval Sever je juh západu. Monodramatická improvizácia bola náročným hereckým ţánrom a na ktorý si nie
vţdy trúfajú aj profesionálni herci. Predstaveniu chýbala vyhranenosť a spojitosť jednotlivých výstupov a vzhľadom na
Hevierove spisovateľské povolanie najmä vyššia verbálna
kreativita. Hevier poňal divadelný priestor ako moţnosť pouţívania širokej škály umeleckých prostriedkov, od hudby cez
improvizovaný text aţ k maľbe, ale ich potenciál vyuţil len v
malej miere. S podobným problémom zápasilo predstavenie
mladej herečky Martiny Jelenovej „Hasta la vista, Betty“
zastrešené jej Divadlom na kolesách. Inscenácia v alternatívnom duchu bola dramaturgicky, textovo aj herecky nezvládnutým predstavením a potvrdzovala fakt, ţe dobré divadlo
jedného herca vzniká dlhoročným úsilím v divadle, kde je tých
hercov viac. Zaujímavým predstavením bola hra českého performera a spisovateľa Jana Pařila „WC story“, o muţovi,
ktorý si len chcel vykonať svoju biologickú potrebu a nemilou
náhodu je nútený hodinu a pol vysvetľovať, ţe on svoju peňaţenku nikomu nedá. Pařilovi nemoţno uprieť, ţe má vypísaný
štýl, čo spôsobilo, ţe sa jeho one man show niesla v príjemnej
vtipnej dynamike mierne morbidných príhod hrdinu. Aj napriek tomu, ţe na plagátoch bolo uvedené, ţe táto one man
show je amatérska, ide skôr o skromnosť tvorcu, neţ o reálnu
úroveň Pařilovho herectva. svojím autentickým výrazom,
svojským nedokonalým jazykom a zlou verbalizácia či neistá
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gestikulácia pôsobí v prospech predstavenia. Dôleţité z celého
festivalu je, ţe aj napriek slabšej návštevnosti festivalu bolo
moţné pozorovať, ţe v našom meste sa i tak pomaly vytvára
pomerne stály okruh priaznivcov divadla a to najmä z radov
mladších generácií. Je skutočne náročné dosiahnuť, aby mohlo
divadlo konkurovať filmu či internetu. Avšak snaha po zachovaní klasického kultúrneho vyţitia stále existuje. Festival Sám
na javisku je jej príjemným dôkazom.
Trenčianske noviny 06.10.2008
Pomocná evidencia 522/1/08
Dňa 13. septembra 2008 sa uskutočnila v Trenčíne celoštátna súťaţná prehliadka detských a mládeţníckych zborov za
účasti siedmich dychových orchestrov. Pred monstrekoncertom zúčastnených mládeţníckych dychových orchestrov na Mierovom námestí dňa 14. septembra 2008 prevzali
z rúk Jozefa Buriča z Národno-osvetového centra v Bratislave ocenenie :
- Bohuslav Richter od riaditeľa
Národno-osvetového
centra
v Bratislave za obetavý celoţivotný pedagogický, dirigentský a hráčsky prínos pre rozvoj
dychovej hudby v Hornonitrianskom regióne pri príleţitosti ţivotného jubilea 70. rokov;
- Vladimír Ďatelinka in memoriam
od riaditeľa Národno-osvetového
centra v Bratislave za rozvoj dychovej hudby v trenčianskom regióne pri príleţitosti 20. výročia úmrtia, ktoré prevzala jeho manţelka;
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S priebehom a výsledkami súťaţe oboznámil predseda odbornej poroty Mgr. Adam Hudec a potom z rúk predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska Mgr.
Vladimíra Zvaleného a primátora Mesta Trenčín Ing.
Branislava Cellera prevzali zástupcovia dychových súborov
tieto ocenenia :
- Diplom a cenu za pozoruhodný prínos pre dychovú hudbu
v práci s mládeţou získal Mládeţnícky dychový orchester
Topoľanček z Topoľčianok;
- Diplom a cena za pozoruhodný prínos pre dychovú hudbu
v práci s mládeţou získala Dychová hudba Prakovčanka
z Prakoviec;
- Diplom a cenu za najlepší výber a predvedenie skladby
ţijúceho slovenského autora – skladbou Adama Hudeca
„Tanečná ouvertúra“ získala Mládeţnícka dychová hudba
Rudolfa Hečka z Dolnej Súče;
- Diplom a cenu za najlepší dirigentský výkon súťaţnej prehliadky získal dirigent János Krcsméri
z Mládeţníckej dychovky v Tótkomlóši, Maďarsko;
János Krcsméri
- Diplom a cenu za príkladnú spoluprácu pri vytvorení
veľkého dychového orchestra Hornonitrie získali Vratislav
Skaličan a Jozef Baláţ. Diplom a cenu za najlepší inštrumentálny výkon prehliadky získal Jozef Hepner zo Spojeného dychového orchestra Základnej umeleckej školy
Bojnice a Súkromnej základnej umeleckej škole Akord
Hradište;
- Diplom a cenu za najlepší spevácky výkon prehliadky získali speváčky z Mládeţníckeho dychového orchestra Bánovčanka Bánov za skladbu Svet lásku má;
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- Diplom a cenu za najlepšiu dramaturgiu prehliadky získal
Dychový orchester mesta Košice;
- Diplom a cenu za najlepší výber a predvedenie skladby Karola Pádivého na súťaţnej
prehliadke
získal Dychový orchester mesta Košice, ktorý odovzdal
primátor
Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler;
Po skončení odovdirigent u Košíc preberá ocenenie primátora B. Cellera
zdávania ocenení všetky zúčastnené detské a mládeţnícke
dychové orchestre si spoločne zahrali najlepšie skladby Karola Pádivého v monstrekoncerte.
Vlastné poznámky
V rámci sprievodných podujatí usporiadaných pri príleţitosti
osláv 100. výročia narodenia Karola Pádivého treba spomenúť
odborný seminár uskutočnený dňa 13. septembra 2008
v refektári piaristov venovaný práve tomuto významnému
hudobníkovi, skladateľovi a pedagógovi Karolovi Pádivému. Po privítaní
prítomných Mgr. Jaroslavom Pádivým, synom jubilanta, ako prvá
v seminári vystúpila vedúca LiterárMgr. Jaroslav Pádivý
no-hudobného múzea v Banskej Bystrici PhDr. Marianna Bárdiová,
PhD., ktorá vo svojím príhovore
konštatovala, ţe „ţiaľ nemala
moţnosť osobne spoznať tohto
vzácneho človeka, ale na druhej
strane vďaka osudu stretla jeho syPhDr. Marianna Bárdiová, PhDr.
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na Jaroslava, ktorý jej povedal o svojom otcovi veľa zaujímavostí, o ktorých sa nemoţno dočítať v knihách alebo na
internete.“ Prednášateľka vychádzajúc z podrobného štúdia ţivota Karola Pádivého dala fundovanú odpoveď na často
kladené otázky, ţe kde treba hľadať príčinu jeho dosiahnutých
vynikajúcich úspechov v dychovej hudbe. Bolo to najmä preto, ţe „jednak bol vynikajúcim a dobre pripraveným hudobníkom, organizátorom a človekom s pedagogickými danosťami, ale aj preto, ţe bol muţom činu, ktorého dopredu hnal
tvorivý nepokoj či nespokojnosť. Mal úţasnú vlastnosť a to
schopnosť predvídať do blízkej a vzdialenej budúcnosti. Ak
videl, ţe niekde môţu veci
fungovať lepšie, okamţite
bol pripravený ich naprávať. Ako príklad moţno
uviesť vytvorenie veľkého
dychového orchestra, zloţeného zo 60 učňov textilnej továrni Thiberghien
v Trenčíne v roku 1941, na
ktorých vyskúšal ním vypracovaný nový systém kolektívnej
výučby, publikovaný v roku 1952 pod názvom Zborová škola
pre dychové orchestre. Osvetový ústav v Bratislave túto
odbornú publikáciu opätovne vydal v rokoch 1975, 1976,
1977. Rovnako to bolo aj v čase, keď pôsobil ako hudobný
redaktor vydavateľstva Osveta v Martine. Neuspokojil sa so
zlým stavom v oblasti literatúry pre dychové orchestre a výsledkom jeho úsilia bolo vydanie hodnotných diel s kvalitnou
grafickou adjustáciou. Keď začal pracovať v Ústredí ľudovej
umeleckej tvorivosti v Bratislave, opäť vstúpil celkom nepopísanú pôdu v oblasti vedenia dychových orchestrov. Pre
zvýšenie úrovne vzdelávania kapelníkov, hudobníkov a skladateľov spolu s priateľom hudobným skladateľom Jindřichom
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Pravečkom vydali účelovú publikáciu Inštrumentácia pre
dychový orchester a v roku 1956 vydal Praktickú náuku o nástrojoch ako príručku pre diaľkové vzdelávanie. Okrem iného
publikoval trojdielne Prípravné cvičenia, Inštruktáţne skladby
pre dychový súbor a ďalšie metodické, didaktické a inštruktívne materiály, obsahujúce moderné pedagogické metódy,
ktoré mal overené pedagogickým pôsobením na Hudobnej
škole v Trenčíne.“ Osobitne treba oceniť skutočnosť, ţe práve
jeho osoba, ktorá bola nositeľka nových myšlienok a noviniek,
často naráţala na nepochopenie. Je pravdou, ţe mu často
negatíva prinášali mnohé bezsenné noci, ale i napriek tomu,
idúc pevne za svojím cieľom, silou vôle ich vedel prekonať.
Dnes môţeme povedať, ţe to bola správna cesta.
Bliţšie o osobnosti Karola Pádivého zasvätene hovoril dirigent a hudobný reţisér pôsobiaci
na Konzervatóriu v Brne Mgr.
Art. Aleš Podařil, vychádzajúc zo
zachovaných rukopisných skrípt či
poznámok o vyučovaní hry na dychové nástroje, ktoré našiel syn
Mgr. Art. Aleš Podařil
Jaroslav Pádivý v mnoţstve otcových dokumentov. Uviedol, ţe získané didaktické poznámky a
praktické cvičenia v nedokončených skriptách Karla Pádivého,
vychádzali z jeho bohatých skúseností, znalostí, hĺbavého premýšľania, ale hlavne z tvorivého a nepokojného ducha. Konštatoval, ţe dielo je skutočne niečím mimoriadnym pre vzdelávanie muzikantov dychových nástrojov a je potrebné, uţitočné a ţiaduce vydať ho v ucelenej podobe.
Vlastné poznámky
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Pri príleţitosti 100. výročia narodenia Karola Pádivého
a konania festivalu dychových orchestrov Pádivého Trenčín
2008 prijal dňa 14. septembra
2008 primátor Mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler v refektári piaristov vedúcich dychových orchestrov a hostí. Na
úvod vo svojom príhovore pripomenul, ţe „Mesto Trenčín si
v tomto roku s úctou pripomenulo sté výročie narodenia významného občana Trenčína, hudobného skladateľa a pedagóga Karola Pádivého. V Trenčíne
ţil a tvoril aţ do svojej predčasnej smrti v roku 1965. Včera
bola na budove bývalej
hudobnej školy odhalená
jeho pamätná tabuľa, vypočuli sme si prednášku
o jeho pedagogickej tvorbe a večer sme preţili
s jeho hudbou. Mesto
Trenčín vydalo publikáciu Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch, ktorú napísal jeho najstarší syn
Jaroslav. Storočnica Karola Pádivého sa stala príleţitosťou,
aby Mesto Trenčín ocenilo mimoriadnym Čestným uznaním
ľudí a orchestre ktoré sa pričinili o to, aby dielo nášho významného občana zostalo ţivé.“ Po príhovore moderátorka prijatia Bc. Viera Štefulová predstavila jednotlivé ocenené osoby, ktoré prevzali Čestné uznanie primátora. Odovzdané ceny
boli dielom umeleckej sklárky Marty Majlátovej z Nitry. Boli
nimi :
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1) Júlia Pierer – Kliment, majiteľka Hudobného
vydavateľstva Musikverlag Johann Kliment vo Viedni za
vydávanie hudobného diela Karola Pádivého;
2) Trenčianska vojenská hudba za interpretáciu diela Karola
Pádivého od roku 1990 do roku 2003. Uznanie prevzal
zástupca hlavného dirigenta Vojenskej hudby Trenčín
Stanislav Mokrý;
3) Ludvik Soukup za naštudovanie a dirigovanie celého
hudobného diela Karola Pádivého;
4) Adam Hudec za celkovú propagáciu a zabezpečenie
vydávania diela Karola Pádivého v zahraničí;
5) Miroslav Hlaváček za odbornú pomoc pri kompletizácii
notového materiálu hudobného diela Karola Pádivého;
6) Veľkému dychovému orchestru Majovák z Karvinnej za
propagáciu, naštudovanie a prevedenie hudobného diela
Karola Pádivého;
7) Jaroslav Pádivý za celoţivotné úsilie pri kompletizácii
a prepise dochovaného notového materiálu a propagácii
hudobného a pedagogického diela Karola Pádivého.
Vlastné poznámky
V dňoch 15. septembra aţ 5. októbra 2008 vo výstavných priestoroch
Mestskej galérie v Trenčíne sa predstavil so svojimi obrazmi Svetozár
Štubňa pod názvom Zastavenia.
Svojím súborom vystavených obrazov
povedal ich autor, ţe „nimi som chcel
vzdať vďaku a obdiv nad hrdinstvom
pod kríţom
svojej sestry Ľudmile Jasenákovej, ktoré preukázala v boji
s ťaţkou chorobou. Všetci, ktorí s ňou preţívali posledné
chvíle ţivota boli duchovne obohatení lekciou lásky, trpezlivosti a umenia poctivého nesenia ţivotného kríţa.“
Pomocná evidencia 498/1/08
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Mestská galérie v Trenčíne od 18. septembra 2008 prichýlila študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, ktorí sa
predstavili s kolekciou kostýmovej tvorby na výstave pod
názvom „Súhry“. Prítomných hostí privítala riaditeľka školy
Mgr. Mária Vilkovská. V úvode konštatovala, ţe „projekt
podobného charakteru mal svoju premiéru v minulom roku,
keď sa predstavili študenti zo študijného odboru fotografický
dizajn a propagačná grafika školy v projekte Poľnice.“ Výstava má zaujímavý charakter, pretoţe má za úlohu konfrontovať prácu ţiakov a učiteľov. Takéto porovnávanie je dobré
pre obidve strany, pretoţe má charakter motivujúci, podnecujúci a konfrontujúci.“ Mgr. Mária Vilkovská pokračovala, ţe
„výstava je putovná a páčia sa jej vystavené exponáty, pretoţe
jednak poskytuje kaţdému návštevníkovi prierez štúdia od
prvého po štvrtý ročníka a i kaţdý študent takto vidí, čo všetko
dokáţe v priebehu štyroch rokov.“
Vlastné poznámky
V stredu 24. septembra 2008 v Dome armády v Trenčíne sa
predstavila umelecká spoločnosť Le Guetteur z partnerského
francúzskeho kraja Pikardia na čele s majstrom moderného
tanca Lucom Pettonom s predstavením Oscar. Po štúdiu tanca v Európe a v USA
bol Luc Petton iniciátorom mnohých
performancií a autorom originálnych tanečných kreácií, prezentovaných s úspechom vo Francúzsku,
Japonsku, Jordánsku,
Taliansku a ďalších
krajinách. Jeho poslednými dielami sú projekty Dôvera vtákov
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- Confidence des oiseaux a Nebeská zem - Terre de ciel.
Predstavenie Oscar bolo postavené na zvláštnom spojení tanečného umenia s rôznymi rekvizitami, svojskými kostýmami
a svetelnými efektami. Luc Petton sa inšpiroval prácou príslušníka Bauhausu Oskara Schlemmera. Kostýmy transformovali telá tanečníkov na „telá - objekty“, pouţívané s fantáziou. Predstavenie pôsobilo na diváka bizarnosťou nápadov,
o ktorých moţno len skonštatovať : „Takéto niečo som ešte
v ţivote nevidel !“ Záverom treba povedať, ţe súčasťou podujatia bola aj päťdňová stáţ určená mladým záujemcom o tanec,
študentom stredných škôl z Trenčína, na ktorej sa podieľali aj
Katarína Pejková z tanečného súboru Goonies a Zuzana
Mišáková z Trenčianskeho hradného divadla. Podujatie sa uskutočnilo v rámci kultúrnej dohody medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Regionálnou radou Pikardie z Francúzska.
Vlastné poznámky
„15. ročník festivalu Jazz pod hradom bol aj bez zámorských hviezd úspešným,“ konštatoval hlavný jeho organizátor
Ján Babič. Ďalej pokračoval, ţe tento jubilejný ročník bol
venovaný trenčianskemu rodákovi, novinárovi a zakladateľovi
festivalu nedávno zomrelému Ferdinandovi Rybníčkovi.
V úvode festivalu dňa 25. septembra 2008 sa predstavila na
Mierovom námestí formácia najlepších piatich slovenských
trmbonistov „Bones Brothers“, ktoprá aj napriek chladnému
a veternému počasiu predviedla výborný výkon. V komornejšom prostredí potom vyznel koncert v Jazz Club Savana
Cafe, kde sa v dobrom svetle predstavilo Tri Des Andras
z Maďarska a Elena Suchánková. Druhý festivalový deň patril
najprv festivalu Mladého jazzu, na ktorom vystúpilo päť
kapiel a potom program pokračoval v Piano Clube, ktorý
otvorila trenčianska skupina Aurelius Q a Tubabu. Pred so472

botňajším večerným programom vyvolala trocha ţalúdočnú
triašku u organizátorov v súvislosti s kvalitou klavíra. Ale
Wolfgang Muthspiel a jeho kolegovia s porozumením prihliadli na okolnosti a boli veľmi ústretoví a tak koncert dopadol k spokojnosti všetkých. I keď posledný deň festivalu v nedeľu 28. septembra 2008 narušili nečakané zdravotné problémy Gitans Blancs, ale hravo ju nahradili česko – ukrajinské
Strings Duo a neskôr koncert Petra Lipu a VV Jazz Q dali
pekný koniec festivalu. Na festivale sa rozdávali aj ocenenia,
keď za objav vyhlásili poľskú formáciu The Conception, za
najlepšiu sólistku Elenu Suchánkovú a za najväčšiu osobnosť
rakúskeho gitaristu Wolfganga Muthspiela.
Trenčianske noviny 06.10.2008
Pomocná evidencia 538/1/08
Novú reprezentačnú publikáciu s názvom Trenčiansky
samosprávny kraj s podtitulom Obrázky kraja vydala trenčianska ţupa. Kniha je pozvánkou na prechádzku známymi
i menej známymi kútmi deviatich okresov tohto vyššieho
územného celku. „Kraj je mimoriadne bohatý na krásu a rôznorodosť prírody, ľudové umenie, hrady, zámky a hlavne na
zručných a múdrych ľudí, ktorí toto všetko vytvorili a chránia
ako svedectvo svojej jedinečnej kultúry, svojbytnosti a zručnosti“, uviedol na slávnostnej prezentácii novej publikácie vo
štvrtok 25. septembra 2008 v úvodnom príhovore predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH. Publikáciu zostavil a vydal akademický architekt
Marián Strieţenec. Vyuţil v nej archívne zbierky múzeí a galérií a doplnil ich fotografiami Jozefa Ševčíka, Štefana Kačenu. Milana Hlaváča, Milana Strieţenca, Lukáša Grešnera
a vlastnými autorskými snímkami. Uvedenie novej publikácie
medzi čitateľov sa prezentovalo namiesto šampanského netradičnými ingredienciami - zeminou, zrnom a uhlím. Túto
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skutočnosť vysvetlil akad. arch. Marián Strieţenec slovami
„Hľadali sme niečo výstiţné, aby to bolo všetkým ľuďom blízke. Preto sme sa rozhodli, ţe ako krstiace médium pouţijeme
rodnú zeminu (táto je priamo z Trenčianskeho hradu), zrno
(ktoré je základom chleba pre obţivu ľudí) a uhlie (symbolizujúce energetický zdroj regiónu). Sprievodné texty sú
okrem v slovenskom jazyku, aj v štyroch ďalších svetových
jazykoch - anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom. 134
- stranová publikácia vyšla v náklade 10 tisíc kusov. O pouţití
novej publikácie informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, „ţe regionálna
samospráva novú publikáciu bude pouţívať na reprezentačné
účely, ktoré bude darovať návštevám významných hostí z domova i zo zahraničia v sídle Trenčianskeho samosprávneho
kraja, pri zahraničných cestách delegácií Trenčianskeho samosprávneho kraja, predovšetkým do partnerských regiónov a
podobne. Prvým zahraničným partnerom, ktorý si mohol zalistovať v novej knihe, bol zlínsky hejtman Libor Lukáš.“ Publikácia bude v najbliţších týţdňoch neodmysliteľnou súčasťou expozícií Trenčianskeho samosprávneho kraja na medzinárodných výstavách cestovného ruchu, ako pozvánka do
regiónu na podujatí Open Days v Bruseli, ako aj na veľtrhu
cestovného ruchu v Poznani.
Vlastné poznámky
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne ponúkla svojím
návštevníkom výstavu z výberu slovenského sochárstva, ktorá
je jedinečným celoslovenským
výstavným projektom mapujúcim
celé spektrum tvorivých názorov
a tendencií. Slávnostná vernisáţ
výstavy sa uskutočnila 26. septembra 2008. V úvodnom príhovore uviedla riaditeľka galérie
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PhDr. Danica Lovíšková, ţe Galéria M. A. Bazovského
v Trenčíne v rámci svojej dlhodobej dramaturgickej koncepcie
vytvárala v minulosti, v rokoch 1981 aţ 1989 tradíciu pravidelných bienálnych slovenských a komorných komorných
sochárskych prehliadok, ktoré mali priaznivý ohlas u odbornej
verejnosti, návštevníkov a sochárov. Na svoju činnosť nadviazala aj v roku 1995 a 1998, ale existenčné dôvody galérie
prerušili túto tradíciu. Táto výstava a k nej vydaný katalóg sa
prezentuje prostredníctvom viac ako osemdesiatich autorov so
sochárskou tvorbou. Cieľom výstavného projektu je poukázať
na značne diferencovanú podobu súčasného sochárstva, na
nové výrazové i vizuálne moţnosti a trendy spojené s prienikom nových informácií, materiálov, technológií a techník,
na úsilie autorov zachovať autencitu a originalitu svojho výtvarného prejavu. Tak po desiatich rokoch vstupuje sochárstvo
do Galérie M. A. Bazovského. Výstavu kurátorsky pripravili
PhDr. Danica Lovíšková, PhDr. Alena Hejlová a PaedDr.
Elena Porubänová a prezentovalo sa nej 84 slovenských
sochárov. Podľa kurátorky PhDr. Aleny Hejlovej „výstava je
skoncipovaná tak, aby zmapovala profil domácej sochárskej
scény, a tak sústredila obsiahly sumár hodnôt a trendov súčasného komorného sochárskeho prejavu. Je neobyčajne zaujímavé, ţe sochárstvo je
prekvapivo plodným poľom na veľké mnoţstvo
výrazov a významov. Nájde sa tu lyrickosť, váţnosť, smútok, humor, ale
aj irónia. Nechýba racionalita, rafinovanosť, ale aj
spontanná tvorivá sila. Je
tu konštruktívny všetko usporiadajúci duch, ale aj všetko
prelínajúca cituplnosť. Autori siahajú od klasických tém
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k figuratívnemu a nefiguratívnemu prejavu, znakovosti, netradičnej ikonografii a metafyzickej vízii sveta a spoločnosti.“
Kurátorka vo svojom príhovore sa dotkla vzdelávania mladých
výtvarníkov, keď hovorí, ţe „jedným z prirodzených znakov
liberalizácie súčasného výtvarného diania je jeho veľká rozmanitosť. Vzdelávacia náplň ateliérových programov je diferencovaná ovplyvnená viacerými faktormi, najmä však jednotlivými pedagógmi. Poslucháči akadémií sa zapájajú do otvoreného študijného a pracovného procesu doma i v zahraničí.
Zahraničné stáţe umoţňujú priame výmeny názorov a výsledkov výtvarných snaţení.“ Kurátorka sa snaţí dať odpoveď
na existenčné zabezpečenie umelca, keď hovorí, ţe „na oko sa
zdá akoby slovenské sochárstvo ţilo v idylickej podobe, ale
skutočnosť je úplne iná. Sochárske diela vznikajúce v ústraní
ateliérov, zostávajú často ukryté pred verejnosťou, bez
moţnosti prezentácie vo výstavných sieňach, bez moţnosti
pouţitia s architektúrou a urbanistickým prostredím. To všetko
limituje existenčné zabezpečenie umelca a jeho tvorivý potenciál sa triešti v prospech kaţdodenného zápasu o preţitie.“
Zaujímavé sú aj postrehy na charakter sochárstva ako disciplíny, ktorá podlieha zmene hodnoty tvaru a materiálového
spracovania. „Klasické definície pojmov sochárstva a plastiky
sa zdajú byť bez kontúr.
Socha
nevzniká
len
nakladaním, alebo odoberaním hmoty, akceptujú sa tieţ alternatívne
polohy
a intermediálne
presahy. Autori hmotný
základ sochy trieštia konštruovaním,
skladaním,
miesením, perforovaním, lámaním, devastáciou.“ Kurátorka
ponúkla odpoveď laikovi ohľadom sochárom pouţívaného
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materiálu. „V sochárstve mal v minulosti tradičné pevné štrukturálne miesto ušľachtilý materiál ako kameň, kov či drevo.
Tento sa v súčasnosti nahrádza, alebo kombinuje s významovo
nízkymi materiálmi, ktoré sú prijímané plnohodnotne a bez
predsudkov. Čoraz razantnejší nástup nových materiálov, niekedy ťaţko zraniteľných a málo trvanlivých prináša nové
moţnosti vo vzťahu k priestoru. Podobne je to aj z predmetmi
vytrhnutými z originálneho prostredia a zbavené pôvodnej
funkcie sa organicky včleňujú do sochárskych diel, aby sa stali
atribútom nových formulovaných významov.“
Čo dodať na záver po prehliadke výstavy ? Blahoţelám
galérii, ţe sústredila na pár týţdňov tak veľké sústo krásna,
v ktorom dominuje šikovnosť slovenských sochárov. No, bolo
sa na čo pozerať a odporúčam ju pozrieť kaţdému.
Vlastné poznámky
V piatok 26. septembra 2008 bol vo Verejnej kniţnici M.
Rešetku v Trenčíne sviatok, pretoţe tam zavítal trenčiansky
rodák známy, spisovateľ, kritik, prekladateľ a humorista Kornel Földvari so svojimi priateľmi karikaturistom Kazimírom
Kanalom a vydavateľom pôvodnej tvorby Kolomanom
Kertézsom Bagalom, aby po
tridsiatich piatich Literárnych
kinách uvedených v Bratislave
uviedol ich po prvý raz mimo
nej v Trenčíne. „Ako prvé sme
si vybrali Trenčín preto, lebo
všetci máme vynikajúcu spoluprácu s Verejnou kniţnicou
Michala Rešetku v Trenčíne. Veď sme tu boli na besedách
viac krát,“ skonštatoval K. K. Bagala a ďalej dodáva, ţe mesto
pozná aj vďaka festivalu Pohoda, na ktorom vystupuje s programom Literárny cirkus. „Vo vydavateľstve, ktoré riadim,
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som vydal uţ päť kníh Kornela Földvariho. Napriek svojmu
veku patrí Kornel Földvari k najaktívnejším autorom vydavateľstva, za čo si v rajtingovom hodnotení titul Tiger slovenský.“ Kornel Földvari pri čítaní svojich pripravovaných
memoárov pod názvom Pamäti sklerotika povedal, ţe sa mu
rukopisy čítajú výborne, pretoţe vidí na tvárach ľudí pochopenie. Vo svojich memoároch si spomína na svoje čitateľské
začiatky v kniţnici v Trenčíne, na záţitky v Bratislave a svoje
záţitky ako vojaka pomocného technického práporu v bani na
Šumave. Vo svojich spomienkach
neobchádza
ani
svoje
začiatky
v novinách, keď
pracoval ako redaktor literárnej
rubriky týţdenníka
Kultúrny
ţivot.
O svojej
novej
knihe povedal, ţe
„kedysi som si hovoril, ţe ešte nemôţem písať pamäti, pretoţe
si ešte niečo pamätám, takţe by som nemohol dosť fantazírovať. Skutočné záţitky by ma obmedzovali. Dnes uţ však
môţem“, smial sa Kornel Földvari. Čítané memoáre priamo na
tomto stretnutí ilustroval prezident Slovenskej únie karikaturistov Kazimír Kanala a k tvorbe Kornela Földvariho hovorí,
ţe „ilustrovať to čo hovorí je veľmi
ťaţké, lebo čo slovo to perla, pritom si zavtipkoval, ţe Kornel je
perlorodkou.
Celé toto podujatie jeho účastníci
sledujú akoby v kine v priamom
prenose, keď spisovateľ číta z pri478

pravovaných rukopisov, výtvarník v priebehu namaľuje obraz
a všetko je to premietané na plátno, takţe divák má pocit, ţe je
v kine.
Trenčianske noviny 06.10.2008
Pomocná evidencia 539/1/08
Výstavné priestory Katovho domu v Trenčíne poskytli
priestor pre výstavu siedmich fotografov pod názvom „One
Love Photo Show“. Výstava fotografií nadviazala na májové
maľovanie grafitov v podchode na Hasičskej ulici, ktoré bolo
legálne povolené Mestom Trenčín. Ako povedala kurátorka
výstavy Zuzana Límová „na Hasičskej ulici mal kaţdý so
osemnástich writerov vyjadriť svoje umelecké cítenie. Čo je
dôleţité, ţe ľuďom prechádzajúcich touto pasáţou sa to páčilo.“ Pokračovala ďalej, ţe „snaha nebola márna, lebo Mesto
Trenčín schválilo ďalších jedenásť legálnych plôch, kde sa
môţu writeri umelecky prejaviť.“ Sedem fotografov z nášho
regiónu túto udalosť sa snaţilo zachytiť prostredníctvom svojich objektívov buď vo forme reportáţe, alebo umelecky. Čo
na výstavu povedali writeri „Sme radi, ţe ľudia pochopili, ţe
graffiti sú aj krásne, ţe dokáţu spestriť okolie“.
Trenčianske noviny 06.10.2008
Pomocná evidencia 532/1/08
Od štvrtku 2. októbra
2008 vestibul Kultúrneho
a metodického centre Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v Trenčíne poskytol priestor pre výstavu
fotografických prác fotografov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a civilnej
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verejnosti pod názvom „FotoAtak 2008“. V úvode vernisáţe
výstavy zástupca riaditeľa Kultúrneho a metodického centre
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne Štefan
Dorďaj uviedol, ţe dnešná vernisáţ bola vyvrcholením celodenného zamestnania, na ktorom boli vyhodnotená fotografická a literárna tvorba amatérskych fotografov a literátov
z radov príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
ich rodinných príslušníkov a civilnej verejnosti za rok 2008.
Po príhovore riaditeľa Kultúrneho a metodického centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne Milana Ďuriša
zhodnotil obe súťaţe Štefan Dorďaj. Súťaţe v literárnej tvorbe
– próza sa zúčastnilo celkom 15 súťaţiacich a poézii 8 autorov. Prihlásené práce hodnotila odborná porota pod vedením
Janky Polákovej z Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá rozhodla, ţe v :
- kategórii poézia získali :
1. por. Oľga Kováryová z VÚ 2207 Levice,
2. Jaroslav Beňo z VÚ 303 Zvolen,
3. Daniela Galúšková z Posádkového klubu Prešov.
- kategórii próza získali :
1. pplk. v.v. Oskar Šalko z Posádkového klubu Prešov,
2. slob. Martin Gavlas z VÚ 1303 Martin,
3. dr. Marcela Šimová z Michaloviec
Fotografickej súťaţe sa zúčastnilo celkom 34 autorov s celkovým počtom 255 fotografií v dvoch súťaţných kategóriách,
ktoré hodnotila odborná komisia pod vedením manaţéra fy
Zoner z Bratislavy Ing. Jaroslava Hrončeka, ktorá rozhodla,
ţe v :
- kategórii - profesionálne ozbrojené sily objektívom získali :
1. pplk. v.v. Ing. Jaroslav Novák z Trenčína za fotografiu
„Vojenské letisko“,
2. rtn. Roman Ţifčák z VÚ 1077 Martin, za fotografiu „Počúvaj“
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3. slob. Michal Slačka z VÚ 2370 Martin za fotografiu
„Východ slnka“
- kategórii – voľná tvorba získali :
1. pplk. v.v. František Horečný z Trenčína za cyklus
fotografií „Vysoké Tatry“
2. pplk. Ing. Ľubomír Sičák z Generálneho štábu Ozbrojených síl v Bratislave za cyklus fotografií „...ja neviem
prečo...“
3. kpt. Ing. Ľubomír Šurina z VÚ 3333 Zvolen za cyklus
čierno-bielych fotografií „Línie, Snehová vlna, Škovránok“
Vlastné poznámky
Vo výstavných priestoroch Mestskej galérie na Mierovom
námestí č. 22 sa dňa 9. októbra 2008 na vernisáţi predstavila
trojica študentov z triedy fotografického dizajnu zo Strednej
umeleckej školy v Trenčíne. V úvodnom slove riaditeľka
školy Mgr. Mária Vilkovská konštatovala, ţe traja študenti,
menovite Boris Viťazek, Henrich Baláţ a Gabriela Zigová
pod vedením svojho učiteľa Mgr. Art Róbertom Senderom sa
svojimi prácami predstavili na workschope v Humennom
v dňoch 12. aţ 18. júla 2008 spolu so študentmi z Krakowa,
Bratislavy a Michaloviec. Dnes svoje práce poskytli trenčianskej verejnosti a následne sa predstavia v ostatných troch
mestách, ktorých študenti boli na worschope. K spomínanej
akcii v Humennom sa vyjadril jeden z aktérov Boris Viťázek,
keď povedal, ţe zúčastniť sa workschope bolo pre nich
spontánne. Usporiadatelia nám poskytli priestor, čas a my sme
chytali v ňom svetlo. Ten kto ho najlepšie chytil, tak ten mal
najlepšie a najkrajšie fotografie.
Vlastné poznámky
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V piatok 10. októbra 2008 podvečer bola sprístupnená
v Mestskej galérii v Trenčíne výstava dvoch trenčianskych
amatérskych výtvarných umelcov maliara Olivera Porubského a sochára Jozefa Syrového. Po úvodnom vystúpení
fujaristu Milana Sedláčka z folklórneho súboru Radosť
prítomných na vernisáţi výstavy privítala vedúca Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Janka Masárová.
Vystavujúcich umelcov predstavila v mene organizátora výstavy Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne metodička Jaroslava Tichá. Bliţšie s tvorbou vystavujúceho amatérskeho maliara Olivera Porubského zoznámil komisár výstavy Ing. Ján Tluka. V úvode príhovoru poloţil otázku, ţe „čo
môţe človek robiť, aby aspoň trocha dôstojne preţil všetky tie
dni a roky svojho ţivota“, ale pritom ju predostrel do pľacu
nielen sebe, ale všetkým návštevníkom výstavy, aby sa
zamysleli nad zmyslom ţivota. Na vyslovenú otázku nahlas
odpovedá myšlienkami spisovateľa Wiliama Saroyana, ţe „dá
sa to formulovať miliónmi spôsobmi, ale nakoniec výslednica
je vţdy skoro rovnaká – človek sa snaţí sa zo všetkých síl
v súlade so zákonom a pravdou, aby ho čo najelegantnejšie
a as-poň zmysluplne doviedol aţ do konca a pritom nikomu
neuš-kodil.“ Myšlienky komisár Ing. Ján Tluka spisovateľa
pouţil podvedomí preto, ţe ten ich vyslovil pri príleţitosti
svojho ţivotného jubilea. Sú príznačné i pre vystavujúceho
Olivera Porubského, ktorý si k ţivotnému jubileu pripravil
prvú autorskú výstavu. Vo všeobecnosti je známe, ţe Oliver
Porubský sa realizuje prostredníctvom rôznych aktivít –
tvorivých a športových. Sám seba nikdy nedával do popredia,
skôr nechával za seba hovoriť výsledky svojho snaţenia.
Väčšina z nás ho pozná z fotografickej tvorby, ktorej sa
venoval od čias vysokoškolského štúdia a svojho vrcholu dosiahol v skupine META v rokoch 1972 aţ 1983. Vtedy bol
v celoslovenskom merítku uznávaným a na fotografických
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výstavách po zásluhe oceňovaným autorom. Po dvanástich
rokoch úspešnej práce v METE fotoaparát vymenil za paletu
plnú farieb. A tak sa od roku 2000 začal objavovať na
regionálnych výstavách s jeho obrazmi. Jeho autorská výstava
je tak trocha prekvapením, nielen výtvarným, ale aj literárnym. V tomto väčšom priestore výraznejšie vystupujú charakteristické rysy jeho výtvarnej tvorby. Jeho kreslený humor
a bláznivé vyprávanie sú ironické. Jeho obrazy prinášajú svet
s troškou poézie, ale predovšetkým v jasných farbách, preţiarených slnkom. Podobne ako u fotografie aj vo svojich obrazoch sú dominantami príroda a pohľady do ulíc mesta.
V obecnej rovine Ján Tluka charakterizuje Olivera Porubského
ako chodca, ktorý prináša ľudstvu posolstvo pestrofarebného
sveta, plného slnka a to za kaţdého počasia. O ďalšom vystavujúcom autorovi Jozefovi Syrovom prečítala jeho profil
v zastúpení Jozefa Švikruhu Jarka Tichá. „Jozef Syrový do
sveta výtvarného umenia vstúpil na rozhraní sedemdesiatich
a osemdesiatich rokov síce ako autodidakt – samouk, ale pomerne s jasnými predstavami o tejto oblasti činnosti ľudského
ducha. Po počiatočnom záujme o maľbu, začal sa venovať
tepaným reliéfom a originálnej plastike z kovu či skôr
z kovového odpadu. Vďaka svojmu povolaniu, ako vyučený
nástrojár, si vyhotovil špeciálne náradie pre túto techniku.
Verejnosti si pravidelne so svojimi originálnymi plastikami
z kovu sa predstavuje
od roku 1971 aţ dodnes a to nielen
v Trenčíne, ale aj
mimo mesta, ba i v
zahraničí. Jozef Syrový je výtvarník šir483

šieho záberu. S retrospektívou pohľadu na jeho tvorbu je viditeľné prirodzené a zákonité zreteľné jeho umelecké zrenie,
ktoré odzrkadľuje citeľný prechod od plošných štrukturálnych
menej prepracovaných prvých kompozícií k vrcholným detailne aţ filigránskym prepracovaným artefaktom. Jeho najnovšími výrazovými prostriedkami sa stali reťaze z bicykla, matice, klince, staré kosáky, šijacie stroje, vodovodné kohútiky,
nábojnice a rôzny iný kovový odpad, z ktorých vytvára rôzne
kompozície a figúry. Jeho tvorba patrí k tomu najlepšiemu, čo
na neprofesionálnej scéne máme a zniesli by prísne kritéria
medzi profesionálnymi umelcami.
Vlastné poznámky
Od 12. októbra do 9. novembra 2008 Klub váţnej hudby
a Mesto Trenčín organizovali uţ tradične v tomto období podujatie Trenčianska hudobná jeseň. Uţ na tlačovej konferencii dňa 7. októbra 2008 tajomník Klubu váţnej hudby Vladimír Kulíšek konštatoval, ţe „toto významné podujatie sa
nesie v duchu stého výročia narodenia slovenského hudobného
skladateľa Eugena Suchoňa, čo zvýrazňuje aj interpretácia
jeho aspoň jednej skladby na kaţdom z poriadaných piatich
koncertov.“ Kvalitu interpretov postráţil dramaturg festivalu
František Pergler. Prvé dva koncerty sa uskutočnili v refektári
Kolégia piaristov. V prvom koncerte vystúpil violončelista
Jozef Lupták, klavírista Ivan Šiler a klarinetista Ronald Šebesta a v druhom speváčka, trenčianska rodáčka Katarína
Michaeli za doprovodu svojho manţela Hansa Jozefa Winklera. Ďalšie dve koncerty sa uskutočnili v Galérii M. A.
Bazovského. V prvom koncerte vystúpili klavírni virtuózi
Otto Niederdorfer z Rakúska a Zuzana Štiasztna – Paulechová sólovo i štvorručne. V druhom koncerte sa predstavili
huslista Milan Paľa a klavíristka Magdaléna Bajuszová.
Vyvrcholením Trenčianskej hudobnej jesene bol spoločný
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koncert Štátneho komorného orchestra zo Ţiliny so sláčikovým kvartetom Základnej umeleckej školy z Trenčína
v Kultúprnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 546/1/08
V Kongresovej sále hotela Tatra v Trenčíne dňa 13. októbra
2008 sa predstavil z nezvyčajným netradičným hudobným
nástrojom Tomáš Pfeiffer z Českej republiky. Bol ním vodnársky zvon, vyrobený zo zliatiny zlata, striebra, ortuti, medi,
ţeleza, cínu a olova. Týchto sedem rôznych kovov symbolizuje podľa manaţérky koncertu Sylvie Sojkovej našu
slnečnú sústavu a pokračovala, ţe „keď sa tento zvon naplní
vodou a mokré ruky sa priloţia na drţadlá, vplyvom rezonancie sa na hladine vytvárajú rôzne obrazce ako napr. šesťramenná hviezda, alebo rovnoramenný kríţ. Keď sa ide do
fortissima, tak dochádza k levitácii vody.“ Koncertný majster
Tomáš Pfeiffer o svojom hudobnom nástroji povedal, ţe sa
k nemu dostal ako slepý k husliam. „Na jednej zo svojich ciest
som navštívil vysoko poloţené miesto, kde bol zvon vystavený. Poloţil som ruku na drţadlo a to vydalo zvuk, ktorý mi
bol povedomý. Od mladosti mávam duchovné, náboţenské
vízie a zvuk vo mne odjakţiva znel.“ S týmto hudobným nástrojom som sa stretol na jednej zo svojich turistických ciest do
Álp, keď som sa ocitol v závere horskej cesty GrossGlockner
Hoche Alpen Strasse pod najvyšším vrcholom Rakúska GrossGlocknerom, kde práve v objekte BesuchZentrum sa práve
takýto zvon nachádzal a aj som si na ňom zahral. Viacerí
účastníci boli koncertom unesení.
Vlastné poznámky
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Refektár Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne sa dňa 17. októbra 2008 na pár hodín a dní premenil na
výstavnú sieň, v ktorej sa predstavila so svojimi fotografiami
autorka Nicol Wrixon pochádzajúca z Francúzska výstavou
pod názvom Abeceda v obrazoch. Prezradíme o nej, ţe dlhé
roky ţila v Anglicku, kam sa vydala a v posledných rokoch
ţije vo Viedni. V súčasnosti hosťuje ako lektorka anglického
jazyka na Piaristickom gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne.
Spolu so svojim manţelom mala moţnosť precestovať mnoţstvo krajín. Okrem cestovania sa jej záľubou stalo aj fotografovanie. So svojimi najlepšími fotografiami sa predstavila
v Trenčíne uţ v minulom roku 2007 v rovnakých priestoroch
a tento rok si výstavu zopakovala. Svoju fotografickú tvorbu
vystavovala aj vo Viedni. Tohtoročný výber fotografií je
zaloţený na abecede, keď kaţdému písmenu anglickej abecedy je priradená tematická fotografia - a Pictorial alphabet Abeceda v obrazoch. Vernisáţ výstavy otvoril riaditeľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Mgr. Ján
Vojtek a o vystavených fotografiách povedal, ţe „sú zrkadlom
duše človeka, ktorá má dobrý vzťah k svojmu okoliu,
k prírode a najmä k človeku. Som rád, ţe p. Nicol odovzdáva
kaţdý deň kaţdému z nás odovzdáva kúsok z mozaiky ţivota,
ktorý preţila. Verím, ţe výstava bude obohatením nášho
vnútra, ţe kaţdý z nás sa snaţiť kaţdý deň nájsť v jej diele
kúsok pozitívneho pre svoj ţivot.“ Vystavujúca Nicol Wrixon začiatok svojej výstavy zhodnotila slovom „fantastik“.
A prečo, „lebo na jej začiatku bola prekrásna muzika v interpretácii huslistky Terézie Rajskej v korepetícii PaedDr.
Pavla Chlebanu, ako aj moţnosť vystavovať v týchto prekrásnych priestoroch. Vystavené fotografie presvedčujú kaţdého jej vnímateľa, ţe rada vyuţíva svoj zrak, predstavivosť,
svoje srdce a predovšetkým svoj fotoaparát. Názov výstavy,
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povedala autorka,
„som si zvolila
preto, aby som
študentom urobila
zábavu a aby som
ich naučila nové
slová.“
Vlastné
poznámky
Dňa 22. októbra 2008 Verejná kniţnica Michala Rešetku
v Trenčíne v rámci cyklu Poznávajme známych Trenčanov
pripravila pre svojich čitateľov stretnutie s trenčianskym rodákom, spisovateľom, lekárom, nositeľom kolektívnej Nobelovej ceny prof. MUDr. Ivom Enderom. Podujatie moderovala Mgr. Norika Hubinová, ktorá v úvode poďakovala
interprétom hudobného bloku Lenke Krškovej a korepetítorke Dagmar Šedivej za ich vystúpenie a spestrenie podujatia a pokračovala s uvedením niekoľkých základných faktov
so ţivota dnešného hosťa.
Jeho ţivot moţno charakterizovať ako cestovateľa,
chirurga, spisovateľa, výskumníka a filozofa. Narodil
sa v roku 1931 a k mestu
Trenčín, ako sám hovorí
„ho viaţu nezabudnuteľné
chvíle preţité v detstve.“ Medicínu vyštudoval v Bratislave
a po štúdiách pôsobil ako traumatológ – ordinár v Detskej fakultnej nemocnici a ako vysokoškolský profesor na Pediatrickej lekárskej fakulte v Bratislave. V roku 1965 emigroval
z bývalého Československa a bol mu priznaný štatút politického utečenca, pretoţe bol bezdôvodne obvinený z nadvia487

zania kontaktov s nepriateľskými mocnosťami. V novom prostredí sa presadil ako odborník a bol vyhľadávaným lekárom na
klinike vo Viedni. Ako lekára ho osud zavial na Blízky východ, kde v sluţbách vojsk Organizácie spojených národov
zastával funkciu náčelníka poľnej chirurgie, ktorá za jej humanitnú činnosť bola za ocenená kolektívnou Nobelovou cenou
za mier. Počas ţivota absolvoval študijné pobyty v Indii, Číne,
Japonsku, Taiwane a strednej Amerike, kde získal skúsenosti
v prírodných liečiteľských metódach. Tie ho primäli napomôcť zbliţovaniu prírodnej a exaktnej medicíny. Stal sa zakladateľom terapie ionizovaným kyslíkom. Touto liečebnou metódou sa liečilo mnoho tisíc pacientov, medzi nimi svetoznáme
osobnosti, z ktorých treba spomenúť – Franziska von Habsburg, Herbert und Elliet von Karajan, Brigitte Bardotte
a ďalší. Je autorom viac ako sto publikovanými vedeckými
prácami a dvanástimi odbornými knihami. K ním treba priradiť aj päť románov s výraznými autobiografickými črtami
„Doktor, ten Slovák“, „Zlatá klietka“, „Tara – pieseň ohniváka“, „Nemocnica pri Moste lásky“ a „Rozhovory so psom“.
Moţno dobrodruţný odchod z vlasti, pri ktorom vyuţil
svoje plavecké schopnosti, v nočnej hodine prichytiac sa pod
vodou kormidla vlečného člna ťahaného
sovietskou dopravnou loďou, odvrátil
tak pozornosť pohraničníkov a vyviezol
sa za ţeleznú oponu.
Následné
peripetie
emigranta pri policajnom vyšetrovaní opísal na postave dr. Wernera v románe Nemocnica pri Moste
lásky. Tvrdosť ţivota v novom prostredí, v ktorom sa v plnej
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nahote prejavovali ľudské slabosti – láska a nenávisť, nádej
a zúfalstvo, priateľstvo a závisť. Časté cestovateľské pobyty
v iných krajinách ho priviedli k napísaniu svojich záţitkov vo
forme reportáţí z týchto ciest, ktoré boli publikované
v rakúskych denníkoch Tiroles Tageszeitung a Salzburger
Nachrichten.
Po takomto priblíţení curi cullum vittae Iva Endera Mgr.
Norikou Hubinovou, vystúpil sám autor a svoje hovorené
slovo, častokrát vyslovené s humorom, dopĺňal svojimi
fotografiami navštívených miest a zaujímavých ním liečených
osôb.
Vlastné poznámky
Uvítanie štvrtej básnickej zbierky Jany Jablonskej Pocta
ţivotu dňa 23. októbra 2008 sa uskutočnilo v Galérii M. A.
Bazovského a začalo vystúpením speváka Juliana Kupku
v korepetícii
Mgr.
Milici
Ilčíkovej.
V úlohe moderátorky
hostí
v preplnenej
koncertnej sále Galérie M. A. Bazovského privítala Bc.
Viera Štefulová básňou z posledne vydanej básnickej zbierky
autorky Jany Jablonskej „Dve roviny“, v ktorej cítime polaritu
mestom a dedinou v osobnosti človeka, snaţiaceho sa dostať
z času na čas z hektického naplneného ţivota mesta do objatia
prírody, pri kontakte s ktorou sa naše napätie, únava strácajú.
V ďalšej časti podujatia moderátorka priblíţila poetickú tvorbu Janky Jablonskej, do ktorej vstúpila ako zrelá osobnosť
zbierkou „Podoba lásky“. Posilnená úspechom u čitateľov sa
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prejavilo potrebou vyjadriť svoje ţivotné postoje a skúsenosti,
ktoré pretavila vo svojej druhej zbierke „S klaunom za ruku“.
K neopakovateľným chvíľam detstva a mladosti sa vrátila vo
svojej tretej zbierke „Dotyky s časom“. Vo svojej štvrtej zbierke sa dotýka so všeobecnou rovinou hodnôt, prejavuje úctu
k osobnostiam, s ktorými sa stretla. Ústredná báseň celej básnickej zbierky je Pocta ţivotu, venovaná vzácnemu človeku
prof. Štefanovi Pozdišovkému, po ktorej bola pomenovaná
celá nová zbierka.
V kaţdej básnickej zbierke Janky Jablonskej je cítiť ľudský
nadhľad, ktorý je moţné získať iba s pribúdajúcimi rokmi.
Veď nie kaţdý je schopný s pokojom v duši v pokročilom
veku nájsť „lúč mladosti, čo oţiari“. Na to treba kus citlivého
srdca, veľký diel entuziazmu a i ten „dar od Boha daný“,
ktorý dostala do vienka pri svojom narodení. Zbierka bola
vydaná s finančným príspevkom Mesta Trenčín a Únie ţien
Slovenska a ilustrovaná kresbami MUDr. Júliusa Činčára.
Zbierku medzi čitateľov uviedol riaditeľ Vydavateľstva
spolku slovenských spisovateľov Mgr. Roman Michelko,
ktorý pri tejto príleţitosti konštatoval, ţe
„vníma
najnovšiu
zbierku Janky Jablonskej ako prúd myšlienok a impresií, ktorými vyjadruje svoje
pocity z preţitého ţivota. Práve prvá časť
zbierky
sa
nesie
v znamení poetického prevedenia svojich impresií, záţitkov
reflexií voči svojmu okoliu a preţívame s autorkou jej
trápenia, strádania, smútok a radosť. V druhej časti zbierky sa
vyznáva zo svojho vzťahu k Alexandrovi Dubčekovi, hercovi
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a recitátorovi Jurajovi Sarvašovi, sochárovi Jánovi Kulichovi
a svojmu kolegovi Štefanovi Pozdišovskému.
I preto je nová zbierka
autorky poctou nielen
abstraktnému ţivotu, ale
poctou konkrétnym ľuďom, osobnostiam, bez
ktorých by bol náš ţivot
oveľa chudobnejším. Je
to aj pocta kráse a smútku, citom a pocitom, teda všetkému, čo
tvorí náš duchovný ţivot, čo nás obohacuje, čo nás robí
lepšími.“
Vlastné poznámky
Dňa 16. októbra 2008 besedovali s čitateľmi a členmi trenčianskeho klubu Omega vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku
spisovateľky z Klubu slovenských spisovateliek Femina Viera
Švenková a Viera Valachovičová – Ryšavá. V úvode podujatia čitateľov a hostí privítala zástupkyňa riaditeľky Verejnej
kniţnice M. Rešetku
Mária
Špániková a potom spríjemnili
svojím spevom
ţeny zo speváckeho zboru Letokruhy zo Zlatoviec. S tvorbou
prítomných spisovateliek priblíţila Janka Poláková. O klube Femina bliţšie informovala
spisovateľka Viera Švenková, ţe jeho poslaním a cieľom otvá491

rať dvere novým talentom. Hovorí, ţe „nechcú propagovať len
svoju tvorbu. Na svet sa dívame s otvorenými očami a nás ako
ţeny, matky a staré matky zaujíma aj to, v akom svete vyrastajú naše deti a vnúčatá. Trápi nás, ţe panujú medzi nami
prevrátené hodnoty, keď namiesto dobroty a láskavosti existujú násilie.“ Spisovateľky ocenila skutočnosť, ţe môţu navštevovať materské školy, základné a vysoké školy, nemocnice
či sociálne zariadenia detí, v ktorých hovoríme o literatúre
i o tom akou zázračnou vecou je kniha rozprávok. Spisovateľka ocenila vysokú úroveň kniţníc, pretoţe umoţňujú dieťaťu otvárať cestu do iného sveta, rozvíjať jeho fantáziu
a podporujú aj ich literárnu činnosť. Myšlienky svojej kolegyne doplnila spisovateľka Viera Valachovičová – Ryšavá, ţe
členky klubu Femina pomáhajú pri organizovaní súťaţí v
tvorbe poézie a prózy a ich víťazom umoţňujú sa prezentovať
na ich webovej stránke. Takúto moţnosť dostali aj členovia
klubu Omega z Trenčína. Obe spisovateľky nezabúdajú ani na
vlastnú tvorbu, keď Viere Švenkovej vyjde tento rok zbierka
poviedok pod názvom „Rozmarné sebalásky“ a Viera
Valachovičová - Ryšavá chce doplniť svoje „Bratislavské
poviedky“ a vydať z nich druhý cyklus pre rozhlas.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 23.10.2008
Pomocná evidencia 566/1/08
Centrum voľného času v Trenčíne bolo dňa 21. októbra
2008 miestom okresného kola 3. ročníka MY Pop Star
Trenčianskeho kraja, ktorej sa zúčastnilo 17 speváčok. Podľa
členky odbornej poroty, účastníčky tohoročnej súťaţe prišli
lepšie pripravené na súťaţ ako v minulom roku. Najobľúbenejším speváckym vzorom bola Zuzana Smatanová. Do
semifinálového kola v Banskej Bystrici postúpili :
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- prvá kategória Michaela Vániová zo Základnej školy
v Dolnej Porube, Monika Porubanová zo Základnej školy
v Trenčianskej Turnej a Jana Štefánková zo Základnej školy
v Hornom Srní.
- druhá kategória – Iveta Kuchtová a Barbora Sásková zo
Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne
a Gabriela Bagínová zo Strednej odbornej školy
v Nemšovej.
Trenčianske noviny 03.11.2008
Pomocná evidencia 586/1/08
Uvítanie štvrtej básnickej zbierky Jany Jablonskej Pocta
ţivotu dňa 23. októbra 2008 malo svoj slávnostný začiatok
vystúpením speváka Juliana Kupku v korepetícii Mgr.
Milici Ilčíkovej. Úlohy moderátorky sa bravúrne zhostila Bc.
Viera Štefulová, ktorá privítala hostí v preplnenej koncertnej
sále Galérie M. A. Bazovského básňou z posledne vydanej
básnickej zbierky autorky Jany Jablonskej „Dve roviny“.
Z prednesenej básne autorka poukázala na polaritu medzi
mestom a dedinou v osobnosti človeka, snaţiaceho sa dostať
z času na čas z hektického naplneného ţivota mesta do objatia
prírody, pri kontakte s ktorou sa naše napätie, únava strácajú.
V ďalšej časti podujatia moderátorka priblíţila poetickú
tvorbu Janky Jablonskej, do ktorej vstúpila ako zrelá osobnosť
zbierkou „Podoba lásky“. Posilnená úspechom u čitateľov sa
prejavilo potrebou vyjadriť svoje ţivotné postoje a skúsenosti,
ktoré pretavila vo svojej druhej zbierke „S klaunom za ruku“.
K neopakovateľným chvíľam detstva a mladosti sa vrátila vo
svojej tretej zbierke „Dotyky s časom“. Vo svojej štvrtej
zbierke sa dotýka so všeobecnou rovinou hodnôt, prejavuje
úctu k osobnostiam, s ktorými sa stretla. Ústrednou básňou
najnovšej básnickej zbierky je báseň Pocta ţivotu, venovaná
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vzácnemu človeku prof. Štefanovi Pozdišovkému, po ktorej
autorka pomenovala celú novú zbierku.
V kaţdej básnickej zbierke Janky Jablonskej bolo cítiť
ľudský nadhľad, ktorý je moţné získať iba s pribúdajúcimi
rokmi. Veď nie kaţdý je schopný s pokojom v duši v pokročilom veku nájsť „lúč mladosti, čo oţiari“. Na to treba kus
citlivého srdca, veľký diel entuziazmu a i ten „dar od Boha
daný“, ktorý dostala do vienka pri svojom narodení. Zbierka
bola vydaná s finančným príspevkom Mesta Trenčín a Únie
ţien Slovenska a ilustrovaná kresbami MUDr. Júliusa Činčára.
Zbierku medzi čitateľov červenou ruţou uviedol riaditeľ
Vydavateľstva spolku slovenských spisovateľov Mgr. Roman
Michelko, ktorý pri tejto príleţitosti konštatoval, ţe „vníma
najnovšiu zbierku Janky Jablonskej ako prúd myšlienok a impresií, ktorými vyjadruje svoje pocity z preţitého ţivota. Práve
prvá časť zbierky sa nesie v znamení poetického prevedenia
svojich impresií, záţitkov reflexií voči svojmu okoliu a preţívame s autorkou jej trápenia, strádania, smútok a radosť.
V druhej časti zbierky sa vyznáva zo svojho vzťahu k Alexandrovi Dubčekovi, hercovi a recitátorovi Jurajovi Sarvašovi,
sochárovi Jánovi Kulichovi a svojmu kolegovi Štefanovi Pozdišovskému. I preto je nová zbierka autorky poctou nielen
abstraktnému ţivotu, ale poctou konkrétnym ľuďom, osobnostiam, bez ktorých by bol náš ţivot oveľa chudobnejším. Je
to aj pocta kráse a smútku, citom a pocitom, teda všetkému, čo
tvorí náš duchovný ţivot, čo nás obohacuje, čo nás robí lepšími. Ţelám básnickej zbierke Jany Jablonskej veľa vnímavých a premýšľavých čitateľov, ktorí aj vďaka nej stlmia svoje
rozbehnuté kroky a pri stránkach poézie sa zamyslia nad
vecami zásadnými a podstatnými. To je totiţ hlavným poslaním poézie a Jana Jablonská ho naplnila mierou vrchovatou.“
Vlastné poznámky
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Symbolické stretnutie Trenčanov pri parčíku Mierového
námestia dňa 28. októbra 2008 na mieste, kde bola pred
štyridsiatimi rokmi zasadená lipka Bratstva Čechov a Slovákov. Účastníkom pripomenul bliţšie túto udalosť Emil Sedláčko, pri ktorej vtedajší predseda Mestského národného výboru v Trenčíne Anton
Tomáš a predseda
Ústredného
výboru
Zväzu demokratickej
mládeţe
Slovenska
Rudolf Harenčár tento
stromček zasadili a do
Emil Sedláčko
vykopanej jamy medzi korene pre vloţili kovový tubus so
zvinutými dokumentmi z diania, ktoré sa odohrali v Československu v roku 1968. Celé toto otvorené vystúpenie, do
určitej miery maskované potvrdením bratstva Čechov a Slovákov, bolo otvoreným vystúpením proti vtedajšej vládnej
moci, keď Federálne zhromaţdenie vyslovilo súhlas
k dočasnému pobytu sovietskych vojsk v Československu.
Vlastné poznámky
Viacerých milovníkov výtvarného umenia priviedla dňa
29. októbra 2008 do výstavných priestorov Mestskej galérie
v Trenčíne
zvedavosť,
aby spoznali
výtvarné diela doposiaľ málo známej mladej výt495

varníčky Mgr. Zuzany Janíčkovej, pôsobiacej ako výtvarný
pedagóg na Základnej umeleckej škole Karola Pádivého
v Trenčíne. Kto prišiel na vernisáţ, neoľutoval chvíle strávené
pri pohľade jej obrazov. I napriek tomu, ţe jej tvorba sa vyznačuje s charakteristickými rysmi naturálnej abstrakcie, ktorá
neruší vizuálne vnemy, ba naopak pôsobí na diváka mimoriadne ukľudňujúco. Zrejme je to tým, ţe sa snaţí vo svojich
obrazoch vyniknúť štruktúre, línii, detailom, jednoduchosti či
správnej kombináciou farieb, ktoré lahodia oku.
Vernisáţ výstavy otvorila
vedúca
Útvaru kultúry
Mestského úradu v Trenčíne
Mgr. Janka Masárová privítaním hostí a poďakovaním Sláčikovému kvartetu
Základnej umeleckej školy
Karola Pádivého v Trenčíne
za interpretáciu skladieb národného umelca Jána Cikkera
a odovzdala slovo kurátorom výstavy. Ako prvý vystúpil Mgr.
Jozef Švikruha, ktorý zaspomínal na školský rok 1990/1991,
„keď v mojej triede 70 ţiakov sa objavilo aj malé usmievavé
s veľkými okáľmi, zvedavé na všetko, spontánne v prejave,
milé a talentované dievčatko, Zuzka. Mám radosť, ţe môţem
práve jej prehovoriť na
jej prvej veľkej výstave.
Som na ňu pyšný, ako na
ţiačku
našej
školy
a teraz i na kolegyňu
výtvarného
odboru.“
Kurátorka Mgr. Izabela
Bulková charakterizovala osobnosť vystavujúcej Mgr. Zuzany JaníčGondolier
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kovej ako „akčná, veselá, plná elánu a optimizmu a tvorivých
nápadov. Takú si ju pamätám ako ţiačku zo základnej umeleckej školy. Nesklamala ako praktikantka vysokej školy. Jej
práca s deťmi sa vyznačuje spontánnosťou a veselosťou.
V maľovaní nachádza zmysel ţivota.“ Kurátorka sa dotkla
i osobného ţivota vystavujúcej výtvarníčky, ktorý bol poznačený ťaţkými ţivotnými skúsenosťami. To sa prejavilo zákonite aj v jej tvorbe, s prevládajúcou monochromnou maľbou
v odtieňoch tmavej, modrej aţ čiernej farby. „V jej tvorbe bol
cítiť smútok a všetko to vyznievalo ako hľadanie ciest,
hľadanie východísk, hľadanie samej seba. Boli akoby výkriky
jej vnútra.“ A zrazu je tu nečakaný zvrat, keď Zuzka je plná
optimizmu a všetko tú radosť pretavuje do obrazov. „Jej ţivot
sa naplnil krásou, harmóniou a láskou. Svojimi obrazmi nás
vyzýva vnímať krásu a harmóniu kaţdodenného ţivota.“ Na
záver poďakovala vystavujúca Mgr. Zuzana Janíčková poďakovala všetkým návštevníkom, ţe si prišli pozrieť jej najnovšiu tvorbu.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 06.11.2008
Pomocná evidencia 585/1/08
V dňoch 30. októbra aţ 1. novembra 2008 sa uskutočnil
v kine Metro Trenčín Festival študentských filmov, v ktorom
organizátori podujatia ponúkli návštevníkov festivalu najzaujímavejšie filmy mladých tvorcov z Vysokej školy muzických
umení v Bratislave, Filmovej akadémie muzických umení v
Prahe, Akadémie umení v Banskej Bystrici, Vyššej odbornej
školy filmu Zlín a ďalších umeleckých škôl. Dramaturgia
2. ročníka festivalu pozostávala zo súťaţnej časti rozdelenej
do štyroch základných kategórii animovaného, hraného, dokumentárneho a experimentálneho filmu. Samostatnou kategóriou bola Teenage kategória venovaná talentovaným stredoškolským filmovým tvorcom.
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V nesúťaţnej časti festivalu boli ponúknuté prehliadky najlepších filmov zo študentských festivalov v Čechách a na Slovensku, z ktorých treba spomenúť (Fresh Film Fest Karlove
Vary, MFDF JIHLAVA, Early Melons a ArtFilm). Okrem
súťaţnej konfrontácie diel nastupujúcej mladej filmovej generácie, tento rok netradične došlo aj ku konfrontácii generačnej,
pretoţe na otvorení festivalu bolo premietnuté premiérovo filmové pásmo Hanák, Havetta, Jakubisko, ktoré bolo zbierkou krátkych filmov z ich študentských čias, teda z obdobia
ich rannej tvorby. Tak sa vytvoril priestor porovnávania ich
filmovej tvorby s generáciou mladých filmárov. Festival doplnili sprievodné podujatia a to koncert skupiny Frufru, tanečná
afterparty Bandaska Sound System a výstava obrazov Petra
Hornáka z Akadémie umenia v Banskej Bystrici pod názvom
Dvaroky dveruky.
Vlastné poznámky
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne
6. novembra 2008 pripravila pre ţiakov základných škôl v Trenčíne
v rámci akcie Poznávajme Trenčanov, stretnutie
so spisovateľom Igorom
Majzlánom, ktorý sa
predstavil so svojou najnovšou kniţkou „Príbeh psa Bukyho“. Stretnutie moderovala zástupkyňa riaditeľa Verejnej
kniţnice M. Rešetku Mária Špániková, ktorá po privítaní
odovzdala slovo vzácnemu hosťovi Igorovi Majzlánovi. Kontakt s mladými čitateľmi začal s otázkou – „kto z vás čítal moju kniţku ?“ Na čo všetky ruky prítomných detí vyleteli hore,
alebo mávali s kniţkou. „Tak vy ste túto kniţku všetci čítali,
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tak uţ viete, čo je v nej napísané.“ Potom nasledovala druhá
otázka – „Na ktoré miesto by ste zaradili túto kniţku zo
všetkých vami prečítaných ?“ Samozrejme, ţe deti povedali,
ţe na prvé miesto. Ja vám preto poviem,
ako táto kniha vznikla.
„Na začiatku príbehu to bol pes Buky,
ktorého sme mali doma. Pravdupovediac, nemal som ho zo začiatku moc rád.
Nechcel som, aby ţil v byte s jeho
obyvateľmi. Stalo sa ale, ţe si ma získal
svojím milým pohľadom a hravosťou.
Tak som sa rozhodol, ţe sa o svojich
pocitoch a s tým, čo som s ním zaţil, podelím so svojimi
malými čitateľmi. A tak vznikla táto kniţka. Teda takto sa
píšu knihy, ţe najprv sa to páči spisovateľovi a potom sa to
prenesie na čitateľa.“ Ďalšia konverzácia s malými čitateľmi
sa niesla o ich záţitkoch so psíkmi doma a na verejnosti.
Záver patril gramiáde spisovateľa.
Vlastné poznámky
Z doterajších ročníkov Festivalu dobrodruţných filmov
HoryZonty je príznačné, ţe v Trenčíne získal pevnú pôdu pod
nohami, ţe sa udomácnil. Preto organizátori podujatia súc si
vedomí tejto skutočnosti, rozhodli sa
svojich návštevníkov nesklamať ani
tento rok a pre
priaznivcov horského filmu a outdoorových športov pripravili niekoľko noviniek.
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Program podujatia sa uskutočnil v troch dňoch, od štvrtka
6. do soboty 8. novembra 2008 uţ tradične v priestoroch
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej
republiky. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo vo štvrtok
6. novembra 2008 vo večerných hodinách, keď horolezec
a moderátor v jednej osobe Jaroslav Dutka privítal všetkých
prítomných divákov, osobitne predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja
MUDr. Pavla Sedláčka. Ten vo svojom
príhovore ocenil úsilie
organizátorov,
ktorý
3. ročníkom festivalu
priniesli do regiónu
niečo iné, niečo výnimočné. „Aj v tohoročzľava Ivan Galfy, MUDr. Pavol Sedláček
nom festivale sa 13 reţisérov s nami podelí o krásne záţitky a svoje pocity. Uvidíme
nové miesta, kde sa beţný človek nedostane a spoločne s nimi
preţijeme citové záţitky. Verím, ţe tohoročný festival bude
úspešný, ţe odborná a laická porota ocení najlepšie filmy a ţe
všetkých poteší aj sprievodný program ako lezenie na cvičnej
stene, súťaţ v nosení pivných sudov, sekanie ľadových sôch či
výstava fotografií. Som rád, ţe môţem tento festival otvoriť.
A ešte som si na otvorení festivalu pokladal za dôleţité
privítať dnes legendu slovenského svetového horolezectva,
človeka, ktorý pôsobil v Tatrách, viedol horolezecké výpravy
na Kaukaz, do Alp, Hindukušu, Himaláji Ivana Gálfyho“
a pozval ho na otvorenú scénu. Ivan Gálfy vyjadril poďakovanie za pozvanie na festival, o ktorom ani nevedel, ţe existuje. Pred prvou prestávkou programu, v ktorom si mohli diváci pozrieť prvý blok filmov, v ktorom vynikol Barabášov
film o slovenskej horolezeckej legende Juzekovi Psotkovi, ria500

diteľka festivalu Mgr. Mária Dutková odovzdala autorom
najlepších fotografií v troch sekciách súťaţe HoryZonty
ocenenia v :
- sekcii krajina – príroda
1. miesto získala Barbora Prekopová za snímku „Ufo“
2. – 3. miesto získal Peter Ondrejovič za snímky „Ajhľa
človek“, „Pozri ja uţ letím“
- sekcii šport
1. miesto získal Pavel Andraši za snímku za snímku
„Jordanselvi“
2. miesto získala Michaela Dutková za snímku „Nesadať“
3. miesto získal Edo Homola so snímkou „Delfinárium“
- sekcii ľudia a emócie
1. miesto získal Michal Štefkovič za snímku „V krajine
Dagonov“
2. miesto získal Nora Saparová za snímku „Streets in
London“
3. miesto získala Barbora Prekopová za snímku „Portrét
horského vodcu“
- Cenu Grand Prix
získal Ivan Bulík za snímku „V kmeni Bume“
Prvý večer festivalového dňa zakončil svojím vyprávaním
horolezec Ivan Gálfy o svojich horolezeckých výpravách do
Hindukušu a Himalají, ktoré doplňoval bohatou skladbou farebných fotografií z týchto ciest.
Na tohoročnom treťom ročníku sa o cenu divákov a poroty
sa uchádzalo 13 amatérskych filmov. Najväčší úspech zaznamenal film pod názvom „Air Free“ od reţisérky Ctibory Bley.
Na druhom miestne skončil film „Rovníkové horizonty“ od
reţiséra Jána Kostolanského a na treťom mieste skončil film
Jakuba Freya „Tandem“
K ďalším sprievodným podujatiam patrila i autorská výstava fotografií Aleny Ţákovskej a Milana Daněka O afrických
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Pygmejoch a výstava vodáckych fotografií pod názvom
Tanec so Šivou.
V posledný deň festival sa jeho predpoludnie a skoré popoludnie pretavilo do športových súťaţí a umenia. Na cvičnej
stene pri ţelezničnom moste sa uskutočnili boulderingové preteky za účasti 19 muţov a 10 ţien. Náročnú trať postavili Peter
Kmoško a Juraj Osvald. V kategórii muţov sa stretla silná
konkurencia a v pretekoch úlohu favorita potvrdil Jakub
Kostka z L. Mikuláša. Na druhom mieste sa umiestnil Juraj
Repáň zo Ţiliny a na treťom mieste skončil Dávid Šatánek
z L. Mikuláša. V kategórii ţien najlepšie zabojovala Romana
Šlosárová z Bratislavy
a na druhom a treťom
mieste sa umiestnili
Alexandra
Tvrdoňová
a Ivana
Mináriková
z Trenčína.
Sošky mrázika, snehuliaka, sviečky čo sochy
boli námetmi v súťaţi
sekania sôch do ľadu pre deviatich „sochárov“. Súťaţiaci mali
k dispozícii malé ľadové kvádre. Prvé miesto odborná porota
prisúdila Jurajovi Holmanovi za stvárnenie sošky „Boh
bolenia hlavy“, druhé miesto získala za sošku „Ryba“ Zuzana
Kuchtová a na treťom mieste skončili Terézia a Šárka Šickové
za sošku „Sviečka“
Najviac priaznivcov si získala súťaţ v nosení pivného suda
po Farských schodoch, ktorého sa zúčastnilo šesťdesiatdva
odváţlivcov, z ktorých bolo tridsaťjeden detí a štyri ţeny. Ako
prvá na štart sa postavila Nikolka Krausková z T. Turnej z kategórie detí zo 4 kg dţusov v batohu. Najlepší čas v kategórii
muţov získal Ondrej Širka z Trenčína za 48 sek. Na druhom
mieste skončil Peter Kováč za 51,43 sek a na treťom mieste
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Michal Jakubec za 52,61 sek. V kategórii ţien najlepšieho
času 59 sek. dosiahla mimo súťaţe Marka Dutková. V súťaţi
zvíťazila Karin Kriţičková (1:08,05 min.) pred Renátou
Kaščákovou (1:18,28 min.) a Máriou Oláhovou (1:44,86
min.). Práve posledne menovaná pretekárka pútala pozornosť
bosými nohami na
trati, keďţe sa rozhodla súťaţiť na poslednú chvíľu. V súťaţí detí bol záťaţou
batoh s dţusmi o váhe
4 kg, resp. 1,5 kg.
Víťazom sa stal Michal Haščič časom
Ondrejko Lesaj na svojom prvovýstupe
31,56 s. pred Pilipou
Timea časom 37,13 s. a Michalom Vitálošom časom 39,06 s.
Najmladším účastníkom súťaţe bol iba dvojročný Ondrejko
Lesaj, ktorý so svojimi rodičmi a starou mamou Janou zdolal
trať za štyri minúty.
Pozornosť širokého spektra návštevníkov podujatia pútali
i festivaloví hostia. Uţ v prvý deň pritiahol hlavne starších
občanov uţ spomenutý nestor slovenského horolezectva Ivan
Gálfy. O záţitky trenčianskych horolezcov z expedície v pakistanskom Karakorame Gabriela Čmárika a Viliama Šujana prejavila záujem mladá generácia a o záţitky vodákov
Honza Láska a Petra Kašpara z ich expedícií na dve zdrojnice indickej posvätnej rieky Gangy prišli návštevníci aţ
z Bratislavy. Najnovší film najlepšieho slovenského dokumentaristu, trenčianskeho rodáka Pavla Barabáša Carstensz
– Siedma hora, zachytávajúci výstup slovensko-českej expedície na najvyššiu horu Austrálie a Oceánie Carstenszovú
pyramídu bol posledným dokumentom úspešného tretieho
ročníka festivalu HoryZonty.
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Vlastné poznámky
V rámci svojho európskeho turné sa vo štvrtok 6. novembra
2008 v Trenčíne zastavilo Trio HDV z Rakúska, ktoré tvorili
David Helbock, Lucas Dietrich, Marcus Vogel, ktorí vystupovali v otvorených priestoroch Jamm clubu. Návštevníci
potleskom ocenili, ţe noví prevádzkovatelia zaviedli v celom
klube nefajčiarsku zónu. Neobvykle sofistikované kompozície
mladých rakúskych hudobníkov boli odváţnou výzvou Bélovi
Bartókovi, Chickovi Coreovi, či Theloniusovi Monkovi. Im
bol koncert venovaný pod mottom „na slávu moderného
génia“. Priam záhadné rytmické cítenie vytváralo napínavé
pauzy a plochy ticha. Zvukové efekty, ktoré umne vyuţívali,
vyzneli v malom priestore veľmi pôsobivo. Obsadenie bolo
klasické - klavír, kontrabas, bicie, ale hudba bola podaná od
jej základu absolútne nekonvenčne. Prekvapujúci prejav a
prekvapujúca kvalita a prekvapujúca i návšteva. Klub bol totiţ
plný zainteresovanej a chápajúcej mlade.
Trenčianske noviny 24.11.2008
Myšlienkou, ţe známky sú malou zúbkovanou krásou,
ktorých význam plynúcimi rokmi nadobúda všeobecnú
hodnotu, drţali sa organizátori jedinej filatelistickej výstavy
svojho druhu na Slovensku pri príleţitosti jubilejného
90. výročia vzniku prvej Československej republiky. Vo foyeri
Kultúrneho a metodického
centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa na vernisáţi výstavy dňa 12. novembra 2008 prezentovalo
na päťdesiatich výstavných
plochách osemsto zaujímavých výstavných exponátov
M. R. Štefánik a Jozef Korený
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aţ po unikátne zbierky. Výstavu autorsky pripravil dlhoročný
filatelista a historik Jozef Korený s Klubom filatelistov
Trenčín a pobočkou trenčianskych numizmatikov. Poštové
známky a ostatná poštová korešpondencia mapovali cesty
generála M. R. Štefánika po svete. Jeho zahraničné návštevy
Talianska, Nemecka,
Francúzska, ale aj
Prahy, Bratislavy a
rodných Košarísk z
obdobia Rakúsko–
uhorskej monarchie,
mali osobitné posolstvo. Štefánik s Benešom a Masarykom
vytvorili v roku 1916
prvú Československú národnú radu. V jednej časti výstavy
mal návštevník moţnosť vidieť historické medaily i portréty
vojaka a diplomata Štefánika.
V tomto historickom segmente bolo zachytené široké
spektrum materiálu príleţitostných pečiatok a tlačív, ktoré
charakterizujú dejiny ako aj spoločenský vývoj Trenčína.
Prezentované boli aj rôzne spôsoby doručovania poštových
zásielok a to pešo, na koni, na koči, ale aj na bicykli. Poštoví
doručovatelia chodievali ovešaní listovými zásielkami i
balíkmi. Na výstave dominuje kráľovská pošta, historické
osobnosti politického a kultúrneho ţivota na známkach generál Charles de Gaulle, bývalý prezident ČSSR Ludvik
Svoboda, generáli Ján Golian, Rudolf Viest, spisovateľ Ladislav Novomeský a iné známe osobnosti. Autentický bol i pamätný list Ľudmily Podjavorinskej z roku 1972. On sa stal
ukáţkou pri príleţitosti stého výročia narodenia spisovateľky.
Nechýbali ani spomienky na známe osobnosti Trenčína –
numizmatika a filatelistu Ladislava Jambora a Štefana Poz505

dišovského. Jozef Korený svojou expozíciou verne zachytil
svoj rodný kraj Kysúce i pôsobenie československých a
slovenských armádnych misií Organizácie spojených národov,
Európskej únie a Severoatlantického paktu.
Vlastné poznámky
Po premiére muzikálu „Stretnutie svetov“ dňa 16. novembra 2008 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených
síl Slovenskej republiky v Trenčíne, ktoré uviedlo občianske
zdruţenie Art Music Union malo nebývalú odozvu a vyţiadalo
si sedem repríz. Muzikál ponúkol mladým ľuďom a deťom
vyuţiť voľný čas vo zmysluplnej činnosti, v ktorej mohli
uplatniť svoj talent a schopnosti. Učinkovali v ňom spevácke
zbory mesta Trenčín, vysokoškoláci, stredoškolská mládeţ aj
malé deti. Večnú tému boja dobra so zlom, stretnutia sveta
harmónie a disharmónie stvárnili inscenátori v čistých obrazoch. V ich priblíţili známe biblické výjavy ako napríklad krst
Jeţiša Krista v Jordáne alebo pokúšanie Krista Luciferom na
púšti, ktoré umocňovala všade prítomná zadná projekcia.
Viaceré obrazy na javisku aj vďaka espritu hudobného
naštudovania v emotívnej interpretácii si vyslúţili potlesk na
otvorenej scéne, ako napríklad plač Márie pod kríţom, alebo
Glória po Jeţišovom zmŕtvychvstaní. Autorka scenára a textov
piesní Mária Muráňová sa vyjadrila, ţe muzikál nemá diváka
zabaviť, ale osloviť jeho najvnútornejšie vnímanie.
Trenčan 13.12.2008
Pomocná evidencia 671/1/08
Foyer Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl
Slovenskej republiky v Trenčíne v podvečer dňa 19. novembra
2008 privítal priateľov a obdivovateľov fotografie na 45.
výročí výstavy členov Fotoskupiny Méta. Moderátor podujatia
a predseda fotoskupiny Ing. Vojtech Tichý predstavil prítomných vystavujúcich členov Mgr. Soňu Kalabovú, Mikuláša
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Banyásza, Ing. Júliusa Kákoša, Ing. Jána Tluku, Ing. Jířího
Tomisa a Ing. Olivera Porubského. S tvorbou posledne
menovaného, ktorý v minulom roku oslávil 70. výročie svojho
narodenia zoznámil Ing. Július Kákoš. A tak sa prítomní na
vernisáţi dozvedeli, ţe sa narodil
v stredoslovenskej
rázovitej obci Predajná v roku 1937.
Ako osoba sa nedral do popredia,
skôr nechával za
seba hovoriť svoje
aktivity. Najznámejší sa stal, najmä vďaka fotografickej tvorbe, ktorej sa venoval od svojich
vysokoškolských štúdií. Tvorivého vrcholu dosiahol v čase
svojho pôsobenia v skupine Méta v rokoch 1972 – 1983, keď
za svoju fotografickú tvorbu bol na výstavách oceňovaným
autorom. Venoval sa predovšetkým krajinárskej fotografii,
ktorá súvisela s jeho turistickými aktivitami. Po dvanástich
úspešných rokoch v Méte, dvoch autorských výstavách svoj
fotoaparát odloţil a nahradil ho paletou plnou farieb. Takmer
všetci tu prítomní sme boli svedkami stretnutí s jeho obrazmi
od roku 2000 na rôznych výstavách naposledy 10. októbra
2008, kedy vystavoval spolu s Jozefom Syrovým.
Vlastné poznámky
Dňa 18. novembra 2008 sa uskutočnilo stretnutie autorov
knihy „Zóna nadšenia“ Jozefa Banáša a knihy „Slovenský
bigbít“ Ľuboša Juríka so študentmi stredných škôl. V úvode
podujatia autori premietli video ukáţky, sprievodné pre knihu
„Slovenský bigbít“, v ktorých študenti sa zoznámili s názormi
ľudí z umeleckého zoskupenia v šesťdesiatich rokov minulého
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storočia. O svojej knihe „Zóna nadšenia“ Jozef Banáš povedal,
ţe „je príbehom lásky medzi Slovákom a Ukrajinkou a priateľstva medzi Slovákom a Nemcom, ktorí sa zoznámili v roku
1968. Potom sa uţ nevideli, lebo invázia spojeneckých vojsk
ich rozprášila po celom svete a stretli sa úplnou náhodou po
tridsiatich siedmich rokoch.“ Jozef Banáš konštatoval, ţe
„kniha má výpovednú hodnotu v tom,
keď slovenský autor
očami
sovietskeho
vojaka popisuje inváziu do Československa v roku 1968, čo
oni preţívali, keď ich
oklamali, keď tu
ţiadna kontrarevolúcia nebola. Dej knihy rokom 1968 začína a prechádza do dnešnej súčasnosti.“ Autor svojou knihou chcel priblíţiť dnešnej
mladej generácii nedávnu minulosť, ako hovorí, „keď sme
museli krvopotne zháňať banány, pomaranče, brzdové platničky, autá, toaletný papier a podobne.“ Kniha sa v súčasnosti
prekladá do nemčiny, ukrajinčiny a češtiny a pripravuje sa
scenár pre jej filmové spracovanie.
Druhým autorom, ktorý sa predstavil študentom, bol spisovateľ, novinár a politológ Miloš Jurík so svojou knihou „Slovenský bigbít“, tieţ časovo umiestnenou do roku 1968. Sám
hovorí, ţe „snaţil som sa, aby kniha nebola len o hudbe. Chcel
som, aby sa cez hudbu hovorilo aj o dobe, ktorú sme ţili ako
mladí ľudia. Kniha má dve roviny. Na jednej rovine je charakterizovaná ako doba veľmi plodná, zaujímavá, ktorá priniesla veľa impulzov a navyše naša biologická mladosť bola
totoţná s kvalitnou kultúrou v hudbe, literatúre, publicistike,
filme, divadle, sociológii. Nebolo to vţdy veselé. Bolo to
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niekedy aj veľmi smutné. Druhou rovinou je práve hudba,
ktorá sa stala najpriateľnejším prostriedkom, ako preţiť túto
dobu.“
Vlastné poznámky
Info Trenčín 04.12.2008
Pomocná evidencia 655/1/08
Počas troch dní 20. aţ 22. novembra 2008 sa mesto Trenčín
stalo centrom slovensko – francúzskeho priateľstva, keyd sa
konal Festival francúzskych filmov za početnej účasti francúzskej delegácie z partnerského francúzskeho mesta Cran
Gevrier, ktorej členom bol aj bývalý starosta a zakladateľ
partnerských vzťahov Jaques Poulet.
Uţ v prvý deň 20. novembra 2008 v podvečer sa začalo
vernisáţou výstavy
obrazov
insitného
maliara francúzskej
národnosti trvale ţijúceho v Uherskom
Brode Moarch Miška Eveno pod názvom Obrazy zo Slovácka,
s ktorého
Miško Eveno medzimuzikantmi zo Selca
tvorbou prítomných
návštevníkov vernisáţe
zoznámil komisár výstavy Mirek Potyka
z Uherského Hradišťa.
Prvý deň sa ukončil
slávnostnou
večerou,
privítaním nového vína
„Beaujolais Noveau“
a módnou prehliadkou
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z najnovšej kolekcie Chantall v hoteli Tatra.
Na druhý deň 21. novembra 2008 boli festivalové dni vyplnené sprievodným programom :
- v priestore pod mestskou veţou v postavenom stane si dali
stretnutie dvaja francúzski umelci Alain Boulivet a
Philippe Astorg z skupiny Group Alpha, ktorí z prinesenej
rifloviny šili nadrozmerný patchwork, neskôr zavesený
z mestskej veţe.
- v refektári Kolégia piaristov sa uskutočnila medzinárodná
konferencia pod názvom „Mesto a voda“, na ktorej zoznámili s činnosťou :
a) Trenčianskej vodárenskej spoločnosti jej generálna riaditeľka Ing. Denisa Beníčková,
b) vodárenskej spoločnosti v meste Cran Gevrier Jaques
Poulet,
c) a o pitnej vode, jej zásobovaní, čistení a súvisiacich
problémov technológ čistiarne odpadových vôd
informoval RNDr. Jozef Letko.
- v mestskej veţi si dali
stretnutie priatelia umenia na vernisáţi dvoch
výstav, ktorú otvorila
poslankyňa uvoľnená
pre výkon funkcie
Janka Fabová. Na výsLudovico di Orio
tave
pod
názvom
„Ľahký ako motýľ“ sa spoločne podieľalo umelecké
zdruţenie Arts Plastiques z Cran Gevrier a študenti Strednej
umeleckej školy v Trenčíne inšpirovaných francúzskou módou Haute Couture a výstava dekoratívnych fotografií nezávislého umelca Ludovico di Orio.
- vo foyeri Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl
Slovenskej republiky sa prezentovali na výstave poštových
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známok zberatelia z Filatelistickej únie Cran Gevrier so
svojimi známkami pripomínajúcich účasť francúzskych
partizánov v Slovenskom národnom povstaní, ktorej dali
názov „Na večnú slávu Francúzska“. Výstavu doplnili
zbierky trenčianskych filatelistov a fotografií datovaných
z odboja vo Francúzsku.
- vyvrcholením druhého dňa bolo slávnostné otvorenie Festivalu francúzskych filmov v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky s premietaním
úvodného filmu pod názvom „Raz pochopíš“ („Un jour tu
comprendras“). Ešte pred premietnutím snímky milým
spestrením bolo spoločné vystúpenie členov skupín Normani a Wagus stvárňujúce atmosféru filmovania. K prítomným
divákom ako prvý sa prihovoril J. E. veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike Henry Cuny,
ktorý vyzdvihol spoluprácu oboch miest, ktorá vznikla
spontánne v roku 1992 a dodnes ju občania oboch miest
úprimne preţívajú. Festival francúzskych filmov je jedným
z plodov tejto spolupráce, ktorý nazval „sviatkom spoľahlivosti a odhodlania.“ Vzápätí o tomto tvrdení sa mohli
stovky divákov presvedčiť na vlastné oči výpoveďou francúzskeho dokumentárneho filmu o vzťahoch a aktivitách
oboch partnerských miest Cran Gevrier a Trenčína. Potom
primátori oboch partnerských miest Trenčína a Cran Gevrier Ing. Branislav Celler a Jean Boutry po krátkych
zdvorilostných príhovoroch otvorili Festival francúzskych
filmov netradične filmovou klapkou. Treba ešte dodať, ţe
novinkou festivalu bol filmový spot, filmová zvučka, ktorú
zhotovil trenčiansky autor Matúš Mišák a jeho kolegov
z tvorivého ateliéru Silencio Praha, premietaný pred kaţdým festivalovým filmom.
V posledný deň festivalu 22. novembra 2008 pripravili
organizátori viacero zaujímavých sprievodných podujatí.
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- Najprv francúzskych priateľov z Cran Gevrier vytiahli na
pravé poludnie na návštevu Trenčianskeho hradu a po jeho
obhliadnutí pre nich pripravili nefalšovanú zabíjačkovú
hostinu v Barborinom paláci, čo umocnilo ich krátky pobyt
v Trenčíne.
- Neskôr poobede sa stretla delegácia z partnerského Mesta
Cran Gevrier vedená jeho primátorom Jeanom Boutrym
s delegáciou Mesta Trenčín vedenou jeho primátorom Ing.
Branislavom Cellerom. K stretnutiu treba dodať, ţe stretnutie sa malo uskutočniť v predchádzajúci deň, ale pre
haváriu osobného vozidla primátora pred Viedňou, bolo
odloţené na druhý deň. Na šťastie, aţ na malé odreniny, sa
toto malé intermezzo skončilo dobre. Na stretnutí sa hodnotili doterajšie partnerské vzťahy a načrtli sa aj nové
projekty.
- Popoludnie bolo vyplnené pásmom veršov, hudby a piesní
na počesť básnikov
francúzskeho odboja pod názvom „Ak
ozveny ich hlasu
zoslabne, zahynieme ...“, na ktorom
sa stretli milovníci
poézie v kaviarni
Savana. Podľa scenára Jean-Piere Michauda učinkovali recitátori Ivo Veliký, Viera Štefulová
z Trenčína, Jean Luc Moisson z Francúzska a hudobníci
Alexander Launay, Corinne Mimeur a Jean Boutry.
- V podvečer, za početnej účasti publika sa uskutočnil spoločný koncert učiteľov a ţiakov Základnej umeleckej školy
Karola Pádivého v Trenčíne a umeleckej školy Espace des
Pratiques Musicales v Cran Gevrier. V nezvyčajnej drama512

turgii program mal tento nezvyčajné tempo, čím dostal
divákov do varu, ktorí ho náleţite ocenili potleskom, skandovaním a dupotaním.
- Záverečným podujatím bol „Večer s priateľmi festivalu
francúzskych filmov“, na ktorom sa stretli zástupcovia
partnerského Mesta Cran Gevrier a Mesta Trenčín a všetci
tí, ktorí sa podieľali na príprave filmových a sprievodných
festivalových podujatí. Atmosféru stretnutia spríjemnila
trenčianska jazzová skupina Aurelius Quintet.
Vlastné poznámky
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 25. novembra 2008 bola miestom vyhodnotenie 16. ročníka celoslovenskej literárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Studňa sa
s daţďom zhovára“. V jej úvode predsedníčka pobočky
Matice slovenskej v Trenčíne PhDr. Marta Halečková konštatovala, ţe do tohoročnej súťaţe bolo zaslaných 218 literárnych prác od 60 autorov, rôznej kvality, z ktorých odborná
porota ocenila 22 literárnych prác. Pôvodne regionálna súťaţ v
priebehu rokov nadobudla celoslovenský, dokonca medzinárodný charakter, pretoţe
uţ v minulom roku zaslala svoj príspevok Slovenka ţijúca vo Francúzsku a v tomto roku
zaslala svoj príspevok
česky píšuca autorka
z Českej Lípy a príspevky autoriek z poľskej komunity ţijúcich v Trenčíne píšucich po slovensky. Po príhovoroch členov poroty Jaroslava Rezníka, Margity Ivaničkovej, Jána Maršálka a hostí a to vedúcej odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho
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kraja Ing. Marty Šajbidorovej a poslankyne uvoľnenej na
výkon funkcie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Janky
Fabovej prevzali najlepšie vyhodnotení v súťaţi ocenenia
podľa jednotlivých kategórií takto :
a) próza – 1. kategória
1. Lucia Anďalová
2. Katarína Kolínková
3. Zuzana Uhalová
- Cenu primátora Mesta Trenčín – Martina Uhrínová
b) próza – 2. kategória
1. Michaela Šimšíková
2. Václav Kostelanski
3. Martin Uhrík
- Cenu primátora Mesta Trenčín – Jana Judinyová
c) poézia – l. kategória
1. Eva Bačinská
2. Martina Doričová
3. Petra Šarţíková
- Cenu primátora Mesta Trenčín – Jana Danková
d) poézia – 2. kategória
1. Zdenka Lacíková
2. Ruţena Šípková
3. Michaela Gerová
- Cenu primátora Mesta Trenčín – Andrea Trusková
- Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja –
Adriana Juríčková
- Cenu vedúcej odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja – Ing. Jozef Paleník
- Ceny miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne :
pre účastníka súťaţe v próze, 2. kategória – Hana
Karolína Kobulejová
pre účastníka súťaţe v próze, 2. kategória – Anna
Hrabalová
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pre účastníka súťaţe v próze, 2. kategória – Imrich
Jesenský
Vlastné poznámky
Od 25. novembra do 11. decembra 2008 trvala vo foyeri
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej
republiky výstava pod názvom „Míľniky a méty športovcov
Dukly“, ktorá dokumentovala štyridsaťročnú športovú históriu armádnych športovcov v športových strediskách Dukly
Banská
Bystrica
a Dukla Trenčín. Putovná výstava bola
pripravená
podľa
projektu Mgr. Márii
Sečanskej, ktorá vo
svojom
príhovore
priblíţila
históriu
aktivít
armádnych
športovcov na Slovensku, ktorá začala v Banskej Bystrici 1. septembra 1967
a v Trenčíne 1. septembra 1969. Začiatky boli častokrát v provizórnych podmienkach, ktoré sa postupne darilo vylepšovať
vlastnými silami, ako aj za pomoci priaznivcov športu. Štatút
dostali tieto strediská 11. apríla 1974 a aj svoje premenovanie
na Armádne strediská vrcholové strediská. Medzi hosťami nechýbali mnohí známi funkcionári, tréneri a športovci oboch
Dukiel ako napríklad generál Rudolf Tvaroţka v.v., strieborný
medailista Slavomír Kňazovický, zápasník Attila Bátky, chodec Ján Blaţek, Dušan Čikel a ďalší. Dozvedeli sme, ţe z terajších a bývalých členov Dukiel má sedem športovcov zlaté
kruhy Slovenského olympijského výboru, ďalších vyše dvadsať športovcov je drţiteľom strieborných kruhov Slovenského
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olympijského výboru a rovnaký počet športovcov je drţiteľom
bronzových kruhov Slovenského olympijského výboru.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 01.12.2008
Pomocná evidencia 656/1/08
Trenčianske múzeum dňa 26. novembra 2008 po dlhšom
čase praskalo vo švíkoch od početnej návštevy priaznivcov
výtvarného umenia, keď sa v jeho výstavných priestoroch na
vernisáţi predstavili so svojou výtvarnou tvorbou Viera, Igor
a Ján Meškovci pri príleţitosti svojich ţivotných jubileí. Ich
pedagogickú činnosť a výtvarnú tvorbu priblíţil vo svojom
vystúpení kurátor výstavy PhDr. Marián Kvasnička. Dnešné
„naše zamyslenie patrí výborným trenčianskym pedagógom
a výtvarníkom Igorovi a Vierke Meškovcom a ich synovi
Jánovi“, ktorých „okrem rodinnej väzby spája aj blízkosť
významných ţivotných jubileí“. Táto chvíľa je vhodnou
príleţitosťou ponúknuť malú bilanciu toho, čo a ako ţili, čo
v ich prípade znamená, ako tvorili a tvoria. „Dnes niet nijakej
pochybnosti, ţe práve ich ţiaci, odchovanci ich učiteľskej,
výtvarnej a ľudskej empatie, dlhodobo dosahovali vynikajúce
výsledky na regionálnej i celonárodnej úrovni. Táto kapitola
ich ţivota pevne patrí do
pedagogických
dejín
Trenčína a dobre dopĺňa
vývinovú líniu pedagógov od Bránskeho, Slavinskej aţ po Súčanského.“ Spoločným znakom
tvorby jubilujúcich výtvarníkov je „vôľa po
obrazovom poriadku“, čo znamená usporiadať emócie, ktoré
sa k námetom viaţu. Kurátor PhDr. Marián Kvasnička túto
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svoju myšlienku bliţšie rozvádza, keď hovorí, ţe „najvyššiu
mieru tejto skladobnej konštruktívnosti predstavujú Jánove
kompozície, ktoré sa zväčša pohybujú mimo vizuálne realistický koncept. U Igora a Vierky tento plodný kontakt s vizuálnou realitou tvorí východisko v zmysle obdivu a túţby
zviditeľniť svoj pocit videného.“ A ešte má niečo spoločné
táto trojica výtvarníkov – je ním „autorsky cítený kolorit“.
Kým u muţov je to hrejivá prítomnosť teplých oranţových,
purpúrových, modrých či iných akcentov, tak Vierkina tvorba
má rozostrenú farebnosť, skôr chladnejšieho, moţno osudovejšieho, kaţdopádne však dramatického spektra s náleţitou
dávkou expresie, pohybu a dynamiky.
Kurátor v závere dodáva, ţe aj keď majú výtvarníci veľa
spoločného, aj tak moţno sledovať v ich tvorbe viaceré odlišnosti zobrazovaných námetov, motívov či pouţívaných techník a ţánrov. Vierkine pastelové témy sú úzko zviazané s jej
vrúcnym vzťahom k Slovensku, ovplyvnené krajinárskymi záţitkami z návštev turčianskeho, liptovského či oravského regiónu. Pozornosť si zaslúţia kompozície, ktoré majú temný
byzantský rozmer, ale i jej vzťah obyčajným veciam, darom,
ktorých výsledkom sú zátišia s ovocím čo kvetmi. Igor sa stal
pokračovateľom regionálnej tradície
vedutového maliarstva, predchodcami
ktorého boli Hugo
Gross, Josef Holoubek,
Ľudovít
Bránsky, Irena Slavinská a ďalší výtvarníci, ktorí podľahli fotogenickej
ilúzii mesta pod
Igor Meško – Zimný Trenčín
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hradným bralom a nad ním týčiacim sa mohutným hradom.
Do jeho tvorby sa preniesla láska k lietadlám, ktorou skladá
hold technike a vypovedá o zvláštnom bratstve leteckého stroja, krajiny a človeka, ktorého nijaká výška nepovyšuje, ale
drţí v pokore. Ján je ovocím svojich rodičov, ktoré našťastie
nepadlo ďaleko od stromu a nesie štafetu ich pedagogickej
práce. „Jánove maliarsky stvárnené hodiny, ale aj priezory do
sídiel súčasníka, architektonické imaginácie s jasne vpísaným
kríţom kompozičným kríţom ukazujú, ţe ho rodičia darmo
neţivili.“
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 01.12.2008
Pomocná evidencia 638/1/08, 658/1/08
Múzeum kolies Etop otvorili v Trenčíne vo štvrtok 27. novembra 2008 v novom marketingovom centre firmy Etop na
Štefánikovej ulici. Moderná budova, postavená mieste bývalej
administratívnej budovy Zväzarmu, sa túli k hradnej skale a tá
tvorí jednu stenu
stavby.
Úvod
programu otvorenia patril tanečným
kreáciám
detí a po krátkych
príhovoroch generálneho riaditeľa Etopu Ing.
Vladimíra Lukáča a riaditeľky
Múzea kolies Martiny Lukáčovej sa na prvom poschodí odvíjal kultúrny program v podaní Jána a Štefana Babjakovcov, klavíristu Daniela Buranovského a husľového virtuóza Dalibora Karvaya. „Múzeum bude slúţiť všetkým, čo
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im niečo hovorí slovo koleso. Navyše sme pre mladých ľudí
a deti pripravili detský svet s vedeckými hračkami,“ pozvala
na návšteve múzea jeho riaditeľka Martina Lukáčová.
História múzea sa začalo odvíjať v Púchove v roku 2002
počas odbornej konferencie o kolesách ako sprievodný projekt. K pôvodnej stovke kolies pribudlo za šesť rokov ďalších
600 zaujímavých exponátov od Mezopotámie, cez Egypt, Rím
aţ po rozvoj kolesa v Európe v 19. a 20. storočí v automobilovej, ţelezničnej a leteckej doprave. V múzeu sa nachádza
kolárska dielňa z 18. a 19. storočia. Pre deti a mládeţ pripravilo múzeum vedeckú hračku s názornými ukáţkami fyzikálnych zákonov ako je trenie, valivý odpor, aquaplaning, odstredivá sila a ďalšie. Múzeum je zaujímavé svojimi exponátmi kolies a oldtimerov pre všetky generácie, pretoţe ľudia
si v uponáhľanom svete neuvedomujú vlastnosti tohto najväčšieho vynálezu ľudských dejín – kolesa.
Na výstave odborníkov upútal automobil Ford T z roku
1908, automobil firmy Singer z roku 1932 s dvomi šijacími
strojmi tohto výrobcu, ako aj jedna z troch takmer trojmetrových vrtúľ a koleso lietadla typu Caproni, na ktorom priletel do vlasti generál Milan Rastislav Štefánik. O realizácii
výstavby objektu stálej expozície múzea hovoril vo svojom
príhovore generálny riaditeľ firmy Etop Ing. Vladimír Lukáč
„Termín dokončenia výstavby objektu sa musel niekoľkokrát
posunúť, najskôr pre archeologický výskum danej lokality, čo
je aj zdokumentované vo výstavnej expozícii. Neskôr sa pridali sa aj technologické problémy zakladania stavby, keď
v lokalite je vysoká hladina spodnej vody. Treba však dodať,
ţe zdrţanie malo aj pozitívny vplyv na pouţitie modernejších
technológií tepelných čerpadiel na vykurovanie, súčasťou
objektu sú solárne fotovoltické články na osvietenie a vznikol
energeticky nenáročný dom. Podľa energetického auditu sa
nachádza v kategórii najvyššej hospodárnosti. Nosnými prv519

kami stavby sú oceľ a sklo, doplnené silnými výrazovými
prostriedkami hradnej skaly, svetla a vody. Celková investícia
do tejto stavby sa pohybuje v desiatkach miliónov korún. Návštevníka zaujme hlavné schodisko v tvare kolesa, sklenená
fasáda so stroboskopickým efektom a terasa v tvare kolesa.“
Info Trenčín 04.12.2008
Pomocná evidemncia 655/1/08
Odtieň a sýtosť (anglicky hue and saturation) sú vlastnosti
farebného videnia. Nahliadnuť do videnia, myslenia a pocitov
sedemnástich mladých začínajúcich fotografiek Strednej
umeleckej školy v Trenčíne mohli si pozrieť návštevníci vo
štvrtok 27. novembra 2008 v priestoroch kina Hviezda a Klubu Lúč s názvom Hue and Saturation. Hue and Saturation je
uţ treťou výstavou ţiakov fotografického dizajnu. Podľa
riaditeľky Strednej umeleckej školy v Trenčíne Mgr. Márie
Vilkovskej by mali študenti stále hľadať cesty, spôsoby a
prostriedky na to, aby mohli vystavovať. „Je veľmi dôleţité
budovať autorské portfólio, pretoţe dnes práve to predáva
mladého človeka.“ Vystavujú najmä módnu fotku a portréty
osôb. Fotografie tretiačok vznikli počas školských praktických
cvičení a ich spoločným menovateľom bol človek. „Človek je
videný ako dokumentárny koncept, akt vychádzajúci z tradičnej lyrickosti v rovine módnej fotografie alebo vo všeobecnosti štylizovaný fotoreportáţny moment či expresívnejší
psychologický portrét s motívom hľadania identity. Súčasťou
expozície boli aj portréty dovoľujúce vzdialenejšie asociácie a
viacvýznamové interpretácie či autoportréty,“ uviedla triedna
učiteľka Katarína Mašková. Podľa nej vystavované fotografie vypovedajú o tom, ţe zábava a recesia sú kaţdodennou
súčasťou civilného i umeleckého ţivota. čo hovoria na svoje
vystavené diela autori. Koľko ľudí fotografov, toľko chutí,
hovorí študentka Lucia Holubová, ktorá najradšej fotí módnu
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fotografiu. „Inšpirovala ma k nej moja kamarátka, ktorá je
veľmi pekná. Tak som si ju nafotila ešte s jedným priateľom v
módnej šou. Na ďalších fotografiách sú reportáţe z výstavy,“
popisuje svoje vystavované kúsky. Lucia rada vrství fotografie
a má rada kontrasty, ktoré podľa nej dokáţu povedať veľa. Pri
tvorbe módnej fotky sa snaţí fotiť tak, aby výsledok nemusela
dodatočne upravovať v počítači. „Veľa ľudí prerába fotky a to
sa mi nepáči. Snaţím sa zachytiť to, čo vidím a pracovať so
svetlom.“ Nora Sapárová má zase rada staré, doškriabané a
dotrhané fotky, jednoducho nič moderné. „Inšpirujú ma staré
domáce archívy a fotografie zo sedemdesiatych rokov. Je to
taká nostalgia, na staré fotky mám úchylku.“ Ako povedala,
fotí stále a veľa a rada upravuje fotky aj prostredníctvom
počítačového programu. Ďalšia tretiačka Katarína Svetlíková
najradšej fotí ľudí. Medzi jej vystavovanými výtvormi šokujú
fotky s „mimozemšťanskou tematikou“. „Nafotila som kamarátku v akváriu. Vyjadrovať to má iný svet, v ktorom ţijú
mimozemšťania.“ V súčasnosti fotí digitálnym fotoaparátom a
neskôr by chcela študovať multimédiá. Ţofia Ţatková predstavila na výstave najmä módnu fotografiu a akty. „Modelky
sú v prírodnom prostredí vo vysokej tráve a majú na sebe
uletené oblečenie. Pri aktoch som sa snaţila nafotiť ľudské
telo zvláštnym spôsobom, nie tak, ako to býva v klasických
reklamách.“ Inšpirácia prichádza podľa nej aj vo chvíľach,
keď ide so slúchadlami na ušiach po ulici. „Inšpirujem sa aj
našou triedou. Kaţdá máme iný štýl a dávame si to najavo.
Svoje výtvory jeden druhému nechválime, skôr ich kritizujeme. Tak sa posúvame k lepším výsledkom.“ Podľa nej je
škoda, ţe sa nepodarilo spoločne vystavovanie aj s chlapcami
z ich triedy. „Asi si myslia, ţe sú na vyššej úrovni. Snaţili sme
sa im teda dokázať, ţe my, dievčatá, to dokáţeme samé.
Výstavu sme inštalovali na vysokých rebríkoch. Bola to
zábava.“ Ţofia sa podľa jej slov snaţí fotiť tak, aby jedno521

duchým veciam dodala prostredníctvom netradičného pohľadu
zaujímavosť. S vytvorením plagátu k výstave dievčatám pomohol spoluţiak Erik Janeček.
Rodičia ich podporujú v štúdiu. Svoje umelecky nadané
ratolesti prišli na výstavu podporiť aj ich rodičia. Luciina
mama Vlasta Sekerková si myslí, ţe dcéra fotí výborne.
„Niečo uţ mala aj na súťaţi. Pre rodičov je to určite
potešujúce, ţe naše deti uţ vystavujú. Niektorým fotkám
rozumiem, niektoré mi musí vysvetliť.“ Podľa nej je umelecká
škola tým, čo dcéra hľadala a je tam spokojná. „Povolanie
fotografky na voľnej nohe je síce neisté, ale keď ju to baví, tak
si to musí vyskúšať. Ja ju v tom budem podporovať,“
zakončila.
Info Trenčín 20.11.2008
Pomocná evidencia /1/08
Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne pripravila dňa 27.
novembra 2008 pre svojich čitateľov stretnutie so známou
spisovateľkou s trocha exotickým menom Kamilou Kay
Strelkovou, ktoré je odvodené z jej dlhodobého pobytu
v Kanade a v USA. Z jej curriculum vitae sme sa dočítali, ţe
staršej verejnosti ba
nemala byť osobou
neznámou, pretoţe do
roku 1968 pracovala
v Slovenskom rozhlase v Bratislave v redakcii humoru a satiry. Autorsky viedla
kabarety, estrády a nedeľnú Panorámu. Túţzľava - Kamila Kay Strelková
ba po slobode a po plnohodnotnom aktívnom ţivote, odvaha
a húţevnatosť ju priviedla vinohradníckeho Pezinka na slneč522

nú Floridu. Úsilie nájsť svoje miesto v novom svete a zápas
o svoju existenciu jej pomáha prekonávať ťaţké začiatky,
často spojených s pádmi i vzostupmi. „Preţila som vlastne dva
ţivoty“, píše Kamila Kay Strelkou a pokračuje, ţe „do prvého som vstúpila svojim narodením, ten druhý a krajší preţívam vo svojich spomienkach. Bolesti preboleli, hrany sa
obrúsili, krivdy a neúspechy vyváţili radosti a úspechy. A tak
som vďačná za všetko.“ Poslucháči sa dozvedeli, ţe je autorkou piatich zaujímavých kníh, v ktorých ľahkosťou, svojím
zaujímavým rozprávačským štýlom sa dotykom cez svoj
preţitý ţivot priblíţiť ţivot v takzvanom „raji“, ale v racionálnom ponímaní so slovenským citom. V románe „Letenka
do raja“ je príbehom úspešnej ţeny, príbehom energickej,
vynachádzavej podnikateľky, ale aj manţelky a matky, o jej
neobyčajnej odvahe, optimizme a sile ţeny, ktorá obrazne i
doslova vyhrnula rukávy a stala sa hnacím motorom svojej
rodiny. Román „Letenka do sveta“ napísala na ţelanie čitateľov, aby zodpovedala na ich otázku: „Čo robíte pani
Strelková ?“ V tejto kniţke vyhovela svojím túlavým topánkam, keď precestovala a videla kus sveta a svojim čitateľom
rozpráva svoje záţitky a napínavé historky, nielen zo sveta, ale
aj z domova. V románe „Letenka do minulosti“ autorka odhaľuje svoje romantické pocity nielen pri hľadaní svojich prvých
lások, ale aj srdcu blízkych miest, ktoré svojim odchodom
z vlasti opustila. Román „Letenka do Bratislavy“ je plná,
spomienok, nevšedných situácii, napínavých historiek nielen
zo sveta, ale aj z Bratislavy, z mesta, kde autorka pracovala,
zaľúbila sa, vydala sa, kde sa narodila jej dcéra a odkiaľ
odišla do sveta. V knihách nájdete aj ohlasy čitateľov, na
autorkine knihy, stretnutia a predovšetkým jej vrúcny vzťah
k Slovensku a lásku k človeku. V románe „Letenka za hviezdami“ autorka sa dotýka úspešných slovenských ţien ţijúcich
doma i v zahraničí. Upútajú vás ich zaujímavé ţivoty z najroz523

ličnejších odvetví ţivota, ako napriek prekáţkam sa dokázali
postaviť na vlastné nohy. Autorka tvrdí, ţe slovenská ţena,
dokáţe byť nielen matkou, manţelkou, milenkou, starou
mamou, ale vie byť aj podnikateľkou, vedkyňou, lekárkou,
inţinierkou, manaţérkou a úspešne vie uplatňovať svoje vedomosti, cit a rozvahu. Slovenská ţena je pracovitá, šikovná,
múdra a krásna. Vníma ich svojim spôsobom, vidí svojimi
očami, obdivuje ich a vyzdvihuje ich šikovnosť, šarm, svedomitosť a silu.
Ako jej všetky knihy aj túto prečítate jedným dychom,
prenikne vás dobrý pocit, načerpáte energiu a mnoho sa
o dozviete o ţenách.
Vlastné poznámky
Dňa 27. novembra 2008 Verejná kniţnica Michala Rešetku
v Trenčíne uskutočnila ďalšie zaujímavé podujatie z cyklu
„Poznávame Trenčanov“, keď predstavila mladým čitateľov
na oddelení detí a mládeţe na Hasičskej ulici a v pobočke na
Juhu v Trenčíne spisovateľka a novinárka trenčiansku rodáčku
Ing. Margitu Ivaničkovú. Mladí čitatelia sa dozvedeli, ţe sa
narodila v Trenčíne,
býva
v mestskej
časti Trenčína, Zlatovciach. Po štúdiu
na
trenčianskom
gymnáziu vyštudovala Vysokú školu
ekonomickú v Bratislave. Pätnásť rokov učila a potom
jej učarovala novinárčina. I teraz pracuje na tlačovom oddelení prezidenta Slovenskej republiky.
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Kniţne debutovala v roku 1995 básnickou zbierkou „Aj v rozprávke je to tak“. Pravidelne publikuje v detskom časopise
Slniečko a v Slovenskom rozhlase sa hrávajú je napísané hry.
Práve rozhlasová verzia hry „Pyţamkáči“ sa stala základom
novej kniţky, ktorú napísala pre deti v roku 2003. Keď sa jej
deti pýtali, čo ju podnietilo k napísaniu, odpovedala, ţe vďaka
svojmu staršiemu synovi, keď dlhšiu cestu do materskej školy
si krátili rozprávaním rozprávky. Deťom oznámila, ţe
pripravuje ďalšiu rozprávkovú kniţku a predstavila aj zopár
úryvkov.
Trenčan 13.12.2008
Pomocná evidencia 672/1/08
Stretnúť svorku divých šeliem v ţivotnej veľkosti, alebo
nechať sa upútať vznešenou siluetou koní z ateliéru sochára
Michala Gabriela či v tichu meditovať nad umeleckou výpoveďou maliarky Doroty Sadovskej mohli návštevníci na vernisáţi dňa 5. decembra 2008 v Galérii M. A. Bazovského.
Výstavu Michala Gabriela
pod
názvom
„Súsošia
5“
pripravila kurátorka
PaedDr.
Elena Porubänová a vo svojom
úvodnom slove
priblíţila umeleckú
tvorbu
Súsošie Michala Gabriela
známeho českého sochára, ktorý pôsobí na českej výtvarnej
scéne uţ viac ako 25 rokov. S jeho osobou je spomínaný
vznik a aktivity vo výtvarnom generačnom zoskupení „Tvrdohlaví“, ktoré ovplyvnilo výtvarný ţivot v bývalom Čes525

koslovensku a neskôr aj v samotných Čechách po jeho rozdelení. Michal Gabriel sa predstavil výberom zo svojich najnovších sochárskych kompozícií figurálneho a zvieracieho
sveta v ţivotnej veľkosti. Ich jedinečnosť spočíva v netradičnom a originálnom tvarovom, pohybovom súzvuku a materiálovom stvárnení, charakterizujúcom osobitý výtvarný prejav umelca. Moment prekvapenia prináša, keď asketické tvary
sôch narúša povrchovým štruktúrovaním z broskyňových
kôstok, škrupín z vlašských i búrskych orechov. Autor veľmi
rád experimentuje s materiálom, čím hľadá ďalšie moţnosti
vyuţívania najmodernejších technológií v sochárskej tvorbe.
Ako príklad boli na výstave predstavené plastiky,
ktoré vznikli opakovaním
a zmnoţovaním tvarov z
ABS plastov v 3D technológii. Michal Gabriel je
jedným z najvýznamnejších predstaviteľov postmoderny, ktorého tvorba
z autentických zdrojov českej moderny od symbolizmu cez
kubizmus aţ surrealizmus.
Výstavu Doroty Sadovskej pod názvom „Bledomodrá
cesta – Inštalácia malieb“ pripravila kurátorka PhDr. Danica
Lovíšková. Kurátorka konštatovala, ţe výtvarníčka patrí k progresívnej generácii slovenských výtvarníkov a popri maľbe sa
venuje fotografii, videu a performancii. Pre autorku je príznačná inštalačná precíznosť, dôraz kladený na scénografické
aranţmá vystavených skladieb. Zaoberá sa netradičnými témami v originálnych súvislostiach a reaguje nimi na feminizmus, problémy komunikácie a telesnosti. K vyjadreniu svojich myšlienok vyuţíva ľudské telo, alebo jeho fragmenty
videné z rôznych uhlov. Veľmi odváţne sú aj jej obrazy s re526

ligióznou tematikou, posúvajúc ikonografiu ţivota svätých do
úplne nových interpretačných, farebných a kompozičných
súvislostí. Umelecká výtvarná tvorba autorky nesie za sebou
veľa významných ocenení, z ktorých moţno spomenúť Cenu
Martina Benku z roku 2007 a Cenu Tatrabanky z roku 2008.
Pomocná evidencia 653/1/08
Od 5. decembra 2008, teda od Mikuláša aţ do 6. januára
2009, teda do sviatku Troch kráľov mesto Trenčín ţilo kultúrnymi aktivitami, ktoré organizátori nazvali „Čaro pod
trenčianskym
hradom“. Začiatok kultúrnych podujatí odštartoval
príchod
svätého
Mikuláša na Mierové
námestie
5. decembra 2008.
Jeho príchod oznámili
slávnostné
fanfáry a prítomných občanov najprv pozdravil z mestskej veţe, potom z otvoreného okna Mestského úradu v Trenčíne a napokon zostúpil
medzi ľud aj s anjelmi a v ohraničenom koridore sa s ním zvítal. Toto vítanie rušili chrlením ohňa čerti. Oproti predchádzajúcim rokom sa príhovor Mikuláša odohrával nie na stálej
tribúne pri parčíku na Mierovom námestí, ale pri ústí Sládkovičovej ulice od mestskej veţe na Mierové námestie. A ešte
jedna novota sa zaznamenala, ţe v uplynulých rokoch anjeli
spúšťali vrecia s darmi pre deti z budovy Slovenskej sporiteľne a toho roku z mestskej veţe. Námestie bolo úplne zaplnené. Keď Mikuláš odišiel, deti boli obdarované cukríkmi
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a mohli sa ísť pozrieť do Artkina Metro na známy film Juraja
Jakubiska „Perinbaba“. V ďalších dňoch sa zaznamenaa :
výstava vianočných koláčov a zdobenia stromčekov v Kubre,
slávnostný koncert Dámskeho komorného orchestra z Bratislavy za dirigovania Eleny Šarayovej, Mládeţníckeho zboru Echo, Amadeus cor Bratislava za dirigovania Ondreja
Šaraya, sólistov Petra šaraya na husle a Branka Ladič na
elektrofonickom klavíri v evanjelickom kostole,
detský jarmok na Mierovom námestí, na ktorom s vianočnými výrobkami prezentovali ţiaci trenčianskych škôl a zariadení,
počas tretieho adventného víkendu v dňoch 12. aţ 14. decembra 2008 sa v Trenčíne uskutočnil uţ štvrtý ročník
adventného festivalu speváckych zborov s názvom Daj Boh
šťastia tejto zemi. Dva večerné koncerty v piatok a sobotu
a podvečerný v nedeľu poskytli priestor pre iné, podstatne
hlbšie vnímanie adventného času. Tohoročný festival sa
niesol po prvýkrát s medzinárodnou účasťou, čím sa zapísal
do kalendára podujatí podobného charakteru v rámci
Európy.
So
svojím programom sa predstavilo deväť
speváckych
zborov – evanjelický spevácky zbor z maďarskej Békescsaby, chlapChlapčenský spevácky zbor z Tarnowa
čensko – muţský spevácky zbor Pueri cantores tarnovienses z poľského
Tarnówa, Chor im Hemd (zbor v košeliach) z rakúskej
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Viedne, Zvolenský spevácky zbor zo Zvolena, ţenský Spevácky zbor Srňan z Horného Srnia, Spevácky zbor Hornosúčan z Hornej Súče a trenčianske zbory – Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého, Spevácky
zbor trenčianskej univerzity A. Dubčeka a hostiteľský Trenčiansky spevácky zbor. Koncerty sa konali s podporou Mesta Trenčína, v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom a konzulátom Veľvyslanectva Poľskej republiky na
Slovensku, Rímskokatolíckym farským úradom v Trenčíne,
správou piaristického kostola sv. Františka Xaverského
a Evanjelickým a. v. farským úradom v Trenčíne. Organizáciu si vzala na starosť uţ tradične Agentúra JoVa z Trenčína. Pred kaţdým koncertom publikum pozdravil Trenčiansky spevácky zbor interpretáciou adventného chorálu Rorate caeli de super, čím navodil adventnú atmosféru koncertu.
A teraz niekoľko slov ku koncertným vystúpeniam. Piatkový koncert sa niesol v znamení trenčianskych laureátov
a ich hosťa. Festival otvoril Zvolenský spevácky zbor, ktorý
podal svoj štandardný výkon, ovplyvnený intonačnými rezervami vo vysokých hlasových skupinách. Trenčiansky
spevácky zbor sa prezentoval disciplinovaným výkonom.
V dramaturgii boli prínosom skladby súčasných skladateľov (tentoraz poľských), ktoré ju oţivili. Univerzitný spevácky zbor z Trenčína podal svoj štandardný výkon i keď
v interpretácii niektorých skladieb zostali ešte rezervy. Vhodne zvolený záver interpretáciou spirituálu
Ride the Chariot, strhol publikum k skandovanému aplaudovaniu. Sobotný koncert
poľský dirigent a konzulka U. Wisnievska
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sa niesol v znamení vystúpenia zahraničných hostí, ktorí
poctili svojou účasťou konzulka Veľvyslanectva Poľskej
republiky na Slovensku Jej Excelencia Uršula Wisnievska
a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie Janka Fabová. Program
koncertu vhodne dramaturgicky gradoval. Po programovom bloku maďarského zboru, ktorý zaujal interpretáciou
skladieb v slovenskom jazyku nastúpili pred publikum poľskí spievajúci chlapci z Tarnowa. Veľmi sympatický zvuk,
zvládnutie náročných súčasných kompozícií, vysoká hlasová kultúra a umelecké stvárnenie interpretovaných skladieb vyvolala pozitívnu reakciu publika, ktoré si vyţiadalo
aj prídavok. Programový blok rakúskeho zboru priniesol
záţitok aj pre najnáročnejšieho poslucháča. Vysoká hlasová
kultúra zboru i
sólistov, zvuková vyrovnanosť
a umelecké
stvárnenie predvedeného programu boli vzorovou učebnicou
zborovej interpretácie. Koncert bol skutočným umeleckým záţitkom. Nedeľné popoludnie sa nieslo v znamení vystúpenia speváckych zborov
nášho okresu. Srniansky ţenský spevácky zbor zaujal atmosférou svojho programu, ktorým vniesol na festival skutočnú predvianočnú atmosféru. Hornosúšania priniesli celkom zdarilý pokus spojenia interpretácie náročných duchovných skladieb staršieho obdobia so súčasnou slovenskou duchovnou hudbou. Spievajúci gymnazisti zaujali spojením interpretácie tradičných skladieb ako napríklad po530

merne málo spievaný Otče náš od Mikuláša Schneidra
Trnavského a moderných, mentalite spevákov blízkych duchovných skladieb súčasných skladateľov. Vyvrcholením
koncertu bolo účinkovanie hostí – rakúskeho speváckeho
zboru Chor im Hemd, ktorý opätovne zaujal. Treba dodať,
ţe súčasťou kaţdého koncertu bolo spoločné vystúpenie zúčastnených speváckych zborov, ktorým vzdali hold storočnici slovenského národného skladateľa Eugena Suchoňa
skladbou Aká si mi krásna a zaspievaním ústrednej skladby
festivalu Daj Boh šťastia v úprave nestora súčasných slovenských skladateľov Zdenka Mikulu. Piatkový koncert
moţno charakterizovať ako štandardný. No mimoriadnym
záţitkom pre poslucháčov bol záver sobotného večerného
vystúpenia, keď zahraniční hostia Maďari, Rakúšania
a Poliaci, za dirigovania Rakúšana Andreasa Salzbruna
zaspievali Suchoňovu skladbu bez slovenskej pomoci a za
dirigovania Dr. Jozefa Vakoša zvládli aj interpretáciu
náročného slovenského textu skladby Z. Mikulu Daj Boh
šťastia. Čo najviac prekvapilo organizátorov ? Predovšetkým návštevnosť, keď počas všetkých troch koncertov boli
priestory piaristického kostola zaplnené vnímavým a
vďačným publikom. A to je devíza i pre budúcnosť.
Celé toto obdobie bolo zaujímavé aj inými sprievodnými
podujatiami ako napríklad :
- tvorivé dielne, v ktorých si dospelí a deti skúšali vyrobiť
betlehemy a figúrky svätej rodiny zo šúpolia a dreva,
- predajná výstava umeleckých diel v dňoch 14. a 21. decembra 2008 trenčianskych výtvarníkov v synagóge,
- dňa 15. decembra 2008 sa predstavili mladí muzikanti Základnej umeleckej školy Karola Pádivého vo vianočnom
koncerte v Trenčianskom múzeu,
- po prvýkrát prišiel do Trenčína vianočný kamión CocaColy,
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- na „zlatú nedeľu“ Mierove námestie ţilo tradičným vianočným jarmokom, v ktorom okrem vystúpení folklórnych
skupín z trenčianskeho regiónu aj ţivý betlehem
Vlastné poznámky
Nepočujúca poétka Magda Pilárová predstavila v sobotu 6.
decembra 2008 v Kultúrnom centre Kubra ďalšiu zbierku
svojich básní nazvanú Neskutočný svet. Do ţivota ju vypravila so spisovateľom Rudolfom Dobiašom a poslúţilo im na
to symbolické čalúnnické kladivko. K malej slávnosti prispela
aj Spevácka folklórna skupina Kubra a prítomných rozospieval harmonikár Stanislav Lučan. Táto jej druhá zbierka bola
vydaná s podporou Klubu darcov Trenčianskej nadácie. „Autorka ţije vo zvláštnom svete a neviem si predstaviť ten tichý
svet. Snaţí sa v ňom nájsť rytmus, hudbu, chvenie. Najsilnejšou črtou je jej odvaha pustiť sa do písania,“ sňal pred
autorkou symbolicky
klobúk spisovateľ Rudolf Dobiaš. „Kubra,
moja rodná dedi-na, na
ktorú človek rád si
spomína,“ vyznala svoj
vzťah ku Kubre mestskej časti Trenčína, autorka. Nerobilo jej problém recitovať bez pozľava – Magda Pilarová, Rudolf Dobiaš
môcky, lebo všetky
svoje básne si dobre pamätá. Zbierka je ilustrovaná kresbami
sluchovo postihnutého výtvarníka Stanislava Lubinu.
Info Trenčín 18.12.2008
Pomocná evidencia 675/1/08
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Vrahyňa či obeť ? Takýto slogan si vybral tvorca najnovšieho slovenského filmu o jednej z najkontraverznejších postáv našej histórie Alţbete Báthoryovej Juraj Jakubisko. Film
sa snaţí vytvoriť z čachtickej panej ľudovú liečiteľku, čo
história tvrdí úplný opak. Uviesť i takéto informácie na pravú
mieru a odpútať človeka od všakových mýtov a presvedčiť
naopak o jej vine sa pokúsil na stretnutí Verejnej kniţnice
Michala Rešetku v Trenčíne historik a múzejník PhDr. Jozef
Karlík dňa 11. decembra 2008. Podľa neho Alţbeta Bathoryová nie je osobnosť, ktorá by si zasluhovala toľkú pozornosť. Keď, ale film Juraja Jakubiska rozvíril protichodné informácie, treba sa na túto postavu pozrieť z hľadiska historických prameňov. Tie jasne dokazujú, ţe na Čachtickom hrade sa odohrávalo tvrdé týranie, mučenie a kruté zaobchádzanie
s mladými ţenami ukončené smrťou. Za tieto zverstvá sa
Alţbeta Bathoryová nedostala na tabulárny súd, lebo ochrannú
ruku nad ňou drţal palatín Thurzo. V prípade, ţe by sa dostala
na súd za zločiny, ktorých sa dopúšťala aj na ţenách niţšej
šľachty, by čakal trest smrti. Preto Alţbeta Bathoryová doţíva
na Čachtickom hrade. PhDr. Jozef Karlík viackrát na základe
podloţených poznatkov spochybnil výsledky obhajcov
Bathoryovej, ktoré sú zaloţené len hypotézach a tak neprávom
očisťujú jej meno a zbavujú jej viny.
Trenčianske noviny 05.01.2009
Pomocná evidencia 09/2/09
V piatok 12. decembra
2008 Mestská galéria v Trenčíne poskytla svoje priestory
autorskej výstave mladej ambicióznej výtvarníčke, trenčianskej rodáčke Janke Zaujecovej pod názvom „Pretvo533

riť rúnom“. Po otvorení výstavy a privítaní hostí vedúcou
Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jankou
Masárovou a kultúrnom programe, ktorý vyplnil spev ţiačok
Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne v korepetícii Mgr. Milici Ilčíkovej a recitácia Lenky Teicherovej, tvorbu vystavujúcej autorky zhodnotil kurátor výstavy PhDr.
Marián Kvasnička. Vo
svojom príhovore konštatoval, ţe jej tvorba má
charakter
spirituálny
a sakrálny. S jej tvorbou
sa po prvýkrát stretol
v toto leto, počas vynikajúceho sympózia „Ora et Arts“ na Skalke pri Trenčíne. Toto
čarovné miesto zdruţilo duchovne citlivých tvorcov a dalo
moţnosť vyniknúť dielam dnes vystavujúcej autorky, kde dali
vyniknúť krásu oblého kameňa s byzantskou zlatenou drapériou, alebo iným prírodným vláknom. „Tieto kamene oblečené
do cnosti mi pripomenuli úţasné úsilie púštnych otcov kresťanského východu, najmä evanjelia Pontika, ktorý opísal ich
mechanizmus, spôsob šľachtenia a ţiaľ aj prekáţky rastu ich
k dobrote. Janka Zaujecová okrem toho pod silným vyţarovaním ducha vytvorila aj veľký artex pod názvom Bdenie pustovníka, kde sa bez slov hovorí o ceste osvietenia, cez temnú
noc mystikov, únavu bdenia aţ po vykupujúci výron slnka na
svitaní.“ Jej dielo prirovnal k hudobnému dielu, keď hudba jej
textílií pracuje s priadzou, textilným vláknom, ovčím rúnom,
teda samými mäkkými materiálmi, ktoré uvádza do rytmu
a usporadúva ich. O svojej tvorbe autorka povedala, ţe je spätá s textilom a ovčím rúnom. „Je to materiál, ktorý ma oslovil,
ktorý ma fascinuje a najlepšie vyjadruje to, čo chcem pove534

dať.“ Inšpiráciou pre jej tvorbu je človek, príroda a najmä
duchovno, ba ešte hlbšie, čo inak nevidíme. A čo pripravila
autorka pre návštevníkov na svojej výstave ? Visiace plstené
artefakty, okrúhle kamene, ktoré sme videli i na Skalke v lete.
Trenčianske noviny 15.12.2008
Pomocná evidencia 665/1/08
Trenčianske divadlo Normálka uviedlo v piatok 12. decembra 2008 svoju šiestu premiéru so zaujímavým názvom Samo
z lazov. Príbeh spočiatku tajomného, neskôr obyčajného
človeka Sama, vyhľadala reportérka televízie a podala ho divákom. Jednoduchý
ţivot podobný tisícom ľudských osudov je zároveň na
smiech i na zamyslenie sa. Samo sa
dostal do sveta počas vojenčiny, po
návrate nastúpil do
firmy, kde sa rýchlo
naučil pracovať. Jezáverečná scéna s poďakovaním
ho manţelstvo zapadá do tejto mozaiky smutno-humorného príbehu. Výbornou
myšlienkou bolo zhotovenie scény pomocou dvoch kusov kulís menených počas predstavenia. Vytratili sa tým prestoje
potrebné na výmenu kulís a hra pokračovala priamo počas
prestavby javiska. Samozrejmosťou v predstaveniach divadla
Normálka sa stala ţivá hudba v podaní členov súboru s vlastnými skladbami. Divadlo Normálka ponúkla predstavenie zo
ţivota a o ţivote, jednoduchom i zloţitom, ktorý je niekedy
najťaţší z najťaţších. Spontánny potlesk po poslednej replike
svedčí o tom, ţe aj divákom sa takýto pohľad na ţivot (moţno
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aj vlastný) páčil.
Info Trenčín 18.12.2008
Pomocná evidencia /1/08
Dňa 18. decembra 2008 Mestská galéria v Trenčíne bola
miestom zaujímavej udalosti, v ktorej Klub leteckých modelárov odovzdával Múzeu antiky Vojtecha Zamarovského model lietadla, vyhotoveného práve podľa vyhotovených skíc
práve tohto trenčianskeho slávneho rodáka. O tom ako vôbec
vznikol tento model, povedal dlhoročný letecký modelár Ing.
Július Kákoš. ţe to bolo vtedy, keď pred niekoľkým rokmi
začal mapovať históriu slovenského leteckého modelárstva.
„Pri zbieraní podkladových materiálov
ma môj priateľ Vojtech
Zamarovský
odporučil na tieţ na
Trenčana Ing. arch.
Štefana Androviča,
ktorý sa dlhodobo
venuje histórii letectva. Následne potom
na spoločnom sedení pri káve s Ing. arch. Štefanom Androvičom tento naše spoločné stretnutie prerušil a ukázal mi zo
svojho archívu kópiu škice lietadla, ktorú skopíroval z publikácie Masarykovej leteckej ligy, ktorej autorom bol práve
Vojtech Zamarovský. Mne sa tento model zapáčil a som ho
publikoval.“ Asi pred tromi rokmi som sa rozhodol, ţe poţiada darcov Trenčianskej nadácie o podporu na realizáciu modelu lietadla Vojtecha Zamarovského. Jeho ţelanie sa splnilo
a Ing. Július Kákoš mohol realizovať svoj sen. Model v rozpracovaní i v konečnom prevedení vyvolal u odborníkov historických lietadiel nebývalý záujem.“ Odteraz jeden z troch
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zhotovených modelov podľa projektu Vojtecha Zamarovského
má svoje trvalé miesto v Trenčíne.
Vlastné poznámky
Medzi vianočnými sviatkami a novým rokom dňa 27. decembra 2008 Mestská galéria v Trenčíne poskytla priestor pre
výstavu fotografií trenčianskej fotografky Filomény Trefnej,
rodenej Horáčkovej.
V úvode vernisáţe
výstavy jej kurátorka
PhDr. Janka Karlíková uviedla, ţe
„táto komorná výstava je výsledkom
snahy jej nevesty
Libuši a má najmä
starším
občanom
mesta Trenčín, pripomenúť činnosť a tvorbu svojej svokry
a tomto období dve jubilejné významné výročia autorky a to
100. výročie jej narodenia a 20. výročie jej úmrtia. Jej činnosť
a tvorba časovo zapadá do obdobia, kedy v Trenčíne tvorila aj
fotografka Mária Holoubková, Na realizácii výstavy sa svojou
podporou podieľali Klub darcov Trenčianskej nadácie, Mesto
Trenčín a Trenčianske múzeum.“ Nevesta L. Trefná na záver
poďakovala Ladislavovi Kobzovi za zhotovenie fotografií zo
sklených tabúľ zo zbierok Trenčianskeho múzea pre dnešnú
výstavu.
Vlastné poznámky
Tradičný 10. ročník jazzového podujatia Bluesnenie vyvrcholilo v Piano Clube, pripravené Trenčianskou jazzovou spoločnosťou. Headlinerom podujatia bolo české blues – rockové
zoskupenie T - 4, ktoré sa prezentovalo ako hudobne zohratá
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a textovo príťaţlivá formácia s vlastnou štýlovou tvorbou,
konštatoval organizátor podujatia Ján Babič. Na trenčianskom
bluesnení nechýbal gitarista a spevák Peter Radvanyi so svojou skupinou Resonators, s ktorými si zahral aj mladý talentovaný hudobník Jerguš Oravec. Na podujatí zaujala aj stálica
slovenskej hudobnej scény Jana Ruţičková. Medzi učinkujúcimi sa zaskvelo aj trenčianske hudobné zoskupenie
Hattrick, ktorí sa previedlo vo veľkom štýle a strhlo divákov
do víru tanca aţ skorých ranných hodín.
Trenčianske noviny 05.01.2009
Pomocná evidencia 11/2/09
Milým poohliadnutím za nedávno uplynulým Festivalom
francúzskych filmov bolo udelenie Diváckej ceny najlepšiemu
premietanému francúzskemu filmu, ktoré sa po festivale uskutočnilo začiatkom decembra 2008 v priestoroch kina Metro. Tento rok cenu získal film Kam som dal hlavu reţisérky
Nathalie Donnin. Táto romantická komédia je celovečerným
filmovým debutom reţisérky a scenáristky, ktorá je autorkou
viacerých úspešných krátkych filmov ocenených cenou za
kvalitu Francúzskeho národného filmového centra. Film
v Trenčíne ocenili diváci priemernou
známkou 1,52 pri hodnotení od 1 do 5 ako
v škole. Udelená Divácka cena je dielom
umeleckej sklárky Marty Majlátovej z Nitry a víťazke bola organizátormi festivalu
zaslaná poštou. Pre úplnosť treba pripomenúť, ţe na Festivale francúzskych filmov v Trenčíne bolo premietnutých dvanásť filmov pri celkovom počte 17 projekcií s celkovou návštevnosťou 1520 divákov. Počas festi-valu
bolo zorganizovaných 10 sprievodných podujatí, ktoré spolu
navštívilo pribliţne 3000 divákov.
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Info Trenčín 18.12.2008
Pomocná evidencia 675/1/08
Klasické zimné prehliadky Trenčianskeho hradu uţ pred
rokom spestrilo podujatie s názvom Vianoce na hrade. Keďţe
prehliadky sa streli s priaznivým ohlasom u návštevníkov, tak
sa Trenčianske múzeum so správou Trenčianskeho hradu rozhodli podujatie zopakovať a zaloţiť jeho tradíciu. Správkyňa
Trenčianskeho hradu Mgr. Monika Gurínová informovala,
ţe tento rok sa Vianoce na hrade uskutočnia od 13. decembra
do 6. januára 2009. „Budú venované všetkým, ktorí chcú preţiť sviatočnú atmosféru umocnenú históriou. Súčasťou beţnej
prehliadky bude návšteva vianočne vyzdobeného Barborinho
paláca, vôňa medovníkov, svetlá sviečok, vianočná hudba a
ţivé stromčeky.“ Počas prehliadky sa návštevníci oboznámia s
vianočnými zvykmi a tradíciami v minulosti a na pamiatku si
z vianočného Trenčianskeho hradu budú môcť odniesť medovník. Ten si mohli dokonca v dňoch 19. aţ 21. decembra
2008 vlastnoručne vyzdobiť a odniesť si domov ako suvenír.
Cieľom akcie, ktorú podporila aj Trenčianska nadácia, je
urobiť Trenčiansky hrad zaujímavým a upozorniť, ţe Trenčiansky hrad je otvorený aj v zime.
Vlastné poznámky
Vianočnú výstavu betlehemov, medovníčkov,
adventných
vencov
a vianočných drobností
pripravilo pred vianočnými sviatkami Kultúrne
centrum v Kubre. Na
výstave
prezentovali
svoje práce aj deti zo
Špeciálnej
základnej
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školy internátnej Vladimíra Predmerského v Trenčíne, Špeciálnej základnej školy internátnej a Praktickej školy internátnej v Trenčianskej Teplej. „Vianočné ozdoby a aranţovanie
predstavili manţelia Matejákovci, Miroslav Holý výrobky zo
slamy, pani Hrizová medovníky, K. Figuliová obrazy, Jana
Neštráková hračky. Rezbár Vladimír Morávek doniesol betlehemy, Ján Švejda keramický betlehem, Ľubica Trefná adventné vence a veľkého snehuliaka vyrobila Renata Marčeková,“ priblíţila autorov výstavy Lenka Brezanová. Výstavu
najviac obdivovali deti z trenčianskych škôl.
Info Trenčín 18.12.208
Pomocná evidencia 675/1/08
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Školstvo a vzdelávanie
Bolo to 1. júna 2005, kedy sa začalo pracovať na projekte,
financovanom zo 6. Rámcového programu Európskej únie,
pod názvom Regionálna inovačná stratégia. Konzorcium vytvorili Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, Trenčianska regionálna komora SOPK,
BIC Group Bratislava, Instituto Technologico de Aragon zo
Španielska a Zentrum für Inovation und Technik (ZENIT)
z nemeckého Mülheim an der Ruhr. Cieľom bolo vypracovať
inovačnú regionálnu stratégiu, ktorá by lepšie a efektívnejšie
vyuţila tunajší inovačný potenciál, ktorý by prispel k ekonomickému rozvoju, zlepšeniu spolupráce medzi firmami, vzdelávacími, výskumnými a ostatnými inštitúciami. Po neľahkom
hľadaní spoločného jazyka sa projekt v hodnote 365 tisíc eur
dostal v januári 2008 do finále.
Hodnotenie
projektu v záverečnom seminári pod
názvom RIS vo
svetle budúcnosti,
uskutočneného dňa
10. januára 2008 za
účasti
predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Dr.h.c doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. riaditeľa BIC Group
Ing. Jána Streleckého, Carlosa Goméza zo Zaragózy, riaditeľa Trenčianskej regionálnej kancelárie SOPK Ing. Štefana
Buchu, riaditeľa Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Petra Niţňanského a ďalších predsta541

viteľov podnikateľskej vzdelávacej, výskumnej i bankovej sféry malo ukázať či sa ciele projektu naplnili a jednak malo
stanoviť postup, ako sa bude pokračovať ďalej. Veď podľa
spracovaného projektu, ktorý schválil riadiaci výbor 28. januára 2007, by sa mal rozvíjať kraj.
Na záverečnom seminári bolo konštatované, ţe uplynulé
obdobie prinieslo viacero príjemných a nepríjemných zistení,
z ktorých moţnosti spomenúť :
- príjemné prekvapenie, ţe v regióne je oveľa viac technologických inovácií, ako v iných krajoch Slovenskej republiky;
- podporné sluţby pre malých a stredných podnikateľov sú
zastúpené minimálne;
- absentujú finančné zdroje na inovácie, pričom chýba aj
podpora zo strany štátu;
- Trenčiansky kraj má nedostatok kvalifikovaných ľudských
zdrojov. Treba vychádzať z prieskumu medzi mladými ľuďmi, prečo títo odchádzajú do zahraničia. Ak sa vyskytujú
nedostatky je potrebné zvýšiť atraktívnosť regiónu;
- potvrdilo sa mimoriadne dôleţité miesto pri starostlivosti o
celoţivotné vzdelávanie;
- v Trenčianskom kraji má 9,9 % populácie vysokoškolské
vzdelanie, 36 % stredné s maturitou a 54,2 % má základné
vzdelanie a učňovské. V kraji sa zvyšuje priemerný vek
a počet detí sa do roku 2020 zníţi z 18 na 12 %. A to sú
váţne demografické signály;
- problémom sú tieţ nízke výdavky na vzdelávanie ako podiel na HDP (čo je celoslovenský problém), nízke materiálno-technické vybavenie, nízky podiel absolventov prírodných a technických vied, ako aj nízke poţiadavky praxe;
- prieskum Trenčianskej regionálnej Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory vyústil do záveru, ţe súčasný systém
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vzdelávania nenapľňa predstavu podnikovej sféry na zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily.
So zaujímavými postrehmi a faktami vystúpili aj mladí
výskumníci z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Martin Sedláček (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov),
ktorý hovoril o prínose Regionálnej inovačnej stratégie pre
región a Branislav
Anwarzai (Fakulta
mechatroniky), ktorý
hovoril zasa o vyššom vyuţívaní duševného vlastníctva.
Porovnaním regiónov európskej dvadsaťpäťky sa v tomto
smere ukázalo, ţe
vodcami
v inováciách sú Švajčiarsko,
Dánsko, Nemecko, Švédsko a Fínsko. Ich nasledovníkmi
v inováciách sú Francúzsko, Írsko, Anglicko, Holandsko,
Belgicko, Rakúsko a medzi dobiehajúcimi krajinami sú Slovinsko, Lotyšsko a Česko. Slovensko je nelichotivo zaradené
medzi zaostávajúcimi krajinami spolu s Talianskom, Maltou,
Španielskom, Estónskom a ďalšími.
Lepšia situácia nie je ani v autorstve
patentov. Slováci síce sú autormi patentov, ale majú ich patentované v zahraničí, čím sa pre Slovenskú republiku
neuznávajú.
Zaujímavé boli poznatky španielskeho hosťa Carlosa Goméza z regiónu
Aragon, keď uviedol, ţe na začiatku
mali stanovených priveľa cieľov.
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V druhej etape sa rozhodli ponechať len jeden. Preto sa
rozhodli vytvoriť Regionálnu inovačnú stratégiu a testovať ho
v reálnom ţivote. Išlo o inovácie v podnikoch, na vidieku
a pod. Dospeli k záveru, ţe v prevaţne poľnohospodárskom
regióne majú slabé technologické zázemie a granty nie sú
riešením pre problémy Aragónie. Peniaze nie sú pre podniky
najdôleţitejšie. Áno, sú dôleţité pre naštartovanie motora, ale
potom si uţ treba vedieť samostatne na seba zarobiť. Regionálna inovačná stratégia je nepochybne uţitočný pre regióny, treba pokračovať v takomto experimente, ale treba ho
aj vedieť kvalifikovane robiť. Regionálni hráči musia pochopiť, ţe výsledky sú pre nich efektívne. RIS teda Španieli
povaţujú za prostriedok na hľadanie riešení úspešného napredovania regiónu.
Vlastné poznámky
Študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne navštívil v stredu 16.
januára 2008 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Ing. Ivan Mikloš, ktorí im prednášal o konkurencieschopnosti
slovenskej a európskej ekonomiky, o znalostnej ekonomike
a téme súčasných dní o zavedení eura. Svoje stretnutia Ing.
Ivan Miklóš zhodnotil takto : „Stretol som sa s riaditeľmi
oboch škôl. Sú to nadšenci zaujatí snahou rozvíjať lepšie podmienky pre študentov. Potešila ma úroveň diskusie k prednáškam, lebo bolo vidieť znalosť problematiky. Veď na
Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého polovica štvrtákov
maturuje z ekonómie. Študenti majú voliteľné predmety ekonómiu a aplikovanú ekonómiu. Preto aj prednášky pozorne
počúvali a pýtali sa so znalosťami na slušnej úrovni. Zaujímala ich najmä dôchodková reforma a zavedenie eura.“
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Ing. Ivan Miklóš sa
popoludní stretol na
spoločnom
obede
v hoteli Tatra s primátorom mesta Ing.
Branislavom Cellerom. „Zišli sme sa
kvôli dobrému obedu,“ vysvetlil so
smiechom trenčiansky primátor. Vzápätí
uţ váţne dodal, ţe „cieľom stretnutia bolo budovanie priemyselného parku v meste, príchod investorov a príprava nových
pracovných príleţitostí.“ Túto výpoveď hosťa doplnil primátor
Ing. Branislav Celler, keď povedal, ţe „moţno aj k tomuto
cieľu vedie podpora technických krúţkov na školách, aby deti
neboli orientované jednostranne a v budúcnosti dokázali vyuţiť príleţitosť zamestnať sa v meste.“ Celé stretnutie úsmevne
zakončil Ing. Ivan Mikloš slovami „do Trenčína chodím rád,
lebo tu máte pekné dievčatá a samotné mesto má zaujímavú
a atraktívnu tvár. Spája sa tu história, tradícia, pekné okolie
s rastúcou ekonomikou. Veď mesto má po Bratislave najniţšiu
nezamestnanosť. Navyše tu mám aj dobrého partnera primátora Ing. Branislava Cellera.“
Info Trenčín 24.01.2008
Pomocná evidencia 30/1/08
Dňa 22. januára 2008 prijal
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH za prítomnosti
riaditeľa Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušana Lo545

botku a vedúcej odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Duchovej členov basketbalového druţstva
študentov z Obchodnej školy v Povaţskej Bystrici a basketbalového študentiek Gymnázia v Myjave, ktoré úspešne reprezentovali svoju školu a región na turnajoch vo Francúzsku.
Riaditelia oboch stredných škôl sa poďakovali za finančnú
podporu basketbalovým druţstvám, ktoré sa dobrou hrou
odmenili svojmu zriaďovateľovi.
Vlastné poznámky
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c.
doc. Ing. Juraj Wagner,
PhD. odovzdal dňa 24. januára
2008, Lýdii Mrázovej, poprednej publicistke Slovenského rozhlasu v Bratislave
Striebornú medailu Alexandra Dubčeka za propagáciu
vzdelávania, vedy a výskumu
zľava – Dr.h.c. doc. Ing. J. Wagner, PhD.Lýdia Mrázová
na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorou bola ocenená jej dlhoročná špičková profesionálna novinárska práca.
Vlastné poznámky
Vysokoškolský klub pri
Trenčianskej
univerzite
Alexandra Dubčeka a firma
Red Bull Slovensko pripravili dňa 25. januára 2008
jednodňovú
oddychovú
miestnosť pre oddych študentov i učiteľov pred
skúškou, alebo po nej pod
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názvom Energy Station, s kapacitou pre desať osôb vo
vstupnej hale pred aulou Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov. Zriadenie oddychovej miestnosti charakterizoval
člen vysokoškolského klubu a študent Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Adam Graňák, ako overenie či myšlienka skoncentrovať študentov v priestore pred skúškou a po nej, nájde
u nich pochopenie. Pri jej zriadení sa vychádzalo z poznania,
ţe podobné oddychové centrá sú zriaďované aj v niektorých
ďalších krajinách. V realizácii pomohla ponuka firmy Red
Bull, ktorá podobné zariadenie s moţnosťou relaxu v atypických sedačkách, občerstvenia nealkoholickými nápojmi a kávou, prípadne rozptýlenia sledovaním televízneho programu.
Je kapacitne ohraničená desiatimi osobami. V prípade kladného ohlasu zo strany študentov vysokoškolský klub bude
hľadať spolu s vedením Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka stabilný
priestor v niektorom z objektov univerzity.
Vlastné poznámky
Po úspechu špeciálneho programu na podporu stredných
škôl v roku 2006, ktorý realizovala Slovenská sporiteľňa
v rámci svojich sponzoringových aktivít, Nadácia Slovenskej
sporiteľne vyhlásila aj pre rok 2007 otvorený grantový program „Rozvoj vzdelávania na stredných školách“. Cieľom
bolo znovu podporiť výnimočné a inovatívne projekty. Do
programu, v ktorom maximálna výška podpory na jeden
projekt bola stanovená 50 tisíc Sk sa zapojilo viac ako 200
stredných škôl. S kaţdým predloţeným projektom sa dôkladne
oboznámili členovia komisie v regióne a posúdila ho tieţ
komisia doplnená o odborníka z praxe. Najdôleţitejším kritériom pri posudzovaní projektov bola ich výnimočnosť a vyuţiteľnosť priamo vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Správna
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rada Nadácia Slovenskej sporiteľne v rámci grantového programu „Rozvoj vzdelávania na stredných školách“ schválila
podporu 32 slovenským stredným školám. Medzi týmito strednými školami z Trenčína boli ocenené Obchodná akadémia
M. Hodţu, Trenčín, Piaristické gymnázium J. Braneckého,
Trenčín.
Vlastné poznámky
www.slsp.06.02.2008
Študentka oktávy Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne
Romana Matoušková sa v decembri 2007 spolu s ďalšími
štyrmi aktivistami zo Slovenska zúčastnila európskeho kola
projektu „Modelový Európsky parlament“. O moţnosti
participácie na projekte sa dozvedela v škole od svojho vyučujúceho. Keďţe politika a právo ju zaujímajú, rozhodla sa pre
účasť. Začínala v regionálnom kole, na ktorom sa zúčastnila s
ďalšími spoluţiakmi. Neskôr postúpila cez národné kolo aţ do
európskeho, ktoré sa uskutočnilo v Ríme. „Bolo my jasné, ţe
keď sa človek chce vedieť presadiť, mal by mať obrovský
prehľad a musí vedieť, čo najlepšie argumentovať.“ vysvetlila
mladá aktivistka. Podľa Romany Matouškovej bol Modelový
Európsky parlament dobrou akciou. Človek spozná zaujímavých mladých ľudí zo Slovenska a následne aj z celej Európy.
S niektorými som dodnes v kontakte. Projekt ju oslovil a pokúsi sa ho zúčastniť aj v roku 2008.
Trenčianske noviny 31.01.2008
Pomocná evidencia 44/2/08
Skvelé druhé miesto obsadili študenti Vysokej školy manaţmentu – City University Trenčín v rámci prestíţneho celoslovenského testovania Young Talents 2007. Testovanie zahŕňalo preverenie jazykových znalostí, logického a analytického
myslenia i komplexného porozumenia ekonomickej problema548

tiky a všeobecnej orientácie v aktuálnom ekonomickom dianí.
V jazykovom teste sa trenčianski študenti umiestnili dokonca
na prvom mieste, čím potvrdili bezkonkurenčnú kvalitu študijných programov v angličtine. Ako kaţdoročne, aj v tomto
roku sa testovania zúčastnili študenti končiacich ročníkov z
jedenástich ekonomických a manaţérskych fakúlt z celého
Slovenska. Trenčianski študenti sa zúčastnili ako jediní študenti zo súkromnej vysokej školy a prerazili v silnej konkurencii. Víťazom sa stala Fakulta medzinárodných vzťahov
Európskej únie, druhé miesto obsadila Vysoká škola manaţmentu (City University) z Trenčína, tretie miesto patrí Fakulte
manaţmentu Univerzity Komenského. Štvrtá pozícia patrila
Národohospodárskej fakulte Európskej únie. Na piatom mieste
sa umiestnila Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
a šieste Obchodná fakulta Európskej únie. Ostatné druţstvá sa
umiestnili bez určenia poradia. Celoslovenská súťaţ Young
Talents splnila svoj cieľ uľahčiť mladým ľuďom získanie
kvalitných pracovných ponúk od renomovaných domácich a
medzinárodných spoločností. Umoţnila tieţ porovnať sa
navzájom v rámci celej populácie budúcich absolventov
významných slovenských ekonomických fakúlt.
Info Trenčín 07.02.2008
Pomocná evidencia 65/1/08
V pondelok 28. januára
2008 sa v rokovacej miestnosti Mestského zastupiteľstva v Trenčíne stretli na
pozvanie
viceprimátora
Mesta Trenčín Tomáša Vaňa delegovaní zástupcovia
trenčianskych
stredných
škôl na ustanovujúcom
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zasadnutí Študentského fóra mesta Trenčín. „Uţ v novembri
minulého roka, kedy v Trenčíne zasadalo Študentské fórum
Trenčianskeho kraja za účasti zástupcov Študentskej rady
stredných škôl a Stredoškolského parlamentu, bolo dohodnuté
so študentmi trenčianskych stredných škôl spoločne dohodli
na fungovaní takéhoto fóra aj na území nášho mesta“, konštatoval viceprimátor Tomáš Vaňo a pokračoval, ţe „dnešným ustanovujúcim zasadnutím sme urobili významný krok
k fungovaniu tohto inštitútu“. Novovzniknuté Študentské fórum mesta Trenčín bude fungovať ako iniciatívny a poradný
orgán mestského zastupiteľstva resp. viceprimátora mesta
Trenčín, predovšetkým v otázkach práce s mládeţou, ale aj v
otázkach týkajúcich sa celkového ţivota mladých ľudí v našom meste. Hlavnými bodmi ustanovujúceho zasadnutia bolo
schválenie štatútu Študentského fóra a voľba predsedníctva.
Študenti si jednohlasne schválili štatút a za predsedníčku si
zvolili z troch navrhnutých kandidátov študentku Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Martinu Kriţanovú.
Podpredsedom sa stal študent Strednej umeleckej školy
v Trenčíne Peter Belák. Novozvolená predsedníčka Študentského fóra bude podľa vyjadrenia viceprimátora pravidelne
prizývaná na zasadnutia Komisie školstva, športu a mládeţe
pri mestskom zastupiteľstve. Študentské fórum mesta Trenčín
bude zasadať v pravidelných intervaloch a vţdy týţdeň pred
riadnym zasadnutím mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
Info Trenčín 07.02.2008
Pomocná evidencia 65/1/08
Slovenská rektorská konferencia rokovala 8. februára 2008
v Trenčianskych Tepliciach za účasti ministra školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc. Pri príleţitosti konania Slovenskej rektorskej konferencie rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing.
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Juraj Wagner, PhD. odovzdal ministrovi školstva Slovenskej
republiky prof. Ing. Jánovi Mikolajovi, CSc. zlatú medailu
Maximiliana Hella pri príleţitosti 10. výročia vzniku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vyjadrujúc tak zásluhy
o rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a rozvoj
vedy a vzdelávania v Slovenskej republike.
V programe Slovenskej rektorskej konferencie jej predseda
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. za účasti ministra školstva
Slovenskej republiky prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc., viceprezidentov
prof.
Ing. Jána Bujňáka,
CSc.
doc. PhDr.
Františka Gahéra,
CSc. na tlačovej konferencii uviedol, ţe
boli tri hlavné body :
- Prvým
bodom
bolo
schválenie
metodiky a návrhu
dotácie zo štátneho
rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2008. K nej bolo
prijaté uznesenie, ţe metodika je pre vysoké školy prijateľná a oproti predchádzajúcim rokom je v oveľa väčšej
miere zameraná na kvalitu. I napriek tomu kladu, rektori
vyjadrili nespokojnosť s jeho výškou. Vyjadrili presvedčenie, ţe výška finančnej dotácie na vysoké školy v budúcich rokoch porastie, aby sa mohli dostať na úroveň iných
európskych vysokých škôl. Rektori vyjadrili svoju podporu
metodike, aby Ministerstvo školstvo Slovenskej republiky
v budúcom roku ešte lepšie zvýraznilo kvalitu vo vzdelávaní prostredníctvom publikačnej a inej vedecko-výskumnej činnosti.
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- Druhým bodom bola diskusia k sektorovej správe, vypracovanej Európskou asociáciou univerzít, ktorá hodnotila stav
vysokého školstva na Slovensku na 78 stranách s 28 odporúčaniami. Slovenská rektorská konferencia sa vyjadrila
na dnešnom zasadnutí len k vecnej stránke tejto správy. S
predmetnou správou Európskej asociácie univerzít sa bude
zaoberať seminár dňa 19. februára 2008 a po všeobecnej
diskusii rektorská konferencia vypracuje vlastné stanovisko
k tejto správe, ktoré bude prezentovať v médiach.
- Tretím závaţným bodom bola téma plagiátorstva. Pri jeho
riešení Slovenská rektorská konferencia poţiadala Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o vyčlenenie finančných
prostriedkov na nákup softweru, ktorý by odhalil plagiátorstvo na všetkých vysokých školách. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Vladimír Báleš,
DrSc. konštatoval, ţe tieto kauzy nie sú veľmi rozšírené,
skôr ojedinelé prípady. Aby sa plagiátorstvo odhalilo zodpovednosť prináleţí vedúcemu diplomovej práce, ktorý by
pri jeho odhaľovaní pouţil i moderné prostriedky. Zo strany
rektorov bolo dohodnuté, aby všetky záverečné vysokoškolské práce boli v budúcnosti odovzdávané aj v elektronickej podobe, k čomu upravia svoje interné predpisy.
- V rôznom sa Slovenská rektorská konferencia zaoberala
rozhodnutím Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
ktorým pozastavilo niektoré profesúry. V tomto smere bolo
poţiadané ministerstvo, aby vypracovalo rámcové pravidlá,
ktoré ba sa mali dodrţiavať, aby sa nestávali takéto situácie.
- Bola podaná informácia o výsledkoch voľby na viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie pre ďalšie funkčné obdobie, ktorým bol zvolený rektor Ţilinskej univerzity
prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
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V diskusii sa najviac priestoru venovalo plagiátorstvu, ku
ktorému sa vyjadril
na otázky novinárov
prezident Slovenskej
rektorskej konferencie prof. Ing. Vla–
dimír Báleš, DrSc.,
ţe kaţdá vysoká škola by si mala upraviť
svoje predpisy v akej
forme by sa mala
zľava – prof. Ing. J. Mikolaj, CSc., prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., prof. Ing. J. Bujňák,
odovzdať diplomová
CSc., doc. PhDr. F. Gahér, CSc.
práca. Ak sa objaví prípad plagiátorstva, mala by ho riešiť
disciplinárna komisia aţ vylúčením zo štúdia. Stanovisko
doplnil minister školstva Slovenskej republiky aj prof. Ing. Ján
Mikolaj, CSc., keď uviedol, ţe na niektorých vysokých školách systém odovzdávania diplomových prác funguje uţ niekoľko rokov a vytvorené sú i databázy. Zvýraznil, ţe je nutné,
aby ten študent, ktorý niečo pouţije vo svojej práci, aby to
citoval a uviedol aj presný zdroj. Kľúčovým činiteľom, aby sa
odhalilo plagiátorstvo v predkladanej záverečnej práci je konzultant, oponent i komisia.
Vlastné poznámky
Obálky s testami pre ţiakov 9. ročníkov základných škôl
otvorili 7. februára 2008 vo všetkých základných školách na
Slovensku. Testy boli pripravené zo slovenčiny, matematiky a
vyučovacích jazykov. Zdá sa, ţe obálky boli neporušené, o
čom sa osobne presvedčil aj minister školstva Slovenskej
republiky prof. Ing. CSc. Ján Mikolaj na jednej bratislavskej
základnej škole. Na internetovej stránke sa zjavilo niekoľko
podvrhov, ale boli ešte z minulého roka. Tento rok sa teda
nezopakoval vlaňajší pokus, kedy sa zopár podvodníkov tele553

fonicky predstavilo riaditeľom škôl ako zamestnanci ministerstva školstva a kvôli údajnej kontrole otázok v testoch
ţiadali od nich predčasné otvorenie obálok. Testy overujú
vedomostné znalosti ţiakov a v tomto roku pribudla novinka
previerok znalostí aj z pohľadu ich aplikácií. Na celom Slovensku by sa na predmaturitných skúškach malo zúčastniť
takmer 59 tisíc deviatakov. Vzhľadom na chrípkové prázdniny
v niektorých regiónoch Slovenskej republiky určil Štátny
pedagogický ústav v Bratislave aj náhradný termín testov na
18. marca 2008.
Vlastné poznámky
Humanizačný proces v školách, nevynímajúc materské, by
mal byť dnes podstatou boja proti odcudzeniu človeka, chápaním jeho individuality a prispôsobeniu sa poţiadavkám tejto
doby. Pre výchovu
a vzdelávanie detí
predškolského veku
je dôleţitý psychologický, ale aj didaktický
aspekt.
Učiteľky v materských školách preto neustále prehlbujú svoje vzdelanie
a snaţia sa vniesť
do materskej školy
novšie postupy vo forme pedagogicko-didaktických aktivít,
ktoré vychádzajú z reálnych potrieb a individuality kaţdého
dieťaťa. Dôleţité je, aby tieto aktivity si učiteľky správne
naplánovali a vytvorili vhodné výchovno-vzdelávacie projekty. K tomuto ich malo viesť práve vzdelávanie pod názvom
Plánovanie a projektovanie pedagogicko-didaktických ak554

tivít v materskej škole. Priebeţné zhodnotenie vzdelávania
s týmto názvom sa uskutočnili v stredu 13. februára 2008. Zúčastnilo sa ho 37 učiteliek materských škôl, z ktorých 20 učiteliek bolo z Trenčína. Vydaniu osvedčenia predchádzala
prezentácia jednotlivých vzdelávacích projektov, ktoré vypracovali učiteľky. Prezentované projekty spĺňali náročné kritériá
dôleţité pri plánovaní pedagogicko-didaktických aktivít
v predškolskom zariadení. Hodnotiaca komisia v zloţení
PaedDr. D. Kostruba, PhD z Univerzity Komenského Bratislava, metodičky PaedDr. E. Bruteničovej z Metodickopedagogického centra Bratislava a riaditeľky Školských
zariadení mesta Trenčín Mgr. Daniely Lorencovej, ktorá
potvrdila vysokú úroveň predloţených projektov. Na záver
podujatia prevzali učiteľky Osvedčenia o absolvovaní štúdia.
a posunuli ich vyššie vo kariérnom postupe. Prezentáciu si
pozrel aj vedúci útvaru
školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu
Trenčíne Mgr. Jozef
Baláţ, ktorý ocenil
prístup učiteliek materských škôl, ktorým
sa venovali pri modernizácii výchovnovzdelávacích postupov
v materskej škole.
Info Trenčín21.02.2008
Pomocná evidencia 75/1/08
Zápis predškolákov do prvých tried sa podľa zákona uskutočňuje vţdy od 15. januára do 15. februára. V deviatich mestských a v jednej cirkevnej škole na území Trenčína to stihli
tento rok do konca januára 2008. Na zápis do prvého ročníka
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základných škôl, ktoré riadi Mesto Trenčín sa prihlásilo 508
ţiakov. Tí ukázali svoje základné zručnosti i vedomosti a
rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka získalo 457 z nich. Odporučenie na odklad školskej dochádzky si zo zápisu odnášalo 51
detí. Do cirkevnej základnej školy sv. Svorada a Benedikta na
území Trenčína sa zapísalo 15 budúcich prváčikov, rodičia
ďalších dvoch rozmýšľajú o odklade školskej dochádzky pre
svoje ratolesti. Štatistické údaje sú neúprosné a vydali svoju
pravdu, ţe do školských
lavíc by malo zasadnúť
472 prvákov. Najviac
prváčikov bude mať
Základná škola Trenčín,
Hodţova ul. (104), kde
plánujú otvoriť štyri
triedy. Za nimi tromi
triedami prváčikov nasledujú Základná škola
Trenčín, Dlhé Hony
(74), Základná škola, Ul. L. Novomeského (72) a Základná
škola Trenčín, Veľkomoravská ul. (70). V Základnej škole
Trenčín, Bezručova ul. sa vytvoria dve prvácke triedy so 48
ţiakmi. Po jednej triede prváčikov otvoria v Základnej škole
Trenčín, Kubranská (25 prvákov), Základnej škole Trenčín,
Na dolinách (19), Základnej škole Trenčín, Potočná ul. (15)
a Základnej škole Trenčín, Východná ul. (18). V Základnej
škole Trenčín, Kubranská cesta, otvárajú aj prvú triedu pre
mimoriadne nadané deti, do ktorej sa prihlásilo 12 prváčikov.
Podľa údajov Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského
úradu v Trenčíne klesol počet zapísaných detí v školách riadených Mestom Trenčín o 142 ţiakov, čo sa dá pripísať demografickému vývinu. V Trenčíne je určený jeden spoločný
školský obvod pre všetky základné školy, preto si rodičia mo556

hli vybrať ktorúkoľvek z nich. Pri rozhodovaní o výbere školy
rodičia brali do úvahy nielen referencie a skúsenosti známych,
ale rovnako i zameranie a koncepciu rozvoja školy, aby bola
pre ich dieťa tou najvhodnejšou. Okrem toho pomáhali pri
výbere aj ukazovatele úspešnosti absolventov pri prijímacích
pohovoroch na stredné školy, úspešnosť v celoplošnom
testovaní ţiakov deviatych ročníkov základnej školy, výsledky
inšpekcií vykonaných na danej škole, počty ţiakov v triedach,
spôsob hodnotenia a klasifikácie, technický stav budovy,
tried, vybavenosť pomôckami a pod. Zriadené webové stránky škôl, patrili taktieţ k zdrojom mnohých uţitočných informácií o ďalších aktivitách a podujatiach organizovaných školou, zväčša doplnených zaujímavým obrazovým materiálom.
Vlastné poznámky
Dňa 15. februára 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne pracovné
rokovanie predsedníctvo Asociácie centier voľného času Slovenska, ktoré zastupuje všetky centrá voľného času na celom
Slovensku. Ako povedal riaditeľ Krajského centra voľného
času v Trenčíne PaedDr. Daniel Beníček, ţe „rokovanie
predsedníctva bolo zvolané z titulu zmeny financovania centier voľného času Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na tento kalendárny rok, keď bol zníţený koeficient financovania na jedného ţiaka z 5 na 3,7. Toto zníţenie koeficientu je vyjadrené pribliţne zníţením dotácie na ţiaka o 560
Sk, čo robí problém s financovaním hlavne menším organizáciam“. Na rokovaní sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý pred zasadnutím konštatoval, ţe dnešné
rokovanie predsedníctva Asociácie centier voľného času sa
bude dotýkať dvoch tém a to pripravovaného zákona o mládeţi, ktorý bol predmetom legislatívnej rady Vlády Slovenskej
republiky a je pripravený na rokovanie Vlády Slovenskej re557

publiky. Spomínaný zákon upravuje činnosti a postavenie práce s deťmi a mládeţou. Druhá téma je náročnejšia, lebo sa
dotýka zmien vo financovaní výkonov centier voľného času
prijatím novej vyhlášky, ktorou sa posilnilo financovanie školských klub detí a oslabilo financovanie centier voľného času.
Chceli by sme spolu nájsť spôsob ako túto situáciu riešiť za
pomoci viaczdrojového financovania centier voľného času či
uţ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu alebo z prostriedkov rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Ministerstva
školstva Slovenskej republiky. Vyjadril sa, ţe „rokovanie bude
úspešné a dospeje k dohode“.
Na rokovaní členovia predsedníctva Asociácie pracovníkov
centier voľného času v Slovenskej republike informovali štátneho tajomníka doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. o vzniku
moţných problémov vo financovaní centier voľného času
v súvislosti s Nariadením Vlády Slovenskej republiky č.
623/2007 Z.z., ktorým sa zníţil pre ne koeficient z hodnoty 7,
platný v roku 2007 na hodnotu 3,7 v roku 2008. V absolútnych
hodnotách to znamená o 535 Sk menej na ţiaka v centre voľného času. Uţ spomínané Nariadenie Vlády Slovenskej republiky naopak zvýšilo koeficient pre školské kluby detí na
hodnotu 6. Kým v roku 2007 bola hodnota na jedného ţiaka
v oboch zariadeniach rovnaká vo výške 7.335 Sk, tak v roku
2008 je táto hodnota odlišná, keď pre centrá voľného času je
vo výške 6.800 Sk a pre školské kluby 11.028 Sk. Vo svojom
uznesení konštatujú, ţe výrazné znevýhodnenie centier voľného času sa uskutočnilo i napriek proklamovanej podpore zo
strany vedenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na
základe tejto skutočnosti vstúpi asociácia do rokovania so
Zdruţením miest a obcí Slovenska, aby sa zjednala náprava.
Vlastné poznámky
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Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 18. februára 2008 vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Rektorom Technickej univerzity vo Zvolene sa stal prof. Ing. Ján
Tuček CSc., rektorom Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. Mgr. art. Matúš Oľha a rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Prezident Ivan Gašparovič je presvedčený, ţe rektori sa ako
skúsení pedagógovia a odborníci dokáţu postarať o profesionalitu svojich univerzít. Podľa neho na Slovensku je však
strašne veľa vysokých a vznikajúcich vysokých škôl a univerzít. „Nie kapacita, ale kvalita rozhoduje o tom, či nás svet
bude vnímať ako krajinu odborne pripravených ľudí,“ zdôraznil prezident Ivan Gašparovič. Na vymenovaní spomínaných
rektorov vysokých škôl sa zúčastnil aj minister školstva
Slovenskej republiky Ján Mikolaj, generálny riaditeľ sekcie
vysokých škôl na Ministerstve školstva Slovenskej republiky
Peter Plavčan, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
Vladimír Báleš a predseda Rady vysokých škôl Viktor
Smieško.
Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. sa narodil 4. novembra 1956 v
Púchove. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lesníckej
fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene v
roku 1981. Od roku 1994 vykonával viaceré akademické funkcie ako prodekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo
Zvolene, člen Vedeckej rady Lesníckej fakulty a od roku 2003
bol prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť. V roku 2004
sa stal rektorom Technickej univerzity vo Zvolene v prvom
funkčnom období.
Doc. Mgr. art. Matúš Oľha sa narodil 8. septembra 1959 v
Prešove. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Divadelnej
fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku
1984. Svoju pedagogickú činnosť začal vykonávať od roku
1999 na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v
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Banskej Bystrici. Od roku 2007 vykonával funkciu dekana
Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici.
Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa narodil 31. októbra
1948 v Selci. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v
roku 1972. V roku 1981 bol vymenovaný za docenta na odbor
vodohospodárske stavby. Svoju pedagogickú činnosť začal
vykonávať od roku 1972 na Katedre hydrotechniky Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave do roku 1991 a od roku
2004 na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Od roku
2004 vykonával funkciu dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. www.sme.sk 19.02.2008
Pomocná evidencia 76/1/08
Fašiangy bol dostatočný priestor na materských školách
v Trenčíne, aby sa deti vyjašili a trocha tak osvieţili svoj
pobyt v materskej škole. Príjemnú a veselú fašiangovú atmosféru zaţili deti z Materskej školy Trenčín na Legionárskej
ulici, keď najprv vo fašiangovom sprievode bolo vidieť
princezné, víly, motýliky, šašov a veľa iných krásnych masiek,
ktoré plesajúcim deťom pripravili ich rodičia a potom i v rôznych hrách. Školské
kuchárky pripravili deťom malé občerstvenie, sladký koláčik a
nechýbalo ani ovocie.
Trocha inak si fašiangy pripomenuli deti z Materskej školy
Trenčín na Ulici Pri
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parku, keď chodili a spievali po uliciach mestskej časti Trenčína – Záblatia. Do fašiangových masiek sa obliekli nielen
deti, ale aj učiteľky a pomocný personál materskej školy,
dokonca aj niektorí rodičia. O veselý sprievod sa postarala
pani upratovačka vyhrávaním na harmonike a deti svojím
spevom. Dobrá nálada sa rozliehala po celom okolí. Výkony
malých fašangujúcich vandrovníkov ocenili domáci obyvatelia
sladkosťami, ba dokonca aj korunkami.
S tohtoročnými fašiangami sa tradične prišli rozlúčiť aj deti
s rodičmi zo Školského klubu Sedmička. A zišlo sa ich veru
neúrekom. Veď komuţe by sa nechcelo zabaviť, zatancovať,
zalietať si na metle, kráčať v ruţových šatách ako princezná,
hopsať ako šašo Jašo, vţiť sa do role slávneho rytiera, kúzelníka, kuchára či zaliezť do ríše zvierat. Všetky tieto dômyselné masky si však deti pripravili aj preto, aby mohli aj
súťaţiť i ligovú hokejku, futbalovú loptu, misu zákuskov či
iných atraktívnych cien. Nedali sa zahanbiť ani vychovávateľky, ktoré pripravili pre svoje deti tieţ program.
Info Trenčín 21.02.2008
Pomocná evidencia 75/1/08
Dňa 15. februára 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne pracovné
rokovanie predsedníctvo Asociácie centier voľného času
Slovenska, ktoré zastupuje všetky centrá voľného času na
celom Slovensku. Ako povedal riaditeľ Krajského centra
voľného času v Trenčíne
PaedDr. Daniel Beníček,
ţe „rokovanie predsedníctva bolo zvolané z titulu
zmeny financovania centier
voľného času Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky na tento kalendárny rok, keď bol zníţený
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koeficient financovania na jedného ţiaka z 5 na 3,7. Toto zníţenie koeficientu je vyjadrené pribliţne zníţením dotácie na
ţiaka o 560 Sk, čo robí problém s financovaním hlavne menším organizáciam“. Na rokovaní sa zúčastnil štátny tajomník
Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef
Habánik, PhD., ktorý pred zasadnutím konštatoval, ţe dnešné
rokovanie predsedníctva Asociácie centier voľného času sa
bude dotýkať dvoch tém a to pripravovaného zákona o mládeţi, ktorý bol predmetom legislatívnej rady Vlády Slovenskej
republiky a je pripravený na rokovanie Vlády Slovenskej
republiky. Spomínaný zákon upravuje činnosti a postavenie
práce s deťmi a mládeţou. Druhá téma je náročnejšia, lebo sa
dotýka zmien vo financovaní výkonov centier voľného času
prijatím novej vyhlášky, ktorou sa posilnilo financovanie školských klub detí a oslabilo financovanie centier voľného času.
Chceli by sme spolu nájsť spôsob ako túto situáciu riešiť za
pomoci viaczdrojového financovania centier voľného času či
uţ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu alebo z prostriedkov rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Ministerstva
školstva Slovenskej republiky. Vyjadril sa, ţe „rokovanie bude
úspešné a dospeje k dohode“.
Na rokovaní členovia predsedníctva Asociácie pracovníkov
centier voľného času
v Slovenskej republike
informovali
štátneho tajomníka
doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. o vzniku moţných problémov vo financovaní
centier voľného času
v súvislosti s Nariadením Vlády Slo562

venskej republiky č. 623/2007 Z.z., ktorým sa zníţil pre ne
koeficient z hodnoty 7, platný v roku 2007 na hodnotu 3,7
v roku 2008. V absolútnych hodnotách to znamená o 535 Sk
menej na ţiaka v centre voľného času. Uţ spomínané Nariadenie Vlády Slovenskej republiky naopak zvýšilo koeficient
pre školské kluby detí na hodnotu 6. Kým v roku 2007 bola
hodnota na jedného ţiaka v oboch zariadeniach rovnaká vo
výške 7.335 Sk, tak v roku 2008 je táto hodnota odlišná, keď
pre centrá voľného času je vo výške 6.800 Sk a pre školské
kluby 11.028 Sk. Vo svojom uznesení konštatujú, ţe výrazné
znevýhodnenie centier voľného času sa uskutočnilo i napriek
proklamovanej podpore zo strany vedenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na základe tejto skutočnosti vstúpi
asociácia do rokovania so Zdruţením miest a obcí Slovenska,
aby sa zjednala náprava.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 06.03.2008
Pomocná evidencia 115/1/08
Priestory Piano klubu v Trenčíne dňa 26. februára 2008 sa
stali miestom, kde takmer dvesto účastníkov sa zúčastnilo 1.
ročníka Kongresu pilotného europrojektu o popularizácii
vedy a výskumu medzi
študentmi stredných
škôl
Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Punc mimoriadnej dôleţitosti tomuto podujatiu dala aj účasť štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc.
Ing. Jozefa Habánika,
PhD., predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
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Pavla Sedláčka, MPH, viceprimátora Mesta Trenčín Tomáša
Vaňa, prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne
PaedDr. Miroslava Holčeka a ďalších popredných osobností
zo vzdelávacích inštitúcií Trenčianskeho kraja. Po privítaní
účastníkov kongresu PaedDr. Renáta Bieliková vo svojom
úvodnom slove zvýraznila, ţe „dnes vrcholí 14 mesačná systematická práca tridsiatich študentov stredných škôl Trenčianskeho kraja, ktorí sa budú prezentovať s výsledkami svojej
práce, aby tak spopularizovali záujem mládeţe a vedu a výskum“. Podujatie otvoril projektový manaţér a riaditeľ Krajského centra voľného času v Trenčíne PaedDr. Daniel Beníček. Vo svojom príhovore zdôraznil, ţe realizácia spomínaného projektu ho presvedčila o tom, ţe „nie je pravdou,
keď sa hovorí o nezáujmu mládeţe o vedu a techniku. Všetci
tu prítomní sa budeme mať moţnosť presvedčiť sa o opaku.
Práca na projekte obohatila všetkých študentov. Naučili sa
pracovať v kolektíve a pod vedením odborných konzultantov
prekonávali niekedy ľahšie inokedy ťaţšie svoje dielčie úlohy,
ale pri riešení problémov našli spoločnú reč“. Na záver svojho
príhovoru poďakoval študentom, ţe nesklamali a svojou
aktívnou činnosťou prispeli k zdárnemu splneniu projektu.
Ďalej poďakoval aj všetkým spoluorganizátorom projektu,
osobitne Pedagogicko-psychologickej poradni v Trenčíne,
členom realizačného štábu a vôbec všetkým. Projekt bliţšie
predstavila autorka a koordinátorka projektu Bc. Silvia
Štefánková. V úvode podotkla, ţe „ona sama nebola jedinou
autorkou projektu, ale ţe v tejto práci ju podporovali Ing.
Katarína Adámková, Ing. Katarína Holá a Daniel Pavlačka“.
Zvýraznila, ţe „na tomto projekte sa spolupodieľala značnou
mierou Pedagogicko-psychologická poradňa v Trenčíne, ktorá
zabezpečovala niektoré z aktivít spojených s ich činnosťou a
na odborné zabezpečenie projektu boli zabezpečení odborníci
z praxe“. Do projektu za zapojilo osem stredných škôl Tren564

čianskeho kraja s elektrotechnickým alebo strojárskym zameraním. Cieľom projektu bola :
- popularizácia vedy a výskumu medzi mladými ľuďmi,
- motivovať mladých
ľudí cez vedeckovýskumnú činnosť k
profesijnej orientácii,
- tréningy zamerať na
získavanie nových
poznatkov a skúseností, k čomu vyuţívať poznatky z
oblasti kariérneho poradenstva a neformálneho vzdelávania,
- simulovať prácu vedecko-výskumného pracovníka pri riešení úlohy technického charakteru,
- cez mladých ľudí zvýšiť povedomie verejnosti o úlohe vedy
v spoločnosti a jej vplyve na jej kaţdodenný ţivot
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 72/1/08
Dňa 28. februára 2008 sa uskutočnil v trenčianskej
športovej hale 3. ročník „Trenčiansky robotický deň“
organizovaný Stredným
odborným
učilišťom
strojárskym v Trenčíne v
spolupráci s Mestom
Trenčín a Trenčianskym
samosprávnym krajom.
Ako povedal pri slávnostnom otvorení riaditeľ Stredného odborného
učilišťa
strojárskeho
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v Trenčíne Ing. Ľuboš Chochlík „cieľom podujatia je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi“. Zároveň
dodal, ţe „podujatie má charakter medzinárodnej súťaţnej
prehliadky robotov, ktorá ukáţe súťaţiacich ţiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami, ktorí budú prezentovať svoje
myšlienky pred očami svojich budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo, automatizáciu a robotiku“. I v tomto roku sa v súťaţi predstavili robotické krúţky
základných a stredných škôl z regiónu, ďalej súťaţné druţstvá
z Česka, Nemecka, Rumunska, Maďarska a nesúťaţný kolektív z Fínska. Druţstvá súťaţili v troch kategóriách Driver,
Skladačky robotov a Free style. Jedinečnosť súťaţe potvrdila
aj účasť štyroch vedúcich diplomatických misií na Slovensku.
Súťaţiace druţstvá pozdravil primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav
Celler a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH. Počas
prestávok v súťaţiach
jednotlivých kategóriách
sa uskutočnili vstupy
s kultúrnym programom, prezentáciami partnerských firiem a
vystúpením nesúťaţných robotov. Na záver súťaţí odovzdali
najlepším jednotlivcom ocenenia :
Kategória - Driver A) zúčastnilo sa 16 robotov meno robota
1. Rumunsko
Viek
2. Jaroslav Strnad zo Stredného odb. uč. stroj. Trenčín V3S
3. Základná škola Trenčianska Turná
XC7
4. Koblenz, Nemecko
Linos
Základná škola Trenčianska Turná
Joţko
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5. Mesit z Uherského Hradišta Česká republika
Traver
6. Základná škola Spišský Hrhov
Ivan
7. Základná škola Na dolinách, Robolab
King 1.
8. Základná škola Na dolinách, Robolab
Lev
9. Základná škola Na dolinách, Robolab
Pavúk
10. Základná škola Spišský Hrhov
Jano
11. Základná škola Na dolinách, Robolab
UltraSuper
12. Základná škola Na dolinách, Robolab
King 2.
13. Základná škola Na dolinách, Robolab
Trifter
14. Základná škola Trenčianska Turná
Buldozér
15. Mesit z Uherského Hradišta Česká republika
Hunks
Kategória Driver B) zúčastnil sa jeden robot
1. Rumunsko
Viek
Špeciálnu cenu poroty pre kategóriu Driver získali :
- Koblenz z Nemecka
- Mesit z Uherského Hradišta Česká republika
Kategória – Sladačky
1. Základná škola Prievidza, Marianska 554/19 Testovacia
a meracia stanica kvapalín
2. Amavet 884, Nová Dubnica
Univer. Robot a special
Robot
3. Základná škola Prievidza, Marianska 554/19, Kresliaci
robot
Kategória - Free Style
1. Rumunsko
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 90/1/08

Otto

V dňoch 2. aţ 6. marca 2008 hostil Spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne dva partnerské školské spevácke zbory, menovite Školský spevácky zbor
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Piaristického lýcea Stanislava Konarského v Krakove a Miešaný spevácky zbor Diecézneho klasického gymnázia zo slovinskej Ljubljane. Na druhý deň po príchode po raňajkách
privítal zahraničné zbory v refektári riaditeľ gymnázia Mgr.
Ján Vojtek. V svojom príhovore zvýraznil skutočnosť, ţe
„tohoročné deviate stretnutie
školských speváckych zborov
sa rozšírilo aj o stretnutia jazykových skupín, čo umoţní
prehĺbenie našich vzájomných
vzťahov. Všetci milovníci
zborového umenia sa tešia na
vaše koncertné vystúpenie vo
štvrtok 6. marca 2008 v piaristickom kostole“. Na záver
svojho príhovoru zaţelal všetkým príjemný pobyt v Trenčíne.
Pre zahraničné súbory pripravilo gymnázium zaujímavý
náučno – poznávací program, zameraný na poznanie najbliţšieho a širšieho okolia Trenčína. Zoznámili sa s históriou
piaristického kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne
spojený s návštevou jeho krypty, navštívili Trenčiansky hrad,
Bojnický hrad, ktorý spojili s návštevou miestnej ZOO a pozreli si svetoznámy rezbársky unikát rezbára Jozefa Pekaru
Slovenský Betlehém v Rajeckej Lesnej.
Úplne zaplnený kostol
piaristov dňa 6. marca 2006
vo večerných hodinách pozdravil riaditeľ Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Mgr. Ján
Vojtek. Ten vo svojom kráttakéto sú krypty kostola piaristov
kom príhovore vyjadril
radosť nad bohatou účasťou
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obecenstva na koncerte, ktoré mu dalo prednosť i napriek
dvom vychyteným podujatiam v Trenčíne – vystúpenie
Radošinského naivného divadla a štvrťfinálový hokejový
zápas Dukly Trenčín s HC Martin. V úvode koncertu
v samostatnom bloku šiestich skladieb vystúpil domáci
Spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého
v Trenčíne za dirigovania Martina Holúbka, ktorý navodil
úţasnú atmosféru kontaktu interpretov s obecenstvom.
Koncert potom pokračoval samostatným vystúpením
Školského speváckeho zboru Piaristického lýcea Stanislava
Konarského v Krakove piatimi skladbami za dirigovania
Ryszarda Ţróbeka a Miešaného speváckeho zboru
Diecézneho klasického gymnázia v Ljubľane šiestimi skladbami za dirigovania Damijana Močnika. Vyvrcholením
tradičného stretnutia bol spoločný koncert všetkých troch
speváckych
zborov so 140
spevákmi
za
doprovodu Komorného orchestra Základnej umeleckej
školy v Trenčíne, ktorý zaspievali figurálnu omšu Jozefa
Haydna
„Missa Brevis
in F-dur“ za dirigovania Ryszarda Ţróbeka. Po doznení
posledných tónov skladby sa ozval chrámom nezastaviteľný
aplauz, ktorý si vynútil prídavok spojeného speváckeho telesa
interpretáciou známej skladby mladých ľudí „Nech ten chrám
zaplaví“ za dirigovania Martina Holúbka. Záver bol úţasný,
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spievali nielen speváci na pódiu, ale aj obecenstvo. Všetkých
vystúpenie chytilo za srdce. Trenčania sa tešia, ţe o tri roky sa
s mladými spevákmi opäť stretnú.
Vlastné poznámky
Výstavná sieň Mestskej galérie na Mierovom námestí
v Trenčíne sa popoludní dňa 7. marca 2008 zaplnila vravou
detí, ktoré si prišli pozrieť najlepšie vystavené práce na 5.
ročníku na výstave „V rozprávke je to tak“, organizovanej
Základnou školou Trenčín, Kubranská. V úvodnom príhovore
Boţena Daňová zdôvodnila, prečo sa stala rozprávka dôvodom pre vyhlásenie
súťaţe. Je tomu tak
preto, „lebo rozprávka sa stala neoddeliteľnou súčasťou detí,
ktoré v nich evokuje
fantáziu,
námety
a tvorivosti.
Tieto
zľava – B. Daňová, J. Poláková, R. Dobiáš, V. Kudlík
slová potvrdila aj
dnes otvorená výstava“. Ďalej konštatovala, ţe súťaţ oboslali
deti takmer zo všetkých základných
škôl
v regióne.
V tomto ročníku súťaţ dostala
aj medzinárodný charakter,
keď sa po prvýkrát do súťaţe
prihlásili so svojimi prácami aj
deti z druţobnej Základnej
Šárka Chmelická preberá cenu Rudolfa Dobiáša
školy z Dolného Němčí, ba
dokonca aj zo základnej školy z Krakova, ale tie poslali súťaţné práce po uzávierke. Do literárnej súťaţe bolo prihlá570

sených 82 prác z 8 základných škôl, ktoré hodnotila odborná
porota v zloţení spisovateľ Rudolf Dobiáš a Janka Poláková
z Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne. Výtvarné práce
v počte 284 z 18 základných škôl hodnotila odborná komisia
v zloţení Mgr. Vladimír Kudlík, Mgr. Igor Meško a Mgr.
Jozef Švikruha. Pred odovzdaním ocenení sa k prítomným
deťom prihovorili Mgr. Vladimír Kudlík a Rudolf Dobiáš.
Obaja konštatovali, ţe obe hodnotiace komisie to mali veľmi
ťaţké, aby vybrali tie najlepšie práce. Obrátili sa aj na tie deti,
ktoré neboli ocenené, aby neboli smutné, ţe ich chvíľa určite
príde a určite budú ocenené v budúcnosti. Zaţelali všetkým
deťom, aby im dobrodruţstvá z literárnej a výtvarnej zostali
i do budúcnosti. Potom obaja odovzdali 15 ocenení z výtvarnej časti súťaţe a 12 ocenení z literárnej súťaţe. Cenu Rudolfa
Dobiáša prevzala Šárka Chmelická za rozprávku „Rodinný
ţivot“ zo Základnej školy Dolní Němčí.
Vlastné poznámky
Katedra pedagogiky Ústavu prírodných a humanitných vied
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka bola organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom
„Pedagogická spôsobilosť učiteľov vysokých škôl“, ktorá sa
uskutočnila dňoch 11. aţ 12. marca 2008. Cieľom tejto konferencie bolo vytvoriť prostredie pre prezentovanie a porovnanie výsledkov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci
v oblasti spôsobilosti učiteľov vysokých škôl.
Vlastné poznámky
Vlna protestov občanov zasiahla Trenčín začiatkom marca
2008, ktorú nabudila informácia medzi rodičmi detí navštevujúcich Materskú školu na Ulici M. Nešpora v Trenčíne,
ţe tento školský rok toto predškolské zariadenie ukončí svoju
prevádzku v mesiaci jún 2008 a v mesiaci september 2008
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objekt asanujú z dôvodu dostavby areálu Gymnázia Ľudovíta
Štúra. Túto skutočnosť komentoval jeden z iniciátorov petície
za uchovanie prevádzky predškolského zariadenia Ctibor
Michalka, keď povedal, ţe „rodičov nahneval spôsob, akým
mesto situáciu vyriešilo“. Vedenie mesta prostredníctvom
riaditeľky materskej školy informovalo rodičov o jej zrušení
neskoro a nedostatočne, keď „rodičia boli skoro zo dňa na deň
postavení pred hotovú veci napriek tomu, ţe vedenie mesta
v mesiaci januári 2008 prisľúbilo, ţe zariadenie bude v
prevádzke minimálne ďalší školský rok“. Podľa neho si
rodičia uvedomujú nevyhnutnosť zatvorenia predškolského
zariadenia, ale mesto sa malo postarať, aby v tejto lokalite
bolo zabezpečené náhradné riešenie. Takto budú musieť svoje
deti premiestniť do vzdialenejších zariadení. Práve z tohto
titulu rodičom vzniknú problémy s vodením detí v rannej a
popoludňajšej dopravnej špičke.
Podľa Mgr. Jozefa Baláţa, vedúceho útvaru školstva a
sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne, budú deti do
náhradných predškolských zariadení prijímané prednostne
podľa svojich kapacitných moţností a poţiadaviek rodičov.
Najviac detí zo zrušeného predškolského zariadenia nastúpi
od septembra 2008 do Materskej školy na Legionárskej ulici,
ktorá je k centru najbliţšie. Na túto materskú školu sa presťahujú nielen deti, ale aj preliezačky zo školského dvora.
Okrem toho sťahujú sa i učiteľky a pomocný personál.
Trenčianske noviny 27.03.2008
Deň učiteľov, ktorým kaţdoročne naša spoločnosť pri
príleţitosti narodenie učiteľa národov Jána Ámosa Komenského vzdáva úctu všetkým našim pedagógom. Tento slávnostný deň si Základná umelecká škola v Trenčíne pripomenula dňa 28. marca 2008 dvomi podujatiami a to vernisáţou výtvarných prác svojich učiteľov výtvarného oddelenia
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v mestskej galérii a slávnostným koncertom svojich učiteľov
ostatných umeleckých oddelení – hudobného, tanečného a
literárno-dramatického v kongregačnej sále Trenčianskeho
múzea. Vernisáţ výstavy ôsmich učiteľov výtvarného oddelenia Základnej umeleckej školy v Trenčíne otvoril Mgr.
Jozef Švikruha privítaním hostí a predstavením vystavujúcich
kolegov. Pripomenul, ţe „tohoročné oslavy sa uskutočňujú
v roku 414. výročia narodenia J. A. Komenského“. Na jeho
vystúpenie nadviazala Mgr. Izabela Bulková, ktorá vyjadrila
vzťah učiteľa a ţiaka svojím osobným vyznaním „V tichosti
zrána preciťujem čaro inšpirácie a tvorivosti, vyšantím sa
potom do sýtosti, keď vidím očká detí ich nedočkavosť
v tvorivosti, ako rieka ţblnkotajúca, veselá a spontanná.
Citlivá duša učiteľa – umelca a vnímavá duša dieťaťa. Tá
symbióza vzájomnej lásky nás nesie do výšin krásy s pokorou.
Denne preciťujem čaro tohto spojenia. Čistá duša umelca sa
s detskou prepojila, veľkolepé dielo vytvorila – krásu,
harmóniu a lásku vnímavého malého umelca“. Ocenenie
vystavujúcich učiteľov ocenila riaditeľka Základnej umeleckej
školy Veronika Soukupová, keď povedala, ţe „ich vzdelávanie mladej generácie nazvala poslaním, ktorým okolo seba
nielen rozdávajú dobro, lásku a múdrosť, ale v tých, ktorí ho
prijímajú, krásu aj objavujú a sami ju tvoria. Tvorbu vystavujúcich učiteľov ocenil profesionálny výtvarník Ing. Jozef
Vydrnák. V mene rodičov a priateľov školy poďakovala
vystavujúcim výtvarníkom Ing. Mária Špániková a o ktorých
sa zároveň vyjadrila, ţe sú „ţriedlom profesionálneho, nepoddajného a slobodného umenia, ţe k tomuto umeniu vedú naše
deti“.
Slávnostný koncert hudobného, tanečného a literárnodramatického oddelenia Základnej umeleckej školy v Trenčíne
v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea sa tešil nezvyčajnej
pozornosti občanov aţ tak, ţe ľudia sa do sály nevmestili
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a počúvali v priľahlých miestnostiach. Po privítaní prítomných
riaditeľkou Základnej umeleckej školy v Trenčíne Veronikou
Soukupovou potom bez prestávky v jeden a hodinovom
umeleckom programe v nezvyčajnom tempe vystúpilo dvadsať
učiteľov, s ktorých výkonom vyjadrila spokojnosť preplnená
sála dlhotrvajúcim potleskom.
Vlastné poznámky
Dňa 7. apríla 2008 odmenil Trenčiansky samosprávny kraj
v Galérii M. A. Bazovského pri príleţitosti Dňa učiteľov 11
najlepších pedagógov a vychovávateľov Trenčianskeho kraja
a 15 najlepších študentov stredných škôl Trenčianskeho kraja,
ktorí počas svojho štúdia dosiahli mimoriadne študijné
a športové výsledky. K odmeneným pedagógom, vychovávateľom a študentom sa prihovoril predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo
svojom príhovore poďakoval vyznamenaným učiteľom za ich
výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré dosahujú so
svojimi ţiakmi v celoslovenských rozmeroch, ba dokonca ich
činnosť je oceňovaná v zahraničí. Poďakoval aj oceneným
stredoškolským študentom za ich aktivity, ktoré dosiahli
v uplynulom období a vyslovil ţelanie, aby nikdy nestratili
svoju ctiţiadostivosť pri plnení úloh. A potom uţ spolu
s podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr.
Jozefom Boţikom ocenili týchto najlepších učiteľov :
- Mgr. Roman Steinhubl, Gymnázium, Rastislavova,
Nováky
- Mgr. Júlia Vnuková, Gymnázium, Školská, Povaţská
Bystrica
- Ing. Milan Zeman, Stredná priemyselná škola, Ul. SNP,
Myjava
- PaedDr. Jarmila Janisková, Zdruţená stredná priemyselná
škola, Bzinská, Nové Mesto n/V
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- Ing.
Milan
Bajzík,
Zdruţená
stredná
škola
elektrotechnická, Športová ul., Stará Turá
- Bc. Anna Ciesarová, Zdruţená stredná škola hotel. sluţieb
a obchodu, Ul. 1. mája, Púchov
- Bc. Oľga Barcíková, Zdruţená stredná škola hotel. sluţieb
a obchodu, Ul. 1. mája, Púchov
- Janka Kohútová, Stredné odbornú učilište stavebné,
Slovenských partizánov, Povaţská Bystrica
- Ing. Jaroslav Novotný, Stredné odbornú učilište Juraja
Ribaya, Partizánska cesta, Bánovce n/B.
- Ing. Bohuslav Mišovic, Stredné odbornú učilište
nábytkárske, Pravenec
- Peter Ipser, Stredné odbornú učilište strojárske, Ul.
Športovcov, Povaţská Bystrica
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH spolu s podpredsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja PaedDr. Jozefom Boţikom ocenili aj
týchto najlepších študentov :
- Zuzana Slaninková, Gymnázium J. Jesenského,
Radlinského, Bánovce n/B.
- Nina Penzešová,
Gymnázium Ivana Bellu, Ul.
Novomeského, Handlová
- Silvia Kotríková, Gymnázium Vavrinca Benedikta
Nedoţerského, Prievidza
- Lenka Nováková, Gymnázium, Školská, Povaţská
Bystrica
- Peter Ondruška, Stredná priemyselná škola, Obrancov
mieru, Dubnica n/Váhom
- Ľubica Lišková, ţiačka 4. ročníka študijného odboru
„zdravotnícky asistent Strednej zdravotníckej školy v
Trenčíne
Odôvodnenie návrhu:
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„Menovaná dosahuje
počas celého štúdia
vynikajúci prospech
a reprezentuje školu
v rôznych mimoškolských
činnostiach.
Z nich moţno spomenúť účinkovanie
vo folklórnom súbore
Véna pri Strednej
zdravotníckej škole
Trenčín, folklórnom súbore Vršatec, prostredníctvom ktorých na rôznych kultúrnych podujatiach recituje a spieva.
So svojimi literárnymi príspevkami pravidelne prispieva do
časopisu Cellula.
Medzi najväčšie úspechy počas štúdia na škole patrí :
- 1. miesto v literárnej súťaţi stredných škôl Zlínskeho a
Trenčianskeho kraja v školskom roku 2005/2006
- 2. a 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaţi J. Braneckého „Studňa sa tajne s daţďom zhovára“ (školský
rok 2006/2007 a 2007/2008)
Svojim prístupom k štúdiu, postojom k ţivotu a k budúcemu povolaniu je príkladom pre ostatných spoluţiakov.“
- Roman Kráľovič, Zdruţená stredná priemyselná škola,
Bzinská, Nové Mesto n/Váhom
- Ferdinand Vavrík, Zdruţená stredná odborná škola, T.
Vansovej, Púchov
- Róbert Rakovics, Spojená škola, Lipová, Handlová
- Simona Súlovská, Spojená škola, Námestie SNP, Partizánske
- Peter Hatnančík, ţiak 1. ročníka nadstavbového štúdia
v študijnom odbore „drevárska a nábytkárska výchova“ zo
Spojenej školy Staničná ul., Trenčín
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Odôvodnenie návrhu :
Úspešne reprezentoval školu vo
vedomostnej súťaţi ţiakov
celoslovenského kola v stavebných profesiách z predpisov
BOZP
v školskom
roku
2006/2007, kde získal ako člen
druţstva 1. miesto.
- Ján Brtáň, ţiak 2. ročníka
učebného odboru „murár“ zo Spojenej školy Staničná ul.,
Trenčín
Odôvodnenie návrhu :
Úspešne reprezentoval školu
vo vedomostnej súťaţi ţiakov celoslovenského kola v
stavebných
profesiách
z predpisov BOZP v školskom roku 2006/2007, kde
získal ako člen druţstva 1.
miesto.
- Peter Michalec, Stredné odborné učilište stavebné,
Slovenských partizánov, Povaţská Bystrica
- Juraj Letko, Stredné odborné učilište stavebné, Slovenských partizánov, Povaţská Bystrica
- Erich Rybanský, Stredné odborné učilište Juraja Ribaya,
Partizánska cesta, Bánovce n/B.
Vlastné poznámky
Výstavisko Expo Centrum s.r.o. Trenčín bolo dňa 10. apríla
2008 miestom konania jubilejného 10. ročníka výstavy
o zdraví, harmónii tela a ducha „Zdravý ţivotný štýl“, v rámci ktorej usporiadal Krajský školský úrad v Trenčíne regionálnu konferenciu pod názvom „Podpora zdravia v školách
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Trenčianskeho kraja“. Mimoriadne zaujímavá téma našla
odozvu aj v neočakávanej návštevnosti zo strany usporiadateľov, keď namiesto predpokladaných jednej stovky, prišlo
viac ako dvesto účastníkov, čím nastali problémy so sedením.
Ale všetko sa vyriešilo k spokojnosti. Úvod konferencie patril
pódiovému vystúpeniu ţiakov s loptami zo Spojenej základnej
a materskej školy Trenčianske Stankovce Jána Lipského. Prítomných hostí podujatia privítala moderátorka Mgr. Boţena
Beníčková, ktorá súčasne oboznámila s cieľom konferencie,
ktorá by sa mala niesť v duchu prezentácie najnovších výsledkov práce v podpore zdravia v školách so zameraním na
výchovu k zdraviu. V úvode konferencie vystúpil riaditeľ
Krajského školského úradu v Trenčíne PhDr. Miroslav Holčík. Vo svojom príhovore konštatoval, ţe „svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav kompletnej
fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody. Zdravie nepokladajú
len z absencie choroby, alebo vady. Táto definícia sa zdá byť
idealistická, alebo nerealistická, ale podľa nej je klasifikovaných 70 – 95 % ľudí ako nezdravých. Sfére medicíny
vyhovujú enviromentálne zdravie, výţiva, prevencia choroby
a verejné zdravotné záleţitosti, lebo oni
pomáhajú pri meraní pohody človeka“.
Všetkých učiteľov teší, ţe pripravovaná
legislatíva Ministerstva školstva Slovenskej republiky je venovaná aj podpore
zdravia aj zamestnancom škôl. V závere
zaţelal, aby konferencia priniesla nové
impulzy na ďalšiu prácu pri zabezpečovaní prevencie chorôb našich škôl.
Činnosť škôl by sa mala uberať v tom smere, aby si vzala za
príklad ţivú prírodu, najmä symbol usilovnosti, ktorú v sebe
skrývajú včielky, aby bola charakteristickou pre prácu učiteľa.
Po príhovore poradkyne štátneho tajomníka Ministerstva škol578

stva Slovenskej republiky PaedDr. Viková Alexandra v plene odznelo sedem odborných prednášok, po ktorých sa
účastníci konferencie rozdelili do štyroch sekcií – základné
školy, stredné školy, špeciálne základné školy a materské
školy. V týchto sekciách bolo prednesených celkom 34 prednášok, v ktorých prednášajúci zoznámili okruh účastníkov
sekcie s výsledkami svojej práce na ceste podpory spoločného
cieľa, aby v deťoch pestovali zdravý ţivotný štýl.
Vlastné poznámky
Celoplošného testovania ţiakov 9. ročníka základných škôl
z matematiky a slovenského jazyka sa 6. februára 2008 zúčastnilo spolu 1.461 základných škôl a 58.006 ţiakov. Podľa
výsledkov moţno konštatovať Trenčania obstáli nadpriemerne. Z ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín sa testovania zúčastnilo 595 deviatakov,
nezúčastnili sa štyria ţiaci, dvaja sú dlhodobo v zahraničí a
dvaja boli testovaní v náhradnom termíne 18. marca 2008.
V celoplošnom testovaní dosiahli ţiaci z matematiky spolu
priemernú úspešnosť 56,3 %, čo je 11,26 priemerne získaných
bodov. Trenčianski deviataci získali v matematike 12,57 bodov, ich percentuálna úspešnosť dosiahla 62,9 %. Celoslovenský výsledok zo slovenského jazyka v počte získaných
bodov bol 11.62, čo znamená 58,1 %. Bodová úspešnosť
trenčianskych ţiakov v materinskom jazyku dosiahla hodnotu
12,46 bodov a percentuálnu úspešnosť 62,33%. Aj keď sa
o náročnosti úloh v testovaných predmetoch vedú polemiky,
teší nás, ţe výsledok trenčianskych ţiakov sa pohybuje nad
priemerom Slovenska, čo dokazuje kvalitu práce pedagógov
trenčianskych základných škôl.
Info Trenčín 19.04.2008
Pomocná evidencia 200/1/08
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Základná škola na Bezručovej ulici v Trenčíne v spolupráci
s Verejnou kniţnicou Michala Rešetku v Trenčíne po
druhýkrát pripravila pre deti podujatie Noc s Andersenom,
aby si tak pripomenuli sviatok detskej knihy na pamiatku
narodenia
Hansa
Christiana Andersena. „Vlani si kaţdá
trieda naštudovala
vlastnú dramatizáciu ľubovoľnej Andersenovej rozprávky a predviedla ju
pred
kolektívom
spoluţiakov z ostatných tried. Táto
aktivita mala veľký
ohlas, preto sme v nej pokračovali aj v tomto roku. Výber
rozprávok sme však posunuli k nám na Slovensko. Deti si ich
spoločne čítali uţ od septembra a vybrali si rozprávku, ktorá
sa im zapáčila najviac,“ povedala učiteľka školy Oľga Závacká. Výberom si uctili minuloročného hosťa prvej rozprávkovej noci, trenčianskeho rozprávkara Pavla Paulendu,
ktorý nedávno podľahol ťaţkej chorobe. Zo školského rozhlasu zaznel pred polnocou jeho krásny príbeh o čertíkovi
Danielovi v podaní starších ţiakov školy, čo túto rozprávku
zdramatizovali a CD - nahrávka uzrela svetlo sveta symbolicky v deň, kedy jej autor odišiel na večnosti. Medzi deti
zavítali spisovateľ Rudolf Dobiáš a výtvarník MUDr. Július
Činčár. Obaja si pripravili tvorivé dielne, kde deti pod ich
vedením uplatnili svoje literárne či výtvarné zručnosti. „Keďţe „andersenovcov“ v tú noc bola u nás viac ako stovka, je
pochopiteľné, ţe tvorivých dielní sa nemohli zúčastniť všetci.
Ostatní ţiaci zatiaľ pripravovali rôzne pochutiny, pohostenie
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na triedne bankety a dali mu pomenovanie „Stolček, prestri sa
!“ Okrem špecialít, ktorými prispeli mamy, chystala kaţdá
trieda aj vlastnoručne pripravené dobroty. Dominovali zeleninové a ovocné šaláty. Deti si ich vyrobili a naservírovali
samé. Moţno je to jedna z ciest, ako ich primäť k ozdraveniu
jedálneho lístka,“ myslí si Oľga Závacká. Po práci v kuchyni
sa ţiaci presunuli do počítačovej učebne, kde si v rámci
mesiaca internetu overili, ţe internet môţe byť aj dobrý sluha,
nielen zlý pán. Iniciatívu školy umoţniť deťom aj takúto
formu záţitkového učenia podporil zriaďovateľ
Mesto
Trenčín. Prítomnosť primátora mesta Ing. Branislava Cellera
a jeho zástupcu Tomáša Vaňa dala deťom pocit ich vlastnej
dôleţitosti, ale aj zodpovednosti za svoje konanie a správanie
a v nemalej miere i hrdosti na svoje mesto.
Info Trenčín 19.04.2008
Pomocná evidencia 200/1/08
Základná škola Trenčín, Potočná ulica v Opatovej tieţ
ponúkla 71 deťom čarovnú Noc s Andersenom v piatok
28. marca 2008. Deti v podvečer absolvovali v troch skupinách rozprávkovú cestu šiestimi svetadielmi.
V Austrálii skákali vo vreciach ako klokany, jedli praclíky
bez pomoci rúk, kreslili na tvár a na chodník. Amerika im
ponúkla jazdu na koni, strieľali z luku a praku na terče
a v indiánskom stane hľadali človeka. Čistá obloha v Antarktíde ponúkala hviezdnu oblohu, ktorú okrem pozorovania aj
kreslili. V Ázii sa učili bojové umenia, liezli na Himaláje
a jedli ryţu paličkami. Afrika bola naozaj horúca od ohňa,
ktorý deti s miestnymi dobrovoľnými hasičmi zapálili a odborne uhasili. Pri ohni tancovali tanec zdravia a po vode
posielali papierové lodičky s odkazmi. V Európe ich čakala
rozprávková babička, písmenkový šalát, skladali rozprávkové
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puzzle a rozprávkovú stonoţku. Tvorili ju koláče pospájané do
dĺţky 9,90 m, deti ju vyzdobili lekvárom a čokoládou.
Stretli sa s duchom Hansa Christiána Andersena a v detskom bazáre si vymieňali euráčiky získané za splnené úlohy
za tovar od výmyslu sveta. Potom sa 21 detí odobralo do
kniţnice, kde si pripravili nocľah. „Po malom občerstvení sme
išli na cintorín, kde sme zapálili sviečky všetkým spisovateľom a osobám, ktoré
nám chýbajú. Prvýkrát
som bol v noci na cintoríne a horiace kahančeky so sviečkami boli
nádherné. Cestou späť
sme išli po liečivú vodu,
kde nás prepadli strašidlá
v maskách, ale ja som sa
nebál. Ujovia hasiči pripravili aj krásny ohňostroj. Veľmi sa mi páčila podušková vojna po návrate do
kniţnice a nočné čítanie príbehov,“ podelil sa o záţitok 7ročný Andrej Kišac. Popri čítaní sa hrali aj spoločenské hry
a pozreli si internet. O štvrtej nad ránom sa deti uloţili spať
a snívali o preţitej noci s Andersenom.
Info Trenčín 19.04.2008
Pomocná evidencia 200/1/08
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených Slovenskej
republiky v Trenčíne v dopoludňajších hodinách zaplnili dňa
15. apríla 2008 početní hostia a študenti, aby sa zúčastnili
inaugurácie nového dekana Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Dušana Barana PhD. Slávnostné fanfáry doprevádzali
nástup akademických funkcionárov fakulty a oficiálnych hostí
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na pódium divadelnej sály, ako aj akademických funkcionárov
z ostatných fakúlt Trenčianskej univerzity a akademických
funkcionárov slovenských vysokých škôl, ktorí zasadli do
hľadiska divadelnej sály. Po štátnej hymne Slovenskej republiky, ktorú zaspieval Univerzitný spevácky zbor, prítomných
hostí a účastníkov slávnostného ceremoniálu privítala
prodekanka Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov Ing.
Adriana Grenčíková, PhD., osobitne
rektora Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc.
Ing. Miroslava Mečára, CSc., rektora
Európskeho
polytechnického inštitútu v Kunoviciach Dr.h.c. h. prof. Ing.
Oldřicha Kratochvíla, prorektora Vysokej školy ekonómie
a manaţmentu verejnej správy v Bratislave RNDr. Zoltána
Roţu, PhD., prorektora Prešovskej univerzity prof. Ing.
Igora Liberka, CSc., prorektora Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Ivana Kneppa,
DrSc., prorektorku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka RNDr.
Evu Grmanovú, PhD.,
podpredsedu Akademického senátu Trenčianskej
univerzity
Alexandra
Dubčeka doc. PhDr. Štefana Bošiaka, CSc., predsedu Akademického senátu Fakulty manaţmentu Prešovskej univerzity
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PaedDr. Júliusa Alecnauer, predsedníčku Akademického
senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Kvetoslavu Kováčovú,
dekana Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Ota Barboráka, CSc., dekan
Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. MUDr. Jána Bielika, CSc., dekana Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.
Ing. Dušana Magu, PhD., prodekana Fakulty priemyselných
technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
RNDr. Jána Meritného, CSc., prodekana Fakulty podnikateľskej Vysokého učení v Brne prof. Ing. Petra Nemečka,
DrSc., prodekana fakulty manaţmentu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíne doc. RNDr. Viktora Hlaváčeka,
CSc.
Ešte pred slávnostným odovzdaním insígnií novému dekanovi vystúpil so slávnostným príhovorom rektor Trenčianskej
univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., v ktorom sa
vyjadril presvedčenie, ţe pod novým vedením fakulta splní
všetky náročné úlohy, ktoré stoja pred celou univerzitou.
Zdôraznil potrebu preorientovania sa iný spôsob riadenia
v prospech spoločenského úspechu univerzity, v ktorom
vystupuje profit učiteľa, jeho vysoká kultúra, vzdelanosť
a charakter. „Je nutné posilniť vzťah s podnikateľským sektorom, praxou, s inštitúciami ako významnými potencionálnymi odberateľmi výsledkov našej práce“. Ocenil skutočnosť,
ţe „vtedy, keď dochádza k personálnym zmenám na univerzitách a do funkcií sa dostávajú manaţéri z priemyslu“.
Podobná situácia nastala i zmenou dekana Fakulty sociálnoekonomických vzťahov, ktorý vyšiel z priemyslu. Toto bude
zárukou kontinuity väzby medzi univerzitou a praxou.
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Podľa programu predniesla
predsedníčka Akademického
senátu Ing. Kvetoslava Kováčová správu o vykonaných
voľbách na funkciu dekana
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov zo dňa 18. marca 2008, podľa ktorej tento
jednomyseľne v tajných voľbách zvolil do funkcie dekana
prof. Ing. Dušana Barana, PhD.
Následne prebehol inauguračný akt, v ktorom novozvolený
dekan prof. Ing.
Dušan
Baran,
PhD. zloţil predpísaný sľub a prevzal
novovymenovaný
dekan z rúk Ing.
Kvetoslavy Kováčovej insígnie dekana a z rúk rektora
Trenčianskej univerzity doc. Ing.
Miroslava Mečára, CSc. písomné menovanie do funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov.
Po inauguračnom akte sa k prítomným prihovoril nový
dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Zdôraznil v ňom, ţe „práve orientovaný výskum na univerzite
ovplyvňuje ľudské myslenie. Súčasné objavy a poznatky
predstavujú budúce skutočnosti. Pred fakultou stoja nové
úlohy pedagogického, výskumného zamerania, ktorých splnenie musia byť zaloţené na nových metodologických a metodických prostriedkov. Tento proces vyţaduje novú tímovú
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štruktúru, zohľadňujúcu ohromné zrýchlenie, v ktorej sa ešte
nevieme zorientovať. Treba si uvedomiť, ţe škola nie je
jediným zdrojom informácií, pretoţe sú to aj iné faktory ako
napríklad informatika“. Pre najbliţšie obdobie stanovil niekoľko úloh :
- obstáť v akreditačnom hodnotení, ktoré celú univerzitu
čaká,
- podieľať si na procese vysokoškolskej reformy na fakulte,
- klásť dôraz na kvalitatívnu stránku výchovno-vzdelávacieho
procesu,
- zhodnotiť po stránke
kvality
vzdelávacie
programy,
- prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu pracovníkov i študentov,
- rozšíriť výskumnú základňu fakulty,
- prepojiť činnosť fakulty s podnikateľským sektorom,
- zabezpečiť viac zdrojové financovanie výskumu.
Vyslovil presvedčenie, ţe „kolektív pedagogickovedeckých, vedecko-pedagogických a ostatných pracovníkov
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov má predpoklady
vysporiadať sa nastolenými výzvami a s optimizmom sa pozerám do budúcnosti“.
S pozdravnými príhovormi ešte vystúpili štátny tajomník
Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef
Habánik, PhD. a predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Slávnosť inaugurácia ukončila študentská hymna
„Gaudeamus Igitur“.
Vlastné poznámky
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Jedným z predpokladov budovania vzťahu k budúcej profesijnej orientácii detí je ich záujmová činnosť v krúţkoch.
Deti nadobúdajú základy technickej zručnosti a teoretickej
prípravy, na ktoré môţu nadväzovať v ďalšom odbornom
stredoškolskom vzdelávaní. Aktuálnosť technického vzdelávania v Trenčíne potvrdzuje budovanie priemyselného parku.
Priemyselné podniky v širšom okolí krajského mesta rovnako
potrebujú pracovné sily s technickým vzdelaním. O činnosti
technických krúţkoch v Centre voľného času vypovedala jeho
riaditeľka Mgr. Mária Orichová.
Náplňou rádioelektronického krúţku je rádioelektronika
a aplikovaná elektronika. Deti zhotovujú jednoduché výrobky
z elektroniky (obvody so svetloemitujúcimi diódami, akustickými meničmi, zosilňovače, prijímače), pokročilejší konštruujú prijímače pre rádioamatérske pásma, napájacie zdroje,
meracie prístroje a pod. V letecko-modelárskom krúţku začiatočníci získavajú stavbou
jednoduchých
modelov manuálne zručnosti v rezaní, brúsení a lepení.
Naučia sa čítať
jednoduché výkresy.
Starší
ţiaci stavajú súťaţné modely
hádzadiel a jednoduchých klzákov, prípadne cvičné rádiom ovládané modely. Zúčastňovaním sa na letecko-modelárskych súťaţiach sa
deti naučia športovej súťaţivosti. Zámerom krúţku modelových vláčikov je vytvoriť modelovú ţeleznicu v pomere
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1:120 typ TT na veľký formát. Na plošnom modely tvoria deti
koľajovú dráhu, jednotlivé stanice, vlastnoručné profily
terénu, vodných tokov a cestné komunikácie. Súčasťou
činnosti je aj výroba rôznych budov, nástupíšť s LED diódovým osvetlením, elektronicky diaľkovo ovládané semafory,
závory atď. Pokročilí modelári sa venujú stavbe modelov
lokomotív a rušňov. V krúţku LEGO pracujú deti so stavebnicou LEGO DACTA s motorčekom. Podľa podrobných
plánov i vlastnej fantázie zhotovujú modely rôznych zariadení
– áut, robotov, ţeriavov, helikoptér a pod. Všetky modely sú
pohyblivé. Krúţky zamerané na prácu s počítačom sú špecifikované podľa náplne: programy Pascal, Word, Excel,
Windows, grafické programy.
Info Trenčín 19.04.2008
Pomocná evidencia 200/1/08
Novú učebňu informatiky na Základnej škole Trenčín,
Novomeského ul. odovzdal do uţívania primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler s riaditeľom tejto školy Mgr.
Jozefom Spišákom dňa 21. apríla 2008. Na zriadenie učebne
prispelo Mesto Trenčín finanč-nými prostriedkami v cel-kovej
výške 600 tisíc Sk.
Vlastné poznámky
Jednou z najnovších aktivít Centra kariérneho poradenstva
pre študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je
sprostredkovanie výskumných a vývojových stáţí v podnikoch
regiónu Trenčín a konzultačné aktivity
zameraných na spracovanie individuálnych
akčných plánov.
Vyvrcholením tohto úsilia bolo zorganizovanie Dňa výskumných a vývojových stáţí, uskutočnené
dňa 22. apríla 2008, na ktorú boli pozvané firmy na univerzitnú pôdu, kde mali moţnosť prezentovať svoje ponuky
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študentom, a vzájomne mali študenti a pedagógovia moţnosť
konzultovať poţiadavky na nové pozície, dohodnúť si konkrétnu stáţ či riešenie diplomovej a bakalárskej práce priamo
pod gesciou pracovníka z praxe.
Bliţšie spomínanú akciu priblíţila Mgr. Nikola Macharová, keď povedala, ţe „sprostredkovanie stáţí pre študentov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka nie je novinkou,
lebo Centrum kariérneho poradenstva uţ niekoľko rokov vyvíja aktivity smerované na prepojenie podnikovej sféry, teda
sveta praxe so sférou univerzitnou, a tak sa darí úspešne
umiestňovať študentov ešte pre ukončením školy do rôznych
podnikov v blízkom i vzdialenejšom okolí Trenčína. Deň výskumných a vývojových stáţí sa stal pokračovateľom úspešnej,
niekoľkokrát opakovanej akcie Deň pracovných stáţí. Novinkou v tomto projekte financovanom Európskym sociálnym
fondom je špecializované zameranie stáţí práve na vedu a výskum“.
Na podujatí bol prezentovaný Katalóg firiem zameraných
na vedu a výskum, ktorý vznikol ako výsledok prieskumu
firiem v Trenčianskom kraji a bol zverejnený na webstránke
www.kariera.tnuni.sk. Slúţi nielen študentom, ale komukoľvek ako prehľad firiem, príp. partnerov zaoberajúcich sa
vedou a výskumom. Druhý prieskum bol uskutočnený stáţistami priamo v Centre kariérneho poradenstva, ktorí
sledovali poţiadavky a potreby zamestnávateľov v Trenčianskom kraji na absolventoch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Výsledky tohto prieskumu si budú môcť
študenti, pedagógovia či zástupcovia firiem vypočuť priamo
na akcii. Deň výskumných a vývojových stáţí priniesol
študentom nielen priestor porozprávať sa s predstaviteľmi
firiem, ale tieţ si vypočuť prezentácie svojich spoluţiakov,
ktorí uţ stáţe absolvovali. Na dni sa prezentovali firmy nielen
zo Slovenska, ale i zo zahraničia – Slovinsko, Veľká Británia
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a Grécko. Takéto workshopy a diskusie vedené priamo študentmi boli prínosné, lebo motivujú študentov k ďalšej aktivite a práci na sebe a svojej kariére. Tí najodváţnejší
študenti, ktorí uţ stáţ absolvovali a rozhodli sa so svojimi
skúsenosťami podeliť s ostatnými formou „reportáţe zo
stáţe“, sa zapojili do súťaţe o „najlepšiu fotoreportáţ zo
stáţe“. Ich reportáţe boli zverejnené aj na portáloch
www.kariera.tnuni.sk a www.vav.tnuni.sk.
Vlastné poznámky
„Policajné štatistiky nielen v Trenčianskom kraji, ale na
celom Slovensku hovoria o vzostupnom trende ťaţkých
a smrteľných úrazov detí pri dopravných nehodách“, tak
konštatovala smutne Mgr. Danka Adamiková z Kraj-ského
riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. V snahe minimalizovať nebezpečenstvo hroziace deťom prvého aţ štvrtého
ročníka základných škôl pri pohybe na dopravných komunikáciach pripravili 3. ročník preventívneho projektu „Na
ceste nie si sám“ dňa 22. apríla 2008 na dopravnom ihrisku na
Ostrove. Projekt sa skladá z teoretickej časti vedenej dopravným policajtom a praktickej časti spojenej s jazdou na bicykli.
Keďţe areál dopravného ihriska má vybudované všetky
moţné základné situácie, s ktorými sa môţe mladý cyklista
stretnúť v beţnom ţivote na ceste, tak spĺňa všetky predpoklady splnenia cieľa projektu. A aby to bolo tak trocha
zábavné, tak kaţdý absolvent kurzu dostal na záver Preukaz
absolventa chodoškoly. K projektu „Na ceste nie si sám“ treba
dodať, ţe na jeho realizácii sa podieľa aj Mesto Trenčín jeho
spolufinancovaním a tak čiastočne pomáha vykrývať zo svojich finančných zdrojov to, čo v minulosti zabezpečoval štát,
myslíme povinnú dopravnú výchovu garantovanú ministerstvom školstva jej zaradením v osnovách základných škôl.
Najviac však bolí, ţe dopravná výchova mladej generácie
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prichádza ako výkrik do tmy jednostranným dvojročným opakovaním dvojhodinových kurzov a potom sa zas dlhý čas nič
nedeje. Cieľavedomosť v dopravnej výchove, po ktorej sa dlhé
roky volá zo strany škôl, verejnosti a polície je zatiaľ v nedohľadne.
Vlastné poznámky
Študenti Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne sa pravidelne zúčastňujú predmetových olympiád. Naposledy sa zúčastnili na
fyzikálnej olympiáde dňa 23. apríla 2008 v Bánovciach nad
Bebravou, v ktorej ako jediná stredná škola za 49 ročnú
históriu tejto olympiády zvíťazili vo všetkých piatich kategóriách. Pod tento mimoriadny úspech študentov sa podpísala
kvalitná príprava vedená zo strany vyučujúcich fyziky RNDr.
Alici Backovej, RNDr. Zdenky Baxovej, RNDr. Reginy
Vraţdovej a Mgr. Kamila Bystrického. Víťazmi sa stali :
kategória A) Ján Bogár z 2.E
kategória B) Katarína Baxová z 3.E
kategória C) Ján Bogár z 2.E
kategória D) Lukáš Kramárik z kvinty
kategória E) Patrik Švančara z kvarty
Vlastné poznámky
Špeciálna základná škola Vladimíra Predmerského v Trenčíne dňa 24. apríla 2008 uţ po desiaty raz hostila účastníkov
regionálnej speváckej súťaţe ţiakov špeciálnych škôl „Trenčiansky slávik 2008“. V úvode moderátorka podujatia Mgr.
Jarmila Ranincová konštatovala, ţe súťaţe sa zúčastnilo
rekordných 42 ţiakov 15 škôl. Súťaţ otvorila riaditeľka
Špeciálnej základnej školy Vladimíra Predmerského v Trenčíne Mgr. Jaroslava Blašková a zaţelala súťaţiacim ţiakov,
aby dobre obstáli v súťaţi. Po takmer dvojhodinovom intenzívnom vystúpení mladých spevákov zasadla trojčlenná od591

borná komisia pod vedením PaedDr. Jozefa Vakoša, aby
zhodnotila ich výkony a rozhodla, kto bol najlepší v troch
vekových kategóriách :
A) kategória – ţiaci 1. aţ 3. ročníka, súťaţilo 13 spevákov
1) Jesika Milová
2) Martin Belas
3) Denis Boko
Cena poroty – Nataša Farkašová, Ruţena Kováčová
B) kategória – ţiaci 4. aţ 6. ročníka, súťaţilo 15 spevákov
1) Zlatko Diţo
2) Veronika Pandulová
3) René Švaňa
Cena poroty – Monika Vašková, Lukáš Husár
C) kategória – ţiaci 7. aţ 9. ročníka, súťaţilo 14 spevákov
1) Zuzana Bizíková
2) Romana Šarközyová
3) Jana Pagáčová
Cena poroty – Lukáš Vaštík, Dominika Ďurišová
Vlastné poznámky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka by mala získať
lineárny urýchľovač častíc z Ruska. Chcú ho vyuţívať na
vedecko-výskumné účely, doplnkovo by mal mať aj
komerčné vyuţitie. Časť uţ aj nainštalovali, chýba im len
samotné zariadenie. Teraz uţ len čakajú, kým vláda vyrieši
financovanie projektu, povedal prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. z katedry mechatronických systémov. Ide o
„maličké zariadenie“, stojaci valec s výškou do troch metrov a
váhou asi 700 kg. Jeho výkon je menší ako výkon obyčajného
vysávača, len 1 kW oproti 1,2 kW, no príkon je aţ 27 kW,
opísal urýchľovač prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. Trenčianska univerzita ho má tieţ vyskúšať skôr, ako ho pustia do
priemyselnej výroby. Univerzitné vedecko-výskumné praco592

visko s lineárnym urýchľovačom však najskôr treba vyňať z
projektu budovania Cyklotrónového centra Slovenskej republiky, pod ktorý ešte stále patrí, a previesť ho z Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Píše
sa to v materiáli na pripomienkové konanie na webovej stránke www.vlada.gov.sk. Podľa odbornej verejnosti je totiţ
lineárny urýchľovač nevhodný pre metrologické účely, na
ktoré bol pôvodne určený. Trenčianske pracovisko by sa tak
malo stať jedným zo siete pracovísk Cyklotrónového centra
Slovenskej republiky. Rovnako by sa mali preinvestovať peniaze, ktoré sa doteraz do projektu vloţili, ide o 52,9 milióna
zo 118,8 milióna Sk. Časticový urýchľovač je zariadenie,
ktoré pomocou elektrického poľa udeľuje elektricky nabitým
časticiam vysokú rýchlosť. Píše sa to na stránke
www.wikipedia.sk. Existujú dva základné typy urýchľovačov:
lineárny a kruhový. Po urýchlení je časticiam postavený do
cesty terčík, pri náraze doňho sa prichádzajúce častice rozptýlia a ak majú dostatočne veľkú energiu vznikajú pritom
ďalšie častice. Na zaznamenanie toho, čo sa deje pri zráţke
častíc s detektorom, slúţia časticové detektory. Časticové
urýchľovače a detektory sa pouţívajú na skúmanie zloţenia
hmoty - atómov, elementárnych častíc či kvarkov. Pouţitá
metóda sa dá zjednodušene prirovnať k skúmaniu zloţenia a
fungovania auta analýzou úlomkov vznikajúcich pri jeho
čelnom náraze do betónového múru. Pri tomto prirovnaní platí
podobná závislosť ako pri urýchľovačoch: čím väčšia
rýchlosť sa autu dodá, na tým menšie časti sa rozbije. Vo
svete sa uţ táto technológia pouţíva desať aţ pätnásť rokov,
povedal prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. Rýchle elektróny
trhajú väzby, vznikajú voľné radikály, ktoré sa pospájajú inak.
Pouţíva sa napríklad na vulkanizovanie surovej gumy bez
pary, vysokej teploty a tlaku, či pri osvetľovaní polyetylénu,
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ktorý tak získa vysokú teplotnú odolnosť podobnú teflónu, len
je 20-krát lacnejší, a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok,
dodal. Aj keď však ide o ionizačné lúče, nehrozí riziko
rádioaktivity, ubezpečil RNDr. Juraj Slabeycius, PhD.
V lineárnom urýchľovači sa urýchľo- vané častice pohybujú
po priamke v trubici, na ktorej konci je terčík, píše sa na
wikipedia.sk. Jeho nevýhodou je to, ţe zatiaľ čo v kruhovom
urýchľovači môţu byť častice urýchľované počas mnohých
obehov, v lineárnom urýchľovači je k dispozícii iba jeden
prelet častice trubicou. Naopak, jeho výhodou je, ţe častice
nie je potrebné udrţiavať na kruhovej dráhe.
Info Trenčín 12.05.2008
Pomocná evidencia 245/1/08
Zavedenie eura sa na Slovensku stáva skutočnosťou od
1. januára 2009. Súčasťou prijatia novej meny je informačná
kampaň pre občanov Slovenska. Jej cieľom je zabezpečiť
včas, v dostatočnom rozsahu a v zrozumiteľnej forme všetky
dôleţité informácie na bezproblémový prechod na túto menu.
Týka sa to verejnosti vrátane detí a mládeţe, informoval
vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v
Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ. „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zameralo ciele vzdelávania aj na informácie
o slovenských eurových minciach a bankovkách, dôleţitých
dátumoch v procese
zavedenia eura, hodnote
konverzného
kurzu,
pravidlách
dvojakého zobrazo594

vania cien a ochrane spotrebiteľa. Ministerstvo školstva prostredníctvom krajských školských úradov v apríli 2008 distribuovalo pomôcku o spoznávaní eura pre ţiakov 2. – 7. ročník
základných škôl. Táto pomôcka odpovedá deťom na základné
otázky ako vyzerajú papierové a kovové peniaze novej meny,
o vzniku eura a o význame našej budúcej meny“, zhodnotil
aktivity Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu
v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ. Okolo 15. mája 2008 očakávali
dodávku pomôcok aj pre ţiakov 8. – 9. ročníka základných
škôl. Tieto pomôcky sú všeobecne vyuţiteľné, nie sú orientované na samostatný predmet. Na prvom stupni sú nosnými
predmetmi predovšetkým slovenský jazyk, prvouka, vlastiveda a matematika. Na druhom stupni základnej školy sú to
zas občianska výchova, dejepis, zemepis, matematika, cudzie
jazyky, slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, výtvarná
výchova a hudobná výchova. Záleţí na pedagógoch, kedy
a ako vyuţijú túto pomôcku. „Učitelia boli oboznámení ako
pracovať s novou pomôckou v rámci predmetových komisií.
Na hodinách matematiky sa dá vyuţiť výpočet premeny eura
na koruny a naopak, ţiaci si tým precvičujú násobenie. Na
slovenčinu sme si pripravili pomôcku ma skloňovanie eura,
lebo to pomôcka neobsahuje. Deti hľadajú, v ktorých krajinách sa euro pouţíva, ako vyzerajú peniaze a aké majú znaky“, zhrnula prvé skúsenosti s kampaňou zástupkyňa riaditeľa
Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica Anna Gemerová.
Poznamenala, ţe nevýhodou pomôcky sú malé rozmery vyobrazených peňazí, na ktorých sa nie všetko dá vyčítať. Škola
na jún 2008 pripravila návštevu trenčianskej rodáčky D. Mocovej, pracujúcej v Bruseli spojenej s besedami ţiakov o novej
mene. Ukazuje sa, ţe najmä mladšie deti berú kampaň ako hru
a je to pre ne zmena. Starší ţiaci sa uţ nad tým zamýšľajú,
počúvajú doma obavy rodičov zo zdraţenia po zavedení eura
a niektoré deti potom prenášajú obavy rodičov a ich negatívny
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vzťah na hodiny napríklad občianskej výchovy. „Pracujeme
s informáciami na internete, ţiaci robili projekt v rámci
anglického jazyka a kampaň vyuţívame aj vo výtvarnej
výchove“, dodala A. Gemerová.
Info Trenčín 22.05.2008
Pomocná evidencia 285/1/08
Jedenásteho ročníka súťaţe „Mladý účtovník“, ktorú
zorganizovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov,
sa zúčastnilo 129 ţiakov zo 76 slovenských škôl. V regionálnom kole súťaţe si svoje schopnosti pomeralo pätnásť
študentov a do celoslovenského kola 25. apríla 2008 v Ţiline
postúpili aj víťazi krajského kola, študenti Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu v Trenčíne Michaela Barčáková a Ján
Zámečník. „Na školskom kole skončil Janko prvý a Miška
mu šliapala na päty, no a v celoslovenskom ho dokázala Miška
prešprintovať a vymenili si poradie,“ objasnila triedna
učiteľka oboch študentov Viera Pokorná. Tá ich spolu s
Annou Škodáčkovou dlhodobo pripravovala na zvládnutie
náročnej súťaţe. No a čo hovorí o súťaţi Michaela –
„Príklady, ktoré sme počítali na súťaţi, boli určite ťaţšie ako
tie povinné školské. Súťaţ mi však nepripadala náročná,
pretoţe ma účtovníctvo baví a chcela by som sa mu venovať aj
v budúcnosti“. Budúci maturant Ján Zámečník si myslí, ţe
pred súťaţou mali naozaj náročnú prípravu, vďaka ktorej mu
riešenie súťaţných príkladov nepripadalo zloţité. „Pre mňa je
účtovníctvo logická záleţitosť a nie bifľovačka.“ Obaja
študenti plánujú po maturite pokračovať v štúdiu na vysokej
škole s ekonomickým zameraním. Za úspech vďačia svojim
profesorkám a kvalitnej príprave. „Človeka však musí práca s
číslami baviť a čiastočne je to aj v talente,“ myslí si Michaela
Barčáková. Na záver treba dodať, ţe v tejto súťaţi získavajú
študenti Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu pravidelne
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výborné umiestnenia, veď v rokoch 2004 a 2006 túto súťaţ
vyhrali a v roku 2005 skončili na treťom mieste.
Trenčianske noviny 19.05.2008
V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne dňa 7. mája 2008 sa predstavili
deti materských škôl z mesta Trenčín svojím maminám
a babičkám na Galaprograme pripraveného ich učiteľkami
k im sviatku Dňu matiek. Vystúpilo v ňom 160 detí predškolského veku. Mamičky, babičky, tety, hostia a široká verejnosť sa mali opäť moţnosť presvedčiť o tom, čo všetko
dokáţu naučiť v materských školách ich učiteľky - „druhé
mamy“. Im patrí poďakovanie za to, ţe deti odváţne vystúpili
na veľké pódium a dokázali predviesť svoje rečnícke, hudobné, tanečné a dokonca aj herecké schopnosti. S ľahkosťou
zvládli ľudové, moderné i country tance, zahrali sa na
moderátorov, ale predovšetkým potešili srdiečka všetkých
mamičiek. Plná sála burácala potleskom, ktorý zanechal
v deťoch chvíle radosti a šťastia. Sprievodným podujatím bola
výstava výtvarných prác detí materských škôl v Trenčíne.
Hosťami sa zúčastnili aj zástupcovia Mesta Trenčín – viceprimátor Tomáš Vaňo, poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne Marta Blahová a Mgr. Ľubica Kršáková
z Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v
Trenčíne.
Info Trenčín 22.05.2008
Pomocná evidencia 285/1/08
Ţiaci zo Základnej školy Trenčín, Kubranská cesta navštívili Európsky parlament v Bruseli 7. mája 2008, teda v historický deň, keď sa v jeho budove rozhodlo o našej národnej
mene – eure. Nápad navštíviť Brusel vznikol podľa učiteľky
Júlie Ondrejičkovej zo Základnej školy Trenčín, Kubranská
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cesta ešte vlani na jeseň. Ţiaci z triedy pre nadané deti kaţdým
rokom spracovávajú projektové práce, ktoré potom obhajujú
pred svojimi spoluţiakmi. Práve jeden zo ţiakov triedy Juraj
Ragan si vybral tému „Brusel a Európsky parlament.“ Táto
téma zaujala aj europoslanca Ing. Petra Baca ich do Bruselu
pozval a s ktorým sa aj tam stretli. Pri návšteve v zóne určenej
pre návštevníkov, mu kládli mnoţstvo otázok. Rokovanie
európskych poslancov sledovalo tridsaťdeväť druhákov,
tretiakov, štvrtákov a šiestakov. Poznatky o Európskej únii si
overili v teste a podľa Ondrejičkovej vedia ţiaci o Európskej
únii a jej orgánoch veľa. „Veľmi ich to zaujíma a vo vedomostiach vyrovnajú niektorým ţiakom z druhého stupňa alebo
stredoškolákom,“ pochválila ţiakov učiteľka.
Výletníci spolu s desiatimi učiteľkami navštívili aj jednu z
európskych škôl v Bruseli. „Škola bola veľmi veľká, učilo sa v
nej vyše 2000 ţiakov a deťom sa v nej veľmi páčilo. Dozvedeli sa aj to, ţe ju navštevuje v súčasnosti aj dvanásť slovenských detí.“ Počas pobytu si deti pozreli aj pamätihodnosti
mesta Brusel „Videli sme rôzne atrakcie vrátane cikajúceho
chlapčeka, námestia, múzea a spoznali sme aj najstaršie uličky
centra Bruselu. Záţitkom pre nich bola aj návšteva svetovej
výstavy Atómia, odtiaľ bol krásny výhľad na celé mesto.
Navštívili aj MiniEurópu, nachádzajúca sa pod objektom
Atómia, ktorá pribliţuje jej návštevníkom charakteristické
stavby všetkých dvadsiatich piatich členských štátov Európskej únie. Slovensko je prezentované Modrým kostolíkom
z Bratislavy. Podľa učiteľky bolo náročné zvládnuť taký počet
detí. Presúvali sme sa aj výťahmi a pohyblivými pásmi, ale
deti boli disciplinované.
Trenčianske noviny 19.05.2008
Pomocná evidencia 299/2/08
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Internetová ţiacka kniţka umoţňuje okamţité informácie o
prospechu dieťaťa. Rodič si známky pozrie kdekoľvek a
kedykoľvek. V Trenčíne má túto pomôcku zatiaľ jediná
Základná škola Trenčín, Hodţova ulica. „Od 1. septembra
2008 ju zavedie aj základná škola Dlhé hony,“ uviedol vedúci
útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne
Mgr. Jozef Baláţ. Rozhodnutie o pouţívaní internetovej
ţiackej kniţky v ostatných školách je podľa neho iba na jej
vedení. „Nákup si financujú školy,“ vysvetlil. „Školenie
zabezpečuje dodávateľ programu.“ „Sedmička“, ako volajú
základnú školu na Hodţovej ulici, pouţíva internetovú ţiacku
kniţku uţ rok. Systém navrhol informatik, zamestnanec školy.
Ten na prácu s programom vyškolil aj pedagógov. Vedenie tak
ušetrilo za dodanie i správu, ktorú by súkromnej firme muselo
kaţdoročne platiť. „Ohlasy od učiteľov aj rodičov sú pozitívne,“ hovorí riaditeľ školy Mgr. Marián Lopatka. „Vďaka
internetovej ţiackej kniţke si rodičia môţu doma kaţdý deň
pozrieť klasifikáciu svojich detí bez toho, aby museli školu
navštíviť.“ Znevýhodnení však nie sú ani tí, ktorí sú bez
prístupu k internetu, pretoţe nenahrádza papierovú ţiacku
kniţku. „Je to len pomôcka rodiča,“ vysvetlil. Okrem údajov o
prospechu a dochádzke dieťaťa ponúka program internetovej
vkladnej kniţky moţnosť rozosielať informačné e-maily od
vedenia školy. Údaje sú pritom chránené kódom, ktorý kaţdý
rodič dostal.
Trenčianske noviny 19.05.2008
V zdravom tele síl aj radosti... V tomto duchu sa niesol
11. ročník športovej olympiády ţiakov prvého stupňa
uskutočnenej 3. júna 2008 v modernom športovom areáli ZŠ
na Ul. L. Novomeského Trenčín. Viac ako 300 ţiakov
sledovalo slávnostné otvorenie tohtoročnej olympiády, pri
ktorej nechýbal nástup vlajkových čiat so vztýčením olym599

pijskej zástavy a zástavy Základnej školy Trenčín, L. Novomeského, olympijská pochodeň, ako aj zapálenie olympijského ohňa a sľub športovcov, ţe podajú čestný a športový
výkon v súťaţných disciplínach. Súčasťou úvodného ceremoniálu bolo aj pôsobivé vystúpenie detí.
Na úvod olympiády sa k športovcom prihovoril viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo, ktorý zaţelal olympiáde
zdarný priebeh a deťom veľa krásnych chvíľ a športového
šťastia. Záver oficiálnej časti slávnostného otvorenia zavŕšili
všetci súťaţiaci spoločným spevom olympijskej hymny, ktorý
sa niesol celým areálom. Olympiáda prebiehala v štyroch
disciplínach – vytrvalostný beh, beh na krátke trate, skok do
diaľky a hod kriketovou
loptičkou. Pri olympiáde
pomáhali
zástupcovia
z mestského
detského
parlamentu, ktorí zabezpečovali prípravu a priebeh kultúrnej časti olympiády. Malí olympionici
dali do súťaţenia všetky
sily. Pretekali s plným
nasadením. Tí najlepší boli pri slávnostnom vyhodnotení ocenení diplomami a medailami.
Vlastné poznámky
Z iniciatívy Komory autoškôl na Slovensku sa začalo realizovať v Autoškole Jaroslava Prekopa v Trenčíne dňa 4. júna
2008 školenie dopravnej výchovy učiteľov základných škôl
trenčianskeho regiónu ako určitého nábehu do vyučovania
dopravnej výchovy podľa nových učebných osnov. Majiteľ
Autoškoly Mgr. Jaroslav Prekop našu informáciu rozšíril
v tom smere, ţe „komora autoškôl realizuje dopravnú výchovu
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ţiakov uţ dva roky za finančnej pomoci Ministerstva školstva
Slovenskej republiky 10 mil. Sk ročne. Škola sa musí do
vzdelávania prihlásiť a od nahláseného počtu ţiakov sa odvíja
finančné krytie. Podmienkou je, aby kaţdá skupina mala 15
ţiakov, na ktorú školy dostáva 800,- Sk.“ Dozvedeli sme sa,
ţe vzdelávaním učiteľov v dopravnej výchove bolo poverené
Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne podľa projektu
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Bliţšie tento projekt predstavila Mgr. Dagmar Belušková. „Projekt vzdelávania je určený riaditeľom, koordinátorom dopravnej výchovy a učiteľom prvého stupňa základných škôl. Vzdelávanie
sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa skladá z cestnej dopravy,
technického zabezpečenia vozidiel a dopravnej nehodovosti
a druhá časť obsahuje zdravotnú prípravu. Vzdelávanie trvá 20
hodín, včítanie praktickej časti a končí udelením osvedčenia
o absolvovaní školenia. Predpokladá sa, ţe školenie absolvuje
cca 900 aţ 1000 školských pracovníkov.“
Vlastné poznámky
Dňa 6. júna 2008 Stredné odborné učilište strojárske
v Trenčíne v spolupráci s Mestom Trenčín, Trenčianskym
samosprávnym krajom a importérmi stavebnej a dopravnej
techniky usporiadalo pre ţiakov základných škôl, ich rodičov,
výchovných poradcov priaznivcov veľkých strojov propagáciu a prezentáciu najmodernejšej stavebnej a dopravnej techniky v priestore areálu Ostrova za účelom podchytenia záujmu
ţiakov na profesie, vyplývajúce z obsluhy týchto strojov,
ktorú má Stredné odborné učilište strojárske v Trenčíne vo
svojom učebnom programe. Po pozdrave primátora Mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera sa k ţiakom postupne prihovorili zástupcovia prítomných firiem, aby slovne priblíţili
sortiment svojich výrobkov – Phoenix Zeppelin (importér
stavebných strojov Caterpilar), Hydrex (importér stavebných
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strojov New Holand, Aman, Locas), Norwit Slovakia
(importér pre stavebné stroje Bomag), Scania Slovensko
(výrobca nákladných vozidiel Scania), Keraming (zabezpečujúca komplexné stavebné a technologické dodávky a sluţby súvisiace s prípravou a realizáciou investícií) a Guzep
(realizácia zemných prác, nájom strojov a mechanizácie). Za
zorganizovanie podujatia poďakoval firme Guzep riaditeľ
Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trenčín Ing.
Chochlík Ľuboš a potom v krátkosti priblíţil učebné odbory –
autoelektronik a obsluha stavebnej techniky, ktoré je moţné
študovať na tejto škole. Je len samozrejmé, ţe praktické
vyučovanie sa uskutočňuje za úzkej spolupráce s firmami
zúčastnené na dnešnej prezentácii. Po slávnostnom privítaní a
úvodnom vstupe zástupcov firiem sa vo vymedzenom
priestore prezentovala stavebná a dopravná technika profesionálnymi pracovníkmi firiem jednak ukáţkami moţností jej
manévrovacej techniky a moţnosťami vykonávania zemných a
stavebných prác a po jej skončení si ţiaci sadli do kokpitu
strojov a zariadení, potom skúšali ako sa správajú pri
manipulácii páčky, pedále, signalizácia a nakoniec bombardovali profesionálov svojimi rôznorodými otázkami. Jeden
z mála obdivovateľov vysokozdviţného ţeriavu David Kukuš
z Trenčína sa v jeho kokpite cítil ako doma a jeho vyjadrenie
„je to výborné“, hovorí za všetko. Dúfajme, ţe aj ostatní ţiaci
mali rovnaké pocity.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 309/1/08
Na tlačovej konferencii rektora Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. dňa
10. júna 2008 sa v jeho informácii novinári dozvedeli, ţe
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka zavedie od akademického roku 2009/2010 poplatky za externé štúdium na
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niektorej zo svojich fakúlt. „Nebude to od nového školského
roka 2008/2009, pretoţe študent musí dostať informáciu rok
dopredu. To znamená, ţe my v tomto období vo vedení
schválime a do senátu aj správnej rady predloţíme návrh, aby
sa na niektorých fakultách platilo za diaľkové štúdium,“
uviedol doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Platiť by mali podľa
neho aj tí interní študenti, ktorí prekračujú beţnú dĺţku štúdia.
Akú finančnú čiastku by mali študenti za štúdium platiť, rektor
odmietol konkretizovať. Jedine konkretizoval, ţe „budem sa
správať tak, aby som nezniţoval počet študentov na Trenčianskej univerzite.“ S najväčšou pravdepodobnosťou budú
platiť študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, do
ktorej patrí napríklad politológia, verejná správa alebo ľudské
zdroje.
www.sme.sk
Dňa 10. júna 2008 sa uskutočnil na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka 2. ročník súťaţe pod názvom „Veda
a výskum očami študentov“, určenej ţiakom základných škôl
a študentom stredných škôl vo veku od 15 do 20 rokov. Pri
slávnostnom otvorení uviedla Ing. Katarína Papierníková,
PhD., ţe „súťaţ sa realizuje v rámci projektu pod názvom
„Propagačné, informačné a motivačné aktivity v oblasti vedy,
výskumu a vývoja pre študentov stredných škôl v Trenčianskom kraji a študentov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka a jej financovaný z Európskeho sociálneho fondu.“
na jej slová nadviazal dekan Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Dušan
Maga, PhD., ktorý podotkol, ţe „organizátori sa rozhodli
tohoročný ročník súťaţe rozšíriť podmienky účasti aj o ţiakov
a študentov z celého Slovenska. O záujme študentov o vedu,
výskum a vývoj potvrdzuje ich účasť v počte takmer 14 tisíc
prístupov na zriadenej internetovej stránke po prvom kole. Na
603

základe vyplnených testov vybrali organizátori do súťaţe
sekcie základných škôl desať účastníkov a do sekcie stredných
škôl trinásť účastníkov. Vyjadril spokojnosť, ţe v tak veľkom
počte súťaţ oslovila mládeţ, na ktorej budú tí najlepší
prezentovať svoje práce a modely.“ V závere vyjadril presvedčenie, ţe na súťaţi v konkurencii svojich rovesníkov dobre
obstoja.
Po skončení súťaţe sa uskutočnilo vyhodnotenie a z rúk
dekana Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka prof. Ing. Dušana Maga, PhD. prevzali
najlepší ocenenia títo študenti :
a) sekcia „Aplikovaná informatika“
1. Michal Sivek, Gymnázium I. Bellu Handlová za
Simulátor fyzikálnych javov Phoebe
2. Vladimír Bošiak, Spojená škola, Bratislava, Tilgnerov
ul. za ZPS databáza členov a program Resulta
3. Maroš Vaňo, Stredná priemyselná škola strojnícka,
Martin, Novomeského ul. za Školskú jedáleň
b) sekcia „Robotika“
1. Michal Kopčík, Stredná priemyselná škola strojnícka
Poprad za Mobilný robot
2. Juraj Čirip, Stredné odborné učilište hutnícke Košice, za
Návrh kinematického modelu antropomorfného prsta
ľudskej ruky
3. Marek Viazanko, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej
Prešov za Robotizované technologické pracovisko
c) sekcia „Elektrotechnika, elektronika a energetika“
1. Róbert Schochmann, Stredná priemyselná škola
elektrotechnická Bratislava za Súradnicový zapisovač
2. Radim Baják, Ondrej Zachar, Stredná priemyselná
škola Martin za Palubný počítač
3. Matúš Gálik, Zdruţená stredná škola elektrotechnická
Stará Turá za Mixáţny pult
604

Vlastné poznámky
Pomocná evidencia /1/08
Novinárska elita z pätnástich stredných zdravotníckych škôl
sa stretla dňa 13. júna 2008 v Trenčíne na 6. ročníku
celoslovenskej súťaţe časopisov stredných zdravotníckych škôl, nesúca
názov Ţurnálový stetoskop. Jednotlivé časopisy
prihlásené do súťaţe hodnotila odborná novinárska
porota v zloţení Mgr.
Vlasta Henčelová, Štefan
Šicko a Michal Bujna.
Otvorenie patrilo vo svojom úvode prezentácii Strednej
zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorú predstavila jej riaditeľka
RNDr. Janka Gugová. a potom sa dostali k slovu členovia
odbornej poroty, aby zhodnotili úroveň jednotlivých
časopisov. Keďţe kaţdý
porotca zastupoval svoju
vekovú skupinu, od najstaršieho po najmladšieho.
Podľa toho sa prejavili ich
stanoviská na kvalitu stredoškolských
časopisov.
V čom sa porotcovia zhodli, bol názor, ţe študenti chcú prostredníctvom časopisov
o svojej práci písať a tak zoznamovať o nej svoje najbliţšie
okolie. Ale upozornili na skutočnosť, ţe školský časopis by sa
mal dotýkať vzdelávacích funkcií len okrajovo, a mal by sa
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viac sústrediť na plnenie funkcií výchovného a relaxačného
charakteru.
Na záver podujatia odborná porota po prezretí všetkých
školských časopisov rozhodla o najlepších v tomto poradí :
1. miesto získal časopis Zdravoťačik zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch,
2. miesto získal časopis Cellula zo Strednej zdravotníckej
školy v Trenčíne,
3. miesto získal časopis Bacilus zo Strednej zdravotníckej
školy v Lučenci.
Zvláštne ocenenie poroty získali časopis Pulz plus zo
Strednej zdravotníckej školy v Trnave a časopisu Kyslík zo
Strednej zdravotníckej školy v Bratislave, Strenčianska ul.
Vlastné poznámky
Mesto Trenčín uţ po štvrtý raz vyhlásilo súťaţ o najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín v školskom roku
2007/2008. Jednotlivé základné školy po zhodnotení predloţili
Mestu Trenčín svojich najúspešnejších ţiakov a tí zúčastnili
slávnostného odovzdania cien „Detská osobnosť mesta
Trenčín 2008“ dňa 18. júna 2008 v Kongresovej sále hotela
Tatra. Úvod podujatia patril vystúpeniu Detského komorného
orchestra Základnej umeleckej školy v Trenčíne skladbou
Vladimíra Godála „Gajdošské tance“. Po ich vystúpení privítal
všetkých prítomných hostí, riaditeľov základných škôl vedúci
Útvaru školstva a sociálneho zabezpečenia Mestského úradu
v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ. V úvode skonštatoval, ţe
oceňovanie ţiakov základných škôl o detskú osobnosť od
svojho vzniku sa uskutočňovala v troch základných kategóriách : Prvou kategóriou sú predmetové olympiády a postupové súťaţe vyhlásené Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky, druhou kategóriou sú športové súťaţe vyhlasované
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenskou
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asociáciou športu a tretiu kategóriu tvoria základné umelecké
školy a mimoriadne úspešní ţiaci. V tomto roku pribudla uţ
spomínaným kategóriám ešte jedna kategória a to ocenenie
najúspešnejšej školy, ktorá dosiahla najlepších výsledkov vo
vzdelávacích a vedomostných súťaţiach a ktorá dosiahla
najlepších výsledkov v športe.
K oceneným ţiakom sa prihovoril primátor Mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler. Vo svojom príhovore zvýraznil
výnimočnosť chvíle, keď vedenie mesta na záver školského
roka sa stretáva s výnimočnými osobnosťami mesta – ţiakmi
základných škôl a vedeniami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. „Vzdelávanie je dôleţitým prvkom v ţivote jednotlivca a celej spoločnosti a ja som rád, ţe si takto
oceníme vás, ktorí ste vo svojej oblasti výnimoční, ktorí
dosahujete výnimočné úspechy a verím tomu, ţe táto vaša
úspešnosť bude inšpiratívnou pre vašich spoluţiakov, pre
ostatné školy. A nielen to. Budem rád, aby sa vzdelávací
proces na trenčianskych školách skvalitňoval, aby z našich
základných škôl odchádzali na ďalšie stupne vzdelávania
výborne pripravení ţiaci, aby dobre zvládali ďalšie štúdium,
aby boli výborne pripravení na ďalší ţivot. Našim spoločným
cieľom bude pre budúcnosť vţdy kvalitné školstvo v Trenčíne.
Prajem vám, aby ste si tento úspech vychutnali, aby váš
úspech bol motiváciou pre vašich spoluţiakov, aby ste si
oddýchli cez prázdniny a o rok, aby sme sa opäť stretli.“
Potom predsedníčka Detského parlamentu Zuzka Betáková
predstavila dvadsať ocenených ţiakov a dve ocenené základné
školy.
Víťazom trenčianskych škôl vo vedomostnej oblasti sa stala
Základná škola Trenčín, Dlhé Hony. V športových
súťaţiach boli najlepší ţiaci Základnej školy Trenčín,
Kubranská.
Vlastné poznámky
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V Základnej škole Trenčín, Kubranská cesta hodnotili v
pondelok 23. júna 2008 časopisy základných škôl Trenčianskeho okresu. Súťaţ organizuje táto škola uţ
trinásť rokov. Tento rok
súťaţilo 18 časopisov.
Pri tejto príleţitpsti povedala
organizátorka
Mgr. Edita Krecháčová, ţe na začiatku školského roka sa prihlásilo
viac časopisov, ale nesplnili základné kritérium účasti v súťaţi a to, ţe nevydali v
priebehu školského roka dve čísla.
Porota zasadá uţ niekoľko rokov v tradičnom zloţení Mgr.
Ľuboslava Sedláková z MY Trenčianskych novín a Tomáš
Tisoň z Trenčianskeho Echa. Časopisy tradične rozdelili do
troch pásiem zlatého, strieborného a bronzového. Podľa
Sedlákovej úroveň stúpa a tvorcovia berú veľmi zodpovedne
rady od profesionálov. „Chybičky, na ktoré som malých
ţurnalistov upozorňovala, sa tento rok uţ takmer nevyskytli.“
Tradične v zlatom pásme sa umiestňuje časopis „Sedmička“,
ktorého tvorcami sú ţiaci Základnej školy Trenčín na Hodţovej ulici. Trojica tvorcov jeho Soňa Husárová, Pavol Gomboš a Tomáš Furák však opúšťa školské lavice „Sedmičky“.
„Bavilo nás takto zaujímavo tráviť voľný čas. Práca na tvorbe
časopisu bola kreatívna a stále sa dalo naučiť niečo nové,“
svorne potvrdili. Je im však ľúto, ţe nemali komu odovzdať
štafetu. „Nikto sa časopisu nechce venovať a robiť ho, pretoţe
je s tým veľa roboty. Máme pár záujemcov, ale sú to ešte len
piataci,“ hovorí Soňa, ktorá túţi pracovať v redakcii časopisu
aj na gymnáziu, kam ide študovať. Aj jej kolegovia chcú
pokračovať v tejto tvorivej a kreatívnej činnosti. Spokojní s
608

umiestnením v striebornom pásme boli aj tvorcovia zo
Základnej školy Trenčín na Dolinách, ktorí svoj školský
časopis „Dolináčik“ ešte len rozbiehajú. S porotou sa poradili,
kde majú pridať a čo môţu vylepšiť. Termínom „skokan
roka“ označila porota časopis zo Základnej školy Trenčín na
Veľkomoravskej, ktorý vykonal oproti vlaňajšku
kvalitatívny vzostup. „Čitatelia v jeho obsahu nájdu
pestrú zmes informácií o
škole, ale aj o mimoškolských aktivitách, výletoch, exkurziách, úspechoch ţiakov v súťaţiach a
informácie o tom, čo sa v
škole deje,“ skonštatovala Mgr. Ľuboslava Sedláková. Časopis
pripravuje skupina ţiačok so siedmej a ôsmej triedy, ktoré sa
stretávajú kaţdý týţdeň. Atmosféru časopisu dodávajú aj
osobité a vydarené kresby ôsmačky Sandry Ambrovej.
Vlastné poznámky
Pre ţiakov základných a stredných škôl piatok 27. júna
2008 bol dňom posledným školského roka 2007/2008. Stalo sa
uţ tradíciou, ţe na niektorých základných školách je posledný
školský deň o niečo slávnostnejší, pretoţe na školy prichádza
najlepším ţiakom blahoţelať primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler . Tejto tradícii zostal verný aj v tomto roku,
keď zavítal medzi ţiakov 3.C triedy Základnej školy Trenčín,
Hodţova ulica, ktorej je triedna učiteľka Mgr. Danica
Komárková v sprievode riaditeľa školy Mgr. Mariána
Lopatku. Všetkým 26 ţiakom blahoţelal k úspešnému
ukončeniu školského roka a odovzdal im rozprávkové kniţky.
To však nebolo všetko, pretoţe sprievode riaditeľa Základnej
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školy v Trenčíne na Novomeského ulici Mgr. Jozefa Spišáka
a poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Branislava
Zubričaňáka navštívil 9.C triedu Mgr. Mariána Hrnčára.
O ţiakoch triedy sa pán primátor Celler dozvedel, ţe táto bola
zloţená z mimoriadne športovo úspešných ţiakov najmä
v karate a iných športoch. Primátor Ing. Branislav Celler poďakoval ţiakom za ich vzornú reprezentáciu svojej školy
a svojho mesta nielen doma, ale i v ďalekom USA. Zaţelal im
veľa úspechov v štúdiu na stredných školách.
Na záver treba dodať, ţe brány základných škôl v Trenčíne
opustilo 599 ţiakov z najvyšších tried. Do nového školského
roka 2008/2009 by malo podľa posledných údajov nastúpiť
508 ţiakov prvého ročníka. Tento údaj zatiaľ nie je konečný,
pretoţe niektoré deti by mali vykonať pedagogickopsychologické testy v priebehu letných prázdnin.
Vlastné poznámky
Na záver školského roka 2007/2008 v miestnosti refektára
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého dňa 27. júna 2008
odovzdala viceprezidentka pre marketing a predaj zaniknutej
študentskej spoločnosti Rockefeller Andrea Kocincová vozičkárke Monike Velackovej zisk z výnosu svojej činnosti vo
finančnej čiastke 9.000 Sk.
Činnosť študentskej spoločnosti Rockefeller pri tejto príleţitosti zhodnotil vo svojom príhovore riaditeľ školy Mgr. Ján
Vojtek. Konštatoval, „som veľmi rád, keď študentská spoločnosť fungovala aj v tomto roku, ako štvrtá v poradí
v histórii gymnázia. A úsmevne dodal, ţe spoločnosť
fungovala úspešne, lebo aj ja ako jeden z akcionárov som z nej
profitoval. V podstate išlo o to, ţe študenti si viaceré teoretické definície pojmov preverili v praktickom ţivote ako sú
– vedenie účtovníctva, objednávanie tovaru, predaj, ponuka
rôznych sluţieb našej škole, čo im dalo omnoho viac ako
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hodina teórie.“ Poďakoval aj učiteľovi Ing. Patrikovi Farulovi,
ktorý študentov viedol, aby získali aj po odbornej stránke
slušné vedomosti. Na záver svojho príhovoru ocenil aj
spoločenské vystupovanie študentov, členov spoločnosti na
oboch valných zhromaţdeniach i mimo neho, keď obhajovali
svoje názory. „Potešilo ma aj to, ţe pri rozdeľovaní zisku ste
nepamätali len na seba, ale ţe ho chcete venovať na dobré
veci. Vybrali ste si práve svoju rovesníčku Moniku, bývalú
spoluţiačku zo základnej školy, ktorej časť zisku odovzdáte.“
Bliţšie o činnosti študentskej spoločnosti Rockefeller pre
Info Trenčín povedala Andrea Kocincová. „Naša spoločnosť
vyvíjajúca svoju činnosť v školskom roku 2007/2008 na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne pozostávala z 13 študentov, ktorí sa nahlásili na seminár Aplikovaná
ekonómia. S pomocou Junior Achievement začali sme rozvíjať
svoje schopnosti a chuť v podnikaní od 18. októbra 2007
schválením stanov spoločnosti na valnom zhromaţdení. Základným kapitálom pre činnosti spoločnosti bol predaj
jednosto akcií, aby vôbec mohli začať podnikať a učiť sa niečo
nové v oblasti ekonómie. Predmet činnosti spoločnosti tvoril
predaj potravín, kopírovanie a od polovice funkčného obdobia
činnosť aj čajovne a Fellekina. Z nich najlepšie sa po finančnej stránke darilo predaju potravín a kopírovaniu. Po
likvidácii spoločnosti dňa 9. mája 2008 sme zistili z finančného hľadiska, ţe to bol pre spoločnosť zaujímavý
podnikateľský rok, keď za skoro osem mesiacov zarobila
v hrubom zisku neuveriteľných 44 046 Sk.
Na valnom zhromaţdení spoločnosti dňa 9. mája 2008 bolo
schválené prerozdelenie čistého zisku nasledovne :
- 50% dividendy pre akcionárov,
- 20% študentom Aplikovanej ekonómie
- 30% v čiastke 9.000 Sk na charitu boli v hre tri návrhy,
komu peniaze podarovať – na nemocnicu, psí útulok a
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telesne handicapovanej Monike Velackovej. Valné
zhromaţdenie jednohlasne sa priklonilo k tretiemu návrhu.“
Po prevzatí finančného daru od študentskej spoločnosti
Rockfeller spýtali sme sa Moniky Velackovej s akým
pocitom prijala tento dar a na čo ho pouţije : „Dar ma prekvapil a darcom veľmi pekne ďakujem. A pokiaľ ide o pouţitie
daru, ten pouţijem pri kúpe nového vozíka.“
Vlastné poznámky
Dňa 11. júla 2008 Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo miestom promócií prvých
absolventov študijného programu politológia Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka. Ich začiatok uvádzaný promótorkou PhDr. Oľgou
Bočákovou, PhD. pripomenul i nešťastnú udalosť počas
štátnických skúšok, keď absolvent Ján Medvecký tragicky
zahynul. Minútou ticha si pripomenuli účastníci promócie
uctili jeho pamiatku.
Potom promótorka predstavila akademických funkcionárov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka – rektora doc.
Ing. Miroslava Mečára, CSc., prodekana Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Ing. Daniela Banóciho, CSc., prof.
PhDr. Rastislava Tótha, CSc., podpredsedníčku Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Ing. Nadeţdu Štefkovú a absolventov.
Po súhlase rektora na priznanie titulu bakalár novým absolventom študijného programu politológia promótorka uviedla,
ţe Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa prihlásilo k štátnej skúške
v akademickom roku 2007/2008 v študijnom odboru
politológia celkom 136 študentov bakalárskeho štúdia. Z nich
v dňoch 10. aţ 12. júna 2008 vykonalo štátnu skúšku 110 absolventov. Absolventi vyhoveli všetkým zákonným podmienkam, ktoré sú predpísané pre dosiahnutie akademického titulu
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bakalár, preto môţu po vykonaní sľubu obdrţať vysokoškolský diplom.
Nasledoval sľub absolventky Alexandry Juhásovej „Sľubujem, ţe vyuţijem všetky získané vedomosti a skúsenosti pre
ďalší rozvoj demokratickej a humánnej spoločnosti. Ţe svoju
činnosť zameriam k prospechu ľudskej spoločnosti. Tieto
svoje povinnosti budem vykonávať riadne, ochotne, svedomito s plným vedomím zodpovednosti. Budem ţiť tak, aby
moje správanie bolo v súlade s mojím povolaním a budem
prehlbovať svoje vzdelanie. Sľubujem, ţe zachovám v úcte
meno Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.“ Po sľube predstúpili pred prodekana Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Ing. Daniela Banóciho, CSc. a
rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. absolventi, aby
prevzali vysokoškolské diplomy.
Za absolventov poďakovala akademickým funkcionárom
univerzity a fakulty, rodičom a ostatným rodinným príslušníkom Bc. Barbora Peťkovská. K absolventom sa potom
postupne prihovorili dekan Ing. Daniel Banóci, CSc., prof.
PhDr. Rastislav Tóth, CSc., a rektor doc. Ing. Miroslav
Mečár, CSc. Posledne menovaní konštatoval, ţe po troch
rokoch namáhavého štúdia sa študenti dočkali dnešnej neopakovateľnej chvíle promócie, ktorú moţno preţiť len jedenkrát. V tomto akademickom roku študovalo na univerzite
okolo 7400 študentov. Tieto čísla potvrdzujú dobrú prácu
univerzity a fakulty. I keď sa o univerzite popísalo v poslednom období veľa správ, no nie vţdy pravdivo. Najlepším
ocenením jej práce ste práve vy, prví absolventi v študijnom
odbore politológia. Vy budete nositeľmi dobrého mena Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Za treba poďakovať
vašim učiteľom na čele s garantom štúdia prof. PhDr. Rastislavom Tóthom, CSc. V ďalšej časti príhovoru spomenul dobrú spoluprácu so zahraničnými univerzitami, ale aj s pod613

nikmi a firmami regiónu. Úspešným absolvovaním štúdia
politológie sa začal začiatok úspešnej profesionálnej a osobnej
cesty ţivotom. Vyjadril osobné ţelanie, aby si absolventi
zachovali dobré spomienky na svoju „alma mater“, na svojich
učiteľov, ktorí sa vám snaţili odovzdať všetky poznatky a skúsenosti, ktoré počas svojho pedagogického a vedeckého
vedenia získali. Doporučil, aby i naďalej sa odborne vzdelávali a jazykovo pripravovali, aby vedeli čerpať vedomosti
z celého sveta. „Ţelám vám všetkým do ďalšieho ţivota veľa
zdravia, ale ja naplnenie vašich snov, pretoţe teraz máte
otvorenú cestu na úspešné zvládnutie ţivota, ktorý stojí pred
vami.“
Vlastné poznámky
Prioritou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je jej
komplexná akreditácia. Zároveň chce byť Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka rozhodne zaradená medzi
univerzitné vysoké školy. Na tlačovej konferencii dňa 14. júla
2008 v Trenčíne to povedal rektor doc. Ing. Miroslav Mečár,
CSc. Ďalej pokračoval „my sa dnes pripravujeme na to, aby
sme k 1. októbru 2008 predloţili spis na komplexnú
akreditáciu, v ktorom bude naše hodnotenie za minulosť, ale
najmä stanovenie cieľov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka na ďalších šesť rokov dopredu.“ Vysvetlil, ţe v
súčasnosti uţ vedenie univerzity pracuje na odstránení svojich
slabých stránok, ktoré by mohli akreditačný proces skomplikovať. „Najslabšou stránkou univerzity je to, ţe máme časť
pedagogického zboru prestarnutého. Druhou slabinou je to, ţe
sa nám nedarí zvyšovať kvalifikáciu mladých učiteľov,“
uviedol rektor. Vysvetlil, ţe v prvom prípade je problém v
tom, ţe na Slovensku sú garantmi štúdia profesori a docenti vo
veku do 65 rokov. V okolitých krajinách je to v mnohých
prípadoch uţ inak, teda ţe vek nie je limitovaný. Problém so
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zvyšovaním kvalifikácie mladých ľudí je vo zvyšovaní tlaku a
náročnosti na doktorandské štúdium - PhD. „Treba si tieţ
zodpovedať otázku či kaţdý jazykár, kaţdý telocvikár má byť
docent, profesor či PhD. Ja si myslím, ţe to zbytočne zaťaţuje
rozpočet univerzity,“ dodal rektor.
Silnou stránkou univerzity je skutočnosť, ţe Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka je mladou univerzitou. „To je
predpokladom, ţe sme trošku agresívnejší, ľahšie sa zavádzajú
mnohé nové veci do ţivota a lepšie sa prispôsobujeme
poţiadavkám praxe,“ zdôraznil rektor. Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka si chce i do budúcnosti rozhodne udrţať
štatút univerzity. „Pripustiť inú tendenciu, neţ zostať univerzitou, tak o tom sa zatiaľ nebavíme,“ zdôraznil rektor. Ako
dnes uviedla prorektorka pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. pri zaradení vysokej školy medzi univerzitné
vysoké školy sa hodnotia tieto atribúty :
- výsledky vysokej školy v oblasti výskumu,
- výsledky pri uskutočňovaní študijných programov tretieho
stupňa
- a podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných
programov prvého a druhého stupňa a ich personálnom
zabezpečení.
Najslabším miestom univerzity je personálne zabezpečenie.
V predchádzajúcom období sme na niektorých fakultách toto
kritérium prekračovali. Mali sme veľmi vysoký podiel
študentov na jedného profesora, docenta, respektíve pedagóga
s titulom PhD. Hodnotenie za predchádzajúce obdobie však
dáva predpoklady, ţe Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka si kritérium na udrţanie štatútu univerzity v oblasti
výskumu splní.
Vysoké školy sa podľa novely vysokoškolského zákona z
roku 2007 by sa mali po získaní komplexnej akreditácie a po
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splnení stanovených kritérií zaradiť do jedného z troch typov,
t.j. na :
- univerzitné,
- vysoké školy
- a odborné vysoké školy a.
Prorektorka pre výchovu a vzdelanie RNDr. Eva
Grmanová, PhD. informovala o výsledkoch prijímacích
pohovorov pre nový akademický rok 2008/2009. Podľa nej
k 31. máju 2008 bolo zaevidovaných na denné štúdium 2.278
a na externé štúdium 1.198 prihlášok. Pre nový akademický
rok sa plánuje prijať na denné štúdium 1.680 a externé 830
študentov. Konkrétne podľa jednotlivých fakúlt :
Forma štúdia
denné
externé
denné
externé

Fakulta priemyselných
technológií

3
1
8
2
00
00
8
8
4
1
4
1
Fakulta mechatroniky
40
20
21
40
Fakulta sociálno4
3
1
8
ekonomických vzťahov
80
40 434 67
3
1
2
6
Fakulta špeciálnej techniky
80
50
06
0
8
1
1
1
Fakulta zdravotníctva
0
20
29
03
Dodala, ţe v súčasnej dobe si môţu ešte podať študenti
ţiadosť o štúdium na niektoré fakulty do 15. augusta 2008.
I napriek tomu, ţe demografická krivka má klesajúcu
tendenciu, túto skutočnosť univerzita nepociťuje, pretoţe
počty ţiadostí nových študentov pre akademický rok sú
vyrovnané.
Druhý júlový týţdeň 2008 prebiehali promócie absolventov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
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Záver promócií bude patril absolventom tretieho veku dňa 15.
júla 2008.
Vlastné poznámky
Poslednou promóciou pred letnými prázdninami na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka boli dňa 15. júla
2008 absolventi trojročného záujmového štúdia celoţivotného
vzdelávania na Univerzite
tretieho veku. Po privítaní
prítomných akademických
funkcionárov, absolventov
a rodinných príslušníkov
prorektorkou pre výchovu
a vzdelávanie RNDr. Evou
Grmanovou, PhD. slávnostný sľub predniesla
absolventka Mgr. Anna Blanárová. Po ňom 36 absolventov
záujmového štúdia celoţivotného vzdelávania Univerzity tretieho veku na Trenčianskej univerzite prevzalo osvedčenia
o absolvovaní štúdia z rúk rektora Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc.
V závere odovzdávania osvedčení vystúpil Ing. Dušan Marek,
ktorý poďakoval Trenčianskej univerzite a krajskej organizácii Jednoty dôchodcov
v Trenčíne za všetkých
absolventov, ţe im bolo
umoţnené
v seniorskom
veku získavať vedomosti.
Pripomenul, ţe väčšina
jeho dnes uţ bývalých
spoluţiačok sú babičky,
ktoré vedia dobre upiecť
Mgr. Anna Blanárová
chutný a voňavý jabĺčkový koláč, vedia svojím vnúčencom
rozprávať pekné rozprávky a láskavou rukou pohladiť. Avšak
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zásluhou absolvovania Akadémie tretieho veku budú vedieť
odpovedať aj na ich zvedavé otázky svojich vnúčat a pravnúčat, čo je enviromentalistika, čo je to dvojková sústava, čo
je to psychológia, čím sa zaoberá a mnoho ďalších otázok.
Samozrejme, ţe to platí aj pre tých štyroch tieţ prítomných
deduškov. Z toho vyplýva, ţe získané vedomosti moţno
uplatňovať v kaţdom veku ţivota človeka. Na koniec vyslovil
ţelanie, aby nám nechýbali sny, ani sily ich realizovať. Nech
budeme stále nachádzať lásku a aj ju rozdávať. Nech máme
dosť trpezlivosti, energie a zdravie na prekonávanie prekáţok,
aby sme preţívali krásny a šťastný ţivot seniorov.
K absolventom Univerzity tretieho veku sa prihovoril rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., v ktorom pripomenul, ţe dnes preţíva
významný deň celá akademická obec Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka, keď dnes uţ po štvrtýkrát preberajú
absolventi Univerzity tretieho veku osvedčenie o absolvovaní
štúdia celoţivotného vzdelávania. Zaradili ste sa do radu 171
absolventov tohto štúdia. Z tohto počtu je bolo 151 ţien. Treba
oceniť, ţe svojím štúdiom
ste sa vyrovnáte mladým
dravým ľuďom a ţe ste im
rovnocenní.
Mládeţ
niekedy zabúda, čo je
ľudská múdrosť, ţe sú to
nielen vedomosti, ale aj
skúsenosti, ktoré píšu
nepísané
skriptá
a zaujímavý študijný ma-teriál, ktorý sa nedá nikde kúpiť a dá
sa získať len v priebehu ţivota. V ďal-šej časti príhovoru
Blašková preberá diplom
spome-nul,Ing. ţe
i napriek tomu, ţe univerzita je pomerne
mladým univerzitným do-mom má spoluprácu s univerzitami
na celom svete. Podobne kladne moţno podobne hodnotiť aj
618

priemyselnou sférou a štát-nou správou nevyhnutnou pre prax
študentov. Zvýraznil, ţe svojou aktivitou v štúdiu dokázali
svojmu okoliu, ţe je potrebné s vami rátať, ţe nie ste ešte
vhodný, ako sa hovorí do „starého ţeleza“. „Svojimi
skúsenosťami ste obohatili aj spektrum vedomostí svojich
učiteľov.“
Posledným rečníkom bol predseda Krajskej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Jozef Miklóš, ktorý
zaţelal absolventom a poďakoval vedeniu univerzity, ţe
umoţnilo jej členom sa vzdelávať.
Vlastné poznámky
Začiatkom posledného týţdňa letných prázdnin dňa 15. augusta 2008 Trenčianska
univerzita
Alexandra
Dubčeka privítala 49
účastníkov 1. ročníka
Detskej univerzity z takmer 100 prihlásených. Na
pôde univerzity ich privítal
riaditeľ
Centra
zľava – prorektorka RNDr. Eva Grmanová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik,
kariérneho pora-denstva
PhD.
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Tomáš
Hanulík, ktorý konštatoval, ţe podujatie sa uskutočňuje
v spolupráci so Základnou školou Trenčín, Kubranská cesta
a Centrom kariérneho poradenstva, ktorého úlohou bude zoznámiť mladých účastníkov detskej univerzity s najnovšími
informáciami z beţného ţivota
ako napr. o zavedení eura na
Slovensku od 1. januára 2009,
zaujímavosti z vedy a techniky
Ing. Jozef Mikloš
pútavou formou primeranou ich
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veku. Účastníkov detskej univerzity pozdravila prorektorka
pre vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
RNDr. Eva Grmanová, PhD. a štátny tajomník Ministerstva
školstva Slovenska republiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Po tomto slávnostnom úvode sme z aule odišli a nechali deti
so svojimi prednášateľmi a učiteľmi, aby sme sa s nimi stretli
na slávnostnej promócii s udelením titulu bakalárik.
V stredu 27. augusta
2008 prvé rady auly Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity patrili mladým
absolventom detskej univerzity, aby prevzali titul
bakalárik. V ďalších radoch im sekundovali rodičia a kamaráti. Slávnostné chvíle
promócií otvorili slávnostné fanfáry, za znenia ktorých vstúpili do aule akademickí funkcionári vedení prorektorkou
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka RNDr. Evou
Grmanovou, PhD. Promočnú slávnosť otvoril Ing. Tomáš
Hanulík radostným konštatovaním, ţe 45 študentov štúdia
detskej univerzity poţiadalo o vydanie osvedčenia po úspešnom absolvovaní štúdia na detskej letnej univerzite pri
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Slávnostným sľubom jednej absolventky detskej letnej univerzity sa všetci absolventi detskej letnej univerzity zaviazali,
ţe „všetky získané vedomosti vyuţijú v škole a v ţivote. Zároveň sľúbili, ţe povedia všetkým svojim spoluţiakom a kamarátom o letnej detskej univerzite a budúe sa snaţiť prísť aj na
budúci rok.“ Vyvrcholením
slávností promócií bolo
prevzatie osvedčenia o absolvovaní detskej letnej
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univerzity Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-čeka jej
mladými študen-tmi. Záver slávnostného aktu patril
študentskej hymne „Gaudeamus Igitur“.
Hneď po skončení promócií som bol zvedaví na dojmy
a názory absolventov detskej letnej univerzity, preto som
oslovil jedného z nich, Dominika Zemánka, ţiaka siedmej
triedy Základnej školy na Hodţovej ulici v Trenčíne, ktorý mi
povedal – „Bolo to veľmi zaujímavé, lebo sme sa učili niečo
iné, ako na našej škole. Veľmi zaujímavá bola téma o eure,
lebo sme pouţívali skutočné euro peniaze.“
Vlastné poznámky
Začiatok nového školského roka pre základné a stredné škoy sa začal v utorok 2. septembra 2008. Pre Základnú školu
Trenčín, Bezručova ulica bol o to slávnostnejší, lebo ţiakov
prišiel pozdraviť primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celer. Ten v sprievode riadieľa školy Mgr. Ivana Palíka v prváckych triedach
Mgr. Oľgy Závackej
a Mgr. Miroslavy Koprivanskej odovzdal 48 tohoočným prváčikom tejto
školy kniţku „Poslušné
písmenká“ a poznámkový
zošit. V týchto triedach sme zaznamenali na jednej strane
smelé vystupovanie prvákov – „vás poznám z televízie“ uká-al
jeden z nich na primátora mesta, ale zaznamenali sme aj plač.
Prvákom Lenke, Klárke a Samkovi sme cez prvú prestávku
poloţili otázku ako sa im páči v škole ? Všetci s nadšením
odpovedali, „je tu dobre a máme tu kamarátov.“ Treba poznaenať, ţe Mesto Trenčín zakúpilo túto kniţku a zošit pre všetých 467 prvákov v Trenčíne. „Do školských lavíc trenčian621

kych základných škôl od nového školského roka zasadlo 4300
ţiakov, čo je o 132 ţiakov menej ako v uplynulom školskom
roku 2007/2008.“ informoval vedúci Útvaru školstva a
sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef
Baláţ. V svojej výpovedi pokračoval niekoľkým zaujímavosami, ţe :
- Na území mesta Treníne je desať základých škôl. Z nich meso Trenčín je zriaďoateľom ôsmim plnoorganizovaným
základných škôl (roč. 1.
9.) a jednej malotriednej základnej školy
(1. - 4.) v mestskej časti Opatová. Jedna škola je cirkevná 1.
– 9. roč.).
- intelektovo nadaných ţiakov zaškoľuje Základná škola
Trenčín, Kubranská ul.
- na vyučovanie jazykov nemeckého, anglického, francúzskeho, španielskeho a ruského sa sústredila Základná
škola Trenčín, Bezručova ul.
- uţ tradične špeciálna športová príprava bude prebiehať
v hokeji na Základnej škole Trenčín, Hodţova ul., v karate
na Základnej škole Trenčín, Novomeského ul., vo futbale na
Základnej škole Trenčín, Ul. Na dolinách.
Vlastné poznámky
V dňoch 12. aţ 14. septembra 2008, keď Mesto Trenčín si
pripomenulo 100. výročie narodenia významného hudobného
skladateľa Karola Pádivého súťaţou detských a mládeţníckych dychových orchestrov a promenádnymi koncertmi v rôznych častiach mesta prinieslo toto podujatie popri iných
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sprievodných podujatiach aj udelenie pomenovania Základnej
umeleckej školy po tomto hudobnom skladateľovi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Stalo sa tak na slávnostnom koncerte Veľkého dychového orchestra Majovák
z Ostravy – Karvinnej, kedy certifikát Ministerstva školstva
Slovenskej republiky o udelenom čestnom názve Základná
umelecká škola Trenčín
Karola
Pádivého
odovzdala
zástupkyňa
riaditeľa
Krajského
školského
úradu
v Trenčíne
Mgr.
Magdaléna Sla-měnová
do rúk predsta-viteľa
zriaďovateľskej
organizácie školy primá-tora Mesta Trenčín Ing. Branislava
Cellera a ten ju odovzdal riaditeľke Základnej umeleckej
školy v Trenčíne Mgr. Veronike Soukupovej. Pri tejto
príleţitosti konštatovala, ţe „Karol Pádivý od roku 1928 sa
natrvalo usadil v Trenčíne najprv ako vojenský hudobník a po
odchode do civilu pôsobil ako kapelník vo viacerých hudbách
v Trenčíne a na okolí. Pribliţne od roku 1945, keď zaloţil
mládeţnícku dychovú hudbu
v textilnej továrni Thiberghien
začal sa zaoberať problematikou vyučovania detí
a mládeţe
na
dychové
nástroje. Výsledkom jeho
snahy bola učebnica pre
dychový
orches-ter
pod
názvom Zborová škola. Pozitívne treba hodnotiť jeho
vyučovanie dychových nástrojov v Ľudovej škole umenia
v Trenčíne. Preto si myslím, ţe tejto škole tento názov právom
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patrí. Súčasne uistila všetkých prítomných, ţe škola je hrdá na
udelenie čestného názvu a svojou aktívnou činnosťou sa bude
snaţiť svoje dobré meno udrţať.
Vlastné poznámky
Pred pár dňami prebehla v médiách krátka správa o úspechoch mladých slovenských astronómov na svetovej
olympiáde astronómie a astrofyziky v Indonézii. Osobitne
však zaujala skutočnosť, ţe
drţiteľom bronzovej medaily sa stal Trenčan, študent Gymnázia J. Hronca
v Bratislave a člen astronomického krúţku pri
Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne Peter Vanya. Prostredníctvom rodičov sme
mu k významnému ţivotnému úspechu zablahoţelali a poloţili niekoľko otázok, aby
sme aj našim čitateľom priblíţili jeho cestu k vysokému
medzinárodnému oceneniu :
1. Ako moţno získať nomináciu na Medzinárodnú olympiádu
astronómie a astrofyziky (IOAA) ?
Táto cesta vôbec nie je jednoduchá. Vyţaduje si veľa času
individuálneho štúdia, ale hlavne záujem a vytrvalosť
o spomínané vedné odbory. Astronómii sa venujem pribliţne šesť rokov a pritiahla ma k nej pritiahla pani profesorka Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne Mgr. Zdenka Baxova
a odvtedy ma to neprestalo baviť. Postup som si musel
vybojovať na regionálnych kolách v Hlohovci a Prešove a v
celoštátnom kole vo Vysokých Tatrách.
2. Ako prebiehala olympiáda ?
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Celý jej program trval 20 dní, z toho samotné súťaţenie
trvalo len jeden celý deň a plus dve noci. V prvú noc sme
riešili analýzu dát, v druhú noc sme uskutočňovali praktické
pozorovania a cez deň sme sa venovali teoretickej časti,
ktorá trvala päť hodín. Ostatné dni boli na olympiáde zamerané na kultúrny a poznávací program a rôzne návštevy a
recepcie v krajine nášho prechodného pobytu. Dokonca nás
prijal aj prezident Indonézie. Účasť na olympiáde býva
častokrát jedinou moţnosťou pre nás mnohých jej účastníkov, teda aj pre nás Slovákov, ako sa do tejto krajiny
moţnosť dostať, berúc do úvahy skutočnosť, ţe do Indonézie je mimoriadne zloţité dostať víza. Takţe pre mňa
mala táto súťaţ i v tomto neskutočnú cenu, lebo moţno sa
tam uţ nikdy v budúcnosti nedostanem.
3. Aké sú tvoje dojmy zo súťaţného zápolenia ?
Som sklamaný z môjho umiestnenia, lebo som skončil s
bronzovou medailou, pritom si myslím, ţe som mohol
získať aj striebornú alebo prípadne aj zlatú medailu. Zlatá
medaila sa ušla Európe zásluhou šikovného Litovca. Inak
celkové dojmy z Indonézie mám prevaţne pozitívne. Veď
nie kaţdému sa pošťastí v sedemnástich rokoch vidieť
druhý koniec sveta a pozerať na prekrásne západy Slnka na
ostrove Bali, vychýrenej turistickej destinácii.
4. Aké sú tvoje plány do budúcnosti ?
Vekovo mám ešte šancu ísť na
jednu medzinárodnú olympiádu,
ktorá sa v budúcom roku 2009 bude
konať v Iráne. Motivácia je teda
veľmi vysoká. A samozrejme budem o rok starší a o rok aj skúsenejší. Predpokladám, ţe budem mať tak reálnejšiu šancu
na zisk cennejšej medaily. Čo bude potom, to je však zatiaľ
pre mňa vzdialená budúcnosť.
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Vlastné poznámky
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Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2008/2009
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa uskutočnilo
dňa 22. septembra 2008 v divadelnej sále Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po štátnej hymne Slovenskej republiky v podaní univerzitného speváckeho zboru slávnostné zhromaţdenie otvorila prorektorka
pre výchovu a vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka RNDr. Eva
Grmanová, PhD., ktorá
osobitne
pri-vítala
predsedu Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, primátora Mesta
Trenčín Ing. Branislava
Cellera,
Jeho
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magnificenciu rek-tora Univerzity sv. Cy-rila a Metoda
v Trnave prof. RNDr. Eduarda Kostolanského, CSc., Jeho
magnificenciu rek-tora Vysokej školy v Sládkovičove Dr.h.c
prof. Ing. Karola Poláka, DrSc., Jeho honorabilitu Dr.h.c.
Ing. Štefana Ro-sinu, Jej honorabilitu prorektorku Akadémie
umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. Art Máriu
Strenáčikovú, CSc., Jeho spectabilitu dekana Fakulty
zdravotníckych
špecializačných
štúdií
Slovenskej
zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ti-bora Šagáta, CSc.,
Jeho magnificenciu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., prorektorov
a deka-nov Trenčianskej univer-zity a ďalších hostí. Na
odľahčenie programu vys-túpil univerzitný spevácky zbor
skladbou Michaela Pretoriusa – Audite silete a potom rektor
Trenčian-skej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Miroslav Mečár, CSc. ocenil týchto vysokoškolských učiteľov
univerzity udelením cien za publikačnú činnosť :
- doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc. a kolektív za publikáciu „Riadenie personálnych činností v organizácii“;
- Ing. Petra Širokého za sériu článkov z oblasti mechatroniky publikovanej v prestíţnych vedeckých a odborných
časopisoch;
Pri príleţitosti nového akademického roka odovzdal rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing.
Miroslav
Mečár
menovacie
dekréty
prednostom
nových
vzniknutých
kliník
Fakultnej
nemocnice
v Trenčíne :
- prednostovi Pediatrickej
kliniky MUDr. Pavlovi
Ing. Peter Široký preberá ocenenie
Šimurkovi,
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- prednostovi Krčno-ušnej kliniky MUDr. Miroslavovi
Pavlíkovi,
- prednostovi Gynekologicko-pôrodníckej kliniky MUDr.
Petrovi Kaščákovi,
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MUDr. Peter Kaščák preberá dekrét prednostu

Vyvrcholením slávnostného zhromaţdenia bol príhovor
Jeho magnificencie rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., v ktorom konštatoval, ţe univerzita
bude mať v novom akademic-
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kom roku viac ako 8 000 študentov, z ktorých je 54 % denných študentov. Upozornil, ţe v novom akademickom čaká
veľa úloh, najmä zabezpečenie plynulého priebehu výuky,
pripraviť spisy pre komplexnú akreditáciu univerzity a pokračovať v ekonomickej stabilizácii univerzity. Upozornil, ţe
v novom akademickom roku čakajú univerzitu náročnejšie
úlohy, neţ tomu bolo v minulosti, pretoţe trvanie univerzity
prebieha
v zloţitých
a turbulentných
podmienkach
svetovej
globalizácie
a v prehlbovaní sa zmenených
podmienok
pre
prideľovanie
finančných
prostriedkov
pre
vysoké školstvo. Predpokladá sa,
ţe Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako celok a jej
jednotlivé fakulty splnia Senátom a Správnou radou schválený
rozpočet na rok 2008. Ale nie je to jednoduché. Pnutia
nastávajú na univerzite i jednotlivých fakultách. Ţiaľ, nie je
kam ustúpiť. Musíme pokračovať v nas-túpenej ceste
ekonomickej raciona-lizácie výuky a v získavaní mimorozpočtových finančných pros-triedkov. Východiská pre
rozpočet v budúcom roku budú ešte zlo-ţitejšie. Zníţia sa
koeficienty náročnosti u ekonomických odbo-rov z 1,41 na
1,00, na technických odboroch z 2,33 na 1,75 a podobne.
Podiel výskumu k pedagogike sa taktieţ zvýši na 35/65 %.
Preto je aj taký tlak Správnej rady, Senátu a vedenia
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na získavanie
prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Je zrejmé, ţe „stará cesta sústavného zvyšovania počtu študentov neprináša uţ
poţadované efekty. Príprava spisov pre komplexnú akreditáciu
prebieha tak, aby sme komplexný spis odovzdali na Akreditačnú komisiu 1. októbra 2008. Aby sme zostali univerzitou
boli podniknuté viaceré kroky, ktorých výsledok predpokla631

láček, MPH

dáme pri posudzovaní našej univerzity. Sme presvedčení, ţe
zostaneme univerzitou a ţe dostaneme jedno ročné prechodné
obdobie na odstránenie nedostatkov. Za zbytočné povaţujem
rôzne šumy, ktoré sa objavujú, predovšetkým od tých, ktorým
málo záleţí na univerzite.“ Ekonomická stabilizácia univerzity
prebieha
v zloţitých
podmienkach.
Cítime ich kaţdý na svojej koţi. Jedni
viac, iní, menej. Prvé výsledky sú uţ
badateľné. Predpokladám, ţe v budúcom
roku stabilizujeme ekonomiku univerzity
a nastolíme normálne finančné riadenie
univerzity. K tomu je však potrebné prehĺbiť styk s praxou,
získavanie prostriedkov z eurofondov a ďalších fondov, ktoré
existujú a my sa do nich vieme vtesnať. V Slovenskej
republike v tom-to období prebieha celonárodná diskusia
k vypracovanej Dlho-dobej vízii rozvoja slovenskej
spoločnosti. Do tejto diskusie sa musí zapojiť aj Trenčianska
univerzita a jej fakulty. V októbri 2008 sa uskutoční
medzinárodná konferencia „Človek a technika – Integrujúce
Ing. Branislav Celler bude
indikátory zna-lostnej ekonomiky“. Konferencia
pracovať v 3 sekciách a myslím si, ţe kaţdý pracovník našej
univerzity sa tam bude vedieť odborne nájsť. Od Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov očakávam iniciatívu
v súvislosti s prechodom na euro od 1. januáru 2009. Viac
iniciatívy musia v školskom roku 2008 - 2009 prejaviť
fakulty a aj celá univerzita v podávaní projektov na získavanie finančných prostriedkov. Ne-môţeme pre ţabomyšie
vojny prísť o prostriedky na vytvorenie excelent-ného
pracoviska, tak ako sa to stalo v Púchove a podobne. Do
konkrétnejšej polohy sa musí dostať aj medzinárodná
spolupráca Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorá
sa musí prejaviť v riešení spoločných medzinárodných projektov, vedeckých i priemyselných, ale aj v získavaní titulov
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PhD. docentov a profesorov. V závere povedal, ţe „načrtol
som stručný prehľad úloh, ktoré nás čakajú v tomto
akademickom roku. Nebudú jednoduché a budú ešte nejaký
čas vyvolávať v našom kolektíve univerzity pnutia a tvrdšie
jednania, ale musia smerovať k jedinému cieľu - do vyformovania dobrej a kvalitnej Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka.
Na záver vystúpili s pozdravnými príhovormi predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.
Slávnostné zhromaţdenie bolo ukončené spievanou
študentskou hymnou Gaudeamus Igitur.
Vlastné poznámky
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V priestoroch strednej odbornej školy v Trenčíne Pod
Sokolicami slávnostne odovzdali vo štvrtok 2. októbra 2008
do uţívania novú multimediálnu učebňu. Slávnostnú stuhu
prestrihol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, za asistencie riaditeľky
Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne
PaedDr. Márie Dreisigovej a riaditeľa Strednej odbornej školy Ing.
Ľuboša
Chochlíka.
Predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja vo
svojom príhovore konštatoval, ţe nová, moderne vybavená učebňa
bude slúţiť predovšetkým učiteľom, ktorí si tu budú zvyšovať
gramotnosť v oblasti práce s najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami. Konečným prínosom by mala
byť skvalitnená pedagogická prax, z ktorej budú mať osoh
ţiaci a študenti. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
ocenil, ţe táto nová multimediálna učebňa je aj príkladom,
ako moţno v záujme rozumnej veci spojiť sily a prostriedky
zo štátneho rozpočtu, z Európskeho sociálneho fondu i samosprávneho kraja.
www.tsk.sk 03.10.2008
Vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 9.
októbra 2008 sprístupnili výstavu študentov Spojenej školy
Trenčín, s ktorou sa prezentuje medzi širokou verejnosťou
s výsledkami praktických činností, ktoré sú konečným
produktom poskytovania širokého spektra vzdelávania na tejto
škole. S otázkou aký cieľ sleduje spomínaná výstava, riaditeľ
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školy Ing. Ivan Trnku odpovedal, ţe výstava sleduje tri
základné ciele :
1. zorientovať občanov v názvosloví stredných odborných
škôl,
2. informovať verejnosť, rodičov a ţiakov navštevujúcich 9.
ročník ZŠ v Trenčíne a v blízkom okolí o moţnostiach
štúdia na škole,
3. spoznať úspešných študentov školy, ktoré dosiahli
v mimoškolskej odbornej činnosti, ako tieţ remeselnícke
výrobky zhotovené študentmi pod odborným vedením
svojich majstrov.
A teraz trocha priblíţiť obsah spomínaných cieľov.
Verejnosť zaznamenala, ţe v poslednom období z titulu racionalizačných opatrení a optimalizácie v rámci regiónu
niektoré školské zariadenia sa integrovali do väčších celkov,
ktoré dostali názov Spojená škola. Len v Trenčíne takto
vznikli dve takéto školy s rovnakým názvom, odlišné len
lokalitou, kde sídlia. Názov na prvý pohľad nič nehovoriaci
o jej zameraní či špecializácii. Podobný hybrid pod názvom
Spojená škola, vznikol 1. septembra 2005 spojením Strednej
priemyselnej školy stavebnej M. Beluša, Stredného odborného
učilišťa stavebného a Učilišťa stavebného.
Do tejto situácie vstupuje platnosť nového školského
zákona od 1. septembra 2008, ktorý určuje tri druhy stredných
škôl – gymnázia, stredné odborné školy a konzervatória.
S platnosťou nového zákona zanikli stredné odborné učilištia
a premenované na stredné odborné školy, ktorým boli určené
tri typy – priemyselné školy, obchodné akadémie a spojené
školy.
Podľa nového prijatého školského zákona nová zriaďovacia
listina na našej Spojenej škole zmenila názvy jej
organizačných zloţiek – SPŠS E.B., SOŠ (predtým SOUS)
a SOŠ (predtým US), čo sa stalo pri prijímaní záujemcov do
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SOŠ problémom, pretoţe nie je známe či ide o troj, alebo
dvojročné štúdium. Preto pedagogická rada podala ţiadosť
Trenčianskemu samosprávnemu kraju na zmenu názvu na
Strednú odbornú školu Emila Beluša s platnosťou od 1.
januára 2009.
V informácii moţnostiach štúdia na nej škole je uvedené, ţe
naša škola je špeciálne zameraná na oblasť stavebníctva a geodézie. Poskytuje štúdium v týchto vzdelávacích programoch :
- 4. ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou.
Absolvent získa maturitné vysvedčenie a úplné stredné
odborné vzdelanie;
- 3. ročné denné štúdium ukončené záverečnou skúškou.
Absolvent získa výučný list v odbore a stredné odborné
vzdelanie. Absolvent má moţnosť pokračovať v dvojročnom dennom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné
vysvedčenie a tým aj úplné stredné odborné vzdelanie;
- 2. ročné denné štúdium je určené študentom, ktorým sa
nepodarilo ukončiť základnú školu v deviatom ročníku.
Absolvent získa certifikát o absolvovaní štúdia a niţšie
odborné vzdelanie;
Výstavou chceme vizuálne priblíţiť výrobky našich
študentov (stolárov, klampiarov a ďalších), ktorí sa pripravujú
svojmu remeslu, ako tieţ úspešných študentov, ktoré dosiahli
v rôznych súťaţiach, najmä stredoškolskej odbornej činnosti.
Výstava trvá do 6. novembra 2008.
Vlastné poznámky
Predškolský vek je obdobie rýchleho rastu osobnosti a formovania všetkých charakterových vlastností. Psychológovia
tvrdia, ţe deti, ktoré majú styk so ţivou prírodou a pozitívny
vzťah k zvieratám, sú oveľa vnímavejšie, empatickejšie
a zodpovednejšie aj vo vzťahu k človeku. Takejto zaujímavej
činnosti v oblasti environmentálnej výchovy sa venuje Ma636

terská škola na Ulici 28. októbra v Trenčíne, ktorej súčasťou je
aj výchova k humánnemu prístupu ku zvieratám. Riaditeľka
materskej školy Helena Drgová hovorí, ţe „pos-tupne
vedieme deti k po-chopeniu, ţe človek ne-vlastní túto planétu,
ale delí sa o ňu s ostatnými ţivými tvormi, ţe i zvieratá majú
svoje potreby a práva a ţe nemajú vţdy ľudské po-ţiadavky
prednosť pred potrebami zvierat.“ Prijať zodpovednosť za tie
zvieratá, ktoré si človek vybral za spoločníkov, sa deťom
snaţil vysvetliť MVDr.
Marek
Kičinko
vo
veterinárnej
ambulancii,
ktorú navštívili predškoláci.
Deti sa tu dozvedeli ţe
zvieratá
majú
veľa
spoločného s človekom, ţe
ich trápia také isté choroby
ako ľudí, ţe sa správajú
podobne
ako
ľudia
a potrebujú veľa lásky ako my, ľudia. Práve tu u zverolekára
deti pochopili, ţe i zvieratá sú cítiace bytosti, ktoré si zaslúţia
rešpekt a úctu. A tak mnohé naše postoje k zvieratám či uţ
pozitívne alebo negatívne pramenia zo skúseností a záţitkov,
ktoré sme získali častokrát v detstve a ktoré predurčili naše
budúce reakcie a konanie.
Info Trenčín 06.11.2008
Pomocná evidencia 585/1/08
Gajdy, kilt, Lochneská príšera... čo majú spoločné?
Správne, Škótsko. Avšak študentom Piaristického gymnázia
Jozefa Braneckého sa najskôr vynorí v spomienkach udalosť
z 30. septembra t.r., keď ich školu navštívili dvaja rýdzi Škóti
- otec William a John.
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Plní očakávaní sme sa natlačili do videoučebne a napäto sa
čakalo. Otec William znenazdajky vytiahol pred nami kúsok
papiera, váţne pozrel na naše tváre a lámavou slovenčinou nás
pozdravil po slovensky “Dobrý deň!“ V tom okamihu sa napätie nás študentov sa uvoľnila a za búrlivého potlesku uţ
odzneli vety - „Ako sa
máte? Dúfam, ţe dobre.“
Po krátkej skúške slovenského jazyka škótskym prízvukom nasledovala obojstranná konverzácia v anglickom jazyku. Tí odváţnejší sa aj
čo-to popýtali. Okrem
toho sme mali príleţitosť
si vypočuť nefalšovanú
hru na nefalšovaných
škótskych gajdách. Niečo
sme sa dozvedeli o škótskych oslavách Nového roka. Témou rozhovoru bolo aj športovanie slovenských športovcov v domovine našich dvoch
hostí. Prišlo aj na nekonečný názorový boj na existenciu
„Lochness Monster“. Našinec by sám ťaţko zistil fakt, ţe
existuje kaţdoročný a zatiaľ neúspešný hon do hlbín jazera
s cieľom navštíviť „Lochnesku“ v jej tajomnej obývačke.
Vyučovacia hodina zameraná na nadobudnutie všeobecnejšieho prehľadu o Škótsku za prítomnosti dvoch veľmi milých
zahraničných cestovateľov ubehla veľmi. Bolo to pre nás
veľmi zaujímavé.
Vlastné poznámky
Vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja
začiatkom októbra 2008 sprístupnili výstavu študentov
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Spojenej školy Trenčín, Staničná 4, s ktorou sa prezentuje
medzi širokou verejnosťou s výsledkami praktických činností,
ktoré sú konečným produktom poskytovania širokého spektra
vzdelávania na tejto škole. S otázkou aký cieľ sleduje spomínaná výstava, riaditeľ školy Ing. Ivan Trnku odpovedal, ţe
výstava sleduje tri základné ciele :
4. zorientovať občanov v názvoch stredných odborných škôl,
5. informovať verejnosť, rodičov a ţiakov navštevujúcich 9.
ročník ZŠ v Trenčíne a v blízkom okolí o moţnostiach štúdia na škole,
6. upozorniť na úspešných študentov školy, ktorí dosiahli
mimoriadne výsledky v stredoškolskej odbornej činnosti, a
tieţ na remeselnícke výrobky zhotovené študentmi pod
odborným vedením svojich majstrov.
A teraz
poďme
trocha priblíţiť obsah
spomínaných cieľov.
Verejnosť zaznamenala, ţe v poslednom
období z titulu racionalizačných opatrení
a optimalizácie siete
stredných škôl v rámci regiónu niektoré
školské zariadenia sa integrovali do väčších celkov, ktoré
dostali názov Spojená škola. Podobne vznikla 1. septembra
2005 naša škola s názvom Spojená škola, spojením Strednej
priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša, Stredného odborného učilišťa stavebného a Učilišťa stavebného.
Do tejto situácie vstupuje platnosť nového školského
zákona od 1. septembra 2008, ktorý určuje tri druhy stredných
škôl – gymnázia, stredné odborné školy a konzervatória.
S platnosťou nového zákona zanikli stredné odborné učilištia,
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ktoré boli premenované na stredné odborné školy. Podľa
dodatku zriaďovacej listiny sa na našej Spojenej škole zmenili
názvy jej organizačných zloţiek (predtým SOUS) na SOŠ
a (predtým US) na SOŠ. Teraz vznikla situácia, ţe pri
podávaní prihlášky do SOŠ nie je záujemcom známe či ide
o troj, alebo dvojročné štúdium. Naviac v Tren-číne vznikli
dve
Spojené
školy,
odlišné len lokalitou, kde
sídlia.
Terajší názov
školy
verejnosti
nič
nehovorí o jej zameraní či
špecializácii. Preto sme
podali
ţiadosť
zriaďovateľovi, odboru
školstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja, na
zmenu názvu školy. Chceme sa od 1. januára 2009 volať:
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša.
V informácii o moţnostiach štúdia na škole chcem uviesť,
ţe naša škola je špeciálne zameraná na oblasť stavebníctva
a geodézie. Poskytuje štúdium v týchto vzdelávacích programoch :
- 4. ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou.
Absolvent získa maturitné vysvedčenie a úplné stredné
odborné vzdelanie;
- 3. ročné denné štúdium ukončené záverečnou skúškou.
Absolvent získa
výučný list v odbore
a stredné
odborné vzdelanie.
Absolvent
má moţnosť pokračovať v dvoj640

ročnom dennom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné
vysvedčenie a tým aj úplné stredné odborné vzdelanie;
- 2. ročné denné štúdium je určené študentom, ktorým sa
nepodarilo ukončiť základnú školu v deviatom ročníku.
Absolvent získa certifikát o absolvovaní štúdia a niţšie
odborné vzdelanie;
„Výstavou chceme vizuálne informovať rodičov a ich deti
navštevujúce 9. ročník základnej školy, ak majú vzťah k technickému mysleniu, kresleniu, či práci s rôznym materiálom,
o výrobkoch našich študentov (stolárov, klampiarov a ďalších), ktorí sa pripravujú na svoje remeslo, a tieţ o úspechoch
našich študentov, ktoré dosiahli v rôznych súťaţiach, najmä
stredoškolskej odbornej činnosti,“ povedal Ing. Ivan Trnka.
Výstava bola prístupná verejnosti do 6. novembra 2008.
Vlastné poznámky
Prioritou vedenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je jej komplexná akreditácia. „Komplexnou akreditáciou
chceme a musíme prejsť,“ potvrdil dňa 12. novembra 2008 na
tlačovej konferencii rektor univerzity doc. Ing. Miroslav
Mečár, CSc. Medzi ďalšie ciele univerzity stále patrí i
vyrovnanie viac ako 15 – milión Sk schodku, zachovanie si
štatútu univerzity a vyriešenie problémov s ubytovacími kapacitami. Prorektorka pre stratégiu a rozvoj univerzity prof.
Kristína Zgodavová potvrdila, ţe vedenie univerzity uţ
odovzdalo k 1. októbru 2008 vypracovaný akreditačný spis na
posúdenie v uchádzaní sa o zaradenie medzi univerzity. Ku
komplexnej akreditácii predloţila univerzita 12 bakalárskych
študijných programov, ktoré v súčasnosti aj beţia. Súčasne
bolo poţiadané o schválenie dvoch nových bakalárskych študijných programov. V druhom stupni štúdia, v inţinierskom a
magisterskom štúdiu, sme poţiadali o akreditáciu ôsmich študijných programov, z toho je jeden študijný program nový,“
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uviedla Kristína Zgodavová. Súčasne potvrdila, ţe „ doktorandskom štúdiu sa univerzita uchádza o akreditovanie štyroch
programov a bola podaná ţiadosť aj o inauguračné a habilitačné práva v jednej oblasti vedy.“ Podľa Kristíny Zgodavovej v nasledujúcom období navštívi univerzitu pracovná
skupina, ktorá preverí odovzdané podklady, vyjadrí sa k
úrovni zaradenia univerzity a do deviatich mesiacov univerzita
dostane písomné vyjadrenie. „V prípade, ţe budú nejaké nedostatky, máme ešte jeden rok na ich odstránenie,“ vysvetlila.
Podľa jej slov sa však univerzita na prípadné problémy, ktoré
by mohli komplexnú akreditáciu skomplikovať, pripravuje uţ
teraz. Svoju slabšiu stránku vidí jej vedenie v pomere ţiakov
na profesorov, docentov a odborných asistentov s klasifikáciou tretieho stupňa, aby sa stabilizovali garanti študijných
programov. Prorektorka RNDr. Eva Grmanová, PhD. informovala o riešení ubytovania študentov, s ktorým nie sú
problémy v Púchove. Problémy sú v Trenčíne, kde z 550
ţiadateľov bolo ubytovaných 300 ţiadateľov, t.j. 54,54 %
a okrem toho v Trenčíne výrazne sa zmenili ceny ubytovania.
Na uspokojenie poţiadaviek súvisiacich s ubytovaním študentov bolo navrhnutých niekoľko variantov, ktoré sa budú
riešiť za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
a primátora Mesta Trenčín. Jedným z variantov je aj výstavba
nového študentského domova o kapacite 500 miest v lokalite
školského dvora Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
v Trenčíne.
K 31. októbru 2008 sa podávalo na Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky hlásenie o počtoch študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorých bolo 7.842
študentov, z toho v dennej forme štúdia 4087 študentov
a v externej forme štúdia 3755 študentov.
V akademickom roku 2009/2010 bude zavádzané školné,
ktorým bude spoplatňované externé štúdium na Fakulte
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sociálno-ekonomických vzťahov, na politológii a na Fakulte
špeciálnej techniky. Jeho výška je závislá od stupňov štúdia od
480 do 1.160 eur.
Vlastné poznámky
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva
v Trenčíne, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
a Akadémie vzdelávania v Trenčíne usporiadali v Trenčíne
dňa 12. novembra 2008 podujatie určené pre ţiakov deviatich
ročníkov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť
trenčianskeho regiónu uţ 11. ročník podujatia Burza informácií, v podtitule Kam po skončení základnej školy ?
Na hracej ploche športovej haly na Sihoti v Trenčíne sa
prezentovalo 36 stredných odborných škôl, gymnázií a spojených škôl Trenčianskeho kraja, ale aj stredné školy Českej
republiky zo Zlínskeho kraja a poskytlo tak základné informácie o podmienkach štúdia. Po otvorení podujatia riaditeľkou Centra pedagogicko – psychologického poradenstva
v Trenčíne Mgr. Darinou Turiakovou a námestníkom generálneho riaditeľa Sekcie sluţieb zamestnanosti Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny Ing. Jánom Gramatom na otvorenej
scéne sa v úvode predstavili v kultúrnom programe karatisti,
tanečníci i študentky Strednej umeleckej školy v Trenčíne so
svojimi modelmi šiat.
Vďaka takejto organizácii podujatia sa mohli jej účastníci
oboznámiť so študijnými odbormi viacerých škôl na jednom
mieste, čo môţe ovplyvniť voľbu ich budúceho povolania
prezentované osobným kontaktom študijnými propagačnými
materiálmi a videoprezentáciami, ktoré tak umoţnili
deviatakom základných škôl získať prehľad o štúdiu ako
i informácie, ako po jeho ukončení sa uplatnia na trhu práce.
Súčasťou podujatia bolo pokrstené i nové interaktívne DVD,
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ktoré vyuţijú ţiaci základných a stredných škôl pri výbere
budúceho povolania.
Na adresu podujatia sa pochvalne vyjadril námestník generálneho riaditeľa pre Sekciu sluţieb zamestnanosti Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Ing. Ján Gramata,
ktorý ocenil stabilitu trenčianskeho regiónu z hľadiska
zamestnanosti i keď trocha rizikový je textilný a odevný
priemysel. Je zaujímavosťou, ţe v školstve je zase podľa jeho
slov na ústupe je tradičné strojárstvo, ktoré bolo kedysi
doménou Povaţia. Školy výlučne s týmto zameraním sa podľa
neho vytrácajú a študijné programy sú nahradzované rôznymi
inými odbormi. Je to v rozpore s poţiadavkou trhu práce, keď
je na Slovensku nahlásených 15.000 voľných pracovných
miest z odboru strojárstva a elektroniky.
Vlastné poznámky
Dňa 13. novembra 2008 sa uskutočnil 4. ročník vedeckej
študentskej konferencie na Trenčianskej univerzite. Punc jej
dôleţitosti dala aj účasť primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a prorektorky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Kristíny Zgodavovej, PhD. Konferenciu otvoril dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov prof. Ing. Dušan Baran, PhD, ktorý konštatoval, ţe úlohou vysokých škôl je nielen vybaviť absolventa potrebným
objemom vedomostí, ktoré potrebuje pri vstupe do pracovného
ţivota po ukončení vysokej školy, ale aj tvorivo rozvíjať jeho
schopnosti. Z toho vyplýva aj poţiadavka na vedecko-výskumnú činnosť, ktorá je súčasťou akademickej aktivity kaţdej
univerzity. Jej súčasťou aj študentská vedecko-odborná činnosť. Pre študentov má takýto druh činnosti obrovský význam,
pretoţe si prehĺbia vedomosti v tom ktorom študijnom odbore
a zároveň získané vedomosti a skúsenosti vyuţijú pri spracovaní záverečných či uţ bakalárskych alebo diplomových prác.
Určitým spôsobom sa tak trocha ostrieľajú, pretoţe majú
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moţnosť obhajovať výsledky svojej práce pred odbornou
komisiou a prípadné chyby sú poučením pri záverečných skúškach. V roku 2008 uţ po šiesty raz Tren-čianska univerzita
Alexandra Dubčeka prostredníctvom svojej Fakulty sociálnoeko-nomických vzťahov bola organizátorom medzinárodnej
vedec-kej konferencie, na ktorej sa zúčastnilo 64 súťaţiacich
študentov zo siedmich slo-venských univerzít a jednej českej
univerzity v šiestich sek-ciách so 43 prácami. V závere svojho
príhovoru zaţelal účast-níkom konferencie veľa úspechov pri
obhajovaní svojich predkladaných prác a potom po
jednotlivých sekciách študenti obhajovali svoje projekty. Po
skončení boli vyhlásené výsledky a tí najlepší prebrali z rúk
predstaviteľov univerzity ocenenia. Najvyššie ocenenia
prevzali v :
- sekcii – Ľudské
zdroje,
personálny
manaţment

a podniková ekonomika
Bc. Kristína Jaklovská za prácu „Hodnotenie zamestnancov podniky Ryba, spol. s r.o.“
- sekcii – Verejná správa
Linka Šimorová za prácu „Štruktúra v rámci jednotlivých regiónov Slovenska a ich vplyv na konkurencie schopnosť“
- sekcii – Ţivotné prostredie
Júlia Šafránková za prácu „Ekologické poľnohospodárstvo na západnom Slovensku“
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- sekcii – Hospodárska politika
Dáša Stanková za prácu „Súčasné trendy vývoja
ekonomiky USA a ich vplyv na slovenskú
ekonomiku“
- sekcii – Spoločenské vedy
Lenka Bérová za prácu „Azylanti – ľudia ako my“
- sekcii – Cestovný ruch
Kolektív – Bc. Vladimír Fedor, Bc. Valéria Koláčková, Bc. Miroslava Slivová, Bc. Silvia Supíková za prácu „Stratégia rozvoja cestovného ruchu
mesta Poprad“
Vlastné poznámky
Profesorka Gymnázia Ľudovíta Štúra Mgr. Eva Solarová
získala štátne vyznamenanie za celoţivotnú prácu v oblasti
šírenie francúzskeho jazyka, kultúry a civilizácie Francúzska.
Toto štátne vyznamenanie Rytier rádu akademických paliem
jej odovzdal v piatok 21. novembra 2008 pred začatím
siedmeho ročníka Festivalu francúzskych filmov francúzsky
veľvyslanec v Slovenskej republiky J.E. Henri Cuny.
Odovzdaniu vyznamenania predchádzal dlhoročný pracovný
kontakt Mgr. Evy Solarovej a profesora Lýcea Bodler v CranGevrier Jean Pierre Michanda, ktorí sa stali zakladateľmi
partnerských vzťahov medzi trenčianskym Gymnáziom Ľ.
Štúra a Lýcea Bodlera v Cran-Gevrier. Spolupráca prerástla aţ
do zaloţenia osemročného bilingválneho gymnázia, výmenných pobytov študentov a nadviazania partnerských vzťahov
medzi samosprávami Trenčína a Cran-Gevrier. Na začiatku
všetkého profesorky Mgr. Evy Solarovej však bola láska
k francúzskemu jazyku, ktorá bliţšie o svojej láske povedala :
„Začala som ju mať rada, aţ keď som skončila vysokú školu.
Zdalo sa mi, ţe hodiny s deťmi môţu byť veľmi ţivé.“ Keď
som začínala učiť, monopol na jazyky mala ruština a o tú bol
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aj najväčší záujem. Potom nasledovala nemčina a angličtina a
na francúzštinu chodili iba najslabší ţiaci, alebo naopak tí, čo
boli výnimočne motivovaní.“ Medzi dievčatami, ktoré tvorili
väčšinu jej ţiačok, sa však našli také, ktoré v štúdiu jazyka
pokračovali po maturite na vysokých školách a tie sa uplatnili
v Portugalsku, v Európskom parlamente, v Štrasburgu či v
Bruseli. Podľa jej slov je úlohou učiteľa zapáliť ţiakov pre
svoj predmet. A tak sa aj ona snaţila, aby jej ţiaci mali francúzštinu radi. Zvrat nastal vtedy, keď sa spoznala s francúzskym lektorom Jean Pierre Michandom. Stretla ho počas
jednej letnej stáţe a toto priateľstvo pretrvalo ďalších 28
rokov. „Keďţe on bol tieţ profesorom na strednej škole,
poprosila som ho, či by nebolo moţné nadviazať druţbu s
našou školou,“ spomína na prvú druţobnú výmenu v roku
1990. Francúzština sa začala vymykať iným predmetom.
Neskôr sa podarilo vybaviť brigádu do Francúzska a so ţiakmi
chodievala zbierať jablká. „Kaţdý rok v októbri som sa menila
na expertku zberačku, nahodila gumené čiţmy a pršiplášť a
chodila ta s deťmi,“ dodala. Brigády fungovali pätnásť rokov a
zúčastňovali sa ich ţiaci, ktorí dosahovali vo francúštine
výborné výsledky. Okrem zdokonalenia v jazyku bola lákavá
aj moţnosť zarobiť si. „Bol to pre nich spôsob, ako si zaplatiť
cestu a byť dva týţdne vo Francúzsku.“ Aj vďaka brigádam,
ktoré mali veľký úspech, začal byť o francúzštinu medzi
deťmi väčší záujem. „Začali si uvedomovať, ţe s francúzštinou sa niečo deje, ţe sa vymyká iným predmetom,“ vysvetľuje profesorka. Neskôr prišiel od zriaďovateľa školy podnet, či by na škole nezaloţili bilingválnu frankofónnu sekciu.
„Nevidela som to ruţovo, na to bolo potrebné personálne,
materiálne zabezpečenie a aj súhlas z francúzskej strany.“
Naviac prvé rokovanie s francúzskym veľvyslancom na
Slovensku dopadlo negatívne, lebo vraj na Slovensku sú tri
sekcie a ţe to stačí. Aby však myšlienka celkom nezanikla ta
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gymnázium zmenilo taktiku a vymyslelo niečo iné, ako uţ
mali v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach a to osemročnú formu. A s ňou veľvyslanectvo súhlasilo. Dnes má škola
za sebou dva ročníky maturantov a bilingválna funguje uţ
jedenásty rok. V kaţdom ročníku ma gymnázium jednu triedu,
pričom záujem o toto štúdium je záujem dvoj aţ trojnásobný.
Chvályhodné je, ţe všetci maturanti sa dostali na vysoké
školy. No priznáva, ţe štúdium je náročné. „Učí sa tu iným
spôsobom, lebo ţiakov nevedieme k tomu, aby memorovali,
ale aby sami prišli na to, kde je problém. Musia byť tvoriví a
originálni,“ vysvetlila profesorka. A potom študenti pouţívajú
francúzske učebnice a tie sú úplne iné ako naše. Francúzština
podľa Mgr. Evy Solarovej pomáha študentom odhaliť Francúzsko ako úţasnú krajinu, ktorá je kolískou filozofie,
literatúry a umenia.
Vlastné poznámky
V dňoch 26. aţ
27. novembra 2008
Kultúrne
centrum
„Aktivity
na
Kyjevskej
ulici
v Trenčíne
bolo
miestom 39. ročníka okresnej súťaţe
v speve
regionálnych
ľudových piesní „Trenčianske hodiny“. Súťaţe sa zúčastnilo
54 spevákov, ţiakov 1. – 9. ročníkov z 22 základných škôl
Trenčianskeho okresu. Porotu tvorili pedagógovia Základnej
umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne – Slávka Švajdová,
Mgr. Ladislav Ţiţko, Martin Holúbek, Mgr. Ondrej
Odokienko, Mgr. Mária Tepličková z Kraj-ského školského
úradu v Trenčíne a Jaroslava Kohútová z Trenčianskeho os648

vetového strediska. Kniţné odmeny pre víťazov venoval a aj
sám odovzdal primá-tor Ing. Branislav Celler, občerstvenie
a sladkú odmenu pre všetkých súťaţia-cich sponzoroval
poslanec Mestského zastupiteľstva v Tren-číne Branislav
Zubričaňák.
V jednotlivých
dňoch
a jedno-tlivých
kategóriach najvyššie ocenenia získali :
dňa 26. 11. 2008
A) kategória
1) Martina Hagarová – Základná škola, Hodţova 37,
Trenčín
2) Marián Krága – Základná škola, Bezručova 66,
Trenčín
3) Marcel Meščánek – Základná škola s Materskou
školou V. Mitúcha, Horné Srnie
4) Pavol Kučmín – Základná škola s Materskou školou,
Dolná Súča
B) kategória
1) Simona Lengvarská – Základná škola, Ul. L.
Novomeského 11, Trenčín
2) Juraj Michalík - Základná škola s Materskou školou,
Dolná Súča
3) Jana Štefánková - Základná škola s Materskou školou
V. Mitúcha, Horné Srnie
4) Tereza Kavalírová - Základná škola, Bezručova 66,
Trenčín
C) kategória
1) Andrea Kokešová – Základná škola s Materskou
školou, Drietoma
2) Liliana Nemečková – Základná škola, Trenčianske
Teplice
3) Tatiana Janišová - Základná škola, Bezručova 66,
Trenčín
4) Terka Komorovská – Základná škola, Motešice
5) Michal Čičmanec - Základná škola s Materskou
školou, Dolná Súča
dňa 27. 11.2007
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A) kategória
1) Kristián Ovádek - Základná škola, Dlhé Hony 1,
Trenčín
2) Erika Hánová - Základná škola, Veľkomoravská 12,
Trenčín
3) Tibor Dobrovodský – Základná škola sv. AndrejaSvorada a Benedikta, 1. mája, Trenčín
4) Miriana Balajová – Základná škola s Materskou
školou J. Lipského, Trenčianske Stankovce
5) Tomáš Rapaič – Základná škola s Materskou školou,
Trenčianska Turná
B) kategória
1) Lenka Vlková - Základná škola sv. Andreja-Svorada
a Benedikta, 1. mája, Trenčín
2) Monika Porubanová - Základná škola s Materskou
školou, Trenčianska Turná
3) Peter Jančo - Základná škola s Materskou školou J.
Lipského, Trenčianske Stankovce
4) Ţaneta Poláčková - Základná škola, Dlhé Hony 1,
Trenčín
5) Zuzana Bíziková – Špeciálna základná škola
internátna V. Predmerského, Trenčín
C) kategória
1) Kristína Mečiarová - Základná škola, Dlhé Hony 1,
Trenčín
2) Michaela
Trokanová
Základná
škola,
Veľkomoravská 12, Trenčín
3) Sandra Koláriková – Základná škola , Na dolinách
27, Trenčín
4) Miroslava Santová - Základná škola s Materskou
školou, Trenčianska Turná
Vlastné poznámky
V dňoch 27. a 28, novembra 2008 sa uskutočnil jubilejný
10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Transfer
2008“, ktorá je dlhodobo orientovaná na vyuţívanie nových
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poznatkov v strojárskej praxi. Počas svojej desaťročnej
existencie si konferencia Transfer získala popularitu a odborný
kredit. I na tohoročnej konferencii odznelo 104 odborných
príspevkov, ktorých autori majú štátnu príslušnosť nielen zo
Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Bieloruska a Nemecka. Boli
to odborníci z praxe, zamestnanci vysokých škôl, ako aj
doktorandi a študenti vysokých škôl. Súčasťou konferencie
bol spoločenský večer, ktorý bol príleţitosťou na nadviazanie
kontaktov účastníkov konferencie za účelom ďalšieho rozvoja
strojárskeho zamerania Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Záver konferencie
patril návšteve strojárskej firme BOST, a.s. Trenčín.
TnU Trendy č, 4/2008
Pomocná evidencia 18/1/08
Dobročinný bazár pripravili ţiaci a učitelia Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne v piatok 5. decembra
2008. Kaţdoročne výťaţok venujú na charitatívne účely.
Podľa slov riaditeľa školy Mgr. Jána Vojtecha tento rok
odovzdajú získané financie pre charitatívnu organizáciu v
africkom štáte Malawi, ktorá zabezpečuje stravu pre tristotisíc
detí denne. „Chceme touto akciou ukázať deťom, ţe sa treba
vedieť podeliť, prípadne aj vzdať sa niečoho v prospech
druhého.“ Okrem tejto akcie škola prispieva aj na vzdelávanie
albánskeho chlapca, ktorého majú adoptovaného na diaľku.
Ţiaci všetkých šestnástich tried pripravili na bazár vlastné
výrobené predmety ako sú rôzne sladkosti, medovníčky, wafle, mafiny, pohľadnice, pozdravy, slamené ozdoby, obrusy,
vystrihovačky a mnoţstvo ďalších predmetov. Pre návštevníkov pripravili aj internetovú kaviareň s kávou, ale i varenou
horúcou čokoládou. Okrem rodičov študentov či bývalých
absolventov prišli na bazár aj okoloidúci, ktorých upútal
plagát pred vstupom do školy. Ako povedala Kristína
651

Kršáková, vyzbierali viac ako päťsto korún a boli spokojní.
Ponúkali aj koláče. „Piekla ich moja babka, ale ja som
pomáhala,“ dodala Kristína. Podľa jej spoluţiačky Alţbety
Breznickej bol o ich koláčiky záujem. „Chodili na ne
spoluţiaci, aj učitelia.“ Obe doplnila Gabriela Dolinská, ţe
sortiment, ktorý ich trieda ponúkala, rozšírili aj o predaj
sviečok a pozdravov. „Akcia sa nám páčila, najmä preto, ţe
sme sa nemuseli učiť. Škoda, ţe to boli iba prvé tri hodiny, aj
to tie najťaţšie predmety,“ okomentoval Martin Oriešek.
Sprievodnými akciami dobročinného bazára bola aj výstava
ţiackych projektov či najstarších kníh a predaj vyradených
kníh za symbolické ceny. Študentky Terézia Červenková a
Lucia Jeřábková uviedli, ţe historické exempláre nosili na
výstavu ţiaci, niektoré našli v kniţnici. „Najstaršou knihou,
ktorú spoluţiaci doniesli, bola biblia z roku 1840,“ povedala
Terézia. Dokonca vystavovali aj knihu zo zbierok kniţnice z
roku 1757. Medzi knihami boli najmä kalendáre, náboţenská
literatúra, romány, ale najmä učebnice.
Vlastné poznámky
Oddelenie jazykov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Vysokou školou Mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, o.p.s. uskutočnili dňa 8. decembra 2008 druhý ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Terminologické Fórum 2, - Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia. Konferencia prebiehala formou skrátenej
prezentácie príspevku a širšej diskusie s týmito podtémami :
- nové smerovanie terminológie vo svete,
- terminológia vo svete a na Slovensku,
- budúcnosť európskej odbornej terminológie,
- textová terminológia,
- socioterminológia,
- prekladová terminológia,
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- nadnárodné verzus národné terminológie, (napr: verejná
správa, právo a iné),
- lingvisti - terminológovia verzus špecialisti - odborníci,
- tímová spolupráca,
- národná jazyková politika,
- terminologické komisie,
- spolupráca akademických pracovísk a terminologických
komisií,
- medzinárodná spolupráca (projekty, mobility, ŠVOČ, STS)
- vyučovanie odborného jazyka, terminológie, cudzojazyčné
ekvivalenty,
- riešenie terminologických problémov v odborných textoch,
- terminologické slovníky a databázy,
- terminológia, pojmové systémy, rozvoj špeciálneho
poznania v jednotlivých odboroch, jazykoch, regiónoch či
kultúrach,
Vlastné poznámky
Tradičný Detský jarmok
na Mierovom námestí sa
dňa 9. decembra 2008
niesol v atmosfére smiechu
a radosti trenčianskych detí. V kaţdom stánku boli
vystavené nádherné vianočné výrobky hodné pozornosti ich kamarátov či
okoloidúcich. Pohľadnice s prianím, výrobky z keramiky,
medovníky alebo snehové vločky z čipky, to všetko vyrábané
ručne deťmi zo základných či materských škôl a detských
domovov. Ceny jednotlivých výrobkov boli symbolické a
vyzbierané peniaze putujú na zlepšenie technických
podmienok jednotlivých krúţkov.
www.trencin.sk 09.12.2008
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Útvar školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v
Trenčíne v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou
v Trenčíne zorganizovali v dňoch 11. a 12. decembra 2008 pre
25 pedagógov a vychovávateľov trenčianskych škôl dvojdňový seminár Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
a náhlych stavoch u detí mladšieho a staršieho veku.
Seminár organizačne zabezpečovala PhDr. Dagmar Mikušová, MPH, teoretickú časť prednášal primár oddelenia
anestézie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Dušan Gaša, praktické overovanie a skúšanie
prebiehalo pod odborným dohľadom Mgr. Ivany Mrázikovej
a PhDr. Anny Litvínovej, zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. Seminár bol finančne podporený
prostredníctvom dotačného programu Mesta Trenčín pre
oblasť školstva, výchovy a vzdelávania. Absolventi dvojdňového seminára získali osvedčenie o jeho absolvovaní, čo je
však oveľa dôleţitejšie, títo pedagógovia budú vedieť správne
zareagovať v prípade náhlej nevoľnosti či úrazu svojich
ţiakov. Zúčastnení pedagógovia sa pochvalne vyjadrovali
k vysokej úrovni seminára a vôbec im neprekáţalo, ţe mu
obetovali svoje voľné popoludnie.
Info Trenčín 23.12.2008
Pomocná evidencia 675/1/08
Environmentálne centrum Dúha otvorili vo štvrtok dňa
18. decembra v Materskej škole na Ulici J. Halašu v sídlisku
Trenčín - Juh. Symbolickú stuhu slávnostne prestrihol zástupca primátora Trenčína Tomáš Vaňo. Medzi hosťami bola
prítomná riaditeľka Školských zariadení mesta Trenčín Mgr.
Danica Lorencová, lesní pedagógovia dlhodobo spolupracujúci s materskou školou Ing. Jaroslava Ványová a Ivan
Jančička, Jozef Ku-bla z Občianskeho zdruţenia Pre Príro654

du, skauti Daša Cin-gálková a Mgr. On-drej Odokienko,
sponzori a rodičia de-tí. „Hlavným kon-cepčným poslaním
centra je zvyšovanie environmentálneho povedomia,
širokospektrálna informovanosť detí a rodičov prostredníctvom rôznych prírodu poznávajúcich a ochraňujúcich aktivít s uplatnením interaktívnych, záţitkových a aktivizujúcich
metód. V tom nám
pomáhajú
lesní
pedagógovia,
zamestnanci
Mestského
hospodárstva
a správy
lesov
Trenčín,
Občianskeho
zdruţenia
PrePrírodu, 32. Zbor
skautov
a skautiek
Ale vivo a 93. Prístav vodných skautov a skautiek Tortuga
z Trenčína,“ uviedla riaditeľka materskej školy Angelika
Koprivňanská. Jedným z cieľov je strávenie príjemných
chvíľ detí s rodičmi v prírode, lepšie a krajšie vyuţitie
voľného času, rozvíjanie ušľachtilých záujmov o prírodu
prostredníctvom aktivít orga-nizovaných Environmentálnym
centrom Dúha. „Sme školou podporujúcou zdravie detí,
odchádzajú od nás deti vzdelané, zodpovedné a empatické ako
aktívni priatelia Zeme,“ vysve-tlila Angelika Koprivňanská.
Z bývalej práčovne sa po rekon-štrukcii dlaţby za finančnej
podpory Školských zariadení mes-ta Trenčín stal priestor
s moţnosťou
vytvorenia
centrálnej
učebne
pre
environmentálnu výchovu. Nasledovala úprava stien
s odstránením kachličiek, vyrovnaním plochy stien a ich
vymaľovaním. Pri tomto, podľa slov riaditeľky, pomohli
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materiálom i prácou Kotlebovci. Ţalúziu zabezpečila a financovala rodina Vavríkovcov. Finančný príspevok mesta Trenčín koncentrovali na nákup detského nábytku a políc do
vznikajúcej učebne. Centrom výzdoby Environmentálneho
centra sa stal zverostromček, ktorého srdce je symbolom
spolunaţívania rôznych zvierat na jednom mieste a súčasne
evokuje spolupatričnosť všetkých detí v materskej škole.
Dôleţitým článkom vzniku centra je Občianske zdruţenie pri
Materskej škole J. Halašu, z ktorého zdrojov mohla škola
nakúpiť pomôcky určené na pozorovanie prírodných vzoriek,
modely slnečnej sústavy, vodnej elektrárne, mravčej farmy,
ale aj mapy, zvukové nahrávky a didaktickú techniku.
Info Trenčín 15.01.2009
Pomocná evidencia 20/1/09
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Dňa 4. januára 2008 navštívila uvoľnená poslankyňa pre
výkon funkcie Mesta Trenčín Janka Fabová pôrodnícke
oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne, aby zablahoželala
šťastnej mamičke Silvii
Beňovej z Dubnice n/Váhom k narodeniu zdravého
dievčatka, prvého v novom roku 2008 v Trenčíne, ktorej dali rodičia
meno Ema. Súčasne jej
odovzdala tradičný dar
určený pre prvé narodené
dieťa v Trenčíne, zlatú
retiazku s príveskom kozorožca od Mesta Trenčín. Ema Beňová vstúpila do nášho spoločenstva :
- so štyrmi jednotkami - 1.1.2008 o 11,11 h.
- váhou – 3800 g., výškou – 49 cm
- v rodnom liste boli zapísaní rodičia Silvia a Zdeno Beňovi
- doma ju netrpezlivo očakáva 8 - ročný brat Filip
Na Nový rok sa v Trenčíne narodil ešte Miroslav Mikula.
Ostatné pôrodnice v blízkom okolí si na svoje prvé dieťa
museli počkať až do druhého dňa. Prvým novorodencom v
ilavskej pôrodnici sa stal Boris Belej z Lednických Rovní,
ktorý sa narodil o pol šiestej ráno 2. januára. O viac ako šesť
hodín neskôr ho nasledovala Vanesa Halabrínová v myjavskej nemocnici a prvým novoročným občanom Bánoviec nad
Bebravou sa stal Peter Sečanský.
Vlastné poznámky
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O najnovších poznatkoch z vedeckých výskumov
a praktických
skúseností z oblasti ošetrovateľstva, so zameraním na výchovu a vzdelávanie v ošetrovateľstve hovorili účastníci
2. ročníka vedeckej
konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve, ktorú usporiadala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Sekcia pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve
Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek dňa
22. januára 2008 v Trenčíne.
Konferenciu otvorila jej organizátorka doc. PhDr. Ivica
Gulášová, PhD. a rokovanie konferencie pozdravili rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc .Ing.
Juraj Wagner, PhD. a riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Martin Chren. Za účasti popredných odborníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky účastníci
konferencie diskutovali o aktuálnych zmenách v štúdiu ošetrovateľstva, o nových metódach v tejto sfére, o využívaní moderných informačných a komunikačných technológií, o etike
v ošetrovateľstve, týraní, o zneužívaní zanedbávaných detí,
ako aj o tom, že rodina je neoceniteľným pomocníkom pri
práci sestry.
Pomocná evidencia 20/1/08
Klub seniorov v Trenčíne na Osvienčinskej ulici zaznamenal vo svojej krátkej histórii významnú udalosť, keď dňa
24. januára 2008 odovzdal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pre potreby návštevníkov tohto zariadenia ma654

sážne lôžko, zakúpené Mestom Trenčín v hodnote
87.500 Sk. S termo - akupresúrnym masážnym lôžkom pod
typovým označením Master CGM – M3500, sa spája tlaková
masáž s infračerveným teplom vyžarovaným nefritovými kameňmi a epoxidkarbonovými kameňmi. Štyridsať minútový
program v automatickom alebo individuálnom nastavení masíruje človeka ležiaceho na chrbte. Súčasťou zariadenia sú aj
vonkajšie projektory s tromi a deviatimi okrúhlymi epoxidkarbonovými kameňmi, ktoré vyžarujú príjemné infračervené
teplo. Sú určené pre liečenie osôb, ktoré trpia reumatizmom,
chorobami vnútorných orgánov a podobne. S praktickými
ukážkami zoznámila konateľka firmy
Ceragem
s.r.o.
Trenčín Mgr. Bonka
Hegedüšová.
Hlavným
cieľom
inštaľovaného zariadenia je celková
regenerácia a zlepšenie zdravotného
stavu človeka. Masáže pre seniorov
budú poskytované bezplatne. Masáže bude vykonávať masérka Viera Šujanová.
Vlastné poznámky 36/1/08
Trenčianski kriminalisti v spolupráci s colným kriminalistickým úradom v Trenčíne zadržali v blízkosti Trenčína
24. januára 2008 dilera drog, ktorý distribuoval drogy v
samotnom meste Trenčín a v jeho okolí. Jedná sa
o 36 ročného Trenčana, ktorý bol už aj v minulosti trestne
stíhaný. Trenčianski policajti spolu s colníkmi zadržali muža
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pri obci Trenčianske Stankovce v čase, keď tadiaľ prechádzal
na vozidle zn. VW Passat. Spolu s ním bol vo vozidle i jeho
komplic z Trenčína. Následne bola vykonaná prehliadka vozidla VW Passat, kde policajti našli drogy. Podľa narkotestu
sa jednalo o heroín, ktorý bol schovaný pod predným sedadlom spolujazdca. Jednalo sa približne o 10 gramov heroínu,
ktorý je v súčasnej dobe na expertíze. Ešte v ten večer policajti
vykonali v jednom z trenčianskych bytov domovú prehliadku,
kde našli pomôcky na distribúciu drog. Išlo o byt, v ktorom
díler a jeho komplici drogu balili do tzv. skladačiek a tie ďalej
distribuovali konečným užívateľom z okolia Trenčína. V súvislosti s touto drogovou trestnou činnosťou policajti zadržali
tri osoby, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v cele policajného
zaistenia. Jedná sa o mužov vo veku od 24 do 36 rokov. Po
vykonaní expertízneho skúmania bude voči mužom vznesené
obvinenie za drogovú trestnú činnosť. Vzhľadom k tomu, že
zadržané osoby sa už v minulosti dopustili drogovej trestnej
činnosti, hrozí im trest odňatia slobody v rozmedzí od 10 do
15 rokov. Za účelom zabránenia rozmachu tejto závažnej trestnej činnosti, plánujú policajti v spolupráci s colným kriminálnym úradom vykonávať i v budúcnosti.
Vlastné poznámky
Pacienti úrazovej chirurgie vo Fakultnej nemocnici v
Trenčíne si od 25. januára 2008 môžu spríjemniť svoj pobyt v
nemocnici v nadštandardne vybavených izbách., o čom informoval riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr.
Martin Chren. Svoje pocity komentoval - „Som rád, že aj
trenčianska fakultná nemocnica pokračuje v trende zriaďovania nadštandardných izieb.“ Vo vybavení dvoch zrekonštruovaných jednolôžkových izbách na tomto oddelení je samostatné sociálne zariadenie, úplne nový na mieru zhotovený
nábytok s koženými kreslami, nové postele s plnoauto656

matickým ovládaním či plastové okná. Samozrejmosťou je
vlastná minichladnička, rýchlovarná kanvica, LCD televízor s
televíznou prípojkou. Za jednu noc v nadštandardnej izbe
zaplatí pacient príplatok 500 Sk. „Takto vybavená izba by
mala pacientovi aspoň trochu priblížiť prostredie domova.
Pacient tu má svoje súkromie. čo je úplne iný pocit, ako keď
sa nachádza v izbe s piatimi až šiestimi pacientmi,“ zdôraznil
riaditeľ MUDr. Martin Chren. „Tieto dve nadštandardné izby
boli zriadené v priebehu mesiaca,“ doplnil riaditeľa primár
oddelenia úrazovej chirurgie MUDr. Ján Pavlovič. Súčasne
potvrdil, že v blízkej budúcnosti okrem nadštandardných izieb
by mala pribudnúť v aj bezbariérová izba. „Pacienti, ktorí budú mať o izby záujem nebudú nijako uprednostňovaní. Bude
to fungovať systémom, kto skôr príde, ten bude v izbe ubytovaný,“ zdôraznil MUDr. Ján Pavlovič. Podľa slov riaditeľa
Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Martina Chrena chce
nemocnica pokračovať v priebehu roka 2008 v zriaďovaní
nadštandardných izieb na gynekologicko - pôrodníckom a
geriatrickom oddelení. Snahou nemocnice je, aby takéto izby
na jednotlivých oddeleniach boli.“
Vlastné poznámky
Rozptýliť obavy seniorov z prijatia eura a pripraviť ich na
zmeny v správaní,
to bol hlavný zámer
vzdelávacieho seminára, ktorý pripravilo
Ústredie
Jednoty dôchodcov
na Slovensku v spolupráci so Spotrebiteľským inštitútom
v Bratislave. Účastníkov
podujatia
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pozdravili po privítaní účastníkov konferencie predsedom
Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Ing. Jozefom Miklošom v úvode pozdravili prítomných predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH,
zástupca Obvodného úradu v Trenčíne Ing. Jozef Majerík
a viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo. MUDr. Pavol Sedláček, MPH informoval seniorov, že dňa 4. februára 2008
podpísal na Úrade vlády v Bratislave spolu s predsedami
ostatných samosprávnych krajov Deklaráciu o spoločenskej
zhode pri zavedení eura.
Pripomenul, že pri realizáciu čaká aj Trenčiansky
samosprávny kraj čaká
náročná úloha, pretože sa
musí prepracovať približne desaťtisíc pracovnoprávnych i obchodných
zmlúv, pre realizáciu ktorej si už v minulom roku
rokovanie pozdravil viceprimátor mesta Trenčín T. Vaňo
pripravil aj informačný systém. No, ale tých konkrétnych úloh
bude oveľa viac. „Dôležité je, aby bola v tejto otázke súhra
medzi vládou, štátnou správou a samosprávou.“ Každá zmena
prináša vždy niečo pozitívne, ale aj niečo nepríjemné. „Z toho
pozitívneho sa treba tešiť, nepríjemné treba prekonať,“ konštatoval trenčiansky župan. Predseda Jednoty dôchodcov Slovenska RNDr. Kamil Vajnorský vyzdvihol skutočnosť, že zo
strany samosprávy majú všetky podujatia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Trenčianskom kraji podporu. Predseda správnej
rady Spotrebiteľského inštitútu v Bratislave doc. Ing. Pavel
Hraško, CSc. konštatoval, že podobné vzdelávacie semináre
o eure pre seniorov boli aj v iných samosprávnych krajoch, no
v Trenčíne seminár po prvý raz podporili osobnou účasťou aj
najvyšší predstavitelia samosprávy. Lektori zo Spotrebiteľ658

ského inštitútu potom odpovedali na desiatky konkrétnych
otázok seniorov.
Vlastné poznámky
Jedným z prvých tohtoročných tradičných stretnutí primátora Mesta Trenčín Branislava Cellera s organizovanými skupinami občanov bolo prijatie delegácie telesne postihnutých
spoluobčanov z Trenčína, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. februára 2008. Zástupcovia telesne postihnutých občanov informovali primátora o svojich aktivitách, ale zverili sa mu aj
s inými občianskymi trápeniami. Jednou z hlavných tém stretnutia bola bezbarierovosť mesta. „I tu sa ľady pohli, keď sa upravili viaceré bezbariérové prechody chodcov,
zriadil sa výťah na
mestskom úrade, zriadil
sa výťah na Základnej
škole Bezručova ul.
upravili sa bezbarierové
vstupy do Základných
škôl na Hodžovej a Bezručovej ulici, zriadilo sa Rehabilitačné
centrum občianskeho združenia K.U.K.o na Juhu. Dobrým
príkladom sa stalo aj nové vybudované verejné WC na Sládkovičovej ulici, budova Centra rozvoja mesta na Farskej ul.
a zavedenie nízkopodlažných autobusov do siete mestskej hromadnej dopravy. Odstraňovanie bariér je proces dlhodobý a je
čo naprávať. Ide o pozostatky z minulosti. Mesto sa chce tejto
problematike venovať v plnej miere, so Spoločným stavebným
úradom dohliadať aj na legislatívny rámec v rámci stavebnej
činnosti. Je pochopiteľné, že postihnutí spoluobčania sú občas
netrpezliví a niekedy sa zdá tento proces zdĺhavý. Treba si
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však uvedomiť, že dlhy z minulosti sú veľké a nie je možné
urobiť všetko naraz. Jednou z naliehavých akcií bude rekonštrukcia podchodu pri hoteli Tatra,“ konštatoval primátor Ing.
Branislav Celler. Ako poznamenal Pavol Mrákava „Niekedy sú však ťažšie bariéry psychologické ako fyzické.“ Pavol
Mrákava zvýraznil, že si vysoko vážia spoluprácu s Mestom
Trenčín. Je naozaj výnimočná a v iných mestách nám ju aj
závidia. Na záver primátor Trenčína Ing. Branislav Celler
prisľúbil organizačnú, technickú alebo finančnú podporu aj
ďalšom období.
Vlastné poznámky
Na sviatok zaľúbených na Valentína 14. februára 2008 sa
priestory kina v Obchodno-zábavného centra Max v Trenčíne
zaplnili najmä mladými ľuďmi, ktorí podporili darovaním krvi
Valentínsku kvapku krvi. Počas piatich hodín sa neustále
tvoril dlhý had čakajúcich darcov, aby sa pripravili na odber.
Pracovníčkam trenčianskeho
pracoviska Národnej transfúznej služby pomohli zvládnuť
nápor darcov študenti Strednej
zdravotníckej
školy
v Trenčíne. Túto humánnu
akciu zhodnotila primárka
trenčianskeho pracoviska Národnej transfúznej služby
MUDr. Nataša Chovancová, že „je rada, keď Valentínska
kvapka krvi oslovuje najmä mladých ľudí, ale chodia sem aj
staršie ročníky. Sviatok zaľúbených je v podvedomí našich
spoluobčanov spájaný s darčekmi, čokoládou, prstienkami
alebo plyšovými hračkami. Svoju lásku môžu prejaviť aj
láskou k anonymným chorým ľuďom potrebujúcim ich pomoc
formou životodarnej krvi. Vážime si darcov, čo prídu prvýkrát
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darovať krv v tento deň a veríme, že sa budeme stretávať
s nimi aj v budúcnosti.“ Treba oceniť dobrú spoluprácu s vedením obchodno-zábavného centra, ktoré druhýkrát ponúklo
priestory na túto ušľachtilú akciu a odviedlo aj dobrú prácu pri
jej propagácii. Odmenou pre všetkých darcov bol popoludňajší
Valentínsky program S.O.S. Ďalšie odbery krvi sa konali aj na
pracovisku Národnej transfúznej služby vo Fakultnej nemocnici Alexandra Dubčeka. Pri
odbere bol aj 33-ročný Oleg
z Trenčína, ktorý sa vyjadril, že „krv chodím darovať
pravidelne už od svojich 18.
rokov a toto je môj 58. odber. Na Valentína je to však
bola moja premiéra.“ Na
susednom kresle sedela prViktória pri odbere
vodarkyňa Viktória študentka Strednej umeleckej školy v Trenčíne, rodáčka z Lučenca a krv darovala s dobrou náladou. Po darovaní povedala
so smiechom, že „dnes môžem ísť skôr domov“ a vzápätí
dodala, že krv určite daruje aj v budúcnosti.
Info Trenčín 21.02.2008
Pomocná evidencia 75/1/08
Mesto Trenčín poskytuje od 1. januára 2008 prostredníctvom svojej mestskej organizácie Sociálne služby mesta
Trenčín, m.r.o. prepravnú službu občanom, ktorí sú odkázaní
na individuálnu prepravu motorovým vozidlom – tzv. sociálne
taxi. Táto služba by mala od marca 2008 okruh klientov ešte
rozšíriť. Mestskou radou v Trenčíne bol 14. februára 2008
odporučený na schválenie mestským zastupiteľstvom návrh
nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2007.
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Cieľom novej úpravy je zjednodušenie prístupu občanov
k využívaniu sociálneho taxíku a zároveň rozšíriť skupinu
osôb, ktorá môže o túto službu požiadať. Ak návrh podporia
poslanci na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva 28.
februára 2008, nová úprava bude účinná 15. dňom od vyvesenia
schváleného
Všeobecne záväzného nariadenia na
úradnej tabuli mesta,
teda od 15. marca
2008. Podľa nového
návrhu bude prepravná služba poskytovaná aj ťažko mobilným občanom – držiteľom preukazu ZŤP
so sprievodcom a tiež
občanom vo veku nad 65 rokov, ktorí sú podľa potvrdenia
lekára odkázaní na individuálnu prepravu. Títo nemusia už
predložiť ako bolo doteraz, posudok Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne, ale len potvrdenie od lekára. Tým sa
zjednoduší postup pri vydávaní rozhodnutia o poskytovaní
prepravnej služby a urýchli sa možnosť jej objednávania.
Ako postupovať, spresnila riaditeľka Sociálnych služieb
Mesta Trenčín, m.r.o. JUDr. Alena Fischerová, že „na
základe preukazu ZŤP so sprievodcom alebo príslušného potvrdenia od lekára (občania nad 65 rokov) si občania môžu
požiadať o poskytovanie tejto prepravnej služby. Po posúdení
ich žiadosti a priznaní služby sa stanú našimi klientmi. Potom
už stačí len dohodnúť konkrétne podrobnosti ohľadom ich
prepravy.“ Dosiaľ táto služba známa ako sociálne taxi bola
poskytovaná len po predložení posudku o nároku na takúto
službu občanovi, ktorý vydával Úrad práce, sociálnych vecí
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a rodiny v Trenčíne. Podľa JUDr. Aleny Fischerovej bol takto
vymedzený okruh osôb veľmi úzky a nepokrýval požiadavky
občanov odkázaných na individuálnu prepravu. O posudok
totiž požiadajú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne predovšetkým občania, ktorí požadujú kompenzácie ako
sú stomici, diabetici a podobne. Taktiež o preukaz ťažko zdravotne postihnutého občana žiadajú až v prípade, keď ho potrebujú na úľavy pri platbe za zdravotné a hygienické pomôcky. Občania, držitelia preukazu ZŤP so sprievodcom nemajú
posudok o tom, že
sú odkázaní na individuálnu prepravu a
nové posúdenie občana pre potreby
poskytovania
prepravnej služby je na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trenčíne zdĺhavé
a pre ťažko mobilných občanov obtiažne. V prípade využívania tejto služby
občania zaplatia 8 Sk/km, v prípade čakania 30 Sk stojné za
každú začatú hodinu.
Vlastné poznámky
Aktivita futbalových rozhodcov sa uskutočňuje nielen na
futbalovom trávniku, ale aj mimo neho, najmä pri organizovaní spoločenských a športových podujatí s humánnym
podtextom. Na ich konte činov sa v poslednom období
zaznamenali ako napríklad :
- bezplatné darovania najvzácnejšej tekutiny, krvi;
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- zorganizovanie finančnej zbierky na nákup plazmového
televízora, hračiek a iných školských potrieb pre detské
oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne;
- odovzdanie finančného výťažku z plesu futbalových rozhodcov zo dňa 16. februára 2008 geriatrickému oddeleniu
Fakultnej nemocnice v Trenčíne na zakúpenie vecí pre pacientov ako sú vozíky, postele a podobne. Posledný šľachetný čin ocenila aj primárka tohto oddelenia MUDr.
Terézia Drobná, ktorá všetkým poďakovala za preukázanú
pomoc.
Už spomenuté posledné podujatie malo dohru na
geriatrickom oddelení
Fakultnej
nemocnice
v Trenčíne dňa 4. marca 2008, keď primárka
tohto oddelenia MUDr.
Terézia Drobná prevzala z rúk predsedu organizačného
výboru
plesu futbalových rozhodcov Patrika Buriana vecné dary pre pozľava – MUDr. T erézia Drobná, Patrik Burian
treby klientov svojho oddelenia viac 45 000 Sk. Z vecných darov najviac zaujali tri kusy antidekubitných matracov, určených pre stále ležiacich pacientov.
Vlastné poznámky
Výstavisko Expo Centrum s.r.o. Trenčín bolo dňa 10. apríla
2008 miestom konania jubilejného 10. ročníka výstavy Zdravý životný štýl, v rámci ktorej usporiadala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 2. ročník
vedeckej konferencie pod názvom „Ošetrovateľstvo a zdravie“. Účastníkov konferencie privítal dekan Fakulty zdravot664

níctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.
MUDr. Ján Bielik, CSc. Program konferencie prebehol
v troch blokoch, v ktorých odznelo 18 prednášok a 24 posterov. Prednášky po obsahovej stránke sa dotýkali všetkých
vekových kategórií našej spoločnosti s osobitným zreteľom na
podporu zdravia v rodine, na výchovu k zdraviu detí predškolského veku, na zdravý životný štýl študentov, na dospievanie, intímny život mladých ľudí, manželstvo a rodičovstvo,
ale i na život seniorov.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 175/1/08
Krátke, ale pritom vecné bolo zasadnutie Detského parlamentu Mesta Trenčín dňa 9. apríla 2008. Predsedal mu viceprimátor Tomáš Vaňo za účasti pracovníčky Útvaru školstva
a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Ľubica
Kršáková. Hlavnou témou sa vďaka návšteve aktivistiek
z Materského centra Srdiečko stala tohtoročná Míľa pre
mamu. V úvode zasadnutia mladí poslanci prezentovali svoju
snahu pomôcť pri
čistení od odpadkov okolia ich
škôl, ale aj iných
miest v meste a to
nielen v rámci hodín
pracovného
vyučovania, resp.
pestovateľských či
technických prác,
ale aj v rámci dobrovoľníckej mimoškolskej činnosti. Viceprimátor navrhol
skoordinovať túto činnosť v rámci kampane Pekný Trenčín.
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Mladí chcú vidieť výsledky a sami radi skontrolujú riešenie
problémov. Skonštatovali, že oproti minulosti sú konečne linky autobusov označené „i“ – čkom, čím je označovaný nízkopodlažný autobus vhodný aj pre vozíčkarov. Od zástupcu
Základnej školy Trenčín, Bezručova vyšiel návrh na zorganizovanie spoločného športového podujatia pre žiakov základných škôl a detí z detských domovov. Mgr. Ľubica Kršáková
navrhla situovať turnaj do športového areálu pri Základnej
školy Trenčín, Ul. L. Novomeského a zorganizovať ho v období osláv Dňa detí. S predloženým návrhom a termínom mladí poslanci súhlasili. Zostatok stretnutia bolo venované podujatiu „Míľa pre mamu“, ktoré by sa malo uskutočniť pri
príležitosti Dňa matiek. Pôvodne myšlienka Guinessovho
rekordu sa transformovala do zaujímavého popoludnia pre
rodiny s deťmi. Členovia detského parlamentu prisľúbili pomoc pri organizovaní podujatia čo sa týka propagácie i priamej účasti na stanovištiach s programom pre deti.
Vlastné poznámky
Dňa 29. a 30. apríla sa areál výstaviska Expo Center a.s. v
Trenčíne stal miestom stretnutia zdravotníckych a farmaceutických odborníkov na 4. ročníku medzinárodnej zdravotníckej
a farmaceutickej výstavy Medipharm 2008. V ôsmych pavilónoch sa na celkovej ploche 830 m 2 predstavilo 55 vystavovateľov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí vo svojich
expozíciách prezentovali laboratórnu techniku, stomatologické
nástroje a materiály, vybavenie zdravotníckych zariadení,
diagnostické a terapeutické prístroje, postupy a zariadenia.
Svoj priestor dostali aj farmaceutické firmy. Celý areál trenčianskeho výstaviska bude naplnený prezentáciou firiem a
bohatým odborným sprievodným programom zameraným na
interaktívne školenia zamestnancov z oblasti zdravotníctva,
semináre, prednášky a konferencie, ktorých sa zúčastnilo cca
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1300 lekárov a zdravotníckeho personálu. Na slávnostnom
otvorení výstavy sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Ivan Valentovič, ktorý vo svojom
príhovore sa poďakoval za pozvanie na výstavu. Osobitne
zvýraznil, že „hlavným cieľom ministerstva zdravotníctva je
zabezpečiť primeranú zdravotnú starostlivosť, zvýšiť kvalitu
a dostupnosť pre občanov, samozrejme pri efektívnom využívaní pridelených finančných prostriedkov. Našim zámerom
je tiež zavádzanie novej prístrojovej techniky, ktorá skvalitňuje diagnostiku a terapiu“.
Atraktívnosť tohto významného podujatia umocnila prítomnosť všetkých najvýznamnejších komôr a asociácií v úlohe
odborných garantov – Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárnická komora, Regionálna komora zubných lekárov Trenčín, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky,
Asociácia nemocníc Slovenska, Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčianska stomatologická
akadémia sústavného vzdelávania, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj Komora medicínsko –
technických pracovníkov. Vďaka ich odbornej spolupráci bol
aj tento rok pripravený kvalitný odborný sprievodný program.
Z neho možno spomenúť :
- 7. ročník celoštátnej odbornej konferencie „Nové trendy
v medicínsko-technickej praxi“,
- konferencia rady Asociácie nemocníc Slovenska,
- 2. ročník Považských stomatologických dní – sekciu sestier
a sekciu lekárov,
- odborný workshop pracovníkov preventívneho pracovného
lekárstva regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na tému „Ochrana zdravia pri práci“,
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- školenie členov Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek,
- konferencia asistentov hygienickej služby a ich odborných
pracovníkov na úseku epidemiológie na tému „Aktuálne
problémy v terénnej epidemiológii, prevencia nozokomiálnych nákaz, dezinfekcia a sterilizácia“,
- diskusné fórum pre lekárov prvého kontaktu, špecialistov
a zdravotníkov na tému „Význam dotazníka v ambulantnej
praxi“,
- stretnutie zdravotných sestier a zdravotníkov.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 212/1/08
Aj mesto Trenčín sa zapojilo do podujatia organizovaného
Úniou materských centier na Slovensku „Míľa pre mamu“,
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. mája 2008 29 mestách na
Slovensku. Cieľom podujatia bolo pripomenúť význam a
hodnotu materstva, posilniť spoločenské ocenenie mamičiek,
poukázať na problémy a bariéry, ktoré musia rodičia s malými
deťmi v živote prekonávať a osláviť takto netradičným spôsobom tento sviatok.
Oproti predchádzajúcemu ročníku, kedy podujatiu neprialo
počasie, tak tento rok ho rozdávalo plným priehrštím. Na
druhej strane dospelí účastníci podujatia hneď po štarte museli
prekonať nebezpečie číhajúce pre ich deti z otvorených jám
i keď zabezpečených ochrannými stuhami. S úderom 16, 00 h
prestrihol primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pred
Materským centrom Srdiečko na Hviezdoslavovej ulici žltú
stuhu otvorenia podujatia a jeho účastníci sa rozbehli na trasu
vyznačenú žltými šípkami. Peletón podujatia sa postupne
zastavoval na registračných miestach na trase pešia zóna
Hviezdoslavovej ulice, Vajanského ulica, Hviezdova ulica,
Palackého ulica a ukončil svoje putovanie v cieli na Mierovom
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námestí pred Mestským úradom v Trenčíne. Účastníci, ktorí
úspešne absolvovali trasu, dostali drobné odmeny.
Súčasťou podujatia bol bohatý sprievodný program na
Mierovom námestí, v ktorom vystúpila tanečná skupina
Goonies, baletky štúdia Jany Oravcovej, tanečná skupina
ZAJO, orientálne tance detskej skupiny Džamal, karatisti
a Big Band Základnej umeleckej školy z Bánoviec nad Bebravou. Konečnú bodku za vydareným dňom dalo vyhlásenie
výsledkov, podľa ktorého sme sa dozvedeli, že podujatia sa
zúčastnilo 470 osôb, čo je oproti predchádzajúcemu ročníku,
ktorého sa zúčastnilo 230 osôb, zvýšenie o 104,3 %.
Vlastné poznámky
Na tohoročnom
12. ročníku Dni
narcisov, nesúci
sa pod sloganom
„Povedzte to kvetom“ sa na celom
Slovensku
vyzbieralo 24.265.399
Sk, čo je oproti
predchádzajúcemu
roku nárast o viac
ako 17 %. V Trenčianskom kraji vyzbierali dobrovoľníci takmer 2.470.000 Sk. Už spomínaná čiastka sa získala zasielaním
SMS správ do sietí dvoch mobilných operátorov, prispením na
účet, ale najviac príspevkov pochádzala z pokladničiek, ktorými vyšlo do ulíc viac ako pätnásťtisíc dobrovoľníkov.
Trenčianske noviny 12.05.2008
Pomocná evidencia 267/1/08
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Vopred avizovaným stretnutím seniorov s herečkou Máriou
Kráľovičovou dňa 12. mája 2008 v Centre seniorov na
Osvienčinskej ulici, začala sa séria stretnutí so zaujímavými
osobnosťami slovenskej kultúry, vedy, športu a umenia.
Prítomnosť už spomenutej významnej osobnosti divadelnej
scény, známej aj z nespočetných rozhlasových a televíznych
inscenácií, vyvolalo nebývalý záujem a zaplnilo do posledného miesta priestory stretnutia. Po privítaní vzácneho hosťa
a účastníkov stretnutia Andrejom Lecom na pôde Centra
seniorov odovzdali kytice kvetov Márii Kráľovičovej správca
Centre seniorov Milan Gabrhel a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie
Janka Fabová. Milé stretnutie moderovala redaktorka Trenčianskej televízie Eva Mišovičová, ktorá v úvode charakterizovala Máriu Kráľovičovú ako „osobu plnej elánu a sviežosti,
ktoré plným priehrštím rozdáva okolo seba. Svoju energiu
nabíja doskách Slovenského národného divadla už šesťdesiat
rokov. Je prvou televíznou herečkou. Za svoje umenie
množstvo ocenení,
z ktorých
možno
spomenúť Národná
umelkyňa, Kvet Thálie, osobnosť televíznej
obrazovky
a mnohé ďalšie. Svoje vystúpenie Mária
Kráľovičová nemohla nezačať inak, ako
ju všetci poznáme,
poéziou. Pre toto popoludnie si vybrala báseň Jána Kostru „Na
návšteve po mnohých rokoch“, ktorou zaspomínala na svoj
rodný kraj, Záhorie. Priebeh stretnutia malo neformálny cha-
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rakter a prítomných besedníkov zaujímali rôzne drobnosti z jej
umeleckého života.
Vlastné poznámky
Prácu zdravotných sestier už po tretíkrát ocenila Regionálna
komora sestier a pôrodných asistentiek, pri príležitosti Dňa
sestier v stredu 14. mája 2008. Ocenenie Biely kríž prevzali
všeobecné zdravotné sestry Eva Ďurinová, Marta Kremeňová,
Marta Majerníková a pôrodná asistentka Anna Kvetáková.
Všetky ocenené zdravotné sestry sú dlhoročné pracovníčky
Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Eva Ďurinová pôsobí v
detskej oftalmologickej ambulancii. Pracovať ako sestrička
začala na očnom oddelení, neskôr sa venovala v materskej
škole deťom s poruchami binokulárneho videnia. „Práca
zdravotnej sestry ma bavila už odmalička, hlavne práca s
deťmi a vykonávam ju už tridsaťpäť rokov. Človek musí mať
k takejto práci vzťah. Ak sa vykonáva svedomito, plynie z nej
dobrý pocit,“ povedala Ďurinová. O pacientov na krčnom
oddelení sa stará ďalšia ocenená Marta Kremeňová a už
tridsaťšesť rokov na gynekologicko-pôrodníckom oddelení
Anna Kvetáková. „Práca zdravotnej sestry nie povolaním, ale
poslaním,“ povedala Marta Majerníková, ktorá je v súčasnosti sociálnou sestrou. Začínala pred vyše tridsiatimi rokmi
na infekčnom a neskôr prestúpila na psychiatrické oddelenie.
„Ocenenie beriem v prvom rade ako výzvu do ďalšej práce a
poďakovanie všetkým mojim kolegyniam. Sociálna problematika je veľmi zaujímavá, veď zdravotníctvo, choroby a sociálne veci idú ruka v ruke. Doba je ťažká, musíme si položiť
otázku, čo s ľuďmi, ktorí sú sami a chorí. Čo s nimi bude a kto
im pomôže, keď sa vrátia z nemocnice domov. Pokiaľ človek
nemá vo svojom srdci, že chce druhým pomáhať, tak by to
robiť nemohol. Každý človek vyžaduje iný prístup. Preto sa aj
my, zdravotné sestry, musíme vedieť vcítiť do pocitov človeka
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a pomôcť mu uľahčiť jeho ťaživú zdravotnú alebo sociálnu
situáciu.“
Oceneným sestrám pogratuloval riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Martin Chren. Pri tejto
príležitosti povedal, že v oblasti odmeňovania máme ešte veľa
rezerv, hlavne v období zavedenia eura. „Budú to ťažké časy,“
skonštatoval. Podľa riaditeľa by sa však malo ohodnotenie
práce zdravotných sestier zlepšiť. Ich práca je náročná po
fyzickej i psychickej stránke a nie je docenená.
Trenčianske noviny 19.05.2008
Pomocná evidencia 299/1/08
Mesto Trenčín deň 24. máj 2008 sa stalo hlavným mestom
klaunov, keď sa ich zhromaždili na stovky. Nečudo, veď
mesto si pripomenulo Deň klaunov. Okrem divadelníkov
a detí v šašovských kostýmoch sa ho zúčastnili aj rôzne
postavičky, figúrky a ďalší detskí miláčikovia s motívom klauna, ktorých si deti zobrali so sebou na námestie. Tohtoročný
už 3. ročník benefičnej akcie Deň klaunov mal ústrednú tému Hračky, preto tými
najdôležitejšími
boli práve hračky
klaunov, šašov a gašparkov. Účinkujúci sa počas trojhodinového programu „hrali“
na dvoch divadelných scénach s tými najrôznejšími rekvizitami – dominoval reprezetatívny výber žonglérov vrátane
svetového rekordéra Milana Roskopfa. S témou bolo zladené
aj predstavenie Slovenského umeleckého kolektívu „Gašparko“, ktoré deti veľmi zaujalo.
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Najočakávanejším momentom podujatia však bol pokus o
„hračkársky rekord“, za ktorým stal pokus o vytvorenie, čo
najdlhšej a najpočetnejšej reťaze detí so svojimi hračkami.
Konečným cieľom bolo prekonanie košického rekordu z roku
2004, v ktorom sa za ruky držalo 464 detí a ich hračkových
miláčikov. S napätím sa čakalo či smelé predsavzatie
organizátorov, prekonanie už spomínaného rekordu sa podarí.
Do vytvoreného priestoru, ohraničeného farebnými
červeno-bielymi stuhami s úderom hodín na mestskej veži
začali sčítací komisári vpúšťať deti so svojimi hračkami.
Úlohou klaunov bolo po vpustení detí do ohraničeného areálu
vytvárať reťaz – dieťa-hračka-dieťa... Nakoniec sa to podarilo,
keď po sčítaní a overení údajov komisár z Agentúry Slovenské
rekordy Igor Svitok vyhlásil, že v Trenčíne bol vytvorený
nový slovenský rekord v kategórii „najdlhšia živá reťaz detí a
hračiek“ a vytvorilo ho 512 detí. Mesto Trenčín tak získalo
certifikát z Knihy slovenských rekordov. Zmysel pre recesiu
a radosť z neobvyklých situácií
preukázal aj veľvyslanec Holandského kráľovstva
v Slovenskej republike
Rob
Swartbol, ktorý
tak ako minulý
rok, aj tento raz
prijal pozvanie
a Dňa klaunov sa zúčastnil.
Benefičnú akciu zorganizovala Trenčianska nadácia v prospech svojho Fondu Dr. Klaun. Cieľom bolo spojiť zábavu
a dobrú myšlienku, predstaviť prácu Dr. Klaunov – divadelníkov, ktorí so svojimi veselými predstaveniami cestujú za
673

tými deťmi, ktoré ich postihnutia alebo choroby prinútili
prežívať veľkú časť svojho detstva v špecializovaných
inštitúciách bez rodičov a svojich najbližších. Počas celej
akcie prebiehala verejná zbierka, ktorej výťažok bol určený
pre Fond Dr. Klaun
– dalo sa do nej prispieť nielen kúpou
klaunovského nosa,
alebo vložením peňazí do pokladničiek. Najzvláštnejšou formou verejnej
zbierky bola možnosť darovania a kúpy hračiek. Hračky darované a zozbierané v Bratislave, Trenčíne a holandskom Utrechte si mohli návštevníci počas Dňa
klaunov kúpiť a výnos z predaja sa stal súčasťou zbierky. Počas Dňa klaunov sa vyzbieralo 75.278 Sk. Do zbierky prispeli
aj Slovenská sporiteľňa finančným darom 40.000,- Sk, firma
Hoektransport Nederland finančným darom 1.050 € a Hokejový klub z Utrechtu finančným darom 750 €.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 258/1/08, 285/1/08
Detské sociálne zariadenie DEMY Trenčín na Novinách
dňa 3. júna 2008 opäť po roku ožilo tradičným podujatím
„Čarbičky – Farbičky“, ktorého sa zúčastnili deti sociálnych
zariadení Trenčianskeho kraja z Domino Prievidza, Domova
sociálnych služieb Adamovské Kochanovce, Denného stacionára združenia na pomoc mentálne postihnutých v Trenčíne,
Chráneného bývania na Juhu, Špeciálnej základnej školy internátnej v Trenčíne a usporiadateľského detského sociálneho
zariadenia DEMY Trenčín. Krásne hrejivé jarné slniečko vyt674

vorilo predpoklady, aby sa utužili a nadviazali priateľstvá detí
z jednotlivých zariadení. Na podujatí všetky detí a hostí, medzi ktorými nechýbal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler a riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Dušan Lobotka, privítal riaditeľ DEMY Trenčín Mgr.
Tibor Gavenda. Na
siedmich pracoviskách, na ktorých deti
maľovali, vystrihovali, lepili, pripravovali umelecké predmety z dreva a keramiky pomáhali študentky Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Po dobrom obede prišli medzi deti hasiči Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, ktorí
deti zoznámili so svojou činnosťou.
Vlastné poznámky
Traja klienti z Centra sociálnej pomoci – chráneného
bývania na Juhu v Trenčíne sa zúčastnili v dňoch 4. – 6. júna
4. ročník Medzinárodných
rybárskych pretekov mentálne postihnutých Zlatá rybka
2008 organizovaný Domovom sociálnych služieb pre
deti a dospelých Šoporňa –
Štrkovec. Trenčianski športovci až na štvrtý raz dosiahli
vytúžené víťazstvo, keď za
tri hodiny vylovili 30 rýb,
z toho päť kaprov. Uznanie prítomných im patrilo aj za
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najväčší úlovok, ktorým bol 52 cm dlhý kapor o hmotnosti 3,5
kg. Úspešným rybárom srdečne blahoželáme!
Vlastné poznámky
Na nenahraditeľnosť krvi a vzácnosť ľudí, ktorí túto
tekutinu darujú, upozornila v rámci Svetového dňa darcov krvi
dňa 14. júna 2008 prezidentka Slovenského červeného kríža
PhDr. Helena Kobzová pri odovzdávaní zlatých a diamantových medailí Jána Jánskeho a Jána Kňazovického mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi. Oslavy dňa darcov
majú za cieľ propagovať na viacerých miestach myšlienky darcovstva
a súčasne poďakovať obetavým ľuďom. „I keď ľudstvo dokáže lietať
do vesmíru, krv dokážeme získať iba
vďaka ľuďom,“ zdôraznila prezidentka, ktorá zdôraznila, že
v dnešnej dobe nie je samozrejmosťou myslieť na druhých.
„Dnes sú v centre pozornosti iné hodnoty ako empatia, súcit či
obetavosť.“ Jedným z majiteľov Kňazovického medaily, ktorá
sa dáva mužom za viac ako sto odberov krvi, je Ján Šmatlák
z Trenčína. Darcovstvo je podľa jeho slov v ich rodine tradíciou. „Darovával dlhé roky môj otec, tak som túto štafetu po
ňom prebral,“ vysvetlil. Bánovčan Jiří Prùžek daroval krv po
prvýkrát v maturitnom ročníku. No vtedy to nebolo z nejakých
humanitných dôvodov „chceli sme sa uliať zo školy, a tak sme
v apríli šli celá trieda darovať krv.“ Odvtedy daroval krv už
126 - krát. „Teší ma, že viem, že som zdravý a môžem tým
pomáhať.“ Jozef Kvasnica daruje krv od roku 1975. „Začal
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som na vojne a odvtedy som daroval už stokrát,“ upresnil.
Dôvod je vraj veľmi jednoduchý. „Po odbere sa cítim dobre a
myslím si, že keď si človek obmieňa krv, je zdravší,“ dodal.
Po prvýkrát sa oceňovali darcovia krvi v roku 1945.
Bronzovú, striebornú a zlatú plaketu začali udeľovať od roku
1971. V roku 2002 začal Slovenský Červený kríž odovzdávať
aj Pamätnú plaketu Vladimíra Krišlu a od roka 2007 aj
medailu Jána Kňazovického.
Trenčianske noviny 07.07.2008
Pomocná evidencia /1/08
Počas dvojdňového monitoringu skompletizovaných projektov fondov Európskej únie, realizovaných v programovacom
období 2004 – 2006, navštívili v utorok 17. júna 2008
zástupcovia Európskej komisie DG Regio pod vedením riaditeľa direktoriátu Alejandra Checcchi Langa a pra-covníka
zodpovedného za Slovensku republiku Jo-zefa Stahla, ako aj
pracovníci Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky aj
Centrum sociálnych
služieb Juh v Trenčíne. Priamo v Centre
sociálnych služieb ich
sprevádzal
riaditeľ
Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Dušan Lobotka, riaditeľ zariadenia Ing. Igor Šumaj
a zodpovední pracovníci sociálneho odboru a odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Centrum sociálnych služieb Juh v Trenčíne je jedným zo zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho samo677

správneho kraja, v ktorých rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra zrealizoval od roku 2006 sedem veľkých projektov. Prostredníctvom nich Trenčiansky samosprávny kraj okrem spomínaného Centra sociálnych služieb Juh zmodernizoval aj sociálne
zariadenia na Myjave, v Púchove – Nosiciach, v Dubnici nad
Váhom, v Dolnom Lieskove. Modernizačný zdravotnícky projekt bol úspešný aj v Myjavskej nemocnici a v Strednom odbornom učilišti Jána Ribaya v Bánovciach nad Bebravou, kde
vznikla prvá pilotná škola na vzdelávanie pracovníkov pre
automobilový priemysel. V rámci tohto operačného programu
Trenčiansky samosprávny kraj preinvestoval viac ako 65
miliónov Sk.
Zateplenie navštíveného Centra sociálnych služieb na Juhu
v Trenčíne si vyžiadalo 14,5 milióna Sk a bolo ukončené
koncom roka 2007. Predpokladaná úspora na energiách by
mala predstavovať
30 %. Riaditeľ direktoriátu A. Ch.
Lang sa podrobne
zaujímal
o podmienky bývania 180
klientov
centra,
o doplnkové služby,
ktoré môžu využívať,
o systémové
i celoživotné vzderiad. CSS v T renčíne Ing. Igor Šumaj zoznamuje so sociálnym zariadením
lávanie
pracovníkov zariadenia a celého Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Ocenil skutočnosť, že súčasťou politiky predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja je zlepšovanie životných podmienok obyvateľov zariadení. Zaujali ho pilotné projekty regionálnej samosprávy v oblasti vzdelávania i skutočnosť, že
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práve Trenčiansky samosprávny kraj, ako jediný na Slovensku
modernizoval zdravotnícke zariadenie vo svojej pôsobnosti
(nemocnica Myjava) prostredníctvom štrukturálnych fondov
Európskej únie. Centrum sociálnych služieb na Juhu si dôkladne poprezeral. Vyzdvihol úroveň zariadenia a osobne poďakoval všetkým klientom, ktoré pripravili pre hostí krátky
kultúrny program. Alejandro Checcchi Lang vyjadril presvedčenie, že sa urýchlene podarí vyriešiť aj znečisťovanie životného prostredia z neďalekej kotolne, ktorá je v skúšobnej lehote a biomasou bude vykurovať celé sídlisko. Na záver predstaviteľom samosprávy poprial veľa tvorivých síl a podobných
úspechov pri realizácii ďalších europrojektov.
Vlastné poznámky
Dňa 28. júna 2008 sa uskutočnilo v Kultúrnom centre Dlhé
Hony v Trenčíne vyhodnotenie 21. ročníka Akadémie tretieho veku. Jeho úvod patril vystúpeniu speváka Juliana
Kupku za doprovodu klaviristky Mgr. Milice Ilčíkovej a skupiny tanečníkov z Folklórneho súboru Véna pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne. Po uvítaní poslucháčov a hostí
pokračoval program
ocenením zakladateľky akadémie a bývalej primárky geriatrického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Rút Kratinovej pri príležitosti životného jubilea
80. rokov čestným členstvom Slovenskej jednoty dôchodcov
a čestnou predsedníčkou Okresnej organizácie Slovenskej
jednoty dôchodcov v Trenčíne, ktoré jej odovzdal Ing. Jozef
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Mikloš a k významnému životnému jubileu jej blahoželal
kyticou kvetov aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler.
V pracovnej časti podujatia predseda Okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš
predniesol hodnotiacu správu o priebehu akadémiu. Pre osvieženie pamäti uviedol, že „jedine
v Trenčíne od roku
1992 nepretržite sa
organizuje Akadémia tretieho veku
a dnes sa slávnostne skončil jej 21.
ročník.“
V jeho
zimnom a letnom
semestri sa uskutočnilo desať seminárov, na ktorých odzneli
jeden až tri prednášky, obsahovo zamerané na aktuálne otázky
zaujímajúce dôchodcov a to z oblasti rozvíjania ich právneho
vedomia, starostlivosti o zdravie v dôchodkovom veku, bezpečnosť, zoznamovanie so záľubami členov a podobne. Prednášatelia odborne zoznamovali s danou tematikou tak, aby jej
všetci poslucháči rozumeli. Priemerná účasť cca 120 poslucháčov na jednom
seminári tiež potvrdzujú správnosť
výberu jednotlivých tém prednášok. Na záver hodnotenia Ing. Jozef
Mikloš, Ing. Branislav
Celler
a štátny tajomník
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Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing. Jozef Habánik, PhD. odovzdali 104 poslucháčom akadémie, ktorí sa
zúčastnili najmenej šiestich seminárov Osvedčenie o absolvovaní ročníka. Vyhodnotenie potom pokračovalo kultúrnym
programom, v ktorom vystúpil Spevácky zbor Studienka
z Chocholnej – Velčíc pod vedením Anny Petrovej a Spevácky zbor Dolinečka zo Soblahova pod vedením Emílie
Fabovej.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 277/1/08
Vyzbierané prostriedky pre Organizácie muskulárnych dystrofikov v ôsmom ročníku verejnej zbierky boli určené na
kompenzačné pomôcky. Podľa informácií z Organizácie muskulárnych dystrofikov, jej členovia za pomoci dobrovoľníkov
vyzbierali v roku 2008 v 60 mestách na Slovensku takmer
jeden milión Sk (971.944 Sk). Tento ročník bol v Trenčíne
úspešnejší ako minulý. Podľa Jarmily Gabrišovej, ktorá sa na
organizovaní akcie podieľala. Na dvoch stanovištiach vyzbierali spolu 36.472 Sk, čo je viac o osemtisíc Sk. V Trenčíne
sa o zbierku zaslúžili Veronika a Janka ale aj Monika
Nagyová, Nikola Bozíková, Mirka Masárová a Eliška Šalamúnová, Kristína Bočáková a Zuzana Vašková. Medzi pomocníkmi nechýbali ani žiaci zo Základnej školy Jána Lipského, materskej školy v Trenčianskych Stankovciach a Základnej cirkevnej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad
Váhom. Okrem novomestských futbalistov a členov atletického klubu z tohto mesta sa do akcie zapojila aj posádka z
Prístavu vodných skautov z Trenčína pod vedením Ondreja
Odokienka. Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky
na nákup kompenzačných pomôcok potrebných pre ľudí so
svalovou dystrofiou, lebo tieto štát nehradí, alebo uhrádza len
časť. Keďže svalová dystrofia je progresívne – postupne sa
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zhoršujúce ochorenie svalov, spôsobujúce ich postupné
oslabovanie, preto časom vedie k odkázanosti na rôzne
pomôcky. Medzi ne patria zdviháky, elektrické vozíky, špeciálne mechanické vozíky, elektrické polohovateľné postele
pri najzávažnejších prípadoch dýchacie prístroje, oxigenátory,
ambuvaky, odsávačky hlienov a iné špecifické pomôcky.
Vlastné poznámky
Neuveriteľný zážitok so silnými pocitmi zažili deti z
Domova sociálnych služieb DEMY v Trenčíne dňa 14. augusta 2008, ktoré pre ne pripravili futbalisti AS Trenčín na
mestskom štadióne v Trenčíne na Sihoti. Najprv im pomohli
im vydriapať sa na tribúnu. Niektoré to s podporou zvládali
samé, ale iné pevne sediace v invalidných vozíkoch, boli
odkázané výsostne na pomoc hráčov a rodičov. Kým sa deti
zoskupili v sektore fanúšikov AS Trenčín, priaznivci
rozprestreli transparenty, vytiahli šále, megafón a fotenie
spoločného kalendára postihnutých detí a futbalového klubu sa
mohlo začať.
Kompletný káder seniorov AS Trenčín, symbolická
jedenástka detí z Domova sociálnych služieb DEMY, skupina
fanúšikov AS, vždy usmiati klauni, ochotní dobrovoľníci ako
aj všetci zainteresovaní sa pustili do práce krátko pred pondelkovým predpoludním. Idea nafotenia
spoločného
kalendára zrela dlhšiu dobu. „Už počas
minulej sezóny sme
mali podobný zámer. Chceli sme nafotiť kalendár futbalistov
s deťmi.
Akosi nám, ale chý682

bal správny nápad. Po otvorení užšej spolupráce s Fondom Dr.
Klauna, sa nám motívy a smerovanie obrázkov na kalendári
začali rysovať akosi automaticky,“ uviedol marketingový
manažér klubu Igor Schlesinger. Zároveň dodal, že „tento
projekt nemá nič spoločné so športovými výsledkami mužstva.
Zábavu chceme prinášať nielen v rámci povinných deväťdesiatich minút, ale aj v podobe spoločensko-kultúrnych podujatí. Fotenie s postihnutými deťmi malo na všetkých nás navyše výchovný dopad. Isté veci sme si začali uvedomovať
trošku inak. Mnohí sme prehodnotili rebríček hodnôt.“
Na začiatku stretnutia s deťmi sa najskôr hľadala správna
pohoda, ale po chvíli sa všetky ich rozpaky rozplynuli. „Fotografovanie bolo prvou akciou detí po ich návrate z júlových
prázdnin. Mnohé z nich sa po mesačnom pobyte doma vracali
do DEMY smutné. Toto podujatie ich rozveselilo. Na začiatku
možno pôsobili trošku rozpačitým dojmom, ale postupne sa do
fotografovania
absolútne vžili,“
vysvetľovala
manažérka Fondu Dr. Klauna
Ing. Jana Sedláčková. Počas
akcie bol veľmi
aktívnym
elementom fotograf
Radovan Stoklasa, ktorý s
deťmi z DEMY
zažil vo svojej praxi nejeden úsmevný zážitok v minulosti.
O podujatí na štadióne povedal „O profesionalizme klaunov
sme vedeli veľa, ale herecké umenie futbalistov bolo pre nás
tak trošku neznámou. Dúfali sme ale, že svoje role pochopia a
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že ich zvládnu. To sa napokon naplnilo. Nuž a deti sme
nechali do obrázkov voľne vplávať. Ich činnosť sme nijako
silene nekoordinovali. Naopak, všetci ostatní sme sa snažili
prispôsobiť sa im. Toto fotenie ma skutočne naplnilo. Podľa
mňa malo obrovský význam.“
Tento názor podporili i účinkujúci. „Je to zábavné, trénovať
futbalistov. Kričal som na nich, nech viac behajú a nech sa
snažia,“ usmieval sa Martin Sládek vyžívajúci sa z určenej úlohy šéfa realizačného tímu. „Vynikajúce, milé, krásne.
Nad očakávanie! Najsilnejšie som vnímal tú improvizáciu. Pri
inštalácií jednotlivých záberov sa vykľuli neuveriteľné gegy.
Chytľavá atmosféra nás všetkých rozosmievala,“ konštatoval
Klaun Adino utierajúc si spotené čelo v 30 0 C tepla. „Som
milo prekvapený. Priznám sa, očakával som, že to bude oveľa
ťažšie. Nielen pre deti, ale aj pre futbalistov a pre nás,
klaunov. Je to určite veľmi zaujímavá skúsenosť,“ pripojil
svoju reakciu ďalší zo šašov stvárnený Vladom Kulíškom.
Futbalisti AS Trenčín sa zhostili nielen úlohy fotomodelov,
ale aj ochrancov detí. Usmiaty Lukáš Šebek ochotne sprevádzal trénera Martina po schodoch do šatní i späť. Pri presúvaní vozíkov
či premiestňovaní pohybovo limitovaných detí
nešetrili silami
ani ostatní hráči.
„Nič
podobné
som zatiaľ nezažil. Je to zaujímavá akcia,“
usmieval sa Roman Gergel, vymieňajúci si na jednej z fotografií výstroj s klaunom. „Mňa
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fotili v posilňovni. S deťmi sme robili špeciálne cvičenia na
lýtka,“ pridal sa do debaty Martin Kasálek. „Je to tu
perfektne zorganizované. Sme radi, že môžeme spolupracovať
na takomto milom podujatí. Niečo podobné som zažil aj
v Senci,“ pridal skúsenosť Lubor Knapp. Prístup futbalistov
ocenili aj vďační rodičia. „Deti sú spokojné. Skutočne to bol
skvelý nápad. Som rada, že sa chalani z AS Trenčín tak
bezprostredne ujali detí. Je to pre ne určite nová skúsenosť –
dresy, štadión, futbalisti. Integrácia chorých detí medzi
zdravých ľudí je skrátka úžasná,“ pochvaľovala si
bezstarostnú atmosféru na fotení Dagmar Pisetová, matka
klientky Denisky navštevujúcej DEMY.
Trenčianske noviny 11.08.2008
Pomocná evidencia 427/1/08
Kristína Muráriková z Trenčína, ktorú na dovolenke v
Bulharsku neznámi páchatelia prepadli a brutálne zbili, sa po
dvoch týždňoch pobytu nie práve ideálnom na čistotu a opateru v bulharskom zdravotníckom zariadení v Burgase sa
uskutočnil lietadlom vďaka pomoci podnikateľa Borisa
Kollára. Jej skorý prevoz na Slovensko komplikovala nekompletentnosť španielskej zdravotnej poisťovne, u ktorej bola
Kristína poistená. Po pár dňoch bola prevezená z Bratislavy na
jednotku intenzívnej starostlivosti neurologického oddelenia
Fakultnej nemocnice v Trenčíne a potom by mala absolvovať
rehabilitačné cvičenia v Kováčovej.
Trenčianske noviny 11.08.2008
Nadácia Križovatka darovala Fakultnej nemocnici v
Trenčíne desať prístrojov na detekciu syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa. Nadácia, ktorá vznikla v roku 2008, má za cieľ
pomáhať ohrozeným deťom syndrómom SIDS. Preto sa podľa
správkyne Táne Tomasch snaží vybaviť všetky pôrodnícke
oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti
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monitormi BabySense. Tie reagujú na akúkoľvek zmenu
dýchania dieťaťa opticky aj zvukovo. Podľa primárky
novorodeneckého oddelenia MUDr. Eriky Oriškovej sa
syndróm náhleho úmrtia u dojčiat nevyskytuje často, no stáva
sa, že dieťa zomrie bez zjavného dôvodu. Netýka sa to iba
rizikových nedonosených detí, ktoré majú problémy so
zrelosťou centrálneho nervového systému, alebo s dýchaním
ale aj donoseným deťom. Podľa primárky sa pletence v krku
dieťaťa zablokujú a ono prestane dýchať. „Nevie sa prečo, ani
pri pitve nevedia zistiť dôvod,“ vysvetlila. Na záchranu
nedýchajúceho dojčaťa vraj stačí iba stimulácia prípadne
stlačenie hrudníka. „Aby sa dieťa zľaklo a prebralo sa,“
zdôraznila. Ak sa takéto niečo stane v nemocnici, nasleduje
rýchla reakcia personálu. Ani tu však nemôže sestra dozerať
neustále na všetky deti. Veľkou pomocou je podložka BabySense pri fototerapii. „Pri žltačke sú deti pod modrým svetlom
a tam sestrička nemôže vidieť zmeny farby dieťaťa,“ vysvetlila primárka. Alarm, ktorý sa spúšťa pri akomkoľvek nepravidelnom dýchaní, môže zabrániť aj iným komplikáciám,
ktoré má za následok slabšie okysličovanie krvi. V Trenčíne
pomôžu podložky aj nezrelým deťom v inkubátoroch. Tie
musia byť sústavne pripojené na prístroje, ktoré monitorujú
okysličovanie krvi a akciu srdca. „Sú veľmi drahé a nemáme
ich toľko,“ vysvetlila primárka. Riziko SIDS je u detí do
jedného roka života. U nedonosených detí sa riziko predlžuje
až do pätnástich mesiacov. „Tieto bábätká sú malé oproti fyziologicky zrelým novorodencom,“ vysvetlila správkyňa nadácie. Pre rodičov, ktorí sú v zlej finančnej situácii a chceli by
svoje dieťatko chrániť, podložky BabySense zapožičiava nadácia. Podľa primárky MUDr. Oriškovej mamičky majú
záujem o podložky najmä pri nedonosených deťoch, no sú aj
prípady, keď prístroj odporúčajú aj pri deťoch s predchádzajúcimi problémami.
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Slovensko je poslednou krajinou V-4, ktorá sa rozhodla
nakúpiť prístroje na detekciu syndrómu SIDS. Podľa MUDr.
Eriky Oriškovej je za tým chýbajúci kult dieťaťa na Slovensku. Nadácia, ktorá pokračuje v šľapajach českého zakladateľa Martina Rosineka, chce okrem vybavovania nemocníc
zvýšiť povedomie rodičov. Tristo prístrojov, ktoré dostali ako
dar od spoločnosti Sewex, priniesli do 36 nemocníc. „Máme
dopyt na päťsto kusov, tak ešte hľadáme sponzorov,“ upresnila Taňa Tomasch. Súčasne konštatovala, že trenčianska nemocnica nemala takéto prístroje. „V Čadci musela jedna zdravotná sestra stále dohliadať na dieťa,“ čím zdôraznila prínos
prístroja pre práce zdravotnej sestry. Za rapídnym znížením
výskytu syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa bol zákaz spania
detí na bruchu. Vtedy je vraj hlavička dieťaťa natočená a k
zastaveniu dýchania môže dôjsť skôr. Podľa primárky by malé
deti mali spať na tvrdej a rovnej podložke, v žiadnom prípade
by sa im nemali dávať pod hlavu vankúše. Zdôraznila, že „v
okolí dieťaťa nesmie byť nič, do čoho by sa mohlo zamotať.“
V postieľke s bábätkom by nemali byť ani plyšové hračky.
„Voľakedy sa zakazovalo aj spávať s rodičmi, dnes sa to opäť
preferuje, aby sa zlepšil vzťah matky a dieťaťa,“ tvrdí
primárka. Na druhej strane je však lepšie, ak dieťa spí s
matkou až vo väčšom veku, lebo sa stali prípady, keď matka v
spánku dieťa priľahla, alebo sa udusilo v perinách.. Pre dieťa
je taktiež dôležité spanie v nezafajčenom, vyvetranom prostredí s primeranou teplotou. „Treba dať pozor, aby dieťa nemalo nič tesné okolo krku,“ dodala.
Trenčianske noviny 11.08.2008
Pomocná evidencia 408/1/08
Športový areál v hodnote jednostotisíc korún pribudol v júlových dňoch v Detskom zariadení pre maloletých utečencov
v Hornom Orechovom. Tento areál s futbalovým, basketba687

lovým a volejbalovým ihriskom vznikol v priestore bývalého
ovocného sadu zásluhou sponzorov a brigádnickou činnosťou
vlastných zamestnancov. K rozšíreniu možnosti športového
vyžitia sa vyjadril riaditeľ zariadenia Mgr. Štefan Hlaváč –
„Nebola to ľahká úloha a od začiatku sme narážali na
problémy. Pri uskutočňovaní nášho plánu nám významne
pomohli sponzori, ktorí prispeli nielen finančne, ale aj svojimi
mechanizačnými prostriedkami pri stavebných prácach“.
Info Trenčín 31.07.2008
Pomocná evidencia 405/1/08
Trenčania sa môžu od 1. septembra 2008 združovať v novom Rodinnom centre Južanček v najväčšom trenčianskom
sídlisku Juh, ktoré je určené pre celé rodiny. Pre deti sú
pripravené tvorivé dielne, veselé cvičenia či podujatie s
názvom Zvedavé kráľovstvo, ktoré bude pripravovať chlapci a
dievčatá na vstup do materskej školy. Dospelí sa môžu tešiť na
prednášky i pravidelné burzy detského šatstva. Centrum je
určené prioritne pre deti od jedného do troch rokov, ale naša
činnosť je pre celú rodinu. Chceme spájať všetkých členov
rodiny a rodiny. Chceme vytvoriť „komunitné centrum“, kde
si celá rodina, malí aj veľkí nájdu svoje miesto,“ povedal pre
TASR predseda Občianskeho združenia Rodinné centrum
Južanček Mgr. Ľuboš Hamaj. Myšlienka založiť rodinné
centrum vznikla podľa neho z dôvodu, že rodiny, ktoré bývajú
na Juhu, doteraz nemali kam zobrať svoje deti v prípade, že im
neprialo počasie. Centrum prevádzkuje Občianske združenie
Rodinné centrum Južanček a o jeho chod sa budú starať najmä
dobrovoľníci z radov členov združenia. Postupne sa k nim
pridajú i ďalší dobrovoľníci. Rodičia, ktorí prišli na dnešné
slávnostné otvorenie, sa zhodli na tom, že myšlienka vytvoriť
centrum pre celé rodiny je úžasná. „Som rada, že sa tu na Juhu
niečo takéto otvára. Je tu málo možností pre deti, chodili sme
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do Srdiečka, ktoré je v centre mesta, ale toto máme bližšie,“
povedala mama šesťročného Adama a trojročnej Elišky Gabriela Panáková. „Je to super, od pondelka začíname chodiť
do tanečnej, tak už sa veľmi tešíme. Sme radi, že sa takéto
niečo otvorilo,“ uviedla Blanka Gábiková, ktorá sa na Tancujúcich tigríkov chystá so 16 mesačným Dávidkom. „Vítam
to, je to aktivita pre mamičky aj oteckov. Juh je veľký, deti tu
budú rásť stále a budú sa mať kde združovať. Určite je to
super aktivita,“ povedal Peter Ježík. Sídlom rodinného centra
sú priestory Základnej školy na Východnej ulici v Trenčíne.
www.sme 01.09.2008
Pomocná evidencia 469/1/08
Mesto Trenčín oznámilo, že prostredníctvom mestskej
rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín začalo
poskytovať prepravnú službu pre ťažko mobilných a imobilných občanov
na území mesta
Trenčín.
Mesto
Trenčín poskytlo
finančné prostriedky na nákup nástupnej
plošiny
a zariadenia
na
ukotvenie vozíka,
preto od 1. septembra 2008 môžu túto službu využívať aj ťažko zdravotne postihnutí občania na invalidnom vozíku. Prepravná služba bude
poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00
hod. a možno ju využívať nielen na prepravu k lekárovi, ale aj
na nákupy, ku kaderníkovi, na návštevu a pod. Platí sa v hoto-
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vosti vodičovi vozidla 8,- Sk/km/0,26 euro/km, stojné za
každú načatú hodinu 30,- Sk/0,99 euro/km.
Vlastné poznámky
Slávnostné otvorenie 22. ročníka Akadémie tretieho veku,
jeho zimný semester, sa uskutočnilo dňa 10. septembra 2008
v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony v Trenčíne. V jeho úvode
vystúpil
predseda
okresnej a krajskej
organizácie Jednoty
dôchodcov v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš, ktorý privítal
hostí
a všetkých
účastníkov akadémie.
V kultúrnom programe vystúpili s recitáciou Božena Porubanová z Trenčianskych Stankoviec a so
spevom a hrou na klarinet študent Štátneho konzervatória v
Bratislave Patrik Horňák.
S prvou prednáškou vystúpila primárka geriatrického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Terézia Drobná na tému „Význam celoživotného vzdelávania starších
ľudí“. Jej prednášku doplnila prorektorka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD.,
ktorá rozšírila danú tému O poslaní Univerzity tretieho veku
pri vzdelávaní seniorov.
Vlastné poznámky
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky organizovala
pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia celoslovneskú zbierku Dni nezábudiek, ktorá sa konala od v dňoch 8. až
10. októbra 2008 v 52 mestách Slovenska formou predaja
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malých nezábudiek. Ľudia mohli ich kúpou podporiť skvalitnenie starostlivosti o duševne chorých, pretože práve nezábudka je symbolom duševného zdravia. V Trenčíne Dni nezábudiek pripravili dvaja
koordinátori – Ars vivendi
a Materské centrum Srdiečko. „Naši dobrovoľníci
predali počas troch dní 2173
nezábudiek za 51 171 Sk,“
zhodnotila účasť Materského centra Srdiečko na
zbierke jeho vedúca Emília
Hromníková. Poďakovala sa najmä školám za spoluprácu a
108 dobrovoľníkom za pomoc. Dobrovoľníkmi boli študenti
Spojenej školy Trenčín, PASA Trenčín a Združenej strednej
školy hotelových služieb Trenčín. Financie získané zo zbierky
sa použijú na projekty pre ľudí s duševnou poruchou. Všetky
organizácie, ktoré spolupracovali na zbierke, podporia 30 % z
výnosu rozvoj aktivít vo svojom regióne v oblasti duševného
zdravia. Čistý výnos tohtoročnej zbierky bude prerozdelený
formou grantovej schémy na dobudovanie komplexnej siete
služieb.
Info Trenčín 20.10.2008
Pomocná evidencia 585/1/08
Aj v roku 2008 poskytla Liga proti rakovine z verejnej
zbierky „Deň narcisov“ príspevok vo výške 150 tis. Sk pre
Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Refugium. Z týchto finančných prostriedkov boli do zariadenia zakúpené zdravotnícke pomôcky –
antidekubitárny matrac, prenosné odsávačky, EKG, digitálny
tlakomer a koncentrátor kyslíka. Zakúpené zdravotnícke pomôcky slúžia pacientom v terminálnom štádiu ochorenia na
zmenšenie ich utrpenia a zlepšenie kvality života. Vďaku za
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pomoc a podporu všetkým podporovateľom verejnej zbierky
a osobitne Ligy proti rakovine vyjadril v mene pacientov riaditeľ zariadenia a prezident Asociácie hospicovej a paliatívnej
starostlivosti Slovenska Ing. Vladimír Chlebana.
Vlastné poznámky
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa uskutočnili
spomienkové stretnutia vo všetkých Kluboch dôchodcov na
území mesta Trenčín. Na jedno z nich, ktoré poriadal Klub
dôchodcov 28. októbra pre svojich členov dňa 16. októbra
2008 sme prijali pozvanie a zúčastnili sme
sa ho. Už pred začiatkom stretnutia v sále
sálala nezvyčajne uvoľnená nálada prítomných
členov, spôsobená očakávaným programom
slávnosti. V úvode podujatia privítala členov
klubu jeho podpredsedníčka Ema Horňáčková a nasledoval
kultúrny program, v ktorom s prednesom výberu poézie vystúpili členovia klubu Ivo Veliký a Ján Horňáček. Na ich
vystúpenie nadviazali so svojím programom deti z Materskej
školy na Legionárskej ulici, vyplnený riekankami a pesničkami. Záver kultúrneho programu patril žiakovi 5. ročníka
Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne Jakubovi
Farkašovi, ktorý potešil srdcia seniorov hrou na harmonike,
ocenený potleskom. K prítomným seniorom sa prihovoril
poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Ján Krátky a obdaroval členov klubu kvetmi. Po oficiálnej časti si členovia
posedeli pri kávičke a občerstvení.
Vlastné poznámky
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Len vo dvoch slovenských mestách Trenčín a Košice liečia
pacientov unikátnym spôsobom, t.j. kyslíkom v hyberbarickej komore. Túto liečbu poskytujú v Trenčíne na internom
oddelení Fakultnej nemocnice. Podľa primára oddelenia
MUDr. Ota Hermana toto pracovisko je v prevádzke od leta
2008 a pomáha pri liečbe viacerých ochorení, ako aj zdravým
ľuďom na celkové posilnenie organizmu. Kyslík blahodárne
pôsobí všade tam, kde práve jeho tam nedostatok, kde práve
jeho nedostatok vyvolal sériu chorobných procesov, vyúsťujúcich do závažných zdravotných poškodení. Kyslík zabíja
niektoré druhy baktérií, čo sa využíva pri liečbe niektorých
ochorení. Pôsobenie tlaku a kyslíka vedie k zlepšeniu tkanivového dýchania, čím sa naštartujú reparačné procesy v ranách
vytváraním nových kapilár. Pomáha liečiť vredy spôsobené
cukrovkou, chronické vredy na dolných končatinách, pri kŕčových žilách. V komore sa dokážu liečiť aj iné ochorenia ako
napríklad – nedokrvenie končatín, chronický zápal kosti, náhla
hluchota, mozgové príhody, poškodenia mozgu pri úrazoch,
ťažké otravy oxidom uholnatým a pri potápačských úrazoch.
Liečba v hyberbarickej komore prebieha tak, že v uzavretom
priestore pod vplyvom zvýšeného tlaku kyslík vo zvýšenej
miere rozpúšťa v ľudskej plazme a dostane sa všade tam, kde
červená krvinka nedostane. V komore pôsobí na pacienta taký
tlak, akoby bol desať až pätnásť metrov pod vodou. Je však
v suchom prostredí, inhaluje a dýcha čistý kyslík. Účinnosť
komory je po absolvovaní desiatich až pätnástich pobytoch po
dve hodiny.
Trenčianske noviny 15.12.2008
Pomocná evidencia 668/1/08
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V stredu 3. decembra 2008 pripravil Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trenčíne posledné tohoročné oceňovanie mnohonásobných darcov krvi. Plakety dvadsiatim deviatim bezpríspevkovým darcom krvi odovzdala
prezidentka Slovenského
červeného
kríža PhDr. Helena
Kobzová za asistencie riaditeľky Národnej transfúznej stanice v Trenčíne
MUDr. Nataši Chovancovej. Z týchto darcov dvadsať sedem,
ktorý darovali krv päťdesiat raz prevzalo zlatú plaketu profesora Jána Jánskeho, šesťdesiatnásobný darca Peter Greguška prevzal diamantovú plaketu profesora Jána Ján-skeho
a stonásobný darca Stanislav Remo prevzal plaketu Kňazovického.
Vlastné poznámky
Trenčianska nadácia v piatok 19. decembra 2008 v Galérii
M. A. Bazovského v Trenčíne slávnostne odovzdala knižky
deťom z projektu Otvor srdce, daruj knihu. „Rozprávkový
anjel rozžiaril očká dvestosedemnástim deťom, keď do ich rúk
vkladal knižku, ktorú si želali pod vianočný stromček. Boli to
deti z rodín, ktorých rodičia nemôžu takto obdarovať svoje
deti sami. Dôvody sú rôzne, často treba riešiť ťažkú finančnú
situáciu, dieťa vychováva iba jeden z rodičov, alebo starí
rodičia. Trenčianska nadácia priložila každému dieťaťu malú
pozornosť v podobe hračky a tým najmenším krásneho plyšového medvedíka,“ uviedla Danka Adamusová z Trenčianskej nadácie. Jedným z obdarovaných bol 4 - ročný Gabriel,
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ktorý mal radosť z hračky i z knižky „Na tom našom dvore“.
„Čítať ešte neviem, ale mama mi bude z nej čítať a už sa na to
teším. Knižku si prezriem už dnes večer,“ tešil sa Gabriel.
Knihy sa už štvrtý rok počas predvianočného obdobia
predávali v Trenčíne v piatich kníhkupectvách, kde ich
neznámi darcovia kúpili pre im neznáme deti s vedomím
vykonania dobrého činu. Niektorí deťom napísali aj venovanie
do zakúpených kníh. Tento rok sa predali veľmi rýchlo, nakoľko projekt už ľudia poznajú a knihy vyhľadávali už pred
začiatkom predaja. Poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí
akokoľvek pomohli pri realizácii projektu, či darom, peniazmi
alebo vlastnými rukami.
Info Trenčín 15.01.2009
Pomocná evidencia 20/1/09
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Telesná výchova a šport
V Bratislave slávnostne dňa 7. januára 2008 vyhlásili
výsledky ankety Triatlonista roka 2007. Podľa očakávania v
15. ročníku tradičného hodnotenia roka 2007 zvíťazili Pavel
Šimko a Magda Stovíčková. Prvenstvo Pavla Šimka bolo
úplne suverénne, lebo zo sedemnástich hlasujúcich ho šestnásť
dalo na prvé miesto. V ankete zvíťazil po tretí raz. Zaujímavosťou je, ţe vyhráva v nepárnych rokoch - predtým sa stal
kráľom slovenských triatlonistov v rokoch 2005 a 2003.
Druhý medzi muţmi skončil Filip Kristl, tretí bol Peter Mosný. Potešujúca pre Trenčín je skutočnosť, na štvrtom mieste za
víťaznou trojicou sa umiestnil študent Osemročného
športového gymnázia v Trenčíne Martin Hubáček. Medzi
ţenami sa prvýkrát tešila z anketového prvenstva Magda
Stovíčková, Slovenka ţijúca a trénujúca v USA, ktorá obsadila vo Svetovom pohári 2007 konečné 90. miesto.
V aktuálnom koncoročnom olympijskom rebríčku figuruje na
88. priečke.
Vlastné poznámky
Na pondelkovom podvečernom tréningu dňa 7. januára
2008 AS Trenčín sa predstavili ďalší traja noví hráči, ktorí by
mali na jar posilniť posledný tím Corgoň ligovej tabuľky.
Lídrom muţstva by sa mohol stať najmä 27 - ročný ľavý
ofenzívny holandský stredopoliar Thijs Sluijter z
bulharského Litexu Loveč. Ďalšími dvoma novými hráčmi v kádri AS
budú 18 - ročný grécky
stredopoliar
Angelos
Chanzi a o rok starší ho696

landský ľavý obranca Danny van der Ree. Zaujímavosťou je,
ţe vo všetkých troch prípadoch ide o ľavonohých futbalistov.
„Po odchodoch Minarčíka a Kamenského vznikla potreba vystuţiť najmä ľavú stranu. Od nových hráčov očakávame, ţe
zvýšia v tíme konkurenciu. V hre sú ešte ďalší dvaja futbalisti
a tým by sme uzavreli príchod siedmich hráčov zo zahraničia.
V niektorých prípadoch sa stále pracuje na administratívnych
krokoch, uvidíme ako to dopadne, konštatoval generálny manaţér Mgr. Róbert Rybníček. Chanzi a Van der Ree sú podľa
trenčianskeho generálneho manaţéra veľké talenty.“ O krajného obrancu Reea sa zaujímal aj Ajax Amsterdam. Keďţe
však patrí do liahne Lingovej akadémie, pravdepodobne zakotví v Trenčíne. Mladý Grék bol pol roka v Holandsku a taktieţ
môţe v Trenčíne zamiešať karty,“ dodal Rybníček.
Sport sme online 08.01.2008
Pomocná evidencia 08/1/08 09/1/08
V sobotu 5. januára 2008 začali popoludňajším tréningom
zimnú prípravu futbalisti AS Trenčín na jarnú časť Corgoň
ligy 2007/08 pod vedením trénerov Petra Ančica a Martina
Stana. „Tréningový plán konzultoval majiteľ nášho klubu pán
Ling s potenciálnym novým trénerom. Nemali by v ňom
dominovať dlhé výbehy, aj hrubá príprava bude podľa moţnosti s loptami,“ povedal generálny manaţér AS Trenčín
Mgr. Róbert Rybníček. Tréneri mali k dispozícii celkovo 28
hráčov, vrátane šiestich dorastencov. Do prípravy sa od úvodu
zapojila uţ aj dvojica 19-ročných
Argentínčanov - útočník David
Alberto Depetris (nar. 11. 11.
1988) a stredopoliar Aldo Omar
Mgr. Róbert Rybníček
Báez (nar. 5. 9. 1988), ktorí doteraz
pôsobili v druhej najvyššej súťaţi vo svojej krajine. „Do
Trenčína prišli ešte pred vianočnými sviatkami, predtým
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strávili niekoľko dní v Holandsku. Obaja sú veľmi skromní,
pôsobenie v Európe je pre nich veľkou výzvou,“ vysvetlil
Mgr. Róbert Rybníček. Depetris podpísal s Trenčanmi päťročnú zmluvu, pričom vedenie klubu si od neho sľubuje predovšetkým góly. Zo svojho klubu Atlético de Rafaela prichádza s vizitkou 10 presných zásahov v 31 stretnutiach.
„Báez je defenzívny stredopoliar - síce niţšej postavy, ale je
to veľmi húţevnatý typ. V jeho prípade však ešte pracujeme
na dotiahnutí administratívnych formalít,“ skonštatoval Mgr.
Róbert Rybníček.
Po skončení jesennej časti Corgoň ligovej sezóny predpoklady, ktoré sa kládli na druţstvo spod hradu Matúša Čáka
zostali ďaleko za očakávaniami, preto nastal v muţstve obrovský prievan. Káder opustilo aţ deväť hráčov (Gavlák, Szkukálek, Kaňa, M. Lauko, Mičenec, Lesák, Minarčík, Doubek a
Kamenský) a porúčať sa musel aj anglický kormidelník Rob
McDonald. „Okrem uţ spomenutých Argentínčanov začal s
nami prípravu aj Matej Roţník z Humenného, ktorý bol u nás
na hosťovaní. Naďalej máme o neho záujem, uvidíme, čo si o
ňom bude myslieť nový tréner,“ uviedol Mgr. Róbert Rybníček a pokračoval: „Myslím si, ţe uţ okolo 12. januára 2008
by sme mali byť všetci pokope, teda aj s novým trénerom.
Jeho meno sa bude prezentovať aţ po jeho príchode do
Trenčína. Okrem toho by sme chceli získať ešte troch štyroch hráčov zo zahraničia, ktorí by pomohli druţstvu
dostať sa v tabuľke na vyššie priečky.“ Trenčania absolvujú
počas zimnej prípravy jedno sústredenie v termíne 24. januára
aţ 5. februára 2008 v Holandsku, počas ktorého sa v prípravných dueloch stretnú s Ajaxom Amsterdam alebo AZ Alkmaar. Generálku na jarnú časť najvyššej súťaţe majú na
programe v sobotu 23. februára 2008 na domácej pôde proti
Fulneku.
Trenčianske noviny 17.01.2008
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V Trenčíne vyhlásili dňa 17. januára 2008 výsledky ankety
- Top Futsal 2007. V All Stars tíme dominovali jednoznačne
hráči úradujúceho majstra Slovenska Slovmaticu FOFO
Bratislava, doplnený hráčom z Levíc Molnárom a hráčom zo
Senice Pavlovičom. Pri tejto príleţitosti bol vyhlásený hráčsky objav roka 2007, ktorým sa stal hráč Klema z RCS Košice. Za trénera roka 2007 bol vyhlásený tréner slovenskej
reprezentácie Kollár a za rozhodcu roka 2007 bol vyhlásený
Bohun.
Trenčianske noviny 31.01.2008
Trenčianske noviny 31. januára 2008 priniesli informáciu,
ţe vedenie Hokejového klubu Dukly Trenčín pripravuje rekonštrukciu
svojho
zimného
štadióna
(B.O.F. Arény) za takmer sto miliónov Sk.
Ide o modernizáciu
hokejovej arény, kompletné zastrešenie, skyboxy, reštaurácie a posilňovne. V pláne je aj
prestavba tribúny za
bránkou a zvýši sa aj kapacita štadióna. Po odkúpení pozemkov od Mesta Trenčín budú spracované vykonávacie projekty.
Prvé stavebné práce sa by sa mali začať pribliţne v roku 2009.
Samotná modernizácia štadióna by nemala váţnejšie ovplyvniť priebeh zápasov a tréningového procesu. Trenčiansky
hokejový stánok bude teda o niekoľko mesiacov vyzerať na
nepoznanie - určite bude patriť na Slovensku medzi najkrajšie.
Trenčianske noviny 31.01.2008
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Stolnotenisový oddiel Kubran Trenčín usporiadal pre svojich skôr narodených členov uţ 23. ročník turnaja veteránov.
V stretnutí nad 70 rokov porazil nečakane Novák Hasáka tesne 3:2 a vrátil mu tak prehru z minulého roka. Tretí sa
umiestnil A. Vyhnalík. V kategórii 60 aţ 70 ročných sa tieţ
zrodilo prekvapenie, keď si Harák nedokázal poradiť s Fraňom, ktorý sa stal víťazom. Tretí skončil P. Oţvalda. Najdramatickejšie zápasy sa odohrali v kategórii 50-60 ročných.
Duel medzi Dobiašom a Starostom bol dramatický a vďaka
rutine vyhral Dobiáš. Prekvapením bol Korbačka, ktorý skončil tretí pred P. Komorovským. Prví dvaja z kaţdej kategórii
sa potom stretli v súboji o absolútneho víťaza. Uţ po tretí krát
za sebou obsadil Dobiáš prvé miesto. Cenu útechy vyhral P.
Komorovský. V súťaţi štvorhier obsadila prvenstvo dvojica
Starosta - Komorovský, bez prehry. Na ďalších miestach
skončili dvojice Dobiáš - Korbačka a Novák - Fraňo.
Trenčianske noviny 31.01.2008
Svoj pozoruhodný a cenný športový úspech zaznamenala na
konci uplynulého roka ambiciózna vyznávačka aerobiku Simona Švachová z Trenčína. Uţ v
ranej mladosti holdovala plným
priehrštím pohybu, ktorý miluje
čoraz viac. Jej snaha priniesla postupom času vytúţené ovocie v podobe celoslovenského úspechu, keď
získala 2. vicemiss v súťaži Miss
aerobik 2007. Začínala v materskej
škole s baletom, ktorý neskôr rozšírila o ľahkú atletiku. No a do tretice ju opantal tanec. Jej mama
Janka, ako bývalá skvelá hádzanárska brankárka z toho veľa ra700

dosti samozrejme nemala, lebo chcela, aby dcéra pokračovala
v jej šľapajach. Vyriešilo sa to nakoniec tak, ţe Simona
prezradila mame svoju jasnú víziu, ţe nechce hrávať v
kolektíve, ale chce predovšetkým reprezentovať sama seba.
Preto zostala verná kráľovnej športu ľahkej atletike, keď ako
piatačka základnej školy bola prijatá na Osemročné športové
gymnázium v Trenčíne, ktoré navštevovala aţ po štvrtý ročník
strednej školy. Pokračovala v atletike, zamerala sa najmä na
beh cez prekáţky, kde dosiahla aj niekoľko pozoruhodných
umiestnení. Na majstrovstvách Slovenska v behu na 200 m
cez prekáţky obsadila ešte ako ţiačka cenné druhé miesto.
Bronz získala v behu cez prekáţky na 80 m a druhá skončila v
behu na 60 m v hale. Tieto prvé atletické úspechy získala v
období rokov 2000/01. Nastalo obdobie, ţe v tejto atletickej
disciplíne sa jej akosi prestalo dariť tak sa rozhodla pre športovú zmenu a vsadila na tanečný aerobik. Tento šport ju oslovil po všetkých stránkach, venuje sa mu aktívne uţ päť rokov.
Teraz študuje 4. ročník Fakulty telesnej výchovy a športu
(špecializácia trénerstvo atletiky + kondičný tréner 2. triedy) v
Bratislave.
Trenčianske noviny 07.02.2008
V priestoroch Stredného odborného učilišťa ţelezničného v
Trenčíne sa v nedeľu 20. januára 2008 uskutočnila hodnotiaca
konferencia Oblastného futbalového zväzu, ktorej sa zúčastnilo 73 % pozvaných delegátov Na úvod rokovania delegát
Jozef Hikel navrhol, aby bol do programu konferencie zaradený jeho návrh na odvolanie predsedu a Rady Oblastného
futbalového zväzu. Tento nestretol sa však nestretol s priaznivou odozvou prítomných delegátov, ktorí po hlasovaní dali
jednoznačne najavo, ţe s tým nesúhlasia, iba zopár jednotlivcov (dalo sa ich spočítať na prstoch jednej ruky) bolo za
akceptovanie tohto návrhu. Ešte pred začiatkom rokovania sa
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medzi delegátmi hovorilo o písomnej výzve, ktorý prišiel na
adresu futbalových klubov okresov - Trenčín, Nové Mesto
nad Váhom a Myjava. V ňom neznámy dlhoročný funkcionár
jedného malého klubu, patriaceho do pôsobnosti Oblastného
futbalového zväzu Trenčín vyzýval všetkých rozumných zástupcov futbalových oddielov, aby sa zamysleli nad situáciou v
regionálnom futbale za posledný rok. V liste sa doţaduje nielen odvolania predsedu zväzu Š. Kolárika, ale aj predsedu
komisie rozhodcov L. Dideka a celej Rady Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Doţaduje sa očisty od niektorých
praktík, poukazuje na neutešený stav rozhodcovského zboru a
podobne.
V programe sa hodnotilo obdobie za uplynulé dva roky a
veľmi dôleţitým bodom bolo najmä schválenie nových
zväzových Stanov. Po schválení pracovných komisii hodnotiacu správu predniesol predseda zväzu Ing. Štefan Kolárik.
Zo správy vyplynulo, ţe v trenčianskom okrese sa futbal hrá v
29 obciach a taký istý počet futbalových klubov je aj v okrese
Nové Mesto nad Váhom a 14 v regióne Myjavy. Teda celkom
je v regióne 72 obcí a miest, kde sa hrá pravidelne futbal - čo
predstavuje 82%. Tieto údaje jasne svedčia o popularite
futbalu v našej oblasti. Prvý raz v histórii zväzu - od jesennej
časti 2007/08 odštartovala aj súťaţ prípraviek. Starostlivosť o
mládeţnícke muţstvá však nie je vţdy taká, akú by si zaslúţili, veď neraz s muţstvom ide trojjediná osoba (šofér, vedúci muţstva a tréner. Chýba aj bliţší kontakt najmä so školami. Negatívom je aj to, ţe niektoré zápasy rozhodovali laici,
preto neraz vznikli aj rôzne ťaţkosti a problémy. Jednotlivé
súťaţe sa riadiaci orgán snaţí zatraktívniť rôznymi novinkami
(súťaţ o najlepšieho strelca, halové turnaje mládeţe a pod.).
Kladom sa stala rozhodne výstavba umelých trávnikov, ktorých je v našom regióne uţ vyše desať. Úlohy, ktoré prijala
konferencia v januári 2006, boli teda podľa prečítanej správy
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splnené. Na pretras sa dostali aj správy jednotlivých odborných komisii, ako aj prehľad o počte ţltých a červených kariet,
inzultácii, vrátane trestov. V porovnaní s uplynulým ročníkom
a jesennou časťou 2007. Doposiaľ najhoršou sezónou v oblasti
udeľovania kariet bola jeseň 2006, čo sa týka inzultácii a trestov bola zas najhoršia jeseň 2007. V sezóne jar 2006 bolo evidovaných 53 rozhodcov, arbitri z vyšších súťaţi odpískali 51
stretnutí. Na jeseň bolo k dispozícii 52 rozhodcov a 45 zápasov viedli arbitri z vyšších súťaţi.
Trenčianske noviny 31.01.2008
Pomocná evidencia 43/1/08
V stredu 6. februára 2008 sa na zimnom štadióne v Trenčíne
odohral prvý exhibičný duel medzi hráčmi súčasnej extraligovej Dukly Trenčín a priaznivcami z Fan klubu Dukly
Trenčín. Počas hodinového merania síl nerozhodovali ani tak
góly, ale predovšetkým zábava, šou v podaní hráčov z oboch
tímov. V drese Dukly sa prezentovali hráči - Hála, Kováč,
Fumač, Pardavý, Saliji, Kollár, Hanzal a iní extraligisti. Bol to
pohodový zápas, v ktorom priaznivci mohli na vlastnej koţi
skúsiť ako chutí rýchla hra - hokej priamo na ľadovej scéne.
Po skončení stretnutia si kaţdý z účastníkov mohol ešte
vyskúšať samostatné nájazdy a snahu o oklamanie toho – ktorého brankára. Členovia Fan klubu poţiadali uţ o svoju riadnu
registráciu na ministerstve a sú naďalej pripravení a odhodlaní
povzbudzovať svojich obľúbencov najmä počas blíţiacich sa
stretnutí play-off.
Trenčianske noviny 21.02.2007
V piatok 8. februára 2008 Osemročné športové gymnázium
v Trenčíne si pripomenulo na slávnostnej akadémii jubilejné
25. výročie svojej vzdelávacej a športovej prípravy mladých
ľudí a zhodnotilo uplynulý rok 2007. V slávnostnom príhovo703

re riaditeľ školy Mgr. Jozef Pšenka priblíţil najdôleţitejšie
etapy vývoja školy, ktorá svoje brány otvorila 1. septembra
1982. Jej prvým pôsobiskom boli priestory Základnej školy
Trenčín, Veľkomoravská ulica, ktorá však pre nárast ţiakov
z nového sídliska Kvetná do základnej školy si vynútila od
roku 1990 zmeny objektov, v ktorých bola škola umiestnená.
Na začiatku tohto sťahovania bol objekt terajšieho Slovenského štatistického úradu Trenčín pri zjazde z cestného mostu,
potom objekt Pozemných stavieb Trenčín na Nábreţnej ulici.
Toto večné sťahovanie sa skončilo začiatkom roka 1993, keď
sa gymnázium presťahovalo do
budovy na Koţušníckej ulici
v Trenčíne, ktorá sa uvoľnila po
zaniknutých firmách Stavoprojekt a UMOV Trenčín. Najväčšie zásluhy na otvorení strednej školy so športovým zameraním mal jej prvý riaditeľ
PaedDr. František Chudý. V rokoch 1985 aţ 1990 funkciu
riaditeľa školy zastával Mgr. Ján
Meszároš a od roku 1990 do
dnešných čias zastáva funkciu riaditeľa školy Mgr. Jozef
Pšenka. Za uplynulé štvrťstoročie gymnázia jeho brány opustilo 875 absolventov, z ktorých 246 sa významným spôsobom
zapísali do análov športových súťaţí na úrovni majstrovstiev
sveta či Európy. Najúspešnejšími športovcami gymnázia boli
14 účastníci olympijských hier, z ktorých najvyššie ocenenie
získal strieborný medailista kanoista Slavomír Kňazovický.
Vysokú medzinárodnú športovú úroveň dosahuje aj ďalších 28
absolventov v individuálnych a kolektívnych športoch, z ktorých treba spomenúť hokejistov Nedorosta, Tvrdoňa, Sekeru;
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volejbalistov Kmeťa, Šaba, Ogurčáka, Skladaného; hádzanárku Mravíkovú; futbalistov Škrteľa, Hološka a Ivana.
Osemročné športové gymnázium v Trenčíne v poslednom
období nastúpilo cestu spolupráce s 18 klubmi v 16 druhoch
športu na území mesta Trenčín,
čo umoţnilo znovu zrodenie hádzanej a zlepšenie športovej prípravy mladých hokejistov a futbalistov.
Pri hodnotení uplynulého roka
2007 riaditeľ gymnázia Mgr. Jozef Pšenka konštatoval, ţe sa
veľmi neodlišoval od predchádzajúcich. Za úspech povaţuje – ocenenie pre najúspešnejšieho absolventa S. Kňazovického
„vybudovanie spiningovej miestnosti, stabilné športové
výsledky, vybudovanie novej PC učebne a úspora finančných
prostriedkov na tréningových hodinách plavcov ich presunom
z mestskej plavárne do
plavárne Spojenej stavebnej školy v Trenčíne. Za neúspech povaţuje zníţenie počtu
plavcov a problém s pokrytím povrchu dráhy
a sektorov atletického
štadióna tartanom“.
Vyvrcholením slávnostnej akadémie bolo vyhlásenie najúspešnejších športovcov
Osemročného športového gymnázia v Trenčíne za rok 2007 na
základe dosiahnutých výsledkov :
1) miesto – Dominika Hojsíková, silová trojbojárka
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2) miesto Andrej Divinec, kanoista
3) miesto Martin Hubáček, triatlon
4) – 10) miesto bez určenia poradia :
Martin Benák, ľahký atlét
Annamária Birkušová, hádzanárka
Marek Bôžik, cyklista
Martin Fiľo, hokejista
Matej Herich a Peter Michalovič, volejbalisti
Róbert Povoľný, cyklista
Kristián Tóth, kanoista
Pomocná evidencia 73/1/08
Nezvyčajný večer zaţili priaznivci trenčianskeho futbalu
v sobotu 23. februára 2008 v Kultúrnom a metodickom centre
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorom prebiehal
Prvý futbalový galavečer AS Trenčín. Začal sa netradične
osobným privítaním hostí generálnym manaţérom klubu Mgr.
Róbertom Rybníčkom. Na javisku divadelnej sály sa potom
odohrala laserová šou s vodotryskami a padajúcou stenou vody, ktorej ústredným motívom bol trenčiansky futbal. Krátky
výlet do minulosti s plným hľadiskom, príchod
moderátora
Marcela
Merčiaka na javisko
v limuzíne,
rozhovor
s majiteľmi
klubu
Tschen La Lingom
a Henkom ter Braackom
s ich
minifutbalovým
zľava Depetris, van der Ree a Báez
predstavením
naladili
plnú sálu na nôtu začiatku novej éry trenčianskeho futbalu.
Marcel Merčiak potom predstavil zahraničné posily a dres AS
Trenčín si symbolicky obliekli Holanďania Danny Freddy van
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der Ree, Thijs Sluijter, Grék Angelos Chanti a Argentínčania
Aldo Omar Báez a David Albert Depetris. Druhý polčas
programu vyvrcholil nástupom celého kádra AS na javisko
sprevádzaný mohutným potleskom divákov. Tchen La Ling
sa vyjadril, ţe Holanďania zabezpečili pre klub financie,
priniesli profesionálny prístup a keď si ho osvoja aj hráči,
o budúcnosť futbalu v Trenčíne nemá obavy. Bodaj by mal
pravdu, aby sa aj ubolené duše trenčianskych fanúšikov
potešili pri dobrom futbale a úspechoch AS Trenčín.
Info Trenčín 06.03.2008
Pomocná evidencia 115/1/09
V utorok 26. februára 2008 sa uskutočnila predsezónna tlačová konferencia Corgoň ligového futbalového klubu AS
Trenčín. V jej úvode generálny manaţér AS Róbert Rybníček
zhodnotil situáciu v klube za posledné obdobie. Seniori po
zbabranej jesennej časti zimovali na poslednom mieste tabuľky s dvojbodovou stratou na predposledné druţstvo v tabuľke Senec. V trenčianskom muţstve počas zimnej prestávky
prišlo k hráčskemu zemetraseniu a veľa sa zmenilo. Aj o tom
sa otvorene hovorilo na spoločnom stretnutí predstaviteľov,
trénerov, hráčov AS s médiami. „Futbalový klub AS Trenčín
prešiel pozitívnymi zmenami, ktoré moţno na trenčianske
pomery boli doteraz nevídane. Stanovené ciele sa nám darí
napĺňať. Atmosféra v samotnom klube i v kabíne rapídne rastie. Z hľadiska filozofie nových spolumajiteľov, majoritných
vlastníkov klubu je dosiahnuť spoločný cieľ - urobiť všetko
pre záchranu! Dvojmesačná príprava bola veľmi zaujímavá a
najmä iná. Muţstvo sa zúčastnilo sústredenia v Holandsku,
ktoré bolo poučné pre všetkých z nás. Musíme sa snaţiť, ţe to,
čo sme natrénovali, aby sme pretavili do úspešného najvyššieho cieľa a to, aby sme po skončení jarnej časti mohli skonštatovať, ţe sa splnila prvá veľká úloha - zachrániť ligu
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v Trenčíne. Potom môţeme myslieť na to, čo bolo deklarované majiteľmi. Klub je pripravený zvládnuť ťaţké obdobie,
taký prerod a mali by postupne prísť len krajšie dni pre fanúšikov a celý trenčiansky futbal. Na 99% sme pripravení na
ťaţkú jarnú časť. Osobne som presvedčený, ţe daný cieľ splníme, keď ligu v Trenčíne zachránime! Chceme teda skončiť
minimálne na jedenástom mieste. Som optimista, verím, ţe
dosiahneme ešte lepšie umiestnenie.“
Po slovách Róberta Rybníčka sa k súčasnej situácii vyjadril
zo svojho pohľadu od jarnej časti uţ hlavný tréner tímu AS
Martin Stano, ktorý sa stal zároveň najmladším trénerom v
súčasnej Corgoň lige. V mladosti hrával za ţiakov, dorast a
béčku Spartak Trnava a za muţov Dúbravky. Vyštudoval
Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
v Bratislave, špecializáciu futbal. V Trenčíne pôsobí uţ sedem
rokov, keď trénoval ţiakov, dorastencov a bol asistentom
bývalého trénera Mc Donalda. Je ţenatý, otcom dvoch detí.
O nastávajúcej jarnej časti futbalovej sezóny povedal, ţe „po
neúspešnej jeseni teraz kaţdý očakáva, ţe do jarnej časti vstúpime trošku ináč. Máme za sebou kvalitné prípravné obdobie,
veľa sa trénovalo a hralo prípravných zápasov. Po obsahovej
stránke sme sa posunuli vpred, z hľadiska kondičnej stránky
sme upustili od dlhých vytrvalostných tratí a venovali sa najmä hernému tréningu. Hlavným mottom prípravy bolo – naučiť hráčov vyhrávať zápasy, teda presne to, čo sa na jeseň
nedarilo! V príprave bolo odohraných desať kvalitných stretnutí, z ktorých sa šesť vyhralo, jeden remizovalo a tri prehralo
so skóre 28:13. Najlepším strelcom s desiatimi gólmi bol David Depetris, ktorý prišiel v úlohe koncového hráča. Ďalší noví
hráči, ktorí sú veľmi dobre technickí pripravení "zapadli" do
kolektívu a budú rozhodne prínosom aj pre celú slovenskú
ligu. Verím, ţe po skončení jarnej časti budeme v Trenčíne
všetci spokojní a náš cieľ - záchranu - do bodky naplníme...“
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Muţstvo zhodnotil jeho kapitán Csaba Horváth, keď „označil dvojmesačnú prípravu za veľmi dlhú“. Z hernej stránky
bola príprava veľmi dobrá, muţstvo sa dalo „dokopy“, vytvorila sa výborná partia. Na ihrisku sa urobí všetko preto, aby sa
stanovený cieľ naplnil.
Jednou z výrazných holandských posíl bol rozhodne Thijs
Sluijter, ktorý sa o príprave vyjadril : „Samotná zimná príprava bola veľmi dobrá, presne taká, aká má byť. Desať dní na
sústredení v Holandsku bolo veľmi vydarené. Všetko nasvedčuje tomu, ţe muţstvo je veľmi dobre pripravené na začiatok
jarnej časti. Je iba na nás, aby sme fanúšikom dokázali, čo
všetko sme sa naučili..."
Kto bude hrať v bráne sa vyjadril gen. manaţér Róbert Rybníček, ţe má v talóne dvoch výborných brankárov. Z nich
„Miloš Volešák je vynikajúci brankár, ktorý mal predčasom
isté rodinné a zdravotné problémy. Momentálne sa dostáva do
formy, je to iba otázka psychiky, ako treba s ním popracovať.
Má nesmiernu kvalitu a môţe byť veľkou oporou. Druhým
brankárom je Dalibor Rožník, ktorý má ešte len 19 rokov, ale
prešiel uţ všetkými mládeţníckymi reprezentačnými kategóriami a je veľkým talentom. Bývalý slovenský reprezentačný
brankár Alexander Vencel sa vyjadril, ţe tak talentovaného
brankára, akým je Dalibor Roţník za posledné obdobie na
Slovensku nevidel. Prečo by sme sa mali báť, dať takému
chlapcovi šancu ? Kaţdý má nepochybne svoje kvality, je to
len o zdravej sebadôvere a pokore.“
Do pléna sa dostala zaujímavá otázka pre Róberta Rybníčka
moţnostiach vytvorenia B – druţstva, ku ktorej povedal toto
vysvetlenie - „Uţ dlhodobejšie hľadáme v klube alternatívu,
ako vytvoriť B - druţstvo. Naše dorastenecké kategórie doslova chŕlia mnoţstvo kvalitných hráčov, ktorí sú schopní zasiahnuť priamo do ligy. Chceme si ich udrţať, mať ich pod
kontrolou. Preto musíme rozmýšľať nad tým, ako vytvoriť
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„béčko“. Jedna z pripravovaných alternatív sú aj Trenčianske
Teplice. O všetkom sa však musí ešte rokovať. Po záchrane a
stabilizácii kádra A – druţstva je naším druhým cieľom
zaloţenie "B" druţstva. Do budúcej sezóny (od jesene 2008),
chceme s našou rezervou hrať, čo najvyššiu majstrovskú
súťaţ.“
Vizitka AS Trenčín - jar 2008
Manažment : Róbert Rybníček – generálny manaţér, Boţena
Skalíková – asistentka GM, Rond e Bot – komerčný manaţér,
Igor Schlesinger – marketingový manaţér, Marek Svátek – PR
manaţér, Matúš Beňovič – manaţér „A“ muţstva, Pavol
Cobori – manaţér mládeţe.
Realizačný tím : Martin Stano – hlavný tréner, Peter Ančic –
asistent trénera, Tom Jenner – asistent trénera, Roman Hodál –
tréner brankárov, Jozef Hollý – vedúci muţstva, MUDr.
Milan Masaryk - lekár, Jozef Liška – masér.
Reprezentanti Slovenskej republiky v drese AS : Filip
Hlohovský, Boris Godál (do 21 rokov), Peter Čogley, Dalibor
Roţník, Roman Gergel, Lukáš Šebek, Peter Kleščík (do 20
rokov), Martin Zubo (do 19 rokov), Peter Mazáň, Marek
Zvala, Peter Vala (do 18 rokov), Erik Feriančik, Ľuboš
Dráškovec (do 17 rokov), Martin Trebatický, Jaroslav Horčičák (do 16 rokov), Martin Pupiš, Martin Dzurila (do 15
rokov).
Trenčianske noviny 13.03.2008
Pomocná evidencia /1/08
Aţ sedem hokejových zápasov play-off museli zohrať
hokejové druţstvá Martina a Trenčína, aby sa rozhodlo dňa
12. marca 2008 na zimnom štadióne v Martine o štvrtom postupujúcom druţstve do polofinále. Najrýchlejší postup do
polofinále mal Slovan Bratislava, ktorý s prevahou v štyroch
zápasoch so Ţilinou. Druhým postupujúcim druţstvom boli
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Košice, ktorý si poradili v piatich zápasoch s Popradom. Tretiemu postupujúcemu druţstvu zo Skalice sa podarilo zdolať
druţstvo Zvolena v šiestich zápasoch.
Poslednému šiestemu zápasu nechceli Martinčania ponechať nič na náhodu. Zo šatne ich vyprevádzal kominár, ale v
prvej tretine im chýbala energia. Domáci sa trápili a nevyuţili
aţ päť presiloviek. Najväčšiu šancu mal Martin v 9. min, no na
brankovej čiare zachránil Duklu obranca Urban. V tej istej minúte nastrelil Homer hornú ţŕdku domácej bránky. Trenčania
hrali rozumnejšie a
v 11. min zuţitkovali početnú výhodu o dvoch hráčov,
keď Pardavý prestrelil brankára Martina Lakosila - 0:1.
Domáci naďalej pôsobili
kŕčovitým
dojmom a desať sekúnd pred prvou prestávkou mali šťastie. Počas oslabenia
Trenčína zlikvidoval Lakosil sľubnú šancu Nemca. Druhá
tretina mala dramatickejší náboj. V 23. min. Král trafil konštrukciu martinskej bránky. Domáci potom pridali a gólovej
radosti sa dočkali
v 34. min, keď
Říhovu akciu zakončil Koloţváry
na 1:1. Uţ o 88
sekúnd
neskôr
bolo 1:2, keď
Saliji
kríţnou
strelou prekvapil
Lakosila. V tretej
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tretine si Trenčín dlho kontroloval tesný jednogólový náskok a
pomohla mu k tomu aj nemohúcnosť domácich. Martinčania
sa však nevzdávali, stále príkladne bojovali a aj keď sa im hra
nedarila podľa predstáv, neklesali na duchu. Vyplatilo sa im to
v 55. min, keď Podstavek z vlastnej modrej prihral Törökovi
číhajúcemu na súperovej modrej čiare a martinský útočník
zvládol bláfak bravúrne na 2:2. Do konca riadneho hracieho
času sa uţ výsledok nezmenil. Predĺţenie zápasu sa hralo len
tridsaťjeden sekúnd. Homer propagačne vystrelil smerom na
martinskú bránku, puk sa odrazil pred Lakosila, ktorý si ho z
nepochopiteľných príčin vrazil za chrbát. Trenčínu sa tak
podaril neuveriteľný obrat v sérii a stal sa prvým druţstvom,
ktorému sa v extralige podarilo otočiť stav série z 0:3 na 4:3.
Po zápase tréneri oboch druţstiev hodnotili zápas takto :
Ladislav Spišiak, tréner Martina : „Doplatili sme na nevyuţité presilovky, s čím sme mali problémy celú sezónu. Osud sa
voči nám zachoval kruto. Rozhodujúci gól v predĺţení bol z
kategórie nenormálnych. Šťastie sa dnes priklonilo ku skúsenejšiemu a musím povedať aj lepšiemu Trenčínu. Do série
sme výborne vstúpili, ale za stavu 3:0 na zápasy sa nám prestalo dariť. Vypadnutie nás samozrejme mrzí a chcem sa hráčom poďakovať, ţe odovzdali všetko, čo je v nich.“
Antonín Stavjaňa, tréner Trenčína : „Dnes to bola poriadne
bitka, predovšetkým nervov. Martin veľmi chcel vyhrať a to
mu zväzovalo ruky. V závere sa na nás usmialo šťastie, ale aj
o tom je play off. Máme viac skúsenejších hráčov, ktorí vedia
lepšie zvládnuť takéto okamihy. Séria nás stála veľa síl, veď
otočiť stav z 0:3 na 4:3 nie je jednoduché, ale teraz musíme
myslieť dopredu. Čaká nás Slovan a to bude poriadna fuška.
Favoritom sú belasí, ale mi na prvé dva zápasy do Bratislavy
nepocestujeme v porazeneckej nálade. Trochu si oddýchneme
a dobre sa pripravíme.“
Vlastné poznámky
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Karate klub Európa Trenčín v zloţení Ingrida Suchánková, Romana Havierová, Filip Nguyen a Jakub Stehel s
trénerom Branislavom Zubričaňákom sa zúčastnil prestíţnej
medzinárodnej súťaţe US Open – Junior Olympic Karate
Championship dňa 24. marca 2008 v americkom stredisku
hry a zábavy v Las Vegas. Pretekári prileteli do USA 18.
marca 2008. Prvé kroky na americkej pôde
viedli
veľkomestom
New York a potom let
do Las Vegas. Najväčším problémom celej skupiny bol 8 hodinový posun naspäť
oproti nášmu času, ale
po jednom dni sme si
s ním vysporiadali. Na
druhý deň po prílete
sme sa venovali prehliadke mesta, kde nás
uchvátili krásne stavby
hotelových komplexov
ako Caesars Palace,
Mirage, Monte Carlo,
New York – New
York, Luxor, Paris ..., prekrásna fontána v strede mesta. Najmä kasína sa nedali prehliadnuť, lebo hracie automaty, rulety,
poker sa hral úplne všade aj v nákupných centrách, na letisku
tak i v kaţdom hotely. Nemoţno zabudnúť na to, ţe výprava
bývala jednom z najkrajších hotelov pod názvom Caesars Palace s označením 7 hviezdičiek, ktorý bol ladený celý do štýlu
Ríma. Celé mesto Las Vegas a jeho hotelové komplexy sú
ladené vţdy do štýlu nejaké krajiny ako napríklad Egypta,
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Ríma, Paríţa, zámkov, Benátok a pod. V tretí deň pobytu navštívila výprava mesto Los Angeles v Californii a v ňom jej
známe časti Holywood, Beverly Hills, Westwod a pod., v ktorých nám najviac učarovali uličky slávy kde sú zvečnené
odtlačky rúk či podpisy slávnych hercov, spevákov, reţisérov
a pod. Aţ štvrtý deň sme sa dostali kolotoča súťaţe, v ktorej sa
zúčastnili pretekári z USA, Európy, Ázie a juţnej Ameriky.
Súťaţ sa konala na 9 zápasiskách čo naznačilo veľkú účasť
pretekárov. Súťaţ sa
rozbehla
súťaţami
kata Open, kata Okinawa, kata kobudo
a free style. V kategórii kata Open 15
ročné dievčatá úspešne vstúpila do súťaţe
12 násobná majsterka
Slovenska Ingrida
Suchánková, ktorá
Ingrida Suchánková preberá ocenenie za víťazstvo z rúk hlavného rozhodcu
v tejto kategórii zvíťazila a jej oddielová kolegyňa Romana Havierová si vybojovala 3. miesto. V kategórii kata Okinawa 14-17 ročné úspešne reprezentovala Romana Havierová, ktorá v tejto kategórii
zvíťazila. V kategórii kumite (športové zápasy) 15 – ročné
dievčatá do 55 kg Ingrida Suchánková získala 3. miesto a tá
istá pretekárka v kategórii kumite Open 15 ročné dievčatá
získala 3. miesto. V kategórii kumite 15 roční chlapci do 55 kg
zvíťazil Filip Nguyen a získal tak pre trenčianske farby tretiu
zlatú medailu a šiestu medailu celkom. Trocha menej mal
športového šťastia Jakub Stehel, ktorý v kategórii kumite 15
roční chlapci nad 55 kg získal 4. miesto, čo je veľmi pekné
umiestnenie.
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Predposledný piaty deň pobytu trenčianska výprava vyuţila
na relaxáciu pri bazéne hotelových komplexov, nakoľko kaţdý
deň v Las Vegas boli horúčavy a teplota sa šplhala niekedy aţ
k 30 o C. Posledný šiesty deň bol dňom balenia batoţiny na
cestu domov, no a samozrejme lúčenia sa s prekrásnym
mestom, kde preţili týţdeň zábavy, hry a ponaučenia. Let tam
aj späť bol náročný, veď trval viac ako 13 hodín. Ale ten pocit
vidieť tak veľký kus sveta a spoznať USA a mestá New York,
Las Vegas a Los Angeles, ktorý poznali všetci zo zemepisného atlasu, alebo z fotografií, to dávalo silu vydrţať. Pri
ceste späť si všetci členovia výpravy povedali, ţe budú svojej
príprave všetky svoje sily, aby sa opäť do USA vrátili a opäť
priniesli domov medaile
Vlastné poznámky
V dňoch 21. - 23. marca 2008 sa hokejová prípravka Dukly
Trenčín zúčastnila medzinárodného hokejového turnaja
„Budapest Cup 2008“ pod vedením trénerov Mgr. Ľubomíra Goliana a Ing. Štefana Škvarku. Na turnaji sa
zúčastnilo osem druţstiev z piatich krajín (Česka, Slovenska,
Maďarska, Chorvátska a Ruska) kde malí hokejisti z nášho
mesta postupne zvíťazili v základnej časti turnaja výsledkami :
HK Dukla Trenčín – Alba Volán (Maďarsko) - 13:3,HK Dukla
Trenčín – Olimp
99 Vorkuta (Rusko) - 16:2, HK Dukla Trenčín – Újpesti TE (Maďarsko) - 16:2 a postúpili do semifinále
kde zvíťazili nad
KHL Zagreb (Chorvátsko) v pomere
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16:2. Vo finále sa stretli s domácim tímom Budapest Stars,
nad ktorým vysoko zvíťazili 18:3 a stali sa víťazmi turnaja.
Z Dukly Trenčín získali individuálne ocenenia Marek Hecl,
ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom turnaja s 21 gólmi
a 6 asistenciami a za najlepšieho brankára turnaja bol
vyhlásený Marcel Ďurech.
Vlastné poznámky
Vstup hokejistov Dukly Trenčín do semifinále play off
Slovnaft extraligy so Slovanom Bratislava bol dramatický,
lebo domáci prvý zápas vyhrali a v druhom zápase v Bratislave hostia prerazili domáce prostredie súpera, zvíťazili
a vyrovnali vzájomné zápasy na 1:1. V treťom semifinálovom
stretnutí play off Slovnaft extraligy vyuţila Dukla Trenčín výhodu domáceho prostredia a zvíťazila nad Slovanom Bratislava 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) a ujali sa v sérii vedenia 2:1. Výhodu
domáceho prostredia uplatnili aj vo
štvrtom zápase 20.
marca 2008, keď
zvíťazili a zvýšili
vedenie na 3:1.
Vytvorili si tak
perfektné predpoklady účasti vo finále
tohoročného
play-off. Avšak zostalo len pri predpokladoch, pretoţe
v piatom zápase 23. marca 2008 prehrali v Bratislave v pomere 4:1, keď sa rozhodlo v rozpätí piatich minút zápasu pre
presilovkách Slovana. Treba však povedať, ţe do bránky sa
nepostavili opory trenčianskeho hokeja Miroslav Hála
a Vladimír Kováč pre zranenia a chorobu, ale neskúsený
Adam Fumač. Hostia zníţili pomer série vzájomných zápasov
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na 3:2. Šiesty zápas v Trenčíne vo svojom začiatku sa hral
opatrne, ale šťastnejší bol Slovan, keď Srdítkom sa ujal
vedenia zápasu. Trenčanom s Vladimírom Kováčom sa
podarilo v tej istej tretine ešte vyrovnať, ale to bolo všetko.
Slovan pridal ďalšie tri góly a v pomere 1:4 vyhral zápas
a upravil stav série semifinálových zápasov na 3:3. A tak
o postupe do finále play off Slovnaft extraligy sa rozhodovalo
v poslednom siedmom rozhodujúcom zápase v Bratislave.
V ňom Dukla Trenčín nastúpila opäť s Vladimírom Kováčom,
ale Slovan Bratislava podal veľmi disciplinovaný výkon
a zvíťazil 2:0. V záverečnom finálovom dueli sa Slovan stretol
s Košicami, ktoré zvíťazili na druţstvom HC Skalica v sérii
spoločných zápasov tieţ 4:3. Po skončených semifinálových
zápasoch druţstvá, ktoré prehrali sa HC Skalica umiestnila na
treťom mieste a Dukla Trenčín na štvrtom mieste.
Vlastné poznámky
V dňoch 29. - 30. marca 2008 sa hokejová prípravka Dukly
Trenčín zúčastnila medzinárodného turnaja 3. tried o putovný
pohár Libora Lukáše v Zlíne pod vedením trénera Mgr.
Ľubomíra Goliana. Turnaja sa zúčastnilo osem druţstiev
z troch krajín – Česka, Slovenska, Rakúska, na ktorom malí
hokejisti
z Trenčína
postupne zvíťazili v základnej časti turnaja
výsledkami :
HK Dukla Trenčín –
HC Slávia Praha – 6:2,
HK Dukla Trenčín –
HC RI OKNA Zlín –
5:2, HK Dukla Trenčín
– HC Vsetín – 7:0
uţ je dobojované, brankári si mali čo povedať
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Víťazstvami v základnej časti postúpili do semifinále, kde
sa stretli s Wien Capitals, nad ktorým
zvíťazili v pomere
5:0. Vo finále sa pripravkári stretli s domácim tímom HC RI
OKNA Zlín, ktorému
podľahli po vyrovnanom a napínavom súboji 2:1 a obsadili druhé miesto na turnaji. Škoda, ţe nezopakovali snaţivý výkon zo základnej časti turnaja. Z Dukly
Trenčín získal individuálne ocenenie Erik Smolka, ktorý sa
stal najlepším strelcom turnaja s 9 gólmi. Najlepšími hráčmi
Dukly Trenčín boli vyhodnotení Erik Rajnoha, Andrej
Krištofovič a Viliam Čacho.
Vlastné poznámky
V dňoch 5. a 6. apríla 2008 hostil zimný štadión Mariána
Gáboríka J&T účastníkov 2. ročníka medzinárodného hokejového turnaja ţiakov piatych ročníkov prípravných hokejových tried. Zo
zahraničia sa turnaja zúčastnili HC
Karviná, HC Sareza Ostrava, HC
Budapešť Starz a zo
slovenských druţstiev HC Poprad
víťazné druţstvo Karvinej
a Dukla Trenčín. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo HC Karviná, pred druţstvom HC Budapešť Starz a Duklou Trenčín.
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Prekvapením turnaja bolo druţstvo HC Budapešť Starz, ktoré
zvíťazilo nad Duklou Trenčín.
Vlastné poznámky
Úspechom pre oddiel krasokorčuľovania TJ Dukla Trenčín
boli Majstrovstvá Slovenska v uvedenej kategórii, ktoré boli v
dňoch 14. aţ 16. marca 2008 v Prešove, keď v kategórii
starších nádejí – dievčatá sa majsterkou Slovenska stala Katarína Brosková. Na druhom mieste skončila Bronislava
Dobiášová a na piatom mieste Sabina Drábová. V kategórii
mladších nádejí získala Vanessa Bečárová 7. miesto, Iva
Novacká 15. miesto a Ema Horná 16. miesto. V interpretačom korčuľovaní sa Jana Baxová umiestnila na 3.mieste.
Vlastné poznámky
Juniorskí hokejisti Dukly Trenčín sa stali 31. marca 2008
majstrami Slovenska v kategórii juniorov. Vo finále Slovnaft
extraligy juniorov sa stretli mladí Trenčania so svojimi rovesníkmi z Košíc celkom trikrát. V prvom zápase trenčianski
hokejisti
prehrali
v Košiciach
vysoko
10:4, v druhom zápase
prehru na domácom
ľade im prehru vrátili
4:2 a v rozhodujúcom
treťom zápase na ľade
HC Košice po dramatickom
priebehu
strojca víťazstva juniorov Dukly T renčín Peter Bohunický s primátorom B. Cellerom zvíťazili
trenčianski
hokejisti 4:3. Dukla Trenčín si tak po dvoch rokoch vybojovala svoj šiesty juniorský titul v histórii a potvrdila pozíciu
najlepšieho slovenského druţstva vo svojej vekovej kategórii
v histórii. Košice, ktoré vyhrali dlhodobú časť Slovnaft extra719

ligy na svoj druhý primát v tejto vekovej kategórii nedosiahli.
Bronz si vybojovali hráči Skalice. Tento športový úspech
ocenil aj primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, keď
dňa 8. marca 2008 prijal víťazné druţstvo spolu s ich trénermi
Petrom Pohunickým a Milan Čechom v obradnej miestnosti
Mestského úradu v Trenčíne.
Vlastné poznámky
V sobotu 5. apríla 2008 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v badmintone zmiešaných druţstiev ţiakov v Prešove.
Po prvý raz v histórii si titul vybojovalo druţstvo M-Šport
Trenčín v zloţení M. Hliničan, M. Zigo a F. Sedláček, J.
Čiţnárová, K. Jargašová, K. Mayerová. Na vynikajúcom treťom mieste sa umiestnili ţiaci bedmintonového klubu TJ
CEVA Trenčín, ktorí hrali v zloţení M. Šidlo, L. Supek a F.
Mucha, A. Machunková, L. Knappová, S. Ondračková, L.
Grenčíková.
Vlastné poznámky
Slovenská historická spoločnosť Slovenskej akadémie vied
v spolupráci s Fakultou sociálno – ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity usporiadali v dňoch 8. aţ 9. apríla
2008 panelovú diskusiu a vedecký seminár na tému Šport ako
fenomén v česko-slovenských vzťahoch s poprednými športovými funkcionármi, olympionikmi a bývalými špičkovými
športovcami. V panelovej diskusii sa predstavili historik Dušan Kováč, olympionik – volejbalista Bohuš Golián, tréner
cestnej cyklistiky Kamil Haťapka a známy rozhlasový
a televízny komentátor Karol Polák. Všetci traja zhodne konštatovali, ţe v minulosti športovec slovenskej národnosti, ktorý sa dostal do československej reprezentácie musel byť skutočne veľmi dobrý. Vzťahy medzi reprezentantmi bez ohľadu
na národnosť boli veľmi priateľské a seriózne, lebo povaţovali
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za svoju česť reprezentovať svoju vlasť. Na otázku, v čom
vidia nedostatky v športovaní sa opäť zhodli v názore, ţe :
- na Slovensku sa predchádzajúce štruktúry telovýchovného
diania, ktorými sa zabezpečoval rozvoj talentov od mládeţníckych vekových kategórií aţ po dospelých sa zrušili a nič
nové sa nevymyslelo;
- v Čechách práve naopak sa tieto štruktúry zachovali;
- telovýchovné
dianie postráda
stratégiu a pomoc zo strany
štátnych orgánov a uskutočňuje sa vďaka
neúnavnej pomoci rodičov,
ktorí však často
sledujú komerčné zámery so svojimi športujúcimi deťmi;
Na otázku, aké sú perspektívy vrcholného športovania, tak
opäť všetci to vidia rovnako, t.j. v šedých aţ čiernych farbách.
Všetkým je známa skutočnosť, ţe šport a vôbec celá nadstavba sú finančne podvyţivené a pokiaľ nebude existovať
samostatné ministerstvo športu športovanie zostane na okraji
záujmov štátu. Poprední funkcionári, poslanci všetkých stupňov nasľubujú pomoc, ale tá neprichádza. Keď sa však nejaký
talent predsa len objaví, nechávajú a s nimi oslavovať
a fotografovať, akoby to bola ich zásluha.
V druhý deň nadviazal na panelovú diskusiu vedecký
seminár, v ktorom vystúpili :
- Eva Laiferová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s príspevkom „Fenomén športu v kontexte spoločenských zmien“
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- František Kolář z Českého olympijského výboru s príspevkom „Národní nebo státní olympijské výbory – česká skušenost“
- Miroslav Bobrík zo Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave „Nemci a Maďari v zrkadle telovýchovy
a športu na Slovensku (1918 – 1938)“
- Ján Grexa zo Slovenského olympijského výboru „Československé vzťahy v telovýchovných spolkoch na Slovensku
(1918 – 1938)“
- Marek Waic z Fakulty telesnej výchovy a športu
Univerzity Karlovy v Prahe „Sokolské slety a československé vzťahy“
- Matej Hanula z Historického ústavu Slovenskej akadémie
vied „Keď politika hrala futbal (Slovensko, Čechy
a Morava – 1946)
Vlastné poznámky
Mladí hokejisti po ukončení sezóny merajú svoje sily aj
medzinárodne. Takto bolo aj v dňoch 12. a 13. apríla 2008,
keď zimnom štadióne MG RINK & J+T v Trenčíne sa stretlo
päť druţstiev 4. tried hokejových prípraviek HC Ţraloci
Vyškov, OLH Spartak Soběslav, HK Jestřabi Prostějov, HC
Košice a Dukla
Trenčín. Po vzájomných stretnutiach najlepšie si
so svojimi súpermi poradili domáci
hokejisti
Dukly Trenčín,
keď všetky zápasy vyhrali a pritom nedostali ani
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jeden gól. Tento úspech potvrdzuje kvality trénerského tandemu Patrika Zelenku a Vojtecha Lacu.
Po skončení turnaja organizátori pripravili pre mladých hokejistov záţitok, keď najprv pri vyhodnotení najlepších hráčov
a potom aj pri ocenení najlepších druţstiev ocenenia odovzdával osobne „pán hokejista“ hráč Phoenix Coyotes Marcel
Hossa.
Z jednotlivých hráčov boli ocenení :
- Hejduk z Prostějova, ktorý strelil najviac celkom 5 gólov,
- Vagner z Vyškova bol vyhlásený za najlepšieho útočníka,
- Augustín Patrik z Trenčína bol vyhlásený za najlepšieho
obrancu,
- Chyla Kristian z Trenčína bol vyhlásený za najlepšieho
brankára.
Hokejové druţstvá sa umiestnili nasledovne :
1. Dukla Trenčín,
2. HK Jestřabi Prostějov
3. HC Ţraloci Vyškov
Vlastné poznámky
V stredu 16. apríla 2008 sa
v Piano Clube Trenčín stretli
najúspešnejší športovci, športové kolektívy a funkcionári
Trenčianskeho kraja na 4. ročníku vyhlásenia výsledkov za
rok 2007. Podujatie pripravil
Martin Hubáček
Trenčiansky samosprávny kraj a Krajské športové centrum.
Ocenenie z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a predsedu Krajského športového centra v Trenčíne Ing. Pavla Jurčíka, PhD. prevzali títo
športovci :
A) kategória mládež – jednotlivci :
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B)

C)

D)
D)

1) Martin Hubáček – triatlon TJ Slávia Športová škola
Trenčín,
2) Patrícia Hlavnová – plávanie Mestský plavecký klub
Prievidza,
3) Dominika Hojsíková – silový trojboj AF Gabrhel
Trenčín,
4) Juraj Oršula – rýchlostná kanoistika DAK Kiaba
Nováky.
kategória mládež – kolektívy :
1) KVP NCHZ Nováky – vodné pólo,
2) KRK DAK Kiaba Nováky – rýchlostná kanoistika,
3) Dukla Trenčín
– ľadový hokej,
4) Klub rýchlostnej kanoistiky
Nováky a RMK
Dubnica n.V. –
raketové
modelárstvo.
Edo Hartman prevzal ocenenie za Duklu Trenčín
kategória dospelí –
jednotlivci :
1) Radoslav Rus – rýchlostná kanoistika DAK Kiaba
Nováky,
2) Ivana Kmeťová – rýchlostná kanoistika DAK Kiaba
Nováky,
3) Martin Tešovič – vzpieranie VŠK Dukla Trenčín.
športovec so zdravotným handicapom :
Miroslav Mitaš – stolný tenis Table Tenis Club Povaţská
Bystrica.
zvláštne ocenenie :
1) Jozef Gabrhel – vzpieranie Dukla Trenčín,
2) Eva Matoušková – fitness.
3) Gabriel Čmárik – horolezectvo HK JAMES Trenčín.
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E) kategória dospelí – kolektívy :
1) KVP NCHZ Nováky – vodné pólo,
2) AK Spartak Dubnica – atletika,
3) Dukla Trenčín – ľadový hokej,
4) MVK Nové Mesto nad Váhom – volejbal.
F) zaslúžilí funkcionári :
1) gen. vv. Ing. Rudolf Tvarožka – futbal Trenčín,
2) Stanislav Kalaš – TJ Hradišťan Jasenica – futbal,
3) Oldřich Bříza – futbal Prievidza,
4) František Klement – beţecké lyţovanie Nováky,
5) Marián Ondruška – Krajské športové centrum
Trenčín,
6) Július Hlubina – stolný tenis Slovan Povaţská
Bystrica,
7) Mária Supeková –
futbal Trenčín,
8) Vojtech Masný –
futbal Trenčín.
G) Za zásluhy o rozvoj
športu :
1) RNDr. Ľuboš Beňo
legenda trenčianskeho futbalu Vojtech Masný
– Nováky,
2) Ing. Pavol Brnka – RONA Lednické Rovne,
3) Ing. Stanislav Konček – Trenčín.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 198/1/08, 201/1/08
Mesto Trenčín postupne zrekonštruovalo športové areály pri
troch z ôsmich základných škôl, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o areály škôl na najväčších sídliskách, pričom kaţdý je v inej mestskej časti. Podľa dostupných
informácií v minulom roku 2007 ich navštívilo 80.524 záujemcov o športové vyţitie. Tento počet nezahŕňa ţiakov, ktorí
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areály vyuţili počas vyučovania. Doteraz na modernizácii
uvedených športovísk mesto preinvestovalo viac ako 89
miliónov Sk. Pôvodné zastarané a nevyhovujúce športoviská
prešli radikálnou premenou. Do uţívania boli odovzdané
Základná škola Trenčín Hodţova ul., Základná škola Trenčín,
Veľkomoravská ul. a Základná škola Trenčín, Novomeského
ul. roku 2006. Moderné plochy s bezpečným povrchom boli
budované s víziou pouţívania aj pre verejnosť. Športové
areály sú chránené plotom, jednak aby zabránili vandalizmu
a ich poškodzovaniu a zároveň slúţilo na väčšiu bezpečnosť
pri športe, najmä pri loptových hrách. Na športoviskách sa
konajú pravidelné zápasy mestských líg, napríklad vo futbale
či hokejbale. Okrem klasických ihrísk na kolektívne hry ponúkajú aj veľa iných atrakcií ako preliezačky či steny na lezenie.
V areáloch týchto škôl poskytujú moţnosti športovania denne
vrátane víkendov a sviatkov.
Pomocná evidencia 214/1/08
Trenčiansky kolkársky klub v dňoch 4. aţ 5. mája 2008 bol
organizátor majstrovstiev Slovenska v kolkoch ţien pre rok
2008. Na podujatí sa zúčastnilo 32 hráčok z celej Slovenskej
republiky, samozrejme, ţe medzi nimi nechýbali kolkárky
z Trenčína. Neuveriteľný úspech zaznamenala na majstrovstvách Trenčianka Jana Bošniaková, ktorá sa dostala do
finálovej dvanástky a po vynikajúcom výkone s 571 bodmi sa
stala majsterkou Slovenska na rok 2008. Pomerne blízko
k postupu mala aj ďalšia Trenčianka E. Fürstenová, keď sa
umiestnila na 13. mieste.
Trenčianske noviny 12.05.2008
Pomocná evidencia 272/1/08
V stredu 14. mája 2008 sa na palubovke Iuventy Michalovce odohralo piate a zároveň rozhodujúce stretnutie o ko726

nečné 3. miesto, keď po štyroch vzájomných stretnutiach bol
stav vzájomnej série 2:2. Napokon v nervoch drásajúcom boli
rozhodli hostia zo Štartu Trenčín víťazstv 25:27 (15:9)
Štart Trenčín nastúpil v zostave : Školková, Zemanovičová Kraclíková, Uhliarová 6, Drotárová 2, Z. Bahýlová 1, Birkušová 3, Ţideková 2, Hollá 5, Rechtorisová, Neštická, Gašparovičová 5/3, I. Bahýlová 1, Kovaličková 2. Tréner: P.
Sabadka. Sedmičky: 13/10 - 3/3, vylúčené 3:5. Pred 700
divákmi rozhodovali Martiník a Simu. Týmto víťazstvom
hráčky Štartu Trenčín získali tretie miesto v súťaţi a tým aj
historické bronzové medaily.
Trenčianske noviny 19.05.2008
Pomocná evidencia 300/1/08
Za krásneho slnečného počasia v nedeľu 25. mája 2008 sa
uskutočnil lesný beh 4. ročníka Beh trenčianskou Brezinou
za rekordnej účasti 130 pretekárov z celého Slovenska, ktorí
medzi sebou bojovali
v desiatich disciplínach. Preteky boli
pomerne veľmi rýchle, lebo absolvovanie beţeckej trate
o dĺţke 8,2 km trvalo
najrýchlejším pretekárom iba 25 minút.
Najlepší
pretekári
prevzali z rúk Klaudia Bilovského z Triexpert Trenčín
a zástupcu Slovenského orla Trenčín Františka Mikuštiaka
ocenenia. Výsledky :
Kategória muţi A)
1. Miroslav Vanko, TJ Obal servis Košice
2. Ondrej Puškár, Slávia Trnava
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3. Zdeno Koleda, MK Rajec
Kategória muţi B)
1. Róbert Rolko, AŠKP Ţilina
2. Ľuboš Kováčik, AMK Nové Zámky
3. Milan Celerín, Tatran Martin
Kategória muţi C)
1. Milan Hrušovský, STEZ Spišská Nová Ves
2. Miroslav Kováč, Mercedes Trenčín
3. Róbert Berky, AMK Nové Zámky
Kategória muţi D)
1. Vincent Bašista, AK Dubnica n/V.
2. Ferdinand Husár, Trenčín
3. Pavol Rajec, Jogging Dubnica n/V.
Kategória muţi E)
1. František Číž, Prievidza
2. Andrej Kusenda, BK Lysá
3. Anton Hajro, TJ Sebedraţie
Kategória ţeny A)
1. Jitka Hudáková, VTJ
Blesk Trenčín
2. Ľubomíra Klobučníková,
Spartak Dubnica n/V.
3. Katarína
Drahovská,
Piešťany
Jitka Hudáková prijíma blahoţelanie od svojho manţela
Kategória ţeny B)
1. Alena Kadlecová, BK Lysá
2. Diana Grossová, KR PZ Bratislava
3. Jana Ţideková, MK Rajec
Kategória ţeny C)
1. Eva Budinská, Poluvsie
2. Zlatica Baláţová, KRB Partizánske
3. Marta Kučiová, KRB Partizánske
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Kategória juniori
1. Róbert Janíček, ml., BK Lysá
2. Matej Páleník, Pyxida Čierne Kľačany
3. Lukáš Daňo, Sedmerovec
Kategória juniorky
1. Adriana Janíčková, BK Lysá
2. Jana Puškárová, AŠK Trnava
3. Petra Cimingová, MKL Kremnica
Na záver pretekov organizátori vyhodnotili ich najstaršieho
účastníka, ktorým sa stal Samuel Lehotský – ročník
narodenia 1934 z ŠKP Leopoldov a najmladšieho účastníka,
ktorým sa stal Peter Hudák ročník narodenia 1995 z Trenčína.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 275/1/08, 291/1/08
AS Trenčín sa s najvyššou slovenskou súťaţou rozlúčil dňa
31. mája 2008 po prehre na ihrisku FC Nitra 0:3. Druţstvo
Martina Stana tak minimálne rok bude pôsobiť v 1. lige.
Stretnutie začalo úvodnými pokusmi pred oboma bránami, no
trenčianski hráči Karlík a Depetris úspešní neboli. Skóre
otvoril v 20. minúte kanonier FC Nitra Semeník, ktorý po
prudkom
centri
Kostolániho dosiahol hlavou ôsmy
tohto sezónny gól.
Ten istý hráč poslal o päť minút
neskôr do pokutového územia Kostolániho a po jeho
presnej prihrávke zostal Grajciar osamotený pred brankárom
Trenčína Roţníkom a tieţ bez problémov rozvlnil sieť. V 32.
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minúte sa po prihrávke Grubera dostali do streleckých pozícií
Semeník a Kostoláni, no skóre sa nemenilo. Do prestávky sa
ešte Trenčania Sluiter a Baez strelami z diaľky pokúšali
zmeniť stav, no rovnako neúspešne. V 60. minúte mohli hostia
zníţiť, po akcii Sluitera a strele Gergela nenašiel presnú
mušku sám pred Tujvelom
striedajúci Chanti. V 72. minúte si mohol po dvoch asistenciách pripísať do zápasových štatistík gól Kostoláni,
no po centri Čemana zle trafil
loptu. V ďalšom priebehu Nitrania kontrolovali hru, snaţili sa udrţať loptu na svojich
kopačkách. Napriek tomu
Trenčania v závere pohrozili pokusmi Horvátha a Chantiho.
Skóre však v nadstavenom čase uzavrel Grajciar po prihrávke
jedného z Trenčanov.
Trenčianske noviny 02.06.2008
Pomocná evidencia /1/08
Úderom desiatej hodiny sa oficiálne začal program
Challenge
Day –
Deň výzvy
2008
v meste Trenčín. Na
javisku amfiteátra ho
otvoril viceprimátor
Tomáš Vaňo, spolu
s predsedom komisie
školstva,
športu
a mládeţe Mestského
zastupiteľstva
v
Trenčíne Eduardom Hartmanom, nezabudnuteľným repre730

zentačným brankárom novodobej slovenskej hokejovej éry
a pracovníčkou Mestského úradu v Trenčíne Máriou Opačitou. Tento deň sa niesol pod mottom – „Mesto bez bariér“.
Jeho charakteristikou bolo ukázať, ţe všetci ľudia, bez ohľadu
na to, či sú starí alebo mladí, zdraví alebo chorí, môţu
športovať, zabávať sa i veseliť spolu. Aj preto po úvodnom
slove sa Tomáš Vaňo Edo Hartman pridali k dvom telesne
postihnutým mladým ľuďom – Martinovi Krajčovičovi
a Monike Berackovej, ktorí spolu ukázali obecenstvu, ţe
i napriek svojmu zdravotnému handycapu môţu prevádzať
všetci rovnaký šport. Spolu na javisku vyskúšali hru petang –
hra s kovovými guľami
na cieľ. Športovalo sa na
20 registračných miestach
a ďalšie miesta boli zriadené v materských školách, základných školách,
stredných školách a stredných odborných učilištiach v celom meste Trenčín. Tak ako kaţdoročne aj tento rok nechýbali tradičné disciplíny - pílenie dreva, skákanie na švihadle a to hlavne dievčatá, sa snaţili točiť gymnastickým kruhom okolo pása alebo
bokov. Na Mierovom námestí pripravilo Osemročné športové
gymnázium hry pod
názvom
„Atletika
hrou“, kde odborníci
zisťovali, ako to vlastne s pohybovou kultúrou medzi deťmi je.
Na Štúrovom námestí
deti
triafali
loptičkami do otvorených
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úst nakresleného usmiateho šaša, do pripravených terčov
hádzali šípky, pre telesne postihnuté deti bol pripravený
petang a súťaţ šikovných prštekov. Pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa hral
hokejbal, streetball, skákanie cez gumu a skákanie vo vreci.
Pre dospelých bolo k dispozícii zdarma Fitness centrum Gabrhel. V mestskej krytej plavárni si deti a dospelí si mohli zaplávať do sýtosti. Na tom stanovišti sme našli aj niečo špeciálne, lebo trenčianski hasiči do tajností bazénového potápania s prístrojom. Horolezecký klub James Trenčín pripravil
lezenie na umelej stene pri ţelezničnom moste a cvičnej skale
v Skalke nad Váhom. Na farských schodoch skúšali deti aj
dospelí svoju kondíciu chôdzou alebo behom po prudkých
schodoch. Kultúrne stredisko Aktivity – Juh vypĺňalo čas deťom materských škôl a deťom prvého stupňa základných škôl
a do šantenia sa zapájali aj handicapované deti. Základná
škola Trenčín, Ľ. Novomeského pripravila športové aktivity
pre deti s rodičmi. Materská škola Trenčín, Ul. M. Turkovej
poskytla malým deťom moţnosť vyšantiť sa pohybovými
aktivitami na polykarpovej stavebnici. Viacúčelové ihrisko na
Ul. 1. mája bolo miesto veľkého hokejbalového turnaja chlapcov. Malý atletický štadión pri Osemročnom športovom
gymnáziu Trenčín bol vyuţitý na futbal, volejbal a veselé
športové aktivity, ktoré pre nich pripravili členovia Študentského fóra. Piaristické
gymnázium J. Braneckého pripravilo malý volejbal pre deti a mládeţ.
Slovenský skauting – 87,
zbor Bufinky na obchodnej zóne preniesol z prírody bliţšie k deťom
skautský chodník, čím
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prilákal veľké mnoţstvo malých aj veľkých, ktorí skúšali či ho
dokáţu prejsť celý. Bikrosová dráha na Ostrove sústredila
milovníkov cyklotrialu. Pri príleţitosti tohto športového sviatku sa uskutočnilo tradičné športové futbalové stretnutie medzi
druţstvami Mestských úradov Trenčín a Uherské Hradište.
K výbornej atmosfére prispel aj bohatý kultúrny program na
Mierovom námestí, v ktorom sa so športovými ukáţkami
predstavili mladí zápasníci zápasníci TJ Dukla Trenčín,
vzpierači Vzpieračského klubu Kofi, futbalisti TTS Trenčín,
malé fitnesky z Asociácie Fitness Gabrhel, karatisti Karate
Klubu Európa, ŠK Profesionál – Aikido klub a gymnasti
Gymnastického klubu Pavlo. V kultúrnom programe sa
predstavili tanečné súbory Mesta Trenčín skupina
moderného tanca Goonies, Tanečná skupina Korzo, Tanečná
skupina Drobci, Tanečná skupina Aura, TS South Side, TS
Zajo, TS SOU odevné a textilné, TS Tweety, TS Elektro, TS
Bonika.
Ako teda skončilo
zápolenie medzi súťaţiacimi mesta Trenčín
a Košice ? Nemohlo
inak ako víťazstvom
mesta Trenčín, pretoţe športových aktivít
sa zúčastnilo 31,75 %
z celkového počtu evidovaných 56.130 obyvateľov a v Košiciach na športových
aktivít sa zúčastnilo 14,81 % z celkového počtu 235.000
obyvateľov.
Vlastné poznámky
V dňoch 8. aţ 16. apríla 2008 sa stalo cieľom vysokohorských turistov Rastislava Cabalu, Jána Cabalu, Andreja
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Hricka a Ľuboša Webera z Klubu Polar Alpin Trenčín pohorie Sierra Nevada nachádzajúce sa v Andalúzii, na juhu
Španielska. Horstvo leţiace iba 35 km od pobreţia Stredozemného mora, je najvyšším pohorím na celom Pyrenejskom
poloostrove. O svojom dobrodruţstve sa podelili svojím
listom nasledovného znenia. „Náš prvý kontakt so Španielskom sa udial na
letisku v Madride,
odkiaľ sme sa nočnou jazdou autobusom presunuli
do mesta Granada,
leţiaceho pod severnými svahmi
Sierra
Nevady.
260-tisícová Granada nás však prinajvyššia hora Sierra Nevady – Milhucén 3479 m
vítala nevľúdnym
oblačným počasím a vietor na hrebeňoch hôr dosahoval rýchlosť 90 km/h. To nás odradilo od nášho zámeru hneď
spoznávať Sierru Nevadu. A tak dva dni sme venovali spoznávaniu mesta plného histórie, ktorého korene siahajú aţ do
čias Rimanov. Mesto najväčší rozkvet zaţilo v období maurskej nadvlády v 8. aţ 15. storočí, ktoré zanechalo vplyv najmä
v architektúre. Najväčšou atrakciou Granady bol nepochybne
maurský palácový komplex Alhambra, týčiaci sa na kopci nad
mestom.
Po troch dňoch sa počasie umúdrilo a tak na štvrtý deň ráno
sme vyrazili z Granady do lyţiarskeho strediska Pradollano,
odkiaľ sme uskutočnili trojdňový prechod centrálnej časti
Sierra Nevady. Pre záujemcov o lyţovanie treba dodať, ţe
Pradollano je najrozsiahlejšie a najvyššie poloţené lyţiarske
stredisko v celom Španielsku. Lyţiari majú k dispozícii 55 ki734

lometrov zjazdoviek v nadmorskej výške od 2100 m aţ do
3300 m. Nad strediskom týčiaci sa vrchol Veleta, druhý najvyšší v pohorí s výškou 3396 m bol našim prvým cieľom.
Hoci v podhorí vládlo pekné slnečné a veterné počasie, vrchol
Velety sme dosiahli v začínajúcej víchrici a bez GPS navigátora by sme veru ťaţko zostúpili ku kamennej útulni Refugio de la Cariguela vo výške 3205 m, kde sme prenocovali.
Počasie ďalšie dni bolo priaznivé a umoţnilo nám vystúpiť
na päť najvyšších štítov Sierra Nevady. Keďţe v pohorí ešte
vládli zimné podmienky, tak pouţitie horolezeckých cepínov
a stúpacích ţeliez bolo nutnosťou. Kým v noci teplota klesala
na -12°C, ale cez deň slnečné lúče príjemne hriali a pod
ťaţkými batohmi sme sa veru aj zapotili. Druhú noc sme
strávili v ďalšej kamennej útulni (Refugio de la Caldera, 3080
m), ktorú, rovnako ako tú predchádzajúcu, vybudovala Správa
národného parku. Národný park Sierra Nevada bol vyhlásený
pomerne
nedávno,
v roku 1999. Tretí
deň dopoludnia sme
dosiahli najvyšší vrchol pohoria 3479 m
vysoký
Mulhacén,
ktorý nás obdaril
úchvatnými výhľadmi
na okolité končiare, aj
na 30 kilometrov
turistická výprava po zdolaní Mulhacénu
vzdialenú Granadu.
V ten deň sme ešte vystúpili na snáď najkrajší vrchol pohoria
Alcazaba (3364 m), potom nasledoval únavný zostup o 1800
metrov niţšie, do dedinky Trevélez s typickými bielymi domčekmi učupenými v strmom svahu vo výške od 1400 do 1700
metrom. Táto dedinka je najvyššie poloţenou na Pyrenejskom
poloostrove. V jednej z tunajších reštaurácii sme večer oslávili
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náš prechod pivom a miestnou špecialitou – sušenou šunkou,
ktorá preslávila Trevélez po celom svete. Hoci sme hory
navštívili počas víkendu, okrem začiatku a konca nášho putovania sme nestretli ani ţivú dušu.
Nasledujúce ráno
sme sa autobusom
vrátili do Granady
a zvyšok dňa sme venovali
odpočinku
a dopĺňaniu stratených kalórií. Večer
sme sa posledný krát
poprechádzali uličkami starého mesta
a pokochali sme sa
výhľadom na zasneţené, nám uţ dôverne známe, vrcholy
Sierra Granady. Posledný deň a noc nášho výletu sme strávili
v metropole Španielska, v Madride, ktorá nás privítala s jarnou
rozkvinutou prírodou veľkým počtom historických pamiatok,
múzeí a svetových galérií. Z nich sme stihli pozrieť len
zlomok pozoruhodností - najznámejšiu Galériu umenia Prado,
plastiku hrdinu románu Miguela Cervantes Dona Quijote De
la Mancha. A tak sa sme si predsa vzali, ţe sa do tohto
príťaţlivého mesta ešte vrátime.“ Váš Rastislav Cabala.
Poznámky Rasťa Cabalu
Dňa 10. júna 2008 sa v priestoroch Hasičskej stanice a
Mestského futbalového štadióna v Dubnici nad Váhom
uskutočnil v poradí uţ 12. ročník krajskej súťaţe v hasičskom
športe. Súťaţ otvoril riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Michal Jurdík. Krajskej
súťaţe sa zúčastnili najlepšie druţstvá z Trenčianskeho kraja,
konkrétne Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
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zboru z Trenčína, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Nového Mesta nad Váhom, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Partizánskeho,
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Povaţskej Bystrice, Hasičskej stanice z Púchova a Závodného
hasičského útvaru Seprot z Púchova. Súťaţilo celkom 61
hasičov. Mimo súťaţ štartovali hasiči z Hasičského a záchranného sboru Zlínskeho kraja.
Celkovým víťazom 12. ročníka sa stalo druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. V dvojboji jednotlivcov prvých päť miest získali zástupcovia Závodného hasičského útvaru Seprot z Púchova. Víťazom dvojboja jednotlivcov sa stal Ing. Rudolf Adamička
zo Závodného hasičského útvaru Seprot Púchov.
Vlastné poznámky
Na Ostrove sa uskutočnil v dňoch 16. – 18. mája 2008 6.
ročník motoristického zrazu,
ktorý pripravil Black Kings
Chopper Club z Trenčína.
Podľa organizátora Miroslava
Appelta sa na zraze „premlelo
viac ako sedemsto majiteľov
motorových „srdcoviek“. „Naša rodina sa stále rozširuje,“
skonštatoval na margo účasti
motorkárov z Čiech a Poľska.
Na programe zrazu bola v sobotu 17. mája 2008 spanilá jazda, v ktorej prešli 140 kilometrový okruh s fajčiarskou prestávkou v Bojnej. V skutočnosti
to bola prestávka pre hladné
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ţalúdky, pretoţe ich tu čakal chutný guláš. Na spiatočnej ceste
si spomenuli na kamarátov, ktorí pred dvoma rokmi zahynuli
cestou zo zrazu pri Chocholnej.
Na túto záľubu treba dve veci - chuť a peniaze. Na zraze sa
objavili skutočné skvosty, napríklad „harleyka“ za jeden a pol
milióna. Predchádzajúce stretnutia sa skončili kvôli
„frajerine.“ V 90-tych rokoch ich organizovali bratia Peter a
Milan Kolibárovci. Prvý zraz bol na Ostrove v roku 1993,
prestali sme asi po šiestich rokoch. Zo začiatku to bolo o
záľube, kamarátstve. Neskôr začali na stretnutia chodiť chalani, ktorým oteckovia dali státisíce na motorky. Tí nerešpektovali nepísané pravidlá, jazdili divoko, ničili zariadenie
v objektoch, kde sa motorkári stretli. Napríklad v Opatovej
vošiel motorkár priamo do jedálne. Dnes sa rady motorkárov
vyčistili, motorkári sú disciplinovaní. Jeho slová potvrdil aj
Pavol Kudlička z Okresného riaditeľstva Policajného zboru
Slovenskej republiky v Trenčíne, podľa ktorého sa počas motorkárskeho víkendu nestala ţiaden problém.
Trenčianske noviny 02.06.2008
TJ Kubran Trenčín usporiadala v polovici mesiaca júl 2008
za účasti 111 hráčov dvojdňový celoslovenský stolnotenisový
turnaj veteránov, ktorí zápolili v siedmich vekových
kategóriach.
Výsledky :
- kategória 40-49 roční :
1. Š. Sagáčik (Val. Meziříči),
2. Š. Mazuch (Pov. Bystrica),
3. P. Jánošík (Jeseník).
- kategória 50-59 roční :
1. L. Mádel (Holíč),
2. Ľ. Štrbík (B. Bystrica),
3. J. Vítek (Nové Mesto n/V.).
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- kategória 60-64 roční :
1. J. Mišinský (Hraň),
2. E. Čanaky (Mojmírovce),
3. A. Mihály (Prievidza).
- kategória 65-69 roční :
1. T. Lacko (Komárno),
2. A. Paríšek (Košice),
3. D. Nič (Bratislava).
- kategória 70-74 roční :
1. O. Kysel (Bratislava),
2. J. Holoďa (Bratislava),
3. J. Ostruszka (Košice).
- kategória 75-79 roční :
1. M. Illéš (Bratislava),
2. M. Kasanický (Ruţomberok),
3. A. Novák (Trenčín).
- kategória nad 80 rokov :
1. V. Gondžúr (Trenčín),
2. E. Marček (Ruţomberok),
3. J. Kuţma (Vranov).
Trenčianske noviny 07.07.2008
V dňoch 23. a 24. júna 2008 sa uskutočnila v Trnave a okolí
Olympiáda detí a mládeţe – Kalokagatia 2008, v ktorej si
zmerali mladí športovci v ľahkej atletike, basketbale, hádzanej, volejbale, stolnom tenise, streľbe, gymnastike a malom
futbale. V súťaţi malého futbalu reprezentovali Trenčiansky
kraj mladší ţiaci Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách.
Bojovali úspešne, lebo sa prebojovali aţ do finále, kde podľahli druţstvu Základnej školy Bratislava, Kalinčiakova ul.
na pokutové kopy. Druţstvo pripravil pre turnaj učiteľ Roman
Bakoš.
Info Trenčín 17.07.2008
Pomocná evidencia 400/1/08
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V dňoch 3. a 4. júla 2008 sa uskutočnil v Dubnici nad Váhom uţ 36. ročník majstrovstiev Slovenskej republiky v hasičskom športe. V prvý deň predpoludním súťaţili profesionálni
hasiči na hasičskej stanici v Dubnici nad Váhom vo výstupe
do 4. podlaţia cvičnej veţe s pomocou hákového rebríka a popoludní pokračovala súťaţ na Mestskom štadióne v Dubnici
nad Váhom. Celkom súťaţilo 13 druţstiev a 7 jednotlivcov.
Desať druţstiev tvorili príslušníci Hasičského a záchranného
zboru, tri druţstvá boli zástupcovia závodných hasičských
útvarov z G 4 S Fire Services z Bratislavy, druţstvo zo Slovenských elektrární – Jaslovských Bohuníc a druţstvo zo
Seprot - servisu z Púchova. Najstarším súťaţiacim bol Mgr.
Vladimír Surţin z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade, ktorý v športe zastáva funkciu
trénera reprezentácie a v tomto roku sa doţíva okrúhleho
jubilea 50 rokov. Najmladším súťaţiacim bol 19-ročný Marek
Veselovský zo Závodného hasičského útvaru Seprot Seprot,
servis Púchov. Bok po boku súťaţili aj otec so synom. Otec
Miroslav Velický a syn Michal Velický, obaja z Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici.
Prvú disciplínu – výstup do 4. podlaţia cvičnej veţe s časom 15,21 s prekvapivo vyhral Róbert Csörgö zo Závodného
hasičského útvaru G 4 S Fire Services z Bratislavy, na druhom
mieste
s časom
15,27 s sa umiestnil vlaňajší víťaz
„veţe“
Rudolf
Adamička
zo
Závodného hasičského útvaru Seprot – Servis s.r.o.
Púchov a na 3.
mieste skončil Pavíťazné druţstvo z Popradu
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vol Gavlák z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade. V druţstvách si prvenstvo z „veţe“
zapísalo druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Poprade.
Druhú disciplínu 100 m cez prekáţky vyhral favorit
Viliam Štinčík z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Poprade s časom 16,72 s, druhý bol
Jaroslav Klučár z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi s časom 17,22 s a
na treťom mieste skončil Pavol Gavlák z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade s časom
17,29 s. V druţstvách vyhralo druhú disciplínu druţstvo
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Poprade.
Tretiu disciplínu – štafetu druţstiev vyhralo druţstvo
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne časom 61,92 s; na druhom mieste skončilo druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Spišskej Novej Vsi s časom 62,42 s a na treťom mieste
druţstvo Závodného hasičského útvaru Seprot, servis Púchov
s časom 62,47 s.
Štvrtú – kráľovskú disciplínu – poţiarny útok vyhralo opäť
druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade s časom 23,66 s, na druhom mieste
skončilo druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši s časom 26,77 s a na treťom mieste druţstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi s časom 27,07 s.
Poznámky M. Petríka (upravené)
Soblahovská ulica v Trenčíne patrila dňa 5. júla 2008 po
obede na dve a pol hodiny výhradne korčuliarom na kolieskových korčuliach. Na tento účel Mesto Trenčín uzavrelo pre
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mestskú hromadnú dopravu a autá úsek tejto mestskej komunikácie od kruhovej kriţovatky pri Keramoprojekte aţ po
mestský cintorín v celkovej dĺţke pribliţne 650
metrov. Počas tohto času
Trenčania všetkých vekových kategórií sa mohli bezpečne vyšantiť na
kolieskových korčuliach.
Premiérového podujatia
sa zúčastnilo vyše 500
občanov. Prieskum vykonaný medzi vodičmi
nezaznamenal nejakú sťaţnosť, ţe bola cesta uzavretá. A samotní korčuliari vyjadrili maximálnu spokojnosť. Samospráva
akciu vyhodnotila v tom zmysle, ţe bola prínosom pre
športové vyţitie Trenčanov a pre ďalšie obdobie bude podobnú akciu poriadať aj v iných častiach mesta.
www.trencin.sk 06.07.2008
Mladšie dorastenky Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín, podobne ako ich hádzanárske vzory, ţeny - seniorky Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín, obsadili na majstrovstvách Slovenska v Šuranoch tretie miesto a získali bronzové medaily.
Pri vyrovnanosti súperov rozhodovali o umiestení na prvých
troch miestach jednogólové rozdiely vo výsledkoch. Trenčianky delil od striebra jeden a od zlata tri góly. O umiestnenie
medzi najlepšími hádzanárskymi druţstvami sa zaslúţili
hráčky : Zemanovičová, Šarţíková – Dudová, Ivanová, Koláriková, Pojezdálová, Cipovová, Vasilenková, Petreková, Berová, Revajová, Varsanyiová, Tvrdá, Svetlošáková, Bogárová,
Guţíková, Skrucoňáková, Luštoňová, Brániková, Hrochová.
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Majstrom Slovenska sa stalo druţstvo Bytče pred druţstvom
so Šurian a druţstvom z Trenčína.
Vlastné poznámky
V nedeľu 29. júna 2008 na hokejbalovom ihrisku Základnej
školy Trenčín, Novomeského vyvrcholila Trenčianska hokejbalová liga posledným finálovým duelom play-off medzi
muţstvami Rangers a Pivoňka. Rangers, ktorí viedli v sérii
2:1, prevyšovali od začiatku zápasu svojho súpera po hernej aj
technickej stránke a zaslúţene zvíťazili 9:1. Stali sa tak uţ po
ôsmy raz víťazmi tejto prestíţnej súťaţe a drţiteľmi putovného pohára. Víťazné muţstvo Rangers hralo v zostave : Gregor, Neveriš, Nosek, Škára, Podpera, Hartmann, Bulko, Fabo,
Minárech, Kyselica, Harár, Gašparovič, Ďuriš, Zemko, Sykorčin, Havier, Bielik. Na treťom mieste skončilo druţstvo
Pirates, ktorí zvíťazili nad KSD Nová Dubnica.
Trenčianske noviny 30.06.2008
Pomocná evidencia 380/1/08
Poľská obec Zablocie dňa 5. júla 2008 bola miestom 18.
ročníka futbalového turnaja obcí s názvom Záblatie. Je len
samozrejmé, ţe sa zúčastnili aj futbalisti z mestskej časti
Trenčín – Záblatie. Tento tradičný turnaj sa konal za účasti
štyroch druţstiev – Sokol Záblatí z Čiech, Slovan Záblatí
z Moravy, Orzela Zablocie z Poľska a Druţstevníka Záblatie
z Trenčína. Trenčianski reprezentanti si počínali výborne, na
rozdiel od prvoligistov, a zvíťazili uţ po tretí raz za sebou. Za
najlepšiho strelca turnaja bol vyhlásený Branislav Straka
z Druţstevníka Záblatie s dosiahnutými piatimi gólmi.
Info Trenčín 31.07.2008
Pomocná evidencia 430/1/08
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Z poverenia Slovenského zväzu tenistov usporiadal klub MŠport Trenčín – Ostrov majstrovstvá Slovenskej republiky
tenisových veteránov, ktorého sa zúčastnilo 88 hráčov z
viacerých miest Slovenska. Pretekári boli rozdelení podľa
vekových kategórii od 35 aţ nad 85 rokov. Najstarším
účastníkom podujatia bol 88 - ročný Ján Ležovič z Bratislavy.
Víťazmi sa stali :
kategória 35 – roční : Drozd
kategória 40 – roční : Staník
kategória 45 – roční : Ţupa
kategória 50 – roční : Poruban
kategória 55 – roční : Kmeť
kategória 60 – roční : Horváth
kategória 65 – roční : Brna
kategória 70 – roční :Augustín :
kategória 75 – roční : Ferienčík
kategória 85 – roční : Cepko
kategória štvorhra 35 – roční : Jánošík, Staník
kategória štvorhra 55 – roční : Kmeť, Ţufka
kategória štvorhra 65 – roční : Ondrušek, Augustín
kategória štvorhra 75 a 85 – roční : bola neobsadená.
Trenčianske noviny 14.08.2008
Pomocná evidencia 461/1/08
Futbalový mladší dorastenci (ročník 1993) z Akadémie AC
Sparta Trenčín sa zúčastnili na 2. ročníku medzinárodného
turnaja O pohár Jozefa Chovanca v Prahe. Bola to skvelá a
vydarená konfrontácia predovšetkým českého a slovenského
mládeţníckeho futbalu. Pekného úspechu na tomto podujatí
zaznamenali mladší dorastenci AAC Sparta Trenčín, ktorí v
konečnom hodnotení spomedzi desiatich účastníkov obsadili
skvelé tretie miesto, keď boli iba krôčik od postupu do finále.
Bliţšie o tomto turnaji povedal tréner Trenčanov Jaroslav
744

Jurkovič - „Oproti minulému roku sa tento turnaj skvalitnil
nie preto, ţe sme skončili na šiestom a tento rok uţ na treťom
mieste. Tento rok stretnutia boli veľmi vyrovnané. Naše deklasujúce výsledky z prvého ročníka sa uţ nezopakovali ani v
jednom zápase. Nakoľko naše muţstvo bolo pohromade iba tri
týţdne, myslím si, ţe sme ziskom tretieho miesta dosiahli
veľmi pekný úspech. Postup do finále nám unikol iba o vlások, lebo tri minúty pred koncom Slávia Praha vyrovnala na
konečných 1:1, my sme v boji o postup do finále však potrebovali zvíťaziť, preto sme hrali iba o bronzové medaily. Je
potešiteľné, ţe na tomto turnaji sme zaznamenali najviac gólov. V našom druţstve sme mali aj najlepšieho strelca celého
turnaja Mariána Výsmeka autora štyroch gólov. Vzhľadom
nato, ţe muţstvo sa iba spoznáva a formuje, chlapci sa prezentovali kvalitnými a zodpovednými výkonmi. Za dva turnajové dni absolvovali päť namáhavých stretnutí, neraz išli na
dno svojich síl a schopností. Bola to vydarená generálka nášho
nového kolektívu, v ktorom je aţ šestnásť nových hráčov (z
minulej sezóny zostali iba dvaja), pred novým súťaţným
ročníkom 2008/09 - 1.ligy mladšieho dorastu. Veľmi kladne sa
výkone mladých trenčianskych futbalistov vyjadrili bývalí
hráči Sparty a Slávie J. Pešice a Karol Dobiáš, ktorý im osobne poďakoval za dobrú a vzornú reprezentáciu Sparty. Jeho
účasť bola pre našich chlapcov veľkým a nezabudnuteľným
záţitkom. Myslím si, ţe našimi dobrými výkonmi a výsledkami sme si doslova „vypýtali“ pozvánku aj na ďalší 3.
ročník.“ Druţstvá bojovali v dvoch základných skupinách.
V skupine „A“ hrali - AC Sparta Praha, FC Bohemians Praha
1905, MFK Ruţomberok, FC Viktoria Plzeň, FC Radnik
(Bosna-Hercegovina). V skupine „B“ - SK Slávia Praha, SK
Motorlet, FC Nitra, FK Teplice, AAC Sparta TRENČÍN.
Víťazi skupín hrali finále a muţstvá na 2. mieste zápolili o
bronz.
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Trenčania obsadili v svojej skupine 2. miesto a v boji o
bronz si zmerali sily s druhým muţstvom skupiny „A“
Viktóriou Plzeň. Trenčania boli pri streleckej chuti a zvíťazili
nad svojím súperom 5:2, gólmi Výsmeka 2, Kaderu 2,
Bartaloša. Vo finále zvíťazila usporiadajúca Sparta Praha
nad druţstvom z Teplíc 1:0 a tým obhájila vlaňajšie prvenstvo.
Vlastné poznámky
Pekného športového úspechu
dosiahol trenčiansky letecký
modelár
Jozef Hrušovský
v druhom kole Európskeho pohára v kategórii termických
elektrovetroňov, ktoré uskutočnilo v dňoch 19. a 20. júla 2008
na letisku v Nitre – Janíkovciach. V silnej európskej konkurencii, v ktorej súťaţilo 24 modelov z piatich štátov, vylietal
2. miesto v kategórii F57 - 400 a upevnil si prvé miesto
v celkovom hodnotení Euro Cupu v kategórii F57-400.
Info Trenčín 31.07.2008
Pomocná evidencia 405/1/08
V sobotu 9. augusta 2008 zavítala do Trenčína prestíţna
trofej zámorskej hokejovej NHL Stanleyho pohár. Pod hrad
Matúša Čáka ho priniesol slovenský útočník klubu Detroit
Red Wings Tomáš Kopecký. Dvadsaťšesťročnému odchovancovi Dukly sa podarilo pohár získať ako štvrtému Slovákovi.
V Trenčíne sa pohár ocitol po prvý raz. Dopoludnia Tomáš
Kopecký ukázal pohár občanom na Mierovom námestí, kde sa
mohli s ním odfotografovať. Útočník Detroitu pohár pre víťaza NHL priniesol aj na detské oddelenie trenčianskej nemocnice a potom na zimný štadión v Trenčíne, ktorý bol jeho
vstupom do veľkého hokeja. Stanleyho pohár priviezli jeho
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stráţcovia z Česka. Tam sa z neho majú moţnosť tešiť spoluhráči Tomáša Kopeckého Dominik Hašek a Jiří Hudler, ako
aj agent Detroitu Vladimír Havlůj a hráč farmárskeho celku
Jakub Kindl. Spolu s pohárom prišli na Slovensko jeho dvaja
osobní stráţcovia a český útočník Hudler. V nedeľu uţ prestíţna trofej putovala ďalej k Pavlovi Daciukovi do Ruska.
Trenčianska hokejová trojica Marián Hossa, Pavol Demitra a
Marián Gáborík sa pre stretnutie hokejistov s reprezentačným
trénerom Jánom Filcom vo Vysokých Tatrách na podujatí na
námestí nezúčastnila.
Tomáš Kopecký do veľkého hokeja vhupol uţ ako
sedemnásťročný,
keď v sezóne
1999/2000
odohral v drese Trenčína 52 extraligových duelov. Následne zamieril do
zámoria, kde sa
cez WHL a AHL
prebojoval aţ do
prvého tímu Detroit Red Wings. V tomto ročníku v play off
neodohral ani jedno striedanie, pretoţe ho z hry vyradila
operácia kolena. V základnej časti nastúpil v 77 stretnutiach, v
ktorých si na svoje konto pripísal 12 kanadských bodov za 5
gólov a 7 asistencií. V ďalšom ročníku bude spoluhráčom
Tomáša Kopeckého Marián Hossa, ktorý do Detroitu prestúpil
z Pittsburghu. Práve Pittsburgh bol poslednou prekáţkou
Detroitu na ceste k získaniu v poradí jedenásteho triumfu
v NHL
Trenčianske noviny 25.08.2008
Pomocná evidencia 426/1/08
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Zimný štadión v Trenčíne bol od štvrtka 14. do soboty
16. augusta 2008 dejiskom jubilejného 15. ročníka tradičného
letného medzinárodného hokejového turnaja Rona Cup. Na
podujatí štartovali tri slovenské extraligové tímy - HKM Zvolen, HK 36 Skalica, Dukla Trenčín a traja účastníci z českej
najvyššej súťaţe - HC Oceláři Třinec, RI OKNA Zlín a HC
Znojemští Orli. Podľa hracieho systému hrali slovenské tímy
len proti českým. Po kaţdom odohratom zápase nasledovala
séria trestných strieľaní, ako pomocné kritérium pri určení
priebeţného a konečného poradia. Vzájomné stretnutia boli
zaujímavou konfrontáciou česko-slovenskej hokejovej školy.
Na prekvapenie, hokejisti Dukly, ktorí obhajovali vlaňajšie
prvenstvo, tentoraz sklamali - nevyhrali ani jedno turnajové
stretnutie. Jednotlivé zápasy Trenčanov sledovalo okolo 500 600 divákov. Tento kvalitne obsadený turnaj bol zároveň aj
generálkou pre niektorých jeho účastníkov, pred blíţiacim sa
novým ročníkom najvyššej súťaţe oboch štátov.
1. Zvolen 9 bodov
2. Skalica 6 bodov
3. Znojmo 4 body
4. Třinec 3 body
5. Zlín
3 body
6. Trenčín 1 bod
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený J. Laco zo Zvolena, za najlepšieho obrancu Ľ. Sekeráš z Třinca. Poháre
najlepším trom druţstvám a najúspešnejším jednotlivcom odovzdal generálny manaţér Dukly Eduard Hartmann a viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo.
Vlastné poznámky
Ulica Ľ. Stárka v Trenčíne v úseku od kriţovatky s ulicou
s Piešťanskou a Brnianskou v celkovej dĺţke 1100 metrov
patrila v nedeľu 31. augusta 2008 od 14,00 h do 15,00 h, teda
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na celé tri hodiny, výhradne
korčuliarom. Po pozitívnych ohlasoch sa akcia
Trenčín in-line opakovala.
Pôvodný termín bola nedeľa 17. augusta 2008, ale
vzhľadom na silnú búrku
spojenú so silným ničivým
vetrom deň predtým a jej
následky, sa podujatie zrušilo. Pekné počasie prilákalo opäť
milovníkov in-line korčuľovania. Boli nimi začínajúci, ale
i zdatní, dospelý, ale aj deti. Dokonca dvaja páni si zakorčuľovali so svojimi malými ratolesťami v kočíkoch.
Vlastné poznámky
Popoludnie v stredu 10. septembra 2008 v priestoroch trenčianskej lodenice na Ostrove sa konala zaujímavé podujatie,
ktorým bolo spustenie dračej lode do vôd Váhu a jej
slávnostný krst. K nastúpeným vodákom pred jej
spustením na vodu kapitán riečnej plavby Ľubomír Matúš v príhovore
konštatoval, ţe „dračiu
loď chápanú v tomto klubovom ponímaní, ktorú
sme začali v Trenčíne
nemá na Slovensku obdobu. Tí, ktorí o tomto športe nič
nevedia, musím povedať, ţe Trenčíne je uţ lodná posádka
zloţená z profesionálov – výkonnostných športovcov, reprezentujúci na vrcholových súťaţiach s takouto loďou. Naposledy sa tak stalo pred týţdňom, keď sa v Čechách zúčastnili
majstrovstiev Európy, z ktorých si priniesli 3. miesto v plavbe
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na 200 metrov a 1. miesto v plavbe na 2000 metrov. Náš klub
však chce osloviť široký okruh ľudí, ktorých spoločným
záujmom je pohyb.“ Ľubomír Matúš uviedol, ţe história veslovania na dračích
lodiach má svoj pôvod
z Číny a je stará viac ako
2000 rokov. Lode sú dlhé
12,5 m s posádkou dvadsiatich veslujúcich, z ktorých je desať na kaţdej
strane lode. Dopĺňajú ich
vpredu sediaci bubeník udávajúci tempo a vzadu stojaci
kormidelník.
Ako sa patrí, nové plavidlo ešte pred svojím spustením na
vodu dostalo svoje pomenovanie po nestorovi slovenských
a trenčianskych vodákov Emilovi Baranyim Emilko a fľašou
sektu ho pokrstil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav
Celler. Následne k plavidlu
pristúpili
vodáci
z oboch strán a z vesiel
urobili tradičné „V“, čím
vyjadrili svoju pripravenosť na plavbu. Naviják
začal pomaly popúšťať
lano s plavidlom do vĺn
Váhu a po nastúpení posádky dračia loď Emilko vykonala skúšobnú plavbu po Váhu.
Novovzniknutý klub Dračia légia v Trenčíne má záujem
rozšíriť svoj vplyv medzi školskou mládeţou organizovaním
súťaţí. Tak vám ţeláme veľa zdaru priatelia.
Vlastné poznámky
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V nedeľu 14. septembra 2008 sa uskutočnil na futbalovom
štadióne AS Trenčín ďalší ročník populárnej siláckej súťaţe
o Meč Matúša Čáka za účasti 13 silákov z Čiech, Maďarska,
Poľska a Slovenska. Uţ od prvej disciplíny, v ktorej súťaţiaci
prevracali 400 kg. pneumatiku, sa ujal vedenia Zdeněk Sedmík z Čiech a nedal si ho prebrať ani najsilnejším muţom
Slovenska za rok 2004 Braňom Golierom. V konečnom
hodnotení štyri prvenstvá zo šiestich disciplín, čo mu vynieslo
získal 72 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Bartolomej
Bak z Poľska a na treťom mieste sa umiestnil Braňo Golier.
Vlastné poznámky
„V lete ma oslovili akcionári a vedenie Dukly s touto ponukou a po rozhovoroch s akcionármi som sa rozhodol ponuku
prijať,“ povedal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Rozhodlo o tom viacero dôvodov. „Najdôleţitejším je
skutočnosť, ţe hokej má výnimočné postavenie v meste a povaţujem ho za najväčší vývozný artikel Trenčína vo svete.
Počas svojej histórie vychovala Dukla Trenčín svetové
hviezdy patriace na čelné pozície v NHL, novovzniknutej
Kontinentálnej hokejovej lige a veľa hráčov pôsobí v
európskych ligových súťaţiach. Do popredia sa uţ tlačí ďalšia
generácia s Andrejom Meszárošom a Tomášom Kopeckým. Je
to dôvod, aby mesto ďalej pôsobilo v procese výchovy talentov v Dukle a osobne
mi na tom veľmi záleţí,“
vysvetlil trenčiansky primátor. Ing. Branislav
Celler vníma aj druhý
rozmer spolupráce mesta
Trenčín s klubom formou finančnej participácie na činnosti Dukly
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financovaním zimného štadióna, ktorý má klub vo výpoţičke.
Mesto ročne investuje do prevádzky 17 mil. Sk a ďalších 10
mil.Sk ročne vkladá do zveľaďovania štadióna. Za posledné
štyri roky to bolo 40 mil. Sk do rekonštrukcie šatní a ďalších
priestorov zimného štadióna.
„Mojou predstavou je spolu s vedením Dukly nájsť pre klub
strategického partnera, ktorý by sa stal hlavným sponzorom.
Takýto partner musí pochopiť, ţe spojiť svoje meno a obchodnú značku s niečím tak výnimočným, ako je trenčiansky
hokej má pre neho veľký význam,“ povedal o svojich predstavách Ing. Branislav Celler. Ďalší rozvoj hokeja v Trenčíne
vidí v obnovení činnosti nadácie zaloţenej Duklou v minulosti. Mesto ju môţe podporiť finančne, avšak najdôleţitejšou
úlohou bude získať ďalších prispievateľov. Finančné prostriedky z nadácie by mali byť transparentne posudzované autoritami a posúvané deťom z finančne slabších rodín, ale športovo nadaných. Pre takéto rodiny sú výdavky na hokej veľkou
záťaţou a viaceré prirodzené talenty sa môţu z hokeja vytratiť. „Ide mi o vytvorenie takých podmienok pre mládeţ, aby
sa v Trenčíne rodili hokejové hviezdy aj v budúcnosti. To je
cesta, aby sme mohli privítať pohár Stanley cupu mali viackrát, opakovane a nie iba raz, ako počas tohto leta,“ predostrel
svoju víziu práce s mládeţou čestný prezident Dukly Trenčín.
Výzvou pre neho je aj marketing klubu, aby sa dostal do popredia pozornosti práce jeho vedenia. „Duklu treba viac cítiť v
ţivote v meste, častejšie, viackrát a nielen cez hokejové aktivity. Treba si zobrať v tomto smere vzor v športových kluboch
v zahraničí, kde sa presadzujú aj v iných sférach a nielen v
športe,“ povedal Ing. Branislav Celler.
www.trencin.sk 10.09.2008
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Šiesty deň na paralympijských
hrách v Pekingu priniesol pre Slovensko štvrtú medailu. Postaral sa
o ňu pretekár na handbiku Trenčan
Rastislav Tureček, ktorý tak obhájil striebornú medailu z Atén v
časovke jednotlivcov. Slovenský
paraolympionik na 12,7 km dlhej
trati v olympijskom triatlonovom areáli získal pre slovenskú
výpravu v poradí štvrtú medailu v Pekingu. Víťazom sa stal
Rakúšan Schattauer časom 29:57,77, za ktorým slovenský
reprezentant zaostal o 55,32 sekúnd.
„Som šťastný, lebo časovka nie je moja obľúbená disciplína. Sám tomu neverím, ţe som druhý...“ povedal bývalý
zápasník, ktorý po autohavárii zostal na vozíku a dal sa na
cyklistiku. „Trať bola náročná, nestačilo ísť silovo, bolo treba
ísť veľmi rozumne. Stačila jedna chyba a bol by som sa odpísal,“ dodal 36-ročný Trenčan.
Vlastné poznámky
Čoraz sa viac stretávame so skutočnosťou, ţe osobnosti,
ktoré niečo znamenali v druhej polovici 20. storočia vo
všetkých oblastiach politického spoločenského a kultúrneho
ţivota svoje poslanie v spoločenstve ľudstva
odchádzajú do večnosti. Naposledy 24. septembra 2008 zomrel vo veku nedoţitých 75
rokov nestor trenčianskeho basketbalu, volejbalu, ale najmä hádzanej Andrej Slavinský, ktorého všetci, čo ho dobre poznali
familiárne oslovovali „Bandy“. S jeho menom bola spojená história trenčianskej hádzanej, kde ako tréner vychoval s prestávkami za obdobie 22
rokov niekoľko generácií hádzanárok, medzi nimi i svoju
manţelku. Po prvýkrát tak bolo v sezóne 1960/1961, napo753

sledy v sezóne 1996/1997. Niekoľko rokov pôsobil ja Osemročnom športovom gymnáziu v Trenčíne ako tréner hádzanej.
Vlastné poznámky
V sobotu 27. septembra 2008 sa uskutočnili v Znojme
preteky dračích lodí, ktorých sa zúčastnila aj jediná slovenská
posádka lode Emilko z Trenčína. Ako uviedol kapitán zmiešanej posádky Ľubomír Matúš, ţe „naša loď sa uţ v
rozjazdách stretla so silným a favorizovaným tímom z Hraníc
na Morave, s ktorým obe rozjazdy vyhrala. Výhrou v rozjazdách sme priamo postúpili do semifinále a nemuseli sme svoje
sily plytvať v opravných jazdách. V semifinále sa naša loď
opäť stretla s loďou s Hraníc na Morave. Do štartu s touto
posádkou sme šli s obavami, pretoţe súper zmenil posádku za
svalnatých mladých muţov. Správne udaná taktika i v semifinále slávila úspech a trenčianska loď sa prebojovala do
finále. Vo finále nás čakal najlepší moravský klub dračích lodí
„Vranovská krčma“ a jej posádka dávala pred štartom najavo,
ţe si prišla po víťazstvo. Trenčianska posádka sa týmito vyhláseniami nezľakla a na štart nastúpila vo farbách mesta.
Finálový boj bol veľmi tvrdý a ťaţký a trenčianska posádka
skončila tesne za svojím súperom.
Trenčianske noviny 06.10.2008
Bývalý hráč Dukly Trenčín Miloš Melicherík urobil kus
dobrej propagačnej práce počas piatich sezón svojho učinkovania ako hokejista vo Veľkej Británii. Aj prípravný kemp
hokejistov Guildford Flames, v ktorom súčasnom období pôsobí, sa konal na zimnom štadióne J & T Arena Mariána
Gáboríka začiatkom mesiaca septembra 2008. Svojich rodákov prišiel v tréningovom tempe dňa 12. septembra 2008
povzbudiť veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska
Michael Roberts. Miloš Melicherík nastávajúcou sezónou
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vstupuje v drese Guildford Flames do šiestej sezóny. Kým
v minulých sezónach s ním pôsobili aj iní slovenskí hráči, tak
v tejto sezóne s ním budú hrať v rámci kvóty štyroch legionárov jeden Kanaďan a dvaja Česi.
Info Trenčín 25.09.2008
Pomocná evidencia 510/1/08
Takmer päťdesiatka mladých adeptov ľahkej atletiky sa
zúčastnilo 7. septembra 2008 v Dubnici nad Váhom národného finále dlhodobej postupovej súťaţe pod názvom „Hľadáme nového Jozefa Plachého“. Táto súťaţ je uţ tradične
venovaná vyhľadávaniu nových beţeckých talentov ţiakov
základných a študentov stredných škôl s maximálnou vekovou
hranicou do trinásť rokov. V tento deň triumfovala študentka
Osemročného športového gymnázia v Trenčíne Marína Martoňová, keď zvíťazila v behu na 600 metrov. Najlepšiu pretekársku dekorovala nezabudnuteľná legenda československej
ľahkej atletiky Jozef Plachý.
Info Trenčín 26.09.2009
Dňa 24. septembra 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler na Zimnom štadióne Hokejového klubu Dukla Trenčín delegáciu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru a
verejné zdravie Celočínskeho zhromaţdenia ľudových zástupcov Čínskej ľudovej republiky, ktorá je na pracovnej návšteve v Slovenskej republike, vedenú
podpredsedom
výboru Song Fatang.
Po zoznámení sa s históriou Hokejového klubu Dukla Trenčín jej
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bývalým hráčom a generálnym manaţérom predstavenstva
klubu Eduardom Hartmanom vykonali prehliadku interiéru
štadióna a zúčastnili sa aj tréningu prvoligového druţstva muţov Dukla Trenčín. Eduard Hartman pre Televíziu Markíza
vyjadril prekvapenie, ţe odkiaľ dostali Čínania informáciu
o do-brom hokeji v Trenčíne. Vo vyhriatych priestoroch
bufetu informovali hostitelia pri šálke kávy o športových aktivitách v Trenčíne, teda najmä o hokeji, pýtali sa na rozpočet
klubu, platy hráčov a podobne. Song Fatang pre Televíziu
Markíza povedal, ţe „prišli sme sa učiť a prebrať skúsenosti
pri výchove hokejistov. Spôsob ako to v nich pestujete od
útleho veku zanechal vo mne hlboký dojem.“ Netajil sa cieľom Číny, aby ich hokejové druţstvo pôsobilo v A-kategórii
majstrovstiev sveta. „Náš hokej potrebuje zlepšiť úroveň,
a preto moţno budeme spolupracovať so Slovenskom“, povedal hosť zo vzdialenej krajiny. Následne sa všetci
presunuli do neďalekého
zimného štadióne J & T
Arena Mariana Gáboríka,
kde ich prijal otec slávneho hokejistu Ing. Pavol
Gáborík s manželkou SilSong Fatang sa pozdravil s Pavlom Gáboríkom
viou a pozreli si tréning
mladých hokejistov z hokejovej triedy z neďalekej Základnej
školy Trenčín, Hodţova ul. Na záver pobytu sa zapísali do
pamätnej knihy zimného štadióna. Po obede v hoteli Tatra si
zo záujmom prezreli Trenčianske múzeum a Trenčiansky
hrad.
Vlastné poznámky
Pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
sa uskutočnili regionálne oslavy Svetového dňa turizmu
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v piatok 26.9.2008 na Mierovom námestí v Trenčíne v znamení hesla Turizmom proti klimatickým zmenám. Historické
centrum mesta Trenčín na prelome turistických sezón tak po
dvoch týţdňoch, keď sme naplno ţili podujatím Pádivého
Trenčín a slávnosťou folklóru Pri trenčianskej bráne, opäť
oţilo kultúrou. O zábavu prítomných sa postarali skupina
HEX, slávni Bludní rytieri z Beckova, skupina TRIGA, ktorej
členovia budú rozdávať nielen dobrú náladu, ale aj chutné
občerstvenie, detský folklórny súbor Kornička
a trenčianska skupina Igora
Kulicha. Celé popoludnie
boli zabezpečené aj prehliadky centra mesta so
sprievodcami
v historických kostýmoch. Pre účastníkov podujatia boli pripravené nové pútavé propagačné materiály o turistických atraktivitách a moţnostiach trávenia voľného času v našom kraji,
o prírodných zdrojoch a oblastiach, ktoré treba poznať, vyuţívať a chrániť, o kúpaliskách, lyţiarskych strediskách a cyklotrasách a to v stánkoch Slovenskej agentúry cestovného
ruchu, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Regionálneho
zdruţenia cestovného ruchu Horná Nitra, Mikroregiónu Púchovská dolina, Matúšovho kráľovstva, Slovenského cykloklubu, spoločnosti Trenčianske minerálne vody a ďalších
organizácií. Počas podujatia prebiehala vedomostná súťaţ, kde
najmä mladí účastníci, ktorí sa do nej zapojili získali pekné
ceny.
Vlastné poznámky
V športovej hale v Galante dňa 27. septembra 2008 sa
uskutočnilo prvé kolo Slovenského pohára v karate kategórie
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kadetov a juniorov. Na súťaţi nadviazala na minuloročné
veľmi dobré výsledky členka Karate Klub Európa Ingrid
Suchánková, ktorá získala v kategórii kata – kadetky
2. miesto a v kategórii kumitu – kadetky do 54 kg 1. miesto.
Vlastné poznámky
V sobotu 4. októbra
sa uskutočnil 5. ročník
pretekov v behu do
vrchu „Inovecký výbeh“, ktoré pripravili
organizátori z Klubu
Polar Alpin Trenčín.
Napriek vytrvalému
daţďu sa na štart
zľava – K. Vyhnička, B. Kacina, K. Vavruš
postavilo 16 beţcov.
1400 metrov dlhú trať s prevýšením 257 metrov, z Chaty pod
Inovcom na vrchol Inovca vo výške 1042 m n. m. najrýchlejšie zvládol Branislav Kacina z Trenčína v čase 9 minút 42 sekúnd. Na druhom mieste sa umiestnil Kamil Vyhnička z Beluše za 10:57 min., tretí najrýchlejší čas 11:05 min.
dosiahol Kristián Vavruš z Trenčianskeho Jastrabia. Pretekov
sa zúčastnila jediná ţena, Veronika Kováčová z Trenčína.
Vecné ceny pre účastníkov venovali firmy: Denny Import,
Polar Alpin Šport, Skrat, Scarpa, Saucony.
Správa Rasťa Cabalu
Za prítomnosti 600 pretekárov z vyše 19 štátov sveta sa 11.
a 12. októbra 2008 konal dvojdňový medzinárodný turnaj
Grand Prix Plzeň 2008, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú
aj mladí karatisti z klubu Laugaricio Trenčín. Pekné umiestnenie si vybojovali v kategórii mladších ţiakov Libor Vlček,
ktorý zvíťazil v hmotnostnej kategórii do 35 kg a v kategórii
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dievčat do 30 kg sa umiestnila Barbora Krajčíková na
treťom mieste.
Info Trenčín 20.10.2008
Pomocná evidencia 560/1/08
Vo štvrtok 16. októbra 2008 sa v Hornej Ţdani neďaleko
Ţiaru nad Hronom
uskutočnili
Majstrovstvá
Slovenska v cezpoľnom
behu základných a
stredných
škôl.
Mesto Trenčín a
Trenčiansky kraj reprezentovali starší
ţiaci zo Základnej
školy Trenčín, Ul.
Na dolinách v zloţení - Lukáš Kyselica, Marek Čakloš a
Michal Ranko s vedúcim druţstva Mgr. Romanom Bakošom. Chlapci boli na preteky perfektne pripravení, a preto
suverénnym spôsobom vybojovali celkové prvenstvo vo
svojej kategórií a nechali za sebou viacerých favoritov.
Info Trenčín 20.10.2008
Pomocná evidencia 560/1/08
Dve zlaté medaily, štyri
strieborné a päť bronzových
- takúto bohatú úrodu medailí si priniesli karatisti
Real team Trenčín z
prestíţneho medzinárodného
turnaja Grand Prix Ostrava
2008. V silnej konkurencii
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piatich krajín, 66 klubov a viac ako 400 pretekárov bojovali v
kata a kumite. Najcennejší zlatý kov získala Gabika Holíčková v kata juniorky a kata team Chochlíkova, Kuricová,
Bohušová. Striebornú medailu vybojovala Simonka Prpičová
v kata ţiačky, kata team Lexmann, Nemeček, Bohuš, v kumite
Veronika Kadlečíková a Gabika Holíčková. Ţatvu medailí zavŕšili bronzový kata team Habánková, Prpičová, Mičková,
kumite team Marek Vlasák, Andrej Vrškový, Kristína Kosecová a Róbert Lexmann. V celkovom hodnotení všetkých
klubov sa umiestnili na 4. mieste. „Takto som ešte mojich
zverencov súťaţiť nevidel! Nepoznával som našich, všetci boli
super. Som na nich veľmi hrdý,” vyjadril sa na adresu pretekárov po súťaţi tréner Ján Plachký. Pod tento vynikajúci
výsledok sa podpísali aj ďalší tréneri Lenka Beňová a Jaroslava Malchová a systematická príprava, usilovnosť a výborná
súťaţná atmosféra.
Info Trenčín 06.11.2008
Pomocná evidencia 585/1/08
Na webovej stránke mesta Trenčín bol dňa 20. októbra 2008
vyvesený oznam, ktorý informoval všetkých návštevníkov
Krytej plavárne na ul. Mládeţnícka č. 4, Trenčín, ţe od
1. januára 2009 prevádzkovanie krytej plavárne na základe
schváleného uznesenia č. 262 zo zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 26. júna 2008 prebrala nová
obchodná spoločnosť IB správcovská s. r. o., Ul. gen.
Svobodu 1, Trenčín. Z vyššie uvedeného dôvodu všetky permanentky vydané predchádzajúcim správcom platili iba do
31. decembra 2008.
www.trencin.sk 20.10.2008
Lokalita Ostrova v Trenčíne - Zamarovciach bola v sobotu
25. októbra 2008 dejiskom 8. ročníka tradičného Behu vzá760

jomnosti za účasti 83 pretekárov, z toho 13 dorastencov, 25
ţiakov, 38 muţov a 7 ţien. Víťazmi sa stali :
- kategória starších ţiačok : L. Chupáčová – Základná škola
Horná Súča,
- kategória mladších ţiačok : M. Šedivá – Základná škola
Horná Súča,
- kategória mladších ţiakov : M. Kopúnek – Borský
Mikuláš,
- kategória starších ţiakov : M. Čihal – Dubnica n/V. ,
- kategória dorasteniek : M. Hranková – Nové Mesto,
- kategória dorastencov : J. Koplík – Dubnica,
- kategória ţien „A“ : J. Zatlúkalová – Dubnica,
- kategória ţeny „B“ : J. Hudáková – VTJ Blesk Trenčín,
- kategória muţi „A“ : J. Križák – Skalica,
- kategória muţi „B“ : J. Kucharík – Trenčín,
- kategória muţi „C“ : M. Kováča – Trenčín,
- kategória muţi „D“ : F. Husár – Trenčín,
- kategória muţi „E“ : S. Lehotský – Leopoldov,
Najúspešnejší pretekári v kaţdej vekovej kategórii obdrţali
diplom, medaile a poháre z rúk predsedníčky organizačného
výboru M. Pokrievkovej.
Trenčianske noviny 03.11.2008
Pomocná evidencia 585/1/08
Mladí futbalisti TTS
Trenčín nar. po 1.1.1995
sa v dňoch 19. aţ 21. októbra 2008 zúčastnili 3.
ročníka medzinárodného
futbalového turnaja Kamenas Cup 2008 v Chalmovej, ktorého sa zúčastnilo 10 druţstiev. Hra761

lo sa v dvoch skupinách na ihriskách v Bystričanoch a Zemianskych Kostolanoch. Víťazom turnaja sa stali mladí
futbalisti MFK Prievidza. Futbalisti z Trenčína hanbu na
turnaji neurobili, pretoţe skončili na piatom mieste a titul najlepšieho strelca získal ich hráč Stano Lobotka so strelenými
ôsmymi gólmi. Potešila aj skutočnosť, ţe porazili všetkých
svojich rovesníkov, s ktorými hrajú pravidelnú súťaţ.
Info Trenčín 23.10.2008
Pomocná evidencia 560/1/08
Dňa 25. októbra 2008 sa uskutočnilo prímorskom letovisku
v v chorvátskom Splite medzinárodný Európsky turnaj Croatia Open 2008 za účasti 12 krajín Európy. Súťaţe sa zúčastnili
12 reprezentácií z celej Európy. Slovensko
a mesto Trenčín na
tejto súťaţi zastupoval
karate klub Európa
Trenčín pod vedením
Branislava Zubričaňáka. Karate klub
Európa získal na turnaji dve medaile a to
jednu zlatú a jednu striebornú. V súťaţi kategórie kadetky kata
obsadila v silnej konkurencii 1. miesto Ingrid Suchánková.
V kategórii kumite kadetky do 53 kg po tvrdých bojoch so
súperkami, ale aj s domácimi rozhodcami vo finálovom zápase
proti domácej Chorvátke obsadila Ingrid Suchánková 2.
miesto. Ingrida Suchánková úspešne reprezentuje Slovensko
i mesto Trenčín čo potvrdzujú aj výsledky za prvé dva
mesiace začiatku sezóny 2008/2009, keď získala uţ 7 medailí
a z toho 5 medailí v zahraničí na Európskych turnajoch.
Vlastné poznámky
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Slávnostným uzamknutím Váhu pomocou veľkého kľúča v
autokempingu pri Váhu trenčianski vodáci obnovili v piatok
31. októbra 2008 tradíciu symbolické uzamknutie vody. Podľa
Ľubomíra Matúša z klubu Dračej légie „vody Trenčína sa
uzamykali naposledy pred tridsiatimi piatimi rokmi, keď som
bol ešte dorastenec. Vtedy nám dnešní vodácki veteráni ukázali, ako sa voda zamyká.“ Ľubomír Matúš je toho názoru, ţe
„kaţdý vodák by si mal uctiť vodu. Tá je v Trenčíne výnimočná, ktorú nám ju závidia všetci zahraniční športoví kolegovia. Uzamykanie vody je ortieľ, ktorým sa končí plavba na
rieke. Voda začne čoskoro zamŕzať a stáva sa nebezpečnou.
Relaxačná plavba, keď si človek uţíva slniečko, uţ nebude
moţná a voda bude patriť uţ iba profesionálom, ktorí trénujú
nepretrţite počas celého roka.“ Budúcoročná sezóna plavieb
plánujú otvoriť podľa počasia v marci aţ apríli. Vodu zamkol
na dva zámky kľúčom Čestmír Harníček ml., ktorý mu
doniesol vládca morí Neptún a nechá ju odpočívať do jari, keď
sa opäť rozbehnú plavby po rieke. Vody Váhu si tento rok
okrem aktívnych členov klubov uţila aj verejnosť, ktorá mala
moţnosť vyskúšať si počas celého leta i jesene plavbu na
Emilkovi. Uzamykanie vody spojili vodáci aj s oslavou
Halloweenu, sviatku strašidiel a tajuplných príšer. Na Ostrove
strašili múmie, Bátoričky, krvaví piráti, škriatkovia, obludy,
smrtky, kostry a jeţibaby, ktoré si nakoniec posledný raz v
tomto roku zapádlovali na lodiach vyzdobených farebnými
lampiónmi. Desiatkam divákov stojacim na trenčianskom
moste a na brehu Váhu sa tak naskytla neopakovateľná scenéria vysvietených lodí doplnená hrôzostrašnými výkrikmi pádlujúcich mátoh. Zábava pokračovala Halloweenskou strašidelným stretnutím v priestoroch vodáckeho klubu.
Trenčianske noviny 03.11.2008
Pomocná evidencia 588/1/08
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V dňoch 1. – 2. novembra sa na Mestskej plavárni v
Trenčíne uskutočnili tradičné plavecké preteky pod názvom
Maritim cup 2008 a Cena primátora Mesta Trenčín za účasti
22 oddielov bola pozornosť upriamená na plavcov reprezentačného juniorského druţstva a najmä na najúspešnejších
juniorov, ktorí nás reprezentovali na letných majstrovstvách
sveta i Európy. Na pretekoch bol prekonaný i rekord Slovenska v kategórii junioriek Dominikou Glozmekovou na 50
m prsia časom 33,82 sek.
Najlepší plavci muţi
- 100 m motýlik :
1. Norbert Trudman, Vital Bratislava - 55.28 sek
- 200 m prsia
2. Tomáš Klobučník, ŠK Topvar Topolčany - 2:18.31 min.
- 200 m vol. sp.
3. Adam Siekel, Vital Bratislava, - 1:53.46 min.
Najlepšie plavkyne ţeny
- 200 m prsia
1. Dominika Glozmeková, STU Trnava - 2:35.17 min.
- 50 m motýlik
2. Michaela Rečková, Trenčiansky plavecký oddiel - 28.97
- 100 m vol. sp.
3. Miroslava Syllabová, AQS Levice, - 58.86 sek.
Za absolútne najhodnotnejší výkon si pohár Maritim cup
odniesol Norbert Trudman. V kategórii ţiakov si Pohár
primátora vyplávala Patrícia Hlavnová z MPK Prievidza za
100 m prsia - 1:15.96 min.
Z trenčianskych plavcov si najlepšie počínala uţ spomínaná
Miša Rečková, ktorá zvíťazila v troch disciplínach. Pochvalu
si zaslúţia aj ďalší plavci, ktorí si vytvorili osobné rekordy:
Janíček, Baniar, Vanya, Kubala, Ţitňanová ako i ţiačky
Kubalová a Gašparová.
Vlastné poznámky
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Dňa 8. novembra 2008 sa v športovej hale v meste Poreč
v Chorvátsku uskutočnil prestíţny európsky turnaj uţ 10.
ročník Euro Cup Istre 2008 za účasti viac ako 600 pretekárov
z 12 krajín celej Európy. Slovensko a mesto Trenčín reprezentovala Ingrida Suchánková, ktorá v kategórii kata získala
prvé miesto, teda zlatú medailu v konkurencii 26 pretekárok.
Jej víťazstvo potvrdila suverenita v kaţdom kole, keď vyhrala
nad svojimi súperkami bez akýkoľvek problémov. V kategórii
kumite v silnej konkurencii sa Ingrida umiestnila na druhom
mieste, keď vo finále s domácou pretekárkou mala za súperov
aj domáciich rozhodcov.
Ingrida Suchánková je v tohoročnej sezóne vo výbornej
forme, keď uţ od septembra 2008 získala 9 medailí v kata
i v kumite, z toho 7 medailí z európskych turnajov. Treba jej
poďakovať za perfektnú reprezentáciu a drţíme jej palce do
ďalších turnajov.
Vlastné poznámky
V termíne od 3. do 7. septembra 2008 sa na cestách
Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Ţilinského
kraja uskutočnili cyklistické preteky Okolo Slovenska, ktorých sa zúčastnili športovci z 18
druţstiev zo 14 krajín
sveta. Celkovým víťazom sa stal Dán Nielsen.
Etapovými mestami 52.
ročníka boli Zvolen,
zľava MUDr. Pavol Sedláček, MPH preberá ocenenie
Dohňany, Bánovce nad
Bebravou a Ţilina. Keďţe podujatie našlo podporu aj u predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, nie náhodou sa oficiálne vyhodnotenie tohto
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významného podujatia uskutočnilo za jeho osobnej účasti vo
štvrtok 13. novembra 2008 v Galérii M. A. Bazovského
v Trenčíne. Organizátori, generálny riaditeľ pretekov Ing.
Juraj Takáč a predstavenstvo Medzinárodných cyklistických
pretekov Okolo Slovenska – občianske zdruţenie vyhodnotili
podujatie a načrtli vízie do budúcnosti, no v neposlednom rade
poďakovali všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na vytvorení
dobrých podmienok pre cyklistov a na udrţaní vysokej úrovne
pretekov. Ocenenie s poďakovaním prevzal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH.
Vlastné poznámky
V maďarskom Siofóku dňa 16. novembra 2008 sa uskutočnil medzinárodný turnaj v karate Balaton Sio Roda Cup
2008 za účasti viac ako 350 pretekárov zo siedmich krajín
Európy, aj pretekárov Karate Klub Európa Trenčín s trénerom
Branislavom Zubričaňákom. V súťaţi kata súborné cvičenia sa
v kategórii kata kadetky
na 1. mieste umiestnila
Ingrida Suchánková
v konkurencii 18 pretekárok. Po víťaznej kategórii vyskúšala Ingrid
aj kategóriu staršiu
a teda kategóriu kata juniorky, kde Ingrida skončila na 2.
mieste. V kategórii kata ţiačky sa na 4. mieste umiestnila Alexandra Kohoutová. V kategórii kumite zápas v kategórii kadetky do 54 kg sa na 1. mieste umiestnila Ingrida Suchánková, v kategórii kumite juniori do 68 kg sa na 3. mieste
umiestnil Filip Nguyen a v kategórii kumite juniori do 76 kg
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sa na 3. mieste umiestnil Jakub Stehel. Ingrid Suchánková, tak
ako i v kata vyskúšala aj staršiu kategóriu v kumite juniorky
do 53 kg, v ktorej sa umiestnila na 3. mieste.
Vlastné poznámky
Krásne jesenné počasie vytiahlo v stredu dopoludnia 5. novembra 2008 opatovské deti z materskej a základnej školy na
futbalové
ihrisko
v Opatovej, kde sa
uskutočnili tradičné
preteky nazvané Beh
okolo Opatovej. „Na
ihrisku na deti čakali
ujovia Boris a Tony,
tety Alenka a Katka,
ktorí pripravili ratolestiam beţecké dráhy, štartové čísla, odmeny a medaily. Deti
súťaţili podľa vekových kategórií a pohlavia Pretekalo sa
s plným nasadením a športový deň bol pre ne sviatkom,“
zhodnotila podujatie riaditeľka Základnej školy na Potočnej
ulici Zdenka Hricková. Po športových výkonoch sa deti
občerstvili malou desiatou, zahrali sa, zaspievali si a odišli do
svojich škôl. Odmenou pre dospelých boli usmiate a
rozradostené očká detí. Výsledky :
A. kategória dievčatá :
1. miesto - V. Vančová,
2. miesto - V. Novotná,
3. miesto - N. Daneková
B. kategória chlapci :
1. Š. Ukuš,
2. F. Ďuriš,
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C.
D.

E.

F.

G.

3. L. Matejka.
kategória dievčatá :
K. Melišová
kategória chlapci :
1. Š. Opatovský,
2. J. Škunda,
3. S. Vanek.
kategória dievčatá :
1. E. Novotná,
2. N. Novotná,
3. S. Struhárová.
kategória chlapci :
1. P. Krajčík,
2. D. Gavenda,
3. P. Čáka
kategória dievčatá :
1. L. Matejková,
2. B. Ševcová,
3. T. Šedivá.
Info Trenčín 20.11.2008
Pomocná evidencia 615/1/08
Od 25. novembra do 11. decembra 2008 trvala vo foyeri
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky výstava
pod
názvom
„Míľniky
a méty
športovcov Dukly“,
ktorá dokumentovala
štyridsaťročnú športovú históriu armád768

nych športovcov v športových strediskách Dukly Banská Bystrica a Dukla Trenčín. Putovná výstava bola pripravená podľa
projektu Mgr. Márii Sečanskej, ktorá vo svojom príhovore
priblíţila históriu aktivít armádnych športovcov na Slovensku,
ktorá začala v Banskej Bystrici 1. septembra 1967 a v Trenčíne 1. septembra 1969. Začiatky boli často v provizórnych
priestorových podmienkach, ktoré sa postupne darilo vylepšovať vlastnými silami, ako aj za pomoci priaznivcov športu.
Štatút dostali tieto strediská 11. apríla 1974 a aj svoje premenovanie na Armádne strediská vrcholové strediská. Medzi
hosťami nechýbali mnohí známi funkcionári, tréneri a športovci oboch Dukiel ako napríklad generál Rudolf Tvaroţka
v.v., strieborný medailista Slavomír Kňazovický, zápasník
Attila Bátky, chodec Ján Blaţek, Dušan Čikel a ďalší. Dozvedeli sme, ţe z terajších a bývalých členov Dukiel má sedem
športovcov zlaté kruhy Slovenského olympijského výboru,
ďalších vyše dvadsať športovcov je drţiteľom strieborných
kruhov Slovenského olympijského výboru a rovnaký počet
športovcov je drţiteľom bronzových kruhov Slovenského
olympijského výboru.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 01.12.2008
Pomocná evidencia 656/1/08
Dňa 29. novembra 2008 sa v Nitre uskutočnila medzinárodná súťaţ v karate pod názvom „Kachi karate Cup 2008“.
Na súťaţi bola úspešná trenčianska pretekárka Ingrid Suchánková, ktorá v kategórii kata kadetky a v kategórii kumite
kadetky do 54 kg získala prvé miesta.
Vlastné poznámky
Ukázať zdravým ľuďom, ţe aj nepočujúci sa venujú športu
a vedia hrať dobre, bolo hlavnou myšlienkou veľkého špor769

tového podujatia Športového klubu nepočujúcich, na ktorom
športovalo 165 účastníkov, ktoré sa konalo 29. novembra
2008. Podujatie, na ktorom sa hral futsal, volejbal a stolný
tenis produkujú podobné športové kluby, ako je ten trenčiansky v iných slovenských mestách – Bratislave, Hlohovci,
Prievidzi, Košičiciach či Dolnom Kubíne a. Ako povedal
predseda Športového klubu nepočujúcich Trenčín Peter Vašíček, „na trenčianskom turnaji sa súťaţilo vo viacerých
disciplínach. Inde sa organizuje v jeden deň turnaj iba v
jednom športe a to buď vo futsale či volejbale.“ Takto
umoţnili, aby sa stretlo oveľa viac ľudí. Peter Vašíček chce
podujatie stále skvalitňovať. Kým minulý rok boli v hlavnej
úlohe len stolný tenis a futsal, tak tento raz tu súperili aj
volejbalisti a o rok to budú moţno aj uţ spomenutí nepočujúci
hráči bedmintonu. Za drobný nedostatok predseda označil aj
nutnosť prechádzať z haly do haly, ak si chcel divák uţiť
všetky tri športy. Mestskú športovú halu na Mládeţníckej ulici
vyhradili pre futsalistov a svoje priestory ponúkla tieţ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Podujatie v roku 2009
by sa mohlo kvôli bedmintonu odohrať na Ostrove, kde preň
vytvorené priestorové podmienky. Zaujímavé bolo vypočuť si
názory účastníkov podujatia. Napríklad stolnotenista Peter
Ondraško z Trenčína svoje pôsobenie v turnaji bral s rezervou,
keď povedal, ţe „prišiel som si to vyskúšať, zabojovať. Ale aj
prehrať niekedy treba.“ V priebehu súťaţe dúfal, ţe skončí v
prvej trojke spomedzi dvadsiatich dvoch muţov. Svoj cieľ síce
nedosiahol, ale napokon mu patrila šiesta priečka. Za najsilnejších povaţoval hráčov z Čiech a tí to aj potvrdili. Plzenskí
športovci Jaroslav Helus a Josef Mimra si vybojovali prvé a
tretie miesto. Okrem nich a Slovákov sa v Trenčíne objavili aj
športovci z Rakúska. Aj oni uspeli a ako strieborný sa domov
vrátil Peter Kraemer. „Toto je priateľské športové stretnutie.
Prišli sme sem preto, aby sme sa porozprávali a zabavili sa,
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keďţe sme sa dlho nevideli,“ povedal Peter Ondraško. Jazyková bariéra medzi nepočujúcimi neexistuje. V posunkovej
reči rôznych štátov sú totiţ len malé rozdiely. Prvý úspech pre
Trenčín priniesla stolná tenistka Simona Šedivá, ktorej drţali
palce rodina i priateľ a zjavne dobre, pretoţe Simona si aj
napriek nervozite vybojovala najvyššiu priečku. „Najskôr som
bola napätá, ale potom to zo mňa opadlo. Cítila som, ţe sa to
odráţa aj na mojom výkone.“ Trenčanka si tento rok 2008
pripísala aj ďalšie cenné umiestnenia, keď na praţskom turnaji
skončila druhá a na brnianskom tretia. „Som spokojná, veľmi
sa teším. Nemyslela som si, ţe zvíťazím. Nevedela som, aké
hráčky tu budú,“ dodáva. Na druhom mieste sa umiestnila
kolegyňa z klubu Lenku Cmerovú a bronz si vybojovala Jana
Šlachtová z Ostravy. Trenčianski volejbalisti bojovali, čo im
sily stačili. Podarilo sa im zvíťaziť nad súperom z Dolného
Kubína a prehrať s druţstvom z Bratislavy. Spomedzi šiestich
druţstiev skončili napokon Trenčania na treťom mieste. Rivali
z Dolného Kubína ich o miesto predstihli. Futsalisti boli pred
play-off zápasmi spokojní, lebo v skupine skončili prví. Mali
však obavy, ţe druţstvá futsalistov z Bratislavy a Trnavy sú
silné. Obavy sa potvrdili, prvé skončilo druţstvo ŠKN Bratislava, druhé miesto získalo druţstvo ŠKN Trnava a tretiu
priečku obsadil druţstvo Admiral Bratislava a Trenčania sa
museli uspokojiť so štvrtým miestom.
Vlastné poznámky
V stredu 10. decembra 2008 vyvrcholil v Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne stredoškolský turnaj vo florbale „TSK Zone Cup 2008“, ktorého sa zúčastnilo osem
stredných škôl Trenčianskeho kraja. Tieto sa stretli v dvoch
vyraďovacích skupinách, z ktorých do semifinálových bojov
postúpili dve najlepšie druţstvá – Obchodná akadémia M.
Hodţu v Trenčíne, Stredná priemyselná škola Dubnica nad
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Váhom, Dopravná akadémia v Trenčíne a Gymnázium ľ. Štúra
v Trenčíne. Do finálového zápasu sa prebojovala Stredná
priemyselná škola Dubnica nad Váhom, ktorá podľahla Dopravnej akadémii v Trenčíne 6:1. V súboji o tretie miesto sa
stretli trenčianske školy Obchodná akadémia M. Hodţu
a Gymnázium Ľ. Štúra, v ktorom zvíťazili gymnazisti 2:1.
Trenčianske noviny 15.11.2008
Pomocná evidencia 663/1/08
Posledným súťaţným vystúpením futbalistov AS Trenčín
v roku 2008 bola ich účasť na tradičnom halovom turnaji
v Trnave „Memoriálu Vlastimila Opálka“ za účasti štyroch
futbalových druţstiev, z toho troch prvoligových Spartaka
Trnava, FC Vion Zlaté Moravce, MFK Dubnica nad Váhom
a druholigového AS Trenčín. Trenčianskym futbalistom sa
darilo, lebo po víťazstve nad povaţským rivalom z Dubnice
nad Váhom 6:4 postúpili do finále, v ktorom sa stretli so
Spartakom Trnava. V semifinálovom zápase exceloval trenčiansky hráč Marek Bubenko, ktorý dal tri góly. Vo finálovom zápase sa Trenčanom aţ tak nedarilo a podľahli svojmu
súperovi 2:1. AS Trenčín sa umiestnil na druhom mieste.
Echo 13.12.2008
Pomocná evidencia 670/1/08
Trenčianske noviny 15. decembra 2008 priniesli novinársku
správu o katastrofálnom technickom stave futbalového štadióna na Sihoti. Klub bude môcť sprístupniť divákom len hlavnú
tribúnu, pretoţe ostatné priestory by sa mali zrekonštruovať
v zmysle zákona prijatého v závere kalendárneho roka o organizovaní športových podujatí po výtrţnostiach v Dunajskej
Strede a na to by potreboval futbalový klub AS Trenčín 20 aţ
30 miliónov Sk, aby sa splnili základné bezpečnostné podmienky. Okrem toho v zlom technickom stave aj stoţiare
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umelého osvetlenia. V návrhu rozpočtu na rok 2009 Rady
Mesta Trenčín odporučila mestskému zastupiteľstvu na základné opravy štadióna čiastku 7,3 milióna Sk. Primátor Mesta
Trenčín Ing. Branislav Celler povaţuje medializáciu štadióna
zo strany AS Trenčín za vydieranie a hádzanie zodpovednosti
na iných. Podľa neho aj keď sa tribúny na státie uzavrú, tak
návštevnosť by nemala klesnúť. Na druhej strane treba podotknúť, ţe povinnosťou mesta je starať sa o mládeţ. Osud veľkého futbalu je v rukách vedenia futbalového klubu a zabezpečenie bezpečnosti zápasov je v réţii organizátora a nie
vlastníka štadióna, ktorým je mesto Trenčín.
Trenčianske noviny 15.12.2008
Pomocná evidencia 664/1/08
V sobotu 13. decembra 2008 si dali
v Mestskej športovej hale v Trenčíne
stretnutie najlepší
karatisti Slovenskej
republiky na majstrovstvách Slovenskej republiky. Nastúpených pretekána majstrovstvách úspešne bojovala Trenčianka Ingrid Suchánková
rov privítal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pretekárom zaţelal
veľa úspechov na celoslovenskom zápolení karatistov a prezident Slovenského zväzu karate Ing. Daniel Liška zaţelal
športového ducha pri zápolení. Keďţe uţ do slávnostného
otvorenia prebehla súťaţ v kata, tak po slávnostnom vytvorení
boli vyhlásené jeho výsledky a najlepší pretekári si prevzali
ocenenia. Je potešiteľné, ţe medzi ocenenými pretekármi bola
aj trenčianska pretekárka Ingrida Suchánková z Európa kara773

te klub Trenčín, ktorá získala druhé miesto v kategórii kadetiek.
Najvyššie ocenenia najúspešnejších pretekárov majstrovstiev Slovenskej republiky prevzali :
A) kategória kadetky – kata
1) Balciarová Dorota, Urakem Rimavská Sobota
2) Suchánková Ingrid, Európa Trenčín
3) Ďurovcová Barbora, Rapid Bratislava
3) Kormošová Zuzana, Trstená
B) kategória juniorky – kata
1) Liptáková Katarína, Tupol Bratislava,
2) Kvasnicová Laura, Tupol Bratislava
3) Holíčková Gabriela, Real Trenčín
3) Kimáková Gabriela, Metropol Košice
C) kategória staršie juniorky – kata
1) Pipíšková Martina, Tupol Bratislava
2) Langošová Lucia, Vukabu Košice
3) Nemčeková Barbora, Európa Trenčín
4) Summerová Zuzana, Vukabu Sabinov
D) kategória kadeti – kata
1) Toure Michal, Hanko Senica
2) Lieskovský Matúš, Rapid Bratislava
3) Molčan Michal, Kachi Nitra
3) Sladkovský Rudolf
E) kategória juniori – kata
1) Kubovič Roman, Tupol Bratislava
2) Soóky Peter, Nové Zámky
3) Kelelen Róbert, Neded
F) kategória starší juniori – kata
1) Urik Matej, Kachi Nitra
2) Demko Štefan, Vukabu Košice
3) Barányi Milan, Kamade Topolčany
3) Pipiška Filip, Tupol Bratislava
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G) kategória kadetky – kumite do 47 kg
1) Földesiová Lenka, Farmex Nitra
2) Linkeschová Kornélia, Union Košice
3) Chajdáková Silvia, Ţilina
3) Macková Michaela, Kumade Toplčany
H) kategória kadetky – kumite do 54 kg
1) Schwartzová Zuzana, Union Košice
2) Suchánkvoá Ingrid, Európa Trenčín
3) Kopúňová Miroslava, Ekonóm Trenčín
3) Pristašová Hanka, Ekonóm Trenčín
I) kategória kadetky – kumite nad 54 kg
1) Tátošová Patrícia, Kachi Nitra
2) Semaníková Veronika, Katsudo Sabinov
3) Ďurišová Michaela, Ţiar nad Hronom
4) Kovalčíková Barbora, Kachi Nitra
J) kategória juniorky – kumite do 48 kg
1) Botunová Barbora, Metropol Košice
2) Kucová Ivana, Centrál Poprad
K) kategória juniorky – kumite do 53 kg
1) Kotúčová Katrína, Union Košice
2) Šošovicová Miriama, Farmex Nitra
3) Matuškovičová Vanda, Kachi Nitra
3) Sulíková Lucia, Farmex Nitra
L) kategória juniorky – kumite do 59 kg
1) Langošová Júlia, Vukabu Košice
2) Kubáková Katrína, Union Košice
3) Novotná Mária, Kumade Toplčany
3) Pevalová Patrícia, Ekonóm Trenčín
M) kategória juniorky – kumite nad 59 kg
1) Tatárová Dominika, Banská Bystrica
2) Koribaničová Janka, Vukabu Humenné
3) Lukáčová Daniela, Slávia Zvolen
3) Szabóová Tunde, Taiyo Kolárovo
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N) kategória staršie juniorky – kumite do 53 kg
1) Vojtikevičová Jana, Rapid Bratislava
2) Scheryová Magdaléna, Ekonóm Trenčín
3) Mašanová Aneta, Shihan Poprad
3) Summerová Zuzana, Vukabu Sabinov
O) kategória staršie juniorky – kumite do 60 kg
1) Kubínska Dagmar, Ekonóm Trenčín
2) Langošová Lucia, Vukabu Košice
3) Kašková Timea, Union Košice
4) Jánošíková Eliška, Zvolen
P) kategória staršie juniorky – kumite nad 60 kg
1) Dučová Ivana, Banská Bystrica
2) Višňovská Ivana, Kachi Nitra
3) Lipovská Radka, Union Košice
3) Rácová Lucia, Metropol Košice
Q) kategória kadeti – kumite do 52 kg
1) Lieskovský Matúš, Rapid Bratislava
2) Macko Samuel, Union Košice
3) Borovský Michal, Kachi Nitra
3) Garaj Michal, Farmex Nitra
R) kategória kadeti – kumite do 57 kg
1) Košala Denis, Iglow Spišská Nová Ves
2) Šestina Michal, Union Košice
3) Kabán Jakub, Vukabu Košice
3) Milata Peter, Kumade Topolčany
S) kategória kadeti – kumite do 63 kg
1) Meňuš Ľuboš, Kachi Nitra
2) Hajdóny Richard, Banská Bystrica
3) Dobiáš Dominik, Spartak Myjava
3) Andraško Matúš, Kachi Nitra
T) kategória kadeti – kumite do 70 kg
1) Vorobeľ Adam, Tauk Stará Ľubovňa
2) Kovaľ Roman, Rapid Bratislava
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3) Palkovič Michal, Kachi Nitra
3) Pavur Ján, Zvolen
U) kategória kadeti – kumite nad 70 kg
1) Hrmo Martin, Kachi Nitra
2) Gonda Slavomír, Shihan Poprad
3) Jurkovič Martin, Zvolen
3) Šoltýs Róbert, Banská Bystrica
V) kategória juniori – kumite do 55 kg
1) Dobrotka Richard, Banská Bystrica
2) Adler René, Kachi Nitra
3) Chrenko Matej, Slovšport Trnava
W) kategória juniori – kumite do 61 kg
1) Klima Michal, Union Košice
2) Hozák Patrik, Shihan Poprad
3) Nady Róbert, Rapid Bratislava
3) Tamáš Michal, Rapid Bratislava
X) kategória juniorov – kumite do 68 kg
1) Cisár Matúš, Tupol Brazislava
2) Smik František, Shihan Poprad
3) Osuský Andrej, Spartak Myjava
3) Zubčák Tibor, Slovšport Trnava
Y) kategória juniorov – kumite do 76 kg
1) Rosina Jakub, Rapid Bratislava
2) Vancák Marek, Košice
3) Kachár Jakub, Zvolen
3) Lieskovský Adam, Rapid Bratislava
Z) kategória juniorov – kumite nad 76 kg
1) Pupkay Tomáš, Monarch Bratislava
2) Jenča Filip, Shihan Poprad
3) Kaleta Gabriel, Union Košice
3) Sirka Ján, Union Košice
AA)
kategória starší juniori – kumite do 68 kg
1) Čula Martin, Tupol Bratislava
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2) Kučerák Lukáš, Banská Bystrica
3) Marčák Michal, Sokol Ţilina
4) Petrvalský Martin, Union Košice
BB)
kategória starší juniori – kumite do 78 kg
1) Prešinský Adam, Farmex Nitra
2) Rajčany Ronald, Slošport Trnava
3) Nemček Jakub, Banská Bystrica
4) Szomor Peter, Kachi Nitra
CC)
kategória starší juniori – kumite nad 78 kg
1) Pipiška Filip, Tupol Bratislava
2) Bozogáň, Matúš, Union Košice
3) Pakos Martin, Trstená
3) Zelina Igor, Banská Bystrica
Vlastné poznámky
Zimné majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní sa uskutočnili v Trenčíne v dňoch 19. aţ 21. decembra. Mestská krytá
plaváreň v Trenčíne bol miestom športového zápolenia plavcov z celého Slovenska, ale bez účasti najúspešnejších slovenských plavcov Martiny Moravcovej, ktorá nebola zdravotnej
fit a Ľuboša Kriţka, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev Európy
chorvátskej Rjeke. I napriek počas troch dní sa zrodil jeden
juniorský slovenský rekord, o ktorý sa zaslúţil Tomáš Klobučník z Topolčian v polohových pretekoch na 200 metrov
časom 2:05,56 min, ktorým prekonal 16 rokov starý rekord
Marcela Blaţa. Za poznámku stojí ešte slovenský rekord 14
ročnej Patrície Hlavnovej zo Športovej školy Trenčín, ktorá
triumfovala v pretekoch 50 metrov prsia časom 33,86 sek.
Výsledky na plaveckých zimných majstrovstvách Slovenskej
republiky v krátkom bazéne:
kategória muži :
50 m prsia :
1. Tomáš Klobučník (ŠK Topvar Topoľčany) 28,75,
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2. Matej Kuchár (Dukla B. Bystrica) 29,01,
3. Rastislav Rácz (STU Bratislava) 29,41
100 m voľný spôsob :
1. Milan Medo (ŠK Topvar Topoľčany) 51,53,
2. Norbert Trudman (Vital Bratislava) 51,62,
3. Tomáš Nagy (Vital Bratislava) 52,04
100 m znak :
1. Miroslav Machovič (Dukla B. Bystrica) 56,70,
2. Martin Tomaník (Matador Púchov) 56,92,
3. Norbert Trudman (Vital Bratislava) 58,99
200 m pol. preteky :
1. Tomáš Klobučník (ŠK Topvar Topoľčany) 2:05,06 slovenský juniorský rekord,
2. Ľuboš Grznár (Vital Bratislava) 2:06,72,
3. Milan Medo (ŠK Topvar Topoľčany) 2:07,96
800 m voľný spôsob :
1. Richard Varga (J&T Bratislava) 8:12,84,
2. Pavol Jelenák (ŠK Topvar Topoľčany) 8:28,48,
3. Tomáš Nagy (Vital Bratislava) 8:39,56
4 x 50 m voľný spôsob :
1. Vital Bratislava 1:35,11,
2. Topvar Topoľčany 1:35,65,
3. Aquacity Poprad 1:35,73
kategória ženy
50 m prsia :
1. Patrícia Hlavnová (Trenčín) 33,86 - slovenský rekord do
14 rokov,
2. Aurélia Trnovcová (Nereus Ţilina) 33,96,
3. Zuzana Mimovičová (ŠKP Košice) 34,54
100 m voľný spôsob :
1. Miroslava Syllabová (Aquasport Levice) 56,58,
2. Katarína Milly (J&T Bratislava) 57,13,
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3. Katarína Filová (J&T Bratislava) 57,20
100 m znak :
1. Katarína Milly (J&T Bratislava) 1:03,28,
2. Katarína Filová (J&T Bratislava) 1:05,33,
3. Karin Tomečková (Orca Bratislava) 1:06,30
200 m pol. preteky :
1. Zuzana Mimovičová (ŠKP Košice) 2:26,26,
2. Patrícia Hlavnová (ŠŠ Trenčín) 2:28,77,
3. Monika Púchla (STU Trnava) 2:29,42
800 m voľný spôsob :
1. Veronika Kolníková (Kúpele Piešťany) 9:06,69,
2. Dáša Magulová (J&T Bratislava) 9:12,01,
3. Alexandra Farkašová (ŠKP Košice) 9:17,51
Vlastné poznámky
Ţiaci 8. hokejovej triedy Dukly Trenčín sa v dňoch 21. a 22.
decembra zúčastnili Vianočného hokejového turnaja v Třinci.
Chlapci úspešne reprezentovali svoje mesto a Slovensko,
o čom svedčí druhé miesto s rovnakým počtom
bodov ako víťazný Třinec, ktorý
vo vzájomnom
súboji dokázali
poraziť. Trenčania vstúpili do
turnaja prehrou
s Brnom 6:4, no
ale potom uţ nenašli na ľade premoţiteľa. Z najlepšeho hráča turnaja bol
vyhodnotený Marek Daňo z Dukly Trenčín.
Poradie :
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1 . HC Oceláři Třinec 6 bodov,
2. HK Dukla Trenčín 6 bodov
3. HC Kometa Group Brno 6 bodov,
4. HK ŠKP Poprad 2 body,
5. HC Přerov bez bodu.
Za Duklu nastúpili na turnaji hráči : Kompas, Boldiš, Plško, Palovič, Holenda, Hlávek, Budjač, Kečkeš, Parák, Blaško,
Harakaľ, Minárik, Kasala, Madový, Gális, Veliký, Balaj,
Daňo.
Tréneri Patrik Zelenka a Jozef Tanoczký, vedúci muţstva
Anton Hlávek a Juraj Plško.
Info Trenčín 15.01.2009
Pomocná evidencia 20/1/09
V dňoch 26. – 28. decembra sa uskutočnil v Košiciach
Vianočný hokejový turnaj 6. hokejových tried slovenských
klubov HC Košice, HK Nitra, ŠKP Poprad, HK 36 Skalica
a HKM Zvolen a domácej Dukly Trenčín pod vedením trénera
Patrika Zelenku. Hosťujúci trenčianski hráči sa na turnaj dobre
pripravili a všetkých svojich súperov porazili, a preto sa po
zásluhe stali jeho víťazmi. Trenčianski chlapci prejavili svoju
bojovnosť, zodpovednosť, zomknutosť kolektívu a taktické
rady
trénera
s vedúcimi
muţstva
priniesli
svoje
ovocie. O víťazstvo Dukly
Trenčín sa na
turnaji zaslúţili
chlapci v tomto
zloţení : Jakub
Fujaš,
Matej
781

Vanko, Oliver Pataky, Igor Juris, Martin Puš, Tomáš Konečný, Andrej Hatala, Adam Haščič, Boris Sádecký, Daniel
Timko, Filip Kondys, Erol Grble, Patrik Filina, Róbert Mokrohajský, Richard Lukoťka, Adam Novotný, Martin Bernát
a René Pisch.
Víťazný pohár a zlaté medaily prevzali mladí hokejisti
z rúk bývalého výborného hráča československej reprezentácie Igora Libu.
Info Trenčín 15.01.2009
Pomocná evidencia 20/1/09
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Ţivotné prostredie
Park pod Juhom je téma, ktorá provokuje k ohlasom
občanov na jeho čistotu a zamestnáva pracovníkov Mestského
hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín. Aká je teda
situácia ?
V rámci jarného a jesenného vyhrabávania zabezpečujú
pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov Trenčín
ručné vyhrabávanie a strojný
zber lístia zberačmi a kosačkami so zberným košom.
Zároveň zabezpečujú ručný
zber odpadu z verejnej zelene, ktorá je čistená najmä
od náletového odpadu ako sú
papierové odpadky a igelitové tašky, alebo čo ľudia
odhodia ako sú plastové vrecká, plastové fľaše a podobne.
V minulom roku tieto práce vykonávali brigádnici – študenti.
Od júna do augusta 2007 bol park pod Juhom takouto formou
vyčistený dvakrát. Vďaka niektorým menej prispôsobivým
spoluobčanom však dochádza k neustálemu ataku na čistotu.
Najmä tuhý odpad ako je sklo a kov, môţe okrem iného
poškodiť pouţívané
mechanizmy pri kosení. Krovy a stromy
sú orezávané podľa
potreby, resp. výruby
na základe rozhodnutí, ktoré vydáva Útvar
ţivotného prostredia
a dopravy Mestského
úradu v Trenčíne. Ten
park pod Juhom po vyčistení
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rozhoduje aj o novej výsadbe. Počas minulého roka občania
nenahlásili na Mestskú políciu v Trenčíne ani jeden prípad
znečisťovania. Sťaţnosti v súvislosti s parkom pod Juhom sa
týkali rušenia nočného kľudu mladíkmi pod vplyvom alkoholu, ale aj neprispôsobivého správania sa na verejnosti bezdomovcami.
Na prelome februára a marca 2008 bol park pod Juhom po
pol roku opätovne vyčistený pracovníkmi zaradenými na aktivačné práce. Odpad skončil na šiestich zberových miestach
v pribliţne 80 veľkých vreciach. Park pod Juhom bol po
tomto vyčistený skvelou ukáţkou toho, ako by mala mať
vzhľad verejná zeleň v meste. Právom si však dávame otázku,
ţe do akého času sa podarí ju udrţať ? Naozaj je udrţiavanie
čistoty v meste boj s veternými mlynmi? Prechádzky po
mestách na západe Európskej únie potvrdzujú, ţe všetko záleţí
od ľudí.
Vlastné poznámky
Mestská polícia Trenčín z okrsku Západ sa pri svojom
výjazde 1. marca 2008 zamerala na nepovolené vyváţanie
odpadu pri záhradkárskej kolónii Váh pri hrádzi Váhu.
V dopoludňajších hodinách spozorovali inšpektori mestskej
polície dvoch muţov,
ktorí vykladali sadrokartónové
priečky
z motorového vozidla Škoda 1203 modrej farby. Dovezený
odpad by stačil na
riadnu čiernu skládku. Spomínaní muţi
porušili zákon ako aj
Všeobecne záväzné
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nariadenie Mesta Trenčín o odpadoch na území mesta. Práve
pre takýchto porušovateľov čistoty narástol aj poplatok za
komunálny odpad v meste. Mesto Trenčín musí na náklady
nás všetkých takéto skládky odstraňovať. Inšpektori mestskej
polície vyhotovili z priestupku fotodokumentáciu. Fyzickým
osobám hrozí v takomto prípade pokuta aţ do výšky 5.000 Sk.
Je paradoxom, ţe takáto udalosť sa stala práve v čase začiatku
jarného upratovania, počas ktorého sú občanom k dispozícii
veľkoobjemové kontajnery. Naviac a to nie všetci občania
vedia, ţe kaţdý občan mesta môţe vyviesť drobný stavebný
odpad do zberného dvora na Zlatoveckej ulici aţ do objemu 1
m3.
Vlastné poznámky
Čistota mesta vraj vypovedá o celkovej úrovni jeho obyvateľov, je odrazom myslenia ľudí, ktorí v ňom ţijú. Táto
starogrécka pravda je stále platná. Preto sa ľudia, ktorým
záleţí na tom, v akom prostredí ţijú, pravidelne zúčastňujú na
udrţiavaní mesta. K lepšej informovanosti a organizácii
v tomto smere má napomôcť kampaň pod názvom Pekný Trenčín.
Na riešení čistoty v meste dlhodobo
spolupracujú mnohé organizácie
zaoberajúce sa odvozom a likvidáciou odpadu, záujmové zdruţenia
občanov a Útvar ţivotného prostredia a dopravy Mestského úradu
v Trenčíne. Iniciátorom myšlienky
spojiť sa v spoločnom úsilí formou
kampane s názvom Pekný Trenčín
je Útvar marketingu Mestského úradu v Trenčíne. Jeho vedúca Mgr.
Renáta Kaščáková poskytla o tejto kampani podrobnejšie
785

informácie. „Kaţdé mesto vyprodukuje denne tony odpadu.
Tie neúprosne likvidujú ţivotné prostredie a je len na nás, ako
sa postavíme k problému, ktorý uţ musíme riešiť my, ale bude
trápiť aj naše deti a vnúčatá. Ako veľmi ich odpadové „dedičstvo“ zaťaţí, rozhodujeme my teraz. Mesto Trenčín preto
v spolupráci s Povaţskou odpadovou spoločnosťou, a.s., postupne rozširujú počet kontajnerov na separovaný zber aj frekvenciu ich vývozu. Pre rodinné domy sú určené odpadové nádoby na komunálny odpad a papier. Bio odpad sa separuje zatiaľ len v niektorých lokalitách, ale pripravuje sa projekt na
rozšírenie zberu aj tohto druhu odpadu. Plasty patria do ţltých
kontajnerov. V okrajových častiach majú občania k dispozícii
na tento účel ţlté igelitové vrecia na plasty, ktoré treba
v stanovenom termíne vyloţiť na chodník, príp. pred nehnuteľnosť, rozhodne však nie na cestu, kde by prekáţali premávke. Následne dostanú do schránok prázdne ţlté vrecia.
Termíny sú uvedené v harmonograme odvozu separovaného
odpadu zverejnené v dvojtýţdenníku Info Trenčín“.
„Separovanie odpadu by sa malo stať úplne prirodzené,
a preto treba začať s výchovou uţ od detstva. Dôleţitosť
separovania však treba pripomenúť aj starším generáciám,
preto sme sa rozhodli pre kampaň Pekný Trenčín, ktorá je
určená všetkým Trenčanom, nielen deťom“ povedala ku kampani Mgr. Renáta Kaščáková. Niektoré naše školy sa môţu
hrdiť titulom Zelená škola. Na jeho získanie musí škola splniť
niekoľko podmienok. Jednou z nich je aj separovanie odpadu.
Mesto Trenčín plánuje pomôcť základným a materským školám v tomto smere postupným dodaním odpadových nádob určených na separovanie odpadu. Tie uţ budú označené aj logom Pekný Trenčín.
Pravidelné jarné a jesenné upratovanie, ktoré Mesto Trenčín
zabezpečuje v spolupráci s Povaţskou odpadovou spoločnosťou a.s. a spoločnosťou Marius Pedersen, je tieţ súčasťou
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kampane za čistejšie mesto. Povaţská odpadová spoločnosť
a.s. zabezpečuje pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov a spoločnosť Marius Pedersen má na starosti čistenie
mestských chodníkov, ulíc a centra mesta.
Do kampane Pekný Trenčín sa dajú zahrnúť aj mnohé iné
akcie organizované v spolupráci s mestom alebo samostatne.
Tieto práce by sme mohli hovorovo nazvať ako „nárazové“,
pretoţe sú jednorazové a majú presne stanovený rozsah
a termín. Ide najmä o úpravu lesoparku Brezina, ktorú si riadia
lesní odborníci z Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r.
o. Trenčín. V minulom roku bolo upravené bezprostredné okolie rieky Váh. Pracovníci Povodia Váhu odstraňovali predovšetkým kroviny a uschnuté konáre stromov, ktoré by v prípade zvýšenej hladiny rieky bránili plynulému prietoku vody.
Zároveň vyčistili hrádzu od prevaţne od plastového odpadu.
Členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
v Trenčíne sa zamerali na vyčistenie okolia jazierka na ostrove
a časti nábreţia Váhu v tejto lokalite. Do upratovania sa
zapojili aj ţiaci niektorých základných a stredných škôl, ktoré
zorganizovalo Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. I
to významnou mierou prispieva k čistote mesta. Práce sa
uskutočnili v čase jarného a jesenného upratovania. Mesto
Trenčín privíta všetky dobré nápady a iniciatívy, ktoré prídu
počas roka, aj mimo termínov hlavného upratovania. Občanom aj organizáciám vyjde v ústrety poskytnutím napríklad
vriec na odpad a po dohode aj ďalšou technicko-organizačnou
podporou. Začať by mal však kaţdý od seba a svojho najbliţšieho okolia. Čisté mesto budeme mať, ak sa dokáţeme za
túto myšlienku spojiť.
Info Trenčín 20.03.2008
Pomocná evidencia 150/1/08
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Pri príleţitosti Svetového dňa vody sa na Mierovom námestí uskutočnilo 19. marca 2008 zábavno-kultúrne popoludnie, ktorého cieľom bolo
spropagovať a usmerniť
nielen deti pri pouţívaní
vody z vodovodu. Hlavnými organizátormi boli
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
v spolupráci s Centrom
environmentálnej a etickej výchovy Ţivica Bratislava a Mestom Trenčín.
Pódium na Mierovom námestí získalo pestrejšiu tvár vďaka
vystaveným súťaţným prácam ţiakov základných a stredných
škôl v rámci projektu „Daj si vodu z vodovodu“. Počas
súťaţno-vzdelávacieho popoludnia sa na pódiu striedali zástupcovia škôl, ale aj školských zariadení, zapojili sa aj občianske zdruţenia a tanečná skupina Goonies. Malé modelky
zo Školského klubu detí Sedmička v šatách z recyklovateľného materiálu pokropili divákov vodou priamo počas módnej
prehliadky. Celé podujatie sa nieslo v duchu hesla „Oslava
Vody – oslava Ţivota“ a malo upozorniť na výhody vyuţívania vody z vodovodu z ekonomického, environmentálneho
i zdravotného hľadiska.
V nasledujúci deň ponúkla Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť viacerým záujemcom urobiť chemický rozbor
pitnej vody na prítomnosť dusičnanov zdarma priamo v chemickom laboratóriu na Biskupickej ulici v Trenčíne.
Vlastné poznámky
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Storočné ginko dvojlaločné pri mestskom parku je uţ
minulosťou, keď ho v ranných hodinách dňa 29. marca 2008
spílili. O výrub mediálne najznámejšieho trenčianskeho stromu poţiadala spoločnosť Arman Intech Reality, ktorá plánuje
stavať na tomto pozemku štvorhviezdičkový hotel, polyfunkčný objekt a podzemné garáţe. Počas 13. týţdňa sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trenčíne ústne pojednávanie o
ţiadosti o výrub. Mesto neinformovalo, ako rozhodlo a 29.
marca 2008 skoro ráno strom vyrúbali. “Pokiaľ sa strom
vyrúbal, muselo byť kladné stanovisko mesta,“ reagoval pre
agentúru SITA prednosta
Mestského
úradu
v Trenčíne
Ing. František Sádecký. „Bol to prejav arogancie moci.
Mesto Trenčín vydalo rozhodnutie a
hneď sa urobil výrub.
Samospráva hlavne
nemala rozhodovať o výrube, pretoţe bol na Krajský úrad
ţivotného prostredia v Trenčíne podaný návrh na vyhlásenie
ginka za chránený strom, preto mesto konalo nezákonne,“
povedala Zuzana Václavová z občianskeho zdruţenia Pre
prírodu. Krajský úrad ţivotného prostredia v Trenčíne doposiaľ o návrhu nerozhodol. Podľa Zuzany Václavovej za výrub
môţe aj novela Zákona o ochrane prírody z decembra minulého roka. “Podľa nej uţ nebude môcť byť občianske zdruţenie účastníkom konania, takţe keď podá Arman Intech
ţiadosť o výrub. Budeme uţ len ako zúčastnená osoba, čiţe
nebudeme môcť podať odvolanie,“ povedala ešte v novembri
2007 Zuzana Václavová. Jej slová sa dnešným dňom naplnili.
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Po tejto „rýchlovke“ v Trenčíne zostali ešte tri chránené
ginká. Výška stromu bola 25 metrov a šírka koruny 15 metrov.
www.sme 31.03.2008
Pomocná evidencia 166/1/08
Jarné upratovanie v meste Trenčín sa uskutočnilo v dňoch
1. do 31 marca 2008. Mestské hospodárstvo a správa lesov
Trenčín m.r.o. uskutočnilo vyčistenie plôch verejnej zelene
a údrţbu drevín rezom a Povaţská odpadová spoločnosť a.s.
Trenčín zabezpečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových
kontajnerov. Počas jarného upratovania bolo :
- počet vývozov objemného odpadu 153
- hmotnosť vyvezeného objemného odpadu 182,9 t
- počet vývozov bio odpadu 119 kusov
- hmotnosť vyvezeného bio odpadu 74,7 t
- hmotnosť odpadu kategórie nebezpečný /ţiarivky, olovené
akumulátory 12,205 t
- celkové náklady na jarné upratovanie 781.345,- Sk
Vlastné poznámky
EkoTopFilm 2008 – Tour Slovensko bol názov prehliadky
filmov medzinárodného festivalu filmu zameraného na trvalo
udrţateľný rozvoj, ktorý sa uskutočnil v dňoch 17. aţ 19.
apríla 2008 v Trenčíne. Premietalo sa
v kine Metro a v kine obchodného centra MAX. Ako konštatoval na slávnostnom otvorení konferencie pri príleţitosti uskutočnenia
festivalu dňa 18. a790

príla 2008 vo výstavnom areáli Expo Center v Trenčíne PhDr.
Miloš Nemeček, ţe „festivalová prehliadka vybraných filmov
v tomto roku postupne začína v Trenčíne, pokračuje v Ţiline,
Trnave a v závere kalendárneho roka skončí v Košiciach a
Prešove. V kaţdom z týchto miest sa uvaţuje o trojdňových
prehliadkach vybraných filmov spolu so sprievodným odborným. Uvedené akcie budú zamerané na aktuálne regionálne,
ako aj celoplošné témy súvisiace s trvalo udrţateľným rozvojom. Preto sú pripravené série zaujímavých výstav, diskusií
a programov“. Na jeho príhovor nadviazal generálny riaditeľ
filmového festivalu
EkoTopFilm
Ing. Pavol Lím,
ktorý v jeho úvode
konštatoval,
ţe
„festival vstúpil uţ
do svojho 35. výročia konania. Jeho sledovanosť je
tieţ úţasná, veď
v roku
2007
vzhliadlo filmy viac ako štyridsaťtisíc návštevníkov a to potvrdzuje záujem verejnosti, ţe kaţdý má zodpovednosť sám za
seba, ţe kaţdý je strojcom svojho vlastného šťastia. Netreba
len sedieť v krčme ako sa mám zle, ale robiť pre dobro
aktivitou z vlastnej iniciatívy a vlastnými silami. Významný
faktorom existencie festivalu je skutočnosť, ţe ho podporili
vláda, všetky ministerstvá a prezident Slovenskej republiky“.
Za jedného z garantov festivalu – Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky vystúpila vedúca jeho sluţobného
úradu Ing. Mária Flimelová, PhD. Vo svojom príhovore
hodnotila tento festival veľmi pozitívne, pretoţe „umoţňuje
lepšie aplikovať vzniknuté námety do legislatívy, do koncepcií
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ministerstva a premietli sa i do praxe, čo v konečnom dôsledku znamená zlepšenie trvalo udrţateľného rozvoja“. Zhodnotenie prínosu Trenčianskeho kraja do trvalo udrţateľného rozvoja prispel svojím vystúpením predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
V piatich blokoch konferencie odzneli zaujímavé prednášky,
z ktorých zaujali najmä prednášky :
- o zavedení eura a o čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie,
- o vyuţívaní obnoviteľných zdrojov, ktoré smerujú k zniţovaniu závislosti na fosílnych palivách, o nových prístupoch v energetike z pohľadu výrobcov a dodávateľov,
- o ekonomických a ekologických prínosoch z vyuţívania
pevnej biomasy výrobu tepla,
V trenčianskych kinách Metro a MAX boli odpremietané
tieto filmy :
dňa 17. apríla 2008
Zrodený pre lietanie, Chladnička, Vojny hmyzu, Tepuy,
Vodopády Igucu.
dňa 18. apríla 2008
Zázrak pohybu, Kráľovná stromov, Ropný poplach
v západnej Síbiri, Púšte v pohybe – Európa, To musíte
vidieť.
dňa 19. apríla 2008
Stlmenie slnka, Nová energia z Nemecka, Na začiatku bolo
bahno, Mikulov – krajina našich predkov, Ochranca
delfínov, Klimatizačné zariadenie má poruchu, Ţi dlhšie - ţi
divoko, Prelet ponad Everest, Dokáţu zvieratá predpovedať
katastrofu, Zlomené krídla, Omo – cesta do praveku.
Vlastné poznámky
Pravidelné jarné upratovanie sa tento rok uskutočnilo
v Trenčíne v čase od 1. do 31. marca 2008. Mestské hospo792

dárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín sa podieľalo na
vyčistení plôch verejnej zelene a údrţbe drevín rezom. Povaţská odpadová spoločnosť, a.s. Trenčín, zabezpečila pristavenie v jednotlivých lokalitách podľa schváleného časového
harmonogramu a potom vývoz veľko-objemových kontajnerov. Počas jarného upratovania bolo uskutočnených 153 vývozov objemného odpadu. Celková hmotnosť vyvezeného
objemného odpadu bola 182,9 ton. Zároveň bo 119 krát vyvezený bioodpad v celkovom objeme 74,7 ton. Počas jarného
upratovania bolo z mesta odstránených 12,205 tony nebezpečného odpadu ako sú ţiarivky či akumulátory. Celkové
náklady na jarné upratovanie si vyţiadali 781.345 Sk. Odpad
zo stanovíšť bol odváţaný pomocou Ecocaru, ramenových
nakladačov a malého hákového nakladača. Zber nebezpečných
odpadov bol vykonávaný priebeţne malým ramenovým nakladačom. Malý ramenový nakladač zabezpečoval aj dočisťovanie stanovíšť po odvoze posledného kontajnera.
Info Trenčín 07.05.2008
Pomocná evidencia 245/1/08
Uţ druhý ročník celoslovenského podujatia „Lesnícke dni“ určenej deťom, mládeţi a širokej verejnosti sa
uskutočnili v dňoch 22. apríla aţ 1. mája 2008. Nadviazali na tradíciu pod názvom „Apríl – mesiac lesov“. Dátum začatia podujatí nie je náhodný, lebo 22. apríl je
„Dňom Zeme“. Počas lesníckych dní budú odborníci prinášať
informácie o význame a funkciách lesa pre spoločnosť, pričom
bude zdôraznená potreba osobnej zodpovednosti na ochranu
hodnôt lesa. Zároveň priblíţia prácu lesníkov a úlohy lesného
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hospodárstva. V Trenčíne podujatie organizovalo Mestské
hospodárstvo a správa mestských lesov, m. r. o. Trenčín.
Vstupné podujatie, ktorým bolo sadenie ďalších troch nových
druhov slovenských drevín, sa uskutočnilo na Základnej škole
Trenčín, Ul. Dlhé Hony. Ţiakov 4. A triedy privítala lesná
pedagogička Ing. Jaroslava Vanyová. Vo svojom príhovore
uviedla, ţe „v minulom roku bolo zasadených v areáli školy
päť druhov základných drevín – borovica, smrek, jedľa, dub
a buk a dnešným dňom k ním pribudnú ďalšie nové stromčeky. Pochválila ţiakov, ţe sa o minuloročné stromčeky dobré
starali, lebo zo štyroch
miest, kde boli stromčeky vysadené, u nich
všetky stromčeky zimu
preţili“. Prv neţ lesníkmi prinesené stromčeky našli svoj nový domov v areáli tejto školy, ţiaci 4. A
triedy tejto školy si zopakovali teoretické znalosti ako sa majú
správne sadiť stromčeky. Keďţe jamky pre nové stromčeky uţ
boli vykopané a pripravené k sadeniu, preto jedinou úlohou
ţiakov bolo stromčeky zasadiť a ku kaţdému stromčeku
umiestniť pomenovanie. Treba povedať, ţe im to išlo jedna
radosť. V tento deň sa sadili nové stromčeky na Základnej
škole Trenčín, Východná ul., Základnej škole Trenčín, Novomeského ul. a Kultúrnom centre Aktivity. Celé podujatie
zhodnotila riaditeľka Mestského hospodárstva a správy mestských lesov, m. r. o. Trenčín Ing. Erika Vravková, keď
povedala, ţe „Lesníckymi dňami“ chceme upozorniť na dôleţitosť všetkých funkcií lesa a to prezentovaním svojej práce s
verejnosťou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je lesná pedagogika“. Vyjadrila sa aj na ubúdanie mestskej zelene v Trenčíne,
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na ktorú upozorňujú občania. Podľa jej názoru „Trenčín má
zeleň v únosnej miere“. V súčasnej dobre sa spracovávajú
projekty na revitalizáciu zelene sídliska Juh a je snaha presvedčiť občanov, ţe mesto sa dobre stará o zeleň. Ako príklad
uviedla sídlisko Soblahovská, ktoré tým, ţe je na rovnej
ploche a trávniky sa dajú ľahšie ošetrovať.
V priebehu spomínaných Lesníckych dní v Trenčíne bol
24. apríla 2008 na Mierovom námestí umiestnený informačný
stánok, v ktorom sa konali ukáţky lesníckej pedagogiky.
Lesnícku pedagogiku treba chápať nie ako konkurenciu
vzdelávacej práce školy, resp. a vzdelávacím inštitúciám, ale
rozširuje a doplňuje sprostredkovanie vedomostí cez nezabudnuteľné skúsenosti a záţitky v lese.
Oproti minulému roku bol program Lesníckych dní program
v Trenčíne rozšírený o niekoľko podujatí :
odhalenie drevenej
plastiky
„Matka
s dieťaťom“
od
majstra
rezbára
Vladimíra Morávka dňa 25.
apríla 2008 v lesoparku Brezina.
lesnícka
súťaţ
spojená s čistením
lesa a nočnou vychádzkou do lesa ţiakmi zo Základnej
školy Trenčín, Bezručova ul. dňa 28. apríla 2008
podujatie pod názvom „Zelená kvapka krvi“ v spolupráci
s Národnou transfúznou sluţbou, pracoviskom Trenčín
Lesnícke dní vyvrcholili tradičným podujatím „ZOO domácich zvierat“ pri soblahovskej horárni dňa 3. mája 2008
Mesto Trenčín koncom roka 2006 úspešne ukončilo
rekultivácia bývalej skládky tuhého domového odpadu v Zá795

mostí. Podarilo sa tak odstrániť veľkú nelegálnu skládku
v tejto časti mesta. Aj napriek viacerým legálnym moţnostiam ako sa „zbaviť“ odpadu, ktoré mesto poskytuje svojim
občanom, a neúnavnému monitoringu zo strany trenčianskej
mestskej polície, sa dosiaľ nedarilo celkom zabrániť ďalšiemu
nelegálnemu ukladaniu odpadu. Preto Mesto Trenčín po dohode so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. –
Povodie Váhu, pristúpilo k osadeniu dvoch závor na účelovej
komunikácii v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. v k. ú. Trenčianske Biskupice s cieľom upraviť dopravný reţim. Jeho výsledkom by malo byť skultúrnenie menovaného územia a zabráneniu ďalšieho nelegálneho ukladania odpadu. Kľúče od závor má v správe Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Mestská polícia Trenčín.
Info Trenčín 07.05.2008
Pomocná evidencia 245/1/08
Lesoochranárskemu zoskupeniu „Vlk“ sa podarilo na „Deň
Zeme“ 22. apríla 2008 vyzbierať v Trenčíne 15 tisíc Sk, ktoré
poputujú na nákup ďalších stromov v prírodnej rezervácii
„Vlčia“ v pohorí Čergov pri Levoči. „V rámci celoslovenskej
kampane „Chráňte lesy“ spolu s nami sa územie aj vďaka ich
podpore rozšíri o 15 nových stromov, ktoré k Zemi povolá
jedine príroda sama a občania sa nemusia báť, ţe nejakí úradníci, resp. politici majú nad nimi moc tak, ako to pocítilo
trenčianske ginko a mnoho iných stromov“, informoval dobrovoľný aktivista a koordinátor zoskupenia Vlk pre Trenčiansky
kraj Vladislav Michalovič. V bez zásahovom lese ľudia kupujú stromy uţ jedenásty rok. Počas akcie na Mierovom námestí
sa navyše za jeden deň podpísalo 500 obyvateľov pod petíciu
„Stromy, o ktoré sa nemusíme báť“. „Petícia je venovaná aj
zónam chránenej zelene v mestách a obciach, ktoré sú pod
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čoraz väčším tlakom „záujmových skupín ničiteľov“, dodal
Vladislav Michalovič.
www.sme.sk 27.04.2008
V pondelok 28. apríla 2008 v lesoparku Brezina 19 ţiakov
druhého stupňa Základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne v rámci Lesníckych dní vyzbieralo za
hodinu vyše 10 plastových vriec odpadov.
Plastové fľaše, časopisy, igelitové obaly
a rôzne odpadky od výmyslu sveta priniesli
Trenčania do lesa a
„skrášlili“ nimi prírodu.
Deti z tejto školy tak pomáhali čistiť les, pestovali si svoj
vzťah k prírode a budovali si aj vzťah k hodnotám, ktoré za
prácu dostanú. Odmenou im bol kľúč od chaty Mestského hospodárstva a správy lesov spojený so zábavným programom.
Odpadky začali zbierať pri Základnej škole Novomeského
smerom k hotelu Brezina, kde pri kontajneri odloţili plné vrecia. Pokračovali smerom cez Kozí vrch do obce Soblahov aţ
k horárni nad obcou Soblahov, kde ich na chate čakal chutný
guláš. Potom narúbali drevo na kúrenie, pílili drevo s odhadom na jeho váhu, strieľali zo vzduchovky, skladali drevené
skladačky na čas, spoznávali lesné dreviny hmatom a zúčastnili sa orientačnej súťaţe v lese. Celé popoludnie súťaţili
o rôzne ceny a vyvrcholenie prišlo o polnoci, keď ich čakala
nočná hra v lese spojená so skúškou odvahy.
Info Trenčín 07.05.2008
Pomocná evidencia 245/1/08
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Uţ po ôsmi raz oţila lúčka pred soblahovskou horárňou na
podujatí „ZOO domácich zvierat. Podujatie sa uskutočnilo
v rámci programu Lesníckych dní. Do podujatia sa zapojili
soblahovskí poľovníci a chovatelia. Poľovníci priniesli na
ukáţku poľovnícke trofeje a pripravili streľbu zo vzduchovky.
Chovatelia priniesli deťom ukázať
zajacov viacerých druhov, exotických vtákov a holubov. Niektorí
rodičia reklamovali malý počet
vystavených zvierat a chýbali im
napríklad kozy a ovce. Na túto reklamáciu odpovedal chovateľ František Ďuďák, keď povedal, ţe „v toto jarné obdobie chovné páry sedia na hniezdach“. Najväčšou atrakciou podujatia bol dvojzáprach koní, na
ktorom sa vystriedalo veľa detí, no zostalo aj veľa takých,
ktorí zostali neuspokojení. Lesníci priniesli aj expozíciu
s lesnou pedagogikou, ktorou učili deti spoznávať prírodu
všetkými zmyslami, učili sa počítať letokruhy a píliť drevo.
Trenčianske noviny 12.05.2008
Pomocná evidencia 270/1/08
Prostredníctvom umeleckej akcie Pohreb stromu apeloval
Trenčan Štefan Oliš na vedenie mesta i na apatickú verejnosť.
Autorom plastiky s enviromentálnou problematikou bol študent prvého ročníka v odbore animácia výtvarného umenia na
Trnavskej univerzite. Akcia sa konala dňa 14. júna 2008 na
mieste, kde prednedávnom napriek mnohým protestom spílili
vzácne ginko. „Na tomto mieste bol naznačený symbolický
pád stromu. Následne som vliekol vytrhnutý strom aj s koreňom cez námestie ulicami Trenčína, popred udivené tváre
náhodných okoloidúcich,“ uviedol Štefan Oliš, ktorý strom
odniesol von z mesta. Na umelecké vyjadrenie súčasného sta798

vu zaobchádzania s mestskou zeleňou pouţil študent obrátené
psychologické pôsobenie. „Strom do mesta predsa nepatrí.
Prvoradé sú budovy, architektúra a hlavne zisk. Strom treba
vyvliecť niekam na okraj, niekde mimo mesta a pochovať ho.“
Cieľom projektu bolo podľa Štefana Oliša donútiť ľudí
rozmýšľať, ţe zeleň je pre človeka dôleţitá.
Trenčianske noviny 30.06.2008
Pomocná evidencia 384/2/09
Dňa 18. júna 2008 osem renomovaných ateliérov architektov zo Slovenska a Čiech prizvalo mesto Trenčín k spracovaniu štúdie na renováciu Mierového námestia. Trenčín je
posledné z krajských miest, ktorého centrálne historické námestie neprešlo dôkladnou rekonštrukciou. Architekti sa zhodujú, ţe námestie nepotrebuje hrubý zásah, chýba skôr zorganizovanie plôch či popracovanie na detailoch. Odteraz budú
mať tri mesiace na vypracovanie štúdií, z ktorých víťaza určí
odborná komisia menovaná primátorom Ing. Branislavom
Cellerom. Mesto sa rozhodlo priamo osloviť architektov po
tom, čo zlyhali predošlé dve súťaţe na renováciu námestia.
„Útvar architektúry Mestského úradu v Trenčíne vytypoval
ateliéry, ktoré uţ realizovali úspešné rekonštrukcie. Chceme
mať kvalitný návrh, s ktorým sa
stotoţní, čo najviac obyvateľov
Trenčína. Vzhľadom k tomu, ţe to
nie sú Trenčania,
môţu vniesť úplne
iný pohľad na námestie. Finančný
limit na rekon799

štrukciu nie je, cena bude záleţať aj od archeologických výskumov. Teším sa, ţe architekti súhlasili s vypracovaním štúdie
a očakávam osem kvalitných návrhov. Našou ambíciou je
pustiť sa do rekonštrukcie námestia v roku 2010,” povedal
primátor Ing. Branislav Celler.
„Námestie pôsobí milo juţansky, ducha miesta robí ten
obrovský hrad nad ním. Vytvára krásnu atmosféru. To je
šperk, ktorý nikde v bývalom Československu nenájdete,”
charakterizoval námestie architekt Tomáš Rusín z brnianskeho ateliéru. Podľa jeho slov treba zapracovať na detailoch,
aby sa občan mesta na námestí cítil dobre, pretoţe časy, kedy
sa chodilo do centra na nákupy, pominuli. „Aby ľudia námestím len neprechádzali, ale tam aj zostali,” pridal svoj názor
piešťanský architekt Bohuslav Pernecký. „Na námestí cítiť
históriu, ktorú treba zachovať. Spojiť súčasné s historickým je
výzva,” uviedla Marianna Bogyová. Českému architektovi
Petrovi Mutinovi sa nepozdáva súčasné pódium uprostred
námestia alebo asfaltové chodníky po krajoch námestia. „No
uprostred je nádherná dlaţba, ktorá by tam mala ostať,” dodal.
„Pri úprave námestia je potrebné rešpektovať vývojovú etapu
z prelomu 19. a 20. storočia, väčšina fasád je z tohto obdobia.
Dominantou námestia by mal zostať morový stĺp,” uviedla
Mgr. Soňa Lackovičová z Krajského pamiatkového úradu v
Trenčíne.
Architektov zaujal aj nezvyčajný, vretenovitý tvar námestia.
Ten určovala hradná skala na jednej strane a kedysi neregulovaný Váh na druhej. Mierové námestie je spolu s domami na
svahu pod hradom najstaršou časťou Trenčína, ktoré bolo
skoro do konca 19. storočia obohnané hradbami a s hradom
tvorilo uzavretý komplex. Podľa historičky Trenčianskeho
múzea Mgr. Jany Karlíkovej sa pri archeologických výskumoch určite nájdu zvyšky budovy, ktorá stála kedysi pri
Morovom stĺpe a minimálne dve podzemné chodby. Jedna z
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nich mohla byť úniková z hradu, pričom začínala oproti
Katovmu domu, ktorý sa nachádza na Matúšovej ulici
smerujúcej na hrad. Tieto chodby by mohli byť navzájom
prepojené. Mgr. Jana Karlíková hovorí, ţe aj po rekonštrukcii
by sa mal zachovať historický ráz námestia. Avšak nemalo by
sa ortodoxne čerpať z histórie, pretoţe tá mala aj svoje
neduhy. Tým pádom by napríklad stredom námestia musel
viesť kanál a pred mestským úradom by bola ţumpa.
Vlastné poznámky
Dňa 25. júna 2008 slniečkom zaliateho popoludnia sa
uskutočnilo
slávnostné otvorenie
nového
detského ihriska
na Pádivého ul.
v Trenčíne. Na
jeho otvorení sa
zúčastnilo veľa
detí zo sídliska
Sihoť 3.- 4.,
ktoré
privítali
primátora mesta Ing. Branislava Cellera, poslancov mestského zastupiteľstva, členov občianskeho výboru, pracovníkov
Mestského hospodárstva a mestských lesov v Trenčíne. Deťom ihrisko odovzdal do uţívania primátor Mesta Trenčín
Ing. Branislav Celler slovami, „aby ste sa tu radi schádzali,
stretávali, aby ste si ihrisko šetrili, aby vám čo najdlhšie
vydrţalo.“ Na jeho slová nadviazala riaditeľka Mestského
hospodárstva a mestských lesov Trenčín Ing. Erika Vravková slovami, „som rada, ţe voľná plocha, na ktorej detské
ihrisko vzniklo, sa stala akýsi obrazom starej Sihote, keď sa
premenila sa na zelenú lúku plnú hier, dobrodruţstva a fan801

tázie. Autorka projektu ihriska Lucia Barteková vo svojom
príhovore povedala, ţe „pri realizácii projektu uplatnili fantáziu detí z Materskej školy na Opatovskej ulici a Základnej
školy na Hodţovej ulici, čo stvárnili vo svojich kresbách.
Vyvrcholením slávnostného otvorenia detského ihriska bolo jeho
pomenovanie
podľa
priania detí na „Ihrisko
Pádivec“ a upevnením
drevených tabúl jeho
označenia na stojan so
symbolom ihriska bocianom klaunom Aviom a primátorom Ing. Branislavom Cellerom.
Autorky projektu Ivana Kodajová a Lucia Barteková celkovú plochu rozdelili do štyroch herných častí, v ktorej kaţdá
z nich obsahuje nielen prvky na hranie, ale aj prvky určené
k oddychu a k voľnej „nediktovanej“ hre. Vstupnú časť tvorí
oddychová zóna s pergolou a lavičkami, ktorá nadväzuje na
plochu s hernými prvkami pre deti od 2 – 4 rokov. Najväčšia
herná plocha je venovaná najširšej vekovej kategórii deťom od
4 do 12 rokov, kde sú osadené tzv. záţitkové herné prvky
(lanové zostavy, lanovky, preliezky, šplhadlá). V strede areálu
zostala zachovaná terénna nerovnosť a je vyuţitá
umiestnením „domčekového údolia“ – malého
mikrosveta pre deti od
6 do 9 rokov (domčeky,
drevené zvieratká, ..).
„Domčekové
údolie“
plynulo prechádza do po802

slednej časti, kde sú umiestnené hradové zostavy pre širokú
vekovú kategóriu. Dopadové plochy pod herné prvky sú vytvorené z vymývaného štrku. Herný priestor zameraný pre
všetky vekové kategórie detí spĺňa všetky kritériá z hľadiska
bezpečnosti, funkčnosti, estetiky a originality. Hoci sú pieskoviská v poslednej dobe veľmi diskutovanou témou a sú veľmi
náročné na údrţbu, z dôvodu zabezpečenia hygienických poţiadaviek, nachádza sa v tomto areáli aj takýto herný prvok.
Pieskovisko poskytuje deťom do 3 rokov najplnohodnotnejšiu
hru. Pieskovisko je uspôsobené tak, ţe je moţné ho večer
jednoducho prekryť. Areál detského ihriska bol doplnený
vhodným mobiliárom (pergola, lavičky, odpadkové koše, stojan na bicykel, informačné tabule) a osvetlením. Informačné
tabule poskytujú informácie o vekovom členení ihriska,
o otváracích hodinách, o správcovi ihriska, o pieskovisku, atď.
Správca ihriska zabezpečí otváranie a zatváranie ihriska, kontrolu technického stavu, drobné opravy, prekrývanie pieskoviska a čistenie ihriska od odpadu. Herný areál je oplotený
nafarbený na zeleno. Areál ihriska bol dotvorený sadovníckymi úpravami, výsadbou rastlinného materiálu – kroviny
a stromy vrátane ţivého plota, zaloţením nového trávnika a
výsadbou kvetinových záhonov.
Info Trenčín 05.07.2008
Pomocná evidencia 370/1/08
Vo štvrtok 11. septembra 2008 sa uskutočnilo na Mestskom
úrade v Trenčíne stretnutie zástupcov Mesta Trenčín a členov
organizačného tímu projektu Neberte nám Brezinu pod
hlavičkou CEA, ku ktorému bolo Mesto Trenčín podnietené
vysokým počtom získaných podpisov, povedala koordinátorka
projektu Lucia Almášiová. „Mesto Trenčín začalo tento
dialóg s členmi organizačného tímu tohto projektu preto, lebo
túto tému zelene povaţuje pri rozvoji mesta za veľmi dôle803

ţitú,“ povedal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.
Súčasne aktivistov primátor na stretnutí ubezpečil, ţe mesto
nepripustí zmeny hraníc lesoparku Brezina a plne sa pripája
k snahe ochraňovať park. Členovia organizačného tímu projektu sa dohodli s predstaviteľmi mesta na ďalších pracovných
stretnutiach, aby spoločne pracovali pri tvorbe nového územného plánu a ochrane zelene v meste Trenčín. V najbliţšej
budúcnosti bude všetko záleţať na spoločných diskusiách.
Dúfame, ţe Mesto Trenčín dodrţí svoje sľuby voči nám
a nový územný plán sa stane prijateľný pre obe strany,“ povedala Lucia Almášiová, koordinátor projektu.
Pomocná evidencia /1/08
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.,
Trenčín v spolupráci s Mestskou políciou Trenčín a občanmi
mesta vykonalo v mesiacoch od 17. septembra do 18. októbra
2008 jesenné upratovanie na území mesta Trenčín. Tento rok
sa jesenné upratovanie uskutočnilo skôr, pretoţe ho urýchlilo
odstraňovanie následkov augustovej búrky. Veľkoobjemové
kontajnery boli umiestnené na 28 stanovištiach vo všetkých
mestských častiach. Pri jesennom upratovaní sa dodrţiavala
platná legislatíva, ţe zber odpadov sa uskutočňoval na
skládkach do dvoch veľkoobjemových kontajnerov, z ktorých
jeden slúţil výhradne na odkladanie biologicky rozloţiteľného
materiálu ako konárov, odpadu zo záhrad, trávnikov
a podobne a druhý na iné odpady. Zároveň sa dodrţiavala
zásada, ţe do veľkokapacitných kontajnerov sa neukladal
elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, ţiarivky a ţelezný šrot, ale len vykladal ku kontajnerom..
Vlastné poznámky
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Od 1. októbra 2008 sa začala obnova stromoradia na Brančíkovej ulici. Odumierajúce čerešne pílkaté (sakury) budú po
rekonštrukcii chodníka nahradené výsadbou mladých okrasných hlohov, ktoré budú opäť plniť estetickú funkciu. Mesto
Trenčín tieţ pripravuje obnovu stromoradia na Piešťanskej
ulici, kde budú v úseku od Ulice Ľ. Stárka po Veľkomoravskú
ulicu odstránené staré agáty biele a vysadené budú mladé stromy forma javora poľného. Stromoradie v tejto časti ulice nie
je úplné a staré stromy majú poškodené koruny a kmene. Potreba výrubu týchto stromov vyplynula z ich veku, nízkej
estetickej hodnoty a dosiahnutia hranice ţivotnosti.
Vlastné poznámky
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín v termíne od 13. do 17. októbra 2008 zabezpečovala prostredníctvom firmy Dušan Grman DDD STAR, s.r.o. Zeleneč
vykonanie deratizácie verejnej kanalizácie Trenčín pravý a ľavý breh, Čistiareň odpadových vôd Trenčín pravý a ľavý breh.
Súčasne sa vykonala deratizácia kanalizácie a kanalizačných
šácht pred objektmi všetkých obytných domov, poľnohospodárskych druţstiev, podnikov, závodov, organizácií, spravujúce objekty na území mesta ako aj vlastníkov bytových domov. Aby bola deratizácia skutočne úspešná, je podľa hygienikov dôleţité, aby sa do nej zapojili všetci. Preto občania boli
o deratizácii informovaní prostredníctvom vývesky na Mestskom úrade a jednotlivých mestských častiach, ako rozoslanou
výzvou bytovým spoločenstvám, bytovým druţstvám, poľnohospodárskym druţstvám, podnikom, závodom a organizáciam, ktoré spravujú objekty na území mesta. Táto povinnosť
sa vzťahuje aj na vlastníkov bytových domov a iných nehnuteľností, aby si zabezpečili deratizáciu svojich objektov, ich
okolia a prípojok kanalizácie a kanalizačných šácht pred
objektmi. Po vykonanej deratizácii deratizéri asi po desiatich
dňoch nanovo obídu všetky miesta, kde ukladali návnady a
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pozbierajú uhynutých jedincov. V prípade opakovaného výskytu potkanov, nanovo uloţia návnady a zabezpečia vyčistenie
príslušného miesta. Deratizácia sa vykonáva z toho titulu, ţe
potkany sú prenášačmi chorôb, teda hlodavce spôsobujú jednak zdravotno-hygienické škody, ako i hospodárske. Znehodnocujú potraviny, technologické zariadenia, elektrické káble
na motorových vozidlách, poškodzujú budovy, ale sú aj
prenášači rôznych bakteriálnych infekcií, zárodkov a parazitov.
Vlastné poznámky
Dňa 24. októbra 2008 sa začali stavebné úpravy prechodu
pre chodcov na Bratislavskej ulici a zastávke mestskej hromadnej dopravy pred ţelezničnou stanicou Trenčín - Zlatovce,
pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. Práce si vyţiadali čiastočné
obmedzenie rýchlosti cestnej premávky na 40 km/h, ktoré bolo
riadne vyznačené dopravným značením.
www.trencin.sk 24.10.2008
Projekt Zelená škola sa uţ dostáva do povedomia verejnosti, a tak pre nezainteresovaných len krátku informáciu. Je
to projekt, v ktorom škola ţije v súlade so zásadami trvalo
udrţateľného ţivota. Ocenená škola má okrem certifikátu
právo pouţívať vlajku Fee. Týka sa to uţ viac ako
sedemdesiatich škôl na Slovensku. No a keďţe darilo plniť
podmienky Základnej škole Trenčín, Novomeského ulica aj v
minulom školskom roku, boli jej zástupcovia pozvaní na
oficiálne vyhodnotenie, ktoré sa konalo v Nových Zámkoch v
dňoch 23. a 24. októbra 2008. Počas prvého dňa organizátori
pripravili mnoţstvo vzdelávacích aktivít, na ktorých si
koordinátori vymieňali skúsenosti. Na druhý deň sa uskutočnila za účasti oficiálnych zástupcov z Ministerstva školstva
Slovenskej republiky a environmentálnych organizácií slávnosť vyhodnotenia. Ocenení boli aj pedagógovia, ktorí na pro806

jekte pracujú od samého začiatku. Je potešujúce, ţe ocenenie
získala koordinátorka projektu Mária Turčanová a aktívne
deti zo Základnej školy Trenčín, Východná ulica. Malý
plamienok zapálenej sviečky symbolicky odštartoval ďalší
ročník projektu.
Info Trenčín 06.11.2008
Pomocná evidencia 585/1/08
V dňoch 16. septembra – 17. októbra 2008 sa uskutočnilo
v meste Trenčín jesenné upratovanie. Pri tejto príleţitosti
Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín m.r.o. zabezpečilo vyčistenie plôch verejnej zelene a údrţbu drevín rezom a
spoločnosť Marius Pedersen, a.s. zabezpečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov. Počas jesenného upratovania vyviezli odpad zo stanovíšť na 92 uliciach a17 záhradkárskych osadách, pričom sa zaznamenal 183 vývozov
objemného odpadu, vyvezený objemný odpad mal hmotnosť
206,5 ton. Uskutočnilo sa 155 vývozov bio odpadu s hmotnosťou 107,4 ton. Hmotnosť kategórie nebezpečného odpadu, do ktorého patria ţiarivky, olovené akumulátory a podobne dosiahla hodnotu 7,67 ton. Na jesenné upratovanie sa
dosiahli celkové náklady sumu 641.196 Sk.
Odpad zo stanovíšť bol odváţaný pomocou Ecocaru, ramenových nakladačov a malého hákového nakladača. Zber nebezpečných odpadov bol vykonávaný priebeţne malým ramenovým nakladačom. Malý ramenový nakladač zabezpečoval aj
dočisťovanie stanovíšť po odvoze posledného kontajnera. Biologicky rozloţiteľný odpad bol zhodnotený v kompostárni
biologických odpadov v Trenčíne.
Info Trenčín 04.12.2008
Pomocná evidencia 655/01/08
Správkyňa trenčianskej karanténnej stanice Yvonne Po807

liaková spolu so zástupcami rakúskeho ochranárskeho zdruţenia Tierhilfe sa stretli dňa 27. novembra 2008 s primátorom
Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom a diskutovali
o moţnom rozšírení karanténnej stanice, jej následnej
rekonštrukcii a premene na útulok. Dnes sa v stanici nachádza
50–60 zvierat, ktorej kapacita je podľa Yvone Poliakovej
nedostačujúca. Takmer polovicu psov sa vďaka jej spolupráci
so zahraničnými partnermi podarí umiestniť v zahraničí, mesačne odchádza z Trenčína minimálne päť zaopatrených
psíkov s čipom do náhradných rodín v Rakúsku a Nemecku.
Primátor prisľúbil ochranárom pomoc pri definovaní pozemku, ktorý bude určený pre potreby nového útulku, ochranári na
oplátku prisľúbili prezentovať fungujúci projekt z iného rakúskeho alebo nemeckého mesta s počtom pribliţne 60 tisíc obyvateľov, ktorý by sa dal realizovať v Trenčíne. Zástupcovia
Tierhilfe zároveň prezentovali svoju skúsenosť s čípovaním
psíkov, kampaňou podporujúcou ich kastráciu či platením
dane za psov v zahraničí.
Info Trenčín 15.01.2009
Pomocná evidencia 20/1/09
Do 14. decembra 2008 mohli aj Trenčania rozhodovať
o tom, akú definitívnu podobu by malo mať Mierové námestie
vo svojom meste.
Najprv svoje zámery
revitalizácie Mierového námestia v Trenčíne predstavili štyri
české a tri slovenské
ateliéry na osobitnom
rokovaní dňa 3. decembra 2008, na ktokonferenciu otvoril primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
rom vedúci jednotli808

vých ateliérov pribliţne v 25 minútovom vstupe obhajovali
svoje návrhy za prítomnosti funkcionárov Mesta Trenčín v čele s primátorom mesta Ing. Branislavom Cellerom. Jednotlivé návrhy Mestský úrad v Trenčíne rozposlal do všetkých
domácností tak, aby sa občania mohli k jednotlivým návrhom
vyjadriť a dať na úrad svoje stanovisko. Okrem toho v priestoroch Centra rozvoja bývania Mestského úradu v Trenčíne na
Farskej ulici bola otvorená výstava navrhnutých štúdií a vizualizácie revitalizácie Mierového námestia. Tieto ateliéry cielene vybralo Mesto Trenčín kvôli ich skúsenostiam s rekonštrukciami historických objektov a námestí. Počas tohoročného leta prišli
architekti do Trenčína, aby sa s námestím zoznámili.
Uţ vtedy viacerí
skonštatovali, ţe má
jedinečný aţ stredomorský ráz s dominantou hradom, preto nie je potrebné robiť
rozsiahlejšie zásahy. Skôr sa vo svojich návrhoch sústredia na
zorganizovanie funkcií s dôrazom na detaily a ich citlivé zakomponovanie k historickým prvkom. Ako skonštatovala
hlavná architektka mesta Ing. arch. Adriana Mlynčeková,
pre architektov pripravili zadanie, v ktorom zadefinovali základné funkcie a atribúty, ktoré mesto na námestí poţaduje
mať a ponechať. Podľa nej sa návrhy zhodujú v tom, ţe námestie veľa zásahov nepotrebuje. V tomto sme sa v podstate s
nimi zhodli. Na námestí nie je treba veľa vymýšľať, nechceli
sme ţiadne extravagancie alebo niečo, čo by narušilo jeho
kolorit. Návrhy sú veľmi dobre spracované a výnimočné v ich
jednoduchosti. Všetci autori doplnili na námestie vodný prvok,
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teda fontánou, riešili spriechodnenie plôch a odstránenie niektorých bariér. Časť architektov napríklad ponechávala pôvodnú dlaţbu, iné ju radili vymeniť. „Pamiatkari doporučili zachovať časť pôvodnej dlaţby,“ vysvetlila Ing. arch. Adriana
Mlynčeková. Terajšie pódium na námestí, niektorí označovali
ako problematický prvok. Vo svojom riešení ho buď odstránili, alebo navrhovali ako mobilný prvok. Mesto uvítalo riešenie, aby stánky, alebo pódium boli rozoberateľné.
Aj primátor mesta Ing.
Branislav Celler sa prikláňa k názoru, ţe námestie nepotrebuje ţiadnu radikálnu úpravu a
zmenu. Zaujala ho však
filozofia obnovy a rekonštrukcie niektorých návrhov. Zapáčila sa mu myšlienka jedného z architektov, ktorý tvrdil, ţe námestie má zhora tvar ţeny, ktoré treba len skrášľovať a nič nemeniť. Viacerí
architekti povaţujú Morový stĺp za absolútny klenot a podľa
nich je výnimočným v rámci Európy svojím pôdorysom, čo sa
snaţili vyzdvihnúť vo svojich štúdiách. Niektoré návrhy nepočítajú so zeleňou okolo Morového stĺpa a snaţia sa vrátiť
námestia klasickú
podobu z dobových snímok, kedy na námestí zeleň nebola. Je tu
len od polovice
20. storočia, čo je
v ţivote námestia
veľmi krátka doba. Všetky návr810

hy však počítajú so stromami. S realizáciou víťazného návrhu
uvaţuje mesto začať aţ o dva či tri roky. „Náklady určite
pôjdu do desiatok miliónov korún,“ povedal primátor. Prv neţ
sa pristúpi k rekonštrukcii vykoná sa rekonštrukcia inţinierskych sietí a archeologický výskum. Historici očakávajú, ţe na
námestí odhalia základy neznámej murovanej budovy. Podľa
nich je faktom aj to, ţe námestie bolo vyspádované smerom do
stredu, k zbernej stoke, ktorá ústila do ţumpy v miestach pred
dnešným mestským úradom. O tom, ktorý návrh dostane šancu na realizáciu, rozhodne odborná 13-členná komisia. Pri
svojom rozhodovaní by mala zohľadniť aj výsledok verejného
pripomienkovania občanov.
Trenčianske noviny 01.12.2008
Zabezpečenie vianočného stromu k výzdobe Mierového námestia, prebieha kaţdoročne rovnakou a osvedčenou formou, keď
uţ v mesiaci september
vyzýva Mesto Trenčín
svojich obyvateľov na
darovanie
vzrastlého
ihličnanu prostredníctvom mestského dvojmanţelia Chytiloví
týţdenníka Info a mestskej webovej stránky. Vianočný strom musel vţdy spĺňať náročné vzhľadové a výškové kritériá. Z drevín boli uprednostňované - douglaska, smrek a jedľa. Na tohtoročnú výzvu
reagovalo 30 občanov nielen z mesta Trenčín, ale aj z blízkeho
okolia. Ponúknutý ihličnan pokiaľ splnil poţadované kritéria,
Mesto Trenčín prostredníctvom Mestského hospodárstva
a správy lesov m.r.o., Trenčín bezplatne zabezpečilo jeho spílenie a odvoz na miesto jeho inštaľovania. Pre tento rok bol
vybratý vianočný strom, rovnomerne rozrastený, ktorý vyrás811

tol v predzáhradke rodinného domu na
ul. Kúty č. 15 v Trenčíne u manţelov
Chytilových. Jednalo sa o douglasku
16 metrov vysokú. Po jeho sanácii
v mieste jej doterajšieho státia bola premiestnená a postavená na Mierovom
námestí dňa 28. novembra 2008. Ostatné ponúknuté občanmi ďalšie stromy
budú umiestnené k vianočnej výzdobe
okrajových mestských častí v Záblatí,
Zlatovcich a Sihoti.
Vlastné poznámky
Info Trenčín 04.12.2008
Pomocná evidencia 655/1/08
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Počasie
Predpoveď meteorológov na 6. januára 2008, kedy si kresťania pripomínali sviatok Troch kráľov, ţe bude na juţnom
Slovensku pršať a na ostatnom území sneţiť sa vyplnila do
bodky. A ako to bolo v Trenčíne ? Ešte z rána, keď išli ľudia
do kostola hneď ráno padal dáţď so snehom a všetko to potom
prerástlo do intenzívneho sneţenia. ktoré trvalo aţ 14,00 h. Jeho výsledkom bola asi 10 cm vrstva snehu, ktorá najmä deťom
urobila veľkú radosť a mohli sa do sýtosti na ňom vyšantiť.
Veľké a malé kopčeky boli plné detvákov.
Pravda bola i tá, ţe
na juhu Slovenska
naozaj pršalo. Teplota vzduchu pod bodom mrazu a podchladená zem spôsobili, ţe vodné zráţky
po dopade na zem
mrzli a vytvárali poľadovicu. Tie sa stali
nebezpečenstvom pre
peších, ako aj pre dopravu. Výsledkom boli nebezpečné pády,
hlavne starších ľudí na zľadovatelých komunikáciach, končiace na chirurgických oddeleniach nemocníc, kde boli ošetrovaní so zlomeninami horných a dolných končatín. Boli aj
drobné dopravné nehody, keď motorové vozidlá sa stali na
klzkom podklade vozovky neovládateľné.
Na druhý deň 7. januára 2008 vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu 1. stupňa, ktorá v pondelok predpokladala tvorbu poľadovice po 12:00 hodine na juhozápade
Slovenska v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom i Trenčianskom kraji. Výstraha znamenala, ţe predpokladaná inten814

zita a výskyt nebezpečného javu sú v danej ročnej dobe a
oblasti beţné, ale môţu spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Tento jav predstavoval potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské
aktivity.
Vlastné poznámky
Od 10. aţ do 22. januára 2008, takmer tri týţdne trvalo
v našich zemepisných šírkach teplé počasie. Skôr sa to počasie
podobalo jari ako zime, keď denné teploty takmer po celom
Slovensku vystupovali nad 10 o C. V médiách 22. januára
2008 prebehla správa, ţe vo Vysokých
Tatrách začali naţívať ihličnaté stromy.
Avizované ochladenie
oznamované
v médiách nastalo
ráno 22. januára
2008, keď napadlo
trocha
snieţiku,
čoby šafránu a teplota sa ustálila na bode
mrazu. Cez deň však slniečko svojou intenzitou dennú teplotu
zvýšilo a sneh sa začal topiť. Oproti predchádzajúcim dňom
bolo citeľne chladno, čo spôsoboval aj vietor. Potom v ostatných dňoch sa striedal dáţď so sneţením. Sama choroba.
Vlastné poznámky
Nezvyčajne teplá a suchá
zima v Trenčíne a vôbec v celom regióne pokračovala aj začiatkom februára 2008 a vytiahlo spod zeme hlávky jarných
kvetov, sneţienky. Silnejúce
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slnko im počas dňa dodávalo silu, záhradky a trávniky vyzdobili ornamenty otuţilých kvietkov. Zmeny v počasí nastali
týţdeň pred Mateja, ktorý sa tento rok poponáhľal. Podľa
pranostiky sa hovorí, ţe Matej ľady láme a keď nie sú, tak ich
urobí. A skutočne sa veľmi ochladilo a 15. februára 2008
sprevádzané aj snehovými prehánkami.
Nočné teploty na severe Slovenska klesali
hlboko pod bodom mrazu aţ na – 20 o C.
Ranná teplota v nedeľu 17. februára 2008 v
Trenčíne klesla na – 10 o C. Chladné počasie
však nemalo dlhé trvanie, pretoţe uţ na
večer po prekrásnom chladnom slnečnom
dni sa zamračilo, oteplilo sa a začalo sneţiť.
Následný týţdeň od 18. do 24. februára 2008 nočné teploty
pod vplyvom západného prúdenia vzduchu dosahovali
hodnoty okolo bodu mrazu a denné teploty sa šplhali aţ k 10
o
C.
Vlastné poznámky
Príjemné letné počasie s dennými teplotami bezmála 30 o C
trvali do piatku 12. septembra 2008, teda práve do víkendu,
v ktorom si mesto Trenčín pripomenulo 100. výročie významného hudobníka a skladateľa Karola Pádivého, prehliadku
ľudovej kultúry Pri trenčianskej bráne, podujatie Sám na javisku a športové podujatie silákov O meč Matúša Čáka.
V ďalší deň v sobotu sa schladilo cez deň iba na 15 – 16 o C
a vial mrazivý studený vietor. Z rána bolo pociťovať zimu, ale
neskôr slniečko svojimi lúčmi predsa len trocha zohrialo
návštevníkov kultúrnych podujatí. No bola to aj rezká muzika
a nebývalé tempo tanečníkov na doskách amfiteátra a dobrý
burčiak ponúkaný v predajných stánkoch. V nedeľu po dopoludňajšom monstrekoncerte si organizátori s úľavou vydýchli,
ţe priebeh nepokazila nepriazeň počasia. Toho, čoho sa všetci
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najviac báli v podobe daţďu a chladu prišlo aţ v pondelok 15.
septembra 2008 a trvalo plné tri dni. Denná teplota dosahovala
hodnotu 13 o C. Bola citeľne zima nielen vonku, ale aj doma.
Bolo treba prikúriť. Vo Vysokých Tatrách na Lomnickom štíte
napadal prvý sneh a jeho návštevníci si robili snehuliakov.
Vlastné poznámky
Z 15. na 16. augusta 2008 sa mestom Trenčín a okolitými
obcami Záblatie, Zamarovce, ale i vzdialenejšími obcami
Nemšovou, Borčicami a Bolešovom prehnala veterná smršť
spojená s prudkým daţďom, ľadovcom a elektrickými výbojmi, ktorá zanechala za sebou veľké materiálne škody na štátnom a súkromnom majetku. Charakterizovali ju polámané
stromy, zváľané stĺpy elektrického a telefónneho vedenia
a postŕhané strechy. Všetky následky besnenia prírodného
ţivlu bolo moţno zisťovať aţ po rozvidnení v sobotu ráno 16.
augusta 2008. Ţalostný pohľad na miesta, kde zasiahol ţivel,
sa naskytol po oboch stranách Váhu v podobe vyvrátených
stromov a dolámaných konárov. V sídlisku Noviny, okrem
pováľaných a okýptených stromov odniesol silný vietor strechu nad piatimi bytmi jednej bytovky a občanom zostalo nad
hlavou len holé nebo. Letiace kúsky strechy z novej bytovky
rozbili okná a balkóny okolitých domov. Na inom dome zas
ţivel vytrhol zábradlie z loggie a na zemi zostala nezmyselne
dokrútená. Na Rybárskej ulici ţivel povytrhával zo striech
škridle a pováľal stromy. Na stavenisku sídliska Riviera rozostavané domy zachytili časti stromov spoza Váhu. Cesta po
škarpe zo sídliska Noviny k cestnému mostu bola uzavretá pre
popadané stromy. Na druhej strane Váhu pri Odevných závodoch zostali zo statných topoľov len kýpte. Na sídlisko Noviny sa vodiči motorových vozidiel mohli dostať len cez ţelezničné rampy v Biskupiciach, lebo podchod z Jesenského
ulice bol zatopený. Na nepoznanie sa po veternej smršti zme817

nil športovo – rekreačný areál Ostrov. Silný vietor sa podpísal
pod polámané stromy a vyvalené topole. Bolo ako po bombardovaní.
Nepriazeň počasia sa podpísala aj na meškaní vlakov pre
popadané stromy a pretrhnuté troleje.
Vlastné poznámky
Na dvoch z desiatich staníc, na ktorých Slovenský hydrometeorologický ústav sleduje teplotné rekordy, bolo dňa 1.
novembra 2008 zaznamenané, ţe padli doterajšie maximá zo
60. rokov minulého storočia. V Košiciach a Kamenici nad
Cirochou namerali pribliţne 21 o C, čím jeden rekord padol o
takmer tri a jeden dokonca o štyri stupne. Mimoriadne teplé
počasie na túto ročnú dobu spôsobilo prúdenie veľmi teplého
vzduchu Slovensko od juhu. Krásne slnečné počasie vylákalo
veľa ľudí do prírody i na cesty za návštevou na hroby svojich
príbuzných. Nezvyklé teplé počasie trvalo do 9. novembra
2008, kde sa zamračilo a slabučký dáţď pokropil našu zem.
Vlastné poznámky
Prvé mrazy tohoročnej zimy prišli aţ týţdeň po jej zvestovateľovi Martinovi, teda 18. novembra 2008. Uţ
deň predtým sa
schladilo, trocha
aj pršalo, ale bolo
vidieť, ţe na horách aj maličko
sneţilo. Ráno digitálny teplomer
ukazoval na diso
pleji vonkajšiu teplotu - 1,8 C. Vonku na tráve bola inovať
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a kaluţe po včerajšom daţdi boli zamrznuté. Veľkú časť Slovenska, teda aj Trenčín, ale predovšetkým severné oblasti,
zasiahlo sneţenie dňa 19. novembra 2008. Ráno sme sa prebudili do bieleho rána, keď snieţik padal po polnoci aţ do
09,00 h rannej. Vodiči motorových vozidiel išli veľmi opatrne,
ale našli sa „kamikadze“ na bicykloch, ktorí v tomto nečase
hazardovali so svojím zdravím. Horské prechody v Makove,
Jasnej, Homôlke, Šturci, Čertovici a Hutách boli zjazdné.
Jedine horský prechod Donovaly zostal pre nákladné autá
dlhšie ako desať metrov uzatvorený. Treba konštatovať, ţe
šoféri sú nedisciplinovaný, pretoţe veľa bolo takých, ktorí
nemali vozidlá pripravené na prevádzke v zimných
podmienkach neprezutím letných pneumatík za zimné.
Vlastné počasie

Prehľad počasia na Slovensku v roku 2008
mesiac január 2008
V prvých dňoch mesiaca januára 2008 na Slovensko prúdil
po juţnom okraji tlakovej výše so stredom nad Moskovskou
oblasťou od východu chladnejší vzduch. Od 5. do 9. januára
2008 sa uvedené prúdenie zmenilo na juţné aţ juhozápadné
medzi tlakovou výšou nad Uralom a rozsiahlou oblasťou
nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad Britskými ostrovmi. Od
10. do 16. januára 2008 po prednej strane rozsiahlej oblasti
nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad východným Atlantikom
a západnou Európou prúdil na Slovensko od juhozápadu teplý
a vlhký vzduch. V dňoch medzi 17. a 22. januárom 2008
medzi tlakovou níţou nad Škandináviou a Pobaltím a tlakovou
výšou nad západným Stredomorím na Slovensko prúdil od
západu vlhký morský vzduch. Od 23. do 26. januára 2008 na
Slovensko od západu zasahovala tlaková výš. Nasledujúce dva
dni prúdil od severozápadu aţ severu po prednej strane
tlakovej výše so stredom nad západnou Európou chladnejší
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vzduch. V posledných dňoch mesiaca sa uvedená tlaková výš
presunula nad strednú Európu a neskôr zoslabla.
Klimatologický prehľad
Mesiac január bol na väčšine územia Slovenska teplotne
silne nadnormálny, veľmi teplý, s teplotnými odchýlkami od
+2.9 °C (Milhostov) do +5.0 °C (Čadca), vo vysokých
polohách Vysokých a Nízkych Tatier od +2.1 °C (Chopok) do
+2.2 °C (Lomnický štít). Najvyššie teplotné odchýlky boli na
západe Slovenska. Absolútne najniţšia priemerná mesačná
teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola
zaznamenaná v Telgárte (-2.2 °C), najvyššia v Bratislave na
letisku (+2.5 °C). Absolútne teplotné minimum, mimo
vysokých horských polôh, namerali v Kamenici nad Cirochou
(-18.8 °C, dňa 4. januára). Na Lomnickom štíte poklesla dňa
23. januára 2008 minimálna teplota vzduchu na -18.8 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa o 14. h na väčšine
územia Slovenska pohybovala okolo normálu : Bratislava -3
%, Piešťany -4 %, Hurbanovo -1 %, Oravská Lesná +2 %,
Sliač +1 %, Boľkovce +1 %, Telgárt +4 %, Štrbské Pleso +9
%, Košice +3 %, Stropkov-Tisinec 0 %. Suma trvania
slnečného svitu bola v intervale od 43 % na Chopku do 122 %
na letisku Bratislava.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 aţ
130 km/h boli pozorované 27. januára vo vysokých horských
polohách aj vyššie.
Mesiac január 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou
normálny, iba ojedinele zráţkovo podnormálny, ale v
niektorých regiónoch aj zráţkovo nadnormálny. Mesačné
úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od 11
mm v Gánovciach do 113 mm v Kordíkoch. Priestorový úhrn
atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 55
mm, čo predstavuje 120 % normálu a prebytok atmosférických
zráţok 9 mm.
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a
lesných drevín a rastlín
Vplyvom teplého počasia v tomto zimnom mesiaci bol na
niektorých teplejších miestach západného Slovenska
pozorovaný začiatok predlţovania jahniad liesky obyčajnej
a vŕby rakytovej, miestami lieska začala aj kvitnúť, pučali
púčiky bazy čiernej, zlatovky previsnutej a orgovánu
obyčajného.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov Neboli
pozorované aktivity zvyčajne sledovaných ţivočíšnych
druhov.

mesiac február 2008
Začiatkom mesiaca februára tlaková výš nad strednou
Európou zoslabla a premiestnila sa na východ. Súčasne sa nad
západnou Európou prehĺbila brázda nízkeho tlaku vzduchu,
spojená s tlakovou níţou nad Škandináviou. S ňou spojený
zvlnený studený front ovplyvnil dňa 2. februára 2008 územie
Slovenska. Za ním sa v studenom vzduchu vytvorila nad
strednou Európou mohutná tlaková výš, ktorá sa rýchlo
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premiestnila nad východnú Európu. V dňoch 5. a 6. februára
2008 postupovali cez územie Slovenska zo západu na východ
dva studené fronty. Za nimi sa od západu rozšírila nad strednú
Európu tlaková výš, ktorá sa dňa 8. februára 2008 spojila s
mohutnou tlakovou výšou nad juţným Ruskom. Tá potom
ovplyvňovala počasie na Slovensku aţ do 13. februára 2008,
kedy sa na Slovensko rozšíril od severozápadu výbeţok
vyššieho tlaku vzduchu. Po jeho prednej strane postupoval zo
Škandinávie na juhovýchod studený front, ktorý dňa 14.
februára 2008 ovplyvnil počasie nad územím Slovenska. Za
ním začal prenikať od severu studený, pôvodom arktický
vzduch. Jeho príliv vyvrcholil v nedeľu 17. februára 2008.
Dňa 18. februára 2008 sa začal stred tlakovej výše presúvať z
britských ostrovov cez strednú Európu ďalej na juhovýchod a
do karpatskej oblasti prúdil od severozápadu, neskôr aţ
západu teplejší vzduch. Dňa 21. februára 2008 sa presúvala
cez Slovensko na východ plytká brázda nízkeho tlaku
vzduchu. Za ňou prúdil do strednej Európy od západu teplý a
vlhký vzduch. V ďalších dňoch mesiaca na Slovensko
zasahovala tlaková výš nad severným Talianskom a do
strednej Európy prúdil vo vyšších vrstvách atmosféry teplý,
pôvodom tropický vzduch, v ktorom sa rozpadávali fronty a
počasie na Slovensku takmer neovplyvnili. Dňa 27. februára
2008 prešiel cez naše územie od západu studený front, za
ktorým sa nasledujúci deň prechodne rozšíril výbeţok tlakovej
výše. V piatok dňa 29. februára 2008 prechádzal od západu
cez Slovensko ďalší frontálny systém.
Klimatologický prehľad
Mesiac február bol na väčšine územia Slovenska teplotne
nadnormálny, miestami aţ silne nadnormálny s kladnými
teplotnými odchýlkami od +2.2 °C v Piešťanoch a do +4.0 °C
v Bratislave na Kolibe. Takmer v priebehu celého mesiaca sa
teplotná krivka pohybovala nad teplotným normálom, len v
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polovici mesiaca sme pozorovali prechodné výraznejšie
ochladenie. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota
vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná
v Oravskej Lesnej -1.4 °C a najvyššia v Bratislave na Kolibe
+4.3 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná
mesačná teplota vzduchu vo februári hodnoty od -9.1 °C na
Lomnickom štíte do -6.5 °C na Chopku. Absolútne teplotné
minimum namerali na Lomnickom štíte dňa 16. februára
-27.0 °C a najvyššie teplotné maximum v Ţihárci dňa 25.
februára 19.7 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na
väčšine územia Slovenska podnormálna – Bratislava -11 %,
Piešťany -7 %, Hurbanovo -10 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač
-10 %, Boľkovce -8 %, Telgárt -9 %, Štrbské Pleso +1 %,
Košice -14 %, Stropkov - Tisinec -5 %.
Suma trvania slnečného svitu sa vo februári pohybovala v
intervale od 113 % na Lomnickom štíte do 180 % v Bratislave
- letisku normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra sa zaznamenali v dňoch 16.
februára, 23. februára a 27. februára, kedy maximálne nárazy
vetra dosiahli rýchlosť 60 aţ 120 km/h, vo vysokých horských
polohách aţ do 150 km/h.
Mesiac február 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou
podnormálny, iba na severozápade, severe a čiastočne aj
severovýchode Slovenska bol zráţkovo normálny. Mesačné
úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od 1 mm
v Prešove do 86 mm v Belej pri Ţiline. Priestorový úhrn
atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 26
mm, čo predstavuje 62 % normálu a deficit atmosférických
zráţok 16 mm.
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Zaujímavosti mesiaca
Mesiac február roku 2008 bol zaujimavý pri hodnotení
najmä teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických
zráţok. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla vysokých hodnôt na všetkých vybraných klimatologických staniciach aspoň od roku 1961. Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu dosiahla štatisticky významne vysokých hodnôt
na všetkých vybraných klimatologických staniciach aspoň od
roku 1961. Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahla
štatisticky významne vysokých hodnôt na všetkých vybraných
klimatologických staniciach. Absolútne rekordy od roku 1961
boli prekročené v Bratislave na Kolibe 18.7 °C, a letisku 19.1
°C, v Piešťanoch 18.9 °C, na Sliači 17.9 °C a v Boľkovciach
19.3 °C. Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol
štatisticky významne vysoký v Bratislave na Kolibe +0.7 °C, v
Čadci -2.7 °C, v Oravskej Lesnej -6.4 °C, v Telgárte -4.7 °C, v
Poprade -4.0 °C, v Košiciach -1.9 °C a v Tisinci -2.7 °C.
Absolútne minimum teploty vzduchu bolo zmerané nízke len
na vysokohorských staniciach Chopok -22.4 °C, ako jedenásta
najniţšia teplota od roku 1961 a na Lomnickom štíte -27.0 °C,
ako siedma najniţšia teplota vzduchu od roku 1961. Trvanie
slnečného svitu bolo na väčšine územia Slovenska vysoké s
výnimkou Lomnického štítu. Úhrn atmosférických zráţok za
mesiac február bol na väčšine vybraných klimatologických
staníc Slovenska nízky.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári
pohybovala od -0.5 °C v Revúcej, Telgárte do +3.1 °C v
Bratislave-Kolibe, Moravskom Svätom Jáne. Minimálna
termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -3.4 °C v
Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici aţ +0.5 °C v BratislaveKolibe.
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa
pohybovala od -0.9 °C v Podolínci do +3,2 °C v BratislaveKolibe, Bratislave - letisku. Maximálna úroveň premrznutia
pôdy na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Holíči aţ
11 cm v Bratislave - letisku, Kráľovej pri Senci, na strednom
Slovensku 8 cm v Dudinciach a Liesku aţ 33 cm v Telgárte,
na východnom Slovensku 5 cm v Orechovej, Somotori aţ
51 cm v Poprade.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a
lesných drevín a rastlín
V priebehu mesiaca februára, vplyvom priaznivého počasia,
mohli poľnohospodári začať s prípravou pôdy pod jarné
plodiny a prihnojovať oziminy. Repka ozimná sa nachádzala
vo fáze prízemnej ruţice. V poslednej februárovej dekáde sa
na západnom Slovensku miestami začalo so sejbou jačmeňa
jarného. Vplyvom teplého počasia v juţnejších oblastiach
Slovenska na ovocných drevinách koncom mesiaca začali
miestami pučať púčiky. V priebehu mesiaca kvitla sneţienka
jarná, lieska obyčajná, od konca prvej februárovej dekády na
teplejších stanovištiach začala kvitnúť vŕba rakytová, jelša
lepkavá, posledný februárový týţdeň z bylín aj podbeľ liečivý.
Na niektorých lesných stromoch a kroch začali pučať listové
púčiky.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Začiatkom februára sa zaznamenávali uţ prvé spevy drozda
plavého, od druhej dekády mesiaca prvé prílety škovránka
poľného a škorca lesklého, v piatej pentáde boli pozorované aj
prvé znášky peľu včely medonosnej.
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mesiac marec 2008
Na začiatku mesiaca marca postupovali od západu cez
Slovensko frontálne systémy spojené s tlakovou níţou Emma.
Na našom území sa vyskytli najmä na západe výdatné zráţky
a silný vietor. V ďalších dňoch sa západné prúdenie zmenilo
na severozápadné a v ňom smeroval cez Slovensko ďalší front,
za ktorým sa z Francúzska rozšíril nad vnútrozemie kontinentu
výbeţok tlakovej výše. Dňa 8. marca oblasť vyššieho tlaku
vzduchu nad Alpami a Karpatmi zoslabla a z Balkánu smerovala pomaly na severovýchod plytká brázda nízkeho tlaku
vzduchu. Súčasne nad severozápadnou Európou sa začala prehlbovať tlaková níţ a po jej okraji začal prúdiť dňa 10. marca
od juhozápadu na Slovensko teplejší vzduch. V nasledujúcich
dňoch stred spomínanej tlakovej níţe sa presunul nad Škandináviu a v západnom prúdení postupovali od 11. do 16. marca cez Slovensko atmosférické fronty. Dňa 17. marca smeroval cez strednú Európu frontálny systém spojený s tlakovou
níţou. Za ním začal prúdiť od severozápadu do našej oblasti
chladný a vlhký vzduch. V ňom sa prechodne rozšíril od zápa826

du k nám výbeţok tlakovej výše. Dňa 21. marca uvedený výbeţok zoslabol a zo Severného mora cez Nemecko smerovala
ďalej na severovýchod tlaková níţ spojená so zvlneným studeným frontom, ktorý dňa 22. marca od západu prešiel cez
Slovensko. V oblasti severného Jadranu sa dňa 23. marca
vytvorila na uvedenom zvlnenom fronte tlaková níţ, ktorá v
ďalších dňoch smerovala cez Slovensko ďalej nad Ukrajinu.
Po jej zadnej strane dňa 25. marca sa na Slovensko dostal od
severozápadu chladný a vlhký vzduch. V ňom sa dňa 26.
marca rozšíril od západu nad Alpy a Karpaty výbeţok tlakovej
výše. V ďalších dňoch mesiaca pokračoval nad vnútrozemím
kontinentu vzostup tlaku vzduchu a tak vytvorená oblasť vyššieho tlaku vzduchu nad strednou Európou sa prepojila s tlakovou výšou nad východnou Európou. Dňa 29. marca v juhozápadnom aţ západnom prúdení smeroval cez Slovensko málo
výrazný oklúzny front, za ktorým pokračoval prílev teplého
vzduchu od juhozápadu do našej oblasti.
Klimatologický prehľad
Mesiac marec bol na väčšine územia Slovenska teplotne
normálny, prevaţne s kladnými teplotnými odchýlkami od
+0.5 °C v Telgárte a Sliači do +1.3 °C v Košicich na letisku
a Stropkove - Tisinci. Vo vysokých horských polohách boli
odchýlky záporné od -0.1 °C na Chopku do -0.9 °C na Lomnickom štíte. Relatívne najteplejší bol marec na východnom
Slovensku.
Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej a v Telgárte -0.1 °C, najvyššia v Hurbanove +6.5
°C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná
mesačná teplota vzduchu v marci od -10.2 °C na Lomnickom
štíte a do -6.8 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum,
mimo vysokých horských polôh, namerali v Oravskej Lesnej
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dňa 21. marca teplotu -13.9 °C a najvyššie maximum v
Prievidzi dňa 31. marca teplotu +19.0 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine
územia Slovenska pohybovala okolo normálu – Bratislava -3
%, Piešťany +2 %, Hurbanovo 0 %, Oravská Lesná -2 %,
Sliač -2 %, Boľkovce -3 %, Telgárt +1 %, Štrbské Pleso +4 %,
Košice -4 %, Stropkov - Tisinec -1 %.
Suma trvania slnečného svitu sa v marci pohybovala okolo
normálu, v intervale od 89 % na Štrbskom Plese do 117 % v
Poprade.
Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 1. marca, 2. marca, 13. marca a 24. marca, kedy maximálne nárazy
vetra dosiahli rýchlosť 80 aţ 140 km/h.
Mesiac marec 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou
nadnormálny, iba v niektorých regiónoch, vo väčšom rozsahu
na východe Slovenska, bol zráţkovo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od 27 mm
vo Vlkovej do 167 mm v Králikoch, pričom v Tatrách to
mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre
celé územie Slovenska dosiahol 80 mm, čo predstavuje 170 %
normálu a prebytok zráţok 33 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac marec roku 2008 z hľadiska hodnotenia slnečného
svitu a atmosférických zráţok nevybočil s priemeru. Potvrdzujú to hodnoty :
Priemernej mesačnej teploty vzduchu, ktorá nedosiahla štatisticky významných hodnôt na vybranom počte klimatologických staníc od roku 1961;
Priemerných denných maximálnych teplôt vzduchu, ktoré
nedosiahli štatisticky významných hodnôt na vybranom
počte klimatologických staníc od roku 1961;
Absolútneho maxima teploty vzduchu keď nízkych hodnôt
sa dosiahlo len v Bratislave na letisku +17.2 °C, ako ôsmej
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najniţšej hodnoty od roku 1961, v Hurbanove +18.3 °C a na
Lomnickom štíte -1.0 °C.
Priemernych denných minimálnych teplôt vzduchu ktoré
boli len v Medzilaborciach -1.2 °C.
Absolútnej minimálnej teploty vzduchu, ktorá bola na
klimatologických staniciach nevýznamná, s výnimkou
staníc v Čadci -6.4 °C, Boľkovciach -4.0 °C a v Poprade 8.3 °C.
Trvanie slnečného svitu bolo na väčšine vybraných
klimatologických staniciach štatisticky nevýznamné, s výnimkou nameraných vysokých hodnôt na staniciach Lomnický štít 176.7 h a Poprad 172.0 h.
Úhrn atmosférických zráţok bol najvyšší na Chopku 154 mm,
ako druhý najvyšší úhrn od roku 1961.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci pohybovala
od -0.3 °C v Telgárte do +6.9 °C v Hurbanove. Minimálna
termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -0.5 °C v Telgárte aţ 3.1 °C v Orechovej.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od -0.2 °C v Telgárte do 6.7 °C v Hurbanove.
Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku
sa pohybovala od 0 cm v Bratislave - letisku, Ţihárci, Holíči,
Trenčíne, do 6 cm v Prievidzi, na strednom Slovensku od 0 cm
v Dudinciach, Dolných Plachtinciach, a Banskej Bystrici, do
30 cm v Telgárte. Na východnom Slovensku od 0 cm v Čaklove, Orechovej, Somotore do 50 cm v Poprade.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Začiatkom marca na miestach, kde ozimné obilniny na jeseň
neodnoţili, začali sa odnoţovať. Pšenica ozimná začala
predlţovať listové pošvy miestami koncom prvej marcovej
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dekády, prevaţne ale od konca mesiaca. V priebehu marca
pokračovala sejba jačmeňa jarného, na skôr zasiatych plochách vzchádzal, koncom mesiaca sa začal vytvárať tretí list a
lokálne na juhu západného Slovenska začal aj odnoţovať. Na
lucerne siatej sa vytvárali prvé listy. Repka ozimná začala
predlţovať byľ od konca druhej marcovej dekády. Od druhej
marcovej dekády sa sial hrach siaty, od tretej dekády sa začali
sadiť skoré odrody zemiakov. Koncom mesiaca v Trenčíne na
chmeli obyčajnom začali rašiť pupene. Od začiatku marca na
ovocných drevinách pokračovalo pučanie kvetných, listových
a zmiešaných púčikov. Od konca druhej marcovej dekády
začali kvitnúť marhule v juţnejších oblastiach Slovenska,
skoré odrody čerešní a ríbezle koncom marca butonizovali.
Koncom mesiaca sa začali zalistovať ríbezle.
V tomto mesiaci pokračovalo ešte kvitnutie sneţienky
jarnej, liesky obyčajnej, vŕby rakytovej, jelše lepkavej, podbeľa liečivého. Od začiatku marca rozkvital drieň obyčajný, od
druhej marcovej dekády kvitla zlatovka previsnutá, v druhej
polovici mesiaca začala kvitnúť slivka trnková, koncom marca
veternica hájna a záruţlie močiarne. V priebehu marca na lesných stromoch a kroch pučali púčiky, od druhej marcovej
dekády baza čierna, orgován obyčajný a aj hloh obyčajný
začali vytvárať prvé listy.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V priebehu marca pokračovalo zaznamenávanie prvých
spevov drozda plavého, príletov škovránka poľného, škorca
lesklého, boli pozorované znášky peľu včely medonosnej. V
poslednej dekáde mesiaca prilietal bocian biely a aj lastovička
domová.
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mesiac apríl 2008
Začiatok mesiaca apríla patril oblasti niţšieho tlaku
vzduchu nad strednou Európou. S ním spojený studený front
prešiel cez strednú Európu na východ dňa 2. apríla a celá
oblasť nízkeho tlaku vzduchu sa presúvala do 4. apríla. nad
Ukrajinu a Balkán. Za ňou sa prechodne rozšíril do našej
oblasti výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 6. apríla postúpil
od západu do strednej Európy ďalší frontálny systém, spojený
s tlakovou níţou nad juţnou Škandináviou a strednou
Európou. Táto tlaková níţ ovplyvňovala počasie v strednej
Európe do 8. apríla. Dňa 9. apríla sa nad Európou vytvorilo
rozsiahle frontálne rozhranie, tiahnuce sa z Pyrenejského polostrova cez strednú Európu aţ nad Fínsko a Karelskú oblasť
Ruska, ktoré zostalo prakticky bez pohybu do 11. apríla a spôsobilo prílev teplého vzduchu do karpatskej oblasti. Dňa 12.
apríla sa spomínané rozhranie presunulo ďalej na východ a za
ním do 14. apríla postupovala cez strednú Európu na východ
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oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 15. apríla sa nad Balkánom vyformovala tlaková níţ a len pomaly postupovala na
sever. Aţ do 18. apríla ovplyvňovala počasie na Slovensku a
súčasne po jej zadnej strane prúdil do karpatskej oblasti
chladnejší a vlhký vzduch. Dňa 18. apríla sa súčasne nad
Biskajským zálivom vytvorila tlaková níţ, ktorej brázda zasahovala od západu aţ do karpatskej oblasti a oblačné počasie s
atmosférickými zráţkami vydrţalo na Slovensku do 20. apríla.
Dňa 21. apríla sa spomínaná tlaková níţ začala presúvať spolu
s frontálnym systémom cez Alpy ďalej nad Ukrajinu do 23.
apríla. Ďalší deň sa do karpatskej oblasti od severozápadu
rozšíril výbeţok tlakovej výše a súčasne od západu do strednej
Európy pomaly postupoval zvlnený studený front. Dňa 26.
apríla začala postupovať zo Španielska cez strednú Európu
ďalej na severovýchod tlaková výš a ovplyvňovala počasie u
nás do 28. apríla. Súčasne sa vytvorila nad britskými ostrovmi
tlaková níţ a po jej prednej strane prúdil posledné dva dni
mesiaca do strednej Európy od juhozápadu teplý a vlhký
vzduch.
Klimatologický prehľad
Mesiac apríl bol na území Slovenska prevaţne teplotne
nadnormálny, miestami normálny, s odchýlkami od +0.7 °C v
Milhostov, Kamenici n/Cirochou) do +1.3 °C v Poprade,
Košiciach - letisku, Stropkove - Tisinci.
Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +5.5 °C, najvyššia v Hurbanove +11.8 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v apríli hodnoty od -1.8 °C na Chopku do -5.0 °C
na Lomnickom štíte.
Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých
horských polôh, v Oravskej Lesnej dňa 1. apríla -5.0 °C,
najvyššie teplotné maximum v Bratislave na Kolibe dňa
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11. apríla +25.1 °C. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 8. apríla
minimálna teplota vzduchu na -14.5 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine
územia Slovenska pohybovala okolo normálu – v Bratislave letisku -1 %, Piešťanoch +4 %, Hurbanove -1 %, Oravskej
Lesnej -4 %, Sliači -1 %, Boľkovciach +2 %, Telgárte 0 %,
Štrbskom Plese +4 %, Košiciach - letisku +4 %, Stropkove Tisinci +1 %.
Suma trvania slnečného svitu v apríli bola v intervale od
11 % na Štrbskom Plese do 125 % v Bratislave - letisku. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 90 km/h
(vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli pozorované v
dňoch 7. apríla, 12. apríla a 15. apríla.
Mesiac apríl 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou normálny. Na severozápade a severe Slovenska prevaţne zráţkovo podnormálny, a iba v niektorých regiónoch na ostatnom
území Slovenska, vo väčšom rozsahu na východe Slovenska,
bol zráţkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických
zráţok sa pohybovali prevaţne od necelých 20 mm na strednom Povaţí a v najniţších polohách severnej Oravy aţ do
123 mm v Jasnej pod Chopkom. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 61 mm,
čo predstavuje 111 % normálu a prebytok zráţok 6 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla vysokých
hodnôt v Oravskej Lesnej, na Sliači, v Poprade, Tisinci a v
Medzilaborciach od roku 1961;
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu dosiahol
vysokých hodnôt v Bratislave na Kolibe, Hurbanove a v
Oravskej Lesnej od roku 1961;
Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahlo nízkych
hodnôt v Čadci, na Sliači a Chopku, v Telgárte, na Lom-

833

nickom štíte, v Košiciach, Tisinci, Medzilaborciach, Milhostove a v Kamenici nad Cirochou od roku 1961;
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol
vysokých hodnôt v Oravskej Lesnej, v Boľkovciach, Poprade, v Košiciach, Tisinci, v Medzilaborciach, Milhostove a v
Kamenici nad Cirochou od roku 1961;
Absolútne minimum teploty vzduchu bolo na väčšine vybraných klimatologických staniciach vysoké, s výnimkou
staníc Bratislava - letisko, Sliač a Košice - letisko (hodnoty
štatisticky nevýznamné) od roku 1961;
Trvanie slnečného svitu bolo vysoké v Bratislave na Kolibe
a letisku, v Piešťanoch, Hurbanove a nízke na Lomnickom
štíte a v Kamenici nad Cirochou od roku 1961;
Úhrn atmosférických zráţok za mesiac bol vysoký v Telgárte, na Lomnickom štíte, v Poprade a nízky v Čadci a v
Oravskej Lesnej od roku 1961;
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybovala
od 4.6 °C v Telgárte do 12.7 °C vHurbanove.
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 0.2 °C v Telgárte aţ +7.1 °C v Somotore.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +3.9 °C v Telgárte do 11.8 °C v Hurbanove.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Pšenica ozimná pokračovala v predlţovaní listových pošiev,
od konca prvého aprílového týţdňa začala steblovať, vytvárať
prvé kolienka. Od poslednej dekády začala tvorba aj druhého
kolienka. Repka ozimná pokračovala v predlţovaní byle, od
polovice apríla začala kvitnúť. Začiatkom apríla pokračovala
sejba jačmeňa jarného, skôr zasiaty jačmeň jarný vzchádzal,
odnoţoval, od konca prvého aprílového týţdňa začal predl834

ţovať listové pošvy, v druhej polovici apríla vyspelejšie porasty na juhu lokálne začali aj steblovať, vytvárať prvé kolienka.
Začiatkom apríla sa začala siať repa cukrová, v poslednej dekáde začala aj vzchádzať. V poslednej aprílovej dekáde sa
začala siať kukurica siata. V priebehu mesiaca sa sadili zemiaky, skôr zasadené vzchádzali od konca druhého týţdňa. Hrach
siaty vzchádzal, siala sa slnečnica ročná, ktorá v druhej polovici apríla, ale hlavne koncom mesiaca začala vzchádzať. Na
chmeli obyčajnom od druhej aprílovej dekády sa vytvárali
prvé listy v oblasti Trenčína, Klátovej Novej Vsi. Marhule
pokračovali v kvitnutí prevaţne v prvej polovici apríla. Od začiatku mesiaca začali kvitnúť skoré odrody broskýň a čerešní,
potom ríbezle, egreše, višne a slivky. Od konca prvého aprílového týţdňa začali kvitnúť neskoršie odrody čerešní, skoršie
odrody hrušiek, od konca druhej dekády skoršie odrody jabloní. Prevaţne v druhej polovici mesiaca kvitli neskoršie odrody
hrušiek a jabĺk a orech kráľovský. Zalistovanie ovocných drevín prebiehalo prevaţne v prvých dvoch aprílových dekádach.
Vinič hroznorodý prvé listy vytváral od tretieho aprílového
týţdňa. Od začiatku apríla začala kvitnúť breza previsnutá,
jaseň štíhly, púpava lekárska, kvitol a zalisťoval sa smrekovec
opadavý. V prvej polovici mesiaca pokračovalo kvitnutie slivky trnkovej, veternice hájnej a záruţlia močiarneho. V druhej
polovici apríla začal kvitnúť orgován obyčajný, hloh obyčajný, pagaštan konský. Koncom druhej aprílovej dekády začala kvitnúť konvalinka voňavá, buk lesný, dub letný, dub
zimný, hrab obyčajný, koncom mesiaca javor horský, jarabina
vtáčia. Od druhého aprílového týţdňa lesné dreviny sa
zalistovali, koncom mesiaca sa na ihličnatých stromoch začali
vytvárať prvé májové výhonky a začali kvitnúť.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V prvej aprílovej dekáde pokračoval prílet bociana bieleho.
V priebehu mesiaca prilietala belorítka a lastovička domová.
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Od druhej aprílovej dekády sa zaznamenávali prvé spevy
kukučky jarabej, v druhej polovici mesiaca prvé výskyty
chrústa obyčajného.

Mesiac máj 2008
V prvý deň mesiaca postupoval cez Slovensko v plytkej
brázde nízkeho tlaku vzduchu od západu zvlnený studený
front. Za ním sa k nám od juhozápadu rozšíril výbeţok tlakovej výše so stredom nad Alpami. V dňoch 3. a 4. mája počasie na Slovensku ovplyvnila výšková tlaková níţ nad Poľskom
a Ukrajinou, ktorá sa postupne vypĺňala a presúvala ďalej na
juh. V období od 5. do 12. mája zasahoval nad Slovensko od
severozápadu aţ severu výbeţok postupne slabnúcej tlakovej
výše. Po prednej strane spomínanej tlakovej výše prešiel dňa
6. mája cez Slovensko od severu studený front a do Karpatskej
oblasti začal prúdiť chladnejší a vlhký vzduch. V noci z 13. na
14. mája prešiel od severu cez Slovensko svojim okrajom
ďalší studený front. Dňa 15. mája začala nad naše územie od
západu zasahovať plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu a vo
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vyšších vrstvách atmosféry začal od juhozápadu nad Slovensko prúdiť teplý a vlhký vzduch. Dňa 18. mája sa v
spomínanom juhozápadnom výškovom prúdení k západnej
hranici Slovenska priblíţil zvlnený studený front, spojený s
tlakovou níţou nachádzajúcou sa uţ nad Pobaltím. Na fronte
sa v oblasti Talianska vytvorila samostatná tlaková níţ. Spomínané zvlnené frontálne rozhranie ovplyvňovalo počasie nad
našim územím v období od 19. do 21. mája. V priebehu 22.
mája sa tlaková níţ nad Talianskom vyplnila a počas nasledujúceho obdobia v dňoch 23. aţ 25. mája sa územie Slovenska nachádzalo len v nevýraznom poli relatívne niţšieho
tlaku vzduchu medzi tlakovou níţou so stredom nad Biskajským zálivom a tlakovou níţou nad Bieloruskom a Ukrajinou. Dňa 27. mája sa nad Slovensko od severozápadu začal
rozširovať výbeţok tlakovej výše. Po jeho prednej strane v
priebehu dňa postupoval cez Poľsko ďalej na juhovýchod
studený front, pričom nad Slovensko súčasne od juhozápadu
prúdil veľmi teplý vzduch. Dňa 28. mája prenikol chladný
vzduch do východnej polovice Slovenska, v noci a nasledujúci
deň sa prejavil uţ na celom území. V dňoch 28. aţ 30. mája
bolo počasie na našom území opäť pod vplyvom výbeţku
vyššieho tlaku vzduchu, ktorý zasahoval od Škandinávie aţ
nad Ukrajinu a Rumunsko. Ten zoslabol a 31. mája na Slovensko v nevýraznom poli relatívne niţšieho tlaku vzduchu od
juhozápadu znova prúdil teplejší a vlhší vzduch.
Klimatologický prehľad
Mesiac máj bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny s odchýlkami od 0.0 °C v Milhostove do +1.2 °C na
Sliači a Oravskej Lesnej. Na juhozápade a miestami vo vysokých horských polohách bol nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +1.8 °C v Bratislave - Kolibe a Hurbanove do
+1.9 °C v Bratislave - letisku a Chopku.
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Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte 10.6 °C a najvyššia v Hurbanove 17.5 °C. Vo vysokých
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v máji od 0.4 °C na Lomnickom štíte a do 3.9 °C na
Chopku.
Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských
polôh) namerali na stanici v Oravskej Lesnej dňa 7. mája
-2.0 °C, najvyššie maximum v Hurbanove dňa 28. mája +32.4
°C. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu
dňa 7. mája na -8.0 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa o 14. h pohybovala
okolo normálu: Bratislava -4 %, Piešťany 0 %, Hurbanovo +2
%, Oravská Lesná -2 %, Sliač -5 %, Boľkovce -3 %, Telgárt
+1 %, Štrbské Pleso -1 %, Košice -3 %, Stropkov - Tisinec
+2 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevaţne nadnormálna v intervale od 108 % v Spišských Vlachoch a Lomnickom štíte do 141 % v Lieseku normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 75
km/h sa počas mája vyskytli lokálne, pričom boli miestami
spojené s búrkovou činnosťou.
Mesiac máj 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou normálny aţ podnormálny a iba v niektorých izolovaných regiónoch bol zráţkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od hodnôt tesne nad 20
mm do hodnôt nad 130 mm. Priestorový úhrn atmosférických
zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 62 mm, čo predstavuje 82 % normálu a deficit zráţok 14 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla vysokých
hodnôt v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, v Orav-
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skej Lesnej, na Sliači, na Chopku a na Lomnickom štíte od
roku 1961;
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu dosiahol
vysokých hodnôt v Bratislave na Kolibe, v Piešťanoch, v
Hurbanove, v Oravskej Lesnej, na Sliači, na Chopku a v
Boľkovciach od roku 1961;
Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahlo vysokých
hodnôt v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, v Čadci, v
Oravskej Lesnej, na Sliači, na Chopku, v Boľkovciach, v
Telgárte, na Lomnickom štíte a v Medzilaborciach od roku
1961;
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol
vysokých hodnôt v Bratislave, na Chopku a na Lomnickom
štíte od roku 1961;
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých
hodnôt v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, na Chopku, v Telgárte, na Lomnickom štíte, v Poprade a v Košiciach od roku 1961;
Trvanie slnečného svitu bolo vysoké v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, na Sliači, na Chopku a v Boľkovciach od roku 1961;
Úhrn atmosférických zráţok za mesiac bol štatisticky významne nízky najmä v Bratislave na Kolibe, v Hurbanove, v
Čadci, v Oravskej Lesnej, na Sliači, v Poprade a na Lomnickom štíte od roku 1961.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji pohybovala
od 10.9 °C v Telgárte do 18.7 °C v Hurbanove.
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola
+6.2 °C v Turčianskych Tepliciach aţ +12.5 °C v Bratislave - Kolibe a Ţihárci.
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +9.8 °C v Telgárte do +17.4 °C v Hurbanove.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a
lesných drevín a rastlín
Pšenica ozimná začiatkom mája pokračovala vo vytváraní
druhého kolienka, potom dochádzalo k zdurovaniu pošvy
posledného listu. V druhej polovici mája začala klasiť a v poslednej dekáde mesiaca začala kvitnúť. Jačmeň jarný pokračoval v steblovaní, vo vytváraní prvého kolienka, od konca prvej májovej dekády sa tvorili druhé kolienka, v druhej polovici
mesiaca dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného listu, v
poslednej dekáde začal klasiť, koncom mesiaca v teplejších
oblastiach západného Slovenska miestami aj kvitnúť. Repka
ozimná ukončila kvitnutie do konca mája na väčšine pozorovaných lokalít. Repa cukrová pokračovala vo vzchádzaní,
vytvárala prvé páry pravých listov, zapájala sa do riadkov,
dekortizovala. V priebehu mesiaca zemiaky pokračovali vo
vzchádzaní, zapájali sa do riadkov, v poslednej májovej dekáde začali aj kvitnúť. Sejba kukurice siatej pokračovala, vzchádzala. Hrach siaty v druhej polovici mesiaca kvitol. Slnečnica
ročná začiatkom mesiaca pokračovala vo vzchádzaní. Od konca prvej dekády na chmeli obyčajnom rástli zálistky, koncom
mesiaca začal butonizovať. V tomto mesiaci prebiehala prvá
kosba lucerny siatej a ďateliny lúčnej. V druhej májovej dekáde vo vyšších polohách končili kvitnutie neskoré odrody
čerešní, višne, slivky, v tretej dekáde neskoršie odrody hrušiek
a jabloní a orech kráľovský. V poslednej májovej dekáde v
teplejších oblastiach začalo dozrievanie a zber skorých odrôd
čerešní. Vinič hroznorodý začal kvitnúť koncom mája. V prvej
májovej dekáde zalisťovanie lesných drevín bolo ukončené aj
v podhorských polohách. Smrek obyčajný, jedľa biela a
borovica lesná v prvej polovici mesiaca pokračovali vo vytváraní prvých májových výhonkov a plne kvitli. Od začiatku
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mája začal kvitnúť agát biely, od konca prvej dekády ostruţina
malinová, ruţa šípová a aj baza čierna. V prvej polovici mesiaca pokračovalo kvitnutie buka lesného, duba letného a
zimného, javora horského, hraba obyčajného, pagaštana konského, hlohu obyčajného, jarabiny vtáčej, konvalinky voňavej.
Od konca druhého májového týţdňa plne kvitla margaréta
biela. Na konci mája začala miestami kvitnúť lipa malolistá.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V prvej májovej dekáde prilietala miestami ešte belorítka a
lastovička domová. Lokálne sa zaznamenal výskyt chrústa
obyčajného, od konca prvej májovej dekády výskyt pásavky
zemiakovej.

Mesiac jún 2008
Na začiatku mesiaca zasahoval nad Slovensko od severu aţ
severovýchodu slabnúci výbeţok vyššieho tlaku vzduchu.
Pokles tlaku vzduchu nad vnútrozemím pokračoval aţ do konca prvého júnového týţdňa, pričom sa nad našim územím vo
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vlhkom vzduchu vytvárala konvektívna oblačnosť, miestami s
intenzívnymi atmosférickými zráţkami. Na prelome prvej
dekády mesiaca na Slovensko zasahoval od západu nevýrazný
výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 11. júna postupoval cez
strednú Európu na juhovýchod studený front a za ním sa opäť
rozšíril od západu výbeţok vyššieho tlaku vzduchu, len východ krajiny ovplyvňoval zvyšok navlneného studeného frontu z Maďarska. Dňa 13. júna postupoval cez Slovensko na
juhovýchod ďalší studený front a dňa 15. júna sme boli pod
vplyvom výškovej brázdy vzduchu, ktorá prechádzala vnútrozemím. Za brázdou vzduchu sa dňa 19. júna rozšírila do
strednej Európy oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa presúvala na východ a na jej zadnej strane začal prúdiť do našej
oblasti od juhozápadu teplý vzduch. Jeho prílev ukončil prechod frontálneho systému v dňoch 23. a 24. júna smerom na
východ. Vzápätí nasledovalo niekoľko studených frontov oddelených slabými výbeţkami, napr. studený front sprevádzaný
intenzívnymi búrkami, ktorý postupoval na východ v noci z
25. na 26. júna a ďalší vo večerných hodinách dňa 26. júna, a
napokon ešte ďalší cez deň 30. júna.
Klimatologický prehľad
Mesiac jún 2008 bol na väčšine územia Slovenska teplotne
silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +2.1 °C v Telgárte do +3.1 °C v Bratislave - letisku, na východnom Slovensku prevaţne nadnormálny s odchýlkami od +1.4 °C v
Milhostove do +2.1 °C v Medzilaborciach. Počas mesiaca sa
teplotná krivka pohybovala nad normálom, prechodné ochladenie sa vyskytlo v polovici júna. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu (mimo vysokých horských
polôh) bola zaznamenaná v Telgárte +14.7 °C a najvyššia v
Bratislave na letisku +21.5 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v júni hodnoty od +4.3 °C na Lomnickom štíte do +7.6 °C na Chopku.
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Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských polôh) namerali v Oravskej Lesnej dňa 16. júna +0.2 °C, najvyššie maximum v Hurbanove dňa 23. júna +34.4 °C. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 25. júna
na -4.4 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa o 14. h pohybovala
pod normálom – v Bratislave -10 %, v Piešťanoch -4 %, v
Hurbanove -2 %, v Oravskej Lesnej -4 %, na Sliači -4 %, v
Boľkovciach -1 %, v Telgárte -1 %, na Štrbskom Plese 0 %, v
Košiciach -3 % a Stropkove - Tisinci -2 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci jún prevaţne
nadnormálna v intervale od 114 % v Bratislave - Kolibe do
160 % na Chopku.
Najsilnejšie nárazy vetra sa vyskytli počas búrok, pričom
večer dňa 25. júna dosiahli hodnoty od 80 aţ do 140 km/h, a to
aj v níţinách juhozápadného Slovenska.
Mesiac jún 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou podnormálny aţ normálny, a iba v niektorých regiónoch v juţnej
polovici Slovenska bol zráţkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od 30 mm v
Bytči do 185 mm v Mníšku nad Hnilcom. Priestorový úhrn
atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 88
mm, čo predstavuje 102 % normálu a prebytok zráţok 2 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla vysokých
hodnôt na celom území Slovenska, najvýraznejšie v Bratislave a v Piešťanoch, tretia najvyššia hodnota;
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu dosiahol vysokých hodnôt na celom území Slovenska najvýraznejšie
na stanici Chopok, ako tretia najvyššia hodnota.
Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahlo vysokých
hodnôt miestami v lokalitách Bratislava, Piešťany, Hurbanovo, Chopok, Boľkovce, Poprad, Košice a Milhostov.
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Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých
hodnôt najvýraznejšie v Košiciach, ako druhá najvyššia
hodnota.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo vysokých hodnôt na Najvýraznejšie v Bratislave na Kolibe, ako piata najvyššia
hodnota.
Úhrn atmosférických zráţok) za mesiac bol veľmi rozdielny a závisel od lokality. Vysoká úroveň zráţok bola na
Sliači, ako druhá najvyššia hodnota, naopak najniţšia v Poprade a na Lomnickom štíte, ako tretia najniţšia hodnota od
roku 1961.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni pohybovala
od 16.2 °C v Telgárte do 23.4 °C v Hurbanove.
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola
11.0 °C v Holíči aţ 17.4 °C v Ţihárci.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 15.0 °C v Telgárte do 22.1 °C v Bratislave letisku.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V prvej júnovej dekáde kvitnutie pšenice ozimnej končilo,
potom vstupovala do mliečnej zrelosti, v druhej polovici júna
v juţných oblastiach Slovenska dosahovala ţltú zrelosť. Jačmeň jarný začiatkom mesiaca klasil ešte vo vyšších polohách,
v niţších polohách kvitol, druhú júnovú dekádu začal vstupovať do mliečnej zrelosti, poslednú dekádu do ţltej zrelosti.
Repka ozimná od druhej júnovej dekády vstupovala do ţltej
zrelosti, v poslednej dekáde sa začala miestami zberať. V
priebehu mesiaca pokračovalo kvitnutie zemiakov. Kukurica
sia-ta koncom júna miestami začala klasiť. V poslednej júno844

vej dekáde hrach siaty dosahoval ţltú aţ plnú zrelosť a začal
sa zberať, posledný júnový týţdeň slnečnica ročná začala
kvitnúť. V druhej polovici mesiaca prebiehala druhá kosba
lucerny siatej. Na začiatku júna pokračoval zber ešte skorých
odrôd čerešní. V druhej dekáde mesiaca dozrievali a zberali sa
neskoré odrody čerešní, v druhej polovici júna skoršie odrody
višní, ríbezle, koncom júna dozrievali skoršie odrody marhúľ a
aj letné odrody jabĺk. Vinič hroznorodý pokračoval v kvitnutí
prvé dve júnové dekády a potom začal zavesovať strapce. Lipa
malolistá pokračovala v kvitnutí v priebehu celého júna. V
poslednej júnovej dekáde dozrievali plody ostruţiny malinovej. V tomto mesiaci boli na niektorých lesných drevinách
pozorované jánske výhonky.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V tomto mesiaci sa zaznamenávali hromadné výskyty pásavky
zemiakovej, prevaţne vo vyšších polohách.
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Mesiac júl 2008
V prvých dvoch dňoch mesiaca bolo počasie v strednej Európe pod vplyvom tlakovej výše, ktorá sa presúvala ďalej na
východ. Dňa 3. júla po jej zadnej strane začal prúdiť od juhozápadu do našej oblasti teplý a vlhký vzduch. Studený front,
spojený s brázdou nízkeho tlaku vzduchu, prešiel dňa 4. júla
cez strednú Európu ďalej na východ a za ním sa v chladnejšom vzduchu v dňoch 5. a 6. júla rozšíril od severu do našej
oblasti výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Ďalší studený front
prešiel cez Európu ďalej na východ dňa 7. júla, a za ním sa
rozšíril do strednej Európy výbeţok vyššieho tlaku vzduchu, z
ktorého sa dňa 10. júla sformovala samostatná tlaková výš a
presúvala sa do 11. júla nad Balkán. Po prednej strane brázdy
nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou opäť prúdil do
alpskej a karpatskej oblasti teplý vzduch, ktorý vyvrcholil dňa
13. júla. Dňa 14. júla sa spomínaná brázda spojená so studeným frontom presunula cez územie Slovenska nad Ukrajinu.
Počas nasledujúcich dvoch dní bolo počasie na Slovensku
ovplyvňované tlakovou níţou vo vyšších vrstvách ovzdušia.
Od 17. do 21. júla prechádzali cez alpskú a karpatskú oblasť
od západu jednotlivé frontálne rozhrania. Dňa 22. júla sa nad
Balkánom sformovala výšková tlaková níţ, ktorá presúvala
počas nasledujúcich dvoch dní teplý a vlhký vzduch do
karpatskej oblasti, čo spôsobilo aj na našom území výdatné
trvalé zráţky, ktoré boli sprevádzané povodňami. Do 25. júla
sa spomínaná výšková tlaková níţ postupne vypĺňala a slabla.
Dňa 26. júla začala počasie v severnej a strednej Európe
ovplyvňovať tlaková výš nad Škandináviou, ktorej vplyv vydrţal v spomínanej oblasti do konca mesiaca.
Klimatologický prehľad
Mesiac júl bol na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálny, teplý, s teplotnými odchýlkami od +1.0 °C v Hurbanove, Čadci a Chopku do +1.6 °C v Poprade, miestami
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najmä na východnom Slovensku, bol normálny s kladnými
teplotnými odchýlkami od +0.3 °C do +0.9 °C v Medzilaborciach, Košiciach - letisku a Boľkovciach.
Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte +15.2 °C a najvyššia v Bratislave na letisku +21.3 °C.
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná
teplota vzduchu v júli hodnoty od +4.6 °C na Lomnickom štíte
do +7.7 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých
horských polôh, v Oravskej Lesnej dňa 22. júla +2.4 °C, najvyššie maximum v Rimavskej Sobote dňa 13. júla +34.8 °C.
Na Lomnickom štíte poklesla dňa 22. júla minimálna teplota
vzduchu na -4.0 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine
územia Slovenska pohybovala okolo normálu – v Bratislave -3
%, v Piešťanoch +1 %, v Hurbanove -1 %, v Oravskej Lesnej
+2 %, na Sliači -1 %, v Boľkovciach +2 %, v Telgárte +2 %, v
Košiciach +8 % a Stropkove - Tisinci +10 %.
Suma trvania slnečného svitu sa v júli na väčšine územia
pohybovala okolo normálu v intervale od 94 % v Milhostove
do 113 % v Bratislave - Kolibe normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ
100 km/h sme pozorovali najmä pri búrkach v dňoch 4., 7. a
13. júla.
Mesiac júl 2008 bol na Slovensku zráţkovo nadnormálny.
Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne
od 66 mm v Novom Meste nad Váhom do 397 mm v Ţdiari,
Podspádoch. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé
územie Slovenska dosiahol 178 mm, čo predstavuje 198 %
normálu a prebytok zráţok 88 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola nevýznamná.
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol nevýznamný.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo nevýznamné.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol vysokých hodnôt na väčšine územia Slovenska s výnimkou
horských lokalít a Milhostova.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých
hodnôt na väčšine sledovaných lokalí, najvýraznejšie v
Bratislave na letisku a v Hurbanove
Trvanie slnečného svitu dosiahlo vysokých hodnôt len v
Bratislave na Kolibe a na Chopku.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli pohybovala
od 17.2 °C v Telgárte do 23.0 °C v (Bratislave - letisku.
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola
11.8 °C v Plavči nad Popradom aţ 17.8 °C v Ţihárci, Orechovej.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 16.4 °C v Telgárte do 22.3 °C v Bratislave letisku.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V niţších polohách Slovenska od začiatku júla pšenica
ozimná a jačmeň jarný dosahovali plnú zrelosť, začali sa
zberať. Pokračoval zber repky ozimnej. Vplyvom búrok a
dlhodobých daţďov bola ţatva ozimín a jarných obilnín často
prerušovaná. Na skorších odrodách zemiakov dochádzalo k
všeobecnému ţltnutiu a odumieraniu vňate, zberali sa. Kukurica siata pokračovala v klasení, potom kvitla, na západnom
Slovensku v druhej polovici júla vstupovala do mliečnej zrelosti, koncom mesiaca miestami aj do mliečno-voskovej zre848

losti. Hrach siaty sa nachádzal v plnej zrelosti, pokračoval jeho zber, slnečnica ročná plne kvitla. Od druhej júlovej dekády
prebiehala tretia kosba lucerny siatej. V Klátovej Novej Vsi
chmeľ obyčajný začal kvitnúť koncom prvého týţdňa. Začiatkom júla pokračoval ešte zber ríbezlí, prvé dve dekády
dozrievali a zberali sa marhule, tieţ broskyne. Prevaţne v
druhej polovici júla dozrievali a zberali sa letné odrody jabĺk,
hrušiek a koncom mesiaca v teplejších oblastiach aj skoršie
odrody sliviek. Od začiatku mesiaca pokračovalo dozrievanie
a zber plodov ostruţiny malinovej. Koncom júla lokálne začali
dozrievať plody bazy čiernej a jarabiny vtáčej. V druhej polovici mesiaca boli zaznamenané na niektorých druhoch lesných drevín miestami jánske výhonky a v poslednom júlovom
týţdni lokálne dochádzalo aj k letnému ţltnutiu lístia.
Priemerná mesačná teplota vzduchu v oC na
Slovensku za mesiac júl 2008

Mesiac august 2008
V prvý deň mesiaca augusta postupovala cez naše územie
čiara instability ďalej na východ a dňa 2. augusta v plytkej
brázde postupoval studený front. Dňa 3. augusta sa nad našim
územím udrţiavalo nevýrazné tlakové pole. Dňa 4. augusta sa
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nad Severným morom prehĺbila tlaková níţ a studený front
s ňou spojený prešiel Slovenskom ďalej na východ, sprevádzaný búrkami na celom našom území. Dňa 5. augusta sa
rozšíril nad Slovensko od západu okraj vysokého tlaku vzduchu, ktorého stred sa v ďalších dňoch presúval cez naše územie ďalej na východ. Dňa 8. augusta sa od západu priblíţila k
Slovensku brázda nízkeho tlaku vzduchu so studeným frontom, ktorého postup bol sprevádzaný prehánkami a búrkami,
miestami aj intenzívnymi, najmä na západe krajiny. Studený
front sa nad našim územím navlnil a ďalší deň pomaly postupoval cez Slovensko ďalej na východ. Za studeným frontom sa
rozšíril nad Karpaty okraj oblasti vysokého tlaku vzduchu,
ktorý sa len pomaly presúval nad Ukrajinu. Po jej zadnej strane začal prúdiť nad Alpy a Karpaty od juhozápadu teplý
vzduch. Prílev teplého vzduchu vyvrcholil dňa 14. augusta,
kedy nad Čechy, Poľsko a Rakúsko postúpil studený front,
ktorý sa tu vlnil. Dňa 15. augusta večer sa tento front presunul
v sprievode silných búrok s výdatnými atmosférickými zráţkami nad západné Slovensko a ďalší deň sa presúval ďalej na
východ. Za ním začal prúdiť do našej oblasti studený a vlhký
vzduch, v ktorom sa od juhozápadu rozšírila dňa 17. augusta
nad Slovensko oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Tá sa pomaly
presúvala ďalej na východ. Dňa 20. augusta prešiel cez Slovensko ďalší studený front, za ktorým sa k nám rozšíril výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. V ňom sa sformovala samostatná
tlaková výš nad Karpatmi, ktorá sa premiestňovala ďalej na
východ. Dňa 23. augusta cez naše územie prešiel zvlnený studený front, za ktorým prenikol do karpatskej oblasti chladný
vzduch. V závere mesiaca sa nad celou strednou Európou
nachádzal relatívne vyšší tlak vzduchu, pričom dňa 29. augusta po prednej strane výbeţku vysokého tlaku vzduchu na
Slovensko od severu prenikol chladnejší vzduch. Jeho prílev
pokračoval aj v posledných dňoch mesiaca.
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Klimatologický prehľad
Mesiac august bol na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálny, miestami aţ silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +0.9 °C v Čadci do +2.4 °C na Lomnickom štíte.
Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte a
v Oravskej Lesnej +14.8 °C, najvyššia v Hurbanove a v
Kráľovej pri Senci +20.8 °C. Vo vysokých horských polohách
dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v auguste od
+6.0 °C na Lomnickom štíte do +8.1 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských polôh,
namerali v Oravskej Lesnej dňa 31. augusta +0.6 °C. Najvyššie teplotné maximum namerali vo Vysokej nad Uhom dňa
15. augusta +34.0 °C. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 30.
augusta minimálna teplota vzduchu na -4.5 °C. Priemerná
relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine územia Slovenska pohybovala okolo normálu, resp. bola slabo podnormálna – v Bratislave -7 %, v Piešťanoch -2 %, v Hurbanove -2
%, v Oravskej Lesnej -2 %, v Sliači -4 %, v Boľkovciach -3
%, v Telgárte +1 %, na Štrbskom Plese -3 %, v Košicich +1 %
a v Stropkove - Tisinci -1 %. Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci august na celom území Slovenska nadnormálna v
intervale od 125 % v Bratislave - letisko Piešťanoch do 142 %
v Spišských Vlachoch normálu. Najsilnejšie nárazy vetra
s maximálnou rýchlosťou 80 aţ 120 km/h boli pozorované v
dňoch 4. augusta, 15. a 16. augusta a lokálne pri búrkach.
Mesiac august 2008 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normálny, ale v niektorých regiónoch aj zráţkovo nadnormálny.
Naopak, v niektorých oblastiach bol aj zráţkovo podnormálny.
Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne
od 10 mm v Nitre do 157 mm v Snine. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 69
mm, čo predstavuje 85 % normálu a deficit zráţok 12 mm.
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Zaujímavosti mesiaca
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola najmä na strednom a východnom Slovensku.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol zvýšený
najmä na strednom a východnom Slovensku.
Absolútne maximálne teploty vzduchu dosiahli vysokých
hodnôt len na východe krajiny a to v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol vysokých hodnôt rekordne v Bratislave na letisku, na ostatnom
území menej a to najmä na Sliači, na Chopku, na Lomnickom štíte, v Poprade, v Košiciach, v Tisinci, v Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých
hodnôt v Bratislave na letisku, na Chopku a v Telgárte,
naopak nízkych hodnôt v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou.
Úhrn atmosférických zráţok bol nízky na celom území krajiny. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislave na letisku,
kde mesačný úhrn atmosférických zráţok nepresiahol
16,5 mm.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste pohybovala od +17.5 °C v Telgárte do +23.2 °C v Bratislave letisku.
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola
+10.3 °C v Plavči nad Popradom aţ +16.9 °C v Bratislave letisku.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +16.7 °C v Telgárte do +22.6 °C v Bratislave letisku.
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Začiatkom augusta ţatva husto siatych obilnín sa ukončila
aj vo vyšších polohách. V priebehu mesiaca pokračovalo všeobecné ţltnutie a odumieranie vňate zemiakov, pokračoval zber
skorších odrôd, v poslednej augustovej dekáde sa zberali aj
neskoršie odrody. Kukurica siata na zrno dosahovala mliečnovoskovú zrelosť, koncom mesiaca miestami začala vstupovať
do plnej zrelosti, v poslednej dekáde sa zberala kukurica na
siláţ. V druhej polovici augusta slnečnica ročná začala vstupovať do plnej zrelosti. Od polovice augusta sa začala siať
repka ozimná, lokálne na konci mesiaca začala vzchádzať.
Začiatkom mesiaca chmeľ obyčajný začal hlávkovať, v druhej
polovici augusta v Klátovej Novej Vsi sa zberal. Začiatkom
augusta pokračoval zber letných odrôd jabĺk a hrušiek. V
priebehu mesiaca dozrievali a zberali sa slivky, neskoré odrody broskýň. V druhej polovici mesiaca začali dozrievať jesenné odrody jabĺk a hrušiek. Vinič hroznorodý zaznamenal fázu
mäknutia bobúľ, v poslednej dekáde mesiaca skoré odrody
dosahovali aj zberovú zrelosť. V auguste pokračovalo dozrievanie plodov bazy čiernej, jarabiny vtáčej. Od druhej dekády
mesiaca dozrievali plody liesky obyčajnej, drieňa obyčajného,
hloha obyčajného, ruţe šípovej a slivky trnkovej. Koncom
augusta z bylín kvitla jesienka obyčajná. V tomto mesiaci bolo
na niektorých lesných drevinách zaznamenané tieţ letné
ţltnutie lístia.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Od začiatku mesiaca augusta sa zoskupovali do kŕdľov lastovičky domové a belorítky domové, bociani biely, ktorí odlietali prevaţne v druhej polovici mesiaca.
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Mesiac september 2008
Na začiatku obdobia zasahovala nad Slovensko od východu
tlaková výš a súčasne prúdil dokarpatskej oblasti od juhozápadu teplý vzduch. V dňoch 7. aţ 8. septembra postupoval
cez strednú Európu ďalej na východ zvlnený studený front, za
ktorým sa v karpatskej oblasti sformovala oblasť vyššieho
tlaku vzduchu. Od 11. septembra zasahovala nad Slovensko zo
Škandinávie tlaková výš, pritom po jej prednej strane dňa
12. septembra postúpil cez Karpaty od severu studený front.
Dňa 14. septembra sa nad severným Talianskom prehĺbila tlaková níţ, ktorá sa presunula dňa 15. septembra nad Balkán a
dňa 16. septembra nad východné Rumunsko a Čierne more.
Spomínaná tlaková níţ ovplyvňovala svojou oblačnosťou a
atmosférickými zráţkami počasie aj na Slovensku. V ďalších
dňoch mesiaca okolo tlakovej níţe nad Ukrajinou a Čiernym
morom prúdil do karpatskej oblasti od severovýchodu chladný
a vlhký vzduch. Na začiatku tretej dekády mesiaca ovplyvňovala počasie na Slovensku tlaková níţ vo vyšších vrstvách
atmosféry so stredom nad severným Balkánom, okolo ktorej
prúdil nad Slovensko od severovýchodu aţ východu chladný a
vlhký vzduch. Od 25. septembra sa začala rozširovať nad
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Slovensko od severozápadu tlaková výš, ktorej stred sa presúval zo Severného mora nad strednú Európu, kde postupne
zoslabla.
Klimatologický prehľad
Mesiac september bol na väčšine územia Slovenska teplotne
normálny, ojedinele podnormálny s teplotnými odchýlkami od
-1.3 °C v Telgárta a Chopku do +0.1 °C na Sliači. Relatívne
najteplejší bol september na juhozápade Slovenska. Absolútne
najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu okrem vysokých
horských polôh bola zaznamenaná v Telgárte +8.9 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +15.4 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v
septembri od +0.2 °C na Lomnickom štíte do +2.8 °C na
Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali okrem vysokých horských polôh v Oravskej Lesnej dňa 28. septembra 1.8 °C. Najvyššie teplotné maximum namerali v Podhájskej
dňa 6. septembra +34.4 °C.. Na Lomnickom štíte poklesla dňa
19. septembra minimálna teplota vzduchu na -7.8 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine územia
Slovenska pohybovala okolo normálu – v Bratislave -4 %, v
Piešťanoch -3 %, v Hurbanove -2 %, v Oravskej Lesnej +5 %,
na Sliači -5 %, v Boľkovciach +4 %, v Telgárte +4 %, na
Štrbskom Plese +7 %, v Košiciach +2 % a Stropkove - Tisinci
+5 %. Suma trvania slnečného svitu bola v septembri slabo
podnormálna v intervale od 83 % v Spišských Vlachoch do 97
% na Chopku normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 100 km/h boli pozorované najmä na
juhozápadnom Slovensku 7. septembra. Mesiac september
2008 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normálny, ale
v niektorých regiónoch krajiny aj zráţkovo nadnormálny a
naopak, v niektorých oblastiach bol aj zráţkovo podnormálny.
Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne
od 28 mm v Jelšave do 145 mm v Ţdiari - Podspádoch.
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Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie
Slovenska dosiahol 62 mm, čo predstavuje 98 % normálu a
deficit zráţok 1 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola nízka najmä na
Chopku a v Telgárte.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol nízky na
väčšine územia krajiny, najvýraznejšie v Čadci, v Telgárte a
v Medzilaborciach.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo vysoké na území
celého Slovenska, pričom v Piešťanoch, v Hurbanove, v
Oravskej Lesnej, na Sliači, v Boľkovciach, v Poprade, v
Košiciach, v Tisinci, v Medzilaborciach, v Milhostove a
v Kamenici nad Cirochou boli prekonané historické
rekordy.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol nevýznamné hodnoty.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých
hodnôt len v Tisinci, v Medzilaborciach a v Kamenici nad
Cirochou.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo nízkych hodnôt v Hurbanove, v Poprade a v Košiciach.
Úhrn atmosférických zráţok bol nízky na Chopku a v Poprade (z vybraného počtu staníc).
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v septembri pohybovala od +12.2 °C v Telgárte do +17.2 °C
v Bratislave - letisku.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +7.0
°C v Revúcej aţ +11.6 °C v Bratislave na Kolibe.
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +12.4 °C v Telgárte do +17.5 °C v Bratislave na
letisku.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V mesiaci septembri pokračovala ešte sejba repky ozimnej,
skôr zasiata vzchádzala a prvé páry pravých listov vytvárala
prevaţne v druhej polovici mesiaca. Sejba jačmeňa a raţe
ozimnej sa začala od konca druhej septembrovej dekády,
koncom mesiaca začali vzchádzať, vtedy sa začala siať
pšenica ozimná, na niektorých miestach Slovenska aj skôr. V
priebehu septembra pokračoval zber neskorších odrôd zemiakov, repa cukrová dosahovala technickú zrelosť. Kukurica
siata na zrno sa nachádzala v plnej zrelosti a začala sa zberať
prevaţne koncom mesiaca, kukurica na siláţ sa zberala celý
september. Slnečnica ročná dosahovala plnú zrelosť a koncom
mesiaca sa začala zberať. Na začiatku septembra pokračoval
zber neskorých odrôd sliviek. V priebehu mesiaca pokračoval
zber jesenných odrôd jabĺk a hrušiek, dozrievali a zberali sa
skoršie aj neskoršie odrody viniča hroznorodého. V druhej
polovici septembra dozrievali plody orecha kráľovského,
koncom septembra zimné odrody jabĺk a hrušiek dosahovali
zberovú zrelosť. Všeobecné ţltnutie listov z ovocných drevín
bolo pozorované prevaţne v poslednej dekáde mesiaca, koncom septembra. V priebehu septembra pokračovalo dozrievanie plodov jarabiny vtáčej, liesky obyčajnej, drieňa a hloha
obyčajného, ruţe šípovej a slivky trnkovej. V prvej polovici
mesiaca z bylín plne kvitla jesienka obyčajná. Od druhej
septembrovej dekády dozrievali plody buka lesného, duba
letného a zimného, javora horského, lipy malolistej, agáta
bieleho, pagaštana konského, hraba obyčajného a jaseňa
štíhleho. V druhej polovici septembra dochádzalo na lesných
drevinách k všeobecnému ţltnutiu a opadnutia lístia.
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Prvú dekádu mesiaca pokračoval odlet bociana bieleho. Od
začiatku septembra odlietali lastovička a belorítka domová, od
konca druhého týţdňa mesiaca škovránok poľný, od tretej
dekády mesiaca začal odlietať aj škorec lesklý.

Mesiac október 2008
Začiatkom mesiaca októbra sa nad juţnou Škandináviou a
Fínskom nachádzal stred tlakovej níţe. Po jej juţnej strane
postupoval 1. októbra cez Slovensko na severovýchod teplý a
v dňoch 2. aţ 4. októbra zvlnený studený front. Za ním sa nad
Slovensko rozšíril prechodne výbeţok vyššieho tlaku vzduchu,
neskôr sa nad strednou Európou udrţiavala tlaková výš,
pričom 7. a 9. októbra prechádzali cez Slovensko nevýrazné
okraje studených frontov. Neskôr tlaková níţ nad strednou
Európou zoslabla, ale aţ 17. októbra prechádzal cez Slovensko
v tlakovej brázde, tentoraz výrazný, studený front. Za ním sa
oblasť vyššieho tlaku vzduchu nad strednou Európou obnovila. V ďalších dňoch mesiaca sa tlaková výš presunula nad
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Ukrajinu a v juhozápadnom výškovom prúdení postupoval cez
Slovensko na východ zvlnený studený front 23. októbra. Dňa
29. októbra sa nad severným Talianskom a západnými Alpami
vytvorila tlaková níţ, ktorá sa presúvala na severo-severovýchod, pričom v posledných dňoch mesiaca prešli od juhozápadu na severovýchod cez Slovensko dva studené fronty s
ňou spojené.
Klimatologický prehľad
Mesiac október bol na väčšine územia Slovenska teplotne
nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +1,2 °C
v Telgárte a v Piešťanoch do +2,1 °C v Kamenici n/Cirochou
a Stropkove - Tisinci. Relatívne najteplejší bol október na východe Slovenska. Výrazné oteplenie bolo pozorované
v posled-nej októbrovej pentáde. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh,
bola zaznamenaná v Telgárte a v Oravskej Lesnej +6,9 °C)
a najvyššia v Hurbanove +11,8 °C. Vo vysokých horských
polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v
októbri hodnoty od 0,0 °C na Lomnickom štíte do +2,5 °C na
Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých horských polôh v Oravskej Lesnej dňa 21. októbra -2,4
°C. Najvyššie teplotné maximum namerali v Hurbanove dňa 9.
októbra +23,7 °C. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 18. októbra teplota vzduchu na –11,0 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska prevaţne nadnormálna – v Bratislave na letisku +4 %, v Piešťanoch +8 %, v Hurbanove +2 %, v Oravskej Lesnej +5 %, na
Sliači +4 %, v Boľkovcich +8 %, v Telgárte +10 %, na Štrbskom Plese +9 %, v Košiciach na letisku +5 %, Tisinec -3 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v októbri prevaţne podpriemerná, v intervale od 82 % na Sliači do 102 % na Chopku.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 80
km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli pozo859

rované dňa 30. októbra. Mesiac október 2008 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normálny, ale v niektorých regiónoch aj zráţkovo nadnormálny. Naopak v niektorých oblastiach, hlavne v juhozápadných, západných a severozápadných
oblastiach Slovenska bol aj zráţkovo podnormálny. Mesačné
úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od
10 mm v Nových Zámkoch do 130 mm v Jasnej pod Chopkom. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie
Slovenska dosiahol 55 mm, čo predstavuje 90 % normálu a
deficit zráţok 6 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola vysoká na celom
území Slovenska.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol vysoký
najmä na niektorých miestach, najvýraznejšie v Košiciach a
v Kamenici nad Cirochou.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo nízke najmä v
západnej a strednej časti nášho územia, najvýraznejšie v
Bratislave, v Piešťanoch a na Sliači.
Trvanie slnečného svitu bolo podpriemerné, avšak zo štatistického pohľadu nevýznamné, iba v Bratislave na letisku a v
Telgárte boli štatisticky významne nízke hodnoty.
Úhrn atmosférických zráţok bol vysoký v Telgárte, v Poprade, v Boľkovciach a na Lomnickom štíte.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri
pohybovala od 8,2 °C v Telgárte do 12,8 °C v Hurbanove.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +3,8
°C v Podolínci aţ +9,0 °C v Košiciach na letisku.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +8,5 °C v Telgárte do +13,1 °C v Hurbanove.
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V mesiaci október sa zberala repa cukrová a kŕmna,
pokračoval zber kukurice siatej na zrno, miestami aj slnečnice
ročnej. Repka ozimná sa nachádzala vo fáze prvých párov
pravých listov. Na západnom Slovensku prevaţne prvé dve
októbrové dekády pokračovala ešte sejba ozimných obilnín,
hlavne pšenice ozimnej. Skôr zasiate ozimné obilniny vzchádzali od začiatku mesiaca, druhú a tretiu októbrovú dekádu
vytvárali tretí list, koncom mesiaca začali lokálne aj odnoţovať. V októbri sa zberali ešte neskoré odrody viniča hroznorodého a plody orecha kráľovského. V priebehu mesiaca
pokračoval zber zimných odrôd jabĺk a hrušiek. Pokračovalo
ţltnutie a opadávanie lístia z ovocných drevín. V priebehu októbra pokračovalo ešte dozrievanie lesných plodov, agáta bieleho, hrabu obyčajného, slivky trnkovej, jelše lepkavej. Na
lesných drevinách pokračovalo ţltnutie a opadávanie lístia.
Vzhľadom na teplý charakter počasia bolo pozorované nalievanie púčikov orgovánu obyčajného, vŕby rakytovej, druhotné kvitnutie niektorých lesných rastlín, napr. záruţlia močiarneho, púpavy lekárskej a sedmokrásky obyčajnej.
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V priebehu mesiaca októbra pokračoval ešte odlet škovránka poľného a odlietal aj škorec lesklý.
Mesiac november 2008
Na začiatku mesiaca novembra začal prúdiť po prednej
strane tlakovej níţe nad Francúzskom od juhozápadu teplý a
vlhký vzduch. V ďalších dňoch stred tlakovej níţe nad Francúzskom sa vyplnil, ale prílev teplého vzduchu na Slovensko
oblasti od juhu pokračoval. Dňa 8. novembra teplotné rozhranie sa začalo z Čiech a Rakúska pomaly presúvať ďalej na
východ. Za ním sa od východu rozšíril do našej oblasti výbeţok tlakovej výše. Dňa 12. novembra pomaly postupoval cez
strednú Európu ďalej na východ zvlnený studený front, za
ktorým sa rozšíril od západu k nám výbeţok tlakovej výše.
Dňa 16. novembra uvedený výbeţok zoslabol a v severozápadnom prúdení smeroval cez Slovensko studený front. Za
ním začal prúdiť k nám studený vzduch, v ktorom zmohutnela
nad Alpami tlaková výš. Dňa 17. novembra sa uvedená
tlaková výš presunula zo Slovenska ďalej na východ. Od 20.
novembra nad severnou Európou a vnútrozemím sa začala
prehlbovať tlaková níţ. Dňa 22. novembra sa uvedená tlaková
níţ presunula ďalej nad východ na Slovensko začal prúdiť od
severu studený arktický vzduch. Dňa 24. novembra sa
výškové prúdenie zmenilo na západné aţ juhozápadné, v ktorom dňa 25. novembra smeroval cez Slovensko zvlnený studený front. Za ním sa v studenom vzduchu rozšíril od západu
výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 27. novembra sa samostatný stred tlakovej výše presunul cez Alpy nad Balkán. Dňa
28. novembra sa nad západnou polovicou Európy prehĺbila
tlaková níţ, a po jej prednej strane postupovali od juhu do
karpatskej oblasti jednotlivé frontálne systémy, za ktorými
prúdil do karpatskej oblasti teplý a vlhký vzduch.
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Klimatologický prehľad
Mesiac november 2008 bol na väčšine územia Slovenska
prevaţne teplotne nadnormálny, miestami aţ silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +1,1 °C na Chopku do
+3,0 °C v Piešťanoch. Absolútne najniţšia priemerná mesačná
teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte +2,1 °C, najvyššia v Hurbanove +7.4 °C.
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná
teplota vzduchu v novembri hodnoty od –3.2 °C na Chopku do
–5.0 °C na Lomnickom štíte. Absolútne teplotné minimum
namerali, mimo vysokých horských polôh, v Boľkovciach dňa
26. novembra -13.3 °C. Najvyššie teplotné maximum bolo
namerané v Hurbanove dňa 3. novembra +21,9 °C. Na Lomnickom štíte poklesla 22. novembra minimálna teplota vzduchu na –21.2 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h
sa na väčšine územia Slovenska pohybovala okolo normálu
s odchýlkami – v Bratislave na letisku 0 %, v Piešťanoch
+1 %, v Hurbanove -3 %, v Oravskej Lesnej 0 %, na Sliači 0
%, v Boľkovciach +2 %, v Telgárte 0 %, na Štrbskom Plese
+3 %, v Košiciach na letisku –6 % a Stropkove - Tisinci –7 %.
Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia Slovenska nadnormálna v intervale od 88 % v Telgárte do 190 %
v Milhostove normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou
rýchlosťou 60 aţ 100 km/h (vo vysokých horských polohách
aj vyššie) boli pozorované v dňoch 20. aţ 22. novembra.
Mesiac november 2008 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne podnormálny, ale na strednom Slovensku bol prevaţne
zráţkovo normálny, a podobne aj v niektorých menších regiónoch západného a čiastočne aj východného Slovenska. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou od
10 mm v Gánovciach a vo Vlkovej do 110 mm v Kraľovanoch, pričom vo vysokohorských polohách Tatier to mohlo
byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé
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územie Slovenska dosiahol hodnotu 53 mm, čo predstavuje 86
% normálu a deficit atmosférických zráţok 9 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola vysoká na väčšine
územia Slovenska, najvýraznejšie v Piešťanoch a v Čadci.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol vysoký
na všetkých meteorologických staniciach Slovenska, najvýraznejšie sa prejavil v Čadci, v Oravskej Lesnej, v Košiciach a v Medzilaborciach.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo vysoké na všetkých meteorologických staniciach Slovenska, pričom v
Čadci, v Oravskej Lesnej, v Boľkovciach, v Telgárte, v Košiciach, v Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou boli
prekonané historické maximá.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol vysoké hodnoty najmä v západnej časti Slovenska a na Orave
a Kysuciach (Čadca a Oravská Lesná).
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých
hodnôt, najmä v Čadci, kedy teplota neklesla pod -5,2 °C,
tieţ v Poprade -7,7 °C a v Kamenici nad Cirochou -5,0 °C,
naopak veľmi nízku hodnotu dosiahol Sliač, kedy teplota
klesla aţ na -10,9 °C, tieţ Boľkovce -13,3 °C a na Lomnickom štíte to bolo aţ -21,2 °C.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo vysokých hodnôt najmä v
Hurbanove, na Lomnickom štíte, v Milhostove, v Košiciach
a najmä v Kamenici nad Cirochou (88,1 h.
Úhrn atmosférických zráţok bol nízky na mnohých meteorologických staniciach, vychádzajúc z ich obmedzeného počtu. Najvýraznejšie sa ukázala táto situácia v Poprade 11,8 mm.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novembri pohybovala od +3,9 °C v Gánovciach do +8,5 °C v Moravskom Svätom Jáne.
Minimálna termínová teplota pôdy hĺbke 5 cm bola -0,5 °C
v Gánovciach aţ +4,1 °C v Moravskom Svätom Jáne.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 5,0 °C v Podolínci do +9,2 °C v Mochovciach.
Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 cm
do 8 cm v Plavči nad Popradom.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a
lesných drevín a rastlín
V prvej novembrovej dekáde sa lokálne zberala ešte
slnečnica ročná, v priebehu mesiaca aj kukurica siata (na
zrno). Repka ozimná sa nachádzala v prízemnej ruţici, lokálne
bola zaznamenaná fáza začiatku predlţovania byle na začiatku
novembra. Neskôr zasiata pšenica ozimná začiatkom mesiaca
vzchádzala, ostatné porasty od konca prvej dekády začali odnoţovať. Na začiatku novembra sa ešte lokálne zberali zimné
odrody jabĺk. V prvej polovici mesiaca pokračoval ešte opa-
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dávanie lístia z ovocných drevín. Na niektorých miestach boli
zaznamenané prvé zrelé plody smreka obyčajného, borovice
lesnej a smrekovca opadavého, i slivky trnkovej. Na lesných
drevinách pokračovalo opadávanie lístia.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Z juţných oblastí západného Slovenska v prvej novembrovej
dekáde ešte miestami odlietal škorec lesklý.
Mesiac december 2008
Na začiatku mesiaca decembra sa nachádzala nad západnou
polovicou kontinentu a Škandináviou brázda nízkeho tlaku
vzduchu s niekoľkými samostatnými stredmi tlakových níţí.
Po jej prednej strane postupovali od juhu aţ juhozápadu cez
strednú Európu frontálne rozhrania, prinášajúce k nám vlhký
morský vzduch. Dňa 7. decembra sa od severozápadu rozšíril
do strednej Európy v chladnom morskom vzduchu výbeţok
tlakovej výše, z ktorého sa sformoval v Alpách samostatný
stred. Ten sa do 10. decembra presunul nad juh Balkánskeho
polostrova. Súčasne sa nad centrálnym Stredomorím vytvorila
tlaková níţ a po jej prednej strane do strednej Európy dňa 11.
decembra začal prúdiť teplý a vlhký vzduch od juhu. Spomenutá tlaková níţ sa dňa 14. decembra vyplnila, ale cez
Veľkú Britániu a Francúzsko sa presunula nad západné Stredomorie ďalšia tlaková níţ, a preto pokračoval prílev teplého a
vlhkého vzduchu od juhu. Dňa 17. decembra sa stred tlakovej
níţe presunul nad severný Jadran a s ňou spojený teplý front
ovplyvňoval počasie na východe Rakúska a na Slovensku.
Tlaková níţ sa potom presunula nad Egejské more, ale aţ do
19. decembra na Slovensko zasahovalo od východu zráţkové
pásmo spojené s touto tlakovou níţou. Potom sa od západu
rozšíril do strednej Európy výbeţok tlakovej výše a v dňoch
20., 22. a 24. decembra postupovali po jeho prednej strane od
severozápadu cez strednú Európu na juhovýchod frontálne
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systémy spojené s atmosférickými zráţkami. Dňa 25. decembra sa stred tlakovej výše presunul zo severného mora nad
Dánsko a do strednej Európy začal prúdiť od severovýchodu
studený, pôvodom arktický vzduch. Stred spomenutej tlakovej
výše sa v posledných dvoch decembrových dňoch presúval
cez strednú Európu na juhovýchod a po jej zadnej strane k
nám začal prúdiť vo vyšších vrstvách teplý vzduch, ktorý
spôsobil inverzné počasie.
Klimatologický prehľad
Mesiac december bol na väčšine územia Slovenska teplotne
nadnormálny, teplý aţ veľmi teplý, s teplotnými odchýlkami
od +0,7 °C na Lomnickom štíte do +3,8 °C v Košiciach na
letisku. Relatívne teplejší bol december na východe Slovenska. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte -1,3 °C a najvyššia v Hurbanove +3,0 °C. Vo vysokých
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v decembri hodnoty od -9,.1 °C na Lomnickom štíte do 7.0 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali na
Lomnickom štíte dňa 24. decembra -19.8 °C a najvyššie namerané maximum v Ţiline dňa 1. decembra v Dolnom Hričove +14.0 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa
na väčšine územia Slovenska pohybovala slabo pod normálom
– v Bratislave -1 %, v Piešťanoch -3 %, v Hurbanove -1 %, v
Oravskej Lesnej -1 %, na Sliači -8 %, v Boľkovciach -6 %, v
Telgárte -2 %, na Štrbskom Plese +2 %, v Košiciach -9 %, a
v Stropkove - Tisinci -8 %. Suma trvania slnečného svitu (percento normálu) bola v decembri prevaţne nadnormálna v intervale od 83 % v Bratislave na Kolibe do 194 % v Milhostove. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou
60 aţ 90 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli
pozorované dňa 23. decembra.
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Mesiac december 2008 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne
nadnormálny, iba v niektorých regiónoch bol zráţkovo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali
väčšinou od 36 mm v Jaslovských Bohuniciach do 225 mm v
Lukovej pod Chopkom, pričom vo vysokohorských polohách
Tatier to mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických
zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 84 mm, čo predstavuje 159 % normálu a prebytok zráţok 31 mm.
Zaujímavosti mesiaca / Curiosity of the month
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola vysoká na celom
území Slovenska (výnimku tvorili iba vysokohorské polohy), najvýraznejšie v Košiciach, kde bol prekonaný rekord z
roku 2006.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol vysoký
na všetkých meteorologických staniciach Slovenska (výnimku tvorili iba vysokohorské polohy), najvýraznejšie
v Boľkovciach, kde bol prekonaný rekord z roku 1985, v
Košiciach a v Milhostove bol prekonaný rekord z roku 1982
a tieţ v Kamenici nad Cirochou, kde bol prekonaný rekord z
roku 2000.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo vysoké na niektorých meteorologických staniciach Slovenska, najmä
v Hurbanove, v Čadci, v Oravskej Lesnej a na východe
krajiny v Košiciach, v Medzilaborciach, v Milhostove a v
Kamenici nad Cirochou.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol vysoké hodnoty na celom území Slovenska (výnimku tvorili
iba vysokohorské polohy), najvýraznejšie v Košiciach, kde
bol prekonaný rekord z roku 2006.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých
hodnôt najmä v juhovýchodnej aţ juţnej časti Slovenska.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo vysokých hodnôt najmä na
Sliači, v Košiciach a aj v Milhostove.
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Úhrn atmosférických zráţok bol vysoký na väčšine meteorologických staníc aspoň od roku 1961. Najvýraznejší úhrn
(z vybraného počtu staníc meteorologických, na rozdiel od
zráţkomerných) zráţok 404,1 mm bol zaznamenaný na
Lomnickom štíte, čím bol prekonaný rekord z roku 2005.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v decembri pohybovala od +0,4 °C v Gánovciach do +4,3 °C v
Moravskom Svätom Jáne.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola
-4,6 °C v Liptovskom Hrádku aţ +0,4 °C v Košiciach na
letisku.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 1,2 °C v Gánovciach do 5,2 °C v Košiciach na
letisku.
Maximálna hĺbka premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 cm
v Holíči do 25 cm na Sliači.
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Kalendár výročí a udalostí
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne prezentovala
významné regionálne osobnosti a udalosti, ktorých výročie
sme si pripomenuli v roku 2008. Zoznam obsahuje osobnosti
a udalosti, ktoré sa vzťahujú k mestu Trenčín a jeho
najbliţšiemu okoliu a bol rozdelený do dvoch častí. Kým
v prvej časti sa nachádzajú významné osobnosti z hľadiska
regionálneho alebo celoslovenského a mali v minulosti a majú
k regiónu vzťah. Pri kaţdej osobnosti sú uvedené základné
biografické údaje – meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia
(ak sú známe), povolanie a vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie,
úmrtie, pochovaný). Druhú časť tvoria významné udalosti
regiónu, ktoré tvoria prvé písomné zmienky jubilujúcich miest
a obcí uvedených okresov a výročia rôznych udalostí, ktoré
ovplyvnili ţivot v regióne.
A. Jubilujúce osobnosti v roku 2008
mesiac január
2.1.1903* Júlia Medvecká, lekárka, oftalmologička. Pôsobila
v Trenčíne, kde i zomrela 4.2.1993 – 105. výročie
narodenia
6.1.1948* Igor Meško, pedagóg, výtvarník. Narodil sa a pôsobí v Trenčíne – 60. výročie narodenia
7.1.1883† Jozef Kamín, historik, archivár, sudca, magistrálny
radca. Narodil sa v roku 1810, ţil a pôsobil v Trenčíne – 125. výročie úmrtia.
3.1. 1728† Michal Bednári, pedagóg, filozof. Narodil sa v roku 1682. Pôsobil a zomrel v Trenčíne – 280. výročie úmrtia.
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15.1.1783* Daniel Matej Kmeť, astronóm, matematik, vysokoškolský pedagóg. Pôsobil v Trenčíne, zomrel
20.6.1825 – 225. výročie narodenia
15.1.1698* Pavol Kováč, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa
v Trenčíne, dátum úmrtia nie je známy – 310.
výročie narodenia
17.1.1938* Ladislav Moško, akademický maliar. Narodil sa
v Nemšovej, pôsobí v Trenčíne – 70. výročie
narodenia
24.1.1918* Ľudoví Bránsky, akademický maliar. Narodil sa
v Bošáci, študoval a pôsobil v Trenčíne, zomrel
v Mníchovej Lehote 27.5.1959 – 90. výročie narodenia
25.1.1908* Ruţena Porubská, herečka. Narodila sa v Dolnej
Súči, študovala v Trenčíne. Zomrela 18.7.1978 –
100. výročie narodenia
25.1.1543† Alexej Turzo, uhorský palatín, majiteľ Trenčianskeho hradu a Bojníc. Narodil sa okolo roku
1490, pôsobil v Trenčíne – 465. výročie úmrtia
25.1.1838* Pavol Uhrín, cirkevný historik, kňaz, pedagóg.
Pôsobil v Skalke nad Váhom, zomrel 10.11.1906
– 170. výročie narodenia
28.1.1818† Juraj Hollý, kňaz, náboţenský spisovateľ,
bernolákovec. Narodil sa 13.2.1760. Pôsobil
v Trenčíne – 190. výročie úmrtia
30.1.1983† Bruno Ripka, pedagóg, riaditeľ Obchodnej akadémie v Trenčíne. Narodil sa 1.5.1904 v Trenčíne,
kde i pôsobil – 25. výročie úmrtia
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31.1.1863* Cyril Bodický, kňaz, náboţenský spisovateľ.
Pôsobil v Malých Stankovciach. Zomrel v Trenčíne 18.9.1945 – 145. výročie narodenia
mesiac február
?.2.1568*

Peter Réval, historik, krajinský hodnostár,
feudálny zemepán, vojak. Zomrel v Trenčíne
4.6.1622 – 440. výročie narodenia

2.2.1888* Mária Zochová, verejná činiteľka, publicistka.
Narodila sa v Trenčíne, zomrela 17.12.1935 –
120. výročie narodenia
4.2.1943* Jozef Syrový, výtvarník – kovotepec. Narodil sa
v Trenčianskej Teplej, ţije v Trenčíne – 65.
výročie narodenia
4.2.1993† Júlia Medvecká, lekárka, oftalmologička. Narodila sa 2.1.1903, pôsobila v Trenčíne, kde i zomrela – 15 . výročie úmrtia
8.2.1693† Štefan Pilárik, kňaz, spisovateľ. Narodil sa
v roku 1615, pôsobil v Trenčianskej Turnej, Trenčíne a Beckove – 315. výročie úmrti
8.2.1953* Ján Tluka, elektrotechnický inţinier, amatérsky
fotograf. Ţije a pôsobí v Trenčíne – 55. výročie
narodenia
11.2.1983† Štefan Hlaváč, kňaz, pedagóg, náboţenský spisovateľ. Narodil sa 3.12.1903 vyrastal v Trenčíne
– Kubre. Študoval v Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne – 25. výročie
úmrtia
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11.2.1938* Marián Súčanský, akademický maliar. Narodil
sa v Trenčíne, kde pôsobil a zomrel 9.6.1996 –
70. výročie narodenia
13.2.1913* Ján Milov, básnik, prekladateľ, publicista. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 9.3.1978 – 95. výročie
narodenia
13.2.1958† František Viktor Podolay, akademický maliar,
grafik. Narodil sa 27.5.1905, študoval v Trenčíne,
pôsobil v Trenčianskej Teplej – 50. výročie
úmrtia.
13.2.2003† Peter Příhoda, prírodovedec. Narodil sa
18.3.1948 v Trenčíne, kde i pôsobil a zomrel –
5. výročie úmrtia
17.2.1953† František Hanus, dirigent, upravovateľ ľudových
piesní. Narodil sa 13.1.1890, zomrel v Trenčíne –
55. výročie úmrtia
21.2.1888† Jozef Miroslav Hurban, kňaz, národovec, literát.
Narodil sa 19.3.1817 v Beckove, študoval v Trenčíne – 120. výročie úmrtia
22.2.1928* Engelbert Merkl, novinár. Narodil sa v Trenčíne
– Zlatovciach – 80. výročie narodenia
22.2.1903* Štefan Škultéty, stolár, politik. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 12.10.1989 – 105. výročie narodenia
23.2.1898* Karol Ondreička, maliar, ilustrátor, výtvarný
pedagóg. Študoval v Trenčíne, pôsobil v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel 13.12.1961 – 110.
výročie narodenia
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27.2.1943* Oľga Lehocká, osvetová pracovníčka. Pôsobí
v Trenčíne – 65. výročie narodenia
mesiac marec
2.3.1803†

Anton Kubica, kňaz, náboţenský spisovateľ,
filológ. Narodil sa 6.7.1762. Pôsobil v Trenčíne –
205. výročie úmrtia

3.3.1803* Ľudovít Stárek, kňaz, publicista, historik, objaviteľ rímskeho nápisu na trenčianskej skale. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 23.3.1863 – 205. výročie
narodenia
4.3.1913* Viliam Přibil, fotoreportér, nestor slovenskej fotoţurnalistiky. Ţil v Novom Meste nad Váhom,
strednú školu absolvoval v Trenčíne. Zomrel
10.6.1996 – 95. výročie narodenia
8.3.1953*

Albert Smolka, návrhár šperkov, zlatník. Pôsobí
v Trenčíne – 55. výročie narodenia.

9.3.1978†

Ján Milov, básnik, prekladateľ, publicista. Narodil sa 13.2.1913. Pôsobil v Trenčíne - 30. výročie
úmrtia

12.3.1998† Jozef Króner, herec. Narodil sa 20.3.1924. Študoval v Trenčíne, pôsobil v Brunovciach, Melčiciach - 10. výročie úmrtia
12.3.1798* Michal Pifko, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne,
pôsobil v Starej Turej. V Trenčíne i zomrel
10.3.1881 – 210. výročie narodenia
14.3.1913* Dominik Tatarka, spisovateľ, prozaik. Študoval
v Trenčíne. Zomrel 10.5.1989 - 95. výročie narodenia
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15.3.1873† Vincent A. Málik, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne 5.9.1819 – 135. výročie úmrtia
17.3.1893* Ernest Kriţan, hudobný pedagóg, skladateľ. Zomrel v Trenčíne 30.5.1975 – 115. výročie úmrtia
18.3.1948* Peter Příhoda, prírodovedec, múzejný pracovník.
Narodil sa v Trenčíne, kde i pôsobil a zomrel
13.2.2003 – 60. výročie narodenia
19.3.1748* Ignác Romuald Ambro, lekár. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel v roku 1785 –
260. výročie narodenia
19.3.1823* Ján Kriţan, kňaz, publicista. Narodil sa v Trenčianskych Stankovciach – Malých Bierovciach.
Zomrel 29.12.1904 - 185. výročie narodenia
23.3.1863† Ľudovít Stárek, kňaz, publicista, historik, objaviteľ rímskeho nápisu na trenčianskej skale. Narodil sa 3.3.1803, pôsobil v Trenčíne – 145.
výročie úmrtia
24.3.1728† Gabriel Kapi, kňaz, cirkevný právnik. Narodil sa
28.8.1658, pôsobil v Trenčíne – 280. výročie
úmrtia
27.3.1983† Ján Haranta, kňaz, básnik. Narodil sa 3.12.1909.
Pôsobil v Trenčianskej Teplej, Trenčíne a Svinnej, kde aj zomrel – 25. výročie úmrtia
28.3.1958* Anna Mráziková, akademická maliarka. Narodila
sa v Trenčíne – 50. výročie narodenia
30.3.1993† Jozef Lukáš, entomológ, okresný konzervátor
štátnej ochrany prírody. Narodil sa 4.2.1920,
pôsobil v Trenčíne, kde i zomrel – 15. výročie
úmrtia
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mesiac apríl
3.4.1898* Mária Holoubková - Urbasiowna, prvá profesionálna fotografka na Slovensku. Pôsobila
v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. Zomrela 24.5.2004 v Trenčíne - 110. výročie narodenia
4.4.1913* Rudolf Ţatko, folklorista, prekladateľ. Narodil sa
v Rybanoch, študoval v Trenčíne. Zomrel
24.5.1976 – 95. výročie narodenia
5.4.1948*

Pavol Čičo, letecký akrobat a technik, reprezentačný tréner leteckých akrobatov. Narodil sa
v Dolnej Súči, pôsobil v Trenčíne. Zomrel
15.6.1999 v Trenčíne – 60. výročie narodenia

10.4.1813* Jozef Ščasný, kňaz, národný buditeľ. Pôsobil
v Drietome a Trenčíne. Zomrel 1.12.1889 – 195.
výročie narodenia
11.4.1648† Gašpar Illešházi, ţupan Trenčianskej stolice. Narodil sa v roku 1593, pôsobil a zomrel v Trenčíne
– 360. výročie úmrtia
12.4.1768* Juraj Bobok, evanjelický kňaz, národovec, cirkevný historik. Narodil sa v Uhrovci, pôsobil
v Trenčíne, Beckove. Zomrel 20.1.1834 v Lubine
– 240. výročie narodenia
15.4.1943* Vojtech Tichý, mineralóg, amatérsky fotograf.
Pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia
17.4.1908* Anton Kudja - Rjavin, vysokoškolský pedagóg,
spisovateľ, publicista. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v roku 1991 – 100. výročie narodenia
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18.4.1698† Ján Krištof Knogler, lekár. Narodil sa
15.12.1630 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel –
310. výročie úmrtia
20.4.1958* Rudolf Biermann, filmový producent. Narodil sa
v Trenčíne – 50. výročie narodenia
20.4.1958* Matej Krén, akademický maliar. Narodil sa
v Trenčíne – 50. výročie narodenia
20.4.1973† Oľga Hroboňová-Řepková, publicistka, pedagogička. Narodila sa 21.2.1902, pôsobila v Novom
Meste nad Váhom, Trenčíne – 35. výročie úmrtia
23.4.1948* Juraj Čelko, lekár, riaditeľ Slovenských kúpeľov.
Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, ţije v Trenčíne – 60. výročie narodenia
25.4.1973† Arnold J. Fraňo, úradník, filmový pracovník,
riaditeľ Slovenského filmového ústavu. Narodil sa
12.7.1922. Pôsobil v Trenčíne – 35. výročie
úmrtia
27.4.1778* Ladislav Haško, pedagóg, piarista, básnik. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 16.11.1844 – 230. výročie
narodenia
27.4.1848† Jozef M. Huljak, kňaz, prekladateľ, náboţenský
spisovateľ. Narodil sa 22.2.1790, študoval v Trenčíne – 160. výročie úmrtia
mesiac máj
1.5.1973†

Štefan Ondrkal, reţisér. Narodil sa 31.10.1919
v Trenčíne – Istebníku – 35. výročie úmrtia
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2.5.1838†

Jozef Vurum, historik, nitriansky biskup. Narodil
sa 27.11.1763, študoval v Trenčíne – 170. výročie
úmrtia

2.5.1998† Ján Papp, prozaik, dramatik, riaditeľ ţilinského
Bábkového divadla. Narodil sa 2.4.1929 v Trenčíne – Záblatí – 10. výročie úmrtia
4.5.1763†

Ján Blasius st., kňaz, náboţenský spisovateľ.
Narodil sa 21.6.1684, pôsobil v Trenčíne – 245.
výročie úmrtia

8.5.1938*

Milan Šišmiš, historik. Narodil sa v Horných
Našticiach, pôsobí v Trenčíne – 70. výročie
narodenia

8.5.1983† Štefan Štefkovič, kňaz, pedagóg, publicista,
prekladateľ. Narodil sa 19.7.1908, pôsobil v Trenčíne - 25. výročie úmrtia
10.5.1948* Peter Škultéty, prodekan právnickej fakulty UK,
vedúci Katedry správneho a environmentálneho
práva, člen Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Narodil sa v Trenčíne, kde i absolvoval strednú
školu – 60. výročie narodenia
12.5.1918* Anton Raško, strojný inţinier, vysokoškolský
pedagóg. Narodil sa v Trenčíne, pôsobil v Trenčíne - Biskupiciach – 90. výročie narodenia
13.5.1858† Jozef Tamassy, spisovateľ. Narodil sa 3.11.1780,
pôsobil v Trenčíne – 150. výročie úmrtia
15.5.1928* Eduard Lifka, agronóm, odborník v mraziarenstve. Narodil sa v Trenčíne, kde i študoval, zomrel
26.1.1987 – 80. výročie narodenia
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16.5.1883* Ignác Eckmann, majiteľ Ilavskej tlačiarne 19071948. Narodil sa v Drietome, študoval v Trenčíne.
Zomrel 7.6.1971 – 125. výročie narodenia
22.5.1908* Alojz Cvacho, pedagóg, astronóm. Pôsobil
v Trenčíne, kde i zomrel 18.7.1993 – 100. výročie
narodenia
23.5.1583† Mikuláš Kolacináš, pedagóg, orientalista. Dátum
narodenia nie je známy. Pôsobil v Bánovciach
nad Bebravou a Trenčíne, kde zomrel – 425.
výročie úmrtia
23.5.1803† Paulín Lihán, pedagóg, náboţenský spisovateľ.
Narodil sa 15.3.1724. Pôsobil v Trenčíne – 205.
výročie úmrtia
26.5.1948† Ladislav Farkaš, fotograf. Narodil sa 17.6.1895
v Trenčíne, kde aj zomrel – 60. výročie úmrtia
26.5.2003† MilanKulich, vojak, filatelista. Narodil sa
12.12.1953, pôsobil v Trenčíne, kde i zomrel – 5.
výročie úmrtia
27.5.1918* Ferdinand Kubala, stredoškolský pedagóg,
vedúci súboru Trenčan. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel 8.2.1996 – 90. výročie narodenia
28.5.1793* Anton Marcibani, ţupan trenčianskej stolice
v rokoch 1845-1849. Pôsobil v Trenčíne, zomrel
13.1.1872 – 215. výročie narodenia
mesiac jún
1.6.1998†

Peter Baláţ, fyzik, pedagóg. Narodil sa 3.9.1917
v Dubodieli, pôsobil v Hornej Súči, Nemšovej
a Trenčíne – 10. výročie úmrtia
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2.6.1953†

Jozef Pospíšil, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa
12.5.1890, pôsobil v Trenčianskej Teplej, Trenčíne – 55. výročie úmrtia

3.6.1993†

Ľubomíra Rexová-Benková, chemička. Narodila
sa 2.1.1932 v Trenčíne – 15. výročie úmrtia

7.6.1898*

Marta Kriţanová, lekárka, ftizeologička, prvá
ţena – primárka na Slovensku. Narodila sa
v Trenčíne, kde i študovala na gymnáziu. Zomrela
1.12.1971 – 110. výročie narodenia

7.6.1938*

Ladislav Berák, sochár. Narodil sa v Trenčíne,
Záblatí – 70. výročie narodenia

7.6.1948*

Viktor Smieško, vysokoškolský pedagóg Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Narodil sa v Trenčíne – Zlatovciach – 60. výročie
narodenia

9.6.1898* Štefan Jurech, generál armády. Narodil sa
v Bošáci, pôsobil v Trenčíne. Zomrel 4.2.1945 –
110. výročie narodenia
14.6.1798* František Palacký, český historik, publicista,
politik. Študoval v Trenčíne, zomrel 26.5.1876 –
210. výročie narodenia
20.6.1988† Ján Holák, právnik, historik. Narodil sa 22.1.1907
v Trenčíne – 20. výročie úmrtia
21.6.1938* Milan Hromník, katolícky kňaz, člen Spoločnosti Jeţišovej, šéfredaktor časopisu Posol. Základnú školu absolvoval v Trenčianskom Jastrabí,
strednú školu v Trenčíne – 70. výročie narodenia
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22.6.1998† Jozef Laurinčík, zootechnik, pedagóg. Narodil sa
9.9.1915, pôsobil v Trenčíne – 10. výročie úmrtia
24.6.1698* Ján Földeši, filozof, jezuita. Narodil sa v Podolí,
študoval v Trenčíne, zomrel po roku 1773 – 310.
výročie narodenia
27.6.1923* Vojtech Lisák, veterinár, básnik, publicista. Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch, študoval v Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne. Zomrel
6.1.1990 – 85. výročie narodenia
28.6.1993† Alexander Schut, novinár. Narodil sa 27.6.1932
v Trenčíne – 15. výročie úmrtia
30.6.1918* Juraj Červenka, lekár – epidemiológ, riaditeľ
Výskumného ústavu preventívneho lekárstva,
autor odborných publikácií. Narodil sa a študoval
v Trenčíne. Zomrel 3.7.2001 – 90. výročie
narodenia
30.6.1958† Michal Dukát, kníhtlačiar, redaktor. Narodil sa
5.10.1891 v Trenčíne, kde aj pôsobil – 50. výročie úmrtia
mesiac júl
2.7.1928* Rudolf Nittman, novinár. Študoval a pôsobil
v Trenčíne – 80. výročie narodenia
6.7.1768* Jozef Intubus, grafik, kresliar, bernolákovec,
ilustroval obe Gavlovičove knihy Valaská škola mravov stodola. Narodil sa v Trenčíne, zomrel
6.1.1840 – 240. výročie narodenia
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6.7.1928†

Ľudovít Mičátek, politik, redaktor, vydavateľ,
publicista, advokát, národný buditeľ. Narodil sa
25.8.1874, pôsobil v Trenčíne, kde je aj
pochovaný – 80. výročie úmrtia

6.7.1998†

Fridrich Varga, lekár, biochemik, pedagóg.
Narodil sa 15.6.1937 v Trenčíne, kde aj študoval.
Pôsobil v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom
– 10. výročie úmrtia

8.7.1938*

Vojtech Masný, futbalista – strieborný na OH
v Tokiu 1964, technický úradník. Pôsobil
v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne do
súčasnosti – 70. výročie narodenia

9.7.1928*

Ján Rehák, reţisér, publicista. Narodil sa
v Novom Meste nad Váhom, pôsobil v Trenčíne –
80. výročie narodenia

14.7.1803† Adam Škultéty, pedagóg, hudobník. Narodil sa
20.12.1748 v Kšinnej, študoval a pôsobil
v Trenčíne – 205. výročie úmrtia
15.7.1923*

Jaroslav Volek, český muzikológ. Narodil sa
v Trenčíne, zomrel 22.2.1989 – 85. výročie
narodenia

16.7.1908*

Ľudovít Emanuel, lekár – dermatológ,
venerológ.
Pôsobil
v Trenčíne.
Zomrel
24.10.1970 v Trenčíne – 100. výročie narodenia

17.7. 1898*

Štefan
Straka,
maliar.
Narodil
sa
v Trenčianskej Teplej, kde aj pôsobil, študoval
v Trenčíne. Zomrel 25.1.1932 – 110. výročie
narodenia
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18.7.1978† Ruţena Porubská, herečka. Narodila sa
25.1.1908 v Dolnej Súči, študovala v Trenčíne –
30. výročie úmrtia
18.7.1993† Alojz Cvacho, pedagóg, astronóm. Narodil sa
22.5.1908, pôsobil a zomrel v Trenčíne – 15. výročie úmrtia
19.7.1908* Štefan Štefkovič, kňaz, pedagóg, publicista,
prekladateľ. Pôsobil v Trenčíne, zomrel 8.5.1983
- 100. výročie narodenia
19.7.1913* Rudolf Uher, výtvarník, sochár. Narodil sa v Lubine, študoval v Trenčíne, zomrel 27.8.1987 – 95.
výročie narodenia
21.7.1788† Ondrej Bernolák, prírodovedec, pedagóg. Narodil sa 4.10.1727, študoval v Trenčíne – 220. výročie úmrtia
22.7.1993† Ondřej Brychta, technik, vedec, výskumník
v oblasti umelej ventilácie pľúc. Narodil sa v roku
1930, pôsobil v Trenčíne a v Starej Turej – 15.
výročie úmrtia
26.7.1988† Vojtech Mikuláš Vikár, pedagóg, fyzik. Narodil
sa 8.12.1903 v Drietome, študoval, pôsobil i zomrel v Trenčíne – 20. výročie úmrtia
31.7.1838† Štefan 2. Illešházi, ţupan Trenčianskej a Liptovskej ţupy. Narodil sa 20.4.1762, pôsobil v Trenčíne – 170. výročie úmrtia
mesiac august
4.8.1843*

Miloslav Kulíšek, právnik, ľudovýchovný pracovník. Študoval v Trenčíne, pôsobil v Novom
883

Meste nad Váhom, kde aj zomrel 16.4.1910 –
165. výročie narodenia
5.8.1928*

Miroslav Popelár, folklorista, zakladajúci člen
súboru Druţba. Pôsobí v Trenčíne – 80. výročie
narodenia

5.8.1928*

Eva Kristínová, herečka. Narodila sa v Trenčíne
– 80. výročie narodenia

10.8.1668* Samuel Palumbini, básnik. Študoval v Trenčíne,
pôsobil aj v Adamovských Kochanovciach a Beckove. Zomrel v roku 1735 – 340. výročie narodenia
16.8.1783* Samuel Borovský, kňaz, pedagóg, náboţenský
spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne, zomrel
16.10.1860 – 225. výročie narodenia
23.8.1998† Jozef Fízel, akademický sochár. Narodil sa
21.5.1932, pôsobil a zomrel v Trenčíne - 10. výročie úmrtia
24.8.1978† Celestín Radványi, novinár, publicista, spisovateľ. Narodil sa 20.3.1911. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel – 30. výročie úmrtia
27.8.1928* Ján Zachara, boxer, olympijský víťaz. Narodil sa
v Trenčíne – Kubrej, v Trenčíne i pôsobil – 80.
výročie narodenia
28.8.1658* Gabriel Kapi, kňaz, cirkevný právnik. Pôsobil
v Trenčíne, zomrel 24.3.1728 – 350. výročie narodenia
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28.8.1663* Daniel Krman ml., spisovateľ. Narodil sa v Omšení, študoval v Trenčíne. Zomrel 30.9.1740 –
345. výročie narodenia
mesiac september
1.9.1933*

Marián Gaţík, architekt. Pôsobil v Trenčíne –
75. výročie narodenia

2.9.1813*

Štefan Závodník, kňaz, národný buditeľ. Študoval v Trenčíne 12.2.1885 – 195. výročie narodenia

2.9.2003†

Jozef Šandorfi, básnik, textár, redaktor. Narodil
sa 25.3.1917 v Trenčianskej Teplej, kde navštevoval základnú školu. Strednú školu absolvoval
v Trenčíne – 5. výročie úmrtia

3.9.1898†

Augustín Florián Balogh, pomológ, cirkevný
spisovateľ, historik. Narodil sa v MelčiciachLieskovom 20.9.1821, študoval v Trenčíne – 110.
výročie úmrtia

3.9.1908*

Gejza Ráhl, účastník protifašistického odboja.
Pôsobil v Trenčíne, zomrel 20.3.1945, pochovaný
je v Trenčíne na Brezine – 100. výročie narodenia

8.9.1783*

Samuel Reuss, osvietenec, historik, folklorista.
Narodil sa v Trenčíne – Istebníku. Zomrel
22.12.1852 – 225. výročie narodenia

10.9.1723† Mikuláš Illešházi, trenčiansky a liptovský ţupan,
uhorský kancelár. Narodil sa asi v roku 1653.
Pôsobil v Trenčíne – 285. výročie úmrtia
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10.9.1908* Karol Pádivý, dirigent, hudobný skladateľ. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel 25.9.1965 – 100. výročie narodenia
10.9.1923* Anton Bagin, katolícky kňaz, publicista, historik,
pedagóg. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 21.11.1992
– 85. výročie narodenia
14.9.1958* Viliam Klimáček, slovenský dramatik, básnik,
prozaik, reţisér, scenárista a herec divadla
GUnaGU. Narodil sa v Trenčíne – 50. výročie
narodenia
16.9.1913* Ondrej Rybár, evanjelický kňaz. Narodil sa
v Melčiciach - Lieskovom. Študoval v Trenčíne,
kde pôsobil i ako kaplán. Ako farár pôsobil v Bánovciach nad Bebravou - Horných Ozorovciach –
95. výročie narodenia
18.9.1998† Ján Repaský, vojenský hodnostár - generálmajor
v zálohe, vedúci úradu Ministerstva obrany SR.
Narodil sa 17.4.1937, pôsobil v Trenčíne, kde je i
pochovaný – 10. výročie úmrtia
21.9.1708† Ţigmund Ordódy, kňaz, ostrihomský kanonik,
náboţenský spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne
v roku 1657 – 300. výročie úmrtia
23.9.1998† Milan Paštéka, maliar. Narodil sa 20.5.1931
v Trenčíne – 10. výročie úmrtia
24.9.1908* Jozef Červený, účastník protifašistického odboja.
Narodil sa v Trenčianskej Teplej. Zomrel
19.3.1945, pochovaný je v Trenčíne na Brezine –
100. výročie narodenia
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24.9.1938*

Cyril Vrzgula, pedagóg, riaditeľ Trenčianskeho
múzea. Pôsobil v Melčiciach – Lieskovom,
Mote-šiciach, Trenčianskom Jastrabí, Trenčíne
– 70. výročie narodenia

mesiac október
3.10.1943*

Mária Kudláčová, výtvarníčka. Pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia

7.10.1973†

Emanuel Filo, lekár, internista, rektor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Narodil sa
22.8.1901, študoval v Trenčíne – 35. výročie
úmrtia

8.10.1898*

František Brázda, spisovateľ. Pôsobil v Drietome a Trenčíne - Zlatovciach. Zomrel 23.12.1988
– 110. výročie narodenia

8.10.1988†

Viliam Mousson, maliar. Narodil sa
29.12.1914, pôsobil a zomrel v Trenčíne – 20.
výročie úmrtia

9.10.1893*

Ján Halaša, lekárnik, fotograf, publicista.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel 12.10.1981 –
115. výročie narodenia

11.10.1968† Gregor Chomkovič, vysokoškolský pedagóg.
Narodil sa 19.4.1891, pôsobil v Novom Meste
nad Váhom, zomrel v Trenčíne – 40. výročie
úmrtia
16.10.1813* Alexander Androvič, právnik. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel 26.12.1879 – 195. výročie
narodenia
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18.10.1883* Matej Ballegh, lekárnik, vynálezca. Narodil sa
v Bánovciach
nad
Bebravou,
študoval
v Trenčíne. Zomrel 25.9.1974 v rodnom meste –
125. výročie narodenia
20.10.2003† Ľubomír Lipták, historik. Narodil sa 26.4.1930
v Melčiciach - Lieskovom, gymnázium absolvoval v Trenčíne - 5. výročie úmrtia
26.10.1938* Jozef Korený, vojak, filatelista, numizmatik,
vojenský historik, publicista. Pôsobí v Trenčíne
– 70. výročie narodenia
28.10.1913* Štefánia Pártošová, lekárnička, spisovateľka,
poetka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela
10.7.1987 - 95. výročie narodenia
mesiac november
2.11.1973†

Vasiľ Babuškin, poľnohospodársky odborník,
výskumník. Narodil sa 3.3.1902, pôsobil v Trenčíne – 35. výročie úmrtia

2.11.1868*

Jozef Minárik, ţupan Trenčína, ţupný lekár,
kultúrny pracovník, národopisec. Narodil sa
v Bánovciach nad Bebravou, pôsobil v Trenčíne. Zomrel 16.11.1923 – 140. výročie narodenia

3.11.1878*

Maximilián Bernhard, právnik, odborný spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne, zomrel v septembri 1939 – 130. výročie narodenia

3.11.1708* Ján Terlandai, cirkevný hodnostár, náboţenský
spisovateľ, básnik. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
8.1.1770 – 300. výročie narodenia
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4.11.1788*

Štefan Tvrdý, nitriansky kanonik, mecén slovenského národného hnutia. Pôsobil v Trenčíne,
zomrel 16.11.1862 – 220. výročie narodenia

5.11.1823†

Ján Tadeáš Váczy, kňaz, náboţenský spisovateľ. Narodil sa 18.6.1780, pôsobil v Trenčíne,
kde i zomrel – 185. výročie úmrtia

6.11.1678*

Ján Thurzo, pedagóg, spisovateľ, historik,
kňaz, spolupracovník M. Bela. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel v roku 1759 – 330. výročie
narodenia

7.11.1888*

Štefan Havier, politický funkcionár. Narodil sa
v Trenčíne, kde i pôsobil a zomrel 23.7.1977 –
120. výročie narodenia

9.11.1813*

Karol P. Stelczer, kňaz, náboţenský spisovateľ,
autor učebníc. Narodil sa v Trenčíne, zomrel
23.3.1876 – 195. výročie narodenia

11.11.1903* Anna Baláţová, účastníčka protifašistického
odboja. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom,
zomrela 20.3.1945, pochovaná bola v hromadnom hrobe v Trenčíne na Brezine – 105. výročie
narodenia
11.11.1958* Martin Král, akademický sochár. Narodil sa
v Trenčíne – 50. výročie narodenia
11.11.1978† Henrich Wiener, lekár. Narodil sa 8.9.1899
v Beckove. Pôsobil v Trenčíne – 30. výročie
úmrtia
13.11.1908* Stanislav Hlubocký, učiteľ, účastník protifašistického odboja. Narodil sa v Starej Turej,
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zomrel 28.12.1944, pochovaný je v Trenčíne na
Brezine – 100. výročie narodenia
16.11.1923† Jozef Minárik, ţupan Trenčína, ţupný lekár,
kultúrny pracovník, národopisec. Narodil sa
v Bánovciach nad Bebravou 2.11.1868, pôsobil
v Trenčíne – 85. výročie úmrtia
16.11.1933* Roaman Statelová, architektka, vysokoškolská
pedagogička. Narodila sa v Trenčianskych Tepliciach, strednú školu absolvovala v Trenčíne.
Zomrela 10.7.2004 – 75. výročie narodenia
20.11.1973† Mária Bellová, prvá slovenská lekárka. Narodila sa 10.11.1885, pôsobila v Trenčíne – 35.
výročie úmrtia
22.11.1878* Jozef Jankovich, historik, stredoškolský pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Dátum úmrtia nie je
známy – 130. výročie narodenia
24.11.1913* Ladislav Zdvíhal, maliar, aranţér. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj zomrel 30.3.1997 – 95. výročie narodenia
25.11.1973† Imrich Frič, lekár, prozaik. Narodil sa
27.12.1897, pôsobil v Trenčíne – 35. výročie
úmrtia
25.11.1988† Anna Minichová, pedagogička, spisovateľka,
televízna dramaturgička. Narodila sa 8.3.1924,
pôsobila v Trenčíne a v Trenčianskej Teple. –
20. výročie úmrtia
28.11.1828† Štefan Augustín, kňaz, náboţenský spisovateľ.
Narodil sa v roku 1735 v Trenčíne – 180. výročie úmrtia
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30.11.1953* Margita Ivaničková, spisovateľka, ţurnalistka.
Narodila sa v Trenčíne, kde i ţije – 55. výročie
narodenia
mesiac december
2.12.1943*

Jozef Švikruha, pedagóg, výtvarník. Narodil sa
v Trebichave, absolvoval gymnázium v Bánovciach nad Bebravou, pôsobil v Trenčianskej
Turnej, v súčasnosti pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia

2.12.1973†

Irena Slavinská, maliarka. Narodila sa
30.7.1900 v Trenčíne, kde i vyštudovala gymnázium – 35. výročie úmrtia

3.12.1903*

Štefan Hlaváč, kňaz, pedagóg, náboţenský spisovateľ. Študoval v Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Tepliciach i Trenčíne, pôsobil v Trenčíne – Kubre. Zomrel 11.2.1983 – 105. výročie
narodenia

7.12.2003†

Josef Jelínek, výtvarník. Narodil sa 1.2.1935,
ţil a pôsobil v Trenčíne – 5. výročie úmrtia

8.12.1903*

Vojtech Mikuláš Vikár, pedagóg, fyzik, matematik. Narodil sa v Drietome, študoval, pôsobil v Trenčíne, kde i zomrel 26.7.1988 – 105.
výročie narodenia

11.12.1958† Bohumil Litoborský, hudobník a dirigent vojenskej hudby. Narodil sa 4.10.1882, pôsobil
v Trenčíne – 50. výročie úmrtia
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12.12.1953* Milan Kulich, vojak, filatelista. Pôsobil v Trenčíne, kde i zomrel 26.5.2003 – 55. výročie narodenia
13.12.1818† Karol Príleský, podţupan Trenčianskej stolice.
Narodil sa 5.7.1756, pôsobil v Trenčíne – 190.
výročie úmrtia
15.12.1968† Miloš Alexander Bazovský, maliar. Narodil sa
11.1.1899, pôsobil a zomrel v Trenčíne – 40.
výročie úmrtia
16.12.1913* Štefan Dian, pedagóg, publicista. Pôsobil
v Trenčíne – 95. výročie narodenia
16.12.1918* Jozef Ančina, účastník protifašistického odboja.
Narodil sa v Trenčianskych Tepliciach, zomrel
19.3.1945, pochovaný bol v Trenčíne na Brezine
– 90. výročie narodenia
20.12.1748* Adam Škultéty, pedagóg, hudobník, organista.
Narodil sa v Kšinnej, študoval a pôsobil v Trenčíne, zomrel 14.7.1803 – 260. výročie narodenia
22.12.1813* Jozef Budaváry-Krička, piarista, básnik, historik, učiteľ. Pôsobil v Trenčíne, kde i zomrel
12.9.1897 – 195. výročie narodenia
23.12.1988† František Brázda, spisovateľ. Narodil sa
8.10.1898, pôsobil v Drietome a Trenčíne Zlatovciach – 20. výročie úmrtia
25.12.1748* Ľudovít Štefan Zimáni, kňaz – piarista, náboţenský spisovateľ, básnik, pedagóg. Pôsobil
v Trenčíne, zomrel 10.2.1805 – 260. výročie
narodenia
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26.12.1883† Ján Ondrisík, kňaz, náboţenský spisovateľ.
Narodil sa 5.7.1820, pôsobil v Novom Meste
nad Váhom, Trenčíne, zomrel v Kočovciach –
125. výročie úmrtia
31.12.1803† Anton D. Šafarovič, historik, spisovateľ. Narodil
sa 21.7.1741, študoval v Trenčíne – 205. výročie úmrtia
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Prvé písomné pamiatky obcí Trenčianskeho okres
Beckov - 1253
Belá (časť Trenčína) – 1208
Bobrovník (časť Trenčína) – 1358
Borčany - 1113
Brezolupy – 1323
Čachtice – 1248
Dobrá – 1113
Dolná Súča – 1208
Dolné Motešice (časť Motešice) – 1208
Dolné Srnie – 1388
Dolné Záriečie (časť Kostolnej – Záriečie) – 1598
Haluzice – 1398
Hámre (časť Trenčianskej Turnej) – 1598
Hôrka (časť Horenická Hôrka) – 1408
Hôrka nad Váhom – 1248
Horná Streda – 1263
Horná Súča – 1208
Horné Motešice (časť Motešíc) – 1598
Hrabovka – 1423
Istebník (časť Trenčína) – 1208
Ivanovce – 1398
Kľúčové (časť Nemšovej) – 1328
Kostolná (časť Kotolnej - Záriečie) – 1318
Krivosúd – Bodovka – 1398
Malé Ţabokreky (časť Moravského Lieskového) – 1478
Melčice – Lieskové – 1398
Modrová – 1348
Modrovka – 1348
Moravské Lieskové – 1398
Motešice – 1208
Nová Lehota – 1348
Nové Mesto nad Váhom – 1253
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Nozdrkovce (časť Trenčína) – 1113
Opatová (časť Trenčína) – 1238
Opatovce – 1113
Orechové (časť Trenčína) – 1208
Pečeňany – 1323
Potvorice – 1263
Príles (časť Trenčianskej Teplej) – 1438
Rybany – 1323
Sedličná (časť Trenčianskych Stankoviec) – 1403
Skala (časť Skalky nad Váhom) – 1208
Skalka nad Váhom – 1113
Stará Lehota – 1348
Šišov – 1113
Trenčianska Závada (časť Nemšovej) – 1493
Trenčianske Teplice – 1598
Uhrovec - 1258
Vieska (časť Povaţian) – 1368
Zamarovce – 1208
Zemianske Lieskové (časť Melčíc – Lieskového) – 1478
Ţabinec (časť Trenčína) – 1598
Udalosti z histórie
179

najstaršia epigrafická pamiatka na pobyt rímskych vojsk v osade Laugarício, predchodca
Trenčína

1067 - 68

prvá zmienka o Trenčíne vo Viedenskej
maľovanej kronike

1090

v Trenčíne sa ukrýval knieţa Břetislav pred
hnevom svojho otca, českého kráľa Vratislava

1111, 1113

archívny doklad o Trenčíne v Zoborských
listoch
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1220

nitriansky biskup Jakub 1. zaloţil. Veľkú
Skalku

1241 – 1242

Trenčiansky hrad odolal obliehaniu Tatárov

1302

český kráľ Václav 3. daroval Matúšovi Čákovi Trenčiansky hrad

1320

Karol Róbert z Anjou obkľúčil s svojím vojskom Trenčiansky hrad

1321

smrť Matúša Čáka, pána Váhu a Tatier

1324

Karol Róbert z Anjou potvrdil metské výsady
občanom Trenčína, ţe boli oslobodení od
platenia cla v celej krajine

1335

na Trenčianskom hrade uzavreli česko-poľské
priateľstvo za prítomnosti Karola Róberta z
Anjou, Jána Luxemburského, jeho syna Karola 4. a zástupcov poľského kráľa Kazimíra

01.04.1375

uhorský kráľ Ľudovít 1. dekrétom daroval Jurajovi Bebekovi Trenčiansky hrad so všetkými príslušnými majetkami okrem mesta
Trenčín

1380

v Trenčíne bola zriadená nemocnica pre chudobných občanov

1412

povýšenie Trenčín na slobodné kráľovské
mesto kráľom Ţigmundom Luxemburským

1420

postavená mestská veţa v Trenčíne s gotickým priechodom

1421

mesto Trenčín dostalo právo na dva výročné
trhy
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1454

mesto Trenčín dostalo od majiteľa Trenčianskeho hradu Jána Huňadyho právo meča

1490

Vladislav 2. potvrdil záloţný majetok Štefanovi Zápoľskému

1493

Trenčiansky hrad sa stáva majetkom Štefana
Zápoľského

28.09.1510

Trenčín navštívil kráľ Vladislav. Zdrţal sa tu
aţ do 11. januára 1511. V tomto období sa
do mesta dostalo prvý raz i „tisové drevo“

11.04.1515

Ján Zápoľský získal na konských dostihoch
prvú cenu a od tohto času sa datujú prvé začiatky tohto športu v Trenčíne

1520

Juraj Thurzo dal vystavať kaplnku na Malej
Skalke, odkiaľ zbojníci zhodili mŕtve telo
pustovníka Benedikta do Váhu

1528

Trenčiansky hrad a mesto Trenčín vypálené
a zničené vojskami Ferdinanda Habsburského
za velenia generála Katzianera

1528

záznamy o existencii mestskej školy, koncom
16. storočia s charakterom vyššieho gymnázia

1534

Alexander Thurzo kúpil Trenčiansky hrad

1555 - 1560

výstavba farského kostola v Trenčíne

15.11.1560

komisia Kráľovskej komory prenechala Trenčiansky hrad v zálohe grófovi Pirhus de Arc

1560

ostrihomský arcibiskup Štefan Oláh dostal patronátne právo nad opátstvom na Skalke
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10.04.1560

Ferdinand 1. ediktom rozkázal vrátiť všetky
majetky Skalského opátstva nitrianskemu
biskupstvu

01.05.1570

ukončenie nadvýšenia bašty, ktorá ohradila
farské nádvorie a vysokými murovanými
stĺpmi podopreli, aby sa odtiaľ mohla chrániť
Dolná mestská brána

1587

Trenčín postihol mor

1590

v Trenčíne zaznamenané zemetrasenie

05.09.1594

delové salvy z Trenčianskeho hradu zvestovali
oslobodenia územia od tureckej poroby

10.11.1600

kráľ Rudolf 2. v Prahe potvrdil výsadné listiny
mesta Trenčína, ktoré mu udelili kráľ Ľudovít
2., Ţigmund, Matiáš, Ferdinand 1. a Maximilián.

1600

Illešháziovci sa stali majiteľmi Trenčianskeho
hradu

1604

hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa zmocnili
Tren-čianskeho hradu a mesta Trenčín a vydrancovali ho

14.05. - 29.06 Trenčiansky hrad a mesto Trenčín obliehali
1605
hajdúske vojská Štefana Bočkaya a po dvoch
mesiacoch sa obráncovia sa mu zdali
1609

Gašpar Illésházy sa stal hlavným ţupanom
Trenčianskej ţupy

30.10.1610

gróf Gašpar Ilesházi dal vykázať z budovy
fary katolíckeho kňaza Rajmanna. Evanjelici
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si prisvojili farský kostol, dva cintoríny
a katolíkov vylúčili z mestského magistrátu
1615

v Trenčíne bolo zaznamenané zemetrasenie

1620

českí exulanti našli útulok na Trenčianskom
hrade, kde ich Gašpar Ilešházi s láskou prijal
a podporoval

1622

Trenčín postihla povodeň

1637

skupina českých exulantov na čele s Jánom
Václavom Vokálom z Prahy zaloţila v Trenčíne vlastnú kníhtlačiareň, najstaršej na Povaţí

1645

na Skalku prichádzajú jezuiti, kde bývali aţ
do decembra 1646, kedy sa presťahovali do
Trenčína. Počiatky protireformácie

1649

Gabriel Illésházy sa stal hlavným ţupanom
Trenčianskej ţupy

04.09.1655

protokol mesta Trenčín spomína evanjelické gymnázium

1664

kráľovským dekrétom bolo nariadené, aby
pošta z Viedne bola riadená cez Trenčín

1670 - 1782

rakúske vojsko násilne obsadilo Trenčiansky
hrad

1670

ukončená renovácia Skalky

1672

pri Trenčíne padol meteorit

1680

po odhalení sprisahania Vesselényiho proti
Leopoldovi 3. bol Juraj Ilešházi uväznený a
nad Trenčínom sa znovu ujalo vlády nemecké
cisárske vojsko
899

1689

Mikuláš Illésházy sa stal hlavným ţupanom
Trenčianskej ţupy

11.01.1695

do Trenčína prišla komisia, ktorá mala preveriť stav Trenčianskeho hradu a urobiť ho
kráľovským zámkom s prvotriednym vybavením

13.02.1704

kurucké vojská Františka Rákocziho pod velením generála Jána Šrétera obliehali Trenčín
a podpálili ho. Okrem Trenčianskeho hradu,
farského kostola a niekoľkých domov zhorelo
celé mesto

14.02.1704

generál Ján Réter prijal na Trenčianskom hrade kapituláciu mesta Trenčín

1708

bitka pri Hámroch

1710

v Trenčíne prepukla moróvá epidémia

1712

na pamiatku skončenia mórovej epidémie dal
ţupan Ilešházi postaviť na námestí Trojičný
stĺp

03.12.1715

slávnostným sľubom magistrátu bol za patróna mesta prijatý sv. František Xaverský

1745

kaplnka na Skalke prestavaná na kostol a pristavaná ďalšia veţa

1765

v Trenčíne bolo zaznamenané zemetrasenie

1776

príchod rehole piaristov do Trenčína

1778

mesto Trenčín vykázalo 3377 obyvateľov,
z ktorých bolo 1219 katolíkov, 886 evanjelikov a 333 ţidov
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21.04.1779

mesto Trenčín pred nástupom na uhorský trón
navštívil neskorší panovník, kráľ Jozef 2.

1785

zanikol hudobný súbor ţiakov trenčianskeho
piaristického gymnázia

11.06.1790

Trenčiansky hrad a mesta Trenčín zachvátil
poţiar a väčšia časť zhorela

1792

na trenčianskom gymnáziu sa začalo vyučovať po prvýkrát po maďarsky

1794

v Trenčíne bol postavený evanjelický kostol

1799

Štefan 2. Illésházy sa stal hlavným ţupanom
Trenčianskej ţupy

1813

katastrofálna povodeň na Povaţí, ktorá spôsobila obrovské materiálne škody aj mestu
Trenčín

1831

v meste Trenčín a v jeho okolí zúrila cholera

16.02.1834

povodeň v Trenčíne odplavila všetky mosty

1835

Štefan 2. Ilešházi bol v roku 1799-1835 hlavným ţupanom Trenčianskej ţupy

21.05.1835

gróf Štefan Ilešházi predal Trenčiansky hrad
barónovi Jurajovi Sinovi z Trenčianskych
Teplíc

1847

Ľudovít Stárek vysadil „Ludový hájik“ na
Brezine

1850

v Trenčíne sa stal ţupanom Rudolf Kučíny
z Oravy

20.07.1854

v Trenčíne bol otvorený prvý obchod s galantérnym tovarom
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11.04.1854

trenčiansky farár a regionálny historik Ľudovít
Stárek objavil na hradnej skale za hotelom
Tatra rímsky nápis, ktorý vytesali rímsle
vojská v roku 179

02.07.1855

v Trenčíne bola oţivená „Mariánska kongregácia“.

1857

mesto Trenčín zachvátil poţiar

1862

vznik tlačiarne F.X. Škarnitzla v Trenčíne

16.10.1865

vznik 1. sporiteľne „Kongregácie akcionárov“
v Tren-číne

16.10.1865

zavedená v Trenčíne telegrafná sluţba

1867

vznik ľudovej školy izraelitskej náboţenskej
obce

30.08.1869

v dolnej časti Trenčína vznikol veľký poţiar,
ktorému za obeť 12 domov a 13 stodôl

01.03.1870

vznik dievčenskej elementárnej školy v Trenčíne

01.06.1870

medzi Trenčínom a Trenčianskymi Teplicami
zavedená okrem tzv. Mellé-spojka omnibusová doprava s konským povozom

01.01.1874

v Trenčíne začal vychádzať v maďarskej a nemeckej reči týţdenník „Vagvölgyi Lap“, predchodca Trenčianskych novín

1875

vznik továrne J. Zieglera na výrobu sódovej
vody

16.08.1875

vznik spolku Alumneum v Trenčíne na podporu a stravovania gymnazistov
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1877

vznik Prírodopisného spolku Trenčianskej ţupy v Trenčíne

1877

v Trenčíne pozorovali severnú polárnu ţiaru

26.01.1879

v Trenčíne bol zaloţený prvý obchodnícky
a remeselnícky spolok

10.08.1879

Trenčín navštívil
Móric Jókai

1880

povodeň v Trenčíne

12.04.1880

v Trenčíne zaloţený spevokol „Dalárda“

01.09.1880

vznik prvej školy ţenských ručných prác
v Trenčíne

01.01.1884

v Trenčíne zavedené nové číslovanie domov

1884

dokončenie povaţskej ţeleznice Trenčín Ţilina

1885

povodeň v Trenčíne

1886

poţiar v podhradí a v meste Trenčín

1889

v Trenčíne sa začali stavať kasárne pre honvédov

10.05.1889

v Trenčíne začal činnosť športový klub Regata

28.09.1889

v Trenčíne otvorenie novej evanjelickej školy
a fary

1890

Trenčín zachvátila chrípková epidémia, na
ktorú ochorelo 1530, t.j. celá tretina obyvateľov

sept. 1890

zavedená prvá telefónna stanica v Trenčíne

maďarský románopisec
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16. – 07.05.
1894

v Trenčíne pamätné vystúpenie baletnej školy
Márie Braunovej v hoteli Tatra

1897

do uţívania odovzdaný ţelezničný most

máj 1900

vznik Továrne na mydlo a parfumy Rudolfa
Lonského v Trenčíne

01.05.1900

začiatok stavby ţelezničnej trate Trenčín –
Bošany – Topoľčany. Začiatok stavby bol
v Mníchovej Lehote

01.12.1900

otvorenie hotela Alţbeta (dnes Tatra) v Trenčíne

23.04.1904

v Trenčíne vyhlásený uhorský celokrajinský
štrajk ţelezničiarov

28.11.1904

v Trenčíne bol zaloţený športový klub pod
názvom „Trencséni torne egyesület“ –
„Trenčiansky telocvičný spolok“

16.08.1905

vznikla Prvá trenčianska borovičková, likérová, koňaková a octová továreň v Trenčíne

28.11.1905

zaloţenie spolku pre vydrţiavanie kultúrnych
prednášok v Trenčíne

12.12.1905

v Trenčíne bol zaloţený Trenčiansky telocvičný spolok

1905

Iphigénia d´Harcourt darola Trenčiansky hrad
mestu Trenčín

1907

v Trenčíne sa začalo zavádzať elektrické osvetlenie na uliciach a v domácnostiach

1907

vznik firmy Thiberghien, dnešnej Meriny

1907

ukončenie výstavby Gymnázia Ľ. Štúra
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27.06.1909

otvorenie elektrickej ţeleznice medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami

10.02.1910

v hoteli Zlatý baran v Trenčíne bola premiéra
operety „Legenda o studni lásky na trenčianskom hrade“

10.03.1910

zaloţenie strany „Mungo“(Munkarpát - Strana
práce) v Trenčíne

28.05.1910

v Trenčíne pozorovali Halleyho kométu

01.11.1910

v Trenčíne začala svoju činnosť pobočka Prvej uhorskej všeobecnej poisťovacej spoločnosti pre Trenčiansku, Liptovskú a Oravskú
ţupu

1910

v Trenčíne zaloţenie Apoštolskej cirkvi

1911

v Trenčíne sa začala budovať kanalizácia
a vodovod

1912

v Trenčíne otvorenie prvého kina „Apolo“

1912

postavenie ţidovskej synangógy v Trenčíne

31.07.1914

v Trenčíne vyhlásená všeobecná mobilizácia
Rakúsko-Uhorskej armády

1914

Andrej Kvazs, rodák z Békescsaby preletel
lietadlom nad Trenčínom

1919

v Trenčíne vzniklo československé štátne
reálne gymnázium, dnešné Gymnázium Ľ.
Štúra

1919

v Trenčíne zanikla tlačiareň F.X Skarnitzla

1919

v Trenčíne vznikol Včelársky spolok

19.02.1919

v Trenčíne bol zaloţený Sokol
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16.10.1919

v Trenčíne bola zaloţená pobočka Matice slovenskej

27.10.1919

v Trenčíne vznikla Československá obchodná
škola, dnešná Obchodná akadémie Dr. Milana
Hodţu

1920

október - zaloţenie ochotníckeho divadelného
krúţku v Trenčíne – Biskupiciach

1922

vznik Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku
v Trenčíne

12.07.1921

zaloţenie miestnej organizácie KSS v Trenčíne

13.07.1924

vysviacka renovovaného kostola na Malej
Skalke

22.09.1924

robotníci firmy Thiberghien vstúpili do štrajku

08.10.1924

streľba do štrajkujúcich robotníkov firmy
Thiberghien na Námestí sv Anny v Trenčíne

1925

zaloţenie kniţnice v Trenčíne

1925

zaloţenie Klubu
v Trenčíne

20.06.1925

v trenčianskom mestskom parku odhalili bustu
Ľ. V. Riznerovi

1932

zaloţenie speváckeho zboru „Drotár“

1937

začiatok výstavby továrne Walter na výrobu
leteckých motorov, neskôr premenovaná na
TOS n.p., TOS a.s. a dnes Trens a.s.

1937

vznik basketbalu v Trenčíne

1939

vznik Bavlnárskych závodov v Trenčíne

slovenských

filatelistov

906

august 1940

zaloţenie Odevných závodov v Trenčíne

1942

prvé bombardovanie Trenčína

24.03.1942

z Trenčína vypravený prvý trensport ţidov na
nútené práce

1942

obnovený orientačný kríţ pri vstupe do Breziny

1942

v Trenčíne zaloţená prvá vojenská Padáková
škola

1942

začiatok výstavby chaty pod Ostrým vrchom v
Soblahove

27. – 28.02.
1944
11.06.1944

v Trenčíne sa konal celoštátny zjazd holičov a kaderníkov
slávnostné otvorenie chaty pod Ostrým vrchom v Soblahove

10.04.1945

oslobodenie Trenčína Červenou a Rumunskou
armádou

1947

začiatok vyučovania na Strednej zdravotníckej
škole v Trenčíne

1949

zaloţenie folklórneho súboru Trenčan na
Gymnáziu Ľ. Štúra manţelmi Kubalovými

1949

vznik Lesného závodu v Trenčíne

1949

vznik Leteckých opravovní v Trenčíne

1949

vznik dopravného závodu ČSAD Trenčín

1949

vznik Ľudovej školy umenia v Trenčíne

19.08.1949

rada Okresného národného výboru v Trenčíne
schválila vytvorenie Stavebného kombinátu
v Trenčíne, neskôr Okresný stavebný podnik
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17.09.1949

slávnostné otvorenie obnovenej turistickej
chaty pod Inovcom

1950

zaloţenie Jednoty Spotrebné druţstvo v Trenčíne

1950

vznik Východného vojenského okruhu v Trenčíne

1952

vznik továrne Konštrukta v Trenčíne

1952

začiatok vyučovania na Osemročnej strednej
škole Trenčín Veľkomoravská ulica

1954

zaloţenie folklórneho súboru Druţba

1954

začiatok vxučovania na Osemročnej strednej
škole Trenčín Študentská ulica

1954

zaloţenie Divadelného súboru Maríny Turkovej pri Závodnom klubu Odevných závodov
v Trenčíne

1955

zaloţenie Klubu spoločenského tanca pri
Závodnom klube Revolučného odborového
hnutia Odevných závodov v Trenčíne

1955

začiatok postupnej konzervácie a rekonštrukcie Trenčianskeho hradu

15.01.1957

TJ Spartak Trenčín a TJ Iskra Merina na zlučovacej konferencii vytvorili novú TJ TTS
(trenčianskych textilákov a strojárov) so 17
oddielmi a 2 odbormi

1957

začiatok činnosti Závodného klubu Revolučného odborového hnutia pri Kontrukte n.p.

1957

vznik Zlatkovu Trenčín
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1957

vznik Výskumného a vývojového ústavu maltovín v Trenčíne

1957

začiatok vyučovania na Strednej priemyselnej
škole odevnej v Trenčíne

1959

vznik Okresného stavebného druţstva občanov v Trenčíne

14.07.1960

zlúčenie Telovýchovnej jednoty TTS a Telovýchovnej jednoty Odeva a vznik Telovýchovnej jednoty Jednota Trenčín

1960

vznik Trenčianskych novín v Trenčíne

30.06.1960

poslednými maturantami Pedagogická škola
pre vzdelávanie učiteľov národných škôl
v Trenčíne skončila svoju pôsobnosť

1962

začiatok existencie Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trenčíne

1962

vytvorenie fotografickej skupiny Méta v Trenčíne

01.01.1964

reorganizácia Mestského domu osvety v Trenčíne a zmena názvu na Mestské kultúrne
stredisko v Trenčíne

01.02.1964

v Trenčíne zapojená nová automatická telefónna ústredňa

01.09.1964

začiatok vyučovania na novej Základnej škole
Trenčín, Bezručova ulica

1965

zaloţenie Dychovej
v Trenčíne

1969

vznik Oblastnej galérie M. A. Bazovského
v Trenčíne

hudby

Strojárenka
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01.01.1969

vznik Generálneho riaditeľského Slovakotex

1969

vznik poľnohospodárskeho podnik Agrostav
Trenčíne

10.04.1969

na trenčianskej Brezine poloţený základný
kameň pre budúci pamätník obetí fašizmu

1969

v Trenčíne vznikol Ústav mechanizácie odevnej výroby

31.10.1969

poloţenie základného kameňa obchodného
domu Prior v Trenčíne

1971

začiatok výstavby 1. okrsku sídliska Juh v
Trenčíne

1972

vznik Inštitútu vzdelávania
riaditeľstva Slovakotex

1973

otvorenie Detského mestečka v Zlatovciach

1974

zaloţenie Detského folklórneho súboru Radosť v Trenčíne

1974

zaloţenie Detského folklórneho súboru Merinka v Trenčíne, dnešná Limba

1974

otvorenie obchodného domu Prior na Vajanského ul. v Trenčíne

1977

začiatok výstavby Základnej školy Trenčín,
Saratovská ul. na Juhu s počtom 18 tried

1977

vznik Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon na výkon odňatia
slobody v Trenčíne

1979

začiatok výstavby Základnej školy Trenčín,
Laca Nomeského na Juhu s počtom 22 tried

Generálneho
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1980

zaloţenie folklórneho súboru „Vena“ pri
Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne

1980

zaloţenie Trenčianskeho speváckeho zboru
pri Mestskom kultúrnom stredisku v Trenčíne

1983

začiatok výstavby 2. okrsku sídlisku Juh
v Trenčíne

júl 1984

zosunutie svahu pri bytovej jednotke a stavbe
občianskej vybavenosti – Juţianka, čo
spôsobilo čiastočný útlm výstavby

1985

1. ročník druţobnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov z Trenčína
a Uherského Hradišťa „Stretnutie – Setkání“
v Delovej bašte Trenčianskeho hradu

10.10.1985

slávnostné otvorenie Okruhového diomu armády v Trenčíne

1987

vznik hudobnej skupiny „Bez ladu a skladu“

1987

vznik Klubu priateľov pre dejiny vedy
a techniky pri Slovenskej akadémii vied,
pobočky v Trenčíne

1987

Mierové námestie v Trenčíne vyhlásené za
mestskú pamiatkovú rezerváciu

01.09.1989

na Materskej škole Trenčín, Legionárska ulica
bolo zriadené ortoptické oddelenie pre deti
s chybným zrakom

21.04.1990

vznik Okresného klubu alternatívnej medicíny
v Trenčíne

05.10.1990

vznik Komorného orchestra mesta Trenčín

1990

vznikla Trenčianska nadácia v Trenčíne
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1991

zaloţenie súkromnej vysokej školy City
University Bellevue

1991

začiatok výstavby Základnej školy Trenčín,
Východná ulica na sídlisku Juh

1991/1992

ukončenie výstavby 1. okrsku sídliska Juh v
Trenčíne

1992

začiatok existencie Základnej školy sv. Andreja a sv. Svorada v Trenčíne

1992

obnovenie činnosti telovýchovnej jednoty
Sokol v Trenčíne

1992

vznik Trenčianskej nadácie pre vzdelávanie
v Trenčíne

11.02.1994

v Trenčíne vznikol Klub esperanta

30.06.1994

v Trenčíne bol zaloţený Klub leteckej histórie
pri Dome armády v Trenčíne

02.09.1994

otvorenie nového objektu Stredného odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne, Školská ulica, dnešná Dopravná akadémia

18.10.1994

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne udelilo titul
čestného občana mesta Trenčín spisovateľovi
JUDr. Vojtechovi Zamarovskému

1994

v Trenčíne sa uskutočnil 1. ročník Trenčianskeho jazzového festivalu

11.10.1994

začiatok výstavby úseku diaľnice Skalka Nemšová

01.09.1996

vznik Trenčianskeho kraja
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1997

otvorenie diaľničného úseku Nové Mesto nad
Váhom - Kostolná

1997

otvorenie diaľničného obchvatu Trenčína

01.09.1997

zaloţenie Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka

1997

zaloţenie Klubu Vojtecha Zamarovského

1997

zaloţenie Ţivnostenského spoločenstva Trenčianskeho kraja v Trenčíne

1997

zaloţenie Asociácie regionálneho zdruţenia
miest a obcí Trenčianskeho kraja

1997

zaloţenie mimovladnej organizácie Krajské
grémium tretieho sektoru v Trenčíne

1997

zaloţenie nadácie „Zachráňte našu budúcnosť“ v Trenčíne

1998

otvorenie diaľničného úseku Kostolná Ladce

1998

zaloţenie Galérie naivného umenia v Trenčíne

1998

vysvätenie kostola sv. Rodiny v sídlisku Juh

1999

otvorenie novej krytej plavárne na Sihoti

1999

v autobusoch Slovenskej autobusovej dopravy
v Trenčíne sa začali zavádzať čípové karty pre
cestujúcich

22.06.1999

vrcholili povodne v celom Trenčianskom kraji

25.06.1999

otvorenie cyklotrasy Trenčín – Soblahov –
Selec

01.12.1999

v Trenčíne vznikla Vysoká škola manaţmentu
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17.12.1999

zaloţenie Detského dychového orchestra mladých v Trenčíne

2000

ukončenie rekonštrukcie letnej plavárne na
Sihoti

2001

Galéria M.A. Bazovského presťahovaná do
nových objektov na Palackého ulici

2001

zaloţenie Múzea antiky V. Zamarovského

01.01.2002

vznik Trenčianskeho samosprávneho kraja

2002
24.-25.05.
2002
07.03.2009
01.02.2003

02.02.2004

zaloţenie Komunitného centra Trenčín – Juh
stretnutie predstaviteľov Vyšegradskej štvorky a Beneluxu na Trenčianskom hrade
zrútila sa časť západného opevnenia
Trenčianskeho hradu do podhradia
vznik Spoločného stavebného úradu v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy a samosprávy
otvorenie detašovaného pracoviska Mestskej
polície v Trenčíne v Trenčíne – Juh

26.02.2004

odhalenie pamätníka historikovi a kňazovi
Jozefovi Braneckému na Mieroovm námestí

06.03.2004

otvorenie Sociálneho domu Krištof určeného
pre sociálne odkázaných občanov

12.04.2004

realizácia nového osvetlenia Trenčianskeho
hradu za sponzorstva Veľvyslanectva USA
v Slovenskej republike

01.05.2004

zriadenie Klientského centra na Mestskom
úrade v Trenčíne
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03.07.2004

otvorenie mestskej veţe pre verejnosť

10.01.2005

začiatok asanačných prác bývalých Masarykových kasární

16.02.2005

do uţívania odovzdaný osobný výťah na
Mestskom úrade v Trenčíne pre klientelu
seniorov a invalidných občanov

25.02.2005

schválenie loga mesta Trenčín od autora
Emila Drličiaka

14.04.2005

otvorenie Detského domova pre maloletých
bez sprievodu v Hornom Orechovom

14. – 15.05
2005

pokračovanie padania hradného opevnenia

31.07.2005

odovzdanie do uţívania zimného štadióna MG
RINK

05.08.2005

otvorenie do prevádzky Hospicu milosrdných
sestier sv. Vincenta de Paul

30.09.2005

odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného
športového areálu s umelým trávnikom na
Sihoti

01.10.2005

odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného
športového areálu Základnej školy Trenčín,
Novomeského ulica

04.11.2005

odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného
športového areálu Základnej školy Trenčín,
Veľkomoravská ulica

15.11.2005

odovzdanie do uţívania kruhovej kriţovatky
ulíc Legionárskej a Soblahovskej
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07.12.2005

odovzdanie do uţívania obchodno – zábavného centra MAX na Štefánikovej ulice

21.06.2006

odovzdanie do uţívania bezbarierového výťahu na Základnej školy Trenčín, Bezručova
ulica pre handicapovaných ţiakov

26.04.2006

Mestský úrad v Trenčíne získal certifikát kvality ISO 9001 : 2000

11.05.2006

odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného
obchodno-zábavného centra Juţanka

01.07.2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďovacou listinou zmenilo názov
trenčianskej nemocnice na Fakultnú nemocnicu Trenčín

14.07.2006

odovzdanie do uţívania novej archeologickej
expozície v predrománskej rotunde Trenčianskeho hradu

26.07.2006

zomrel spisovateľ JUDr. Vojtech Zamarovský

13.10.2006

odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného
športového areálu Základnej školy Trenčín,
Kubranská ulica

29.09.2006

odovzdanie do uţívania arboréta v Špeciálnej
základnej škole V. Predmerského v Trenčíne

01.02.2007

Ing. František Sádecký vymenovaný za prednostu Mestského úradu v Trenčíne

02.03.2007

séria výbuchov otriasla mestom Nováky, ktoré
spôsobila explózia delaboračnej haly

14.03.2007

na webovej stránke mesta Trenčín bola sfunkčnená rubrika „Otázky a odpovede“
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22.03.2007

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo
do volených funkcií mesta Trenčín volených
funkcionárov – Tomáša Vaňu za viceprimátora a Janku Fabovú za poslankyňu
dlhodobú uvoľnenú pre výkon funkcie

30.03.2007

zánik firmy OZETA-NEO, poslednej následníckej organizácie po firme Nehera zaloţenej
v auguste 1940

26.04.2007

akreditačná komisia Ministerstva školstva
Slovenskej republiky vslovila súhlas so zriadením Fakulty zdravotníctva Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka

01.05.2007

v Trenčíne zriadenie expozitúry Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky

10.05.2007

otvorenie obchodnej prevádzky bau-Max

01.06.2007

sprístupnenie mestskej veţe výťahom od Sládkovičovej ulice

04.07.2007

poklepanie základného kameňa Vedeckovýskumného pracoviska elektrónových urýchlovačov cyklotrónového centra Slovenskej
republiky

01.09.2007

zomrel kustód, historik a prvý riaditeľ Trenčianskeho múzea Štefan Pozdišovský

02.09.2007

vznik Súkromného gymnázia „Futurum“

10.10.2007

odovzdanie do uţívania Klubu seniorov na
Sihoti

22. – 25.10.

Mesto Trenčín sa po prvýkrát zúčastnilo podujatia Centrope Days vo viedenskom Do917

nauzentre, na ktorom mladí ľudia prezentovali
svoje mesto
14.11.2007

na budove Mestského úradu v Trenčíne odhalili PhDr. Marián Kvasnička a Ing. Branislav
Celler pamätnú tabuľu na spomienku Neţnej
revolúcie z roku 1989

28.11.2007

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. zvíťazil vo
voľbách na funkciu rektora pre obdobie
2008/2012

04.12.2007

valné zhromaţdenie Výstaviska Trenčín mesto módy rozhodlo o zmene jeho mena na Expo
Center a.s. Trenčín

20. – 21.12.
2007
16.07.2008

Slovenská republika sa stala súčasťou schengenského priestoru
odovzdanie do uţívania obchodno – zábavného centra DV Centrum na Legionárskej
ulici, ktoré bolo postavené na mieste bývalých
Masarykových kasární

01.10.2008

zmenilo Stredné odborné učilište ţelezničné
v Trenčíne svoj názov na Dopravnú akadémiu
v Trenčíne
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Výskumné práce z histórie
Spomienka na kňaza Štefana Hlaváča
Dňa 11. februára 2008 uplynulo 25 rokov od úmrtia katolíckeho kňaza profesora Štefana Hlaváča. Jeho ţivotná cesta
sa začala v roku 1903 v Budapešti, mladosť preţil v trenčianskej mestskej časti Kubra u svojej babky vo veľmi chudobných podmienkach. Gymnázium absolvoval v Trenčíne a
neskôr vyštudoval za kňaza. Slávnostné primície sa konali v
kubranskom kostolíku. Dlhé roky pôsobil na východnom Slovensku. Jeho domovom bola 21 rokov nemocničná izba v
Michalovciach, kde bol duchovným správcom nemocnice a
zároveň profesorom gymnázia. Bol jedným z dvoch Slovákov
v škole, ostatnými vyučujúcimi boli Česi. V roku 1950 bol
komunistickou mocou zbavený profesúry, neskôr ho väznili v
Košiciach, Ilave a v Prahe v Ruzyni. Telesne zruinovaný preţil tri roky v izolácii, prísne stráţený v domčeku v Kubrej.
Jednou z jeho zásad bolo, ţe zákony štátu môţem poslúchať
iba dovtedy, kým sa neprotivia zákonom boţím. Od roku 1957
pôsobil na fare v dedine Hermanovce, na východe Slovenska,
kde aj v roku 1983 zomrel. Michalovčania vyhlásili rok 1993
za rok profesora Hlaváča. V tomto roku odhalili na dome
vedľa kostola v Kubre pamätnú tabuľu a jeho meno nesie aj
kubranské námestie a lekáreň.
Trenčianske noviny 28.02.2008
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PhDr. Janka Karlíková : 110 rokov narodenia
Márie Holoubkovej – Urbasiówny uplynulo
3. apríla 2008
Keď mal pani Máriu Holoubkovú - Urbasiównu v roku
2002 navštíviť v Domove opatrovateľskej sluţby sám veľvyslanec Poľskej republiky Jan Komornicki, sestričky ju starostlivo upravili tak, ţe nikto by jej neuhádol vek. Predstaviteľa svojej vlasti privítala úctivo plynulou poľštinou 104
ročná dáma! Takáto zostala v ţivej pamäti najbliţšej rodine,
pracovníkom Trenčianskeho múzea, mladým fotografistom,
pre ktorých bola vţdy vďačným objektom. Napriek tomu, ţe
pamäť mala obdivuhodnú, postupne sa však pridávali váţne
zdravotné problémy, ktoré vyústili, ţe sama začala rozprávať
o skončení svojej pozemskej púte.... Vzácna dáma zomrela 24.
mája 2004 vo veku úctyhodných 106 rokov.
Bola fotografkou – ţivnostníčkou, majiteľkou fotoateliéru
i investorkou filmového konzorcia TatraFilm Trenčín. Bola to
spoločnosť, o tvorbu ktorej sa zaujímali odborníci z celej
Európy. Mnohí Trenčania ani netušia, kde bolo jeho sídlo,
koľko krátkometráţnych filmov vyprodukovala a aký prínos
to znamená pre dejiny slovenskej kinematografie. Posledný dom na Farskej
ulici, býv. č. 51, kam sa mladá fotografka presťahovala z Trenčianskych
Teplíc koncom roka 1919, sa na viac
ako desať rokov stal miestom najproduktívnejšieho tvorivého nadšenia. M.
Urbasiówna vyrábala vo veľkom fotografické pohľadnice Trenčína a jeho širokého okolia, distribuované do trafík
po celom Slovensku. Popri svojej práci
pomáhala Cyrilovi Kašparovi, reţisérovi, scenáristovi i pro920

dukčnému v jednej osobe pri natáčaní dokumentov o P. O.
Hviezdoslavovi, (premietali ho uţ v roku 1921 v kine Bio
Zora v Trenčíne), o T. G: Masarykovi, o prvých folklórnych
slávnostiach v Roţnove pod Radhoštem v roku 1925 a mnohé
iné. Za desať rokov existencie TatraFilmu natočili okolo 40
filmov rozličnej dĺţky. Kaţdý rok dali do kín po scenzurovaní
aspoň dva filmy s českými i slovenskými titulkami! Od roku
1932, kedy sa vydala za akademického maliara Josefa Holoubka začalo pokojnejšie obdobie jej tvorby a ţivota. V roku
1936 presťahovala ateliér na terajšie Mierove námestie, vedľa
dnešnej budovy Slovenskej sporiteľne, do domu známeho s
obchodom Karola Cellera. Vo firme Foto Holoubková pracovala nepretrţite aţ do roku 1955, keď jej ţivnosť, ako preţitok kapitalizmu zrušili. Z toho roku je i doklad o predisponovaní viac ako 500 kusov sklených platní z archívu Mestského národného výboru v Trenčíne do Trenčianskeho múzea.
Jej ţivot sa po takomto zásahu zmenil, lebo sama spomínala,
do socialistického komunálu ako 57 ročná odmietla vstúpiť.
S minimálnym dôchodkom ţila celé dlhé roky v zabudnutí a
ústraní. Takto si štát uctil jedinečnú ţenu, fotografku, ktorá
propagovala celý ţivot Slovensko, jeho prírodné krásy, hrady,
počiatky industrializácie. Osobne sa poznala so všetkými prezidentmi a politikmi tej doby a ešte po vojne aktívne pracovala v rozličných funkciách, dokonca i v rade Mestského
národného výboru v Trenčíne spoločne s matkou Alexandra
Dubčeka. Ak chcela ešte vo vysokom veku vycestovať za
svojou rodinou do Poľska, vţdy musela predať Trenčianskemu
múzeu jednu zo svojich vzácností: fotoaparát alebo osobné
predmety, aby mala dostatok peňazí na cestu. Poľský inštitút
a Poliaci sa uţ niekoľko rokov usilujú vydať fotografickú publikáciu – výber z tvorby pani Holoubkovej. Trenčianske múzeum má podobnú snahu vydať reprezentatívnu obrazovú
knihu. To však stojí nemalé prostriedky. Predpokladá sa, ţe s
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finančnou podporou podporou miest Trenčín a Trenčianske
Teplice, sa podarí spomínané publikáciu vydať.
Info Trenčín 03.04.2008
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História 71. pešieho pluku
Cisársky a kráľovský peší pluk č. 71 bol vytvorený 1. februára 1860 v Benátkach z častí radových peších plukov č. 8 z
Brna, č. 12 z Komárna a č. 54 z Olomouca, ktoré po predchádzajúcich úporných bojoch v severnom Taliansku boli
značne zdecimované. Z Benátok sa veliteľstvo pluku sťahovalo postupne v rokoch 1860 -1864 do Padovy, Este a nakoniec do Petrovaradína. V súvislosti s hroziacou vojnou s
Pruskom bol v polovici roku 1866 pluk premiestnený na
Moravu a miestom jeho dislokácie sa stala Moravská Třebová.
V prusko-rakúskej vojne (1866) zasiahol pluk do bojov pri
obciach Tovačov, Dub, Rokytnice a Dluhonice na Morave,
kde utrpel veľké ľudské a materiálne straty. Po uzatvorení
prusko-rakúskeho mieru sa novými posádkami pluku stali
český Terezín, juhomoravské Brno a Louka (Klosterbruck) pri
Znojme. V roku 1878 sa pluk zúčastnil potlačení povstania v
Bosne a neskoršie (1880 -1882) na okupácii Bosny a
Hercegoviny.

Rovnošaty K.u.K. peších plukov z roku 1896
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V roku 1882 sa stálym sídlom veliteľstva 71. pešieho pluku,
jeho dvoch poľných práporov, náhradného práporu a doplňovacieho veliteľstva aţ do vypuknutia prvej svetovej vojny
stalo mesto Trenčín. Mesto vybudovalo pre pluk nové „Fridrichove kasárne“. Pluk bol v období mieru aj počas vojny
doplňovaný regrútmi z troch okolitých ţúp - Trenčianskej,
Oravskej a Turčianskej. Z hľadiska národnostného zloţenia
malo v roku 1914 asi 85 % kmeňového stavu muţstva pluku
slovenský pôvod.

V čase pred vypuknutím prvej svetovej vojny tvoril Trenčiansku posádku 71. peší a honvédsky 15. peší pluk. 71. peší
pluk mal za sebou uţ viac ako 50 - ročnú existenciu a pohnuté
osudy. Jeho vojenské úspechy a bojové zásluhy si vysoko
cenil aj cisár František Jozef 1., ktorý pluk povaţoval za jednu
z najlepších jednotiek spoločnej cisárskej a kráľovskej armády.

Plukovná hudba c.k. 71. pešieho pluku
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71. peší pluk v prvej svetovej vojne
Krátko po zverejnení cisárskeho manifestu sa v náhradnom
prápore 71. pešieho pluku v Trenčíne sústredilo asi 8.000 záloţníkov. Mnohí z nich vôbec netušili, ţe sa uţ nikdy domov
nevrátia. Pri príleţitosti odchodu 71. pešieho pluku na
východný front sa 8. augusta uskutočnila poľná omša, ktorú
slúţil poľný kurát pluku Dr. Jozef Tiso. Po príhovore plukovníka Tilzera zloţilo 4.000 príslušníkov pluku slávnostnú
prísahu vernosti uhorskej vlasti a poslušnosti panovníkovi. V
prvých mesiacoch vojny nastúpilo k pluku postupne asi
16.000 vojakov.
radový vojak

Blúza vojaka
c.k. 71. pešieho pluku

dôst. zástupca

nadporučík
desiatnik
podplukovník
stráţmajster

Pre 71. peší pluk boli určené červené výloţky a ţlté gombíky

Na haličskom úseku východného frontu bol 71. peší pluk
bol zaradený do zostavy 27. pešej brigády 14. pešej divízie
5. zboru a začlenený do operačnej zostavy rakúsko-uhorskej
1. armády. Do bojovej činnosti zasiahol pluk prvýkrát 23. augusta 1914 v rámci rakúsko-uhorskej ofenzívy, ktorej cieľom
bolo prekvapiť ešte nie celkom sústredené ruské vojská. Kon925

com augusta 1914 pluk bojoval pri Polichne, Krasniku, Rudniku a Ľubline, pričom stratil asi polovicu muţstva a viac ako
polovicu veliteľského zboru. Musel byť preto stiahnutý z prvého sledu armády a doplnený prvými pochodovými prápormi
(tzv. maršbataliónmi). Na jeseň 1914 sa pluk zúčastnil
ústupových bojov za rieku San, v zime 1914 – 1915 ťaţkých
bojov proti ruskej armáde v Karpatoch. Koncom januára 1915
bol pluk stiahnutý za frontovú líniu na odpočinok a doplnenie.
Od jari 1915 do októbra 1916 viedol pluk vyčerpávajúce
pohyblivé i zákopové boje v Haliči, za ktoré mu tri razy
udelená najvyššia pochvala od hlavného veliteľa, arciknieţaťa
Fridricha.

V novembri 1916 bola 14. pešia divízia presunutá na
taliansky front. 71. peší pluk bol v jej zostave nasadený
v talianskych Alpách v priestore Gorice, konkrétne na rieke
Soča pri Vertojbe, na strednom úseku frontu, v zostave
rakúsko-uhorskej 5. armády. Od začiatku nasadenia na
talianskom fronte musel pluk odolávať útokom jednotiek
talianskej 3. armády za cenu značných strát. V nasledujúcej
alpskej zime na prelome rokov 1916 – 1917 sa bojová činnosť
oboch nepriateľských zoskupení obmedzila na pozičnú vojnu,
avšak na jar roku 1917 znovu prepukli intenzívne boje, ktoré
vyčerpali vojská obidvoch bojujúcich strán. Pluk bol v tom
čase stiahnutý z frontovej línie, kde po krátkom odpočinku a
doplnení čerstvými silami sa zúčastnil na jeseň 1917 veľkej
nemecko-rakúskej ofenzívy proti talianskej 3. armáde. 71.
peší pluk útočil v zostave Sočskej armády. Jeho jednotky boli
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nasadené na zvlášť exponovanom úseku Ponte di Piave. Pluku
sa podarilo prepraviť na druhý breh Piavy, prekonať tri
obranné pásma protivníka a postúpiť aţ k Martini. Počas
bojov bolo zajatých 1.200 talianskych vojakov. Ofenzíva sa
však za osem dní skončila neúspechom. Ľudská krv, ktorá
počas ofenzívy sfarbila prudké vody Piavy, bola v nemalej
miere slovenského pôvodu. Obrovské straty na ţivotoch
vyvolali v radoch najmä prostých vojakov vlnu nespokojnosti
a značne otriasli ich bojovou morálkou, čo sa okrem iného
prejavilo aj vzburou navrátilcov v náhradnom prápore pluku v
Kragujevaci.
Koncom júna 1918 zaujal pluk znova obranu na rieke
Piave, v ktorej zostal aţ do poslednej ofenzívy talianskej
armády koncom októbra 1918. Do zajatia padli tisíce vojakov
rakúsko-uhorskej armády, medzi nimi aj príslušníci 71.
pešieho pluku. Zhruba 1/3 jeho zajatých príslušníkov vstúpila
do česko-slovenského legionárskeho vojska v Taliansku.
Úplný krach ofenzív Nemecka a Rakúsko-Uhorska na

Zajatci zo 71. pešieho pluku v Rusku
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frontoch vo Francúzsku a v severnom Taliansku v roku 1918
znamenal koniec ich nádejam na víťazstvo vo vojne. Začiatok
ofenzívy dohodových mocností na talianskom fronte 24.
októbra 1918 predstavoval koniec existencie rakúskouhorskej armády, počas nej padla do talianskeho zajatia asi
tretina príslušníkov 71. pešieho pluku. Kapituláciou centrálnych mocností v novembri 1918 sa skončila 1. svetová vojna,
nazvaná jej súčasníkmi ako „Veľká vojna“.
Osudy pluku po prvej a druhej svetovej vojne
Po vytvorení Československa 71. peší pluk obnovil svoju
činnosť v Trenčíne a stal sa súčasťou formujúcej sa brannej
moci nového štátu uţ v decembri 1918. Na jar roku 1919 sa uţ
zreorganizovaný 71. peší pluk zúčastnil bojov proti maďarským boľševikom na juţnom Slovensku v okolí Lučenca. V
rámci reorganizácie a unifikácie československej brannej moci
bol pluk s platnosťou od 1. januára 1920 prečíslovaný na peší
pluk č. 17, ktorý zostal aj naďalej dislokovaný v posádke
Trenčín. Veliteľstvo s 1. a 2. práporom a náhradným práporom
bolo v rokoch 1921 – 1938 umiestnené v Štefánikových kasárňach v Trenčíne.
Po rozbití Československa 15. marca 1939 bol 17. peší pluk
zrušený a niektoré jeho časti boli včlenené do vznikajúcej armády Slovenského štátu. V máji 1945 bol pluk obnovený v
Ţiline, v októbri 1945 prečíslovaný na 39. peší pluk a začiatkom roka 1946 reorganizovaný na peší prápor v zostave
4. rýchlej divízie v Ţiline, ktorá bola zrušená 1. októbra 1949.
Spracované s vyuţitím článkov P. Turzu a Dr. P. Švandu,
CSc. Podrobne popisuje históriu 71. pešieho pluku Ing. arch.
Š. Androvič v sérii článkov „Z vojenských dejín Trenčína“ (
časť 63 – 110 ) a Trenčianske noviny, 35. ( 1994 ), č. 17 –52
a 36. ( 1995 ), č. 1 –15.
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Vzbura slovenských vojakov 71. pešieho pluku
v Kragujevci
Na sklonku prvej svetovej vojny vypukla v srbskom meste
Kragujevac, na brehu rieky Lepenec, najväčšia vzbura v
Rakúsko-Uhorskej armáde. Účastníkmi vzbury boli príslušníci
trenčianskeho 71. pešieho pluku. Vodcom vzbury bol drotár
Viktor Kolibík z Dlhého Poľa. V priebehu jarných mesiacov
1918 sa do Kragujevaca vrátilo asi 2400 slovenských vojakov
z ruského zajatia. Zostavili z nich 7 stotín 41. pochodovej
formácie, ktoré mali 10. júna 1918 odísť na taliansky front.
Odpor proti vojne a monarchii, únava zo strádania a odhodlanie vzoprieť sa odchodu na juţný front vytvárali výbušnú
situáciu. Vzbura vypukla 2. júna 1918 večer po konflikte vojaka Martina Riljaka z Hornej Maríkovej s rotmajstrom Antonom Bednárom, veliteľom izby. Zapojili sa do nej skoro
všetci vojaci určení odísť na bojisko. Anton Bednár dostal poriadny výprask a oneskorenci vylámali skrine s puškami a
nábojmi. Spustili lavínu, ktorá sa uţ nevedela zastaviť. 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 a tak bolo o ich
neúspechu prakticky rozhodnuté.
Veliteľ náhradného práporu pplk. Marx zburcoval v posádke dragúnov 7. jazdeckého pluku a delostrelecké batérie.
Hodinu a pol po polnoci uţ bol vyčistený stred mesta a začal
útok na kasárne. Vzbúrenci sa napokon pre nedostatok streliva
vzdali. Negatívne na nich zapôsobila najmä delostrelecká
paľba. O piatej hodine rannej 3. júna 1918 boli kasárne obsadené a vzbura potlačená. V radoch vzbúrencov bolo päť mŕtvych, na druhej strane bolo pár ranených. Ráno 3. júna 1918
muselo nastúpiť asi 3 000 muţov z náhradnej roty na dvor
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kasární a boli vyzvaní, aby sa dobrovoľne prihlásili tí, ktorí
vzburu začali, ako aj tí, ktorí by vedeli podrobnejšie informovať vyšetrujúcich. Stanný súd 8. júna 1918 z 81 obvinených odsúdil mnohých na dlhoročné tresty väzenia a štyridsiatich štyroch slovenských vojakov na trest smrti zastrelením.
Termín popravy bol určený na ten istý deň a 14. hodinu. Miestom popravy bolo určené Stanovljanske pole - stará srbská
strelnica s násypmi na zachytávanie striel, ktoré sa nachádzalo
asi kilometer nad mestom. Na miesto popravy musel prísť celý
náhradný prápor 71. pešieho pluku. Vojaci boli skontrolovaní,
na miesto popravy mierila delostrelecká batéria a priestor obkolesil kordón dragúnov a Bosniakov. Zároveň bolo kvôli výstrahe rozkazom veliteľa mesta zvolané i domáce obyvateľstvo.
Problémom bola popravná čata. Dobrovoľne sa nehlásil nik,
celý náhradný prápor 71. pluku niečo také striktne odmietol.
Voľba padla na G. prápor 1. bosensko-hercegovinského pluku.
Z neho po hode kockou vybrali 80 muţov, ktorí dostali bohatý
prídel stravy a alkohol, zároveň i pokyny. Polovica čaty mala
mieriť na hlavy, polovica na hrude odsúdených.
Kragujevac sa na konci prvej svetovej vojny stal
miestom masakry 44 Slovákov

Asistenčná jednotka pred popravou na
Stanovljanskom poli 6. júna 1918

O 13.30 hod. na dvore Kreiskommanda pod dohľadom popravnej jednotky s bajonetmi na puškách boli v radoch po
štyroch vojakoch zhromaţdení odsúdení. Polovica popravnej
jednotky sa postavila za odsúdených, polovica pred nich. Do
čela sprievodu sa na bielom koni postavil plukovník Marx a
ďalší dôstojníci na koňoch, úplne vzadu boli bubeníci. Smutný
sprievod sa pohol mestom. Bol obklopený domácim obyva930

teľstvom. Na mieste popravy odsúdených rozdelili do dvoch
skupín po 22 muţov. Prvá stála, druhá si musela kľaknúť smrť čakala najprv na ňu. Popravná čata stála 20 krokov od
tých, čo pokľakli. Odsúdencom bol ešte raz prečítaný rozsudok smrti, kňaz odriekal poslednú modlitbu a tým, ktorí chceli, zaviazali oči. Na pokyn podplukovníka Marxa sa popravná
čata priblíţila ku kľačiacemu radu na 10 krokov - farár ich
vyspovedal a Bosniaci ich strieľali.

Stanovljanske pole krátko po poprave. Veliteľ náhradného práporu pplk. Marx.

Na Stanovljanskom poli sa 6. júna 1918 odohral krutý
masaker. Tesne po ňom dorazil na koni kuriér s milosťou pre
odsúdených, ktorú im udelil cisár. Bolo to propagandistické
gesto - divadlo s neskoro dobiehajúcim kuriérom sa v Rakúsko
- Uhorsku odohrávalo aţ priveľmi často. O tom, aká „milosť"
čakala na rodiny popravených, potvrdzuje skutočnosť, ţe uţ 6.
júla 1918 im boli zastavené vojenské podpory. Po poprave
nastúpil k práci sanitný oddiel. Vojenský lekár kaţdému z
popravených zisťoval pulz, potom popravených povyzliekali a
povyzúvali. Blúzy, baganče a nohavice sa po vypraní opätovne dali do pouţívania. Popravených po obsiahlej reči veliteľa posádky naloţili vojaci na vozy a odviezli k vykopanej
jame. Keďţe bolo sucho a na vykopanie jamy bolo málo času,
bola hlboká len 50 centimetrov. A keďţe bolo horúco, uţ na
druhý deň bola nad mŕtvymi zem popukaná a cez škáry sa šíril
zápach. Po ďalšej noci niekoľko mŕtvych našli vyhrabaných a
ich telá roztrhané - vyhrabali ich zdivočené psy...
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Štyridsaťštyri príslušníkov Trenčianskeho
71. pešieho pluku popravených 6. júna 1918
v Kragujevaci
1. vojak Pavol Šalaga z Vrútok, 23 rokov
2. slobodník Adam Daniš z Kolárovíc, 33 rokov
3. feldvébl Viktor Kolibík z Dlhého Poľa, 28 rokov, ţenatý,
jedno dieťa, vyznamenaný malou i veľkou striebornou i
bronzovou medailou Za chrabrosť
4. vojak Ondrej Baláţ z Povaţského Chlmca, 42 rokov, ţenatý, 4 deti
5. vojak Ondrej Smrtník z Povaţskej Bystrice, 23 rokov
6. vojak Martin Riljak z Hornej Maríkovej, 29 rokov, ţenatý, 2 deti
7. vojak Ondrej Jariabka z Cremošného, 21 rokov
8. vojak Štefan Rác z Trenčianskych Mitíc, 21 rokov, ţenatý,
1 dieťa
9. vojak Alfonz Gál z Veľkej Bytče, 22 rokov
10. vojak Štefan Radzo z Hruštína, 30 rokov, ţenatý, 1 dieťa
11. vojak František Ďurkáč z Turzovky, 22 rokov, vyznamenaný bronzovou medailou Za chrabrosť
12. vojak Dionýz Jesenský z Horného Jaseňa, 23 rokov
13. vojak Jozef Čuraj z Veľkého Divina, 30 rokov, ţenatý
14. vojak Pavol Kleniar z Krupiny, 23 rokov
15. desiatnik Ján Fabo z Krupiny, 23 rokov
16. čatár Ján Hudec z Riečnice, 30 rokov, ţenatý, 1 dieťa
17. desiatnik Jozef Ţoviak z Riečice, 28 rokov, vyznamenaný
striebornou medailou Za chrabrosť
18. slobodník Alojz Šelinga z Piechova, 25 rokov
19. vojak Karol Miklušičák z Námestova, 32 rokov, vyznamenaný striebornou medailou Za chrabrosť, bronzovou medailou Za chrabrosť a Karlovým kriţom
20. vojak Alojz Vojár zo Zákopčia, 24 rokov
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21. vojak Gregor Dvorský z Krásnej Vsi, 30 rokov, ţenatý,
2 deti
22. vojak Peter Platoš zo Zákopčia, 24 rokov
23. vojak Matej Frniak z Belej, 22 rokov
24. vojak Jozef Laššo z Petrovej Lehoty, 23 rokov
25. vojak Pavol Kubica zo Zborová nad Kysucou, 23 rokov
26. vojak Vincent Čimbora z Krásna, 23 rokov
27. vojak Jozef Hotko z Hornej Suče, 27 rokov
28. vojak Ján Kríţan z Chocholnej - Velčíc, 29 rokov, ţenatý,
1 dieťa
29. vojak Ján Gohr z Uhrovca, 26 rokov
30. vojak Valent Miko z Udice, 30 rokov
31. vojak Adam Bičánek z Olešnej, 23 rokov
32. vojak Ján Kašper zo Skleného, 25 rokov
33. vojak Jozef Hojdík z Papradna, 23 rokov
34. vojak Martin Kulíšek zo Štiavnika, 21 rokov
35. vojak Martin Cingel z Terchovej, 26 rokov
36. vojak Štefan Sokolík zo Štiavnika, 27 rokov, ţenatý, 1 dieťa
37. vojak Vavrinec Rakovan zo Štiavnika, 27 rokov
38. vojak Ján Pittner z Trenčianskych Teplíc, 23 rokov
39. vojak Štefan Bednárik z Beckova, 28 rokov, vyznamenaný striebornou medailou Za chrabrosť
40. vojak Štefan Snovák z Vaňovky, 27 rokov, ţenatý, 2 deti
41. vojak Ján Slezák z Kunova, 24 rokov
42. vojak Ondrej Brveník z Kraľovian, 26 rokov
43. vojak Ondrej Kiss z Krpeľan, 28 rokov, ţenatý, 2 deti
44. vojak Anton Mikuš z Ryban, 34 rokov, ţenatý, 1 dieťa
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Bojan Radovanovič - Vojnové hroby z prvej svetovej
vojny na území Trenčína
Prvá svetová vojna, ktorá sa začala 28. júla 1914 vypovedaním vojny Srbsku zo strany Rakúsko-Uhorska a ukončila sa
na jeseň 11. novembra 1918 po kapitulácii ústredných mocností po prelomení solúnskeho frontu a ofenzíve Spojencov na
talianskom a „západnom fronte“, mala pre Srbsko a srbský
národ tragické následky. Aţ 30% obyvateľov Srbska bolo
usmrtených, jeho hospodárstvo bolo zničené a vydrancované,
vojenské cintoríny so srbskými zomrelými vojakmi boli husto
rozosiate po teritóriu severnej Afriky a celej Európy. Okrem
bojových polí, boli to predovšetkým zajatecké tábory, najväčšie z nich sa nachádzali práve v Podunajsku. Podobne ako
Srbsko aj ďalšie národy, ktoré sa zúčastnili vojny a mali v nej
veľké straty, riešili v povojnovom období problém udrţiavania
a úpravy miest svojich padlých na veľkých mierových konferenciách. Problematiky vojnových hrobov a pietnych miest
sa dotýkali najmä články 225 a 226 Versaillskej, čl. 171 a 171
Saint Germainskej a čl. 155 a 156 Trianonskej zmluvy i
ďalších dohôd. Problém vojenských cintorínov sa v Európe
riešil v podstate dvoma spôsobmi. Tzv. "nemecký" predpokladal, ţe vojenské cintoríny zostanú tam, kde sú mŕtvi pochovaní s tým, ţe tieto budú neskôr upravené a udrţiavané.
Podľa "francúzskeho" sa posmrtné zostatky pochovaných mali
exhumovať a pochovávať v spoločných kostniciach.
Prvým nevyhnutným krokom všetkých účastníkov dohôd
však bol proces identifikácie a popisu vojnových hrobov. Do
roku 1925 boli srbskými pravoslávnymi kňazmi za pomoci
vojenských predstaviteľov z veľvyslanectiev a miestnych vojenských orgánov spísané hroby v Maďarsku, Československu
a Rakúsku. Tieto zoznamy slúţili ako podklad k celkovému
súčtu vojnových strát vyhotovovaných jednotlivými štátmi.
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Podľa údajov z Vojenského historického archívu v Trnave,
na základe tabuliek indexov o cintorínoch a obetiach vojny z
obdobia 1914 - 1919, na území Slovenska bolo evidovaných
1.581 cintorínov, na ktorých bolo celkovo pochovaných obetí
75.206, z toho počtu bolo 66.878 osôb „cudzincov“, neznámych, u ktorých nebola identifikovaná krajina pôvodu, aj
keď sa veľakrát vie i meno a môţe sa predpokladať národnosť,
bolo 41 213.
Najviac mŕtvych príslušníkov z cudzích krajín, ktoré sa k
obetiam hlásili podľa krajiny ich pôvodu a to :
8 346 Srbsko
3 970 Maďarsko
3 557 Rumunsko
3 525 Rusko
2 595 Taliansko
Z vyššie uvedeného počtu 8.346 obetí mali Srbi najväčšie
zastúpenie vo Veľkom Mederi a okolí, kde sa našlo presne
5.464 pochovaných Srbov.
Najviac obetí pochádzajúcich z Talianska sa našlo v Šamoríne.
Československá republika sa prihlásila k 8.328 obetiam pochovaným na svojom území v počte.
Zaujímavý údaj sa viaţe na tzv. Ríšske Nemecko, keď na
Slovensku malo pochovaných 117 obetí.
O osude cintorínov, kde boli pochovaní srbskí i ďalší vojaci
pochádzajúci z teritória bývalého Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, rozhodovali v roku 1923 spoločne Ministerstvo národnej obrany Československej republiky, Ministerstvo pre cirkevné záleţitosti Kráľovstva Srbov, Chorvátov a
Slovincov v spolupráci s Československo-juhoslovanskou ligou v Prahe a Juhoslovansko-československou ligou v Belehrade.
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Mesto Trenčín sa v Srbsku dostalo do povedomia v povojnových časoch prvej Československej republiky najmä vďaka
slovenským vojakom - príslušníkom 71. trenčianskeho pluku,
ktorí sa vzbúrili v Kragujevci na sklonku prvej svetovej vojny.
Mimoriadne väzby Trenčína s Kragujevcom prispeli zaiste k
tomu, ţe sa rozhodlo práve v Trenčíne vybudovať kaplnku kostnicu, v ktorej by boli sústredené kosti vojakov pochádzajúcich z teritória Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.
Dňa 6. novembra 1924 bol v Trenčíne podpísaný Protokol o
výstavbe kaplnky - kostnice v Trenčíne s kapacitou pre 180
exhumovaných obetí. Mestské zastupiteľstvo v roku 1925
uznesením rozhodlo, ţe vyčlení pozemok v susedstve mestského cintorína pre stavbu kaplnky - kostnice a darovalo ho
Kráľovstvu Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.
V tomto čase silnejúce vzťahy Trenčína a Kragujevca
umocnilo udelenie mestu Trenčín vysokého štátneho vyznamenania „Rad sv. Sávu III. stupňa“ v roku 1926 kráľom
Alexandrom I. Karadjordjevičom, mestu slávnostne odovzdaný práve pri príleţitosti posviacky kaplnky v Trenčíne. Slávnostná posviacka sa uskutočnila 6. mája 1928. Pri slávnosti
juhoslovanská strana symbolicky odovzdala kostnicu do starostlivosti mesta Trenčín. Na záver slávnosti zazneli národné
hymny oboch štátov v podaní vojenskej hudby.
Štatistika obetí prvej svetovej vojny pochovaných v Trenčíne potvrdzuje údaje, ţe tieto boli pochované na týchto
cintorínoch :
1. Na mestskom cintoríne bolo pochovaných 464 osôb, z toho
- jednotlivo – 425 hrobov,
- v hromadnom hrobe – ostatných 39 hrobov.
V zozname obetí je zaznamenaný jeden „Juhoslovan“ (asi
Slovinec), 41 Maďarov, 11 Nemcov, 58 Poliakov, 53 Rakú-
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šanov, 25 Rumunov, 48 Rusov a 16 neidentifikovaných (ale
ich mená sú známe, ide asi o Rumunov ).
Súpis obetí mestského cintorína pochádza z 30. augusta
1928 a sú na ňom príslušníci viacerých národov. V zozname
zostal len jeden „Juhoslovan“, pretoţe uţ v tom čase boli
vojaci pochádzajúci z teritória Kráľovstva Kráľovstva
Srbov, Chorvátov a Slovincov exhumovaní a prenesení do
postavenej kaplnky. K tomuto cintorínu existujú dva plány.
Jeden je písaný nemecky - Militärfriedhof in Trencsén
gemeinsammer (orts) friedhof z 20. marca 1918 vypracovaný oddelením c. k. vojenského staviteľstva v Prešporku a
druhý písaný po slovensky s vyznačenými 18 hrobmi exhumovaných príslušníkov Kráľovstva Srbov, Chorvátov a
Slovincov.
2. Na rímsko-katolíckom cintoríne – boli iba dva hroby vojenské.
3. Na evanjelickom cintoríne – boli najmä ríšski Nemci, celkove pochovaných 7 osôb.
4. Na ţidovskom cintoríne – 19 osôb, z toho : 11 československých štátnych príslušníkov, 3 Maďari, 2 Poliaci, 1 Rakúšan a 1 Rumun.
5. Na vojenskom cintoríne v uzavretom vojenskom priestore v
Trenčíne – Zábraní, ktorého majiteľom je vojenská správa,
bolo podľa knihy pochovaných uvedených 773 mien. Z
toho dve mená dvakrát uvedené, čiţe spolu 771 mien.

Návšteva anglickej kráľovnej na Slovensku
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Dňa 23. októbra 2008, krátko pred pol dvanástou pristál na
bratislavskom letisku M. R. Štefánika letecký špeciál s kráľovnou Veľkej Británie Alţbetou 2. a jej manţelom prin-

com Filipom. Bola to vôbec prvá návšteva vládnuceho britského monarchu. Po vystúpení z lietadla privítal kráľovnú
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Ján Kubiš.
Kolóna so vzácnou návštevou sa potom presunula do Prezidentského paláca, kde za zvuku slávnostných fanfár na nádvorí privítal hostí prezident Ivan Gašparovič s manţelkou
Silviou. Nepochybne zaujímavým momentom bolo, ţe pre
Alţbetu 2. dvojica mladých ľudí oblečených v krojoch mala
pre ňu pripravený na podnose chlieb a soľ, ale ona bez
odštipnutia kúska odišla ďalej. Zrejme protokol zabudol na
túto skutočnosť. Na počesť hostí zaznela najskôr britská a po
nej slovenská hymna. Následne prijala kráľovná Alţbeta 2.
čestné hlásenie dôstojníka Čestnej stráţe plukovníka Rudolfa
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Kebíska a v sprievode prezidenta Slovenskej republiky Ivana
Gašparoviča vykonala prehliadku nastúpenej jednotky Čestnej
stráţe, ktorá ju pozdravila jednohlasným „Sláva“. Potom
prešli do Prezidentského paláca
Počas zhruba 30 hodinového pobytu na Slovensku Alţbeta
2. s princom Filipom okrem Bratislavy, navštívili
hrad
Devín
a
v nasledujúci deň
zavítali do Popradu
a Vysokých Tatier.
Na návšteve, ktorá
sa konala na pozvanie
prezidenta
Slovenskej
republiky Ivana Gašparoviča, hostí sprevádzal minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska David Miliband. Slovensko bolo jednou z troch
krajín mimo krajín Commonwealthu, ktoré Alţbeta 2. navštívila tento rok. V apríli to bola návšteva Turecka a na Slovensko pricestoval britský kráľovský pár priamo zo Slovinska.
Na pravé poludnie sa kráľovský pár stretol s občanmi
hlavného mesta pri prechádzke Primaciálnym a Hlavným námestím. Následne sa zúčastnili recepcie podávanej veľvyslancom Michaelom Robertsom v Miestodrţiteľskom paláci, na
ktorej sa zúčastnili viaceré významné slovenské osobnosti. Po
recepcii absolvoval kráľovský pár súkromný obed s predsedom parlamentu Pavlom Paškom, premiérom Robertom
Ficom a ministrom zahraničných vecí Jánom Kubišom. Popoludní, od 15:00 h hostí čakal bohatý program na
Devíne, ktorý sa stal oslavou obnoveného partnerstva medzi
Veľkou Britániou a Slovenskom. Pri tejto príleţitosti sa krá939

ľovský pár stretol s našimi veteránmi západného frontu, sirom
Nicholasom Wintonom a ním v roku 1939 zachránenými deťmi. Po prehliadke zrúcanín hradu Devín poloţilo Jej Veličenstvo pri Bráne slobody veniec obetiam komunizmu a
odhalilo pamätník Ţeleznej opony. Prvý deň návštevy bol
zakončený štátnym banketom vo večerných hodinách podávaného prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom a jeho manţelkou Silviou Gašparovičovou v koncertnej sieni
Slovenskej filharmónie
v bratislavskej Redute.
V druhý deň návštevy
oficiálnej návštevy britského kráľovského páru
na Slovensku sa premiestnil z Bratislavy do
Popradu
a Vysokých
Tatier. Na pravé poludnie sa v sprievode prezidentského páru prešli
po Starom Smokovci a
vyviezli sa na Hrebienok, kde sa zoznámil kráľovský pár s
Tatrami, ich obyvateľmi a tradíciami. Pri tejto príleţitosti bol
slávnostne pomenovaný chodník vybudovaný v rámci projektu
Tatry bez bariér. Následne sa program britského kráľovského
páru načas rozdelil, keď kráľovná Alţbeta 2. si v sprievode
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča prezrela
kostol Svätého Juraja s historickým oltárom Majstra Pavla v
Spišskej Sobote. Spojenie medzi klasickým rezbárskym umením a súčasnými tvorcami predstavili drevorezbári, námestie v
Spišskej Sobote a do príjemnej pohody zapadlo vystúpenie
rómskej hudby a slovenských folklórnych tanečníkov. Princ
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Filip v tomto čase sa zatiaľ v Starom Smokovci spolu so
Silviou Gašparovičovou zastavil na konferencii Tatranskej
školy regionálneho rozvoja. Princ Filip, ktorý bol dlhé roky
predsedom Svetového fondu na ochranu prírody (World
Wildlife Fund, WWF), ako symbol revitalizácie Tatier zasadí
strom. Potom si v Hoteli Aquacity v Poprade vypočuli argumenty mladých „advokátov klímy“ pracujúcich v rámci projektu Britskej rady na Slovensku a prezrú si expozíciu o
geotermálnom fungovaní akvaparku. Kráľovský pár sa opäť
stretol okolo 13 h v Poprade, kde sa so zlatým víťazom z
olympijských hier v Pekingu vo vodnom slalome Michalom
Martikánom a jeho priateľom, strieborným olympionikom,
Britom Davidom Florenceom. Na záver návštevy zavítala
kráľovná Alţbeta 2. a princ Filip na popradský zimný štadión,
kde sa uskutočnilo priateľské hokejové stretnutie medzi miestnym HC Poprad a anglickým tímom Guildford Flames. Po
vhodení puku v úvode zápasu kráľovnou Alţbetou 2. a niekoľkých minútach zápasu britský kráľovský pár odiešiel na
letisko v Popradu a odletel do vlasti
Alţbeta 2. je najdlhšie vládnuca panovníčka na svete. Funkcie sa ujala vo februári 1952 po smrti svojho otca Georgea 6.
Alţbeta 2. sa narodila v Londýne 21. apríla 1926, bola prvé
dieťa vojvodu a vojvodkyne z Yorku. Vojvodu z Edinburghu
si vzala 20. novembra 1947. Kráľovský pár má štyri deti.
Alţbeta uţ precestovala viac ako ktorýkoľvek iný panovník v
histórii. Od roku 1952 kráľovná navštívila viac ako 325 krajín,
vrátane opakovaných návštev. Alţbeta 2. sprevádzaná vojvodom z Edinburghu kaţdý rok navštívi dve krajiny mimo Spojeného kráľovstva, pravidelne tieţ obchádza svoje domény a
členské krajiny Commonwealthu. Doteraz Slovensko navštívili kráľovskí synovia - princovia Charles a Andrew. V roku
1991 princ a princezná z Walesu, Charles a Diana, navštívili
Bratislavu. Princ Charles zavítal na Slovensko druhýkrát v
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roku 2000, keď navštívil Bratislavu a Banskú Bystricu. Princ
Andrew, vojvoda z Yorku, bol na Slovensku v roku 2005.
Vlastné poznámky

Svätý František Xaverský je patrónom mesta
Trenčín a okolia
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Na sviatok sv. Františka Xaverského dňa 3. decembra 2008
smerovali kroky mnohých Trenčanov do kostola piaristov,
keďţe všetky kostoly v ten večer boli zatvorené, bohosluţby
sa tam nekonali. Všetko bolo vykonané zámerne, lebo kostol
piaristov je nielen patrónom tohto kostola, ale aj celého mesta
Trenčín.
Ako vznikla táto tradícia, hovorí história zaznamená
v kronike mesta Trenčín. Posviacka v tom čase jezuitského
kostola sa uskutočnila 1. júla 1657. Hlavný oltár bol postavený
k úcte veľkého jezuitu a apoštola Indie sv. Františka Xaverského. Vie sa o ňom, ţe sa narodil v šľachtickej rodine
7. apríla 1506 na zámku Xavier v Španielsku. Ako mladíka ho
rodičia poslali študovať na vysokú školu do Paríţa, kde sa
zoznámil so sv. Ignácom z Loyoly, zakladateľom rádu jezuitov, do ktorého aj vstúpil. Ţil v len Bohu a láske k blíţnemu. V roku 1541 bol vyslaný za misionára do Indie, kde
hlásal učenie Krista ukriţovaného. Obrátil tisíce pohanov na
kresťanskú vieru a pokrstil ich. Uţ bol na sklonku ţivota,
vyčerpaný apoštolskou prácou, ale silný duchom, aby išiel ešte
do Číny. Cestou však ťaţko ochorel a odovzdaný do vôle
Boţej zomrel v najväčšej biede 2. decembra 1552. Pápeţ
Gregor 15. ho vyhlásil za svätého v roku 1622.
Čo ovplyvnilo rozhodnutie Trenčanov v prvú októbrovú nedeľu 1710, ţe mesto Trenčín si zvolilo sv. Františka Xaverského za svojho patróna a orodovníka ? Odpoveď nám
podávajú historické dokumenty. „Na začiatku 18. storočia bolo mesto Trenčín uzavreté zo všetkých strán. Trenčiansky hrad
okupovalo rakúske vojsko a okolo mesta kurucké vojská Františka Rákócziho 2. Nešťastný osud mesta sa naplnil 14. mája
1708, keď celé mesto vyhorelo a ľudia zomierali hladom.
Podľa úradného záznamu jedli ako divá zver trávu a za jeden
mesiac zomrelo do 600 Trenčanov. František Rákóczi 2. dňa
3. augusta 1708 utrpel poráţku od rakúskeho generála Heistera
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pri Hamroch, pri ktorej vylialo svoju krv asi 3000 kurucov,
medzi ktorými bola väčšina Slovákov. Za krátko prišla na
mesto ďalšia pohroma v podobe moru. Vyhladovaný ľud mrel
hromadne, keď v krátkom čase zomrelo 1600 jeho obyvateľov. Táto hrôza vyvrcholila v roku 1710. V úradných záznamoch mesta Trenčín z roku 1712 sa uvádza, ţe keď pred
týmito nepokojnými časmi malo slobodné kráľovské mesto
Trenčín 7884 obyvateľov, tak ten ich počet klesol sotva na
3000 obyvateľov. Keď uţ Trenčania nestačili so svojimi
silami, obrátili sa na Všemohúceho a jeho vyznávača sv. Františka Xaverského. Pokánie, modlitba a prijímanie Sviatosti oltárnej boli ch obrannou zbraňou proti neviditeľnému nepriateľovi. Otec vyslyšal ich vzdychy a horúce modlitby, ktoré za
nich predloţil pred trónom Boţím sv. František Xaverský,
vyvolený za patróna mesta Trenčín a jeho okolia a zmiloval sa
nad úbohými a ubitými Trenčanmi. Mestský magistrát potom
písomne zloţil sľub vernosti Bohu a jeho apoštolskému
sluţobníkovi sv. Františkovi Xaverskému.
Farské listy december 2008
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Pomôcky použité pri písaní kronikárskeho záznamu
Mesta Trenčín za rok 2008
Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej
rady v Trenčíne;
Knižné vydanie „Trenčín v štatistických údajoch,
tabuľkách a číslach za rok 2008“;
Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské
listy;
Aktuality stiahnuté z webových stránok internetu;
Vlastné poznámky a vlastné fotografie z účasti na
podujatiach.
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Záverečné ustanovenie
Návrh kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2008
bol po vypracovaní kronikárom prerokovaný na rokovaní
Rady mesta Trenčín dňa 19. marca 2009, ktorá ho svojím
uznesením č. 414 vzala na vedomie. Vznesené pripomienky
boli doplnené a upravené.
V Trenčíne 1. júna 2009

–––––––––––––––––––––––––––––

Ing. František Sádecký
prednostka 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 12.03.2009

Náv rh
kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín
za rok 2008

Predkladá :
Ing. František Sádecký,
prednosta MsÚ v Trenčíne

Návrh na uznesenie :
Mestská rada v Trenčíne
schvaľuje
kronikársky záznam Mesta Trenčín
za rok 2008

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

Stanovisko komisie kultúry MsZ v Trenčíne zo dňa 10.02.2009 :
„Komisia berie na vedomie kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 2008 a odporúča
Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie“.

V Trenčíne 27.01.2009
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2008
bol predloţený na rokovanie Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčíne dňa 10. februára 2009, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia :
„Komisia kultúry berie na vedomie kronikársky záznam mesta Trenčín za
rok 2008 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“
Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2008 bol vypracovaný v súlade
s platnou Smernicou primátora Mesta Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín
a Metodikou písania kroniky mesta Trenčín, ktoré boli schválené Mestskou
radou v Trenčíne uznesením č. 522 zo dňa 15.mája 2004.
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 ţivota a ţivota cirkví, 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 ilustrovaný fotografiami na 98 % zhotovených
kronikárom na podujatiach, ako i fotografiami od iných autorov, prípadne
grafmi, plánmi a podobne.
Kronikársky záznam v roku 2008 zaznamenal viacero významných
udalostí, z ktorých treba spomenúť :
 rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne, ktoré prijali
uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta Trenčín
 tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov
 dňom 1. januára 2008 vstúpilo Výstavisko Trenčín mesto módy s novým
obchodným názvom Expo Center a.s. Trenčín
 dňa 4. januára 2008 uvoľnená poslankyňa pre výkon funkcie Mesta Trenčín
Janka Fabová zablahoţelala Silvii Beňovej z Dubnice n/V. k narodeniu
dcérky Emy, prvého dieťaťa narodeného v trenčianskej nemocnici
 dňa 8. januára 2008 vernisáţ výstavy „Insitné umenie z Kovačice“
 seminár „Regionálna inovačná stratégia vo svetle budúcnosti“ dňa 10. januára
2008
 v dňoch 10. aţ 13. januára 2008 sa Mesto Trenčín zúčastnilo 17. ročníka
medzinárodného veľtrhu turistických moţností Región Tour v Brne
 realizácia vzdelávacieho projektu Bezpečná komunita – Komunita je náš
domov Policajným zborom Slovenskej republiky od januára 2008
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 dňa 15. januára 2008 vernisáţ výstavy fotografií Richarda Hlavňu
„Rumunsko 2007“
 od 15. januára do 15. februára 2008 prebiehal zápis predškolákov do prvých
tried základných škôl
 dňa 17. januára 2008 vyhlásili v Trenčíne výsledky ankety „TOP FUTSAL
2007“, ktorým sa stal úradujúci majster SR Slov-matic TOTO Bratislava
 v dňoch 17. aţ 20. januára 2008 sa mesto Trenčín zúčastnilo 14. ročníka
medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave
 dňa 19. januára 2008 sa uskutočnil v Trenčíne 19. ročník Majstrovstiev
Slovenska v make-up
 dňa 20. januára 2008 sa uskutočnila hodnotiaca konferencia Oblastného
futbalového zväzu
 tlačová konferencia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne dňa 22. januára 2008, na ktorej bola zhodnotená činnosť inštitúcie
za rok 2007
 dňa 22. januára 2008 sa uskutočnil v Trenčíne 2. ročník vedeckej konferencie
pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve
 dňa 24. januára 2008 Mesto Trenčín odovzdalo pre potreby návštevníkov
Klubu seniorov v Trenčíne masáţne lôţko v hodnote 87.500,- Sk
 dňa 25. januára 2008 poslanecký výjazd členov Hnutia za demokratické
Slovensko v Trenčianskom kraji a v meste Trenčín
 dňa 25. januára 2008 zomrel v Bratislave spisovateľ pre deti, trenčiansky
rodák Mgr. Pavol Pavlenda
 od 25. januára 2008 Fakultná nemocnica v Trenčíne umoţnila pacientom
úrazovej chirurgie pobyt v nadštandardne vybavených izbách
 dňa 25. januára 2008 sa uskutočnila prezentácia novej knihy Rudolfa Dobiáš a
„Znovuzrodenie“
 v dňoch 26. aţ 27. januára 2008 sa konala v Trenčíne Medzinárodná výstava
psov všetkých plemien
 dňa 28. januára 2008 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Študentského
fóra mesta Trenčín
 dňa 29. januára 2008 pamätníci občianskeho zdruţenia MY 68 si pripomenuli
39. výročie upálenie Jána Palacha na Václavskom námestí v Prahe, ako jeho
protestu proti okupácii Československa Sovietskymi vojskami pri mórovom
stĺpe
 webová stránka Mesta Trenčín bola najnavštevovanejšou webovou stránkou
miest a obcí na Slovensku
 dňa 1. februára 2008 sa občania mesta Trenčín rozlúčili na Mierovom námestí
s autobusom továrenskej značky Ikarus (harmonika), ktorý dvadsať rokov
slúţil trenčianskej verejnosti. Súčasne bolo odovzdaných päť nových
autobusov továrenskej značky Karosa Citelis
 dňa 1. februára 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Stretnutie – Setkání“
 dňa 4. februára vernisáţ výstavy obrazov Jaroslava Salaya „Maľby“
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 dňa 4. februára 2008 sa v Kultúrnom stredisku Trenčín – Kubra uskutočnilo
tradičné podujatie pochovávanie basy, ktorým sa začalo 40 ročné obdobie
pôstu a prípravy pred Veľkou nocou
 dňa 5. februára 2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie čelných
predstaviteľov Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a Mesta Zlín PhDr.
Ireny Ondrovej
 dňa 6. februára 2008 veliteľské zhromaţdenie veliteľa Pozemných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajora Ing. Milana Maxima za
účasti náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej armády generála Ing.
Ľubomíra Bulíka
 dňa 6. februára 2008 sa v Trenčíne odohral exhibičný hokejový zápas medzi
extraligovou Duklou Trenčín a priaznivcami Fan Klubu Dukly Trenčín
 dňa 7. februára 2008 odovzdal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. prezidentovi Slovenskej
republiky Ivanovi Gašparovičovi Zlatú medailu Maximiliána Hella, ktorá mu
bola udelená pri príleţitosti 10. výročia vzniku Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka
 v meste Trenčín na monitorovanie verejných priestorov pribudlo k doterajším
16 kamerám 6 nových kamier (4 statické a 2 otočné)
 dňa 8. februára 2008 si na slávnostnej akadémii pripomenulo Osemročné
športové gymnázium 25. výročie svojej úspešnej vzdelávacej a športovej
činnosti
 dňa 12. februára 2008 prijal primátor Mesta Trenčín delegáciu organizácie
telesne postihnutých občanov
 dňa 13. februára 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne priebeţné hodnotenie
výchovno-vzdelávacích projektov materských škôl
 v dňoch 13. aţ 17. februára 2008 sa zúčastnil Detský folklórny súbor
Kornička folklórneho festivalu v Litve
 dňa 14. februára 2008 prezentoval Slavo Kalný v Trenčíne svoju novú knihu
„Bombardovanie Apolky“, ktorá je spojená so ţivotom Beatrix Čelkovej –
Pospíšilovej
 dňa 14. februára 2008 mladí občania mesta na sviatok sv. Valentína podporili
akciu dobrovoľným darovaním krvi – „Valentínska kvapka krvi“
 v dňoch 14. aţ 17. februára 2008 sa Mesto Trenčín predstavilo na 17. ročníku
veľtrhu cestovného ruchu v Prahe Holiday World 2008 v rámci expozície
Trenčianskeho samosprávneho kraja
 dňa 15. februára 2008 sa prezentoval nepočujúci umelec Stanislav Lubina
z Nemšovej so svojou jedinečnou učebnicou o posunkovej reči
 dňa 16. februára 2008 regionálni futbaloví rozhodcovia odovzdali finančný
výťaţok z plesu futbalových rozhodcov na zakúpenie vecí pre pacientov
geriatrického oddelenia
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 dňa 18. februára 2008 vymenoval prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. za rektora Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
 dňa 21. februára 2008 sa uskutočnilo spoločné rokovanie primátora Mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera s predstaviteľmi krajskej a okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne
 dňa 21. februára vernisáţ výstavy „Prvá olympiáda 4 slovenskými očami“
v Bratislave, ktorej autormi boli trenčiansky fotografista Radovan Stoklasa a
Jana Šebestová
 dňa 26. februára 2008 sa uskutočnilo novoročné stretnutie primátora Mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera so zástupcami cirkví a náboţenských
denominácií
 dňa 26. februára 2008 sa uskutočnilo novoročné stretnutie primátora Mesta
Trenčín Ing. Branislava Cellera s organizátormi a tvorcami kultúry v Trenčíne
 dňa 26. februára 2008 sa uskutočnil v Trenčíne 1. ročník Kongres pilotného
europrojektu o popularizácii vedy a výskumu medzi študentmi Trenčianskeho
kraja
 dňa 27. februára 2008 sa uskutočnilo zasadnutie študentského fóra
 dňa 27. februára 2008 sa uskutočnila prezentácia novej knihy Jozefa
Koreného „Slovenské barety v sluţbách mieru“
 dňa 28. februára sa uskutočnil 3. ročník podujatia „Trenčiansky robotický
deň“
 v dňoch 28. aţ 29. februára 2008 sa uskutočnila jarná časť 41. ročníka
medzinárodnej výstavy módy a odievania Trenčín mesto módy
 dňa 29. februára 2008 odštartovala Zuzana Smatanová so svojou kapelou
tohoročnú koncertnú sezónu vystúpením v Trenčíne
 od 1. marca 2008 bola zrušená pobočka Colného úradu v Trenčíne na Ulici
K Výstavisku
 dňa 1. marca 2008 sa uskutočnila prednáška „Vesmír, veda a filozofia“ s prof.
RNDr. Jozefom Krempašským, DrSc. a RNDr. Jířím Grygarom, CSc.
 od 1. do 31. marca 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne jarné upratovanie
 dňa 6. marca 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2007
 dňa 6. marca bolo slávnostne otvorené stavenisko novej zástavby v lokalite
bývalého bitúnku na Električnej ulici
 dňa 7. marca vernisáţ výstavy 5. ročníka výstavy výtvarných a literárnych
prác detí základných škôl „V rozprávke je to tak“
 dňa 10. marca 2008 sa prezentovali na podujatí „Hovory o slovenskej
literatúre“ spisovatelia Silvester Lavrík, Karol Horváth a Gabriela Alexová
 dňa 10. marca 2008 prezentoval svoju najnovšiu tretiu zbierku piesní „Ľudové
piesne, spevné a tanečné tradície spod Bielych Karpát“ Ing. Jozef Lehocký
 dňa 11. marca 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy výtvarných prác
šestnásťročnej mentálne retardovanej Natálie Šebovej
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 v dňoch 11. aţ 12. marca 2008 sa uskutočnila medzinárodná vedecká
konferencia „Pedagogická spôsobilosť učiteľov vysokých škôl“
 dňa 12. marca sa uskutočnilo zasadnutie trenčianskeho Detského parlamentu
 dňa 12. marca 2008 Verejná kniţnica M. Rešetku prezentovala biografický
slovník „Významné ţeny Slovenska“
 od 13. do 15. marca 2008 sa konal v Trenčín 16. ročník medzinárodného
kozmetického veľtrhu Beauty® Forum Slovakia
 dňa 18. marca 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Európske karikatúry –
Tri storočia histórie cez kresby v tlači“
 dňa 18. marca 2008 sa uskutočnilo krajské kolo prednesu poézie a prózy
„Vansovej Lomnička“
 dňa 19. marca 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne zábavno-kultúrne podujatie pri
príleţitosti Svetového dňa vody
 v dňoch 21. aţ 23. marca 2008 si hokejová prípravka Dukly Trenčín priniesla
víťazstvo z medzinárodného hokejového turnaja „Budapest Cup 2008“
 dňa 24. marca 2008 sa vybraní členovia Karate Klub Európa v Trenčíne
úspešne reprezentovali na medzinárodnej súťaţi US Open-Junior Olympic
Karate Championschip v Las Vegas
 v dňoch 27. aţ 28. marca 2008 sa uskutočnila v Trenčíne medzinárodná
vedecká konferencia „Fenomén Holocaustu – ídeové korene, príčiny, priebeh
a dôsledky“
 dňa 27. marca 2008 prezentoval spisovateľ Ján Solovič svoju poslednú knihu
„Moje radosti s podtitulom Polstoročie s ochotníkmi 1956 – 2006“
 dňa 28. marca 2008 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pri
príleţitosti Dňa učiteľov ocenil dvanásť trenčianskych pedagógov
 dňa 28. marca sa uskutočnila vernisáţ výstavy učiteľov výtvarného oddelenia
Základnej umeleckej školy v Trenčíne
 dňa 29. marca 2008 v ranných hodinách spílili storočné ginko dvojlaločné pri
mestskom parku
 dňa 31. marca 2008 juniorskí hokejisti Dukly Trenčín sa stali majstrami SR
pred rovesníkmi z Košíc
 dňa 3. apríla 2008 bolo v priestoroch firmy BOST a.s. Trenčín slávnostne
otvorené Medzinárodné vzdelávacie centrum
 dňa 3. apríla 2008 prezentácia novej knihy Ireny Breţnej „Na slepačích
krídlach“
 dňa 4. apríla sa uskutočnila vernisáţ výstavy z tvorby sklárskeho výtvarníka
Paľa Macha a súťaţnej prehliadky výtvarných prác ţiakov základných
umeleckých škôl Trenčianskeho kraja
 dňa 5. apríla 2008 získalo v Prešove titul majstra SR badmintonové druţstvo
M-Šport Trenčín
 z medzinárodného hokejového turnaja piatych ročníkov prípraviek v Trenčíne
uskutočnený v dňoch 5. a 6. apríla 2008 si víťazstvo odnieslo druţstvo
z Karvinej a Trenčín skončil na treťom mieste za Budapešťou
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 dňa 8. apríla 2008 prijal primátor Ing. Branislav Celler juniorské hokejové
druţstvo Dukly Trenčín, ktoré získalo majstrovský titul
 v dňoch 8. aţ 9. apríla 2008 sa uskutočnil v Trenčíne vedecký seminár „Šport
ako fenomén v československých vzťahoch“
 od 9. do 12. apríla sa konali v Trenčíne špecializované výstavy –
„Záhradkár“, „Včelár“, „Zdravý ţivotný štýl“, „Keramika a sklo“
a „Poľovníctvo a rybárstvo“
 dňa 10. apríla 2008 sa prezentoval so svojou poslednou knihou religionista,
univerzitný profesor PhDr. Ján Komorovský „Boţí štát v pralesoch
a savanách Paraguaya“
 dňa 10. apríla 2008 si mesto Trenčín pripomenulo pri pamätníku umučených
v lesoparku Brezina 63. výročie oslobodenia
 dňa 10. apríla 2008 na 10. ročníku Zdravý ţivotný štýl usporiadala TnU AD
vedeckú konferenciu „Ošetrovateľstvo a zdravie“
 v mesiaci apríl 2008 Mesto Trenčín v súvislosti s prechodom na novú menu
euro spracovalo plány s podrobným určením nevyhnutných úloh vo všetkých
oblastiach
 hokejová prípravka 4. tried Dukly Trenčín zvíťazila na medzinárodnom
turnaji v Trenčíne v dňoch 12. aţ 13. apríla 2008
 dňa 15. apríla 2008 sa konala inaugurácia dekana Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Dušana Barana, PhD.
 dňa 16. apríla 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne vyhodnotenie a ocenenie
najlepších športovcov Trenčianskeho kraja
 dňa 17. apríla 2008 sa uskutočnilo 17. apríla 2008 valné zhromaţdenie
Trenčianskej jazzovej spoločnosti, ktoré zvolilo do funkcie jeho predsedu
MUDr. Svetozára Drobu
 v dňoch 17. aţ 19. apríla 2008 sa konala v Trenčíne prehliadka filmov
z medzinárodného festivalu filmov „EkoTopFilm 2008 – Tour Slovensko“
 dňa 21. apríla 2008 odovzdanie do uţívania novej učebne informatiky na ZŠ
Trenčín, Novomeského
 dňa 21. apríla 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Miesta, ktoré mám rád“
realizovaný Trenčianskou nadáciou
 od 22. do 1. mája 2008 sa organizovali v Trenčíne „Lesnícke dni“, určené
širokej verejnosti
 dňa 24. apríla 2008 sa uskutočnil 10. ročník regionálnej speváckej súťaţe
ţiakov špeciálnych škôl „Trenčiansky slávik 2008“
 dňa 24. apríla 2008 bola prezentovaný najnovší kniţný titul „Ovčiarstvo na
Slovensku – história a technológia“ od autorského kolektívu pod vedením
Ing. Jána Keresteša
 dňa 25. apríla 2008 autorská výstava Andreja a Martina Augustínových
 dňa 25. apríla 2008 odhalenie drevenej plastiky majstra rezbára Vladimíra
Morávka v lesoparku Brezina pri príleţitosti Lesníckych dní
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 dňa 27. apríla 2008 prijalo v Trenčíne 206 birmovancov sviatosť birmovania
 dňa 29. apríla 2008 stretnutie čitateľov so spisovateľkou Katarínou
Hudecovou pri prezentácii jej najnovšej knihy „Trblietanie na oblohe“
 v dňoch 29. a 30. apríl 2008 v Trenčíne sa uskutočnil 4. ročník medzinárodnej
zdravotníckej a farmaceutickej výstavy „Medipharm 2008“
 dňa 3. mája 2008 na objednávku mesta Trenčín realizovalo 19 writerov
v podchode na Hasičskej ulici svoje graffiti-art
 dňa 3. mája 2008 sa organizovalo pri horárni Soblahov tradičné zábavné
podujatie pre deti „ZOO domácich zvierat“
 v dňoch 4. a 5. mája 2008 v Trenčíne sa uskutočnili majstrovstvá SR
v kolkoch ţien a Jana Bošniaková z Trenčína získala majstrovský titul
 dňa 5. mája 2008 sa uskutočnilo slávnostné zhromaţdenie Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne k oslavám patróna
hasičov sv. Floriána, na ktorom bolo ocenených 18 hasičov z Trenčianskeho
kraja
 dňa 7. mája 2008 sa uskutočnil kultúrny program detí z trenčianskych
materských škôl venovaný sviatku Dňa matiek
 dňa 8. mája 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
regionálneho historika PhDr. Milana Šišmiša pri príleţitosti jeho ţivotného
jubilea 70. rokov
 dňa 9. mája 2008 vernisáţ filatelistickej výstavy „Veľká vlastenecká vojna
ZSSR 1941 – 1945 v zrkadle poštovo – filatelistických dokumentov“
 dňa 10. mája 2008 sa uskutočnilo podujatie „Míľa pre mamu“
 dňa 11. mája 2008 vernisáţ výstavy „Výtvarné spektrum Trenčianskeho
kraja“
 dňa 12. mája 2008 sa stretla herečka Mária Kráľovičová v Centre seniorov so
staršími občanmi mesta
 dňa 14. mája 2008 ocenila Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek
štyri zdravotné sestry ocenením „Biely kríţ“
 16. mája 2008 vernisáţ výstavy maliara Jána Hlavatého a prezentácia
publikácie „Výtvarné umenie v Trenčíne – výtvarní umelci narodení koncom
19. storočia do roku 1920“
 v dňoch 16. aţ 18. mája 2008 sa uskutočnil na Ostrove 6. ročník
motoristického zrazu
 dňa 17. mája 2008 sa uskutočnilo celoeurópske podujatie „Noc múzeí
a galérií“
 dňa 18. mája 2008 oţilo podujatie KORZO na Mierovom námestí
 v mesiacoch máj a jún 2008 predstavili historická skupina Normani pre
návštevníkov Trenčianskeho hradu hru „Legenda o drakovi a rytierovi“
 dňa 19. mája 2008 sa uskutočnil na Trenčianskom hrade „Festival
slovenských múzeí“
 dňa 19. mája 2008 sa uskutočnila vernisáţ prác maturantov Strednej
umeleckej školy v Trenčíne
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 dňa 20. mája 2008 sa uskutočnila vernisáţ súťaţnej výstavy 12. ročníka
„AMFO Trenčianskeho kraja“
 dňa 22. mája 2008 popoludnie umeleckého slova, spevu a hudby pri
príleţitosti Dňa matiek
 dňa 22. mája 2008 si Gymnázium Ľ. Štúra pripomenulo 100. výročie
narodenia nestora slovenskej amatérskej astronómie stredoškolského
profesora Alojza Cvacha
 v dňoch 22. a 23. mája 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie členov
Zdruţenia primátorov krajských miest K-8
 dňa 24. mája 2008 mesto Trenčín sa stalo mestom klaunov
 dňa 25. mája 2008 sa uskutočnil 4. ročník lesného behu „Beh trenčianskou
Brezinou“
 dňa 27. mája 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy obrazov z hodvábu od
autorky Sylvette Mathiue d´Ault z Francúzska
 dňa 28. mája 2008 sa uskutočnil v Trenčíne „Challenge Day – Deň výzvy
2008“ známe svojím masovým športovaním, v ktorom Trenčín vyhral nad
svojím súperom z Košíc
 v dňoch 30. a 31. mája sa konal v Trenčíne 6. ročník medzinárodnej výstavy
vína, vody a destilátov „Vinum Laugarício“
 dňa 31. mája 2008 sa zastavila na trenčianskej ţelezničnej stanici vlaková
súprava s názvom „Kinomatovlak“, premietajúce detské filmy pre deti
 dňa 31. mája 2008 sa futbalisti AS Trenčín po neúspešnej futbalovej sezóne
rozlúčili s najvyššou súťaţou
 dňa 1. júna 2008 sa následkom silného daţďa prepadla časť strechy
nákupného obchodného strediska Magnus Center
 dňa 3. júna 2008 sa uskutočnil 11. ročník športovej olympiády ţiakov prvého
stupňa trenčianskych základných škôl
 dňa 3. júna 2008 v detskom sociálnom zariadení DEMY sa uskutočnilo
tradičné podujatie „Čarbičky – Farbičky“
 v dňoch 5. a 6. júna 2008 si Mesto Trenčín pripomenulo 90. výročie vzbury
a popravy 44 príslušníkov 71. pešieho pluku v srbskom Kragujevaci pietnym
aktom v kasárňach SNP a na mestskom cintoríne
 dňa 6. júna 2008 sa uskutočnila pre ţiakov základných škôl a ich rodičov
prezentácia najmodernejšej stavebnej a dopravnej techniky
 dňa 8. júna 2008 vernisáţ výstavy obrazov Mgr. Márie Auerovej – Griešovej
pod názvom „Roztancovaný svet“
 dňa 9. júna 2008 vernisáţ výstavy „Modely – Hobby 2008“
 dňa 10. júna 2008 sa uskutočnil 2. ročník súťaţe ţiakov základných
a stredných škôl „Veda a výskum očami študentov“
 dňa 12. júna 2008 prezentácia knihy „Voda a chlad“
 dňa 14. júna 2008 v rámci Svetového dňa Červeného kríţa slávnostne prevzali
mnohonásobní dobrovoľní darcovia krvi zlaté a diamantové medaile Jána
Jánského a Jána Kňazovického
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 dňa 17. júna 2008 sa uskutočnil 1. ročník „Bienále amatérskej a detskej
keramiky“
 dňa 18. júna 2008 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším
ţiakom základných škôl v Trenčíne „Detská osobnosť mesta Trenčín“
 dňa 20. júna 2008 vyvrcholili oslavy 90. výročia vzbury vojakov 71. pešieho
pluku. trenčianskeho v Kragujevaci na Stanovljanskom poli za účasti
delegácie Mesta Trenčín
 dňa 20. júna 2008 vernisáţ výstavy z tvorby Vladimíra Kováča
 dňa 23. júna 2008 sa uskutočnilo vyhodnotenie školských časopisov
základných škôl Trenčianskeho okresu
 dňa 24. júna pietny akt a odborný vedecký seminár k 110. výročiu narodenia
generála Štefana Jurecha
 dňa 24. júna 2008 vyhodnotenie medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov
ZŠ „Čítajme všetci, čítanie je super“
 dňa 25. júna 2008 bol poloţený základný kameň nového Nákupno –
zábavného centra Laugarício
 dňa 25. júna 2008 odovzdanie do uţívania detského ihriska „Pádivec“ na
Sihoti
 dňa 25. júna 2008 prezentácia knihy Jaroslava Pádivého „Karol Pádivý –
v spomienkach a dokumentoch“
 dňa 27.júna 2008 slávnostné otvorenie 16. ročníka MFF ArtFilm
 v dňoch 27. aţ 29. júna 2009 sa uskutočnili v Trenčíne dve obľúbené výstavy
„Kôň 2008“ a „Auto – Moto schow“
 dňa 28. júna 2008 vyvrcholil 21. ročník Akadémie tretieho veku v Trenčíne
 dňa 29. júna 2008 sa stalo druţstvo Rangers Trenčín víťazom Trenčianskej
hokejbalovej ligy
 dňa 3. júla bola sprístupnená výstava „Slovenské euromince“
 dňa 5. júla 2008 sa uskutočnil 17. ročník turisticko-pivného pochodu
„Kukanova desina“
 dňa 5. júla 2008 sa uskutočnil splav netradičných korábov „Splanekor“
 dňa 5. júla 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne on-line korčuľovanie na
Soblahovskej ulici
 dňa 5. júla 2008 sa Futbalový klub Sokol Záblatie stal víťazom 18. ročníka
medzinárodného turnaja obcí s názvom Záblatie v poľskej obci Zablocie
 dňa 8. júla 2008 ministri financií členských štátov Európskej únie odsúhlasili
pre Slovensko konverzný kurz na úrovni 30,126 Sk za jedno euro
 dňa 8. júla 2008 bola odhalená pamätná tabuľa o ukončení rekonštrukčných
prác farského kostola a jeho okolia
 dňa 11. júla 2008 mesto Trenčín zaţilo po prvýkrát povolený pochod
extrémistov do centra mesta
 do 11. do 15. júla sa konali promócie absolventov Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka
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 v polovici júla 2008 sa uskutočnil v Trenčíne celoslovenský stolnotenisový
turnaj veteránov
 dňa 17. júla 2008 slávnostne odovzdaný do uţívanie obchodný dom „DV
Centrum“ na Legionárskej ulici postaveného na lokalite bývalých
Masarykových kasární
 dňa 17. júla 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy fotografií „Pohoda vo veţi“
od Ctibora Bachratého
 v dňoch 18. aţ 19. júla 2008 sa uskutočnil 12. ročník festivalu „Baţant –
Pohoda“
 dňa 19. júla sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Ora et Arts“ na Skalke
 v dňoch 19. a 20. júla 2008 sa uskutočnila tradičná púť na Skalke, ktorá
vyvrcholila svätou omšou celebrovanou vojenským ordinárom Mons.
Františkom Rábekom
 dňa 25. júla 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
veľvyslanca Indonézskej republiky J.E. Letfi Raufa v súvislosti s ukončením
jeho diplomatickej misie
 dňa 25. júla 2008 koncertoval v piaristickom kostole spevácky zbor
Montéclair z Francúzska
 dňa 26. júla 2008 si pripomenuli katolícki veriaci slávnostnou svätou omšou
240. výročie kaplnky sv. Anny v Trenčíne
 dňa 27. júla 2008 sa uskutočnili oslavy 120. výročie dychovej hudby v Kubre
a 75. výročie folklórnej skupiny v Kubre
 dňa 28. júla do 1. augusta 2008 sa konali „Trenčianske historické dni“ na
Mierovom námestí
 v dňoch 2. a 3. augusta 2008 sa konali „Trenčianske hradné slávnosti“
 dňa 1. augusta 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy obrazov „Olejomaľby“
od Juraja Tomana
 dňa 8. augusta 2008 sa uskutočnila výstava „Čriepky z beţného ţivota
občanov na prelome 19. a 20. storočia“
 dňa 9. augusta 2008 zavítala do Trenčína prestíţny trofej zámorskej hokejovej
NHL Stanleyho pohár zásluhou hokejistu Tomáša Kopeckého, hráča Detroit
Red Wings
 dňa 10. augusta 2008 sa uskutočnil 1. ročník festivalu „Najväčší dar je
priateľstvo“
 v dňoch 14. aţ 16. augusta 2008 sa uskutočnil v Trenčíne medzinárodný
hokejový turnaj „Rona Cup 2008“, ktorého víťazom sa stal HKM Zvolen
 dňa 16. augusta 2008 sa mestom Trenčín v neskorých večerných hodinách
prehnala prudká víchrica, ktorá zanechala za sebou veľké škody na majetku
občanov a mesta, najmä v oblasti sídliska Novíny a na Ostrove
 dňa 21. augusta 2008 si občania mesta Trenčín pripomenuli 40. výročie
invázie spojeneckých vojsk do Československa
 dňa 22. augusta 2008 zasadal Krízový štáb Mesta Trenčín v súvislosti
mimoriadnej situácie, ktorá nastala v Trenčíne po vzniku rozsiahlych
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hmotných a materiálnych škôd následkom veternej smršte zo dňa 16. augusta
2008
dňa 22. augusta 2008 vernisáţ výstavy fotografií „V očakávaní“ od Veroniky
Markovičovej
dňa 25. augusta 2008 vernisáţ výstavy obrazov a fotografií „M 2“ umeleckej
dvojice Milana a Vladislava Malastových
dňa 27. augusta 2008 schválili poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja
projekt dostavby a revitalizácie Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne
dňa 27. augusta 2008 prevzali absolventi prvého ročníka Detskej univerzity
doklad „Bakalárik“ o jeho absolvovaní
dňa 28. augusta 2008 poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili
úpravu cestovného mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne od 1. januára
2009
dňa 28. augusta 2008 si občania mesta Trenčín uctili pri pamätníku na
Brezine pietnou spomienkou 64. výročie Slovenského národného povstania
dňa 1. septembra 2008 vzniklo v trenčianskom sídlisku Juh rodinné centrum
„Juţanček“, ktoré je určené pre aktivity rodín
od 1. septembra 2008 začalo Mesto Trenčín poskytovať prepravnú sluţbu pre
ťaţko mobilných a imobilných občanov pre tento účel upraveným vozidlom
od 3. do 5. septembra sa uskutočnila jesenná časť 41. ročníka výstavy
„Trenčín mesto módy“, 2. ročník detskej módy a potrieb pre deti „Detský
svet“ a 1. ročník výstavy potrieb a odevov pre extrémne športy „Adrenalín
Days“
dňa 4. septembra 2008 irackí špecialisti, ktorí absolvovali teoretické
a praktické školenie „Obsluha, údrţba a programovanie CNC strojov“
prevzali certifikáty po jeho úspešnom absolvovaní
dňa 4. septembra 2008 otvorenie festivalu „India plná farieb“
dňa 5. septembra 2008 začali výkopové práce pre výstavbu podzemných
garáţí v pešej zóne na Hviezdoslavovej ulici
dňa 5. septembra 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy obrazov „Lovy
maliarskym štetcom“ Ladislava Beráka
dňa 5. septembra 2008 premiéra filmu „TOBRUK“
dňa 6. septembra 2008 vernisáţ výstavy Lenky Jurečkovej
dňa 8. septembra 2008 vernisáţ výstavy Branislava Kristína „Odlišnosti
podôb 2“
dňa 10. septembra 2008 sa uskutočnil krst dračej lode Emilko
dňa 10. septembra 2008 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 22. ročníka
Akadémie tretieho veku
v dňoch 11. aţ 14. septembra 2008 sa uskutočnil festival „Sám na javisku“
v dňoch 12. aţ 14. septembra 2008 si mesto Trenčín pripomenulo 100.
výročie narodenia hudobného skladateľa Karola Pádivého, ktorého súčasťou
pridelením certifikátu Ministerstva školstva SR bol udelený čestný názov

959





















Základnej umeleckej škole v Trenčíne a odhalenie pamätnej tabule na budove
poisťovne UNIQUA v Trenčíne, kde predtým ZUŠ sídlila
dňa 14. septembra 2008 sa uskutočnila silácka súťaţ o „Meč Matúša Čáka“
pretekár v handbiku Rastislav Tureček z Trenčína získal na paraolympijských
hrách v Pekingu striebornú medailu v časovke
v dňoch 16. septembra aţ 17. októbra 2008 sa v Trenčíne uskutočnilo jesenné
upratovanie
dňa 18. septembra 2008 vernisáţ výstavy fotografií študentov SUŠ „Súhry“
dňa 23. septembra 2008 navštívil mesto Trenčín prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič, pri ktorej sa stretol s primátorom Ing.
Branislavom Cellerom, poslancami mestského zastupiteľstva, podnikateľmi
a navštívil výstavu „Aqua“
v dňoch 23. aţ 25. septembra 2008 sa uskutočnila v Trenčíne medzinárodná
špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany
ţivotného prostredia „AQUA“
dňa 24. septembra 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
delegáciu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru a verejné zdravie
Celočínskeho zhromaţdenia ľudových zástupcov Čínskej ľudovej republiky
dňa 25. septembra 2008 prezentácia novej knihy TSK „Obrázky kraja“
v dňoch 25. aţ 28. septembra 2008 sa uskutočnil 15. ročník „Jazz pod
hradom“
dňa 26. septembra 2008 vernisáţ výstavy z výberu slovenského sochárstva
dňa 26. septembra 2008 zavítal do Trenčína trenčiansky rodák, humorista,
spisovateľ, kritik Kornel Földvari a prezentoval svoju novú knihu „Pamäte
sklerotika“
dňa 26. septembra 2008 sa uskutočnili v Trenčíne regionálne oslavy
Svetového dňa turizmu
dňa 27. septembra 2008 na rokovaní krajskej organizácie Slovenskej
a kresťanskej únie – Demokratická strana v Trenčíne zvolili do funkcie
predsedu Martina Fedora, ktorý nahradil Ing. Juraja Lišku
dňa 27. septembra 2008 si mesto Trenčín pripomenulo posledných sto dní od
zavedenia eura
dňa 2. októbra 2008 vernisáţ výstavy fotografií príslušníkov Ozbrojených síl
SR „FotoAtak 2008“
dňa 3. októbra 2008 havaroval pred obcou Chocholná – Velčice linkový
autobus Student Agency na trase Bardejov – Praha, pri ktorej zahynuli štyri
osoby
víťazmi pretekov v behu na Inovec „Inovecký výbeh“ dňa 4. októbra 2008 sa
stali u muţov Branislav Kacina a u ţien Veronika Kováčová
dňa 7. októbra 2008 hodnotil Klub darcov Trenčianskej nadácie výsledky
minuloročných grantistov a hodnotili nové projekty pre rok 2009
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 pri príleţitosti Svetového dňa duševného zdravia sa uskutočnila celoslovenská
zbierka „Deň nezábudiek“, na ktorej sa vyzbierali v Trenčíne finančné
prostriedky v hodnote 51.171 Sk
 od 9. októbra 2008 bol zriadený v Klientskom centra Mestského úradu
v Trenčíne detský kútik, ktorý počas vyuţívania úradných hodín ich rodičov
umoţňuje najmenším návštevníkom stráviť hrou
 dňa 9. októbra 2008 vernisáţ fotografického dizajnu študentov SUŠ
v Trenčíne
 dňa 10. októbra 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy maliara Olivera
Porubského a sochára Jozefa Syrového
 dňa 12. októbra 2008 vo večerných hodinách došlo na diaľnici v katastri
územia Zlatoviec vo smere zo Ţiliny do Bratislavy k poţiaru motorovej časti
autobusu Neoplan. Včasným zásahom pasaţieri vystúpili, ale autobus úplne
zhorel do tla
 dňa 12. októbra 2008 sa konštituovaný Detský parlament Mesta Trenčín
 do 12. októbra do 9. novembra 2008 sa konala „Trenčianska hudobná jeseň“
 od 13. do 17. októbra 2008 zabezpečovala Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť v Trenčíne deratizáciu verejnej kanalizácie v Trenčíne
 na majstrovstvách SR v cezpoľnom behu druţstiev ţiakov dňa 14. októbra
2008 sa stalo druţstvo ZŠ Trenčín, Ul. na dolinách
 od 14. do 16. októbra 2008 sa konal v Trenčíne 14. ročník medzinárodného
elektrotechnického veľtrhu „ELO SYS“
 dňa 16. októbra 2008 sa uskutočnilo spoločné rokovanie primátora Mesta
Trenčín s riaditeľmi základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín
 v mesiaci október 2008 sa konali vo všetkých mestských častiach Trenčín
podujatia k „Mesiacu október - mesiaca úcty k starším“
 v mesiaci október 2008 bola vyhodnotená celomestská súťaţ „O najlepšiu
stavbu mesta Trenčín“
 dňa 16. októbra 2008 besedovali s čitateľmi spisovateľky Viera Švenková
a Viera Valachovičová - Ryšavá
 dňa 17. októbra 2008 vernisáţ výstavy fotografií Nicol Wrixon
 dňa 21. októbra 2008 sa uskutočnilo spoločné rokovanie Slovenskej
a Rakúskej obchodnej a priemyselnej komory
 dňa 21. októbra 2008 okresné kolo speváckej súťaţe MY POP STAR
Trenčianskeho kraja
 dňa 22. októbra 2008 v cykle Poznávajme známych Trenčanov sa predstavil
MUDr. Ivo Ender
 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 23. októbra 2008 poslanci
schválili :
1. vznik Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.,
2. odpredaj pozemku pre Tatra Real Trade, a.s. Bratislava pre výstavbu
podzemných garáţí,
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3. predaj športového areálu na Novinách Hossa Corp. a.s. na vybudovanie
nového športového areálu
dňa 23. októbra 2008 prezentovala PhDr. Jana Jablonská svoju najnovšiu
básnickú zbierku „Pocta ţivotu“
dňa 25. októbra 2008 sa uskutočnil na Ostrove tradičný 8. ročník „Behu
vzájomnosti“ za účasti 83 pretekárov
dňa 27. októbra 2008 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler spolu
s prednostom Mestského úradu v Trenčíne Ing. Františkom Sádeckým
prevzali z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča ocenenie –
„Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2008“
dňa 29. októbra 2008 vernisáţ výstavy obrazov Mgr. Zuzany Janíčkovej
v dňoch 30. októbra aţ 1. novembra „Festival študentských filmov“ študentov
z vysokých umeleckých škôl
dňa 31. októbra 2008 usporiadalo Veliteľstvo síl a výcviku Ozbrojených síl
Slovenskej republiky pri príleţitosti Dňa pamiatky zosnulých spomienkové
stretnutie pri pamätníku na Brezine
dňa 31. októbra vodáci z Trenčína symbolicky uzamkli vody Váhu pred
nastavajúcou zimou
v dňoch 1. a 2. novembra 2008 sa uskutočnili v Trenčíne plavecké preteky
„Maritim Cup 2008“ a „Cena primátora Mesta Trenčín“
od 2. do 8. novembra 2008 bola sprístupnená krypta slávneho panovníckeho
rodu vo farskom kostole Narodenia Panny Márie
dňa 3. novembra 2008 odovzdali enviromentalisti na Mestskom úrade petíciu
s podpismi viac ako 6300 občanov na záchranu lesoparku Brezina
v dňoch 5. aţ 7. novembra sa uskutočnil v Trenčíne 2. ročník špecializovanej
výstavy poľnohospodárskej techniky AGRO-TECH
dňa 5. novembra 2008 sa uskutočnili v mestskej časti Trenčína – Opatovej
beţecké preteky „Beh okolo Opatovej“
v dňoch 6. aţ 8. novembra 2008 sa uskutočnil festival dobrodruţných filmov
„HoryZonty“
dňa 8. novembra 2008 na európskom turnaji v karate „Euro Cup Istre 2008“
získala prvenstvo Ingrida Suchánková v kategórii kata
dňa 12. novembra 2008 sa uskutočnil podujatia 11. ročníka „Burza
informácií, alebo kam po skončení školy“, určenej pre ţiakov deviatych tried
základných škôl
dňa 13. novembra 2008 sa uskutočnil 4. ročník vedeckej študentskej
konferencie na Trenčianskej univerzite
dňa 14. novembra 2008 si študentská obec pripomenula na Mierovom námestí
19. výročiu neţnej revolúcie
v dňoch 14. aţ 22. novembra 2008 navštívilo 140 pútnikov z Trenčína Svätú
zem
dňa 16. novembra 2008 premiéra muzikálu „Stretnutie svetov“
dňa 19. novembra 2008 vernisáţ jubilejnej výstavy členov Fotoskupiny Méta
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 v dňoch 20. aţ 22. novembra 2008 sa konal „Festival francúzskych filmov“ v
Trenčíne
 dňa 21. novembra 2008 Trenčianska nadácia usporiadala galavečer pod
názvom „Míľniky“, ktorým sa zhodnotilo uplynulé osemročné obdobie od jej
vzniku
 dňa 21. novembra 2008 prevzala stredoškolská profesorka Gymnázia ľ. Štúra
v Trenčíne Mgr. Eva Solarová francúzske štátne vyznamenanie „Rytier rádu
akademických paliem“ za celoţivotnú prácu v oblasti šírenia francúzskeho
jazyka
 dňa 23. novembra 2008 si farský spevácky zbor Nativitatis svojim koncertom
pripomenul 30. výročie svojho vzniku
 dňa 25. novembra 2008 vyhodnotenie 16. ročníka literárnej súťaţe J.
Braneckého „Keď sa studňa z daţďom zhovára“
 v dňoch 25. novembra aţ 11. decembra 2008 bola sprístupnená výstava
dokumentov „Míľniky a méty športovcov Dukly“
 dňa 26. novembra vernisáţ výstavy Viery Igor a Ján Meškových
 v dňoch 26. aţ 27. novembra 2008 sa uskutočnil 39. ročník okresnej
speváckej súťaţe regionálnych ľudových piesní „Trenčianske hodiny“
 dňa 27. novembra 2008 otvorené „Múzeum kolies Etop“
 dňa 27. novembra 2008 stretnutie čitateľov so spisovateľkou Kamilou Kay
Strelkovou
 dňa 29. novembra 2008 sa v Hospici milosrdných sestier Satmárok v Trenčíne
uskutočnil do Knihy ţivých slávnostný zápis bývalých pacientov hospicu,
ktorí v uplynulom kalendárnom roku opustili tento svet
 dňa 1. decembra 2008 sa začala petičná akcia „Neničte park Auparkom“
 dňa 3. decembra 2008 šesť ateliérov obhajovalo svoje projekty na
revitalizáciu Mierového námestia v Trenčíne, z ktorých odborná komisia
i laické verejné hlasovanie sa vzácne zhodli na víťaznom projekte od ateliéru
RAW Brno
 dňa 5. decembra 2008 pribudlo v Trenčíne šesť kusov nízko podlaţných
autobusov pre mestskú hromadnú dopravu
 dňa 5. decembra 2008 vernisáţ výstavy maliarky Doroty Sadovskej a sochára
Michala Gabriela
 od 5. decembra 2008 aţ 6. januára 2009 mesto ţilo kultúrnymi aktivitami
„Čaro pod Trenčianskym hradom“
 dňa 6. decembra 2008 nepočujúca poetka Magda Pilarová prezentovala svoju
najnovšiu básnickú zbierka „Neskutočný svet“
 dňa 9. decembra 2008 sa uskutočnil tradičný detský vianočný jarmok na
Mierovom námestí
 dňa 10. decembra 2008 vyvrcholil stredoškolský turnaj vo florbale „TSK
Zone Cuo 2008“, ktorého víťazom sa stalo druţstvo Dopravnej akadémie v
Trenčíne
 dňa 11. decembra 2008 sa uskutočnili voľby do mestskej školskej rady
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 dňa 11. decembra 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
členku Zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne Soňu
Zajacovú pri príleţitosti je ţivotného jubilea 70. rokov
 v dňoch 11. aţ 12. decembra 2008 absolvovalo 25 pedagógov
a vychovávateľov trenčianskych škôl seminár „Poskytovanie prvej pomoci pri
úrazoch a náhlych stavoch u detí mladšieho a staršieho veku“
 dňa 12. decembra 2008 vystavovala mladá výtvarníčka Janka Zaujecová
 dňa 12. decembra 2008 uviedlo trenčianske divadlo Normálka premiérové
vystúpenie „Samo z lazov“
 dňa 13. decembra Mestská športová hala v Trenčíne bola dejiskom
majstrovstiev SR v karate
 dňa 14. decembra 2008 odborná komisia rozhodla spomedzi šiestich
predloţených návrhov na rekonštrukciu Mierového námestia v Trenčíne
o jeho víťazovi, ktorým sa stal návrh prezentovaný brniansky ateliér RAW
 od 17. decembra 2008 si mohli občania svoje platby patriace Mestu Trenčín
realizovať bezhotovostnou platobnou kartou v Klientskom centre,
Ekonomickom útvare, Centre rozvoja mesta, Útvare kultúry a Útvare majetku
mesta Mestského úradu v Trenčíne
 dňa 18. decembra 2008 odovzdal Klub leteckých modelárov v Trenčíne
Múzeu antiky v Trenčíne model lietadla Vojtecha Zamarovského
 v dňoch 19. aţ 21. decembra 2008 v Trenčíne sa uskutočnili zimné
majstrovstvá SR v plávaní
 dňa 19. decembra 2008 Trenčianska nadácia odovzdala 217 deťom
rozprávkové knihy z projektu „Otvor srdce, daruj knihu“
 v mesiaci december 2008 sa uskutočnila celomestská výmena označníkov
zástavok mestskej hromadnej dopravy
 v mesiaci december 2008 stretnutie milovníkov jazzu na 10. ročníku
„Bluesnenie“
 dňa 24. decembra 2008 a 1. januára 2009 občania mesta Trenčín sa mohli
bezplatne povoziť v autobusoch MHD po Trenčíne
 z Vianočného hokejového turnaja 6. hokejových tried v Košiciach v dňoch
26. aţ 28. decembra 2008 si odniesli víťazstvo hráči prípravky Dukly Trenčín
 dňa 27. decembra 2008 výstava fotografií Filomény Trefnej, rod. Horáčkovej
pri príleţitosti 100. výročie jej narodenia
Záverom konštatujem, ţe Kronika Mesta Trenčín za rok 2007 spolu
s Pomocnou evidenciou, obsahujúcou trojrozmerné materiály ako sú výstriţky
z novín a časopisov, pozvánky a plagáty z podujatí uskutočnených v meste
Trenčíne v počte 5 kusov boli uloţené v Registratúrnom stredisku Mesta
Trenčín. Ich pouţívanie, resp. poţičiavanie sa uskutočňuje v zmysle platnej
smernice primátora Mesta Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín. Kroniku
Mesta Trenčín za rok 2008 verifikuje a dopĺňa ešte aj rozsiahly fotografický
materiál napálený na 12 ks DVD.
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Kronikárske záznamy mesta Trenčín za rok 2003, 2004, 2005, 2006 sa
stali súčasťou webovej stránke mesta Trenčín. Na zverejnenie Kroniky Mesta
Trenčín prostredníctvom oficiálnej stránky www.trencin.sk po obsahovej
stránke nie sú zo strany laickej i odbornej verejnosti výhrady.
V súvislosti s webovou stránkou Mesta Trenčín sú zaujímavé údaje
o počte osôb, ktoré si pozrelo i tento druh poučnej zábavy v roku 2008. Kroniku
mesta v roku 2008 si pozrelo 2.306 osôb, z toho 2.240 Slovákov, 35 osôb
z nemecky hovoriacich krajín a 31 osôb z anglicky hovoriacich krajín. Pre
porovnanie v roku 2007 navštívilo kroniku 937 osôb, čo je nárast o 1.369 osôb.
Priemerná mesačná návštevnosť kroniky 192,17 osôb.
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