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Verejno – spoločenský život
Od 17. decembra 2010 prepadával neznámy páchateľ so
zbraňou v ruke trenčianske lekárne a stávkové kancelárie.
Scenár prepadnutí bol vždy rovnaký. Vytiahol zbraň, namieril
na pracovníčky a vyžiadal si peniaze, potom ich vzal
a odišiel.
V piatok 7. januára 2011 mu jeho počínanie prekazili trenčianski policajti. Muž sa totiž rozhodol vrátiť do lekárne Arnika, kde lúpil 3. januára 2011. V čase, kedy prišiel tu však už
bol pracovník bezpečnostnej služby. Ich služby lekáreň využíva vo večerných
hodinách už viac
ako rok, odkedy
ich vtedy prepadli. SBS-kár
zbadal muža totožného popisu
ako páchateľ a
hneď kontaktoval políciu. Lupič sa dal na
útek, ale v uličke
neďaleko lekárne ho chytili príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky.
Podľa informácie polície išlo o 51-ročného muža z Trenčianskeho okresu, ktorý doteraz nebol súdne trestaný. Muž
skončil v cele a sudca pravdepodobne rozhodne o jeho väzobnom stíhaní. Ak ho usvedčia z prečinu lúpeže, hrozí mu trest
odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.
Polícia po sérií prepadov na prelome roka zaviedla bezpečnostné opatrenia, po neznámom lupičovi intenzívne pátra49

la. Okolie lekární a stávkových kancelárií monitorovali aj policajti v civile. Svedkovia opísali lupiča ako muža muž vo veku asi 45-55 rokov, nižšej asi 170 centimetrovej postavy, fúzatého. Podľa záznamov z bezpečnostných kamier na hlave mal
čiernu čiapku a nosil dioptrické okuliare. Muž na nich pôsobil
neudržiavaným dojmom. Polícia poskytla aj jeho indetikit na
internete a požiadala verejnosť o pomoc pri stotožnení páchateľa tejto lúpeže. Podľa riaditeľa sa zadržanie uskutočnilo aj za spolupráce občanov a médií. Motívom krádeže
a prepadov bolo zaplatenie splátok.
Priebeh prepadov:
prvý raz lúpil v predajni obuvi na Zlatovskej ulici v Zámostí 17. decembra 2010 a odniesol si 140 eur;
na druhý sviatok vianočný 26. decembra 2010 sa vybral
do lekárne v hypermarkete Kaufland, kde získal 280 eur;
dňa 29. decembra 2010 prepadol stávkovú kanceláriu na
Zlatovskej ulici;
dňa 29. decembra 2010 prepadol stávkovú kanceláriu na
Sihoti na Rázusovej ulici. Oboma lúpežami si prilepšil o
720 eur;
v pondelok 3. januára 2011 lúpil v lekárni Arnika na Ul.
Dolný Šianec. So zbraňou ohrozoval pracovníčku lekárne
a tá mu v obave svoj život vydala 200 eur;
v piatok 7. januára 2011 išiel lúpiť opäť do lekárne Arnika, tentoraz neúspešne.
www.sme.sk 08.01.2011
pomocná evidencia 2/1/2010
Mzda za mesiac december 2010 nebola zamestnancom
Mestského úradu v Trenčíne k výplatnému dňu 10. januára
2011 uhradená. Výplatný termín bol posunutý na dobu neurčitú. Podobná situáciu s meškaním výplat sa nedá v budúcnosti
vylúčiť. „Záväzky mesta sú totiž také obrovské, že budú mať
50

dlhodobo veľmi vážny dopad na cash flow. Samozrejme, že
mnohé závisí od prístupu a postupu mesta v tejto veci, napríklad aj od dohodnutia splátkových kalendárov. V každom prípade bude mesto ekonomickú situáciu riešiť maximálne zodpovedne.“
Meškanie výplat avizoval v decembri 2010 na mestskom
zastupiteľstve primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček.
Jeho samotného táto informácia nepríjemne prekvapila. Vznik
problematickej situácie pripísal bývalému vedeniu mesta, ktoré splatilo niektoré pohľadávky, ktoré mohli ešte počkať. Na
účte mesta tak neostali peniaze pre jeho zamestnancov.
Primátor v decembri 2010 avizoval aj prepúšťanie zamestnancov mestského úradu, na ktorom v súčasnosti pracuje na
úrade 200 ľudí. Ideálny stav je podľa neho 140 osôb. „Prípadné prepúšťanie zamestnancov bude realizované až na základe
výstupov z prebiehajúcich auditov.“ Ich výsledky by mali byť
známe koncom februára.
www.sme.sk 12.01.2011
pomocná evidencia 9/1/2011
Otázky vzájomnej spolupráce mesta so zložkami Ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacimi v Trenčíne boli dňa
14. januára 2011 hlavnou témou prvého neoficiálneho stretnutia primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka s veliteľom
trenčianskej posádky generálmajorom Petrom Vojtekom.
O stretnutí informoval hovorca Veliteľstva síl výcviku
a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky Richard
Hlavňa.
„Chcem veľmi úzko spolupracovať s predstaviteľmi ozbrojených síl v trenčianskej posádke. Bolo chybou, že armáda bola v Trenčíne ignorovaná a obchádzaná a ja takto fungovať nechcem,“ potvrdil primátor mesta Trenčín zároveň dodal, že
mesto má záujem hľadať riešenie a spoločný dialóg aj
51

v otázkach využívania priestorov Posádkového klubu Trenčín
obyvateľmi mesta.
Generálmajor Peter Vojtek vyslovil záujem o dialóg
a zdôraznil, že aj v súčasnosti sa vo vojenských priestoroch
združuje viacero krúžkov a záujmových činností, v ktorých
pracujú civili. „Som rád, že po dlhej dobe môžeme komunikovať s vedením mesta otvorene. V blízkej budúcnosti zanalyzujeme naše možnosti a po vzájomnom dialógu tak určite nájdeme formy budúcej spolupráce“.
www.sme.sk 17.01.2011
pomocná evidencia 14/1/2011
Dňa 18. januára 2011 sa na pôde Mestského úradu
v Trenčíne stretol primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard
Rybníček s taiwanským veľvyslancom – Jeho Excelenciou
Róbertom C. M. Chenom a s manažmentom AU Optronics
Corporation, ktorý viedol prezident spoločnosti Kuen Yao
Lee.
Pre trenčianskeho primátora to bolo prvé stretnutie
s najvýznamnejším investorom, ktorý za posledné roky zavítal
na
Slovensko.
Taiwanská spoločnosť sa rozhodla
práve
v Trenčíne vybudovať závod
na výrobu TFT
LCD modulov,
jednotiek podsvitu a súvisiacich
dielov pre TFT
LCD, ale aj výrobu televízorov v oblasti hi-tech. AU Optronics Corporation plánuje spustiť výrobu v apríli 2011. Investí52

cia za 191 miliónov eur prinesie viac ako tritisíc pracovných
príležitostí.
Počas stretnutia si všetci zainteresovaní vymenili základné
informácie a dohodli sa na ďalšej intenzívnej komunikácii
a spolupráci.
Na záver stretnutia si obe strany vymenili spomienkové dary. Mgr. Richard Rybníček odovzdal J. E. taiwanskému veľvyslancovi Róbertovi C. M. Chenovi propagačné materiály
o meste Trenčín a taiwanský veľvyslanec na Slovensku Jeho
Excelencia Róbert C. M. Chen DVD mu odovzdal prehrávač
vyrobený v Taiwane.
vlastné poznámky
Dňa 24. januára 2011 Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Trenčíne uskutočnila tlačová beseda, na
ktorej vedúci prevádzkovo-technického oddelenia npor. Ing.
Milan Dudák a vedúci oddelenia požiarnej prevencie kpt.
Ing. Štefan Martinka informovali novinárov o svojich aktivitách v roku 2010. Všetky poskytnuté informácie sú uvádzané
ďalej.
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V porovnaní s rokom 2009 bolo v roku 2010 bolo zaznamenaných o 136 výjazdov viac. Podľa povahy zásahu sa zaznamenalo viac o 21 výjazdov k požiarom a o 130 viac
k technickým výjazdom, ale o 18 menej k ekologickým výjazdom. Počet výjazdov k planým poplachom bolo v roku 2010
o 3 menej ako v roku 2009.
V rámci výjazdov k požiarom 161 bolo najviac, z toho :
- 29 k dopravným prostriedkom,
- 26 k vypaľovaniu trávy a lesného porastu,
- 26 k bytovému fondu a rodinným domom.
Z 341 technických zásahov 123 bolo k dopravným nehodám, 60 na otváranie bytov, 35 na technickú pomoc a 14 na
povodňové práce, práce na vode a pod vodou.
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V rámci ekologických zásahov bolo 15 zásahov na zachytávanie uniknutých ropných produktov a 4 zásahy na iný ekologický zásah.
V roku 2010 bolo vykonaných 33 cvičení, z toho 6 taktických a 24 previerkových.
Zásahová činnosť z hľadiska náročnosti
- 23. januára 01.2010 – požiar opustenej budovy v Trenčianskych Tepliciach. Na hasení sa podieľala technika
Okresného riaditeľstva Trenčín, Nového Mesta n/V., Hasičskej stanice Dubnica a Obecného hasičského zboru
Trenčianske Teplice. Požiar sa podarilo zlikvidovať prostredníctvom výškovej techniky. Celý zásah komplikoval
silný mráz počas celej akcie okolo -10°C.
2. júna 2010 – sa uskutočnilo najviac vykonaných výjazdov za deň, kedy hasiči okrem odstraňovania následkov
dlhotrvajúcich dažďov a vyvrátených stromov zberali uniknuté ropné produkty na vozovke a odstraňovali následky
dopravnej nehody. Celkovo za tento deň bolo vykonaných
15 výjazdov.
- 15. august 2010 – povodne v Prievidzi a Handlovej, charakterizovaný ako najdlhší výjazd pri odstraňovaní následkov povodní v Prievidzi a Handlovej. V 35 cm potoku
prívalová vlna dosahovala až 4 m. Pri likvidácii mimoriadnej udalosti sa za 19 hodín, vystriedali všetky tri zmeny.
Následne sa v odstraňovaní následkov povodní pokračovalo
na druhý deň a to ďalších 15 hodín.
- 2. september 2010 – plávajúci jeleň v derivačnom kanáli
Váhu pri vodnej elektrárni blízko Skalky nad Váhom. Príslušníkom sa podarilo jeleňa prostredníctvom lana uviazať
o parohy a následne vytiahnuť na breh. Jeleň bol odovzdaný veterinárovi na vyšetrenia a následne poľovníckemu
združeniu.
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- 25.12.2010 – dopravná nehoda osobného motorového vozidla Porsche Caeyenne s následným pádom vozidla do
vodnej nádrže Baračka. Vo vozidle sa nachádzali dve osoby, ktorým sa okamžite podarilo dostať z vozidla von do
vody, ale na breh im museli pomôcť príslušníci pre vysoký
múr priehrady (teplota vody sa pohybovala tesne nad 0°C).
Utopené vozidlo vytiahol žeriav Záchrannej brigády HaZZ
v Žiline.

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne za rok 2010
Výkaz Hasičskej stanice v Trenčíne a Dubnici nad Váhom
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V porovnaní s rokom 2009 bolo v rámci výjazdov jednotky
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne v roku 2010 o 153 výjazdov viac. Počet výjazdov
k požiarom sa zvýšil o 6 a k technickým zásahom sa počet výjazdov zvýšil o 171.
Štatistika výjazdov jednotky Hasičskej stanice v Trenčíne
rok 2007

rok 2008

rok 2009

Rok 2010

počet

%

počet

%

počet

%
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%

výjazdy celkom
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448
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Zásahová činnosť Hasičskej stanice v Trenčíne podľa
jednotlivých mesiacov v roku 2010
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51
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8
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28
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7
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2

22
24
10
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5
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12
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9
1
3
5
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6
57
12
4
3
4
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23
19
5
4
1
2
2

8
38
10
2
0
1
0

12
26
12
3
1
4
0

9
33
15
2
0
2
0

7
24
9
1
2
4
0

8
31
16
3
1
1
0

161
341
123
21
22
33
6

požiar
technický zásah:
z toho dopravná nehoda

ekologický zásah
planý poplach
cvičenie
požiar bez zásahu

Oblasť požiarnej prevencie
a) kontrolná činnosť
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne vykonalo v roku 2010 celkom 338 protipožiarnych kontrol,
z toho : 139 komplexných
51 tematických
148 následných.
b) sankcie
Správne konanie, pokuty
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne v roku 2010 vydalo 11 rozhodnutí o uložení
58

pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v celkovej výške 7 900.- eúr. Uvádzané rozhodnutia nadobudli právoplatnosť do 31.12.2010. V dvoch
prípadoch bola pokuta uložená obciam, ktoré boli kontrolované ako právnické osoby.
Priestupkové, blokové a rozkladové konanie
V blokovom konaní bolo riešených 10 priestupkov, za
ktoré boli uložené pokuty vo výške 561,- euro. Vylúčenie veci z používania; zastavenie prevádzky
V roku 2010 bolo vydaných :
- 1 rozhodnutie na zastavenie prevádzky,
- 5 rozhodnutí na vylúčenie veci z používania
- 2 rozhodnutia so súhlasom na usporiadanie verejne
prístupného podujatia.
Požiarovosť v okrese Trenčín
V roku 2010 vzniklo v okrese Trenčín 171 požiarov, pri
ktorých vznikla priama škoda spôsobená požiarmi vo výške
397.510,- eur. Hasebnými zásahmi jednotky Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne a v niektorých prípadoch za
spoluúčasti občanov boli pred požiarmi uchránené hodnoty vo
výške 2.652.875,- eur. Pri požiaroch došlo k zraneniu 4 osôb a
usmrteniu jednej osoby.
Miesto vzniku

Príčina

Priama škoda

Dátum

iné miesta v rámci budov a

manipulácia s otvoreným ohňom

60.000 €

25.12.2010

Slivnická 78, Motešice

hospodárska budova

úmyselné zapálenie

56.430 €

01.07.2010

Železničná stanica,
Trenč.Teplá

lokomotíva elektrická

elektrický skrat

55.000 €

28.10.2010

predajná miestnosť

nezistená

44.810 €

31.12.2010

osobný; dodávkový automobil

prevádzkovo-technické poruchy

30.000 €

30.05.2010

Adresa
Svinná

Trenčín, Palackého ul.
Červený Kameň
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Porovnanie roku 2010 s rokom 2009
Rok

Počet požiarov

Priama škoda

Uchránené hodnoty

Usmrtené
osoby

Zranené
osoby

2009

153

268.765 €

131.402 €

1

0

2010

171

397.510 €

2.652.875 €

1

4

Rozdiel

+ 18

+ 128.745 €

+ 2.521.473 €

0

+4

Porovnanie s priemerom za posledných päť rokov
Rok

Počet požiarov

Priama škoda

Uchránené hodnoty

Usmrtené
osoby

Zranené
osoby

2.005

145

223.495 €

572.429 €

0

4

2.006

152

279.977 €

530.572 €

1

0

2.007

193

454.146 €

2.881.332 €

0

4

2.008

162

483.247 €

1.823.906 €

0

7

2.009

153

268.765 €

1.314.020 €

1

0

Priemer

161

0,40

3,00

2.010

171

397.510 €

2.652.875 €

1

4

Rozdiel

+ 10

+ 55.584 €

+ 1.228.423 €

0,60

1,00

341.926 €

1.424.452 €

Prehľad požiarov podľa charakteru škôd
Charakter škôd

Počet požiarov

Priama škoda

Uchránené hodnoty

%

EUR

%

EUR

%

U

Z

dopravné prostriedky a pracovné stroje

34

19,883

187.255 €

47,107

1.480.930 €

55,824

0

0

kontajnery a smetiská

36

21,053

2.745 €

0,691

51.630 €

1,946

0

0

lesy

1

0,585

300 €

0,075

100 €

0,004

0

0

materiál a rozpracovaná priemyselná
výroba

1

0,585

5€

0,001

100 €

0,004

0

0

ostatné prírodné prostredie

44

25,731

450 €

0,113

7.630 €

0,288

0

0
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príprava stravy, úprava potravín

1

0,585

5€

0,001

65 €

0,002

0

0

rastlinná výroba (obilniny, krmoviny aj na koreni)

5

2,924

57.110 €

14,367

232.790 €

8,775

0

0

stavebná časť budov a objektov

24

14,035

78.465 €

19,739

164.630 €

6,206

1

3

technické a technologické zariadenie
(aj nevýrobné)

4

2,339

775 €

0,195

2.660 €

0,100

0

0

vybavenie budov

21

12,281

70.400 €

17,710

712.340 €

26,852

0

1

Prehľad požiarov v členení podľa obcí
Počet požiarov

Priama škoda

Uchránené
hodnoty

Usmrtené
osoby

Zranené
osoby

Dolná Poruba

2

205 €

3.355 €

0

0

Dolná Súča

2

7.970 €

495 €

0

0

Drietoma

4

30 €

3.420 €

0

0

Horná Súča

4

9.605 €

77.865 €

0

2

Horné Srnie

3

1.545 €

1.860 €

0

0

Chocholná - Velčice

1

330 €

330 €

0

0

Ivanovce

2

70 €

3.355 €

0

0

Kostolná - Záriečie

1

5€

35 €

0

0

Krivosúd - Bodovka

3

145 €

3.390 €

0

0

Melčice - Lieskové

2

10 €

70 €

0

0

Mníchova Lehota

4

210 €

3.390 €

0

0

Motešice

2

60.430 €

37.195 €

0

0

Nemšová

10

5.045 €

67.615 €

0

0

Neporadza

2

345 €

199.230 €

0

0

Omšenie

1

5€

35 €

0

0

Opatovce

1

5€

35 €

0

0

Skalka nad Váhom

1

5€

35 €

0

0

Soblahov

4

160 €

4.690 €

0

0

Svinná

4

60.045 €

20.435 €

0

0

Štvrtok

1

5€

35 €

0

0

Trenčianska Teplá

11

57.835 €

1.371.180 €

0

0

Trenčianska Turná

4

165 €

40.030 €

0

0

Trenčianske Jastrabie

1

5€

35 €

0

0

Trenčianske Stankovce

3

120 €

83.120 €

0

0

Trenčianske Teplice

5

9.415 €

16.670 €

0

0

Trenčín

89

181.490 €

695.000 €

1

2

Veľké Bierovce

3

310 €

16.670 €

0

0

Zamarovce

1

2.000 €

3.300 €

0

0

SPOLU

171

397.510 €

2.652.875 €

1

4

Obec

vlastné poznámky
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Mesto Trenčín postupne zverejňuje na internete zmluvy,
ktoré uzatvorilo v roku 2011, alebo v minulom roku. Všetko je
to možno pozrieť na stránke mesta. Na webovej stránke mesta
sa publikovali najmä kúpne a zámenné zmluvy už do septembra roka 2010. Mesto Trenčín neplánuje zverejňovať zoznam
ľudí, ktorým bol alebo bude pridelený byt. „Toto nemáme v
pláne. Odmietam robiť populistickú politiku,“ uviedol primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček.
Zmluvy mesta Trenčín sú rozčlenené do troch hlavných kategórií a to majetok, služby a dotácie. Každá z nich má podkategórie, v ktorých sa nachádzajú už konkrétne zmluvy z roku
2011 i minulého roku 2010. Tie majú formu zoskenovaného
materiálu, v ktorej je uvedený je názov, číslo i predmet zmluvy, dodávateľ a dátum zverejnenia a účinnosti.
Mesto Trenčín sa snaží zverejňovať zmluvy bezprostredne
po ich podpise. V súvislosti s už spomínanými auditmi však je
možné, že môže dôjsť k niekoľkodňovému časovému sklzu. V
každom prípade, ale mesto Trenčín postupuje v zmysle zákona
tak, že zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení – ak
to nie je v zmluve uvedené inak.“
www.sme.sk 24.01.2011
Dňa 26. januára od 15.00 do 17.00 hodiny v mestách Trenčianskeho kraja – Trenčín, Dubnica nad Váhom, Bánovce nad
Bebravou, Prievidza, Handlová, Nováky, Považská Bystrica,
Púchov, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom a Myjava sa
konala dopravná policajná akcia, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu zastavenia a státia na vyhradenom
parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím
tých vozidiel, pre ktoré parkovacie miesto nie je vyhradené.
Polícia kontrolovala parkoviská pri obchodných a nákupných
centrách v uvedených cestách. Počas dvoch hodín odhalili
špeciálnej kontroly 59 priestupkov. Z toho, v blokovom ko62

naní vybavili 48 priestupkov a 7 priestupkov oznámili policajti
na dopravný inšpektorát. Na vyhradenom parkovisku pre osobu so zdravotným postihnutím zastavilo a stálo osem vodičov.
Okrem toho policajti zistili a pokutovali troch vodičov, ktorí
počas jazdy neboli pripútaní a bez osvetlenia jazdili osem vodiči. U troch vodičov bolo v troch prípadoch zistené požitie
alkoholických nápojov
vlastné poznámky
Riaditeľstvo pobočky Slovenského štatistického úradu
v Trenčíne uskutočnilo dňa 26. januára 2011 tlačovú besedu
v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku
2011, na ktorej sa zúčastnili riaditeľka Slovenského štatistického úradu Ing. Ľudmila Benkovičová, riaditeľ odboru štatistiky obyvateľstva Slovenského štatistického úradu Ing. Marián Horecký a riaditeľ pobočky Slovenského štatistického
úradu v Trenčíne Ing. Pavol Arpáš. Besedu viedla Zuzana
Štukovská.
V úvode tlačovej besedy vystúpila riaditeľka Slovenského
štatistického úradu Ing. Ľudmila Benkovičová, ktorá poskytla základné informácie o uskutočnení sčítania obyvateľov,
domov a bytov, ktoré sa uskutoční v máji 2011. Zvýraznila, že
sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude výnimočné najmä z dvoch dôvodov a to, že sa :
1. uskutoční po prvý raz v histórii v tomto roku vo všetkých
členských štátoch Európskej únie pri využití rovnakých,
resp. podobných definícií zisťovacích údajov, čím sa zvýši
porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo má z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam;
2. obyvateľom Slovenska bude po prvýkrát poskytnutá alternatíva hlasovania a to buď vyplnením sčítacích formulárov
v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe prostred-
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níctvom
pripravovanej
internetovej
stránky
www.scitanie2011.sk.
Obsah, rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov domov a bytov je upravený zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 263/2008 Z.z. V zmysle tohto zákona sa sčítanie
obyvateľov, domov a bytov sa vykoná k 21. máju 2011 do sčítacích hárkov :
A) Údaje o obyvateľoch,
B) Údaje o byte,
C) Údaje o domoch
do ktorých sa zaznamenajú údaje aktuálne k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na
sobotu 21. mája 2011. To znamená, že sa tam zapíšu všetky
udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a podobne, ktoré sa uskutočnia do polnoci 20.
mája 2011 sa zaznamenajú do sčítacích hárkov.
Čas sčítania obyvateľov, domov a bytov, čiže doba, počas
ktorej sa sčítanie vykoná bolo upravené vládnym nariadením
č.12011, podľa ktorého sa sčítanie vykoná v čase od 13. mája
do 6. júna 2011. Čas na elektronické sčítanie je kratší a to
od 21. mája do 29. mája 2011 z dôvodu, aby sčítací komisári
mohli skontrolovať u obyvateľov ich avizované elektronické
sčítanie. V prípade, že nerealizovali elektronické sčítanie, navštívi ich a požiada ich vyplnenie tlačených sčítacích formulárov
Sčítacie tlačivá budú vyhotovené okrem štátneho jazyka aj
v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom
v listinnej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj
v anglickom jazyku.
Sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorých výber a výkon
činnosti zabezpečia obce a mestá. Sčítacím komisárom môže
byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, je
bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára
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vymenuje starosta obce po jeho predchádzajúcom súhlase.
Sčítací komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu svojej činnosti, teda pri styku s občanmi, osobitným poverením
starostu obce. V prípade žiadosti občana môže mu pomôcť pri
vyplnení sčítacích formulárov podľa jeho pokynov.
Zákon zaväzuje sčítacieho komisára :
chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením,
poškodením alebo zneužitím;
zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil.
Za výkon činnosti sčítací komisár má nárok na odmenu,
ktorú vyplatí obec.
Obce sú kompetentné riešiť nedostatky v práci sčítacích
komisárov.
Počet sčítacích komisárov závisí od počtu vytvorených sčítacích obvodov. Sčítacie obvody vytvoria obvodné úrady podľa návrhu obcí pomerne k počtu obyvateľov, resp. pomerne
k rozlohe obce. Jeden sčítací obvod by malo tvoriť 10 až 120
bytových domácností, čo znamená že jeden sčítací komisár
zabezpečí priemerne sčítanie 350 až 400 obyvateľov.
Náklady na toto štatistické zisťovanie v roku 2011 bude
najdrahšie z doteraz uskutočnených štatistických zisťovaní je
vyjadrená sumou 30 miliónov euro, čo v prepočte na jedného
obyvateľa na 5,66 eura. V porovnaní s ostatnými európskymi
krajinami sčítanie na Slovensku je najlacnejšie. Informáciu
z posledného sčítania v roku 2001 poskytol riaditeľ pobočky
Slovenského štatistického úradu v Trenčín Ing. Pavol Arpáš.
Pri poslednom sčítaní v roku 2001 v Trenčianskom kraji bolo
2.332 sčítacích obvodov, v ktorých pôsobilo 2.083 sčítacích
komisárov. V meste Trenčín bolo 239 sčítacích obvodov
a v Trenčianskom okrese bolo 443 obvodov, v ktorých pôsobilo 406 komisárov.
Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre
štatistické účely.
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Výsledky obyvateľov domov a bytov v roku 2011 budú
zverejňované priebežne. Komplexné výsledky budú známe
najneskôr v marci 2014.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 40/1/2011
Spoločné rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne a vedúcich útvarov Mestského úradu v Trenčíne sa
uskutočnilo v dňoch 25. a 26. januára 2011 vo Valčianskej doline blízko Martina. Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka
je takéto spoločné rokovanie za istú socializácie komunikácie
a zlepšenie vzťahu medzi primátorom a poslancami, pretože tí
v takomto prostredí sa nikam neponáhľajú, nie sú pod tlakom
a venujú sa len tým informáciám, ktorým majú. Stretnutie
mimo trvalého bydliska si poslanci pochvaľovali. Všetci náklady spojené s pobytom vo Valčianskej doline si hradili jej
účastníci z vlastných peňaženiek.
Na pracovnom rokovaní primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček predložil opatrenia, ktoré doteraz mestský
úrad vykonal. Ďalej sa riešil rozpočet a ďalší rozvoj mesta.
Auditori informovali o predbežných výsledkoch auditov, ktoré
v meste prebiehajú.
Trenčianske noviny 31.01.2011
pomocná evidencia 37/1/2011
Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Trenčíne s Veliteľstvom pozemných síl Ozbrojených síl
Slovenskej republiky si dňa 26. januára 2011 pripomenuli
105. výročie narodenia armádneho generála in memoriál Jána
Goliana. Pietna spomienka sa konala pri pamätnej tabuli na
budove Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v Trenčíne, kde sa pripravoval odboj proti nemeckým fašistom. Krátky príhovor k účastníkom pietneho aktu
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predniesol účastník Slovenského národného povstania Pavol
Liška, v ktorom spomenul pracovné nasadenie vtedy 38 ročného Jána Goliana, ktorý ako jediný zo slovenských prejavil
ochotu podujať sa na príprave povstania. Napokon velil aj povstaleckej armáde až do príchodu generála Rudolfa Viesta.
Posledné jeho aktivity sú spojené účasťou v partizánskej vojne
v slovenských horách. Počas záťahu nemeckého Einatzkomanda proti povstalcom dňa 3.novembra 1944 v Pohronskom Bukovci bol zajatý aj Rudolfom Viestom a v Bratislave
vyšetrovaný. Neskôr oboch odviezli do Berlína, tam boli odsúdení na trest smrti a ich stopa končí pravdepodobne
v koncentračnom tábore vo Flossenburgu. V závere svojho
príhovoru zvýraznil, že to bol statočný vojak, ktorý sa
v rozhodujúcich chvíľach vedel správne rozhodnúť, aby tak
umožnil porážku nacizmu, ľudácky režim a tak oslobodiť Slovensko.
Trenčianske noviny 31.01.2011
pomocná evidencia 36/1/2011
Na 14. ročníku výcviku potápačských skupín Hasičského
a záchranného zboru sa dňa 28. januára 2011 na Slnečných jazerách v Senci zúčastnili aj potápači z Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Ako informoval
krajský hovorca hasičov Ing. Marián Petrík, voda mala 3 ° C
a viditeľnosť približne šesť až osem metrov. Úlohou potápačov bolo preplávať sto metrov medzi dvoma otvormi v ľade.
Pod ľad sa ako prvý ponoril minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. Daniel Lipšic s prezidentom Hasičského zboru
a záchranného zboru plukovníkom JUDr. Alexandrom Nejedlým, ktorí sa na tohtoročnom ponore okrem profesionálnych potápačských skupín zúčastnili.
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Účelom výcviku bolo precvičenie náročnejších postupov
potápania a sebapoznávania pri pôsobení v sťažených podmienkach pod ľadom.
www.sme.sk 31.01.2011
pomocná evidencia 41/1/2011
Siedmy ročník programu Mladí filantropi vyhlásila Trenčianska nadácia. Tento je oproti predošlým ročníkom nový
v niektorých faktoch. Jednak sa úplne obmenila skupina študentov – filantropov a má zatiaľ najväčší počet aktívnych až
18 študentov z trenčianskych stredných a vysokej školy (Trenčianska univerzita, Obchodná akadémia, Piaristické gymnázium a Stredná umelecká škola), ktorí sa od jesene minulého
roka vzdelávajú v oblastiach grantového procesu vďaka dlhoročnej podpore partnera projektu Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu.
Program Mladí filantropi sa realizuje aj v iných komunitných nadáciach v rámci Slovenska, avšak iba v Trenčíne sa
poskytuje vyššia forma vzdelávania fundovanými lektormi
a to vďaka podpore projektu z Európskeho sociálneho fondu.
Hlavným cieľom programu je vytvoriť z mladých filantropov skupinu mladých ľudí, ktorí získajú vzťah k aktivitám tretieho sektoru, k dobrovoľníctvu ako takému. Sú výnimoční
tým, že svoj voľný čas venujú činnosti, ktorá poteší alebo bude užitočná pre druhých aj napriek tomu, že si uberú z času,
kedy by sa mohli napríklad zabávať s rovesníkmi. Získavajú
zručnosti, s ktorými dokážu samostatne reálne vyhlásiť grantové kolo, vyhodnotiť prijaté projekty podľa nimi stanovených
podmienok, prijať zodpovednosť za správne rozdelenie finančných prostriedkov a odkontrolovať si ich priebeh. Skupina sa rozhodla vyhlásiť dňom 1. februára 2011 výzvu pre mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov z celého trenčianskeho regiónu pod názvom „Zanechaj stopu“, ktorej termín uzávierky
bol určený na deň 4. marca 2011. Schválené projekty sa musia
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zrealizovať do 15. augusta 2011. Predpokladá sa s výškou
podpory na jeden projekt maximálne 200 eúr. Podporia sa projekty z oblasti športu, kultúry, vzdelávania, životného prostredia a na prevenciu proti kriminalite. Navrhli plagát, prostredníctvom ktorého chcú osloviť jednotlivcov, neformálne skupiny mladých ľudí alebo mimovládne organizácie v regióne.
vlastné poznámky
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa v novom
funkčnom období stretli síce už štyrikrát, na troch zasadnutiach a na jednom výjazdovom stretnutí. Na svojom zasadnutí
dňa 10. januára 2011 prebiehalo jeho rokovanie pomerne jednohlasne a bez búrlivých diskusií schválili nových svojich zástupcov do mestských firiem a inštitúcií. V jeho úvode navrhol
poslanec Ing. Emil Košút, aby sa nehlasovalo o plate primátora, ale ani o nových členoch do orgánov Trenčianskych vodární a kanalizácií a Kultúrno-informačného centra. Jeho návrh však neprešiel, keď ho nepodporili poslanci vlastnej strany. Poslanci potom schválili zmeny vo vedení neziskovej organizácie Kultúrno-informačného centra, keď do správnej rady schválili Františka Koroncziho a Mgr. Ladislava Pavlíka a za jeho riaditeľku Ing. Janku Sedláčkovú, keďže doterajšia riaditeľka Mgr. Renáta Kaščáková bude zastávať funkciu viceprimátorky. Poslanci delegovali do orgánov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie do funkcie predsedu
predstavenstva Mgr. Richarda Rybníčka, ktorý nahradí exprimátora Ing. Branislava Cellera Do dozornej rady nominovali poslanci za jej predsedníčku Ing. Máriu Kebískovú.
Poslanci schválili zmeny vo vedení Trenčianskej parkovacej spoločnosti, keď súčasný prednosta Mestského úradu
v Trenčíne Ing. Jaroslav Pagáč nahradil exprednostu Ing.
Františka Orolína a súčasne poslanec JUDr. Ján Kanaba bude v spoločnosti zastávať funkciu predsedu dozornej rady.
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Poslanci zrušili mestskú spoločnosť Trenčín – Invest, pretože táto nevykazuje žiadnu činnosť, pre ktorú bola zriadená.
Spoločnosť bola založená v roku 2004, aby zabezpečovala vykupovanie pozemkov v priemyselnej zóne. K tomu však nedošlo.
Návrh na úpravu platu primátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi predložil poslanec PaedDr. Daniel Beníček (Smer –
Sociálna demokracia) vo výške 3.558,60 eur. Bolo to
o štyristo eur menej ako dostával bývalý primátor Ing. Branislav Celler. Poslanci Rybníčkovi k základnej sadzbe, ktorú stanovuje zákon, schválili ešte 1,35 násobok. V prípade Cellera
to bol jeden a pol násobok. „Keď si bývalý zaslúžil taký plat,
tak tento si určite zaslúži o 10 % nižší,“ skonštatoval PaedDr.
Daniel Beníček. Desaťpercentné zníženie odôvodnil názorovým zosúladením s vládou i poslancami Národnej rady Slovenskej rady. Tí chcú spolu s vládou doterajší zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest novelizovať. Navrhujú plošné zníženie platov
o 10 %.
Na tému svojho platu primátor Mgr. Richard Rybníček poznamenal, že rešpektuje rozhodnutie poslancov a pokladá navrhnutý plat za adekvátny platu primátora krajského mesta.
Podľa neho nie je dôležitý plat samotný, ale to, ako mesto
hospodári a čo za ten plat robí. „Treba posudzovať každého
primátora podľa výsledkov ako hospodári, nie podľa toho, aký
má plat. Ak majú v Bratislave rozhodovať o tom či plat starostu v niektorej obci je dobrý alebo zlý, toto považujem za neslušné a populistické,“ povedal primátor na margo poslaneckých úvah o novele zákona.
www.sme.sk 11.02.2011
pomocná evidencia 59/1/2011
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Medzinárodná stavovská organizácia TISPOL, združujúca
služby dopravnej polície európskych krajín, organizovala v
dňoch 14. až 20. februára 2011 na európskych cestách spoločnú dopravno-bezpečnostnú akciu. Táto akcia prebehla aj na
cestách Trenčianskeho kraja a bola zameraná na kontrolu požívania alkoholu a iných návykových látok. Cieľom pravidelne sa opakujúcej akcie je pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky a tak znížiť nehodovosť a úmrtnosť na cestách.
vlastné poznámky
Iba jeden zo štyroch Európanov pozná telefónne číslo tiesňového vola- nia 112. Aj preto štáty Európskej únie organizovali pri príležitosti 20. výročia rôzne propagačné podujatia.
Pri tejto príležitosti Stredisko integrovaného záchranného systému v Trenčíne uskutočnilo dňa 11. februára 2011 na Štúrovom námestí v Trenčíne cvičenie. Najprv občana vyslobodili z
havarovaného vozidla, potom prvotne ošetrili a následne sanitkou odviezli do zdravotníckeho zariadenia.
Pri tejto príležitosti vedúci strediska Miloš Kočan povedal,
že v priebehu minulého roka 2010 prijali 125 tisíc telefonátov,
z ktorých viac ako 80 % je neoprávnených. Oproti predchádzajúcemu roku 2009 bol zaznamenaný ich pokles o 10 %, čo
znamená, že si ľudia uvedomujú dôležitosť tejto telefónnej
linky. Priemer v Európskej únii je 75 %. Hlavnými zneužívateľmi tiesňovej linky sú deti a tínedžeri. No sú medzi nimi
opilci, neprispôsobiví občania a ľudia, ktorí si neuvedomujú
svoje konanie.
Trenčianske noviny 14.02.2011
pomocná evidencia 65/1/2011
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček využil
svoje právo a vymenoval dňa 18. februára 2011 dvojicu vicep71

rimátorov. Stali sa nimi Mgr. Renáta Kaščáková (Sloboda a
Solidarita) a JUDr. Milan Kováčik (Smer – Sociálna demokracia).
JUDr. Milan Kováčik bude primátora zastupovať
v koordinácii výborov mestských častí,
v problematike komunálneho odpadu, mestskej
hromadnej dopravy, verejnej zelene, v oblasti
školstva a mládeže a legislatívy. Tiež bude mať
na starosti komunikáciu s jednotlivými zložkami Trenčianskeho samosprávneho kraja
a štátnej správy a styk s verejnosťou.
Mgr. Renáta Kaščáková bude primátora
zastupovať v oblasti kultúry, cestovného ruchu, propagácie a zahraničných vzťahov mesta. Tiež v oblasti sociálnych vecí a styku
s verejnosťou. Rovnako ako Kováčik, bude
mať na starosti komunikáciu s jednotlivými
zložkami Trenčianskeho samosprávneho kraja
a štátnej správy. Platy viceprimátorov zatiaľ
určené neboli.
www.sme.sk 21. 2. 2011
Pri príležitosti 60. výročia popravy troch gymnazistov Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne sa uskutočnila pietna spomienka dňa
20. februára 2011, ktorá bola podľa pripraveného programu
zložená z troch častí.
Smútočné výročie popravy si prítomní hostia, medzi nimi
minister dopravy Slovenskej republiky Ing. Ján Fígeľ,
JUDr. Ján Čarnogurský, spisovateľ Rudolf Dobiáš a ďalší,
najprv pripomenuli na svätej omši v kostole Notre Dame za
celebrovania Dona Antona Srholca. Ten v homílii vyslovil,
že víta všetkých, ktorí si prišli uctiť nevinne popravených
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mladých mužov. Sú to obete, ktoré patria medzi tisíce tých,
ktorých v päťdesiatich rokoch komunistické zriadenie po hodinách vyšetrovania, bytia, hladovania, šikanovania a vymyslených, vykonštruovaných obvineniach poslalo na šibenicu. Na tieto nezmyselné obete nesmieme zabúdať.
Po svätej omši pokračovala pietna spomienka odhalením
pamätnej tabule vo vestibule Gymnázia Ľudovíta Štúra.
Zhromaždenie hostí a občanov privítal riaditeľ školy Mgr.
Milan Marcinek, ktorý ďalej v príhovore spomenul, že škola
za deväťdesiat rokov svojej existencie vychovala veľa vynikajúcich osobností spoločenského, kultúrneho, politického, športového, ale aj iných oblastí ľudského života. Možno aj títo traja bývalí absolventi by sa stali takýmito osobnosťami, keby
mali takúto možnosť, ale uplynulý režim im to neumožnil.
Vzal im to najvzácnejšie, čo má človek – život. Dnes sa stretávame na tomto mieste, aby sme si uctili spomienku týmto
martýrom. Medzi nami sa nachádzajú viacerí, ktorí prešli peklom života na zemi, ale aj mi čo vychovávame a vzdelávame
mladú generáciu by sme nemali zabúdať, aby sa na Slovensku
už nikdy sa opakovalo takéto antihumánne a antidemokratické
obdobie.
Potom sa ujala slova moderátorka zhromaždenia Janka Poláková a vyzvala hlavného
rečníka spisovateľa Rudolfa Dobiáša o príhovor. Ten v ňom povedal „viacerí z nás sa tu
stretávajú po dvadsiatich rokoch. Pred dvanástimi rokmi členovia Konfederácie politických
väzňov odhaľovali prvú tabuľu trom absolventom tohto gymnázia a zároveň predstavili študentom, pedagógom a verejnosti výstavu „Svedectvo troch
krížov“. Toto podujatie bolo po nežnej revolúcii v roku 1989
prvou verejnou prezentáciou zločinov komunizmu. Veľkou
udalosťou pre toto mesto a vôbec pre Slovensko, že na poduja73

tí sa zúčastnili nielen funkcionári verejnej a štátnej správy
mesta a okresu Trenčín, ale aj minister vlády Ján Čarnogurský
a predseda parlamentu Slovenskej republiky František Mikloš.
Dnes sa stretávame opäť, akoby sme chceli otestovat svoju
pamäť aj pamäť verejnosti, ako by sme chceli začrieť do svedomia či sme stále v pohotovosti, pripravení vzdorovať nespravodlivosti.“
V ďalšom svojom prejave priblížil Rudolf Dobiáš posledné
dni pred 60. rokmi, teda od popravy Alberta Púčika, Eduarda
Tesára a Antona Tunegu. „V pondelok 19. februára 1951 bola
príbuzným odsúdených doručená výzva, že sa majú prísť rozlúčiť so synmi. Odsúdených privádzali dozorcovia do návštevnej miestnosti rozdelenej na dve časti kovov sieťou. Albert
Púčik vo svojej poslednej žiadosti napíše, že chce byť pochovaní doma v Dolných Motešiciach. Všetci plačú, keď sa lúčia.
Všetci okrem Alberta. Zamyslene pozerá do okna a hovorí tuším padá sneh. Budeme zima, keď pôjdem na popravu. Poprosí ešte svojich najbližších, aby za neho dali ráno dali slúžiť zádušnú svätú omšu. Dozorkyňa zahlásila koniec návštevy. Zbohom a neboj sa ! Povie mu na rozlúčku sestra Veronika.“
V utorok
20.
februára 1951
ich
popravili
skôr ako vyšlo
slnko. Príbuzní
uvideli ešte raz
svojich synov
a bratov, ale už
popravených
v márnici. Pochovaní
boli
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hneď na druhý deň na Martinskom cintoríne v Bratislave. Tri
kríže boli stále na tomto mieste do novembra 1989. Dnes je
tam pamätný hrob s ich menami.
„Pred šesťdesiatimi rokmi sa popravovalo, ako by bola rutinná práca. Akí to boli ľudia, čo tak chladnokrvne vynášali
tresty smrti a boli schopní prizerať sa výkonu trestu ? Čo to
bolo za dobu, ktorá sa tak ľahkomyseľne svojich synov, otcov,
matiek a dcér a ospravedlňovala to teóriou triedneho boja ?
Hľadám odpovede na tieto otázky, trápia ma celé desaťročia.
Tak dobiedzajú do mňa, keď čítam príbehy, z ktorých ako prízraky vystupujú tváre mŕtvych, presnejšie zavraždených. Pozerajú mi do očí a svojimi slepými očami s otázkami či som už
našiel odpoveď na otázku, prečo ich zabili. A ja zakaždým zahanbene sklopím zrak a ja zakaždým pokorne sklopím zrak
a mlčím.“
Po príhovore Rudolfa Dobiáša sa pristúpilo k odhaleniu pamätnej tabule, ktorej sa zúčastnili Don Anton Srholec, Ing.
Ján Figeľ, MUDr. Pavol Sedláček, MPH a JUDr. Ján Čangurský.
Po odhalení pamätnej tabule pokračoval príhovorom minister dopravy Slovenskej republiky Ing. Ján Fígeľ, ktorý zvýraznil posolstvo troch popravených Púčika, Tesára a Tunegu
pre našu dobu – dôstojnosť, pravdu, statočnosť na rozdiel
možno od väčšiny, ktorá vtedy uverila, že je trieda alebo ideológia sú viac. Ak naše školy budú takto vychovávať mladých,
tak nepodľahnú ilúziám, alebo novým totalitám, lebo pokušenie prichádza v každej dobe a v každej generácii. Po dvadsaťjeden rokoch od dnešnej revolúcie nám vyrástla nová generácia, ktorá nepozná komunizmus, ale ak to budú školy prezentovať, tak potom budú školy, čo už dávno Komenský prezentoval, že budú dielňou ľudskosti. A preto odpovedám i na
otázku, prečo ich zabili ? Bolo to preto, lebo bolo málo ľudskosti. Ak bude ľudskosť a solidarita dominovať v nás a medzi
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nami, tak sa nebudú diať také neľudskosti, alebo omyly.
Chcem zaželať tomuto gymnáziu, tomuto mestu, regiónu
a krajine, aby pamätali a pomáhali na ceste, aby sa tragédie
neopakovali, ale pekné inšpirujúce príklady žili a šírili.
Záver zhromaždenia patril don Antonovi Srholcovi, ktorý
poďakoval všetkým, ktorý si svojou prítomnosťou pripomenuli pamiatku popravených troch trenčianskych gymnazistov.
Poslednú bodku za dnešnou pietnou spomienkou dal odborný seminár
vlastné poznámky
V súlade so stanovami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa uskutočnilo Predstavenstvo Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 4. zasadnutie zhromaždenia delegátov dňa 22. februára
2011 v hoteli Magnus. Po otvorení zhromaždenia delegátov
Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory predsedom predstavenstva Ing. Borisom Paulenom, PhD. medzi delegátmi boli prítomní pozvaní
hostia - predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory doc. Ing. Peter Mihók, CSc., podpredseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček, generálny tajomník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Martin
Hríbik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. Potom delegáti schválili mandátovú a návrhovú komisiu a program rokovania predstavenstva. Výročnú správu Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory predniesol predseda
predstavenstva Ing. Boris Paulen, PhD. Po schválení uznesenia vystúpil predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory doc. Ing. Peter Mihók, CSc., ktorý predniesol niekoľko svojich postrehov z oblasti biznisu, podnikania
v podmienkach sveta, ale aj Slovenska. V rámci diskusie vy76

stúpil generálny riaditeľ Eximbanky, ktorý priblížil aktivity
tejto inštitúcie v podmienkach Slovenska.
vlastné poznámky
Po otvorení rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23. februára 2011 jeho predsedom MUDr.
Pavlom Sedláčkom, MPH, tento predstavil nového riaditeľa
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimíra
Buzalku. Následne sa potom venovali schválenému programu, v ktorom prerokovali. Rozhodli o predaji :
prebytočného pozemku v areáli považskobystrickej nemocnice,
prevádzky autoškoly s priľahlými pozemkami v areáli
Strednej odbornej školy, Ul. T. Vansovej v Prievidzi,
a prebytočného školského pozemku v areáli Strednej odbornej školy v Púchove.
Zastupiteľstvo schválilo:
prevod majetku častí cesty č. 3/507027, ktorá sa v dôsledku modernizácie železničnej trate zmení na miestnu komunikáciu, do vlastníctva mesta Nemšová a obce Trenčianska
Teplá,
prevod majetku a s ním súvisiacich práv a povinností z
vlastníctva majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest do
vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja pri výstavbe
nového cestného mosta v Trenčíne.
zverenie opravených úsekov ciest v Ilave a v Diviakoch
nad Nitricou, a oporného múru pri ceste Nadlice – Livina do
správy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2011 o určovaní výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ako aj podmienky
úhrady v školských jedálňach.
zmenu doteraz platného Všeobecne záväzného nariadenia
vyvolalo zverejnenie nových finančných pásiem nákladov na
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nákup potravín pre diétne stravovanie a pre stravníkov športových tried a športových škôl.
so súhlasom Ministerstva školstva, vedy výskumu a
športu Slovenskej republiky :
zrušenie Školského internátu Spojenej školy v Partizánskom,
zrušenie školskej jedálne v Strednej odbornej školy Trokanova 3, Myjava, ktorú tam nahradí od 1. marca 2011 výdajná školská jedáleň, ako súčasť Strednej priemyselnej školy
v Myjave,
vzhľadom na zánik členstva Ing. V. Bačíka v Rade školy
pri Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici náhradníčku poslankyňu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vieru
Zboranovú,
žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekt obnovy barokovo-klasicistického
kaštieľa s areálom v Pruskom, ako aj 5 % spolufinancovanie
projektu z vlastných zdrojov Strednej odbornej školy v Pruskom.
Dohodu o spolupráci pri rozvoji Baťovho kanála medzi
štyrmi moravskými krajmi a štvoricou samosprávnych krajov
na Slovensku.
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vzalo
na vedomie informáciu o činnosti zastúpenia Trenčianskeho
samosprávneho kraja v Bruseli v roku 2010.
Regionálni poslanci v závere rokovania :
vzali na vedomie správu o vybavovaní sťažností a petícií
na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v 2. polroku
2010,
vzali na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2010.
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odvolali z funkcie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v
Považskej Bystrici Ing. Jaroslava Micháleka a zvolili do tejto funkcie štyridsať ročného Ing. Petra Rendeka.
www.tsk.sk 23.02.2011
Priestupky a trestné činy, ktoré páchajú vojaci, sú diametrálne odlišné od bežných priestupkov civilného obyvateľstva.
Základnou úlohou vojenskej polície je to, aby bol v armáde
poriadok. Povedal to minister obrany Ing. Ľubomír Galko vo
svojom prejave v Posádkovom klube Trenčín dňa 24. februára
2011 pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku vojenskej polície. „Netýka sa to len Slovenskej republiky, ale aj zahraničia,
pretože máme vojakov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, v misiách, máme rôzne zahraničné projekty.“
Súčasne dodal, že „úlohy vojenskej polície treba dnes vzhľadom na novú bezpečnostnú situáciu na Slovensku i vo svete
prehodnocovať. Sami dnes nevieme, kde presne miesto vojenskej polície bude. Na to nám dajú odpoveď výsledky strategického hodnotenia obrany. Budeme ich mať v polovici roka.“
Rešpekt vojakov voči vojenskej polícii je podľa ministra
väčší ako u civilného obyvateľstva aj preto, že vojaci sú zvyknutí na väčšiu disciplínu ako civilné obyvateľstvo. V rámci
osláv výročia vzniku vojenskej polície v Posádkovom klube
armády v Trenčíne ocenili pamätnými medailami najaktívnejších súčasných i bývalých vojenských policajtov a príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Súčasťou osláv bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Jánošík a krst publikácie a
filmu o vojenskej polícii. Úderom policajným obuškom ich
slávnostne uviedli do života minister obrany Slovenskej republiky Ing. Ľubomír Galko a náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Ľubomír Bulík.
www.sme.sk 24.02.2011
pomocná evidencia 86/1/2011
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V nedeľu 27. februára 2011 hliadka mestskej polície pri
obhliadke plavárne našla otvorené pivničné okno na budove
plavárne a čiastočne vytrhnutú kovovú mrežu, ktorá viedla do
pivničných priestorov v plynovej kotolni. Na miesto činu privolali aj štátnu políciu. Zo šetrenia vyplynulo, že neznámy páchateľ poškodil vetraciu mrežu, čím spôsobil škodu 200 eúr.
Polícia prípad vyšetruje ako priestupok proti majetku. Podľa
konateľa spoločnosti Ivana Pĺžika, ktorá mala objekt plavárne
vo výpožičke, z kotolne ani iných priestorov plavárne nezmizli
žiadne veci alebo inventár.
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček konštatoval, že stráženie plavárne bolo veľmi dobré rozhodnutie, lebo som mal už skúsenosti s takýmito rizikami, keď by mohlo
dôjsť k rabovaniu alebo vlámačkám. Mestská polícia hliadkovala pri plavárni 24 hodín denne, ale aj tak celý objekt sa
ustrážiť nedalo. „Je dôležité, že sa podarilo to zachytiť a nič
nezmizlo.“
Polícia podľa primátora kontrolovala aj to, aby nedošlo
k vynášaniu majetku z budovy počas doby, kým plaváreň prejde pod správu mesta. Ľudia z IB správcovskej mali až do 28.
februára 2011 povolený vstup do plavárne, pretože do tohto
termínu boli správcom objektu. To, že sa do plavárne niekto
vlámal, je podľa primátora zvláštne. „Nechápem, čo sa mohlo
stať, keď sa chceli vlámať do kotolne, ktorá spravuje teplo
v celom meste. Na plavárni sídli firma, ktorá má v správe
všetky kotle. Sú to však všetko len špekulácie a dohady. Teraz
je to vec polície,“ konštatoval primátor Mgr. Richard Rybníček.
Plaváreň bude mestská polícia strážiť aj potom, ako ju mesto Trenčín prevezme pod svoju správu. Uvidí sa, aký bude režim prevádzkovania objektu, keď bude prenájme spoločnosť
na riadenie tepla.
www.sme.sk 28.02.2011
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V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa
dňa 28. februára 2011 uskutočnilo pracovné stretnutie primátorov a starostov miest a obcí Trenčianskeho kraja, ktorých sa
najviac dotýka plánovanie zníženie výkonov železničnej dopravy na území Trenčianskeho kraja s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom,
MPH, podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Milanom Panáčkom, predsedom komisie dopravy pri
Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
JUDr. Jozefom Stopkom, pracovníkmi odboru dopravy
Trenčianskeho samosprávneho kraja a generálnym riaditeľom
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Mgr. Pavlom Kravcom, generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a
dráh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky Ing. Jiřím Kubáčkom, CSc., generálnym riaditeľom SAD Trenčín a.s. PhDr. Ing. Jurajom Popluhárom a riaditeľom SAD Prievidza a.s. Ing. Michalom
Dankom.
Témou stretnutia bolo plánované zníženie rozsahu výkonov
vlakov na tratiach ležiacich na území Trenčianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho so znížením rozsahu objednaných
dopravných výkonov zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Hneď v úvode predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH prezentoval stanovisko predsedov samosprávnych krajov Združenia SK 8, prijaté na rokovaní v piatok
25. februára 2011. Predsedovia zásadne odmietajú prechod
kompetencií v oblasti regionálnej železničnej dopravy na samosprávne kraje, keďže nie sú vyriešené vzťahy medzi jednotlivými dopravcami o výkonoch vo verejnom záujme a nie je
doriešený ani model financovania. Zároveň župan uvítal stretnutie s primátormi a starostami obcí. „Znižovanie objemu spojov je citlivý problém, aby sme ho mohli riešiť, potrebujeme
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seriózne analýzy, jasné pravidlá a spôsob riešenia, ktorý bude
pre nás akceptovateľný“, zdôraznil predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Dôvody navrhovaných krokov objasnil vo svojom príhovore generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
Mgr. Pavol Kravec. Zdôraznil, že „fungovanie železníc je
možné len za určitých predpokladov. Dostať osobnú dopravu
do čiernych čísiel môžeme iba systémovými opatreniami, redukciou najmenej obsadených vlakov a to na území celého
Slovenska a objednávkou vlakových kilometrov len do výšky
schválenej dotácie. Keďže objednávka zo strany štátu je o viac
ako 11 % nižšia ako v minulom roku 2010, redukcia vlakovej
dopravy je nevyhnutná“.
Generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Jiří Kubáček, CSc. poukázal na skutočnosť, že dôsledkom dlhodobého neriešenia problémov železníc je ich chronické nedofinancovanie, v čom nemožno pokračovať. Štát začal problematiku železníc riešiť s plnou vážnosťou. Musí podniknúť dva kroky – predovšetkým urobiť dôkladnú analýzu a potom pristúpiť k revitalizačnému programu
a k ozdravnému plánu železničných spoločností.
Prítomní starostovia a primátori, z ktorých niektorí rokovali
k danej problematike už minulý týždeň, opätovne vyslovili
požiadavku nerušiť vlakové spojenie tam, kde nie je alternatívny spôsob verejnej osobnej dopravy, žiadali poskytnúť samosprávam korektné podkladové materiály, v ktorých by nechýbali potrebné ekonomické ukazovatele, vyťaženosť spojov
a ďalšie nevyhnutné údaje, ale aj dostatočný časový priestor
na diskusiu s verejnosťou a so samotnými samosprávami. Spoločne vyslovili obavy či ich pripomienky a návrhy budú akceptované.
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Na unáhlenosť prijímaných rozhodnutí poukázal aj generálny riaditeľ SAD Trenčín, a.s. PhDr. Ing. Juraj Popluhár.
Zdôraznil, že „SAD Trenčín očakáva partnerský prístup, korektný dialóg a dostatok času na prípravu opatrení. V prípade,
že by SAD Trenčín malo alternatívne nahradiť vlakovú dopravu, potrebuje napríklad na nákup nových autobusov minimálne 5 – 6 mesiacov. Rokovania starostov a vedenia železníc
budú ešte pokračovať.
www.tsk.sk 28.02.2011
pomocná evidencia 113/1/2011
V závere roka 2010 Občianske združenie Fórum pre pomoc
starším ocenilo 25 seniorov ocenením Senior roka 2010.
Trenčianska seniorská verejnosť s radosťou prijala, že
medzi laureátmi bol aj pedagóg na dôchodku Mgr. Vojtech Filín, ktorý už desať rokov zastáva funkciu predsedu
Klubu kresťanských seniorov
v Trenčíne. Týmto ocenením
sa viac menej zhodnotili jeho aktivity v prospech seniorov,
najmä zabezpečovaním zaujímavých projektov, ktoré sa sústreďujú na pomoc opusteným starším občanom, na pomoc v
záhradách, na návštevu chorých a nevládnych, ale aj návštevy
zaujímavých miest Slovenska, ako aj organizovanie turistických vychádzok do najbližšieho okolia.
Toto ocenenie neušlo pozornosti vedeniu Mesta Trenčín
a dňa 1. marca 2011 prijal Mgr. Vojtecha Filína primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, aby mu poďakoval sa dlhoročnú obetavú prácu pre seniorov v Trenčíne a tým prispieva k zmysluplnej a činorodej jeseni života trenčianskych seniorov.
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vlastné poznámky
Dňa 3. marca 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne
primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvyslanca
Rakúskej republiky na Slovensku Jeho Excelenciu Dr. Markusa Wuketicha na jeho vlastnú žiadosť, ktorého sprevádzal
obchodný radca Veľvyslanectva Rakúskej republiky na Slovensku Patrick Sagmeister.
V rozhovore sa hosť zaujímal o realizáciu investícií
v Trenčíne, predovšetkým o prestavbu železnice na území
mesta, o výstavbu
komplexu
Optronic,
o výstavbu
nového
mosta, ale aj ponúkol
možnosti
spolupráce
a podpore nových investícií v meste. Primátor Mgr. Richard Rybníček otvorene hovoril
zľava – P. Sagmeister, primátor Mgr. R. Rybníček, J.E Dr. M. Wuketich
o ťažkej ekonomickej
situácii mesta Trenčín, o svojej vízii reštrukturalizácie, zoštíhlení a zefektívnení chodu mestského úradu. On svoju osobu
hodnotí nie ako politika samosprávy, ale ako krízového manažéra. Rok podľa situácie z hľadiska vývoja hodnotí ako veľmi
ťažký, ale predpokladá, že rok 2012 bude rokom lepším. Chce
zrealizovať zámer, aby všetky peniaze mesta spravovala jedna banková inštitúcia. V najbližšom období bude mesto musieť zrekonštruovať včítane zateplenia všetky
objekty materských a základných
škôl prostredníctvom firmy Siemens. Veľvyslanec Jeho excelen84

cia Dr. Markus Wuketich navrhol, že v mesiac máj 2011 organizuje na Slovensku stretnutie rakúskych podnikateľov, ktorý
by medzi iným navštívili aj mesto Trenčín a zoznámili by sa
s jeho podnikateľským prostredím. Ešte v ten deň navštívil
veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku aj predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH.
vlastné poznámky
Novým prednostom Spoločného stavebného úradu
v Trenčíne sa dňa 4. marca 2011 stal Mgr. Ján Forgáč.
V úrade nahradil Ing. Beátu Bredschneiderovú, ktorá dočasne viedla Útvar životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne.
„Od Mgr. Jána Forgáča si sľubujem, že
bude reštrukturalizovať stavebný úrad, zavedie jasné pravidlá jeho fungovania a očakávam, že ho zefektívni,“ povedal trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček.
Mgr. Ján Forgáč vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave - špecializáciu inžinierska
geológia a hydrogeológia. Doteraz sa venoval stavebníctvu,
inžinierskym činnostiam, právam k nehnuteľnostiam v rámci
realitných činností a stavebnej geodézii.
Odchádzajúca prednostka pôsobila na stavebnom úrade
od júna 2010, kedy nahradila odvolanú Ing. Máriu Pavlíkovú.
Spoločný stavebný úrad v Trenčíne bol zriadený na činnosť
preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania po zrušení okresných úradov. Túto činnosť v Trenčíne
vykonáva aj pre 27 obcí.
www.sme.sk 07.03.2011
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Dňa 8. marca 2011 navštívili trenčianski policajti žiakov
piateho ročníka Základnej školy Hodžova v Trenčíne, s ktorými hovorili o bezpečnosti na cestách a tak znížiť počet dopravných nehôd chodcov a cyklistov.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa preventívnych aktivít s témou bezpečnosti na cestách, ktoré prebiehali
v Trenčianskom kraji. Policajti hovorili s deťmi o tom, aké sú
povinnosti účastníkov cestnej premávky. Preventívna akcia
s piatakmi bola zameraná na chodcov a cyklistov. Jej cieľom
je zníženie počtu dopravných nehôd s účasťou chodcov
a cyklistov. Na záver boli deťom rozdané reflexné prvky.
vlastné poznámky
Ďalšia vlna prechodu z analógového na digitálne terestriálne vysielanie na Slovensku zasiahne aj Trenčiansky kraj. Jeho
obyvatelia si už od konca marca 2011 budú môcť naladiť digitálny signál. V období od marca do júna 2011 dôjde
k postupnému vypínaniu veľkého počtu vysielačov šíriacich
analógové televízne vysielanie na území takmer celého Slovenska a zároveň sa úmerne zvýši pokrytie digitálnym televíznym signálom.
Ako povedal marketingový manažér spoločnosti Towercom
Michal Šuran, podľa predbežného harmonogramu zapínania
vysielačov DVB-T a vypínania základných analógových televíznych vysielačov dôjde v priebehu mája 2011. Potom dôjde
k úplnému a definitívnemu vypnutiu ďalších analógových televíznych vysielačov v Trenčianskom kraji. K vypnutiu analógového vysielača Trenčín – Nad Obrovu dôjde najneskôr k 12.
aprílu 2011 a vysielačov Uhrovec – Ostrý Vrch a Nové Mesto
nad Váhom – Veľká Javorina v priebehu mája 2011.
Počas časového obdobia prechodu z analógového na digitálne terestriálne televízne vysielanie môže byť príjem televízneho signálu obmedzený či prerušovaný z dôvodu potrebných
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prác na vysielači. Tieto práce sa budú vykonávať výlučne počas pracovnej doby. V lokalite Trenčín môže dôjsť
k výpadkom signálu v období od 12. apríla do 3. mája 2011.
V okrajových oblastiach Trenčianskeho kraja pokrytie uvedených lokalít môže byť analógový signál niektorých programov čiastočne ďalej dostupný až do ukončenia celoplošného
prechodu na digitálne vysielanie. Zmena prechodu na digitálne
vysielanie sa týka všetkých domácnosti, ktoré prijímajú televízny signál buď individuálnymi anténami alebo cez kolektívne cez spoločné televízne antény. Domácnosti, ktoré prijímajú
televízne programy cez sieť niektorého z káblových operátorov, zo satelitu alebo cez telekomunikačné siete či už metalické alebo optické, sa do procesu digitalizácie nebudú zapájať,
pretože na ich doterajšom spôsobe príjmu signálu sa nič nezmení.
Po tom, ako sa analógový terestriálny signál vypne, nebudú
pôvodné analógové televízne prijímače schopné dekódovať a
zobrazovať nový druh signálu. Majiteľ takéhoto prijímača má
niekoľko možností príjmu digitálneho televízneho signálu.
A to buď si zakúpi set-top box alebo zadováži si nový integrovaný televízny prijímač, t.j. televízny prijímač so zabudovaným digitálnym dekodérom.
www.sme.sk 09.03.2011
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom
zasadnutí dňa 10. marca 2011 schválili :
1. novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ten sa doplnil o ustanovenie, podľa
ktorého sa hlasovanie poslancov zverejňuje ihneď pri hlasovaní prostredníctvom dataprojektora. Do článku sa doplnilo ustanovenie o nemožnosti zopakovať hlasovanie v prípade omylu poslanca (poslanec má možnosť opraviť svoje
chybné hlasovanie priamo počas hlasovania, pred uplynu87

tím časového limitu hlasovania a zároveň bude vidieť už
počas hlasovania ako hlasuje vďaka zverejňovaniu informácie z hlasovacieho zariadenia o priebehu a výsledku hlasovania priamo v rokovacej miestnosti prostredníctvom dataprojektora.
2. upravila sa forma podávania interpelácií na písomnú predsedajúcemu alebo ústnu do zápisnice na zasadnutí, lebo pri
interpeláciách poslancov dochádzalo k nejasnostiam týkajúcich sa písomnej formy podávania interpelácií. Zároveň
sa zaviedla povinnosť poslancov naformulovať presný text
interpelácie, na ktorú bude odpovedané, nakoľko interpelácia je položená otázka a v minulosti dochádzalo k prípadom, kedy nebolo zrejmé znenie interpelácie a nebolo
možné na ňu relevantným spôsobom odpovedať.
Primátor Mgr. Richard Rybníček na zasadnutí informoval poslancov o poverení svojich zástupcov. Ak má mesto viac
ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním
dvoch zástupcov primátora. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak je v meste zriadená mestská rada,
zástupca primátora je jej členom. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. Ešte 19. februára 2011 boli za viceprimátorov vymenovaní JUDr. Milan Kováčik a Mgr. Renáta Kaščáková.
Prvému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 70% z základného platu primátora stanoveného v zmysle zákona o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest (t. č. 2636,00 eúr x 70% = 1845,20 eúr ).
Druhému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 60% zo základného platu primátora (t. č. 2636 eúr x 60% = 1581,60 eúr).
Platy oboch zástupcov primátora boli znížené o 10% oproti
platu zástupcu primátora a poslanca dlhodobo uvoľneného na
výkon funkcie v minulom funkčnom období.
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Poslanci schválili zloženie komisií mestského zastupiteľstva. Pôvodne predložený a na úradnej tabuli zverejnený návrh
napokon prešiel viacerými zmenami. Primátor Mgr. Richard
Rybníček vyzdvihol fakt, že poslanci za Smer – Sociálna demokracia si mohli presadiť akýkoľvek návrh, avšak rozhodli
sa akceptovať princíp pomerného zastúpenia politických strán,
politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Poslanci zároveň zvolili do komisií aj odborníkov zo
strany verejnosti. Na návrh poslanca Smeru – Sociálna demokracia PaedDr. Daniela Beníčka do jednotlivých komisií navrhli po dvoch kandidátoch, pričom jeden bol nominantom
najsilnejšej politickej strany v zastupiteľstve a druhý bol nominantom ostatných občanov. Komisie boli zložene nasledovne :
Komisia finančná a majetková
- predseda : JUDr. Ján Kanaba
- členovia – poslanci : Bc. Tomáš Vaňo, Ing. Pavol Kubečka, Mgr. Rastislav Kudla, Martin Barčák
- členovia – odborníci : Ing. Peter Mikuš, MBA Peter Hošták PhD.
Komisia životného prostredia, dopravy, investícii a územného
plánovania
- predseda : Ing. Michal Urbánek
- členovia – poslanci : Vladimír Gavenda, Ing. Emil Košút,
Ing. Peter Gašparovič, Patrik Burian
- členovia – odborníci : Mgr. Marián Rendek, Ing. František Matečný
Komisia školstva
- predseda : doc. Ing. Oto Barborák
- členovia – poslanci : Ing. Mário Krist, Mgr. Renata Kaščáková
- členovia – odborníci : Juraj Pisca, Mgr. Štefan Kotras
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Komisia mládeže a športu
- predseda : Mgr. Ladislav Pavlík
- členovia – poslanci : PaedDr. Daniel Beníček, Patrik Žák
- členovia – odborníci : PhDr. Erik Kubička, Ing. Silvia
Štefániková
Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku
- predseda MUDr. Stanislav Pastva
- členovia – poslanci – Ing. Róbert Lifka, Eduard Hartmann, JUDr. Milan Kováčik
- členovia – odborníci - Dr. Jozef Hrubo, Ing. Gustav Teker
Komisia kultúry a cestovného ruchu
- predseda : Ján Babič
- členovia – poslanci : František Koronczi, Dušan Paška,
PhDr. Leo Kužela, Branislav Zubričaňák
- členovia – odborníci : Mgr. Josef Kolář, Ing. Vladimír
Mráz
Predsedovia komisií spolu s viceprimátormi budú zároveň
tvoriť osemčlennú mestskú radu, teda najvyšší poradný orgán mesta a primátora Mgr. Richarda Rybníčka.
Mestskí poslanci schválili prenájom priestorov krytej plavárne pre viaceré subjekty. Krytá plaváreň prešla 1. marca
2011 späť do správy Mesta Trenčín. Prenájom z dôvodu plynulého zabezpečenia chodu plavárne poslanci schválili, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, preto na schválenie jednotlivých prenájmov spoločnostiam Pepe – Food s.r.o., Poly-Art,
s.r.o., Marcelu Horňákovú - Pedikúra Romana, Arena Slovakia s.r.o., Miroslava Pivku, AS Trenčín a.s., Eres a.s., Coca –
Cola HBC Slovenská republika, Emma Slovakia, s.r.o., Soňu
Korčekovú - Aso Vending, Tomáša Bartáka – Toba trojpätinou väčšinou hlasov.
Poslanci novelizovali Štatút mesta Trenčín, odstránili tým
niektoré ustanovenia, ktoré boli v rozpore so zákonom
o obecnom zriadení. Zároveň sa zjednodušili znenia niekto90

rých ustanovení Štatútu. Vo vynovenom Štatúte sa zároveň
podrobnejšie určuje postavenie jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva. Zároveň poslanci schválili Návrh zásad pre
vytváranie a činnosť poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve.
Poslanci na zasadnutí :
1. nominovali zástupcov mesta do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady.
2. v súvislosti so zmenou zákona poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 1/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Trenčín na kalendárny rok. Doteraz sa dotácia počítala vzorcom, ktorý vychádzal z výnosu
z podielových daní. Po novom dostanú mestské zariadenia
pevne stanovenú čiastku, súkromné a cirkevné zariadenia
budú dostávať o 12% menej, t. j. sumu zníženú o kapitálové
výdavky. Schválené Všeobecné záväzné nariadenie má za
cieľ zrovnoprávnenie financovania škôl a školských zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa, teda transparentnejší
prístup.
Na návrh nezávislého poslanca Jána Babiča poslanci
mestského zastupiteľstva diskutovali na tému modernizácie
železničnej trate v meste. Poslanec Ján Babič predložil návrh,
aby primátor menoval špeciálnu komisiu, ktorá sa bude tejto
téme venovať. V schválenom uznesení ho tiež poverili, aby
získal a zverejnil všetku dokumentáciu, ktorá sa modernizácie
železnice týka. V náväznosti na túto problematiku, aby porovnal vydané územné rozhodnutie s aktuálnym stavom.
Primátor poslancov informoval, že už vytvoril komisiu
z radov odborníkov, keď túto tému z vlastnej iniciatívy otvoril. Na základe rokovaní s Železnicami Slovenskej republiky,
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projektantom Reming Consult a s Ministerstvom dopravy,
pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky mu bola potrebná
dokumentácia sľúbená. Téma modernizácie železnice sa na
pôdu mestského zastupiteľstva dostala po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie zrušil verejnú súťaž na modernizáciu úseku
Zlatovce - Trenčianska Teplá, čím sa začiatok stavebných
prác, naplánovaný na jar tohto roka, posunul na neurčito. Zároveň časť poslancov spolu s občianskymi aktivistami poslali
otvorený list na túto tému najvyšším ústavným činiteľom, ministerstvu dopravy a šéfom politických strán zastúpených
v Národnej rady Slovenskej republiky.
Na záver zasadnutia prišli na rad interpelácie poslancov :
- poslanec Bc. Tomáš Vaňo žiadal od primátora informácie
v akom stave je spor s Televíziou Trenčín,
- viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková primátorovi predložila návrh z dielne občianskych aktivistov, združených
v Trenčianskom fóre, ktorým by boli zasadnutia komisií pri
mestskom zastupiteľstve a Mestskej rady verejné.
- poslanec Dušan Paška pripomenul smrť dvoch žien na
(ne)prechode sídliska Pred poľom a vyzval na riešenie situácie, aby sa zamedzilo ďalším tragédiám.
- poslanec Ján Babič pripomenul, že nie sú aktualizované
tabule s evidenčnými číslami pri parkovacích miestach,
ktoré slúžia pre potreby mestského úradu. Tiež žiadal skrátiť hodiny na povolenie vjazdu na Mierové námestie
z 11:00 na 9:00.
- poslanec PhDr. Leo Kužela žiadal informáciu, ako budú
občania informovaní o harmonograme vývozu domového
odpadu, keďže prestal vychádzať mestský časopis Info.
Tiež poukázal na zlý stav podchodu pri hoteli Tatra.
- poslanec JUDr. Ján Kanaba sa dožadoval odpovede na
interpeláciu z 29. apríla 2010, kedy sa pýtal na to či mesto
žiadalo od firmy Adoz finančnú škodu, vzniknutá po do92

časnom vysťahovaní Kultúrneho centra Dlhé Hony. Žiadal
tiež opravu zničenej vozovky na Brezovej ulici.
- poslanec Ing. Róbert Lifka žiadal, aby interpelácie poslancov a odpovede boli zverejňované na internete.
www.trencin.sk 10.03.2011
pomocná evidencia 154/1/2011
Výročná členská schôdza Organizácie postihnutých chronickými chorobami sa uskutočnila dňa 10. marca 2011 v Kultúrnom centre Dlhé Hony v Trenčíne. Do posledného miesta
naplnená sála privítala za Trenčiansky samosprávny kraj Terezu Pavláskovú a za Mesto Trenčín viceprimátorku Mgr.
Renátu Kaščákovú. Rokovanie schôdze moderoval člen výboru Milan Oravec, ktorý všetkých prítomných privítal. Po
schválení programu rokovania výročnej členskej schôdze hodnotiacu správu organizácie za uplynulý rok 2010 predniesla
predsedníčka organizácie Božena Kováčiková. Obdobie minulého roka sa nieslo v znamení aktivít členov, ktoré sa sústreďovalo na rôzne rehabilitačné a rekondičné cvičenia, turistické výlety v mieste bydliska, blízkom okolí, ale i za hranicami okresu. Ocenila príspevky na činnosť organizácie zo
strany Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín.
Na všetkých činnostiach sa podieľali bez nároku na honorár
členovia výboru. Hodnotiacu správu doplnila správa o hospodárení organizácie za rok 2010, ktorú predniesol člen výboru
pán Cagalinec. Ďalší program sa odvíjal so zoznámením členov s návrhom činnosti organizácie na rok 2011, ako aj
s návrhom hospodárenia na rok 2011, ktorý mal v podstate
rovnakú schému okruhu činností ako v roku minulom.
Z obsahu vyplynulo, že organizácia sa spolieha aj v tomto roku na finančnú pomoc zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín. Pred prestávkou vystúpila viceprimátora Mesta Trenčín Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá vyslovila
radosť, že sa mohla rokovania výročnej schôdze zúčastniť. Jej
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zámerom je, aby v budúcnosti sa zúčastňovala rokovaní všetkých občianskych združení a tak lepšie poznala problematiku
ich činnosti. Upozornila však aj na to, že tých finančných prostriedkov nemá mesto na rozhadzovanie a reštrikcia činnosti
sa dotkne aj dotácie spoločenských organizáciám, občianskym
združeniam.
vlastné poznámky
Mesto Trenčín dňa 16. marca 2011 navštívil veľvyslanec
USA na Slovensku Jeho Excelencia Theodore Sedgwick. Do
Trenčína pricestoval nezvyčajným dopravným prostriedkom,
netypickým pre jeho osobu – vlakom. Spoločnosť mu robila
jeho dcéra Caroline a tlačový atašé Veľvyslanectva USA na
Slovensku Chase Beamer. Počas svojej návštevy v Trenčíne
sa stretol s primátorom Mesta
Trenčín Mgr. Richardom
Rybníčkom. Primátor poďakoval svojmu hosťovi za jeho záujem o mesto Trenčín a že je rád,
že ho mohol privítať aj s jeho
dcérou. Zároveň informoval, že
mesto Trenčín prechádza v súčasnom čase v zložitejšom období pre dlhy, ktoré tu zanechalo predchádzajúce vedenie mesta. Preto chce toto mesto ozdraviť a finančné toky stranparentniť. Prvými krokmi bolo zavedenie elektronických aukcií pri
zadávaní objednávok. Bude problém s rozpočtom, pretože na
tento rok sú znižované bežné výdavky oproti predchádzajúcemu roku o desať miliónov eúr. Tieto úpravy rozpočtu sa dotknú obyvateľov mesta. Obyvatelia mesta poznajú moju prácu
z pôsobenia v Slovenskej televízii, kde museli byť prijaté drastické opatrenia prepustením 1.200 pracovníkov a občania právom očakávajú, že podobné zmeny nastanú aj v meste Tren94

čín. Dôveru ľudí chcem využiť na uskutočnenie reforiem
v meste. Dôležité je, že musia byť vykonané rýchlo, pretože
času veľa nie je. Mám pripravené riešenie, ktoré v najbližšom
období predstavím občanom. Ja sa budem snažiť, aby toto
krásne mesto išlo príkladom aj pre ostatné mestá na Slovensku. Táto cesta nesmie byť polovičatá. Toto mesto musí byť
ako jedna rodina, ktorá musí spolu existovať. Mesto musí byť
zrejme, aké činnosti má vykonávať a nebrať na svoj chrbát tie
činnosti, ktoré by mal zabezpečovať štát, lebo tie potom ťahajú mestá do dlhov. To sú plány, ako ozdraviť mesto Trenčín
a ďalšie kroky otvorenej samosprávy.
Ďalšou témou rokovania, ktorú nastolil J. E. Theodore
Desgwick, bolo zistiť možnosti
príchodu amerického investora do
Trenčína. V odpovedi primátor
Mgr. Richard Rybníček konštatoval, že má záujem o americkú firmu IBM a jej umiestnenie v priemyselnom parku Trenčín, ktorá by
mohla priniesť do regiónu až 55
pracovných miest. Pre jej umiestnenie v lokalite mesta Trenčín oproti iným mestám na Slovensku má výhodu blízkosť moravského mesta Brna, kde má
IBM filiálku a ďalšími výhodami sú pripravenosť pozemku
pre investora a diaľnica. Primátor Mgr. Richard Rybníček pri
rozhovore spomenul, že pri nástupe do funkcie zistil, že mesto je
riadené mocensky a nie manažérsky. Konštatoval, že mestský úrad
sa musí správať ako firma, ktorá
slúži občanom a treba jej manažérske riadenie. Manažérske rozhodnutia musia ísť na úkor politických
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rozhodnutí. Vyslovil presvedčenie, že všetky ťažkosti sa
zvládnu. Konštatoval, že v tejto činnosti bol pre neho inšpiráciou článok starostu New Yorku Michaela Bloomberga,
v ktorom vyzdvihuje rozhodnosť pri konaní. Niekedy je problém nájsť hranicu pri komunikácii s aktivistami a občianskou
spoločnosťou, čo považuje za dôležité. Na strane druhej je dôležité, kedy zastaviť komunikáciu a vykonať zásadné rozhodnutie. Moja misia sa nesie v znamení pamiatky na nebohého
otca a nechcem ju sklamať. „Chcem diskutovať s vládou, aby
táto nenútila zadlžovať sa a brať úvery a práve pripravovanou
reformou chcem vláde ukázať, že reforma musím prebehnúť
veľmi tvrdo, ale ja dnes viem, že to úplne stačiť nebude. Je to
o podmienkach, ktoré sú nastavené štátom. Týmto treba ukázať, kde štát robí chyby a naše argumenty budú dostatočným
tlakom na vykonanie zmien. Jednou z najbližších zmien vykonaných zo strany mesta je, aby sústredilo svoje financie do
správy jednej z bánk, ktorá prevezme všetky jej krátkodobé
záväzky a ponúkne všetky účty samosprávy. To bude mať za
následok nižší úrok. Podľa vlastných prepočtov by malo mať
na budúci rok 2012 mesto Trenčín osem miliónov voľných
zdrojov, ktoré sa použijú na investície.“
J. E. Theodor Sedgwick vzniesol otázku primátorovi otázku, ako bývalého riaditeľa Slovenskej televízie, aký jej jeho
názor na zlúčenie Slovenskej televízie so Slovenským rozhlasom. V odpovedi Mgr. Richard
Rybníček konštatoval, že
„najprv by sa mala vykonať reforma v rozhlase
a televízii a až potom by
sa
malo
rozhodovať
o zlúčení ozdravených inštitúcií. Myslím si, že minister kultú96

ry ani štát nemajú jasné, akú úlohu má plniť televízia. Slovenská televízia by mala mať jeden kvalitný okruh, lebo opäť prídu problémy s financovaním. Očakávam, že tento projekt nebude úspešný, pretože sa sním nestotožnila herecká obec.“
Po stretnutí J. E. Theodor Sedgwick pred novinármi povedal, že má s primátorom Rybníčkom veľa spoločného, lebo
tiež začal ako žurnalista a až neskôr odišiel do sveta obchodu.
Primátor ma informoval o plánovanej reštrukturalizácii mestského úradu a o opatreniach, ktoré povedú k vyššej transparentnosti mesta. Oznámil, že pán primátor ma pozval na letný
festival Bažant Pohoda 2011. Považuje mesto Trenčín za zaujímavú lokalitu pre amerických investorov, pretože je
v blízkosti hranice s Českou republikou a s hlavným mestom
Slovenska Bratislavou je spojený diaľnicou.
Primátor Mgr. Richard Rybníček doplnil, že mesto Trenčín
má problémy s nedostatkom ubytovacích kapacít, preto plánuje masívnejšiu výstavbu nájomných bytov. Po skončení
návštevy
a po
stretnutí
s novinármi si hosť prezrel
Mierové námestie a nazrel
i do priestorov Trenčianskeho múzea, kde ho previedla
riaditeľka
Trenčianskeho
múzea Katarína Babičová. Ďalšia cesta J.E. Theodora Sedgwicka viedla do Dubnice nad Váhom, kde sa zúčastnil odovzdania leteckého simulátora vrtuľníka Mi-17 CT. Pri ceste
späť do Bratislavy sa ešte v Trenčíne zastavil a navštívil dominantu Trenčína, Trenčiansky hrad.
vlastné poznámky
Do Trenčína dňa 21. marca 2011 zavítal podpredseda Vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej re97

publiky Ing. Ján Fígeľ. Dopoludnia na prvom peróne železničnej stanice v Trenčíne slávnostne uviedol do prevádzky
dvojposchodový osobný vlak „Lucia“ za účasti predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, primátora Mesta Trenčín Mgr.
Richarda Rybníčka a ďalších hostí.
Po privítaní hostí hovorcom Železničnej spoločnosti Slovensko Alexandrom
Buzinkajom sa k prítomným prihovoril
minister Ing. Ján Fígeľ. Vo svojom
krátkom príhovore povedal, že „tento
vlak je pre ľudí, aby cestovali dôstojnejšie, pohodlnejšie, bezpečnejšie a rýchlejšie. Táto vlaková súprava pomenovaná „Lucia“ je jednou z desiatich súprav, ktoré
budú na Slovensku voziť do práce, za turistikou, na návštevy,
teda všade tam, kde je potrebné. Prvá podobná vlaková súprava pomenovaná „Jánošík“ jazdí dvakrát denne na trase Trenčín – Žilina. Sedem takýchto súprav bude premávať na západnom a strednom Slovensku a tri na východnom Slovensku.
Tieto novoty v preprave cestujúcich sú súčasťou európskeho
projektu obnovy vozidiel na železnici v celkovej hodnote 231
miliónov eúr. Slovensko dostane celkom 32 takýchto súprav.“
Vyslovil presvedčenie, že nové vlakové súpravy utvrdia dôveryhodnosť občana na cestovanie železnicou.
Na príhovor ministra nadviazal generálny riaditeľ Škoda
Vagónka Ostrava Ing. Jíří Paruza, ktorý povedal, že „novými
vlakovými súpravami, ktoré dodajú na Slovensko chcú prispieť k zlepšeniu kultúry cestovania a želám si, aby dnes pokrstená vlaková súprava „Lucia“ doviezla všetkých cestujúcich včas a na miesto, kde sa vybrali.
Oficiálne prejavy ukončil generálny riaditeľ Železničnej
spoločnosti Ing. Karol Kraus, ktorý vyjadril radosť nad tým,
že táto súprava nebude posledná, ale že po nej budú nasledo98

vať ďalšie. Zaželal všetkým cestujúcim dnes príjemnú jazdu,
ale aj v budúcnosti. Celý tento akt mal aj duchovný rozmer,
ktorý mu dalo pokrstenie nového vlaku „Lucia“ dekanom
Trenčianskej farnosti Mgr.
Milanom Kupčíkom. Potom
všetci hostia absolvovali prvú
jazdu do Nového Mesta
a späť do Trenčína. Jazdu si
pochvaľovali aj prítomní vozičkári z trenčianskeho regiónu, pretože pre nich bol
vstup do vlaku zabezpečený závesnou pohyblivou rampou
a vyčlenenými miestami vo vozni.
Po absolvovaní cesta do Nového Mesta nad Váhom a späť
do Trenčína čakalo ministra Ing. Jána Fígeľa rokovanie na
Mestskom úradu v Trenčíne s primátorom Mesta Trenčín Mgr.
Richardom Rybníčkom, predsedom Trenčianskeho samosprávneho
kraja
MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH so zástupcami Ministerstva
dopravy Slovenskej republiky,
Slovenskej
správy ciest. Minister
dopravy Slovenskej republiky Ing. Ján Fígeľ
informoval, že „v priebehu niekoľkých týždňov bude pripravené memorandum o výstavbe nového cestného mosta, ktoré
podpíšu zástupcovia ministerstva dopravy, Mesta Trenčín
a Trenčianskeho samosprávneho kraja. S ním by mala byť vyhlásená aj nová súťaž na výstavbu mosta, čo by umožňovalo
začať s výstavbou mosta už v roku 2011, pretože predchádzajúcu súťaž Úrad pre verejné zaobstarávanie zrušil.
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„Prečo dnes ešte nejazdíme po novom moste je mnohým
známe. Trenčania v minulých rokoch počuli už množstvo sľubov, ale výstavba mosta zostávala v nedohľadne. S ministrom
dopravy sme mali o realizácii nového mosta viacero rokovaní.
Zhodli sme sa na tom, že je čas prejsť od sľubov ku skutkom.
Ako mi dnes potvrdil, v dohľadnej dobe skutky nastanú.“
skonštatoval primátor Mgr. Richard Rybníček.
Súčasťou rokovania bola modernizácia železničnej trate
v Trenčíne. Minister dopravy Ing. Ján Fígeľ konštatoval, že
„za týmto projektom je
už desať rokov príprav.
V prípade, že by sa súčasný variant zastavil, tak
nik nezaručí finančné
krytie z Európskych fondov na iný variant. Oceňujem otvorenú diskusiu
na túto tému. Každá podobná stavba je nákladná a nikdy s ňou nebudú všetci spokojní. Celý proces modernizácie stál 30 miliónov eúr. Z môjho
hľadiska ba sa mal variant cez mesto odľahčiť pre obyvateľov
mesta Trenčín. Verím, že železnica bude pre obyvateľov a pre
mesto prínosom a nebude ich rozdeľovať. Prisľúbil som, že na
to dohliadnem,“ povedal po stretnutí minister dopravy Ing. Ján
Fígeľ.
Na záver rokovania primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard
Rybníček dodal, že „okrem uzavretia zmlúv na vyvolané investície a minimalizovanie negatívnych dopadov na mesto
Trenčín bude pre neho dôležitý aj termín začiatku výstavby
nového mosta. Z môjho pohľadu sa až následne môže začať s
modernizáciou trate.“
vlastné poznámky
pomocná evidencia 163/1/2011
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Mesto Trenčín začalo koncom mesiaca marca 2011 obyvateľom mesta Trenčín roznášať platobné výmery za komunálny
odpad a daň z nehnuteľností vlastnými pracovníkmi. Na túto
službu v minulosti mesto Trenčín využívalo Slovenskú poštu.
V rámci šetrenia finančných prostriedkov platobné výmery
roznášali pracovníci Mestského úradu v Trenčíne. V prípade
nezastihnutia poplatníka na adrese trvalého pobytu si platobné
výmery mohli vyzdvihnúť osobne v obradnej miestnosti od
19. apríla do 3. mája 2011. V prípade nevyzdvihnutia zásielky
bude táto po 3. máji 2011 považovaná za doručenú.
www.trencin.sk 03.03.2011
pomocná evidencia 190/1/2011
Mesto Trenčín na svojej webovej stránke dňa 29. marca
2011 zverejnilo oznam, že podniká všetky kroky na odstránenie nedostatkov, na ktoré poukázal Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Trenčíne, aby bola krytá plaváreň sprevádzkovaná. Tri najdôležitejšie nedostatky – opláštenie vyrovnávajúcich nádrží, výmena prírub bazénových vpustí a kompletné
zalepenie pretekajúceho bazéna už boli odstránené. Okrem toho boli zrenovované lavičky v bazénovej časti, vymaľované
a opravené steny plavárne a opravená poškodená dlažba. Bola
opravená pokazená vzduchotechnika. Boli teda vykonané
všetky práce, na ktoré krytá plaváreň čakala niekoľko rokov.
Ešte pred zhodnotením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne by sa mali vykonať drobné opravy
a upratovanie nevyhnutné pre jej sprevádzkovanie.
Mesto Trenčín nepreberá žiadne pozdĺžnosti predchádzajúceho správcu a nebude rešpektovať permanentky ním vydané.
www.trencin.sk 29.03.2011
pomocná evidencia 191/1/2011
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Mladí ľudia z Trenčianskeho kraja sa v treťom marcovom
týždni 2011 zúčastnili na medzinárodnej výmene v rumunskom mesta Arad spolu s ďalším skupinami z Grécka, Poľska,
Bulharska a Turecka. Prostredníctvom divadelnej tvorby sa
učili vytvárať si postoje voči diskriminovaným menšinám.
Ako informovala líderka päťčlennej skupiny Lenka Križanová, téme sociálnej inklúzie menším v jednotlivých krajinách sa počas dní výmeny venovali vo voľných diskusiách
a divadelných workshopoch. V bežnom živote sme denne konfrontovaní s rozličnými situáciami. Môžeme sa na veci
z diaľky prizerať, alebo do nich akčne vstúpiť. Samotný názov
projektu ukrýval v sebe výzvu Herec alebo divák?!?, ktorá reflektuje na súčasné dianie v krajinách Európskej únie.
„Predstavenie bolo spojením zvukových improvizácií
a hraných scénok s tematikou sociálnej inklúzie – zákaz svadby s moslimskou ženou a odmietnutie pomoci úradníčky grécky hovoriacemu občanovi.“ Do druhého opakovania scénok
mohli diváci vstúpiť, vymeniť sa za niektorú z postáv a zahrať
príbeh do vlastného konca. Mladých ľudí na výmenu do Rumunska vyslalo Kultúrne centrum Aktivity v Trenčíne, ktoré
plánuje zúčastniť sa ďalších medzinárodných výmen
a rovnako byť aj hostiteľom pre účastníkov zo štyroch iných
krajín v Trenčíne. Tieto výmeny boli financované
z prostriedkov Európskej komisie. pritom sa na účastníci spolupodieľali 30 % z celkových cestovných nákladov. Výmena
je určená ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí majú chuť
spoznať nových ľudí, cestovať a baviť sa.
www.sme.sk 05.04.2011
pomocná evidencia 198/1/2011
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Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dňa
4. apríla 2011 na tlačovej konferencii po jednosto dňoch vo
funkcii za účasti viceprimátora JUDr. Milana Kováčika
a poslankyne dlhodobo uvoľnenej pre výkon funkcie Mgr.
Renáty Kaščákovej predstavil zástupcom médií výsledky
auditov, ktorých zámerom bolo zoznámiť ich s aktuálnym stavom financovania mesta Trenčín, ale aj získať
odporučenia auditórov, ako sanovať zložitú situáciu v meste a
vyhnúť nútenej
správe (bankrotu)
mesta. Primátor Mgr. Richard Rybníček konštatoval, že po
vykonaných auditoch informuje o tom, že mesto je katastrofálnej finančnej situácii. Každý deň vedenie mesta musí zaoberať tým, aby
nespadlo do nútenej správy. Dlh na
jedného obyvateľa
stúpol zo 470 eúr
na 714 eúr. Celkový dlh Mesta Trenčín je 40 miliónov
eúr. Bežné ročné
príjmy
Mesta
Trenčín sú vo výške 26 miliónov eúr. Z nich tento rok nepoužije 5 miliónov eúr, pretože pôjdu na zaplatenie dlhov. Len pre
zaujímavosť treba uviesť, že v roku 2010 činili výdavky mesta
32 miliónov eúr. Z uvedených skutočností vyplýva, že Mesto
Trenčín bude mať finančné prostriedky len na plnenie základ103

ných úloh ako odvoz domového odpadu, zeleň, osvetlenie
a čistota mesta. Primátor sa priznal, že nevie ako bude financovať nadštandardné služby, ktoré boli pokrývané z rozpočtu
mesta. Ďalej informoval, že v nedeľu 3. apríla 2011 celý deň
rokoval s poslancami mesta a zoznamovali sa s výsledkami
auditov a predstavili reštriktívny rozpočet mesta. Audity potvrdili to, o čom sa v Trenčíne už dávno šuškalo, že mesto lavíruje na hrane nútenej správy. Tento stav bol spôsobený neuváženými investíciami, netransparetným riadením mesta,
zvýhodňovaním úzkej skupiny podnikateľov pri poskytovaní
služieb, nedodržiavaním postupov, ktoré vyplývajú mestu zo
zákona o rozpočtových pravidlách. Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka mesto nereagovalo adekvátne na krízu a fakt,
že od roku 2008 došlo k rapídnemu poklesu príjmov miest
a obcí a Mesto Trenčín pokračovalo aj napriek tomu pokračovalo v nezodpovednom míňaní prostriedkov mesta bez
adekvátneho krytia
rozpočtom a výrazne zvyšovalo zadlženosť mesta. Dnes za
to musíme platiť všetci.
Výsledkom tohto absolútneho zlyhania pri riadení mesta sú
pripravené dve trestné oznámenia na neznámeho páchateľa,
pretože zistené nedostatky sú závažného charakteru vykazuje
znaky trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Sú nimi prehnané a často neodôvodené platby
za služby, ktoré boli poskytované mestu. Výsledkom konania
bývalého vedenia je to, že mesto Trenčín dlhuje celkovo takmer 40 miliónov eur a až trinásť miliónov eur musí tento rok
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ísť len na úhradu nezaplatených záväzkov mesta, t. j. preplatenie faktúr po lehote splatnosti.
V súvislosti s auditmi budú podané dve trestné oznámenia
na neznámeho páchateľa. Zistené nedostatky v zmluvnej
agende, najmä čo sa týka tovarov a služieb boli tak závažné,
že došlo k porušeniu povinností v rozpore so zákonom
o majetku obcí, zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta a zákona o obecnom zriadení. Predmetnými porušeniami vznikol závažný protiprávny stav, kedy mestu vznikla škoda, preto sme oprávnený vykonať kroky na vykonanie osobnej
zodpovednosti voči zodpovedným osobám či už v trestnoprávnej zodpovednosti, ktoré škodu mestu spôsobili a ktoré
vykazovali znaky trestného činu porušovania povinností
k správe
cudzieho
majetku. V závere
volebného obdobie
sa zistili podpísané
dodatky k zmluvám
bez schválenia mestským
zastupiteľstvom v celkovom
objeme jeden milión
eúr. Niektorí, ktorí
sa podieľali na takejto činnosti boli prepustení.
Audity ukázali aj to, že Mestský úrad v Trenčíne bol riadne
mocensky, nie manažérsky. Mesto pripravuje rozsiahlu reštrukturalizáciu. Jej súčasťou bude aj prepúšťanie. Viaceré
funkcie mesto bude spájať. Mesto Trenčín zamestnáva 1.096
ľudí, z toho 465 je pedagógov a 226 úradníkov. Ďalších ľudí
zamestnáva v rozpočtových organizáciách mesta. Mesto
v súčasnej dobe oslovuje miestnych zamestnávateľov so žiadosťami o prijatie ľudí, ktorých sa reštrukturalizácia dotkne.
Primátor konštatoval ale, že prepúšťanie sa nedotkne učiteľov.
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Verejnosť si často neuvedomuje, že mestá musia hospodáriť
s vyrovnaným rozpočtom. Preto tie očakávania, na ktoré boli
zvyknutí občania, športové kluby, kultúrne inštitúcie sa nebudú môcť naplniť. Dnes je mesto v situácii, že si nemôže zobrať
úver na to, aby pokryl tie najdôležitejšie, kritické investície.
Mesto pripravuje reštrukturalizáciu, ktorou zabezpečí prevzatie výkonu bývalých rozpočtových organizácií do správy mesta, ktoré nehospodárili efektívne. Výrazne zoštíhlilo svoj rozpočet na chod mesta o 30 %, zaviedlo elektronické aukcie pre
nákup tovarov a služieb, kde tiež predpokladá výrazné úspory
po vzore iných miest. Za prioritu považuje zachovávať tie
služby mesta, ktoré sú potrebné na chod mesta ako sú čistota
mesta, odpadové hospodárstvo, doprava, osvetlenie. Dnes sa
prioritne rieši to, aby sa primäli veritelia znížiť ceny pri zachovaní kvality služieb. Vracajú sa tie zmluvy za služby mestu, ktoré neboli podľa nášho názoru v súlade so zákonom.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 197/1/2011
Pred budovou Mestského úradu v Trenčíne dňa 4. apríla
2011 dopoludnia protestovali študenti Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka. Od primátora Mgr. Richarda Rybníčka
chceli od neho počuť vysvetlenie, čo si myslí o škole, ktoré
vyjadril v Televízii Markíza.
Hneď na úvod svojho príhovoru povedal „ospravedlňujem sa
vám za to, že som vám sťažil
už tak veľmi zlú situáciu
v súvislosti s univerzitou. Všetci vieme, že nie všetko je v nej
v poriadku, i keď je na škole aj mnoho dobrého.“
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Mesto Trenčín nie je zriaďovateľom univerzity, ale aj jeho
výroky, ktoré odzneli pri jeho súkromnom rozhovore s rektorom univerzity, medializované neskôr zo strany univerzity
v Televízii Markíza, dostali úplne iný obsah, ako boli myslené. Boli výsledkom viacerých informácií a názorov, ktoré získal z odborných kruhov o Trenčianskej univerzite na kvalite
vzdelávania. Tieto stanoviská by nemali byť chápané študentmi ako im škodlivé, ale skôr ako nástrojom, ktoré by mohli
univerzite v konečnom dôsledku pomôcť. A to v ich tlaku vyvinutých na kompetentných, v tomto prípade na vedenie univerzity a ministerstvo školstva. Primátor Rybníček zovšeobecnil, že problémy, ktoré sa dotkli Trenčianskej univerzity sa dotýkajú aj iných slovenských škôl, ale len tá trenčianska doplatila na medializáciu káuz. Vyzval preto ministerstvo školstva,
aby sa zaoberalo aj inými školami a aby sa vyvinul tlak na reformu vysokého školstva.
Primátor Mgr. Richard Rybníček zvýraznil, že stojí za študentmi univerzity a želá si, aby v Trenčíne študovali aj naďalej. „Dnes sa vyvinula tak trochu zvláštna situácia, ktorá by sa
dala charakterizovať,
že ja by som vám
chcel ublížiť. Opak je
pravdou, lebo ja vám
chcem
pomôcť.
Chcem, aby ste tu
študovali, aby ste boli
študentmi kvalitnej
univerzity, aby som
mohol prípadným investorom, ktorí prídu do mesta ponúknuť svoje výrobné kapacity, hovoriť, akú máme špičkovú školu. Zároveň si želám,
aby ste dostávali adekvátne vzdelanie a nemuseli sa po ukončení štúdia báť či sa uplatníte na trhu práce.
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www.trencin.sk 04.04.2011
pomocná evidencia 196/1/2011
„Samospráva prežíva v súčasnom období zložité obdobie.
Je preto dôležité, aby miestna a regionálna samospráva spolupracovali, pretože sme na jednej lodi,“ zdôraznil 7. apríla
2011 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavol Sedláček, MPH v úvode 5. spoločného stretnutia starostov a primátorov s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčianskych Stankovciach.
Najväčšiu diskusiu prítomných vyvolala podaná informácia
o redukcii železničných tratí v regióne. MUDr. Pavol Sedláček, MPH zdôraznil, že Trenčiansky samosprávny kraj nie je
gestorom rušenia železničných tratí. Účastníci stretnutia vyjadrili zásadný nesúhlas s postupom Železníc Slovenskej republiky pretože pripomienky miestnej a regionálnej samosprávy neboli akceptované a žiadali postup železníc prehodnotiť. Zároveň žiadajú, aby v budúcnosti boli akceptované všetky oprávnené požiadavky
miestnej a regionálnej samosprávy.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja pripomenul, že nesúhlasí
s prechodom kompetencií v oblasti železničnej dopravy na samosprávne kraje,
pretože na takýto prechod nie je organizačne a ekonomicky
pripravený.
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Primátor Mesta Partizánske a zároveň podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Božik upozornil na ničenie ciest 2. a 3. triedy vodičmi kamiónov, ktorí sa
snažia vyhnúť plateniu mýta na cestách 1. triedy. Kompetentných vyzval, aby zmenou legislatívy upravili tento nevyhovujúci stav.
Primátor Ilavy Ing. Štefan Daško upozornil, že na toto
spoločné rokovanie neprišli poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za strany vládnej koalície z nášho kraja i keď
boli pozvaní. Naopak sa na rokovaní zúčastnili a vystúpili
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za opozičnú
stranu Smer –Sociálna demokracia Jaroslav Baška Dušan
Bublavý.
MUDr. Pavol Sedláček, MPH pripomenul, že je veľa trecích plôch je medzi miestnou a regionálnou samosprávou po
novele zákona o sociálnych službách. Pretrvávajú mnohé nejasnosti, ako napríklad kto bude platiť za klientov, kto ich má
posudzovať, kapacity v kraji nepostačujú, nie sú zohľadnené platby všetkým
neziskovým organizáciám za sociálne
služby podľa ich
predstáv.
Na stretnutí odzneli aj informácie
o čerpaní eurofondov v kraji, ako aj
praktické informácie pred blížiacim sa sčítaním obyvateľstva.
Viacerí účastníci označili stretnutie za obojstranne užitočné
a treba v tejto tradícii pokračovať.
www.tsk.sk 07.04.2011
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa dňa 7. apríla 2011 stretli na ďalšom zasadnutí. Hlavnými bodmi programu zasadnutia boli:
1. postúpenie dlhu voči zhotoviteľovi novej letnej plavárne vo
výške 2,3 milióna eúr vybranej banke;
2. uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Idea Grande, ktorá
plánuje v lokalite Za mostami vybudovať takmer 700 bytov;
3. harmonogram zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva;
4. odvolanie riaditeľky Sociálnych služieb mesta Trenčín;
5. zrušenie predaja pozemku prevádzkovateľovi karanténnej
stanice;
k bodu 1) bola podaná informácia, že na základe zmluvy októbra 2009 novú letnú plaváreň na Ostrove v roku 2010 vybudovala spoločnosť VOD-EKO Trenčín. Vysúťažená suma za
práce bola 5,4 milióna eúr. Mesto Trenčín však z tejto sumy
nezaplatilo ešte 2.308.534,42 eúr. V súčasnej kritickej finančnej situácii nemá Mesto Trenčín na uhradenie tejto sumy finančné prostriedky. So spoločnosťou sa Mestu Trenčín podarilo dohodnúť odsun splátky na koniec apríla 2011. Mestu
Trenčín hrozil pád do ozdravného režimu a následne do nútenej správy ministerstva financií. Mestskí poslanci preto jednohlasne schválili postúpenie pohľadávku spoločnosti VODEKO Trenčín Všeobecne úverovej banke, ktorá predložila
najvýhodnejšiu ponuku. Mesto Trenčín bude tejto banke pohľadávku splácať štyri roky s fixným úrokom 3,89 %. Mesačne bude teda platiť zhruba 52 tisíc eúr za niečo, čo je pre chýbajúce inžinierske siete nepoužiteľné.
Primátor Mgr. Richard Rybníček uviedol, že nová letná
plaváreň je príkladom toho, s čím musí samospráva mesta
denno-denne bojovať. „Situácia je kritická. Každý deň mestu
končia splatnosti faktúr, každý deň sanujeme dlhy a snažíme
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sa udržať nádej, že o zvládneme. Čaká nás tvrdý rozpočet, ktorý sa nedotkne len mestského úradu, ale aj všetkých obyvateľov od najmenších detí po seniorov. Otázne je či nájdeme pochopenie u občanov mesta. Situácia je naozaj kritická
a nevylučujem, že v priebehu dvoch až štyroch týždňov sa budeme musieť zaoberať či nútená správa nebude najlepším riešením pre toto mesto. Tie dlhy sú obrovské.“ Neskôr
v rozhovore pre média uznal primátor poznámku redaktora, že
charakterizoval situáciu mesta jednoducho ako „masaker“.
„Denno-denne sa stretávam s požiadavkami občanov na rôzne
investičné akcie, na podporu akcií v športe, kultúre, na ktoré
jednoducho nie sú prostriedky.
k bodu 2) jeho súčasťou malo byť schvaľovanie návrhu na
uzatvorenie zmluvy o porozumení, o záväzkoch a o uzavretí
budúcich zmlúv so spoločnosťou Idea Grande a.s. Ide o veľký
projekt, ktorý ráta s výstavbou až 676 bytov, pričom mesto by
pre svoje potreby 225 bytov. Projekt počíta s príchodom významného investora. Návrh prešiel rokovaním majetkovej a finančnej komisie a mestskej rady. Návrh je v súlade s Plánom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Po diskusiách
s poslancami bolo rozhodnuté o tom, že návrh mestské zastupiteľstvo vezme len na vedomie. „Napriek tomu, že predložený návrh je veľmi dôležitý, ešte si vezmeme čas na diskusie,
aby sme doladili detaily zmlúv, keďže nechcem tlačiť na pílu,“ komentoval primátor Mgr. Richard Rybníček. Súčasne
zaviazal prednostu mestského úradu, aby zabezpečil vypracovanie návrh novej zmluvy, v ktorej budú zapracované pripomienky poslancov, nimi predložené do piatich dní. Následne
prednosta zabezpečí stanovisko investora do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
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Vyjadrenia poslancov:
- Ing. Michal Urbánek uviedol, že projekt ako ideu podporuje, ale mesto si v súčasnej finančnej situácii nemôže dovoliť byť garantom projektu;
- JUDr. Ján Kanaba uviedol, že nové nájomné byty pritiahnu investorov;
- Mgr. Ladislav Pavlík uviedol, projekt sme neodmietli, ide
len o eliminovanie toho, že mesto si berie na seba neprimerané riziko za podnikateľa;
- Mgr. Renáta Kaščáková uviedla, že byty sú na prilákanie
investorov;
- Ing. Róbert Lifka ozrejmil obavy niektorých poslancov
a to, že by sa nenašli záujemcovia o nájomné byty;
- Mgr. Richard Rybníček konštatoval, že investori sa neustále zaujímajú o pôsobenie v Trenčíne. V súčasnosti medzi ich požiadavky nepatrí len získanie pozemku na výstavbu výrobných hál, ale aj podmienky pre život ich pracovníkov, teda bývanie. Mesto Trenčín v súčasnosti eviduje
cca 600 žiadostí o nájomný byt, pričom podľa analýzy jednosto žiadateľov spĺňa podmienky pre jeho pridelenie.
k bodu 3) poslanci schválili harmonogram zasadnutí mestskej rady a mestského zastupitestva so zmenami, predložené
viceprimátorom JUDr. Milanom Kováčikom, podľa ktorého
mestské zastupiteľstvo bude začínať o 10,00 h a mestská rada
o 14,00 h. Najbližšie mestské zastupiteľstvo bolo preložené
z 12. na 19. mája 2011. Primátor Mgr. Richard Rybníček konštatoval, že „vzhľadom na nepriaznivú situáciu Mesta Trenčín
je potrebné, aby sa poslanci stretávali častejšie a to najmenej
jeden raz mesačne, vrátane obdobie letných prázdnin.
k bodu 4) poslanci schválili odvolanie z funkcie riaditeľky
Sociálnych služieb Mesta Trenčín PhDr. Aleny Laboreckej po
predchádzujúcom súhlase komisie sociálnych vecí a verejného
poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Vo funkcii ju
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od 8. apríla 2011 nahradila doterajšia zástupkyňa Edita Prekopová.
k bode 5) poslanec JUDr. Ján Kanaba navrhol zrušenie
uznesenia z 15. novembra 2010, v ktorom predchádzajúce
mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku o výmere
2.902 m2 pre občianske združenie Tierhilfe, ktoré prevádzkujee karanténnu stanicu v lokalite Zámostie. Malo slúžiť pre ich
potreby. Občianske združenie ho získalo za jedno euro. Keďže
občianske združenie Tierhilfe vypovedalo zmluvu a koncom
apríla 2011 končí prevádzku stanice, poslanci uznesenie zrušili.
k bodu 6) V závere rokovania mestského zastupiteľstva vyjadrili poslanci svoje požiadavky v interpelácii:
- PhDr. Leo Kužela vzniesol otázku na termín rekonštrukcie
Ulice Zelnice v mestskej časti Kubra;
- PaedDr. Daniel Beníček vzniesol otázku či sa budú rušiť
kluby dôchodcov;
- Ján Babič mal otázku koľko stáli mesto Trenčín investície
v súvislosti s modernizáciou železničnej trate; koľko stáli
náhradné domy pre obyvateľov Orechového; kedy mesto
zverejní sľúbenú dokumentáciu v súvislosti s modernizáciou mesta a plán organizácie výstavby;
- Mgr. Ladislav Pavlík mal otázku na stav vyšetrenia incidentu z 25. marca 2011, keď dvojica hajlujúcich mladíkov
dobodala dvoch mužov pred budovou mestskej polície pod
dohľadom kamerového systému; mal dotaz či je vypracovaný plán práce a koncepcia rozvoja športu;
- Ing. Peter Gašparovič mal otázku, kedy mesto majetkovo
dorieši problém vlastníkov garáží na sídlisku Juh;
- Eduard Hartmann mal otázku či bola akceptovaná výzva
na získanie eurofondov určených na rekonštrukcie škôl;
- Ing. Michal Urbánek mal otázku, že ako dopadlo šetrenie
zmluvy o predaji parkoviska na Námestí sv. Anny;
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- Ing. Róbert Lifka mal otázku či budú na internete zverejnené aj interpelácie za posledných päť rokov;
- Branislav Zubričaňák mal otázku či mesto vybuduje
spomaľovacie prahy na uliciach Východná a generála Slobodu;
bod Rôzne) hlavná kontrolórka Ing. Libuša Zigová vyjadrila svoje stanovisko k výsledkom auditov v meste. Závery sú
podľa nej vágne a konštatovania subjektívne; Ing. Michal
Urbánek otvoril otázku parkovania v administratívnej časti
mesta a Vladimír Gavenda otvoril otázku zľavneného parkovného pre poslancov počas výkonu funkcie.
www.trencin.sk 10.04.2011
Výstavba nového mosta v Trenčíne sa začne stavať
v mesiaci október 2011. Konečne ! Určite si povedalo veľa
Trenčanov, veď tých sľubov už za tie roky dalo veľa funkcionárov a všetko to išlo do vetra. Dňa 8. apríla 2011 to potvrdili
v obradnej
miestnosti
Mestského úradu v Trenčíne svojím podpisom
minister výstavby, dopravy
a regionálneho
rozvoja Ing. Ján Fígeľ,
predseda Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
MUDr. Pavol Sedláček,
MPH, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček
a riaditeľ Slovenskej správy ciest Ing. Pavol Pavlásek
v „Memorande o spolupráci na stavbe nového mosta“.
Bližšie o výstavbe nového mosta informoval riaditeľ Slovenskej správy ciest Ing. Pavol Pavlásek :
- verejná súťaž na dodávateľa stavby mosta bola zverejnená
dňa 29. marca 2011;
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- otváranie obálok s ponukami na stavebné práce bude 26.
júna 2011;
- stavebné práce začnú v mesiaci október 2011;
- projekt je kompletne pripravený na realizáciu s právoplatným stavebným povolením;
- verejné obstarávanie na externého stavebného dozoru je
ukončené;
- riziká posunu začatia stavby môžu byť v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, vysokej hladiny Váhu,
alebo archeologický nález;
- most bude mať dĺžku 838 metrov;
- most spojí mesto Trenčín s diaľničným privádzačom, priemyselnou zónou so sídliskom Juh, kde bude naväzovať na
plánovaný juhovýchodný obchvat mesta;
- celková dĺžka stavby aj s novou komunikáciou je 2,5 km;
- celkové náklady na výstavbu nového mosta predstavujú
čiastku 89 miliónov eúr, z toho vykryté z eurofondov 76
miliónov eúr;
- kolaudácia nového mosta na jeseň 2014;
Po tejto podanej informácii podanej zo strany riaditeľa Slovenskej správy ciest sa k podpísaniu Memoranda vyjadril minister Ing. Ján Fígeľ, keď povedal, že „Trenčín ako mesto
a Trenčín ako región
patrí k dôležitým mestám miestneho, regionálneho a slovenského
významu
z hľadiska
ekonomiky,
dopravy,
ale aj celkového potenciálu Slovenskej republiky. Aj dnes ráno pri
príchode do Trenčína som si uvedomil akým ťažkým
a ťažiskovým uzlom pre dopravu v meste je existujúci most
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cez rieku Váh. Projekt, ktorý je pred tohoročným zahájením
realizácie je veľmi dôležitou odpoveďou pre riešenie dopravnej situácie v Trenčíne, aby sa zlepšila priepustnosť dopravy
pre miestnych ako aj pre návštevníkov cestovného ruchu ako
aj pre investorov, ktorí kvalitné cesty potrebujú. Vďaka tomuto projektu sa realizuje významná časť juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, aby sa obmedzil tranzit centrom mesta.
Už v roku 1998 takýto obchvat bol trasovaný a po 13 rokoch
prichádzame k myšlienke na jeho realizáciu. Prešlo už dosť
rokov na to, aby sme to komentovali. ale ho realizovali. Je to
dôležité nielen pre mesto, ale aj pre región na
zlepšenie
životných
podmienok mesta a jeho
okolia. Som presvedčený, že investícia bude
významnou injekciou
oživenia hospodárstva
regiónu. V závere svojho vystúpenia poďakoval za Memorandum, ktoré vyjadruje súčinnosť a spolupráce
medzi ministerstvom, správou ciest, samosprávnym krajom
a mestom pri príprave projektu a následne pri realizácii
a finalizácii. V memorande je vyjadrená súčinnosť štátnej
správy a samosprávy a spoločná zodpovednosť za úspech, za
výsledok tejto investície pre Trenčín a jeho okolie.“
Po tomto príhovore nadišla slávnostná chvíľa, keď všetci
štyri spomenutí podpísali Memorandum o spolupráci na stavbe
nového cestného mosta a podaním si rúk vyjadril radosť nad
dobre vykonanou prácou pre zdárny začiatok, priebeh a ukončenie výstavby nového mosta cez Váh.
K podpisu memoranda sa vyjadril aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, keď povedal,
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„som úprimne rád, že výstavba nového mosta sa dostala do
záverečného štádia, teda nadobudla reálne kontúry realizácie.
Ako rodený Trenčan si pamätám, keď sa dostreľoval starý
most začal sa stavať ten, ktorý dožíva. Teším sa, že zažijem
výstavbu nového mosta. Verím, že nový most poslúži zlepšeniu dopravnej situácii mesta.“
K podpisu Memoranda vyjadril primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček, keď povedal, že „je to veľký deň pre
všetkých občanov mesta, ktorý tak dlho na most čakali.
Chcem vyjadriť vďaku ministrovi Fígeľovi za intenzívnu angažovanosť, aby sa dostala výstavba nového mosta do fáze
realizácie. Vyjadril presvedčenie, že most sa začne stavať
v tomto roku 2011 a súčasne sa poďakoval všetkým, ktorý sa
v minulosti snažili o to, aby ten most tu stál. Som veľmi rád,
že som dnes tu, keď sa rodí nová nádej pre občanov Trenčína
a Slovenska“.
Ako posledný sa k podpisu Memoranda vyjadril minister
Fígeľ, keď povedal, že „85 % nákladov výstavby mosta pokrýva Európska únia. Bez tohto podielu príspevku by bol tento
projekt len snom, želaním. Zároveň treba doriešiť aj vlastnícke
vzťahy starého a nového mosta. Znamená to, že starý most po
rekonštrukcii zabezpečenou Slovenskou správou ciest prejde
do správy Trenčianskeho samosprávneho kraja a nový most
bude v správe Slovenskej správe ciest.
vlastné poznámky
V severnom prúdení vzduchu, ktoré spôsobilo chladnejšie
počasie a zubaté slniečko pozvalo malých a veľkých občanov
dňa 8. apríla 2011 k Pamätníku umučených na Brezine, aby si
pripomenuli 66. výročie oslobodenia mesta Trenčín. Oslavy
organizovalo Mesto Trenčín, Slovenský zväz proti fašistických bojovníkov a Jednota dôchodcov na Slovensku.
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Po štátnej hymne Slovenskej republiky delegácie samosprávnych orgánov, Armády Slovenskej republiky, politických
strán,
spoločenských
organizácií
a žiakov
základných škôl položili vence k pamätníku za
znenia
smútočného
chorálu. Po recitácii
básne prednesenou Bc.
Vierou Štefulovou sa k
zhromaždeným občanom prihovoril primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Vo svojom príhovore povedal, že „dnes sa stretávame
na mieste, ktoré znamená pre toto mesto veľa. Práve tu ležia
ľudia, vďaka ktorým my tu dnes môžeme slobodne stáť šťastní, spokojní, lebo títo ľudia položili život za
našu slobodu. Je treba sa v každej hektickej
dobe zastaviť, zaspomínať a povedať, že
aký je život zvláštny. Všetci sa niekam ženieme. Máme pocit, že všetko je dôležité
a zrazu zistíme, že sú chvíle, na ktoré zabúdame, aj dobré, keď prídeme, postojíme a povieme si, že žijeme vďaka iným ľuďom. Vďaka tým, ktorí za nás, za našu slobodu položili svoj život. To je najviac, čo môže človek urobiť
pri iných. Títo statoční ľudia sa obetovali pre nás, ktorí na
týchto miestach stojíme. Aké dôležité je si to uvedomiť. Sme
hrdí na to, že toto mesto môže byť dnes slobodné, šťastné, aby
už žiadny človek nemal ambíciu nám vládnuť. Nikdy nesmieme dovoliť, aby si ktokoľvek uzurpoval toto právo. Aj dnes
sme tu preto, aby sme si toto uvedomili, aby sme bojovali proti takým, ktorí si myslia, že to, čo sa stalo bolo dobré. Už to
nikdy nesmieme dovoliť. Musíme to urobiť pre ďalšie generácie, pre deti, ktoré tu dnes stoja a odovzdávať im tento odkaz.
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Aby aj tieto deti vedeli, že fašistické zverstvá boli tie najhoršie
v ľudských dejinách, ktorý výsledkom boli tu ležiace mŕtve
telá, ktoré sa obetovali za našu slobodu. Vzdávam hold všetkým, ktorí sa o našu slobodu zaslúžili.“
Na príhovor primátora nadviazal predseda Ústrednej rady
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár. Vo svojom príhovore zdôraznil, že členovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov každoročne si každoročne
svojou účasťou pripomínajú chvíle, keď
so zbraňou v ruke bránili národnú slobodu. V ďalšej časti príhovoru priblížil chvíle pred šesťdesiatimi šiestimi rokmi, keď
Trenčín na sklonku druhej svetovej vojny
oslobodili sovietski a rumunskí vojaci. Po
ich bleskovom útoku Nemci sotva z mesta
ušli, stačili však vyhodiť do povetria oba mosty cez rieku Váh.
Boje a ostreľovanie mesta pokračovalo z druhej strany Váhu
ešte dvadsať dní. Boje na území vtedajšieho okresu Trenčín si
vyžiadalo životy 1.380 Rumunov, 1.255 Sovietov a zahynulo
171 civilistov. Boje v Trenčianskom okrese skončili 30. apríla
1945. Dva týždne po skončení druhej svetovej vojny dňa 22.
mája 1945 sa našlo v Dušovej doline trenčianskej Breziny sedem hromadných
hrobov, v ktorých
bolo 69 zastrelených
tiel.
Išlo
o mučených partizánov a civilistov
s antifašistickým
zmýšľaním, ktorých
Nemci aj za pomoci
Hlinkových
gárd
mučili v budovách
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terajšieho Krajského súdu v Trenčíne a Slovenského štatistického úradu v Trenčíne od októbra 1944 do apríla 1945. Po
krutom mučení ich doviezli na Brezinu, zastrelili alebo uškrtili
a hodili do hrobu. Po exhumácii 43 umučených bolo identifikovaných. Najmladší Jozef Chrenko z Dubodiela mal len 19
rokov. Medzi umučeným boli muži aj ženy, ale aj cudzinci zo
Sovietskeho zväzu, Spojených štátov amerických, Česka, Rakúska, Maďarska a Francúzska. Telá pochovali pri pamätníku
nad čerešňovým sadom.
Záver pietneho aktu bol ukončený hymnickou piesňou.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 183/1/2011
Dňa 11. apríla 2011 doručilo Mesto Trenčín vysielateľovi
Televízie Trenčín „Spoločnosti Slovakia okolo sveta“ výpoveď Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej
televízie. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od
dňa 1. mája 2011. Mesto Trenčín už nechce mať zmluvu s
Trenčianskou televíziou.
„Súčasťou zmluvy s mestom Trenčín bola aj podmienka
dodržiavania Zákona o vysielaní a retransmisii. Spoločnosť
Slovakia okolo sveta, s. r. o. však tento zákon viacero ráz porušila, keď nezabezpečila objektívnosť a nestrannosť vysielania. Svojimi právoplatnými rozhodnutiami to v minulom období konštatovala Rada pre vysielanie a retransmisiu. Tým porušila aj podmienky zmluvy s Mestom Trenčín, ktoré sa rozhodlo zmluvu vypovedať. Dôvodom pre vypovedanie zmluvy
bol narastajúci počet porušení zákona, ich intenzita, okolnosti
porušenia zákona a najmä na závažnosť následkov spojených
s protiprávnym konaním spoločnosti „Slovakia okolo sveta“
ako vysielateľa. Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka je
nevyhnutné, aby sa mesto dištancovalo od takéhoto konania.
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„Je nemysliteľné, aby mesto zo svojho majetku, teda verejných financií, naďalej podporovalo konanie vysielateľa, ktorý
svojim konaním neustále porušuje zákon a dôsledok takéhoto
konania je v priamom rozpore s verejným záujmom,“
skonštatoval primátor.
Riaditeľ
Trenčianskej
televízie
Ing. Peter Hlucháň
hovorí, že ide o ďalšie unáhlené rozhodnutie primátora. „Považujem to za nedemokratický krok,
za politickú hru, ktorú neviem v tejto chvíli dešifrovať.“ Súčasne dodal, že výpoveď dá analyzovať svojim právnikom.
„Verím, že to skončí happyendom a primátor sa Televízii
Trenčín ospravedlní a stiahne výpoveď.“
Zmluva je dedičstvo z minulosti, s prevádzkovateľom
Trenčianskej televízie, spoločnosťou Slovakia okolo sveta,
ktorú uzavrelo mesto v júni 2001. Už v roku 2003 sa snažilo
nové vedenie zmluvu vypovedať, ale právnici vtedy skonštatovali, že je nevypovedateľná. Dokonca bývalý primátor Ing.
Branislav Celler ju nazval nepriestrelnou. Od roku 2001 vyplatilo mesto Trenčín spoločnosti prevádzkujúcej vysielanie
regionálnej trenčianskej televízie 1,6 milióna eúr.
www.sme.sk 12.,04.2011
pomocná evidencia 215/1/2011
Dňa 12. apríla 2011 vo večerných hodinách sa uskutočnilo
stretnutie obyvateľov Trenčína v športovej hale na Sihoti
s primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom po sto dňoch po
nástupe do funkcie primátora, aby občanov zoznámil so sta121

vom mestských financií po vykonaných auditoch a zoznámil
o možných alternatívach riešenia nápravy.
Primátor vysvetlil, že situácia mestskej pokladnice je katastrofálna. Každý deň musí riešiť s veriteľmi splátkový kalendár, aby sa vyhol
ozdravnému režimu. Každý deň
sa musí venovať
tomu, ako sa vyhnúť z dlhov, Od
začiatku
roka
2011 nebolo dňa,
aby malo Mesto
Trenčín
jedno
vlastné euro. Všetky výdavky sú kryté s kontokoretného úveru
vo výške 2,5 milióna euro, čiže stále žijeme na dlh. Finančný
audit ukázal, že mesto Trenčín má 40 miliónov eúr dlh. Okrem
toho sú krátkodobé záväzky vo výške 17 miliónov eúr, ktoré
musí mesto uhradiť tento rok. Garantované príjmy z podielových daní, prenájmov, dotácii štátu dosahujú v tomto roku výšku 26,8 milióna
eúr. Pred pádom do
bankrotu mesto môže
zachrániť len prísne
reštriktívny
rozpočet
a predaj mestských pozemkov, kde mesto investovalo v ostatnom
čase viac ako 7,8 milióna eúr.
Aktuálny stav mestských financií v červených číslach spôsobilo zvýšené čerpanie
finančných prostriedkov v predvolebnom roku bez finančného
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krytia. V konečnom dôsledku sa to prejavilo zvýšením dlhu na
jedného obyvateľa zo 417 eúr na 714 eúr na jedného obyvateľa. Ozdravný režim sa dotkne každého občana mesta. Peniaze
nie sú na odvoz smetí, na podporu kultúrnych ani športových
inštitúcií.
„Chceli by sme sa vyhnúť predaju majetku, ale bez týchto
zdrojov nie sme schopní mať vyrovnaný rozpočet,“ povedal
primátor s tým, že zjednodušene sa dá rozpočet mesta rozdeliť
na dve časti:
Prvou častou je úhrada služieb, ktoré mestu vyplývajú zo
zákona. Myslí sa tým vzdelávanie, podporu škôl, materských
škôl, jedální a základnej umeleckej školy, vykrytie straty
v mestskej hromadnej doprave, vývoz a nakladanie s odpadmi, údržbu ciest, zelene, osvetlenie, bezpečnosť, prevádzku
budov, chod mestského úradu či cintorínske a iné služby.
Druhou časťou je podpora činností, ktoré zlepšujú kvalitu
života v meste a jeho občanov, najmä dotácie na kultúru
a šport. Rybníček uviedol, že aj napriek tvrdému šetreniu, pre
ktoré sa obmedzí starostlivosť o zeleň, cesty a predaju majetku, Trenčín bude mať iba minimum peňazí na podporu kultúry
a športu.
„Je to ťažká situácia, pretože sa
na mňa obracajú športovci, obracajú
sa na mňa kultúrne strediská a ja
tých ľudí často osobne poznám, ale
mesto jednoducho nemá peniaze.
Na chlieb a hry už nie je,“ podčiarkol Rybníček, ktorý odkedy nastúpil
do úradu nemal na účte mesta ani
jedno euro. „Žijeme z kontokorentného úveru a všetky peniaze,
ktoré prídu na účet mesta sa presúvajú okamžite na platenie
dlhov.“
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Primátor Mgr. Rybníček preto ľudí požiadal o zhovievavosť v tomto roku. „Viem, ako túto situáciu vyriešiť, ale bez
obmedzenia výdavkov, predaja majetku, a hlavne vašej trpezlivosti a pochopenia to nepôjde,“ doplnil primátor Mgr. Rybníček a dodal, že „svetlom na konci tunela“ je príchod nových
investorov, keďže má mesto značnú možnosť príjmov
v predaji pozemkov v priemyselnom parku. „To sú však peniaze, ktoré neviem v tomto roku zaručiť,“ dodal.
Primátora Rybníčka prišiel na stretnutie s občanmi podporiť aj martinský primátor Andrej Hrnčiar, ktorý ako prvý na
Slovensku zaviedol projekt transparentné mesto, ktoré napríklad elektronickými aukciami dokáže na mestských zákazkách
ušetriť státisíce eur ročne. „Aj v Martine cítime krízu
a znižovanie podielových daní, ktoré tvoria významnú časť
rozpočtu miest. Aj my prísne šetríme, no my máme dlh na
krátkodobých záväzkoch len 600 tisíc eúr. No v Trenčíne sú to
milióny a milióny. Vôbec trenčianskemu primátorovi nezávidím. Priznám sa, že neviem, čo by som v jeho situácii robil. Ja
ako primátor iného mesta to poviem priamo, na všetko sa budete musieť zložiť vy,“ odkázal Trenčanom Andrej Hrnčiar.
www.trencin.sk 13.04.2011
pomocná evidencia 216/1/2011
Atašé pre univerzitnú, vedeckú a odbornú spoluprácu na
Veľvyslanectve Francúzska v Slovenskej republike prof. Rachid Makhloufi a zástupca Komisariátu pre atómovú energiu
pre strednú Európu Dr. Gérard Cognet navštívili dňa 20. apríla 2011 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prijal ich
riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimír Buzalka, vedúca odboru medzinárodných vzťahov
PaedDr. Sylvia Maliariková a vedúca odboru kultúry Ing.
Marta Šajbidorová. Francúzski hostia prišli z Univerzity A.
Dubčeka, kde Dr. Gérard Cognet vystúpil s prednáškou o no124

vej ére jadrovej energetiky. Aj preto bola jednou z hlavných
tém spolupráca našich a francúzskych škôl. Profesor Rachid
Makhloufi ocenil, že v Trenčíne pôsobí úspešné bilingválne
francúzsko-slovenské gymnázium. Jeho poslucháči však nemôžu na toto štúdium jazykovo nadviazať priamo na vysokej
škole v Trenčíne. Vyslovil želanie, aby sa aj Trenčianska univerzita pridala k piatim vysokým školám na Slovensku, ktoré
majú zriadené bilingválne francúzsko-slovenské filiálky. Hovorilo sa o možnom prepojení sklárskych škôl,
výskumných pracovísk a
tradičných výrobcov skla
v našom regióne. Podrobnejšie sa diskutovalo
o doterajších aktivitách,
ale aj o pripravovaných
podujatiach v rámci partnerskej spolupráce medzi
Trenčianskym samosprávnym krajom s regiónom Pikardia vo
Francúzsku.
Francúzsky diplomat pozval predstaviteľov Trenčianskeho
samosprávneho kraja na pripravovanú medzinárodnú konferenciu o spolupráci regiónov z rôznych krajín v oblasti vzdelávania a kultúry, ktorá bude v októbri 2011 v Banskej Bystrici.
www.tsk.sk 20.04.2011
pomocná evidencia 230/1/2011
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček predložil
po sto dňoch od svojho nástupu do funkcie správu o stave
mesta, v ktorej sa opieral o výsledky auditov. No sto dňový
účet mu vystavili aj občianski aktivisti.
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Občianska iniciatíva Trenčianske fórum zhodnotila vybrané
oblasti fungovania Mestského úradu v Trenčíne pod vedením
Mgr. Richarda Rybníčka za prvých sto dní. Jeden z autorov
hodnotenia občianskych aktivistov Norbert Brázda povedal,
že „ľudia by sa mali zaujímať o to, ako mesto spravujú naši
zástupcovia. Aj preto sa musia dnes v Trenčíne riešiť obrovské
dlhy zanechané bývalým vedením mesta.“
Občianski aktivisti pozitívne hodnotili viacero krokov
uskutočnených primátorom s novým vedením, z ktorých možno spomenúť:
- razantný prístup k riešeniu problémov v ekonomickej situácii a majetku mesta;
- riešenie situácie okolo krytej plavárne;
- riešenie situácie okolo zimného štadióna;
- riešenie splatnosti záväzkov a podobne;
- zverejňovanie materiálov, o ktorých rokujú poslanci na internetovej stránke;
- zverejňovanie záväzných stanovísk k investičným zámerom
na internetovej stránke;
- snaha primátora o priamu komunikáciu s občanmi;
Občianski aktivisti negatívne hodnotili:
- podpis zmluvy o predaji mestských pozemkov železniciam
bez informácie verejnosti a občianskych aktivistov;
- návrh zmluvy na kúpu či prenájom 225 bytov od spoločnosti Idea Grande;
- neboli verejne odkomunikované a zdôvodnené personálne
zmeny na dôležitých postoch mestského úradu;
- nebola informácia o dôvodoch odchodu bývalých zamestnancov;
- neboli predstavení noví ľudia dosadení na kľúčové pozície;
- dôležité posty neboli obsadzované transparentným výberovým konaním;
Trenčianske noviny 26.04.2011
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pomocná evidencia 239/1/2011
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo
v stredu 27. apríla 2011 na svojom 9. zasadnutí v tomto funkčnom období. V rámci majetkových prevodov schválil regionálny parlament kúpu nehnuteľnosti v centre Trenčína pre potreby Verejnej knižnice Michala Rešetku za 1.330 tisíc eúr.
Do objektu na Jaselskej ulici sa presťahuje časť krajskej knižnice z prenajatých a
staticky nevyhovujúcich priestorov na
Námestí SNP č. 2
v Trenčíne. V rámci
modernizácie železničnej trate Nové
Mesto nad Váhom
– Púchov poslanci
schválili aj prevod
časti
cesty
č.
3/061028 do vlastníctva obcí Štvrtok a Beckov. Naopak od Železníc Slovenskej
republiky získal Trenčiansky samosprávny kraj prevodom nový cestný most a komunikáciu nadjazdu v úseku Trenčianske
Bohuslavice – Melčice-Lieskové.
Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo „Koncepciu stredoškolského vzdelávania a prípravy Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Dokument reaguje na nepriaznivý demografický
vývoj, na nedostatočné normatívne financovanie stredných
škôl, obmedzené zdrojové možnosti financovania školských
zariadení v rámci originálnych kompetencií, na nedostatočné
využívanie kapacít škôl a školských zariadení, vysokú energetickú náročnosť niektorých objektov v správe stredných škôl,
ako aj meniace sa potreby trhu práce. To všetko vyúsťuje do
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nevyhnutnej racionalizácie siete stredných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Viaceré konkrétne optimalizačné kroky, ktoré by viedli predovšetkým k spájaniu a v ojedinelých prípadoch aj k úplnému zrušeniu škôl a školských zariadení, však
poslanci v úvode stiahli z programu rokovania a zmeny schválili len v zredukovanej podobe. Zo siete škôl a školských zariadení navrhli vyradiť Strednú odbornú školu na Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Jej študijné a učebné odbory by mali
prejsť od 1. septembra 2011 na právneho nástupcu Strednú
obchodnú školu obchodu a služieb v Prievidzi. Podobne navrhli vyradiť zo siete Strednú odbornú školu polytechnickú na
Ul. Falešníka 6
v Prievidzi, ktorej študijné a
učebné odbory
by mali byť po
následnom zrušení od 1. septembra 2011 zaradené
na
Strednú odbornú školu, T.
Vansovej
v
Prievidzi. Gymnázium v Novákoch a tamojšia Stredná odborná škola vytvoria Spojenú školu. V Trenčíne navrhli vyradiť
zo siete Športové gymnázium na Kožušníckej ulici, Školský
internát na Staničnej 6, a Školskú jedáleň na ulici M. Rázusa,
ako súčasti Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne. Športové gymnázium vznikne na Staničnej ul. Jeho súčasťou bude
Školský internát, Staničná a tamojšia Školská jedáleň bude poskytovať stravu aj pre Výdajné školské jedálne v Obchodnej
akadémii a v Strednej škole podnikania v Trenčíne. Zastupi128

teľstvo navrhlo vyradiť zo siete aj Jazykovú školu v Považskej
Bystrici, ktorá sa stane elokovaným pracoviskom Jazykovej
školy na Ul. 1. mája v Trenčíne a detašované triedy bude mať
táto Jazyková škola aj v Púchove a v Prievidzi. Zastupiteľstvo
navrhlo vyradiť zo siete aj Školu v prírode v Zliechove. Regionálny parlament vzal na vedomie aj informáciu o výsledku
kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev a
iných prostriedkov zo zahraničia v Gymnáziu v Považskej
Bystrici a v Strednej odbornej školy v Starej Turej. Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja
v celkovej výške
34.324,47 eúr.
Regionálny parlament zároveň
uložil hlavnému
kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja úlohu kontrolovať prijaté opatrenia na zamedzenie vzniku nevymožiteľných pohľadávok a ich plnenie pravidelne uvádzať v Správe o
výsledkoch kontrolnej činnosti.
Zastupiteľstvo si vypočulo a vzalo na vedomie niekoľko informatívnych správ: informáciu o hospodárení Správy ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2010, správu o
účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu v 1. štvrťroku 2011, ďalej informatívnu správu
o Rozvojovom programe verejných prác na roky 2012 – 2014,
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ako aj správu o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poslanci
schválili aj personálne zmeny vo Výboroch pre otázky zamestnanosti. Nasledujúce riadne rokovanie regionálneho parlamentu je naplánované na 29. júna 2011.
www.tek.sk 27. apríla 2011
pomocná evidencia 248/1/2011
Na tlačovej konferencii dňa 29. apríla 2011 primátor Mesta
Trenčín Mgr. Richard Rybníček predstavil novinárom projekt „Transparentné mesto Plus“, ktorý
umožňuje pomocou elektronickej akcie obstarávať tovary, služby a práce v neobmedzenej
hodnote. Touto formou môže samospráva výhodnejšie a transparentnejšie predávať či prenajímať mestský majetok. Výsledkom bude
nielen značné šetrenie, ale aj odstránenie korupcie, ktorá je
s obstarávaním v štátnych a verejných inštitúciách spojená.
Mesto Trenčín získalo neobmedzený počet licencií na elektronické aukcie, prostredníctvom ktorých budú vykonávať obstarávanie nielen jednotlivé útvary mesta, ale aj inštitúcie
v správe mesta,
ako
základné
a materské školy, mestské rozpočtové organizácie. Vďaka jedinečnému systému, ktorý poskytla trenčianska spoločnosť NBdesings, tento systému budú môcť využiť
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všetci obyvatelia mesta. Napríklad, keď spoločenstvo vlastníkov chce zatepliť dom, môže prostredníctvom aukcie vysúťažiť nižšiu cenu než obvykle.
Zástupca firmy NBdesigns Jakub Nácik prezradil, že mesto Trenčín je doteraz ich najväčším klientom, ale nárokov zákazky sa neobáva. „Trúfame si, lebo sa zaoberáme podobnými
vecami. Sme na trhu dva roky a máme skúsenosti s vývojom
web stránok, webových aplikácii od prezentácii až po aukčné
systémy, inzertné a realitné portály.“ Zároveň dodal, že pozornosť venovali aj bezpečnosti systému, aby boli pripravení aj
na hackerov. „Snažili sme sa dať na maximálnu mieru kvalitu
systému a stále sa mu venujeme a vyvíjame.“Zo skúseností je
zrejmé, že elektronické aukcie dokážu ušetriť až 30 % nákladov. Novinkou je tiež, že prihlásené spoločnosti sú pod drobnohľadom verejnosti. Zámerom Mesta Trenčíne je, aby sa prihlasovali firmy, ktoré poskytujú kvalitné služby.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 245/1/2011
Najstarší generál na Slovensku Ján Samuel Strcula oslávil
99. narodeniny dňa 4. mája 2011. K tomuto sviatku mu v jeho
byte v Trenčíne zablahoželal minister obrany Slovenskej republiky Ing. Ľubomír Galko. Jubilant od neho dostal za celoživotné pôsobenie v armáde
pamätnú medailu ministra
obrany Slovenskej republiky druhého stupňa. O rok
pri príležitosti jubilejných
100 rokov by mal dostať
medailu prvého stupňa.
Ján Samuel Strcula je
prvý a zatiaľ jediný slovenský generál, ktorý sa dožil takého vysokého veku. V armáde
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pôsobil tridsaťšesť rokov. Minister Ing. Ľubomír Galko bol
generálovou vitalitou prekvapený. „Očakával som, že tu nájdem nejakého staršieho človeka, pretože ten vek je naozaj vysoký,“ povedal minister a pokračoval, že „by mal byť živým
odkazom a symbolom pre dnešných vojakov, čo všetko sa dá
dosiahnuť nezlomnosťou a odvahou, ktorú počas svojho života
prejavil.“ „Nikdy som nebol sám, šiel som s prúdom, ktorý si
razil tú lepšiu cestu do života,“ skonštatoval Strcula s úsmevom. Najsilnejšie spomienky má na obdobie druhej svetovej
vojny a najťažšie na spoločenské zmeny. V súčasnosti sa Strcula zaujíma podľa vlastných slov o všetko. „Znepokojuje ma
to, čo ľudu prekáža,“ povedal. Podľa neho sa málo učíme a
málo využívame historické fakty, ktoré sú základom myslenia.
Svoj voľný čas venuje predovšetkým rezbárstvu, ktoré vníma
ako maľbu nožíkom. „Vystrúham, čo len chcete na svete,“ povedal. Ján Samuel Strcula je rodákom z Vyšnej Boce. Nastúpil
na základnú vojenskú službu v októbri 1936 do Ružomberka
v 201 delostreleckom pluku. Do Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave nastúpil o rok neskôr. V apríli 1954 dosiahol
hodnosť generálmajora. Do zálohy bol preložený v roku 1972.
Počas svojho pôsobenia v armáde získal viac ako desiatku vyznamenaní. V súčasnosti žije v Trenčíne.
www.sme.sk 04.05.2011
pomocná evidencia 253/1/2011
V pondelok 9. mája 2011 bola na Mestskom úrade založená
nová tradícia, keď každý občan mohol prísť bez nutného ohlásenia a mohol sa porozprávať primátorom Mgr. Richardom
Rybníčkom, alebo viceprimátormi JUDr. Milanom Kováčikom a Mgr. Renátou Kaščákovou.

132

Prvým občanom, ktorého prijal primátor Mgr. Richard
Rybníček bola p. Kováčiková zo Zlatoviec,
ktorú trápi, že nie je
v Zlatovciach kostol.
Okrem toho chcela
úpravu okolia osadeného kríža v Zlatovciach,
ktorí priniesli vojaci
z Kragujevaca, nachádzajúceho na súkromnom pozemku.
Medzi ďalšími, ktorí využili otvorené dvere na úrade od 14.
hodiny, bol prezident hádzanárskeho klubu Štart Trenčín Ján
Bakoš. ktorého zaujímal osud športových klubov na území
mesta. „Uvedomuje si, že situácia je zložitá nielen pre mesto,
ale aj pre kluby. Musíme vyriešiť, ako budú existovať ďalej,"
povedal. Otvorenie úradu pre občanov zhodnotil ako dobrú
vec. „Môžu prísť ľudia, ktorí si myslia, že ich hlasy nie sú vypočuté.“ Osobný kontakt má podľa neho veľkú váhu.
Obyvateľka Sihote Ľudmila Ondrášiková mala niekoľko
tém na rozhovor, keď ako povedala „trápia nás mestské autobusy, chýbajú dopravné značky na frekventovanom mieste či
informačné tabule na Sihoti pre občanov o tom, čo sa deje
v meste a na úrade,“ povedala. Deň otvorených
dverí uvítala, ale dôležité
však bude, aby sa veci
pohli dopredu.
„Kontakt s ľuďmi musí
byť, netreba nás obchádzať, každý máme niečo
na srdci,“ povedala Marprvý návštevník u primátora Mgr. Rybníčka p. Kováčiková
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ta Oravcová, ktorá sa prišla v mene ťažko postihnutého kamaráta opýtať, ako by sa mu malo v jeho situácii pomôcť.
Na prijatie čakali aj traja študenti z Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka s otázkou na primátora, aké má s univerzitou plány, keď spomenul, že ju chce podporiť. Už prešla dosť dlhá
doba od nášho zhromaždenia, tak sme zvedaví,“ povedal jeden
z nich Norbert Jiroš.
„Je to určite veľká výhoda pre ľudí, keď sa môžu porozprávať s primátorom a predniesť prípadne nejaký problém. Doteraz sa rozhodovalo bez nás, bez občanov. Ja som prišla ohľadom letnej plavárne, ktorú chcú zbúrať,“ povedala Libuša
Jancová.
Terénne opatrovateľky
si myslia, že by otvorené
dvere mali byť častejšie,
aby ľudia mohli svoje problémy povedať. „Možno keď
to takto verejne povedia,
bude sa aj niečo riešiť,“
povedala jedna z nich.
primátorovi pomáhala viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková
Za štyri hodiny prešlo
cez kanceláriu primátora 49 občanov. Do kancelárie zavítali aj
nespokojní členovia klubov dôchodcov či športovci, ktorí si
chceli s primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom vyjasniť z
očí do očí pripravovaný prísne reštriktívny rozpočet.
„V najbližších dňoch sa vyhodnotí dnešné stretnutie s občanmi
a potom sa rozhodneme, akým systémom budeme viac komunikovať s občanmi,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček.
www.sme.sk 09.05.2011
pomocná evidencia 257/1/2011
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Mesto sa pokúša zmeniť demografickú krivku. Hľadá spôsob ako zamedziť, aby neodchádzali z Trenčína mladí ľudia.
Zámeru má pomôcť nový model bývania. Podľa demografickej analýzy, ktorú
pre mesto vypracoval strategický manažér Eduard Poliak, už viac ako 15
rokov trvá v meste
Trenčín stav, že
mladí ľudia odchádzajú
a hľadajú
svoju
budúcnosť
inde. „Tento trend môže byť pre mesto do budúcna pohromou,“ tvrdí Eduard Poliak.
Z podkladov pre nový územný plán a štatistických údajov
vyplýva, že mesto Trenčín stárne. Počet ľudí v dôchodkovom
veku pribúda dvojnásobne rýchlejšie oproti
slovenskému priemeru z roku 2001. Spôsobuje to deficit v počte narodených detí, tých
chýba až okolo štyritisíc, ale aj nepriaznivá
emigrácia. „Sme v situácii, kedy potrebujeme
do Trenčína nalákať mladých ľudí. Chceme, aby sa aj Trenčania, ktorí boli nútení odísť za prácou, vrátili do svojho rodného mesta,“ skonštatoval primátor mesta Mgr. Richard Rybníček.
Jedným z riešení je prilákať do mesta investície a
ponúknuť ľuďom bývanie.
V Trenčíne je paradoxne
dostatok nových bytov, nie
sú ale pre väčšinu dostupné. Mestu Trenčín chýba
referuje Alle Elbers z Holandska
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rozumná politika bývania. V súčasnosti uvažuje o modeli nájomnom bývaní. Preto podporuje súkromný projekt Idea
Grande, podľa ktorého by malo v meste pribudnúť 700 bytov.
Mesto chce 225 prenajímať. Poslanci zatiaľ o projekte nerozhodovali. Z posledného programu mestského zastupiteľstva ho
stiahli.
O skúsenostiach nájomného bývania referoval na seminári,
ktorý zorganizovalo mesto Trenčín dňa 13. mája 2011 Alle
Elbersa z Holandska. Pôsobí v spoločnosti, ktorá spravuje nájomné byty a už dvadsať rokov projektuje bývanie po celej
Európe. Prednášku venoval nájomnému a hlavne sociálnemu
bývaniu. Podľa neho na Slovensku žije v nájomných bytoch
malé percento obyvateľstva, zatiaľ čo vo vyspelých krajinách
sú to rádovo desiatky percent ľudí. Na Slovensku sú ľudia odkázaní hlavne na hypotéky.
www.sme.sk 17.05.2011
pomocná evidencia 282/1/2011
Špeciálne centrum výnimočnosti NATO (EOD COE),
zamerané na zneškodňovanie výbušnín oficiálne začalo fungovať v Trenčíne od 17. mája 2011. Pracovisko, ktoré bolo
zriadené v septembri 2010 dňa 17. mája 2011 slávnostne otvoril minister obrany Ing. Ľubomír Galko, za prítomnosti zástupcov NATO a viacerých veľvyslancov na Slovensku. „Som
hrdý, že toto centrum sa stalo skutočnosťou. Na Slovensku tak
máme oficiálne, po prvý raz v histórii, priamo inštitúciu
Aliancie,“ povedal minister.
Špecialisti NATO pod vedením Slovenska budú v Trenčíne
najmä pripravovať ostatných pyrotechnikov a veliteľov zameraných na prácu s výbušninami. V súčasnosti už školia vojakov z Fínska, ich kurz bude trvať tri týždne. V prípade potreby
budú trenčianski špecialisti ako konzultanti pre celé NATO.
Pracovným jazykom v každom centre je angličtina. Centrum
136

bude slúžiť všetkým krajinám Aliancie, tie budú spoločne aj
jeho činnosť financovať.
V trenčianskom centre budú sústreďovať poznatky z operácií NATO, zo všetkých poznatkov budú viesť podrobnú databázu. Na ich základe
vypracujú
odborníci
nové postupy pri odstraňovaní
výbušnín.
Tie uplatnia jednotlivé
členské krajiny Aliancie
v praxi pri vojenských
operáciách, na súši i na
vode, v interiéri i extemaketa odmínovača
riéri, na zemi i pod zemou. Minister Ing. Ľubomír Galko nevedel uviesť náklady na
vybudovanie centra, jeho činnosť budú však financovať okrem
Slovenskej republiky aj Česká republika, Francúzsko, Rumunsko. Zapojenie do projektu zvažuje Poľsko a Spojené štáty
americké. Informácie však zo slovenského, ako aj každého takéhoto centra môžu všetky krajiny Aliancie čerpať bez obmedzenia. Centrá výnimočnosti začali členské krajiny Aliancie
budovať po pražskom samite NATO v roku 2002. Trenčianske
centrum pre oblasť výbušnín je v poradí šestnáste, každé má
iné zameranie. Prvé centrum vzniklo v Nemecku v roku 2005
a je zamerané na vzdušné sily. Ďalšie sú napríklad v Turecku,
Estónsku. V susedných krajinách, v Maďarsku je centrum pre
vojenskú medicínu a v českom Vyškove je centrum orientované na rádiologickú, biologickú a chemickú obranu. Vybudovanie centra v Trenčíne od prijatia rozhodnutia po certifikáciu
velením NATO trvalo takmer šesť rokov. Slovensko sa tak
stalo vedúcou krajinou Severoatlantickej aliancie pre zneškodňovanie výbušnín a následkov výbuchov.
www.sme.sk 17. 5. 2011
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pomocná evidencia 283/1/2011
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček si na
spoluprácu v riadení mesta prizval niekdajších kolegov zo
Slovenskej televízie Marcela Paru, Janu Buckovú a Briana
Liptáka. Spolu s ďalšími dvomi konzultantmi ich objednal
priamo, bez výberového konania. Všetci piati sa začiatkom
roka podieľali aj na audite mestského úradu. Audítorov si
Rybníček tiež vybral bez súťaže, mesto za ich služby zaplatilo
24 tisíc eúr.
Primátor vysvetlil, že konzultantov potrebuje aj naďalej,
lebo audity preukázali, že mesto Trenčín je v katastrofálnej situácii. „Je to oveľa horšie, ako keď som s týmito ľuďmi reštrukturalizoval a zachraňoval Slovenskú televíziu.“
Konzultanti majú pomôcť zmeniť organizačnú štruktúru úradu
vrátane prepúšťania. „Výsledkom by malo byť, aby mesto
zvládlo veci s menším počtom zamestnancov,“ hovorí Marcel
Para.
Kroky primátora mesta Mgr. Richarda Rybníčka sa nepáčia
viacerým mestským poslancom, lebo „Marcel Para riadi porady úradu a vedúci pracovníci sú len v úlohe štatistov,“ konštatoval poslanec a bývalý viceprimátor Bc. Tomáš Vaňo. Ďalej
pokračoval, že primátor vytvoril paralelnú úroveň riadenia
mesta, keď sa ide prepúšťať 40 ľudí vrátane mestských policajtov, no o tom, ktorí to budú, nerozhoduje ich náčelník, ale
ľudia z Bratislavy. „Dočasný krízový tím dostáva mesto z krízovej situácie. Spájať ho s prepustenými zamestnancami je
nenáležité,“ reagoval primátor Mgr. Richard Rybníček.
Predsedovi najsilnejšieho poslaneckého klubu Smer v
mestskom zastupiteľstve PaedDr. Danielovi Beníčkovi prekáža, že primátor o vzniku krízového tímu neinformoval poslancov. Určite by sme o tom mali vedieť, najmä v stave, keď
nám ide o každé euro.
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Piati konzultanti by mali pre mesto pracovať menej ako pol
roka. Audity odhalili, že Trenčínu hrozí nútená správa. Do zlej
situácie mesto podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka doviedlo bývalé vedenie na čele s Ing. Branislavom Cellerom.
www.sme.sk 19.05.2011
pomocná evidencia 288/1/2011
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom
zasadnutí dňa 19. mája 2011 schválili rozpočet na rok 2011.
Počíta s celkovými príjmami 38,9 milióna eúr. Doteraz Mesto
Trenčín fungovalo v rozpočtovom provizóriu. Programový
rozpočet Mesta Trenčín vyplýva z mimoriadne nepriaznivej
finančnej situácie, ktorý bol zistený 31. decembru 2010, keď
celkový dlh dosahoval približne 40 miliónov
eúr, z toho krátkodobé záväzky
splatné v roku
2011 predstavovali 17 miliónov
eúr.
Garantované,
teda bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 26,8 milióna eúr. Pre splatenie
krátkodobých záväzkov je bežný rozpočet maximálne reštriktívny, bežné výdavky mesto musí obmedziť o 30% v porovnaní s minulým rokom, po ktorom zostalo množstvo nezaplatených dlhov. Výdavky tak dosiahnu 22 miliónov eúr, aby
však mesto nepadlo do nútenej správy, musí navyše predávať
svoj nehnuteľný majetok, ako sú budovy a pozemky za približne 10 miliónov eúr. Z uvedeného vyplýva, že mesto tento
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rok neplánuje žiadne investície, okrem riešenia spojovacej
chodby vo výške 63 tisíc eúr v Základnej školy Na dolinách.
Návrh rozpočtu predložil poslanec JUDr. Ján Kanaba,
ktorý v úvode konštatoval, že „zatiaľ sme sa vyhli ozdravnému režimu a nútenej správe, ktorá nám však neustále hrozí,
pokiaľ sa nám nepodarí uhradiť dlhy. Nedá sa robiť nič iné,
ako krátiť výdavky. Tento rok bude kritický.“ Hlavná kontrolórka Ing. Libuša Zigová následne vyjadrila svoje stanovisko,
v ktorom neodporúča rozpočet v predloženej podobe schváliť.
Primátor Mgr. Richard Rybníček uviedol, že rozpočet by
mal znížiť dlhovú službu mesta z 51,3% bežných príjmov mesta na
35%. „Tento rozpočet
vznikal niekoľko mesiacov. Ľudia budú nadávať,
budú
hovoriť
o skla-maní. No ja ich
nebudem klamať, ja sa
voči ním osobne postavím a jednoducho poviem, nemám peniaze. Aj rodiny, keď
nemajú na chleba, nepôjdu na dovolenku. Toto nie je priestor,
aby sme si získavali popularitu. Toto sú ťažké časy pre mesto.
My sme zlú finančnú situáciu mesta
nespôsobili, ale musíme ju riešiť. Nie
sme tí podpaľači, ale
sme hasiči. Zároveň
dodal, že ak sa rozpočet nedodrží a nenaplnia sa plánované
kapitálové
príjmy
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z predaja majetku, mesto spadne do nútenej správy.
Dlh mesta na obyvateľa sa zvýšil z 470 na 714 eúr. Rozpočet mesta na tento rok sa dotkne každého obyvateľa mesta.
A v meste je to už vidieť v tom. Zatiaľ minimálne kosí mestské fontány nestriekajú, nebude sa prevádzkovať mobilná ľadová plocha, zvýšia sa poplatky za sociálne služby, zníži sa
podpora športovým klubom a kultúrny zariadeniam v meste.
Prioritou sa stalo splácanie dlhov, ktoré vznikli v roku 2010
a potom tie aktivity a činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákona ako je vzdelávanie, teda zabezpečenie činnosti základných
a materských škôl, údržba ciest a zelene aspoň na minimálnej
úrovni, vykrytie straty v mestskej hromadnej doprave, osvetlenie a bezpečnosť.
Najväčšie zmeny financovania v roku 2011 oproti minulému roku sú v nasledujúcich oblastiach:
radikálne sa znížili dotácie na športoviská – športová
hala, zimný štadión, ... Mesto Trenčín bude platiť len časť
energií a základnej prevádzky;
mobilná ľadová plocha nebude v prevádzke v zime 2011;
Mesto Trenčín nebude v roku 2011 organizovať žiadne
športové podujatia;
Od 1. marca 2011 mesto prevádzkuje krytú a letnú plaváreň;
daňová agenda mesta - roznos zásielok z mesta bude riešený formou doručenia zamestnancami mesta, čím mesto
ušetrí asi polovicu 45 tisíc eúr výdavkov;
propagácia a marketing budú obmedzené na minimálnu
mieru;
elektronické aukcie - pre maximálnu transparentnosť
a zníženie nákladov počítame s využitím elektronických
aukcií;
všetky nájomné zmluvy, poistné zmluvy, využitie budov
a pod. bude preverené s cieľom efektívne a hospodárne na141

kladať s majetkom mesta a vynakladať minimálne prostriedky na jeho prevádzku;
verejné toalety budú spoplatnené, upravená bude ich prevádzková doba;
vysielanie mestskej televízie – dňom 11. apríla 2011 doručilo Mesto Trenčín vysielateľovi Televízie Trenčín výpoveď Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie, 3-mesačná výpovedná lehota začala plynúť
od 1.mája 2011;
príspevok pre Spoločný stavebný úrad, bol vo výške 0,22
eúr /1 obyvateľa a 1 mesiac bude v prípade schválenia znížený na 0,19 eúr;
prevádzka Mestského úradu a počet zamestnancov budú
znížené v nadväznosti na výsledky auditov do konca roka
2011;
údržba komunikácií, verejnej zelene bude obmedzená na
základné minimum;
program vzdelávanie bude obmedzený na nevyhnutnú
prevádzku existujúceho počtu materských a základných
škôl, školských jedální, klubov detí a pod., ich počet sa
v roku 2011 nebude meniť;
kultúrne strediská – financovať sa budú len energie
a základná prevádzka, Mesto Trenčín neposkytne dotácie
na ich činnosť;
ostatné podujatia v oblasti kultúry organizované a dotované mestom Trenčín budú zastavené až do získania mimoriadnych príjmov vo forme dotácií a darov;
dotácie na kultúru, šport a kultúrne podujatia budú poskytované len v symbolickej výške;
fontány nebudú roku 2011 v prevádzke,
sociálne služby – obmedzená bude prevádzka klubov dôchodcov, Krízového centra, zvýšia sa poplatky za poskyto-
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vanie sociálnych služieb, predovšetkým Opatrovateľskej
služby,
mestská hromadná doprava - nepočíta sa so zvýšenými
zálohovými platbami na úhradu predpokladanej straty, cieľom je prehodnotiť ročnú výšku úhrady za poskytovanú
službu.
Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2011 predstavujú len splatenie záväzkov za rok 2010, dofinancovanie investičných akcií z roku 2010 a splácanie investičných akcií financovaných formou splátkových kalendárov. Jedinou novou
investičnou akciou je Základná škola na dolinách – riešenie
spojovacej chodby vo výške 63 tis eúr.
V nadväznosti na finančnú situáciu nepočítame v roku 2011
s úhradou faktúry z roku 2010 za novú letnú plaváreň spoločnosti VOD-EKO a.s. vo výške 2.304 tis. eúr. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne odsúhlasilo postúpenie pohľadávky spoločnosti VOD-EKO a.s. voči Mestu Trenčín na bankový subjekt.
Mesto Trenčín si dohodne nové podmienky splácania, ktoré
rozložia splatnosť na dlhšie časové obdobie.
Príjmové finančné operácie
na úhradu faktúr za rok 2010 súvisiacich s rekonštrukciou
troch základných škôl rozpočtujeme prijatie preklenovacieho úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. maximálne do výšky
2 000 tis. eúr, po refundácii 95% výdavkov na rekonštrukciu zo zdrojov Európskej únie bude predmetný úver splatený,
na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami rozpočtu bude použitý kontokorentný úver
s úverovým rámcom 6 000 tis. eúr s tým, že kontokorentný
úver bude k 31.12.2011 splatený.
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Výdavkové finančné operácie
splátky istín z poskytnutých úverov budú realizované
v zmysle zmluvných podmienok spolu vo výške 1 553 tis.
eúr;
v roku 2011 počítame so splatením preklenovacieho úveru
a kontokorentného úveru;
súčasne je rozpočtované splatenie krátkodobého úveru prijatého na konci roka 2010 vo výške 3 974 tis. eúr, podmienkou jeho splatenia sú kapitálové príjmy.
pomocná evidencia 294/1/2011
V Trenčíne sa dňa 26. mája 2011 začalo dvojdňové zasadnutie Združenia samosprávnych krajov Slovenskej republiky –
SK 8, ktorého sa zúčastňuje o sedem predsedov samosprávnych krajov, okrem ospravedlneného prešovského predsedu
Petra Chudíka.
Hlavnými témami prvého dňa rokovania bol aktuálny stav
financovania samosprávnych krajov, problematika dopravy na
cestách 2. a 3. triedy. Predsedovia rokovali aj o situácii
v regionálnom zdravotníctve a v sociálnej oblasti.
Súčasný predseda združenia SK 8 – predseda Trnavského
samosprávneho kraja Tibor Mikuš zdôraznil za najpodstatnejší záver prvej časti rokovania zotrvávanie predsedov na požiadavke, aby rezort
dopravy spracoval legislatívne riešenie zákazu vstupu ťažkej nákladnej dopravy na cesty 2. a 3. triedy, pretože zhruba štvrtina týchto ciest je nadmerne ničená ťažkou kamiónovou dopravou, ktorá sa
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takto vyhýba plateniu mýta. V oblasti financovania regionálnych samospráv pokračuje podľa predsedu Tibora Mikuša
nepriaznivý trend, pretože vládna predikcia nárastu príjmov sa
plní len približne na 40 %. Samosprávnym krajom chýbajú
prostriedky, ktorých nedostatok sa prenáša do zdravotníctva,
a najmä do sociálnej oblasti, ktorá pohlcuje väčšiu časť disponibilnej časti rozpočtu samosprávnych krajov. Aj preto chcú
predsedovia iniciovať riešenie tohto problému na stretnutí s
ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Jozefom Mihálom.
Hostiteľ porady – predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH v diskusii o otázkach
zdravotníctva tlmočil požiadavku samosprávnych krajov, aby
sa pripravované opatrenia v oblasti oddĺženia štátnych nemocníc vzťahovali aj na nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávnych krajov. Najväčšiu diskusiu na rokovaní vyvolala pripravovaná novela zákon č. 302/2001 o vyšších územných celkoch, kde predsedovia využili prítomnosť štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Maroša
Žilinku, aby mu adresovali svoje požiadavky k návratu
k starému slovanskému názvu župa, ako aj ďalšie návrhy k
schvaľovaniu organizačného a odmeňovacieho poriadku
i postavenia hlavných kontrolórov v regionálnej samospráve.
Na druhý deň 27. mája 2011 rokovanie predsedov pokračovalo spoločným stretnutím s hejtmanmi krajov Českej republiky, združených v Asociácii
krajov Českej republiky.
Hlavnými témami rokovaní
bolo financovanie krajov,
realokácia finančných prostriedkov fondov Európskej
únie a kohézna politika po
roku 2014, problematika
ciest 2. a 3. triedy a mýto na
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cestách nižších tried, zdravotníctvo a ďalšie aktuálne problémy. Súčasťou programu bola aj príprava a účasť na podujatiach, kde je potrebná cezhraničná a medzinárodná spolupráca.
Informácie o záveroch spoločného rokovania slovenských
predsedov a českých hejtmanov poskytli účastníci na záverečnom brífingu.
www.tsk.sk 26.05.2011
Trenčianske noviny 30.05.2011
pomocná evidencia 305/1/2011, 313/1/2011
Dňa 26. mája 2011 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, predmetom ktorého bolo
najmä prehodnotenie zmluvných vzťahov Mesta Trenčín so
spoločnosťou Marius Pedersen, starajúca sa o mestskú zeleň
a spoločnosťou Eres zabezpečujúcou dodávku tepla do činžovných bytov.
Na rokovaní bolo konštatované, že Mesto Trenčín má podpísané z minulosti zmluvy s vyššie spomínanými spoločnosťami a v súvislosti s nimi boli podané dve trestné oznámenia
pre podozrenie z neoprávneného nakladania s mestským majetkom, podozrenia trestného činu podvodu, zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácie pri verejnom obstarávaní. Vecou sa zaoberá kriminálny polícia v Trenčíne.
Poslanci mestského zastupiteľstva tieto zmluvy prerokovali
a odporučili vyjednávať lepšie podmienky so spoločnosťou
Marius Pedersen a navrhli vypovedať zmluvu so spoločnosťou
Eres na dodávku tepla. V tomto smere ako veci bude riešiť vysvetlil primátor Mgr. Richard Rybníček, keď povedal, že existujú dve možnosti buď sa so spoločnosťou Marius Pedersen
dohodneme, alebo vypovedáme zmluvu. Tejto firme má Mesto
Trenčín uhradiť faktúra z minulého roka 2010 vo výška 4,8
milióna eúr. Niektoré objednávky na požadované práce boli
vystavené až o niekoľko mesiacov neskôr po fakturácii prác.
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V súčasnej dobe je pre riziko súdnych sporov a exekúcii
rozumnejšie, preto je potrebné, aby sa dosiahla medzi subjektmi dohoda o vykonávaní služieb pre mesto vyplývajúce zo
zákona a zníženie dlhu a jeho úhrada v prijateľných splátkach.
Vyšetrovanie, prípadne vyvodenie dôsledkov za tieto zmluvy
a ich dodatky je v kompetencii vyšetrovateľov a súdov. Dôležité bude, aby neboli ohrozené základné služby v meste.
Primátor Mgr. Richard Rybníček predložil rokovaniu
mestského zastupiteľstva na schválenie dohodu o spolupráci
so spoločnosťou Ide Grande na výstavbu takmer 700 nájomných bytov, z ktorých 225 bytov by malo patriť mestu. Návrh
dohody však poslanci zamietli, na čom mal najväčší podiel
poslanecký klub Smer – Sociálna demokracia. Primátor Rybníček bol postojom poslaneckým klubom Sme – Sociálna demokracia sklamaný, lebo mesto eviduje 60 žiadostí na bývanie. „Je to prehra mesta a jeho občanov.“
www.sme.sk 26.05.2011
Trenčianske noviny 30.05.2001
pomocná evidencia 309/1/2011
Dňa 27. mája 2011 sa v priestoroch Hasičskej stanice
v Trenčíne a Mestského futbalového štadióna v Dubnici nad
Váhom uskutočnil v poradí už 15. ročník krajskej súťaže
v hasičskom športe hasičov z povolania Trenčianskeho kraja.
Súťaž slávnostne otvoril riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pplk. Ing. Igor Šenitko a prítomných hasičov a hostí súťaže pozdravil i riaditeľ
odboru požiarnej prevencie Hasičského a záchranného zboru
plk. Mgr. Pavol Komár.
Krajskej súťaže sa zúčastnili družstvá zo všetkých okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji – Okresných riaditeľstiev Hasičského
a záchranného zboru z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom,
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Bánoviec nad Bebravou, Prievidze, Partizánskeho, Považskej
Bystrice a z Hasičskej stanice v Púchove. Do súťaže nastúpilo
celkom 64 súťažiacich, ktorí súťažili v kategórii družstiev
a jednotlivcov.
Súťaž prebiehala v disciplínach:
- výstup do 4. podlažia cvičnej veže
- beh na 100 metrov cez prekážky
- štafeta 4 x 100 metrov
- požiarny útok
V kategórii jednotlivcov vyhral Vladimír Plachý z Prievidze, druhý bol Marek Veselovský z Trenčína a tretí Jozef Ridzik z Púchova. V súťaži družstiev si najlepšie počínalo družstvo hasičov z Trenčína, na druhom mieste sa umiestnili hasiči z Považskej Bystrice a treťom mieste skončilo družstvo z
Prievidze.
Súčasťou súťaže bolo aj slávnostné odovzdávanie medailí
prvého, druhého a tretieho stupňa príslušníkom zaradeným v
pôsobnosti Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne za službu v Hasičskom a záchrannom zbore.
Ocenenia prevzalo celkom 34 profesionálnych hasičov. Troch
hasičov mimoriadne povýšili do hodnosti kapitán.
www.sme.sk 01.06.2011
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa
16. júna 2011 poslanci po prerokovaní zmluvy so spoločnosťou Idea Grande o prenájme alebo odkúpení 225 nájomných
bytov v rovnomennom bytovom komplexe, opäť povedali
„nie“, keď za stiahnutie tohto bodu hlasovalo pätnásť poslancov proti deviatim poslancom.
Návrh na stiahnutie siedmeho bodu z rokovania predložil poslanec Ing. Pavol Kubečka (Smer - Sociálna demokracia). Zdôvodnil to ekonomickými dôvodmi. Ako povedal nie
sú od mesta niektoré požadované analýzy napríklad dopadov
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na rozpočet mesta, ale aj údaje o štruktúre žiadateľov o nájomné byty v Trenčíne so zohľadnením, ktorí sú žiadatelia o
sociálne a ktorí o nájomné komerčné byty.
Primátor Mgr. Richard Rybníček v odpovedi konštatoval,
že o celom projekte diskutovali aj s ostatnými poslancami dva
a pol mesiaca a tieto pripomienky v diskusii nepadli. Ako povedal, všetko im podrobne vysvetľovali, zorganizovali aj prezentáciu.
Podľa Ing. Pavla Kubečku sú však argumenty v prezentácii
veľmi chabé a zavádzajúce. Zmluva so spoločnosťou Idea
Grande sa dostala na rokovanie zastupiteľstva už dvakrát. Raz
ju ešte pred začiatkom hlasovania primátor Mgr. Richard
Rybníček stiahol po kritickej diskusii poslancov, druhýkrát na
májovom zasadnutí ju poslanci prerokovali a odmietli. Vtedy z
21 prítomných boli proti jedenásti. Za hlasovali ôsmi poslanci.
Zmluvou, ktorá dostáva zastupiteľstvo a primátora do konfrontácie, chce spoločnosť Idea Grande získať záruku prenájmu alebo odpredaja 225 bytov v rovnomennom komplexe s
celkovo sedemsto bytmi. Komplex s bytmi, obchodnými a
administratívnymi priestormi, hotelom ako aj ďalšou vybavenosťou by mal vyrásť v blízkosti priemyselného parku, mesto
spoločnosti už pozemky o rozlohe viac ako piatich hektárov
predalo v roku 2008 za viac ako dva milióny eur (vtedajších
64 miliónov korún).
www.sme.sk 16.06.2011
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dňa
21. júna 2011 po štyroch mesiacoch odvolal viceprimátora
Mesta Trenčín JUDr. Milana Kováčika. Na webovej stránke
je uvádzaný dôvod odvolania, že nezvládol kľúčovú komunikáciu s najsilnejším poslaneckým klubom Smer – Sociálna
demokracia, s ktorým spolupracuje aj Strana Paliho kapurková
– veselá politická strana.
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vlastné poznámky
Absolútnymi víťazmi 6. ročníka súťaže o Putovný pohár
prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie
družstvo v povodňovej záchrannej službe sa stali hasiči z
Trenčína. Trenčianski hasiči pri plnení siedmich súťažných
disciplín preukázali v súťaži najlepšiu pripravenosť. Podľa
slov hovorcu Mariána Petríka súťaž simulovala ich výkon pri
zásahoch pod vodou s plnou výbavou.
Preverila schopnosť orientovať sa pod vodnou hladinou
pomocou kompasu, vytrvalostné plávanie s kompletným výstrojom, hasiči súťažili vo
viazaní uzlov používaných
pri výkone povodňovej záchrannej služby, mali vyhľadať, vyviazať a vytiahnuť utopeného, poskytnúť
pomoc zachraňovanej osobe, tiež súťažili v zručnosti
ovládania záchranných člnov pomocou pádlovania.
V pripravenosti hasičov, záchranárov špecialistov - potápačov a vodcov malých plavidiel na profesionálne plnenie úloh
povodňovej záchrany boli na tom najlepšie hasiči z Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Na
druhom mieste skončilo družstvo z Maďarska, tretí boli hasiči
z Banskej Bystrice.
Súťaže sa zúčastnilo celkom trinásť súťažných družstiev, z
toho desať z krajských riaditeľstiev a záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a po
jednom družstve mali v súťaži zastúpenie hasiči z Poľska,
Maďarska a Českej republiky. Súťaž sa konala 16.-17. júna
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2011 v areáli vodnej nádrže Teplý Vrch v Rimavskosobotskom okrese.
www.sme.sk 23.06.2011
Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišli dňa 29. júna 2011 na 10. zasadnutí v tomto funkčnom období. V úvode zaradili do programu rokovania nový
bod o mimoriadnej situácii v zdravotníctve v Trenčianskom
kraji, ktorý navrhol prerokovať predseda Komisie sociálnej
pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja Vojtech Čičmanec. Po obsažnej a kritickej diskusii k tomuto bodu napokon poslanci schválili Výzvu
predsedníčke Vlády Slovenskej republiky, ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky a generálnemu riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby prehodnotili pripravované
odzmluvňovanie lôžkových oddelení, aby zastavili znižovanie
rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach
v Trenčianskom kraji, a tak zabránili zhoršeniu dostupnosti
zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho kraja.
Poslanci regionálneho parlamentu schválili:
- všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2011, ktorým sa mení výška, spôsob určenia
úhrady a spôsob platenia za sociálne služby v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja s účinnosťou od 1. augusta
2011;
- úhradu preukázanej straty za výkony vo verejnom záujme
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2010 pre dvoch
zmluvných dopravcov nasledovne
a) pre SAD Prievidza a.s. vo výške 119 582 eúr
b) a pre SAD Trenčín a. s. v výške 958 615 eúr.
- záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok
2010 a celoročné hospodárenie schválilo bez výhrad;
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- zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na
rok 2011;
- dodatky k organizačným poriadkom 24-och stredných škôl,
ktorým školy reagujú na pokles počtu žiakov znížením
počtu zamestnancov celkovo o 122 osôb;
- plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na obdobie júl až december 2011;
- plán rokovaní zastupiteľstva v 2. polroku 2011;
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu
o vyhodnotení zimnej údržby ciest na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja v zimnom období 2010/2011.
www.tsk.sk 29.06.2011
V Trenčíne vyhlásili dňa 13.júla 2011 výsledky prvého
ročníka krajského kola súťaže „Výnimočné ženy Slovenska“.
Súťaž bola vyhlásená na Medzinárodný deň žien 8. marca
2011 a zorganizoval ju Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti. Ženy, ktoré považuje ich okolie za výnimočné, do súťaže mohli nominovať aj ľudia na webovej stránke.
V prvom ročníku súťaže v Trenčianskom kraji nominovali
jedenásť žien, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach profesného,
spoločenského a kultúrneho života. Nominovanými boli Mária
Jana Jablonská, Eva Riečicová, Mária Plešková, Marta Šujaková, Alena Petrová, Mária Muráriková, Janka Truhlíková –
Prekopová, Zuzana Grachová, Ingrid Červeňanová, Margita
Klabníková a Martina Šerá. Víťazky vyberala expertná rada
zložená z predstaviteľov viacerých verejných ale aj kultúrnych
inštitúcií či mimovládnych organizácií, s ktorými inštitút spolupracuje. Tri hlavné ocenenia si prevzali psychoterapeutka
Ingrid Červeňanová, telesne postihnutá autorka niekoľkých
básnických zbierok Janka Truhlíková – Prekopová a pedagogička a ochotníčka, angažujúca sa v mnohých kultúrnoosvetových činnostiach Margita Klabníková. Osobitné oce152

nenie za špeciálny prínos v regióne získala Mária Jana Jablonská.
Všetky spomenú štyri víťazky Trenčianskeho kraja postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v septembri
2011 v Bratislave.
Trenčianske noviny 25.07.2011
pomocná evidencia 448/1/2011
Na zábradlí nad podjazdom popod železničnú trať na Sihoť
sa vo štvrtok 21. júla 2011 objavil plagát s hanlivým textom
namiereným voči primátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi a
jeho zástupkyni Mgr. Renáte Kaščákovej. Primátor v ten deň
podal trestné oznámenie na neznámu osobu.
Zatiaľ neznámy autor sa pýta Trenčanov, či majú dosť peňazí na dlhy Rybníčka a vyzýva ich, aby „vypustili Rybníček
plný špiny a kalu“. Plagát tam visel len pár hodín, ešte vo štvrtok predpoludním ho železniční policajti strhli a zaisťovali
stopy. „Videl som ho ráno, keď som si išiel zaplávať,“ hovorí
o plagáte s hanlivým textom primátor Trenčína Mgr. Richard
Rybníček. Ako sa vyjadril, problém s glosovaním svojho
priezviska nemá a zdala sa mu aj táto časť plagátu vtipná. „Čo
ma ale zarazilo, bola pasáž, že Kaščica skape. To považujem
za sprosté a vyhrážanie sa, lebo povedať o niekom, že skape,
to je z môjho pohľadu, akoby povedal, že ho môže aj zabiť.,“
rozhorčil sa primátor,
ktorý to berie ako útok
na viceprimátorku, mesto a teda aj na neho.
„Nemám problém s
glosovaním svojho mena, ale mám problém s
tým, že sa niekto niekomu vyhráža, že skape.
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Takto sa vyhrážať žene považujem za neuveriteľne zbabelé,
podlé a za absolútnu prízemnosť. Toto prekročilo všetky rámce slušnosti a podávam trestné oznámenia, lebo chcem, aby sa
ten človek, čo to vymyslel, dostal pred súd,“ povedal Rybníček.
Pri rozhovore nechcel hovoriť o tom, kto za plagátom je, aj
keď pripustil, že „vie, odkiaľ fúka vietor“. Obavy, ale nemá.
Odkázal, že takéto vyhrážky ho nezastrašia. Viceprimátorka
Mgr. Renáta Kaščáková sa k plagátu nevyjadrila, pretože, „jej za to nestojí.“
Právnik Transparency International, Peter Nechala považuje postup primátora, ktorý sa obrátil na políciu, za správne
rozhodnutie. „Polícia vyhodnotí či môže ísť o trestný čin, alebo občiansko-právny spor.“ Podľa neho minimálne môže ísť o
ohováranie. „Vždy sa to vyhodnocuje aj súvislostiach, ako to
bolo myslené. Či tam išlo iba o útok na meno, alebo to bola
reálna vyhrážka. Len na základe jedného slova sa nedá povedať, že bola naplnená skutková podstata trestného činu,“ objasnil právnik.
www.sme.sk 21.07.2011
pomocná evidencia 444/1/2011, 445/1/2011
V piatok 22. júla 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne
primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvyslanca
Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike Gu Zipinga
s manželkou Li Qian. Pri tejto príležitosti sa preberali možnosti ekonomickej a kultúrnej spolupráce
oboch štátov. Primátor predstavil
svojmu hosťovi zámery Mesta
Trenčín, v ktorých prioritami sú
práca, bývanie a atraktívne pod154

mienky pre život. Mesto má záujem o investície z Číny, prednostne sa zaujímame o prácu s vyššou pridanou hodnotou, IT,
elektrotechnický priemysel a strojárstvo.
V ten istý deň sa uskutočnila pracovná návšteva veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike Gu Zipinga s manželkou Li Qian, druhým tajomníkom Wang Li,
obchodným radcom Li Weixin a zástupcom obchodného radcu Li Zhenghua. Privítal ho predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH spolu
s riaditeľom
Úradu
Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing.
Vladimírom Buzalkom
a zástupkyňou riaditeľa
Úradu
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
JUDr. Ľudmilou Sedláčkovou. Na pracovnom rokovaní boli prítomní aj dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Peter Lipták, CSc.,
riaditeľ SOPK v Trenčíne Ing. Ján Václav, člen predstavenstva Konštrukta – Industry, a. s. Ing. Jozef Santa a iniciátor
stretnutia predseda Ľudovej strany – Hnutia za demokratické
Slovensko JUDr. Vladimír
Mečiar.
Podľa čínskeho veľvyslanca Gu Zipinga Slovensko a Čína majú veľký potenciál na hospodársku spoluprácu. Deklaroval, že v
poslednom období sa vzájomná obchodná bilancia
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výrazne zvýšila a záujem Číny bude v tomto trende pokračovať. Toto obdobie je pre ich krajinu veľmi dôležité, lebo sa
pripravujú plány pre ďalšie obdobie a hľadajú partnerov pre
perspektívnu spoluprácu aj v našom regióne. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH
pripomenul, že do konca tohto roka by sa mala uskutočniť misia čínskych podnikateľov v Trenčianskom kraji, aby k zatiaľ
jedinej firme z nášho kraja, ktorá pôsobí na čínskom trhu už
od roku 2003 – Konštrukte Industry, a.s. Trenčín - čoskoro
pribudli aj ďalšie. Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
konštatoval, že ich škola už spolupracuje s viacerým zahraničnými univerzitami a uvítal by spoluprácu s niektorou s príbuzných čínskych univerzít. JUDr. Vladimír Mečiar, ktorý
návštevu inicioval, stretnutie označil za otváranie dverí, na
ktoré by mali nadviazať ďalšie rokovania a vyústením by malo
byť podpísanie konkrétnych zmlúv.
Na záver návštevy členovia zahraničnej delegácie navštívili
Trenčiansky hrad.
vlastné poznámky
Poslanci Mesta Trenčín dňa 28. júla 2011 na mimoriadnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili predĺženie zmluvy Hokejovému klubu Dukla do konca roka 2011 a navýšenie
dotácie Hokejovému klubu Dukla Trenčín o 250.000 eúr predloženej poslaneckým klubom Smer – Sociálna demokracia.
Poslanci oba návrhy schválili napriek tomu, že primátor Mgr.
Richard Rybníček ešte pred hlasovaním avizoval, že tieto
uznesenia bude vetovať. Po skončení rokovanie mestského zastupiteľstva povedal, že „časť poslancov si neváži toto mesto
ani jeho občanov. Hanbil som sa za to, čo poslanci schválili
a som presvedčený, že tieto uznesenia sú protiústavné
a v rozpore so zákonom. Samozrejme to budem vetovať, pretože tu ide o ochranu občanov mesta.“ V takom prípade sa ná156

vrhy vrátia do zastupiteľstva, veto musia poslanci prelomiť
trojpätinovou väčšinou.
Zastupiteľstvo zároveň zaviazalo vedenie Mesta Trenčín
podpísať zmluvu o výpožičke zimného štadióna hokejovému
klubu Dukla Trenčína na dobu určitú od 1. októbra do 31. decembra 2011, pretože primátor Mgr. Richard Rybníček pred
časom rozhodol Dukle Trenčín zmluvu o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna vypovedať. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť od 1. augusta 2011 a od 1. novembra 2011 má prejsť správa štadióna pod Mesto Trenčín.
Predseda finančnej a majetkovej komisie JUDr. Ján Kanaba (Smer – Sociálna demokracia), ktorý ako jediný nehlasoval za návrh svojho politického klubu tvrdí, že má prehľad
o tom, čo sa v Dukle deje. „Od marca 2011 nemajú hokejisti
vyplatené mzdy. Blíži sa extraliga a pokiaľ hokejistov nevyplatia, oni odmietnu nastúpiť a to je pravá príčina. Dukla
Trenčín chce svoje finančné problémy zvaliť na mesto,“ podľa
ktorého nie je možné dať ďalšie peniaze dlžníkovi. „Mestu
hrozí nútená správa a my tu ideme dávať peniaze súkromnej
spoločnosti, ktorá nám navyše dlhuje peniaze.“
Poslanec PaedDr. Daniel Beníček, ktorý návrh predkladal,
si myslí, že tu nejde o podporu súkromnej spoločnosti, ale
o podporu športu v meste. Dotáciu navýšili, aby bola zabezpečená prevádzka zimného štadióna do konca roka 2011. Mesto
Trenčín od januára 2011 štadión nefinancovalo, financuje ho
Dukla. Schválili sme jej 250 tisíc eúr, s tým, že musí splatiť
svoje dlhy. Týmto krokom chcú priviesť obe strany
k rokovaniu.
Primátor Mgr. Richard Rybníček v úvode rokovania mestského zastupiteľstva predložil návrh na odpustenie dlhu Hokejovému klubu Dukla Trenčín, to však poslanci neschválili.
www.sme.sk 28.07.2011
pomocná evidencia 454/1/2011
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Po rokovaní Mestskej rady v Trenčíne dňa 5. augusta 2011
vetoval primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dve
uznesenia prijaté Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 28.
júla 2011, ktorými bol vypožičaný zimný štadión HK Dukla
Trenčín a.s. a bola zvýšená dotácia pri HK Dukla Trenčín a.s.
na 370 tisíc eúr.
V zdôvodnení primátor Mgr. Richard Rybníček sa opiera
o platné všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín, podľa
ktorého mesto nesmie poskytnúť dotáciu subjektu, ktorý nemá
voči nemu vysporiadané záväzky. V čase konania mestského
zastupiteľstva mala Dukla Trenčín voči Mestu Trenčín:
a) dlh vo výške 218.745,61 eúr
b) faktúra za prevádzku tepelných zdrojov vo výške
13.339,38 eúr.
Ďalej sú tieto výhrady voči uzneseniu:
a) že návrh uznesenia nebol koncipovaný ako zmena rozpočtu, ktorá musí byť vopred zverejnená a odsúhlasená
mestským zastupiteľstvom, preto nie je možno vykonať
presun financií v rozpočte na dotáciu Dukle;
b) Dukla Trenčín porušila zmluvu o poskytovaní dotácie,
keď nevrátila nevyčerpanú časť dotácie z roka 2010 vo
výške 121.211,21 eúr, na čo upozornila hlavná kontrolórka Ing. Libuša Zigová a kontrola Najvyššieho kontrolného úradu;
c) mestské zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy prednostovi úradu a primátorov, môže len odporúčať alebo požiadať v zmysle zákona o obecnom zriadení;
pomocná evidencia 411/2011
V elektronickej aukcii dražilo Mesto Trenčín voľné byty s
regulovaným nájomným, ako aj tie, ktoré doteraz užívali pracovníci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Prišlo 62
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ponúk, dražilo ich sedemnásť záujemcov, viacerí s prepojením
na realitný trh. Vydražilo sa devätnásť bytov, od jednoizbové
až po trojizbové, pričom priemerná cena bola 23-tisíc eúr. Záujemcom sa podarilo vydražiť aj trojizbové byty za cenu okolo
20 až 30-tisíc eúr. Nedražili sa byty, na ktorú prišla len jedna
ponuka.
Výsledok
aukcie, ktorá
prebiehala od
5. do 8. augusta 2011, sa
však nepozdáva ani občanom ani vedeniu mesta. Vysúťažené sumy
sú nízke a nevýhodné pre mesto Trenčín. Primátor Mgr. Richard Rybníček odporučí poslancom, aby na zasadnutí zastupiteľstva 31.
augusta 2011 predaj týchto bytov neodsúhlasili. Poslanec
Martin Barčák predpokladá, že zastupiteľstvo neschváli predaj bytov, ktorý bude v netrhovej cene. „Mali by sme sa zapodievať myšlienkou, či vôbec chceme byty predávať, do akej
miery ich potrebujeme,“ povedal. „Mesto by si malo ponechať
nejaké byty v režime prenájmu, sú menšie mestá, ktoré majú
viac komunálnych bytov,“ myslí si ďalší poslanec Ján Babič.
Mesto byty predávalo dvojkolovo, najskôr museli záujemcovia zaslať ponuky, potom nastala samotná aukcia, ktorej sa
už mohli zúčastniť iba prihlásení záujemcovia. Trvala tri dni.
Viacerí občania namietali, že o aukcii Mesto Trenčín neinformovalo dostatočne.
„Oznam o vyhlásení súťaže bol zverejnený v regionálnej
tlači, na internetovej stránke mesta v sekcii Predaj a prenájom
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majetku a na úradnej tabuli 11. júla 2011. Súťažné podmienky
boli zverejnené na úradnej tabuli aj webovej stránke v dňoch
8. až 25. júla 2011. Podľa Norberta Brázdu však oznam okrem na webovej stránke, sekcia predaj majetku nebol ani na
elektronickej úradnej tabuli a neprišla mu notifikácia z aukčného systému, kde je zaregistrovaný, pričom o iných aukciách
ich dostáva. „Myslím si, že aukcia dopadla tak aj preto, lebo
takmer nikto o nej nevedel. Dobrý hospodár by mal zabezpečiť čo najširšiu informovanosť, aby o tom vedelo čo najviac
ľudí. Ten výnos by bol vyšší o stotisíce eúr.“ Počas aukcie boli technické problémy so systémom, na čo upozornili občania
v diskusii k aukcii. Začiatok aukcie sa preto posunul o jeden
deň. Celý systém elektronických aukcií je nový, a tak je možné, že sa tam vychytávajú muchy. Zrejme problémom bolo aj
to, že aukciu vykonávala firma bez skúseností s týmto typom
služby. Problémy s udržaním systému v riadnej prevádzke sa
objavili aj v minulosti a stále pretrvávajú.
Myslím, že pri zadávaní zákazky sa mesto malo obrátiť na
konkurenciu, ktorá bola o polovicu lacnejšia a má dlhoročné
skúsenosti v tejto oblasti, konštatoval Norbert Brázda.
Trenčianske noviny 22.08.2011
pomocná evidencia 477/1/2011
Regionálny parlament Trenčianskeho samosprávneho kraja
sa zišiel 24. augusta 2011 na svojom 9. riadnom zasadnutí.
V rámci majetkových prevodov poslanci schválili niekoľko
návrhov na zverenie majetku z investičných akcií do správy
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Do správy organizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bola takto zverená napríklad
nová moderná čistiaca technika na pozemné komunikácie
v cene 3.002.370 eúr, ktorá bola získaná v rámci europrojektu
„Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
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zmeny klímy“ v rámci Operačného programu Životné prostredie.
Poslanci potom schválili Všeobecne záväzné nariadenie
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 o určovaní výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
a vo výdajnej školskej jedálni a podmienok úhrady v školskej
jedálni zo dňa 29.10. 2008, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2011 zo dňa
23. februára 2011, s účinnosťou od 1. septembra 2011.
Poslanci schválili:
1) zlúčenie Strednej odbornej školy na Vinohradníckej ulici 8
v Prievidzi so Strednou odbornou školou obchodu a služieb, v Prievidzi, Nábrežie J. Kalinčiaka od 31. augusta
2011.
2) zrušenie Strednej odbornej školy a Gymnázia v Novákoch,
ktoré sídlia v tej istej budove a od 1. septembra 2011 vytvárajú Spojenú školu s organizačnými zložkami Stredná odborná škola a Gymnázium v Novákoch.
3) zrušili Školu prírody v Zliechove k 31. augustu 2011;
4) zrušili Školský internát, Školská 8 v Trenčíne, ktorý sa stáva od 1. septembra 2011 súčasťou Športového gymnázia v
Trenčíne.
5) Jazyková škola v Považskej Bystrici sa od 31. augusta 2011
zlučuje s Jazykovou školou na Ul. 1. mája v Trenčíne
s tým, že Jazyková škola v Považskej Bystrici zostáva od
1. septembra 2011 alokovaným pracoviskom Jazykovej
školy, Ul. 1. mája v Trenčíne.
Napokon poslanci schválili dodatky k organizačným poriadkom 16-ich stredných škôl v kraji. Rozhodujúcim dôvodom týchto zmien je prispôsobovanie počtu zamestnancov
škôl klesajúcemu počtu žiakov.
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Dodatky k organizačným poriadkom schválili poslanci aj v
troch zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Najväčšiu diskusiu vyvolal materiál o koncepčných zámeroch troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poslanci konštatovali výrazné
rozdiely vo financovaní jednotlivých regionálnych nemocníc
v porovnaní s nemocnicami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a v tejto súvislosti schválili výzvu predsedníčke vlády Slovenskej republiky Ivete Radičovej, ministrovi financií Slovenskej republiky Ivanovi Miklošovi a ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky Ivanovi Uhliarikovi, aby zaradili nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica
s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou
Myjava do pripravovaného procesu oddlženia zdravotníckych
zariadení na Slovensku a vytvorili tak podmienky na zrovnoprávnenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Regionálny parlament v závere vzal na vedomie informácie
o výsledkoch kontroly Národného kontrolného úradu Slovenskej republiky, informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok
2011, informáciu o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja v l. polroku 2011 a
schválili odmenu hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za 1. polrok 2011.
V rámci interpelácií poslanci schválili aj uznesenie, ktorým vyjadrili zásadný nesúhlas s pripravovaným novým rozdeľovaním financií z daní pre samosprávy, ktoré by
v konečnom dôsledku znamenalo zníženie príjmov pre mestá,
obce i samosprávne kraje.
vlastné poznámky
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pomocná evidencia 473/1/2011
Občania mesta Trenčín si pietnym aktom v lesoparku Brezina pripomenuli 66.
výročie Slovenského
národného povstania
dňa 30. augusta 2011.
Za znenia smútočného
chorálu položili predstavitelia
štátnych,
samosprávnych orgánov,
politických
a spoločenských organizácií vence vďaky. Po štátnej hymne Slovenskej republiky sa k prítomným
občanom v príhovore poslanec Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne PhDr. Leo Kužela priblížil slávne obdobie slovenského národa, ktoré ozbrojeným vystúpením proti nemeckým
votrelcom preukázal svoju statočnosť pri obhajobe svojej
svojbytnosti. Na jeho príhovor nadviazal priamy účastník odboja a Slovenského národného povstania podplukovník v.v.
Kaliský, ktorý zhodnotil vplyv Slovenského národného povstania na ďalší politicko-spoločenský vývoj na Slovensku
v ďalšom období. Vyzval občanov, aby nezabúdali na tých,
ktorí padli za slobodu slovenského národa. Záver pietneho aktu patril hymnickej piesni „Kto zas pravdu horí“.
vlastné poznámky
V programe najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 29. septembra 2011 sa hovorilo o vypovedaní Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu v
Trenčíne.
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Hlavným dôvodom vypovedania zmluvy je nesúlad so zákonom. „Referenti Spoločného stavebného úradu v Trenčíne
vykonávali v jednotlivých obciach štátny stavebný dohľad, avšak tí sú zamestnancami Mesta Trenčín a nie danej obce, takže
na to nemali podľa zákona oprávnenie. Uvedený problém je
problémom všetkých zriadených spoločných stavebných úradov, nie je riešený platnou legislatívou a je prakticky neriešiteľný,“ spresnil prednosta Spoločného stavebného úradu Mgr.
Ján Forgáč.
Výpoveď bola prerokovaná s primátorom Mesta Trenčín
Mgr. Richardom Rybníčkom a Radou starostov. Spoločný
stavebný úrad v Trenčíne okrem mesta Trenčín združoval 25
okolitých obcí.
Návrh bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne
dňa 29. septembra 2011 a dňom 1. októbra 2011 začala plynúť
trojmesačná výpovedná lehota a stavebný úrad
sa osamostatní k 1. januáru 2012. Osamostatnenie stavebného úradu je podľa Mgr. Richarda Rybníčka súčasťou reštrukturalizácie Mestského úradu v Trenčíne. Zriadenie spoločného
úradu nebolo pre mesto Trenčín ekonomicky
výhodné, keďže podľa zmluvy platilo alikvotnú časť nákladov
na činnosť úradu podľa počtu obyvateľov, ktorá však neodrážala reálny podiel konaní na území mesta a v jednotlivých obciach. Tiež vyťaženosť referentov išiel na vrub konaní
v meste.“
Prednosta Spoločného stavebného úradu v Trenčíne Mgr.
Ján Forgáč si myslí, že spoločný stavebný úrad pri súčasnom
personálnom obsadení deviatimi stavebnými referentmi nie je
schopný kvalitne, racionálne a efektívne zabezpečovať v
zmluve dohodnuté činnosti pre jednotlivé obce a samotné
mesto Trenčín. Časť referentov bude prepustená s možnosťou
uplatnenia v jednotlivých obciach.
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www.sme.sk 22.09.2011
pomocná evidencia 545/1/2011
Dňa 24. septembra 2011 navštívil Mesto Trenčín podpredseda Vlády Slovenskej republiky a predseda koaličnej strany
Most – Híd Béla Bugár. Počas celodňového pobytu v Trenčíne prejavil ako prvý hosť prezrieť si všetky priestory taiwanskej spoločnosti AU Optronics, ktorá otvorila svoj závod
v Trenčíne začiatkom mesiaca júna 2011. Výkonný riaditeľ
spoločnosti Li Cheng Lu hosťa informoval o zámeroch rozširovania výroby o nové linky a produkty, ako aj o podporných
projektoch do kultúry, vzdelávania, ale najmä zelených technológií, v ktorých je spoločnosť AU Optronics celosvetovým
lídrom. Po prehliadke Béla Bugár povedal, že „je to obrovský
komplex, ktorý sa v Trenčíne rozbieha a je cítiť, že spoločnosť
má na Slovensku skutočne.“
Následne sa pri obede stretol s primátorom Mesta Trenčín
Mgr. Richardom Rybníčkom a po ňom sa stretol s
trenčianskym seniormi. Hlavnými
témami
rozhovoru
s primátorom Mgr. Richardom
Rybníčkom boli pripravované
zákony, ktoré sa dotýkajú samosprávy, ďalej politická situácia, ktoré vyhrotili spory okolo eurovalu. Podpredseda vlády sa pozná s primátorom od začiatku 90. rokov, preto ich
stretnutie bolo veľmi srdečné a priateľské. Primátor konštatoval, že zložitú finančnú situáciu v Trenčíne prirovnal
v malému Grécku. Súčasne požiadal podpredsedu vlády
o citlivé pristupovanie k zákonom, najmä, ktoré sa dotýkajú
chodu samosprávy, jej financovania, pretože na regionálnej
úrovni sme oveľa citlivejšie konfrontovaný občanmi.
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vlastné poznámky
pomocná evidencia 557/1/2011
Pamätnými medailami za účasť v mierových misiách odmenil na trenčianskom Mierovom námestí minister obrany
Slovenskej republiky Ing. Ľubomír Galko slovenských vojakov, ktorí sa vrátili z piatich misií v krízových regiónoch sveta.
V piatok 30.
septembra 2011
si prevzali ocenenie aj príslušníci
ozbrojených síl
Chorvátska, Srbska a Maďarska
pôsobiaci v mierových jednotkách spolu so Slovákmi. „Pôsobenie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky jednoznačne najviac napomáha k udržaniu vysokého kreditu, ktorý Slovenská
republika má. Je obdivuhodné, že kredit, ktorý sme nasadili v
predchádzajúcich rokoch, dokážeme udržiavať aj v dnešnej
dobe,“ povedal minister Ľubomír Galko s tým, že momentálne
pôsobí v mierových misiách 590 slovenských vojakov a v ére
samostatnosti sa ich v
problémových oblastiach
sveta vystriedalo už neuveriteľných 14 tisíc.
Pripomenul, že Slovenská republika sa ako zodpovedný člen Severoatlantickej aliancie podieľa na
udržiavaní globálnej bezpečnosti. Hrozby, ktoré
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dnes ohrozujú svetovú bezpečnosť, sú podľa neho diametrálne
odlišné od tých predchádzajúcich. „Máme tu medzinárodný
terorizmus, kybernetické útoky a energetické hrozby. Operácie
medzinárodného krízového manažmentu a zahraničné misie sú
jednou z najdôležitejších zložiek udržiavania mieru v celom
globálnom svete.“ Z Afganistanu sa po viac ako šiestich mesiacoch vrátil aj Trenčan Milan. Bola to jeho tretia misia. Ako
povedal, jednoznačnou motiváciou bolo pre neho zažiť danú
krajinu ako vojak, pričom dosť dôležitá bola aj finančná odmena. „Nie všetci sme rovnakí, ale mňa nebezpečné situácie
lákajú,“ povedal. V čase práce na misiách vojakom podľa neho najviac chýba bežný civilný život, rodina a priatelia.
Muži a ženy v slovenských uniformách hliadkujú v nárazníkových zónach, zneškodňujú muníciu a zodpovedajú za
bezpečnosť medzinárodných jednotiek na základniach. Vedú
tiež výcvik a uľahčujú prechod konfliktných oblastí k mieru,
stabilite a rozvoju.
Na slávnostnom nástupe na Mierovom námestí v Trenčíne
sa zúčastnilo 238 vojakov, z toho 23 zo zahraničia.
www.sme.sk 02.10.2011
Trenčianske noviny 03.10.2011
pomocná evidencia 564/1/2011
Na tlačovej besede primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka bolo oznámené médiám, že Mesto Trenčín dňa
1. októbra prebralo zimný štadión na Sihoti opätovne do svojej
správy. Stalo sa tak po výpovedi a následnej dohode medzi
mestom Trenčín a vedením HK Dukla a.s. V tejto súvislosti
pod Mesto Trenčín prešlo desať zamestnancov štadióna, t.j.
šesť ľadárov a štyria strojníci. Za správcu štadióna bol vymenovaný Róbert Buchel. „Prevádzka na základe memoranda
prešla plynule pod našu správu,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček.
167

Hlavným dôvodom vziať štadión do svojej správy mesto
odôvodnilo tým, že nik doposiaľ nevedel s určitosťou povedať, koľko vlastne
prevádzka štadióna
stojí.
Tiež sa podľa
viacerých vyjadrení
zo strany vedenia
Dukly zdal bez požadovanej polmiliónovej dotácie na
prevádzku štadióna
ohrozený začiatok sezóny trenčianskych hokejistov. „Sme zároveň presvedčení, že štadión dokážeme prevádzkovať efektívnejšie. Pred nami je však problém so zastaranými technológiami, s ktorými sa musíme vysporiadať. Prvoradou je výmena kondenzačnej časti chladenia, ktorá je najväčším odberateľom energií,“ uviedol Mgr. Richard Rybníček.
Róbert Buchel spresnil, že zariadenie zbytočne plytvá
množstvom elektriny. „Spôsobila to dlhoročná ignorancia
problému obnovovania zariadenia novšími technológiami, preto musíme konať. Chceme zefektívniť kondenzačnú časť, čím
znížime náklady na prevádzku štadióna. Tieto práce by sa mali
vykonať do budúcej sezóny,“ priblížil Róbert Buchel. Primátor Mgr. Richard Rybníček k tomu uviedol, že návštevníci štadióna preto nemôžu v najbližšej dobe očakávať investície zo
strany mesta do interiéru, ktorý by skrášlil súčasný stav domáceho stánku Dukly Trenčín. „Našim prvoradým cieľom sú
technológie, nielen pre šetrenie energií, ale hlavne pre plynulosť prevádzky a jej bezpečnosť.“
Súčasťou odovzdania štadióna bude aj uzatvorenie nájomných zmlúv medzi mestom a Hokejového klubu Dukla na prenájom ľadu, reklamných plôch či kancelárií. „Na túto sezónu
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sme ponúkli ľad za euro, z reklamných plôch má Mesto Trenčín dostať len symbolickú sumu. Administratívne priestory
chceme prenajať za komerčnú sumu. Do konca týždňa dňa 7.
októbra 2011, prípadne začiatkom toho budúceho sa uskutoční
rokovanie s predstaviteľmi HK Dukla o ich pripomienkach
k nami predloženým zmluvám. Verím, že sa dohodneme
a Dukla bude môcť v pokoji hrať tak dobre odštartovanú sezónu,“ dodal Mgr. Richard Rybníček.
vlastné poznámky
V Trenčíne v stredu 5. októbra 2011 rokovalo Predsedníctvo Slovenskej národnej strany. Rokovanie pod vedením svojho predsedu Jána Slotu sa venovalo aktuálnym vnútropolitickým a zahraničnopolitickým otázkam, zaujalo stanovisko k
aktuálnej domácej a zahraničnej politickej situácii, venovalo
sa októbrovej schôdzi parlamentu, venovalo problematike pripravovaného štátneho rozpočtu a otváraniu zákona o štátnom
občianstve, reagovalo na aktuálnu situáciu s eurovalom, priebežné hodnotilo petičnú akciu za posilnenie slovenského jazyka, odmietli navrhovaný mix daní pre samosprávy. Ako dodal,
800 miliárd eúr v žiadnom prípade nevytrhne eurozónu
z problémov, v ktorých sa nachádza. Ekonomika Európy je
postavená na špekuláciách burzových a bankových maklérov
a nie na peniazoch, ktoré by boli kryté ľudskou prácou, prípadne zlatom. Za to, že niektorí poslanci sa nechajú ohlúpnuť
tvrdením, že euroval vytrhne Európu z problémov, za to ja
nemôžem. Vyjadril tiež údiv nad tým, že prezident Ivan Gašparovič, ktorý tvrdí, že je národný a sociálny prezident Slovenskej republiky, veľmi tvrdo tlačí, aby bol euroval ratifikovaný slovenským parlamentom. Odporučil mu, aby si zobral
príklad od českého prezidenta Václava Klausa, ktorý sa podstatne reálnejšie pozerá na Európsku úniu a na eurozónu. Zdôraznil, že ak tvrdenie, že koľko my dostaneme eur cez euro169

fondy a argumentácia, že len sedem miliárd dávame
do záchranných valov, je argumentácia národne a sociálne cítiaceho politika, tak si myslí, že sa od toho vzďaľuje a klame
svoj vlastný národ. Ján Slota zdôraznil, že európskym politickým špičkám ide o vytvorenie fiškálnej únie v rámci eurozóny
a jej cieľom je vytvorenie spojených štátov európskych. To by
znamenalo koniec Slovenska, ktoré sa rozplynie ako dym
vo víchrici a Nemecko získa kontrolu nad Európou bez jediného výstrelu.
Podľa podpredsedu Slovenskej národnej strany Rafaela
Rafaja predsedníctvo odporučilo svojím poslancom
v parlamente nehlasovať za podporu eurovalu.
vlastné poznámky
V nedeľu podvečer o 17,25 h dňa 9. októbra 2011 došlo k
strhnutiu trolejového vedenia na železničnom priecestí v Trenčianskych Bohuslaviciach, spôsobené prechádzajúcim žeriavom a auto sa do vedenia zamotalo. Život na železnici sa zastavil. Prestalo premávať 16 vlakov a na staniciach v Novom
Meste nad Váhom, Trenčíne a vo vlakoch uviazli stovky cestujúcich z desiatich rýchlikov Ružín, Krivaň, Šarišan.
Z východného Slovenska nebolo vypravených do Bratislavy
z dôvodu nehody ďalších šesť vlakov.
Železnice sa snažili
pre cestujúcich zabezpečiť náhradnú autobusovú
dopravu, ibaže kapacita
autobusov nebola úmerná počtu ľudí uviaznutých na stanici Trenčín
a Trenčianska
Teplá.
Neskôr začali po cestujúcich prichádzať prí170

buzní a známi autami z najbližšieho okolia, aby ich odviezli
domov a svoj odchod si predĺžili na pondelok ráno. Najhoršia
bola situácia okolo ôsmej večer, kedy bolo na stanici najviac
ľudí. Až po štyroch hodinách státia prešli železnice na dieselové rušne a rýchliky pretiahli cez kritický úsek Trenčín – Nové Mesto nad Váhom. Elektrické trakčné vedenie bolo opravené v pondelok o tretej hodine ráno.
A aká bola informovanosť cestujúcich hodnotí jeden
z cestujúcich na železničnej stanici v Trenčíne „najskôr sa na
tabuli objavilo meškanie na Bratislavu tridsať minút, neskôr
ho zvýšili na dvesto, čo sa ale stalo, sme nevedeli.“ Najhoršie
boli na tom cestujúci z východného Slovenska, ktorí boli úplne bezradní, lebo nevedeli, čo sa stalo a kedy bude vlak pokračovať v jazde do Bratislavy a ako sa presunú na ubytovne
v Bratislave. Našťastie okrem materiálových škôd pri nehode
sa nikto nezranil, šofér však ostal v šoku.
www.sme.sk 09.10.2011
Trenčianska nadácia už sedem rokov úspešne realizuje
program Mladí filantropi. Je to práca s mladými ľuďmi, študentmi trenčianskych stredných škôl a vysokej školy. Keď hovoríme o práci s nimi, myslíme tým odovzdávanie vedomostí
a zručností tretieho sektora, teda priblíženie sveta mimovládnych organizácií. Každý rok sa skupina mladých ľudí obmieňa, buď čiastočne alebo úplne tak, ako sa to stalo v poslednom
siedmom ročníku.
Približne pred rokom sa zišlo 30 zvedavých mladých tvárí
vo veku 16 až 23 rokov, aby zistili, čo je to Trenčianska nadácia a čo je program Mladí filantropi.
Neskôr sa počet záujemcov zmenil, zostalo 16 stálych členov, ktorí sa stretávali, vzdelávali a pomáhali ako dobrovoľníci pri aktivitách Trenčianskej nadácie. Prejavili sa ako šikovní
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a zodpovední - rozdelili peniaze vo vlastnom grantovom kole
a na záver zrealizovali svoje vlastné Korzo.
Svoju celoročnú prácu zhodnotili na tradične netradičnej
tlačovej besede pod názvom Reálni ľudia, skutočné projekty
dňa 11. októbra 2011 v priestoroch Centra seniorov v Trenčíne.
Mladí filantropi na stretnutí zoznámili prítomných
o svojich pocitoch, keď sa ako dobrovoľníci Trenčianskej nadácie prvýkrát ocitli na charitatívnej aukcii umeleckých diel,
keď pomáhali pri odovzdávaní knižiek deťom z rodín
v sociálnej núdzi na predvianočnom projekte „Otvor srdce, daruj knihu“. Väčšina z nich na začiatku nerozumela pojmu
grantový program, ale trpezlivo počúvali počas vzdelávacích
víkendov a nedali na sebe poznať únavu, keď sa učenie natiahlo do neskorých večerných hodín.
Veľkou skúsenosťou podľa ich vlastných slov bolo vyhlásenie grantového kola na tlačovej besede, kde sa museli po prvýkrát postaviť pred kameru a mikrofón a predstaviť to, na
čom sa ako skupina dohodli. Nechýbal strach či obavy zo zlyhania, ale strach prekonali, situáciu zvládli.
O tom, ako možno bláznivý nápad pretaviť do úspešnej akcie porozprávala Paťa. Takým podujatím bolo Trenčianske
korzo, ktoré sa konalo pod taktovkou Mladých filantropov a
ich kamarátov a témou im blízkou bolo grafitti. Práve tu prejavili nadšenie pre dobrú vec a zodpovednosť. Výsledkom bola príjemná nedeľa na Mierovom námestí, kde dostalo priestor
veľa mladých ľudí s ich adrenalínovými športmi. Ale najviac
boli mladí hrdí na nový pomaľovaný podchod na Hasičskej
ulici, ktorý vlastnými rukami čistili a dodnes čistia, škrabali
a natierali. Až po ich príprave nastúpili grafiťáci a dodnes je,
čo obdivovať. Dokonca graffiti skultúrnili fotografiami podchod na železničnej stanici v Trenčíne.
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Na stretnutí mladí filantropi rozprávali o svojich zážitkoch
z návštevy Juhomoravskej nadácie a z cesty na Široký dvůr.
Romantické a zabudnuté miesto v mnohých zanechalo nezabudnuteľné zážitky.
Niektorí filantropi reprezentovali skupinu na celoslovenskom stretnutí Mladých filantropov v Banskej Bystrici. Zistili,
že hoci sú skúsenosťami ako skupina najmladší, určite majú čo
odovzdať. Našli si kamarátov z ostatných komunitných nadácií a už spriadali plány ako budú nasledujúci ročník lepšie
a inak organizovať.
Mladí filantropi podporili v siedmom ročníku programu
11 projektov a odvážne oslovili organizácie v rámci celého
Trenčianskeho kraja. Rozdelili spolu 1.794 eúr pre zmysluplné
aktivity svojich rovesníkov. Mnohí z nich sa tlačovej besedy
zúčastnili osobne a porozprávali aj predviedli, čo sa im podarilo zrealizovať.
Netradičnú tlačovku mladých ukončila koordinátorka projektu Danka Adamusová a zúčastneným mladým filantropom
slávnostne odovzdala osvedčenie o ich dobrovoľníckej práci
pre Trenčiansku nadáciu.
vlastné poznámky
Po tom, čo slovenský parlament neschválil euroval 10. októbra 2011 zásluhou strany Sloboda a Solidarita, ktorá schvaľovanie ignorovala svojou neprítomnosťou na jeho zasadnutí,
spustila sa lavína návrhov na odvolanie najvyšších štátnych
úradníkov delegovaných touto stranou z funkcií a to z funkcie
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka, z funkcie ministrov Vlády Slovenskej republiky Juraja
Miškova, Daniela Krajcera, Ľubomíra Galku a Jozefa Mihála.
No séria odvolávaní bude mať pravdepodobne pokračovanie aj v komunálnej politike, keď primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček avizoval, že chce odvolať viceprimátorku
173

Mesta Trenčín delegovanú stranou Sloboda a Solidarita. „Pokiaľ sa situácia do volieb 10. marca 2012 vyvinie tak, že strana Sloboda a Solidarita prestane byť členom vládnej koalície,
respektíve nebude mať svojich ministrov vo vláde, tak samozrejme v takom momente ja odvolám viceprimátorku Mgr.
Renátu Kaščákovú,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček.
Zdôvodňuje to tým, že funkcia viceprimátora je aj funkciou
politickou, keďže má slúžiť na kontakt s mestskými poslancami a politickými stranami. „V podstate sa stratí kľúčový argument, ktorým som ja zdôvodňoval Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne, prečo je treba, aby ako členka vládnej strany
pomáhala mestu pri otváraní dverí na ministerstvá, pri komunikácii s ministrami a s vládou,“ vysvetlil primátor Mgr. Richard Rybníček.
Viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková vníma situáciu
inak, keď hovorí, že „som komunálna politička, pracujem pre
občanov, ktorí ma zvolili. Ja si smerom k nim snažím plniť
všetky povinnosti.“ Ďalej uviedla, že primátor bol s výkonom
jej funkcie vždy spokojný. „Doteraz neprejavil žiadne výhrady
voči mojej práci, takže si myslím, že neexistujú žiadne dôvody, prečo by ma mal odvolávať.“
Z krátkej histórie tohto volebného obdobia je známe, že
Mesto Trenčín malo od 18. februára 2011 dvoch viceprimátorov Mgr. Renátu Kaščáková a JUDr. Milana Kováčika.. JUDr.
Milan Kováčik bol z najsilnejšieho poslaneckého klubu v
mestskom zastupiteľstve – klubu Smer - Sociálna demokracia.
Toho však primátor Mgr. Richard Rybníček odvolal v júni
2011, pretože nenaplnil jeho očakávania pri komunikácii medzi Mestom Trenčín a poslancami za Smer - Sociálna demokracia.
V prípade, že bude odvolaná aj Mgr. Renáta Kaščáková, je
primátor Mgr. Richard Rybníček pripravený začať okamžite
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rokovať so stranou Smer o jeho nominácii obsadenia postu prvého viceprimátora. Túto iniciatívu privítal predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia v trenčianskom mestskom zastupiteľstve PaedDr. Daniel Beníček,
keď povedal, že vhodného kandidáta na túto funkciu za svoju
stranu plánovali navrhnúť v januári 2012. Ak však primátor
Mgr. Renátu Kaščákovú odvolá, prídu s návrhom skôr. V súčasnosti žiadnych kandidátov na post zástupcu nemajú vyhliadnutých.
www.sme.sk 13.10.2011
Trenčianske noviny 17.10.2011
pomocná evidencia 595/1/2011
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom
mimoriadnom zasadnutí dňa 13. októbra 2011 schválili odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemkov v priemyselnom
parku na Zámostí. Mesto Trenčín v priemyselnom parku
vlastní takmer 10 ha pozemkov. Malý podiel vo
výmere 2.009 m2 je vo
vlastníctve Anny Jankovičovej, ktorá svoj spoluvlastnícky podiel ponúkla
Mestu Trenčín za kúpnu
cenu 18,26 eúr/m2. Celková suma predstavuje
36.695,30 eúr. Táto čiastka bude uhradená z rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2011.
Prečo muselo byť zvolané zasadnutie mimoriadneho zastupiteľstva zdôvodnil na začiatku jeho rokovanie primátor Mgr.
Richard Rybníček tým, že „v najbližších dňoch by mala vypršať mestu lehota na uplatnenie predkupného práva a tak bolo
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potrebné vysporiadať pozemky v priemyselnom parku a ponúknuť ich potenciálnym investorom.“
www.trencin.sk 13.10.2011
pomocná evidencia 596/1/2011
Informačné fórum mladým ľuďom bol názov podujatia,
ktoré bolo návodom ako si splniť vlastný podnikateľský sen.
Podujatie, ktoré sa konalo 24. októbra 2011, malo za cieľ poradiť stredoškolákom a mladým uchádzačom o zamestnanie,
ako začať vlastný biznis alebo si nájsť vhodné zamestnanie.
Praktické informácie, prezentácie úspešných podnikateľov a
diskusie, pripravili úrady práce v regióne.
„Najväčším problémom mladých bolo to, že nemajú dostatočnú alebo žiadnu prax a ani zamestnávatelia nie sú motivovaní k tomu, aby mladým vytvorili podmienky pre získavanie
praxe. Žiaľ, absolventská prax sa v uplynulých rokoch u mnohých zamestnávateľov zredukovala iba na získanie lacnej pracovnej sily,“ povedala Mária Chorvátová, riaditeľka odboru
služieb zamestnanosti Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Novom Meste nad Váhom.
Okrem jedenástich vystavovateľov, ktorí prezentovali pracovné príležitosti v regióne, hlavnú časť programu tvorili diskusie o absolventskej praxi, programoch akademickej mobility
a možnostiach získania finančných prostriedkov na začatie
vlastného podnikania. S viac ako päťsto študentmi sa so svojimi skúsenosťami podelili aj úspešní slovenskí podnikatelia.
„Mladí ľudia získali na jednom mieste dôležité informácie
o študijných programoch jednotlivých odborov, vrátane uplatnenia sa u budúcich zamestnávateľov a aj prehľad o aktuálnej
situácii na trhu práce,“ hodnotila Renáta Robotová, riaditeľka
odboru služieb zamestnanosti Úradu práce sociálnych vecí a
rodiny v Trenčíne.
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Podľa štatistík úradov práce je v okrese Trenčín približne
570 nezamestnaných absolventov, pričom 26 z nich sa od septembra 2011 zamestnalo v zahraničí. V okrese Nové Mesto
nad Váhom je 665 uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov.
Pracovníci úradu práce konštatujú, že možnosti pre mladých nájsť si adekvátnu prácu sú v danom regióne obmedzené.
Najväčšou bariérou pri získavaní práce je práve nedostatok
zručností a praktických skúseností. Podnikatelia, ktorí dané
skúsenosti vedia mladým ľuďom poskytnúť, však väčšinou
nemajú priestor na vytvorenie vhodných pozícií.
www.sme.sk 25.10.2011
pomocná evidencia 632/1/2011
Mestským policajtom v Trenčíne sa znížila kvalita sledovania situácie na uliciach prostredníctvom monitorov kamerového systému, preto záznam z 36 kamier sledovali len na
dvoch monitoroch. „Operatívna časť nášho výkonu bola vysoko obmedzená,
pretože
na
dvoch obrazovkách sa taký počet kamier nedal
dsledovať,“ povedal náčelník
mestskej polície
v
Trenčíne
JUDr. Stanislav
Bero. Nepriaznivá finančná situácia Mesta Trenčín neumožňovala nákup
nových monitorov. Ale dňa 25. októbra 2011 sa táto nepriaznivá situácia zmenila, keď taiwanský investor OU Optronics
s.r.o. sa rozhodol darovať šesť nových monitorov s uhlopriečkou 42 palcov.
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Na tejto mimoriadnej akcii odovzdávania monitorov sa zúčastnil primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, náčelník Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero
a zástupca riaditeľa divízie AU Optronics s.r.o.
v Trenčíne Chih Feng
Yen, ktorý sa pri tejto
príležitosti vyjadril „sme veľmi radi, že môžeme vyjsť v ústrety
mestu Trenčín tým, že
darujeme obrazovky na
sledovanie bezpečnosti v meste. Chceme vytvárať dobrý
vzťah, dobré prostredie a stať sa dobrým susedom a spoločníkom pre mesto Trenčín.“ Primátora Trenčína Mgr. Richarda
Rybníčka potešil záujem spoločnosti o chod mesta. „Pochopiteľne je to v súčasnej finančnej situácii veľká pomoc a teší ma,
že vedenie spoločnosti s zaujíma o činnosť samosprávy a táto
je pripravená pomôcť aj v iných oblastiach. Pre spoločnosť je
to určitým spôsobom reklama, aby táto echo okolo seba, že je
prínosom nielen v ponuke pracovných miest, ale aj ako dôležitý partner v regióne.
www.sme.sk 25.10.2011
Trenčianske noviny25.10.2011
pomocná evidencia 633/1/2011, 634/1/2011
Dňa 25. októbra 2011 odovzdal primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček finančné ocenenie šiestim príslušníkom Mestskej polície v Trenčíne za príkladné plnenie
služobných povinností. Ocenených mu predstavil náčelník
Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero.
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V prvom prípade išlo o ocenenie Branislava Ježíka, Tomáša Omachela, Miroslava Baláža a Veroniku Omachelovú, ktorí riešili nahlásený prípad ležiaceho
muža, ktorý nejavil príznaky života, ktorý išli
na miesto činu prešetriť
dvaja príslušníci mestskej polície. Po príchode začali muža okamžite oživovať a túto
činnosť vykonávali aj
po príchode zdravotníkov z rýchlej zdravotníckej pomoci,
z ktorými sa striedali. Snaha o oživenie človeka však nemala
žiaduci efekt, lebo človek zomrel. Podľa vyjadrenia zdravotníkov si príslušníci mestskej polície počínali veľmi profesionálne. Pri tejto príležitosti primátor Mgr. Richard Rybníček
povedal, že oceňuje správne rozhodnutie príslušníkov mestskej polície v kritickom okamžiku, kedy rozhodujú o živote
človeka doslova sekundy. „Žiaľ, aj keď tento zásah nemal žiadaný efekt, teda zachrániť život človeka, ale ukázal vašu vysokú
profesionalitu.
Svojím činom ste urobili dobré meno nielen
mestskej polícii, ale aj
mestu Trenčín. Dokázali ste, že ste oporou
občanom
v ťažkých
chvíľach.“
V druhom prípade
išlo o ocenenie Michala Staňa a Michala Pšenku, ktorí riešili prípad nehlásený na
urgentnú telefónnu linku 159, že na trenčianskom moste sa
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pokúša mladý človek spáchať samovraždu. Na miesto boli vyslané dve hliadky mestskej polície, ktoré po vystúpení zo služobných áut, každá z dvoch strán oslovovali mládenca, čím
otupovali jeho pozornosť a umožnili sa k nemu priblížiť až na
dotyk, čo umožnilo jeho spacifikovanie, preniesli cez zábradlie mosta a držali ho príchodu ďalších policajných zložiek
a odviezli do psychiatrického zariadenia. I tento čin ocenil
primátor Mgr. Richard Rybníček, že treba vzdať hold príslušníkom mestskej polície pri záchrane ľudského života. „I tento
skutok dokazuje, akí ste ľudia a na čom vám záleží. Ste pre
mňa hrdinovia. Ďakujem vám.“
vlastné poznámky
pomocná evidencia 645/1/2011
Dňa 26. októbra 2011 sa uskutočnilo 17. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v tomto funkčnom období. V úvode rokovania stiahli z programu rokovania
„Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2012 – 2014“ a „Návrh na vyradenie Školskej jedálne na ul.
Terézie Vansovej v Prievidzi zo siete školských zariadení“.
Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo :
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011, ktorým zvýšili
základnú sadzbu dane z motorových vozidiel pre osobné
automobily, úžitkové vozidlá, autobusy a vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy. Sadzba dane v kraji
sa nemenila od roku 2008 Úprava vychádza z priemernej
dane z motorových vozidiel, aká bola stanovená
v jednotlivých samosprávnych krajoch. Pre vozidlá spĺňajúce emisné limity úrovne Euro 3, Euro 4 a Euro 5 zostáva
sadzba dane nezmenená, nezmenili sa ani podmienky
oslobodenia vozidiel od dane. Výber z dane je dôležitou
súčasťou príjmovej strany rozpočtu Trenčianskeho samo-
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správneho kraja, ktorý bude použitý na financovanie opráv
a rekonštrukcie ciest 1. a 3. triedy.
- prijatie úverov na refinancovanie úverov poskytnutých Dexia bankou v rokoch 2005 až 2008 vo výške 47.918.177
eúr. Oznámenie
o predčasnom
splatení bolo doručené
Dexia
bankou
v júni
2011, po neakceptovaní jej žiadosti
zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja
o zvýšenie úrokových sadzieb z poskytnutých úverov. Na jednorazové splatenie tohto záväzku k 15. 12. 2011 poskytne regionálnej
samospráve úver Československej obchodnej banky vo
výške 25 miliónov eúr (s dobou splatnosti do 25.12.2016)
a Slovenská sporiteľňa vo výške 22.918.177 eúr (s dobou
splatnosti 25.12. 2021).
- Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským
zariadeniam
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja,
ako aj o určení výšky
dotácie na prevádzku
a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovate-
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-

-

ľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na
kalendárny rok 2012 s účinnosťou od l. januára 2012.
zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného
celku Trenčianskeho kraja a zahrnulo tieto doplnky a zmeny do osobitného Všeobecne záväzného nariadenie
č. 8/2011, ako to ukladá nariadenie vlády Slovenskej republiky.
operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji na
zimné obdobie 2011/2012 a vzalo na vedomie správu
o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za 1. polrok 2011.
návrh na odvolanie z funkcie riaditeľky Centra sociálnych
služieb – Kolonka v Púchove Ing. Silvie Horečnej pre neplnenie si základných povinností vedúceho zamestnanca
a neriešenie problémov a nedostatkov v tomto zariadení.
schválil 5 % spolufinancovanie projektu z Operačného
programu cezhraničná spolupráca na obnovu cesty Nedašova Lhota - Červený Kameň na slovensko-českej hranici.
www.tsk.sk 26.10.2011
pomocná evidencia 636/1/2011

Mesto Trenčín sľúbilo vykonanie auditu mestskej polície
v mesiaci september 2011 spojenú s prieskumom spokojnosti
medzi občanmi. Doteraz sa tak však nestalo.
V júni 2011 prepustili z trenčianskej mestskej polície štyroch policajtov. Išlo o dlhoročných pracovníkov, ktorí v nej
odrobili od sedem do pätnásť rokov. Po prepustení poukazovali, že k ich práci nemalo vedenie polície doteraz vážne pripomienky a v hodnotení pracovnej aktivity bývali približne
v strede tabuľky.
Tvrdili, že v trenčianskej mestskej polícii vládne rodinkárstvo a diskriminácia a náčelník JUDr. Stanislav Bero, ktorý
sám prišiel na mestskú políciu z vojenskej polície, obsadzuje
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miesta na mestskej polícii výsluhovými dôchodcami z armády
a vojska. Dostávajú najmä kancelárske pozície, pri ktorých
nemusia chodiť do terénu.
Ako upozornili, prepúšťaním chcelo mesto ušetriť, ale policajtom dalo šesť odstupných platov a naviac v čase, keď už
bolo zrejmé, že prepúšťanie zasiahne aj mestskú políciu, zmenilo mesto Trenčín ôsmim policajtom zmluvy z doby určitej
na dobu neurčitú,
ktorých mohli prepustiť bez odstupného. O tom, kto
musel odísť rozhodoval
náčelník
mestskej
polície.
Hoci ich počet neurčil žiadny audit,
vybral štyroch. Pri
ich výbere rozhodoval podľa svojich kritérií, keďže policajtov hodnotil pravidelne každého pol roka. Prepustení policajti sú presvedčení, že
museli uvoľniť miesta, aby v mestskej polícii mohli zostať
bývalí vojaci a policajti.
„Primátor na začiatku nového roka povedal, že bude
v mestskej polícii robiť zmeny, ale až po audite a maximálne
pôjde o také, ktoré prispejú zlepšeniu organizácie a činnosti.
Spomínal nejaké sťahovanie, ale o prepúšťaní nehovoril. A za
dva mesiace sme išli, spomína bývalý policajt.
Audit však doteraz Mesto Trenčín nedalo spracovať, aj keď
ho prepusteným policajtom aj verejnosti primátor sľúbil. Hovorca tvrdí, že vykonaný bude, riešia teraz prioritné záležitosti, ktoré sa musia aktuálne riešiť. „To čo primátor sľúbil platí
a audit bude.“
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Sľubovaný audit nedáva prepusteným nádej na zmenu, lebo
vojenskí a policajní dôchodcovia sú odborne zdatní, majú školenia a výcvik, čo umožní dobré fungovanie mestskej polície
a zlepšenie bezpečnosti v meste.
www.sme.sk 31.10.2011
pomocná evidencia 638/1/2011
Dňa 3. novembra 2011 sa uskutočnila v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne oslava životného
jubilea sto rokov jednej z klientiek tohto
sociálneho zariadenia
pani Jolany Lukáčovej, na ktorej sa
zúčastnila
početná
rodina jubilantky, ale
aj pracovníci Krajskej
prokuratúry
jubilantke blahoželá primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček
v Trenčíne, jej bývalého posledného pracoviska vedení krajskou prokurátorkou JUDr. Vierou Kováčikovou a predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH s primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom. Početná spoločnosť, ktorá sa zišla pri tejto vzácnej
príležitosti bolo šokom pre jubilantku, keď sa obrátila na svoje
sprievodkyne s otázkou, „prečo je tu toľko ľudí?“ Dostala odpoveď, že dnes dosiahla veku sto rokov. Kde som ich vzala?
Podľa programu najprv pozdravili jubilantku speváčky z Folklórneho súboru Trenčan ľudovými piesňami za doprovodu fujary
a harmoniky, potom si prítomní pripili na
zdravie
jubilantky
zlatým
mokom
skeho a po jeho odpití jubilantke zaspievali
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jubilantka 100 ročná Jolana Lukáčová

ľudovú pieseň „Zahučali hory“. Všetci prítomní potom jubilantke osobne gratulovali kyticami kvetov so želaním dobrého
zdravia a Božieho požehnania.
vlastné poznámky
Dňa 3. novembra 2011 prerokovala Mestská rada v Trenčíne návrh na vykonanie zápisu do kroniky Mesta Trenčín za
rok 2010 a svojím uznesením č. 95/2011 ho vzala na vedomie.
vlastné poznámky
Za štvornásobnou lúpežou banky v okrese Prievidza stojí
32 ročný policajt Anton K. z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Obvinený prepadol tú istú banku štyrikrát a to v apríli 2010 a tiež v marci, máji a júni roka 2011.
Ani v jednom prípade neboli pracovníčky ani klienti banky
zranení a muž si odniesol celkovo 8.056 eúr.
Na základe dôkazov sa Anton K. ku všetkým štyrom lúpežiam priznal. Ako uviedol, motívom jeho konania mala byť
neschopnosť riadne a včas uhrádzať splátky za úvery. Polícia
objasnila štvornásobnú lúpež v spolupráci s novým protikorupčným odborom inšpekcie ministerstva vnútra.
Dňa 3. novembra 2011 policajti Antona K. zadržali a prehľadali jeho dom. Zaistili pritom viacero odevov, ktoré použil
pri lúpežiach. Následne príslušníci inšpekcie obvineného vypočuli a ku všetkému sa priznal. Ešte pred vznesením obvinenia policajti vypočuli svedkov, zabezpečili znalecké skúmania
z odboru kriminalistickej fotografie a kriminalistickej chémie
a získali výpisy z bankových účtov.
Vyšetrovateľ predložil prokurátorovi návrh na vzatie obvineného 32-ročného Antona K. do väzby. Prvotná informácia o
podozrivom z lúpežných prepadnutí pochádzala z Odboru
kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Prievidzi. Keďže išlo o policajta odboru poriadkovej polície
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Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, vec postúpili Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra.
www.sme.sk 04.11.2011
pomocná evidencia 652/1/2011
Jediný bod malo na programe mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. novembra 2011, predmetom ktorého rokovania bolo schváliť dohodu o urovnaní s spoločnosťou Eres, ktorá podpisom zmluvy v roku 2004 získala monopol na dodávku tepla do mestských objektov. Z 25 poslancov
sa ho zúčastnilo 15.
Spoločnosť na základe dodatku č. 14 riešila havarijnú situáciu v základných školách na Veľkomoravskej ulici a Ulici
Dlhé Hony, ako aj v objekte výtvarného oddelenia Základnej
umeleckej školy a Materského centra na Hviezdoslavovej ulici
č. 6 a v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici. Vykonané práce ohodnotila spoločnosť na
575-tisíc eúr.
Mesto Trenčín považuje výšku platby za spornú a naviac
dodatok neschválilo mestské zastupiteľstvo. Východisko pri
riešení sporných platieb Mesto Trenčín vidí v dohode o urovnaní, ktorú primátor
predložil poslancom
na dnešnom rokovaní
mestského zastupiteľstva na schválenie.
Podľa nej Mesto Trenčín v 36-tich splátkach
zaplatí spoločnosti o šesťdesiattisíc eúr menej, teda 515-tisíc
eúr. Ako povedal primátor Mgr. Richard Rybníček, k tejto
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sume dospelo Mesto Trenčín na základe znaleckých posudkov.
Ide už o druhú dohodu o urovnaní sporov Mesta Trenčín so
spoločnosťou Eres. Takmer zhodne postupovalo koncom augusta 2011 pri riešení dodatku č. 13, podpísaného tesne pred
vlaňajšími voľbami. Aj v tomto prípade spoločnosť riešila havarijnú situáciu kotolne na Kubranskej ulici a v kultúrnom
stredisku. Za opravu tepelného zdroja boli ohodnotené vykonané práce na viac ako 400-tisíc eúr. Podľa schválenej dohody Mesto Trenčín vyplatí spoločnosti 309-tisíc eúr v 25-tich
splátkach.
Podľa dohody, ktorú poslanci v dňa 7. novembra 2011
schválili, že spoločnosť Eres ešte dokončí novú kotolňu v areáli mestského hospodárstva a správy mestských lesov, ktoré
Mesto Trenčín určilo na odpredaj a umiestni do objektu kina
Hviezda mobilnú kontajnerovú kotolňu.
Kotolňa v mestskom hospodárstve je takmer hotová, dlhodobo tam stojí. V areáli sa nachádza aj kontajnerová kotolňa,
ktorá sa dá vziať a presunúť. Tú namontujú do kina Hviezda.
Týmto postupom pri vykurovaní kina Hviezda sa ušetrí 50 %
nákladov oproti prevádzke súčasnej kotolne. Práce na kotolni
spoločnosť Eres dokončí do 22. novembra 2011.
Dohody však nemajú vplyv na podané trestné oznámenia
pre podozrenie z neoprávneného nakladania
s mestským majetkom,
podozrenia z trestných
činov podvodu a zneužitia právomoci verejného činiteľa a machinácie pri verejnom obstarávaní, ktoré v súvis-
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losti so zmluvou podalo mesto na jar. Podľa primátora sa nimi
v súčasnosti zaoberá krajská prokuratúra.
„Dali sme podnety na prešetrenie, ale to nemôže znamenať,
aby sa Mesto Trenčín hnalo do súdnych sporov za každú cenu,“ povedal primátor. Súčasne doplnil, že sa vzal do úvahy aj
právny názor, podľa ktorého, keď spoločnosť práce vykonala,
mesto ich musí zaplatiť. „Máme len dve cesty, buď súdne spory, alebo dohody. Dohodami so spoločnosťou Eres sa ušetrilo
viac ako dvestotisíc eúr a ďalšie prostriedky sa budú šetriť na
vykurovaní,“ doplnil primátor Mgr. Richard Rybníček.
Mesto už spoločnosti Erers vypovedalo zmluvu, ktorej výpovedná lehota začala platiť 1. septembra 2011.
www.sme.sk 07.11.2011
pomocná evidencia 653/1/2011
V areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici v Trenčíne si budú môcť ľudia vyzdvihnúť potravinovú pomoc v týždni od 21. do 25. novembra 2011.
V rámci nej obyvatelia s
trvalým pobytom v
meste Trenčín mali nárok na dvadsať kilogramov hladkej múky a
dvadsať
kilogramov
cestovín, ktoré si mohli
vyzdvihnúť v spomínaných dňoch v pondelok
až štvrtok od 08,00 do 15,00 h a v piatok od 8,00 do 12,00 h.
Občania sa nemuseli vopred hlásiť na mestskom úrade.
Stačilo prísť do areálu mestského hospodárstva s potrebnými
dokladmi, t.j. s platným občianskym preukazom a príslušným
potvrdením. V Trenčíne organizovala potravinovú pomoc Slovenská katolícka charita. Mesto Trenčín iba pomáhalo pri dis188

tribúcii v spolupráci s charitou,“ doplnil hovorca Mesta Trenčín R. Nemec.
Európska komisia dňa 11. novembra 2011 súhlasila s požiadavkou Slovenska predĺžiť program potravinovej pomoci
do 29. februára 2012. Pôvodne totiž mohlo Slovensko rozdávať múku a cestoviny najviac odkázaným osobám len do 29.
novembra 2011. „Komisia schválila úpravu príslušnej legislatívy Európskej únie pre rok 2011,“ uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo svojom vyhlásení.
Potravinovú pomoc v podobe 8.568 ton múky a cestovín
dostalo ku koncu októbra tohto roku 214-tisíc ľudí. V novembri 2011 bola naplánovaná dodávka dodatočných 1.900 ton
potravín. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
pre problémy s distribúciou potravinovej pomoci muselo pristúpiť k predĺženiu programu, ako aj rozšíreniu siete charitatívnych organizácií. Do ďalšej distribúcie bude podľa agrorezortu opakovane zapojená charitatívna organizácia „Služby
božieho milosrdenstva“. O zapojenie sa do programu prejavila
záujem aj „Slovenská katolícka charita“.
www.sme.sk 14.11.2011
pomocná evidencia 665/1/2011
Dňa 11. novembra 2011 o 11,00 h sa na trenčianskom vojenskom cintoríne z prvej svetovej vojny z nahrávky rozozvučal „Zvon mieru“ z talianskeho mesta Rovereto, ktorým si
Klub vojenských veteránov pri Zväze vojakov Slovenskej republiky a občania uctili obete oboch svetových vojen. Spomienkový akt pripravil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorý sa stal aj vyzývateľom na uctenie si „Dňa
vojnových veteránov“. Pri tejto príležitosti predseda Klubu
vojenských veteránov Peter Forgách povedal, že „pietnu
spomienku venovali obetiam dvoch svetových vojen bez
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ohľadu na to, na ktorej strane bojovali, teda či boli víťazi alebo porazení. Spolu s nami tak robili tisíce ľudí po celej Európe, v Kanade a v USA. Symbolom tohto dňa je vlčí mak.
V západnej Európe dali tomuto dňu meno „Deň červených
makov“. Papierové červené maky nechýbali ani na trenčianskom vojenskom cintoríne, kde ich na hroby položili a sviečky
zapálili deti z trenčianskych základných škôl.
Už spomínaná 11,00 hodina a deň 11. november sa odvíjali
od podpísaného prímeria predstaviteľov víťazných štátov Dohody a predstaviteľov Trojspolku, ktorým sa ukončila prvá
svetová vojna. Vzápätí bol tento deň vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Na pamäť padlých a ukončenia vojny každoročne sa dňa 11. novembra rozozvučí nad mestom Rovereto
22 ton ťažký „Zvon mieru“, ktorý bol uliaty zo zbraní
a munície, ktoré zostali na bojisku v okolitých horách
z iniciatívy miestneho farára Dona Rosaro. Tento zvon je
umiestnený od roku 1965 nad mestom Rovereto. Je zavesený
na oceľovej konštrukcii, okolo ktorého stojí 114 stožiarov
s vlajkami štátov, ktoré prispeli na jeho výrobu.
Trenčianske noviny 14.11.2011
pomocná evidencia 671/1/2011
V komornej atmosfére sa konali oslavy 17. novembra –
nežnej revolúcie v Trenčíne dňa 16. novembra 2011. Významný medzník novodobých dejín si pripomenula pri pamätnej tabuli na Mestskom úrade
v Trenčíne len hŕstka
ľudí, prevážne z radov
konfederácie
politických väzňov. Kým na
sklonku roka 1989 boli
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námestia našich miest, teda aj Trenčína plné, v predvečer
22. výročia sa pred mestským úradom stretlo len približne
dvadsiatka ľudí. Medzi nimi aj zopár priamych aktérov udalostí.
„Vybavuje sa mi v pamäti to obrovské nadšenie, náručie
nápadov ideálov a snov, ktoré vyletelo z ľudí ako sopka. Ideálov bolo viac ako dokázala realita absorbovať a tak zákonite
nastalo u niektorých
sklamanie a útlm. Myslím
si ale, že ľudia našli viac
pozitívneho, ak vnímajú
za pozitívne slobodu a
ostatné nehmotné atribúty,“ povedal Ing. arch.
Július Bruna, ktorý pred
dvadsiatimi dvomi rokmi
bol priamym aktérom udalostí nielen v Trenčíne, ale zúčastnil
sa aj búrania berlínskeho múru. To, že v Trenčíne počas spomienkového podujatia zívalo námestie prázdnotou je podľa
neho určitým dobrým znakom blahobytu a spokojnosti, ale neznamená to, že sú ľudia spokojní a je im dobre. Je to, podľa
neho skôr prejavom apatie. Ľudia nepociťujú potrebu sa takto
prejavovať. Vtedy na námestia chodili demonštrovať odpor
voči režimu a z túžby po slobode, dnes nepociťujú potrebu sa
takto prejaviť. Slováci nie sú ako Francúzi, ktorí vyjdú do ulíc
kvôli hocičomu aj päťkrát za deň, čo je na jednej strane dobre
ale na druhej strane to zneužívajú politici, lebo tí si robia čoraz
viac, čo chcú a zastierajú svoje konanie tým, že sa odvolávajú
na vôľu ľudí,“ skonštatoval Bruna.
Terajší nezávislý poslanec Martin Barčák stál na pamätnej
revolučnej tribúne - vlečke na Mierovom námestí počas zhromaždení. „Skonštatoval, má zmiešané pocity a možno trochu
ľútosť, že túto chvíľu si viac nectíme ako historickú, že mladá
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generácia sa do spomienka nezapojila a bohužiaľ to, čo vedia
mladí o revolúcii, vedia skôr od rodičov, ako zo školy.“
Podľa primátora mesta Mgr. Richarda
Rybníčka, mladá generácie si ani neuvedomuje význam sviatku. „To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Ak by sme zabudli na hodnoty Novembra 89´, tak by sme
dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú
patent na rozum a že si môžu dovoliť všetko, čo len chcú a
budú mať právo riadiť a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.“
Na námestí pri pamätnej tabuli sa zišli najmä ľudia, ktorí
boli v minulosti režimom prenasledovaní. Spisovateľa Rudolfa
Dobiáša v roku 1953 zatkli a obvinili z protištátnej činnosti a
neskôr ho odsúdili na osemnásť rokov väzenia. Prepustili
ho v roku 1960 na základe
amnestie a v roku 1990 rehabilitovali. V súčasnosti pôsobí v Konfederácii politických
väzňov. Na slávnosti v príhovore poznamenal, že 17. november sa stal historickým
medzníkom najmä pre jeho
generáciu. „Nie všetci vnímajú termín obete komunizmu s pochopením a istou mierou úcty, ale v Trenčíne žilo a pracovalo
niekoľko desiatok bývalých politických väzňov a bohužiaľ a
už len hŕstka z nich je nažive,“ pripomenul Rudolf Dobiáš.
www.sme.sk 20.11.2011
pomocná evidencia 675/1/2011
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH prijal dňa 24. novembra 2011 veľvyslan192

ca Ruskej federácie v Slovenskej republike Pavla Maratoviča
Kuznecova počas jeho prvej pracovnej návštevy Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH hosťa informoval o výrazných zmenách v
hospodárskej štruktúre regiónu v posledných desaťročiach, ale
aj o potrebe nadviazať na dávnejšie bohaté partnerstvá a kontakty firiem z nášho regiónu na ruskom trhu. V
rámci partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja s Čuvašskou republikou sa podarilo napríklad rozšíriť kontakty
v oblasti poľnohospodárstva, navrhol však zorganizovať - v spolupráci s Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trenčíne - obchodnú misiu pre podnikateľov z oblasti priemyslu. Zintenzívniť by sa mali aj výmeny
študentov a pedagógov medzi Trenčianskou univerzitu A.
Dubčeka a ruskými vysokými školami. Ruský diplomat označil stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja za veľmi užitočné. Konštatoval, že misie slovenských biznismanov v Ruskej federácii sa už uskutočnili
napríklad v Sankt-Peterburgu či Jekaterinburgu, možno pripraviť spolu s Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trenčíne aj ďalšiu. Osobitný priestor na kooperáciu vidí
v oblasti vojensko-technickej spolupráce, napríklad pri opravách vrtuľníkov ruskej výroby v Leteckých opravovniach
Trenčín. Za veľmi dobre rozbehnutú označil spoluprácu Trenčianskej univerzity A. Dubčeka s ruskými vysokými školami.
Výmeny študentov a pedagógov by sa mali podľa neho rozbehnúť predovšetkým medzi technicky zameranými fakultami.
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Ruský diplomat sa potom zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní čestných doktorátov dvom ruským profesorom na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka a pozrel si aj Trenčiansky
hrad.
www.tsk.sk 24.11.2011
pomocná evidencia 682/1/2011
V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa
dňa 25. novembra 2011 uskutočnilo ďalšie zo série ôsmich
stretnutí na vyšších
územných celkoch k
uvádzaniu zákona č.
91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v
znení neskorších predpisov do praxe. Pracovné stretnutie iniciovala
sekcia cestovného ruchu
Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a uskutočnilo sa v spolupráci s odborom medzinárodnej spolupráce
a cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Pracovné stretnutie otvoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý privítal
zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
a predstaviteľov
miest a obcí, združení cestovného ruchu, podnikateľského sektora a ďalších
partnerov, participujúcich na
rozvoji cestovného ruchu
Ing. Stanislav Rusinko
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z celého kraja. Dôležité informácie o novele zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá nadobudne účinnosť 1. decembra
2011, predložil generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Stanislav Rusinko.
Aplikácia zákona do praxe, ako prvého systémového nástroja v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, vytvára podmienky k zvýšeniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu
skvalitnením služieb a ponuky a tým aj k zvýšeniu počtu domácich i zahraničných návštevníkov.
www.tsk.sk 25.11.2011
pomocná evidencia 684/1/2011
K situácii v zdravotníctve dal o sebe vedieť aj primátor
Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď na webovej
stránke Mesta Trenčíne vyzval lekárov Fakultnej nemocnice
v Trenčíne, aby stiahli svoje výpovede a neohrozovali zdravotnú starostlivosť obyvateľov mesta. Lekári sa stali podľa jeho slov obeťami mocenských hier bohatých odborárskych
bossov. „Spočiatku som požiadavkám lekárov rozumel
a možno z časti aj fandil. Ale teraz im už nerozumiem a ich
správanie považujem za nezodpovedné. V týchto ťažkých časoch ba sme sa mali skôr spojiť, vzájomne si pomáhať a byť
k sebe tolerantní,“ uviedol primátor, ktorý si uvedomuje, že
nemá kompetencie zasiahnuť do sporu medzi ministerstvom
a lekármi. „Výpovede lekárov sa však priamo dotýkajú obyvateľov mesta a to sa dotýka aj mňa ako primátora. Neviem si
predstaviť aké to bude mať dopady, keď viac ako 50 % lekárov nenastúpi do práce. Verím, že lekári pochopia, že tu už neide o ich požiadavky, ale o vydieranie, v ktorom sa obyvatelia
krajského mesta stali rukojemníkmi.
www.trencin.sk 29.11.2011
pomocná evidencia 698/1/2011
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Multifunkčnú krajskú kartu Multicard, ktorú na Slovensku
zaviedol od 1. júla 2011 Trenčiansky samosprávny kraj, si doteraz kúpilo okolo tridsaťtisíc záujemcov.
Karta je zaujímavá preto, lebo v sebe spája rôzne benefity a
slúži pre občanov ako integrovaná dopravná karta pre prímestskú autobusovú dopravu a zároveň umožňuje využívať zľavy
pri nákupoch a vo viac ako
150 komerčných prevádzkach, ako aj v kultúrnych a
športových zariadeniach.
Vlastniť kartu sa oplatí
najmä tým, ktorí pravidelne
cestujú prímestskými linkami SAD Prievidza, a.s., a
SAD Trenčín, a.s., pretože krajská karta prináša vyššie zľavy
na cestovnom. Krajskú kartu môžu jej držitelia používať ako
dopravnú kartu s funkciou dopravnej peňaženky v prímestskej
doprave a vďaka karte získajú až 26 % zľavu z ceny cestovného lístka.
Pre budúci rok avizuje Trenčiansky samosprávny kraj pilotne zaviesť projekt informatizácie strednej školy, ktorým
bude karta využívaná pri dochádzke, identifikácii žiakov, pri
zabezpečení stravovania či ubytovania žiakov.
www.tsk.sk 30.11.2011
pomocná evidencia 705/1/2011
Mesto Trenčín vyhralo súdny spor s prevádzkovateľom Televízie Trenčín, spoločnosťou Slovakia okolo sveta. O tejto
skutočnosti rozhodol dňa 30. novembra 2011 Krajský súd
v Trenčíne. Proti tomuto rozhodnutiu už nie je odvolanie. Prevádzkovateľ Trenčianskej televízie žaloval Mesto Trenčín
o zaplatenie 7.449,15 eúr ako zmluvnú pokutu z oneskorene
uhradenú faktúru za služby poskytnutie v roku 2009. Krajský
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súd v Trenčíne na základe predložených nových poznatkov
predložených advokátskou kanceláriou Garant Partner Legal
uznal nové právne informácie a rozhodol v prospech Mesta
Trenčín, čím žalobca stratil akékoľvek finančné nároky voči
Mestu Trenčín. Krajský súd okrem iného v odôvodnení uviedol, že zmluva nie je platná z toho dôvodu, že o nej nerozhodlo mestské zastupiteľstvo, čím nebol riadne prejavená vôľa
mesta. Konštatoval, že celá zmluva so spoločnosťou Slovakia
okolo sveta, s.r.o. o zabezpečení prevádzky a vysielania Trenčianskej televízie nie je neplatná.
Zmluva s trenčianskou televíziou sa ukázala napokon ako
neplatná. Skonštatoval to Krajský súd v Trenčíne. Za viac ako
desať rokov mesto vyplatilo spoločnosti 1,6 milióna eúr, primátor ich chce naspäť.
Riaditeľ Trenčianskej televízie Ing. Peter Hlucháň vníma
rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne ako prešľap, lebo „po
desiatich rokoch takto spochybniť zmluvu, ktorá je štandardná
a tvrdiť, že je neplatná, je veľmi úsmevné,“ okomentoval riaditeľ s tým, že podá dovolanie na najvyšší súd, a ak bude treba, pôjde aj do Štrasburgu.
Ing. Peter Hlucháň konštatuje, že mestské zastupiteľstvo
v roku 2000 schválilo zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej je
klauzula o ďalšom postupe. „Zmluva o budúcej zmluve je už
záväzok a je tam jasné napísané, že do tridsiatich dní, keď
poslanci schvália na zastupiteľstve v rozpočte peniaze pre televíziu, tak musí Mesto Trenčín podpísať riadnu zmluvu. Keby nebola zmluva, tak by sme predsa nezískali licenciu.“ Lenže riadna zmluva podpísaná nebola.
„Právnici vysvetlili, že pri podpise nebola vyjadrená celá
vôľa obce,“ povedal primátor mesta Mgr. Richard Rybníček.
Podľa neho toto nie je jediný príklad, o ktorom si myslia, že
zmluva je platná. „Štatutári prekračujú svoje kompetencie a
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svojvoľne sú schopní podpísať zmluvu bez toho, aby o tom
rozhodlo mestské zastupiteľstvo,“ skonštatoval.
Na základe neplatnej zmluvy vyplatil od roku 2000 Trenčín
Trenčianskej televízii viac ako 1,6 milióna eúr. „Tie budeme
žiadať od Trenčianskej televízie naspäť, ako neoprávnené
obohatenie,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý
zmluvu považoval za neetickú a neslušnú voči mestu.
Zmluvu s televíziou
sa snažili riešiť aj predchádzajúci
primátori,
nepozdávali sa im podmienky aj výška sumy,
t.j. 232-tisíc eúr, ktorú
Mesto Trenčín každoročne muselo zaplatiť.
Ani jednému sa to však
nepodarilo. Neúspech odôvodňovali argumentmi právnikov,
že je nevypovedateľná a neprestrielna. Osvojili si právny názor, že ju nie je možné vypovedať bez toho, aby na to mesto
finančne nedoplatilo. Doba trvania zmluvy bola podmienená
väzbou na platnosť licencie pre televíziu, ktorú si mohol prevádzkovateľ predlžovať.
Nové vedenie mesta našlo spôsob ako zmluvu vypovedať.
Dôvodom bolo porušenie podmienok zmluvy. Televízia nezabezpečila objektívnosť a nestrannosť vysielania, čo konštatovala vo svojich právoplatných rozhodnutiach aj Rada pre vysielanie a retransmisiu. Prevádzkovateľ tým pádom porušil
podmienky zmluvy s mestom. Už v roku 2009 sa poslanci pokúsili znížiť zmluvnú čiastku pre Trenčiansku televíziu na 60tisíc eúr, ale v roku 2010 však schválili aj vrátenie časti sumy
vo výške 139-tisíc eúr.
www.sme.sk 05.12.2011
pomocná evidencia 714/1/2011
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Samosprávne kraje zaostávajú v transparentnosti za mestami. Vyplýva to zo štúdie Transparency International Slovensko, ktorá prvýkrát hodnotila aj otvorenosť žúp. Kým vo vlaňajšom prieskume získala stovka najväčších miest v priemere
55 bodov zo sto, osem krajov v hodnotení dosiahlo iba 46 %.
Samosprávne kraje fungujú desať rokov a spravujú dôležité
oblasti, ako sú cesty 2. a 3. triedy, regionálne nemocnice, sociálne či kultúrne zariadenia. Prieskumy verejnej mienky i volebné výsledky ukazujú, že ľudia o ich činnosti veľa netušia.
„Ročne pritom hospodária s 1,1 miliardy eúr, čo sa rovná
rozpočtom ministerstiev
spravodlivosti a vnútra
dokopy,“
upozorňuje
riaditeľ Transparency
International Gabriel
Šípoš.
Organizácia preto v
novembri 2011 skúmala, aké údaje úrady poskytujú na stránkach,
ako odpovedajú na otázky ľudí. Preto úradníkom rozposielala
aj dotazníky. Z odpovedí vyplynulo, že kým informovanie o
rozpočtoch a územnom plánovaní župy zvládajú, ochota informovať o predajoch či prenájmoch majetku, verejných obstarávaniach či výberových konaniach je stále biedna. Veľa
občanov sa sťažuje, že po úradoch je veľa kamarátov po straníckej či po osobnej linke, preto bola vznesená otázka či robia
výberové konania. Zistilo sa, že ak ich aj robia, zápisnice, ako
dopadli, neexistujú.
Z hodnotenia vyplynulo, že najtransparentnejšia je banskobystrická župa s 53 %, najhoršie obstála trenčianska s 35 %.
Posledný Trenčiansky kraj získal až v štyroch z dvanástich
hodnotených oblastí najhoršie známky. V kapitole etika a kon199

flikt záujmov dosiahol dokonca jedinú nulu celého projektu.
Kraj nemá etický kódex zamestnanca alebo poslanca, na webe
nezverejňujú majetkové priznania, dokonca, nemajú ani úradnú tabuľu, nezverejňujú materiály pred zastupiteľstvami či zápisnice z nich. Jediná možnosť, ako sa môže človek dozvedieť, čo sa tam deje, je ísť priamo na úrad.
www.sme.sk 13.12.2011
pomocná evidencia 731/2/2011
Jednota dôchodcov na Slovensku má široké pole pôsobnosti a v Trenčianskom kraji je činnosť základných organizácií
mimoriadne bohatá. Je tak tomu predovšetkým vďaka aktivite
ľudí, ktorí sú neúnavným motorom bohatého
života seniorov. Len
vďaka
ním
vzniká
množstvo
podujatí
kultúrno-spoločenskošportového charakteru,
určených pre našich dôchodcov, len vďaka ním
napríklad v našom krajskom meste Trenčín,
ako v jedinom na Slovensku 25 rokov bez prestania pretrváva
celoživotné vzdelávanie v Akadémii tretieho veku.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH dňa 13. decembra 2011 prijal a ocenil
piatich výnimočných ľudí. Predseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš prevzal Pamätný list za dlhoročnú organizačnú prípravu celoživotného vzdelávania seniorov, predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku RNDr. Kamil Vajnorský prevzal Ďakovný list za
dlhoročnú spoluprácu a aktivity v prospech seniorov
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v Trenčianskom samosprávnom kraji, námestníčka riaditeľa
pre zdravotnícku činnosť a primárka Geriatrického
a doliečovacieho oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne
MUDr. Terézia Drobná prevzala Ocenenie za dlhoročnú
prednáškovú a poradenskú činnosť v Akadémii tretieho veku.
Pomáhať iným, pomáhať si navzájom, je hádam najkrajšia
vlastnosť, ktorú dostáva človek do vienka už pri narodení.
K tým, ktorá sa táto vlastnosť určite ušla vrchovato, sú dve
zdravotné sestry, ktoré už pri tohtoročnom udeľovaní cien pri
príležitosti celoslovenských osláv Medzinárodného dňa sestier prevzali Biele srdce. Predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja
MUDr. Pavol Sedláček,
MPH odovzdal ! „Ďakovný list“ zdravotným
sestrám Anne Vaculíkovej za celoživotnú prácu a významný prínos v rozvoji ošetrovateľstva v Trenčianskom samosprávnom kraji a Bc. Táni
Klímovej za dlhoročnú zodpovednú a obetavú prácu zdravotnej sestry pri lôžku a za prínos v oblasti vzdelávania sestier
v Trenčianskom samosprávnom kraji.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 737/1/2011
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili na
poslednom zasadnutí v tomto roku dňa 15. decembra 2011
rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012. Rozpočet je naďalej reštriktívny, pretože takmer desať miliónov eúr pôjde na splácanie starých dlhov. Záväzky mesta v roku 2012 boli rozpočtované na 9,2 milióna eúr.
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Mesto Trenčín bude hospodáriť s bežnými príjmami vo
výške 28,3 milióna eúr, čo je oproti roku 2011 viac o 1,2 milióna eúr, bežné výdavky pre rok 2012 budú vo výške 28,1 milióna eúr. Celkové príjmy mesta by mal byť
takmer 35,5 milióna
eúr a výdavky 32,3 milióna eúr.
Najväčšia časť výdavkov bežného rozpočtu pôjde na vzdelávanie 10,3 miliónov
eúr,
na
prevádzku materských a základných škôl, školských klubov detí, školských jedální, umeleckých škôl, centra voľného času, školského úradu a pod.. Ako upozornila hlavná kontrolórka mesta
Ing. Libuša Zigová, do budúcnosti sa budú musieť prehodnotiť počty škôl a školských zariadení. Na odpadové hospodárstvo pôjde 2,7 milióna eúr, sociálne služby 1,5 milióna eúr,
údržbu komunikácií a zelene 0,8 milióna eúr, verejné osvetlenie 0,7 milióna eúr, na mestskú políciu pôjde 0,9 milióna eúr.
Mesto na budúci rok očakáva kapitálové príjmy takmer vo
výške 7,3 milióna eúr. Najväčším predpokladaným príjmom
by mal byť predaj pozemkov pre nový most a areálu mestského hospodárstva. Kapitálové výdavky, rozpočtované vo výške
4,2 milióna eúr pôjdu z drvivej väčšiny na splátky záväzkov.
Ako uvádza dôvodová správa, činnosti a služby mesta, ktoré občanom poskytli, mesto tento rok radikálne znížilo a dosiahli hraničnú úroveň. Rozpočet mesta tak počíta s mierne
vyšším komfortom služieb, lepším zabezpečením základných
funkcií a vyššou solidaritou. Nepočíta však zásadne s riešením
tzv. modernizačného dlhu miest a obcí.
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Pri zostavovaní rozpočtu bolo základnou filozófiou ponechať občanom porovnateľný štandard, ako tomu bolo
v roku 2011, čo znamená zachovať činnosť všetkých zariadení
a objektov mesta ako klubov dôchodcov, kultúrnych stredísk,
materských škôl, športovísk, zariadení sociálnych služieb a
pod. Mesto by v rovnakej miere, ako v roku 2011 by chcelo
zabezpečiť základné služby ako kosenie, svietenie, údržbu
komunikácií, vývoz odpadu, údržbu cintorínov, domov smútku, vysielania v miestnom rozhlase, prevádzka toaliet, zabezpečenie poriadku a bezpečnosti a pod.
Zmeny čaká, ale miestna hromadná doprava, kde sa v súčasnosti pripravuje nový grafikón. Počty spojov v mestskej autobusovej doprave klesnú pre zlú finančnú situáciu o tretinu.
Medzi poslancami totiž neprešiel ešte v septembri návrh na
spoplatnenie cestovného u osôb nad 70 rokov na desať centov,
čo by čiastočne pomohlo znížiť náklady mesta na prevádzkovanie MHD. Mesto tak muselo pristúpiť k redukcii spojov.
www.sme.sk 15.12.2011
pomocná evidencia 741/1/2011
V Trenčíne sa v roku 2011 narodilo 1.650 detí, z toho 839
chlapcov, 811 dievčat. Počet narodených detí v Trenčíne bol
len o niečo vyšší, ako v roku 2010, kedy sa narodilo 1.625 detí. Najčastejšími menami, ktoré dali rodičia svojím deťom, boli Sára, Lucia, Jakub, Lukáš, Patrik a Adam. Z ďalších štatistických údajov matriky za rok 2011:
- zomrelo 1.006 občanov, pre porovnanie v roku 2010 zomrelo 1.009 občanov;
- sobáše uzavrelo 256 dvojíc, pre porovnanie v roku 2010
sobáš uzavrelo v 314 dvojíc; z celkového počtu bolo 124
cirkevných a 132 civilných sobášov; v 23 prípadoch išlo o
sobáš s cudzincom.
vlastné poznámky
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Ekonomický život
Výberové kolo na majstrovstvá Slovenska v mejkape sa
konalo dňa 15. januára 2011 na výstavisku Expo Centrum
v Trenčíne. Do finále postúpilo šesť súťažiacich a jedna náhradníčka. Tie ukážu svoje majstrovstvo na medzinárodnom
kozmetickom veľtrhu Beauty Forum v marci 2011 v Trenčíne.
Víťazka si vybojuje postup na 24. ročník medzinárodných
majstrovstiev v Mníchove.
Úlohou súťažiacich vizážistiek a kozmetičiek na výberovom kole na majstrovstvá Slovenska v mejkape bolo vrátiť do
osemdesiatich rokov. Väčšina štylizovala svoje modelky do
postavy speváčky Madonny, ktoré charakterizovali divoké
vlasy, výrazne nalíčené oči, americká krotká hriva
z komplikovane vyfúkanými kučerami, výrazná
a kontrastná farebnosť,
extravagantný
dizajn
svetovej módy. V hudbe
sa nová vlna spájala
s punkom
a rockom.
Organizátori
súťaže
siahli po tejto téme aj
z toho dôvodu, že 80-te
roky ako nikdy predtým,
výrazne vplývajú na súčasné trendy .
Pre väčšinu súťažiacich, ako povedali, tieto roky symbolizuje hudobná ikona Madonna. Svoje modelky zaodeli do nariasených farebných sukničiek, riflovej bundičky, nechýbali
farebné návleky, reťaze na krku a najmä výrazné a farebné líčenie.
Súťažiace prišli s modelkami, ktoré už boli oblečené v štýle
80-tych rokov. Potom mali na vytvorenie podkladu pod mej204

kap 30 minút a ďalšiu polhodinku sa venovali samotnému líčeniu. Ako povedala porotkyňa Daniela Karabegović, pri posudzovaní súťažiacich prác posudzovali základné líčenie, vypracovanie detailov očí a úst. Hodnotili aj celkový dojem,
vzhľad a prezentáciu modeliek, výber farieb a celkovú nadväznosť štýlu s oblečením a účesom.
„Videli sme zaujímavé a naozaj kreatívne práce. Zhodli
sme sa však, že niektoré súťažiace nevyužili potenciál modeliek, ktoré boli naozaj pekné. Mohli byť pri líčení viac originálnejšia a pestrejšie.“
www.sme.sk 17.01.2011
Trenčiansky hrad je už odvodnený. O tejto skutočnosti informovala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. S rekonštrukciou Trenčianskeho hradu budú pokračovať
na jar 2011. Spomínané práce stihli do stanoveného termínu,
ktorým bol koniec decembra 2010. Vďaka odvodneniu za približne 133-tisíc eúr
sa všetky ríny napojili na jedno centrálne odvodnenie, ktoré zachytí väčšinu
dažďovej
vody.
Tým, že nebol Trenčiansky hrad riadne
odvodnený, teda nebola tam vybudovaná kanalizácia, sa
považuje za jeden z dôvodov zrútenia časti múru v marci roka
2003.
S odvodňovaním na Trenčianskom hrade sa začalo v septembri 2010. bez ktorého by nemalo zmysel začať rekonštrukčné práce, konštatovala riaditeľka Trenčianskeho múzea
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Katarína Babičová. Pre vyššie spomínané opravy musela byť
uzavretá časť Trenčianskeho hradu. Finančné prostriedky na
odvodnenie poskytol Trenčiansky samosprávny kraj.
Nič teraz nebráni k realizácii plánovanej rekonštrukcie kasární zo začiatku 15. storočia v celkovej čiastke 2,5 milióna
eur. Trenčiansky samosprávny kraj už vyhlásil výberové konanie na plánovanú rekonštrukciu kasární. Trojpodlažné kasárne by mali byť zrekonštruované do dvoch rokov. Trenčiansky samosprávny kraj sa ako vlastník hradu v minulých rokoch snažil získať tzv. nórske fondy na opravu južného opevnenia hradu, ale neúspešne.
www.tsk.sk 19.01.2011
pomocná evidencia 18/1/2011
Prvý tohoročný klub pobočky Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v Trenčíne sa uskutočnil dňa 26. januára 2011 v Galérii M. A.
Bazovského v Trenčíne,
v ktorého programe vystúpili niektorí primátori
Trenčianskeho kraja –
mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, mesta
Partizánske Mgr. Jozef
Božik, PhD., mesta Ilava Ing. Štefan Daško a
viceprimátorka mesta Bánovce nad Bebravou Ing. Mária
Hajšová, PhD. Spoločnou témou ich vystúpení vplyv na vytváranie podnikateľského prostredia.
vlastné poznámky
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Prvý autosalón podľa koncepcie Audi v Európe bol otvorený dňa 3. februára 2011
v Trenčíne, miestnej časti
Opatová. Ide o výrazný
počin a zaujímavú investíciu z pohľadu Trenčanov,
tak aj z pohľadu milovníkov značky Audi, najmä
v čase ekonomickej krízy,
keď mnohé firmy brzdia
svoje rozpočty. V kultúrnom programe sa predstavili tanečná
skupina The Pastels a speváčka Zuzana Smatanová. Symbolickú stuhu prestrihol riaditeľ spoločnosti Araver Ing. Jaroslav Závodský
Novootvorený Autosalón AUDI je prvým svojho druhu
nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Spĺňa najvyššie
štandardy a odráža hodnoty značky AUDI. Klientov, ktorí ho
navštívia, upúta najmodernejší dizajn, futuristické prvky, príjemné
kreatívne
prostredie, kde sa
budú môcť zoznámiť s dizajnovými
vychytávkami. Takto bude vyzerať budúcnosť showroomov AUDI.
„Sme nadšení, že
môžeme otvoriť túto novú výnimočnú
výstavnú sieň a priniesť našim zákazníkom ešte príjemnejší
pocit z návštevy nášho showroomu,“ povedal riaditeľ spoločnosti Araver Ing. Jaroslav Závodský. Cieľom spoločnosti
Araver je uchádzať sa o priazeň zákazníkov a tak naďalej na207

pĺňať víziu najsilnejšieho multidealera na predaj nových vozidiel na Slovensku. Ako dodáva, toto je len prvá etapa. Starostlivosť o zákazníka bude pokračovať v druhej etape, v otvorení
najmodernejšieho servisu v Trenčíne.
Trenčianske noviny 07.02.2011
pomocná evidencia 52/1/2011
Ako hrom z jasného neba zasiahla Mesto Trenčín nepriaznivá správa dňa 15. februára 2011, že Spoločnosť IB Správcovská, ktorá prevádzkuje krytú plaváreň v Trenčíne, dlhuje
takmer 70 tisíc eúr za odber elektrickej energie. A tak
k dlhom sociálnej poisťovni a Mestu Trenčín zo strany spoločnosti IB Správcovská sa pripojil aj takmer 70 tisícový dlh
firme Komunal Energy, a.s. Tá rozhodla, že krytú plaváreň
v Trenčíne pre dlh spoločnosti IB Správcovská, ktorá ju prevádzkuje, od dodávky elektrickej energie odstaví. Malo sa tak
stať dňa 15. februára 2011, ale 16. februára 2011 však bola ešte plaváreň otvorená. Ako povedal hovorca KomunalEnergy,
Peter Kálman, najneskôr dňa 17. februára 2011, dodávanie
elektriny vypnú.
V tejto súvislosti vedenie Mesta Trenčín rozhodlo Mestskú
plaváreň v Trenčíne chrániť Mestskou políciou, aby nedošlo
ku krádežiam mestského majetku. „Chránime majetok mesta
proti prípadným krádežiam a iných veciam,“ uviedol náčelník
Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero. Doteraz
sa o majetok plavárne starala súkromná bezpečnostná služba.
Predpokladá sa, že sa túto činnosť už nevykonáva. Za vznik
dlhu viní konateľ IB Správcovská Ivan Pĺžik každoročný pokles dotácie zo strany Mesta Trenčín a taktiež výpadok na
príjmoch zo vstupného a z prenájmu voľných priestorov objektu iným subjektom. V roku 2010 spoločnosť zaslala Mestu
Trenčín niekoľko písomných upozornení, v ktorých upozorňovala, že nie je schopná dotovať plaváreň len z vlastných
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zdrojov. Mesto však na to zásadným spôsobom neodpovedalo.
Spomínanej spoločnosti nájomná zmluva s mestom končí 31.
marca 2011, o platnosti ktorej rozhodli poslanci Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne uznesením č. 689 na rokovaní dňa
15. novembra 2010. Krytá plaváreň by mala prejsť pod správu
Mesta
Trenčín.
Ako potvrdil primátor mesta Mgr.
Richard Rybníček, situáciu sa
budú snažiť vyriešiť čo najskôr.
Konateľ spoločnosti IB Správcovská Ivan Pĺžik
sa vyjadril, že spoločnosť už nemá
záujem ďalej prevádzkovať krytú plaváreň a Mestu Trenčín ju
odovzdá hneď, ako to bude možné.
www.sme.sk 16.02.2011
pomocná evidencia 69/1/2011
Krytá plaváreň v Trenčíne, ktorá mala dlhy voči
dodávateľovi
elektriny,
Mestu Trenčín i Sociálnej
poisťovni, bola dopoludnia
dňa 17. februára 2011 uzavretá a odpojená od elektriny. Podľa primátora
objekt krytej plavárne stráži mestská polícia
Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka by malo odpojenie trvať maximálne do
konca februára 2011, hoci výpovedná lehota spoločnosti s IB
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Správcovská s.r.o. trvá do 31. marca 2011. Mesto Trenčín sa
už dohodlo na predčasnom termíne prevzatia krytej plavárne.
www.sme.sk 17.02.2011
Aby toho nebolo málo, čo sa
na Mesto Trenčín valí vlna nepríjemností bola
dňa 17. februára
2011 televízna
reportáž stanice
TA3, ktorá uviedla, že hokejový
klub
Dukla
Trenčín dlhuje dodávateľovi elektrickej energie sumu 47.770
eúr, a preto je ohrozená prevádzka štadióna, a tak aj fungovanie klubu. V správe televízie TA3 bolo odprezentované, že
klub dostal dotáciu od Mesta Trenčín 400 tisíc eúr na prevádzku zimného štadióna a v závere kalendárneho roka ďalších 150 tisíc eúr, ktorá mala byť použitá na vykrytie prevádzky, teda aj na odber elektrickej energie. V súčasnosti dlhuje
dodávateľovi elektrickej energie firme spoločnosti Komunal
Energy takmer 50.000 eúr. Ako povedal hovorca spoločnosti
Peter Kalman, dlh hokejového klubu Dukla Trenčín dosiahol
u nich výšku 47.770 eúr. Klub neplatil faktúry za niekoľko
mesiacov minulého roka. Naposledy zaplatil 4. februára 2011
za november 2010. Klub síce podľa Petra Kalmana svoje záväzky koncom minulého roka 2010 uznal, ale nedošlo
k zaplateniu. Preto tento pre nezaplatený nedoplatok chce dodávateľ odstaviť zimný štadión od dodávky elektrickej energie. Spoločnosť už v pondelok 14. februára 2011 požiadala
firmu, ktorá pre spoločnosť Komunal Energy zabezpečuje dis210

tribučné služby a servis, aby štadión odpojili od elektrickej
energie. „Je to len otázka času, kedy tam pošlú pracovníka,
aby ich odpojil. Súčasný generálny manažér Dukly Trenčín
Andrej Kollár sa nevedel dať k vzniknutej situácii stanovisko, pretože ten je vo funkcii len od začiatku februára 2011.
Podľa neho oslovia akcionárov, ale aj mesto Trenčín, aby im
pomohli.
Mesto
Trenčín
v reakcii na toto vyhlásenie prostredníctvom svojho hovorcu Richarda Nemca
vyjadrilo svoje stanovisko, že Mesto
Trenčín má všetky
záväzky vyplývajúce
zo
vzájomných
zmlúv splnené a o
ďalšej dotácii nemôže klub uvažovať. Vo veci odstávky zimného štadióna od elektrickej energie sa nechal počuť aj primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď povedal, že
„žiadny klub nemá
právo zle hospodáriť
a následne zvaľovať
vinu na mesto a čakať od neho pomoc.“
Mesto Trenčín v súčasnosti navyše nemôže Dukle Trenčín
schváliť ďalšiu dotáciu, pretože Dukla je
dlžníkom sociálnej poisťovne. Na druhej strane si všetci uvedomujeme, že hokej je v Trenčíne fenomén, ktorý mesto pre211

slávil aj v zámorí. Momentálny stav, najmä pred začiatkom
play-off mesto neteší, avšak samospráva nemôže platiť dlhy
súkromného subjektu.
Predseda predstavenstva Dukly Trenčín Jozef Mitocha je
v súčasnosti odcestovaný v zahraničí a prostredníctvom telefónu zverejnil svoje stanovisko tohto znenia : „Mrzí nás situácia, ktorá sa stala, budeme sa ju snažiť v čo najkratšom možnom čase vyriešiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných
strán. Chcel by som zdôrazniť, že nikto z akcionárov a z vedenia Dukly nepoužil žiadne prostriedky od mesta na svoje účely, boli použité výhradne na chod hokejového klubu. Napriek
tomu nám vznikli určité podlžnosti, ktorých sme si vedomí.
Požiadal som primátora mesta Trenčín o stretnutie, ako aj o
telefonický rozhovor, takisto budeme hovoriť s ostatnými zainteresovanými stranami, hneď ako to bude možné.“ Bývalý
generálny manažér Eduard Hartmann sa vyjadril, že on sa
vo svojej pozícii o takéto záležitosti nestaral. To vraj riešil riaditeľ štadióna a on riešil iba záležitosti ohľadom hráčov.
www.sme.sk 18.02.2011
pomocná evidencia 73/1/2011
Odo dňa 1. marca 2011 začal proces preberania krytej plavárne Mestom Trenčín pod svoju správu
od spoločnosti IB
Správcovská. Pôvodne podľa rozhodnutia
poslancov z decembra
2010 mala skončiť
nájomná zmluva 31.
marca 2011, ale problémy spoločnosti IB
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Správcovskej s platbami za elektrickú energiu proces odovzdania vlastníkovi o mesiac urýchlili.
Pre verejnosť bude otvorená najskôr o dva týždne. Najprv
sa musí zmapovať technický stav bazénov a vôbec celého objektu a nedostatky odstrániť a po rozhodnutí hygieny uviesť
do prevádzky. Predbežnou obhliadkou objektu bol zistený zlý
stav strechy a pretekanie bazénov. Novému prevádzkovateľovi
je známe, že po náhlom zatvorení plavárne zostali návštevníkom krytej plavárne nevyčerpané permanentky. Ozvali sa aj
seniori, ktorým IB správcovská poskytovala vo vyhradený deň
bezplatné plávanie. Odpoveď na otázky či budú permanentky
vydané spoločnosťou IB Správcovská platiť aj po prevzatí
plavárne Mestom Trenčín a či bude seniorom poskytované
vyhradené plávanie zdarma sa vo vyhlásení Mestom Trenčín
zverejnené na webovej stránke, ako aj pre médiá je opatrné.
www.sme.sk 01.03.2011
pomocná evidencia 107/1/2011
Od 1. marca 2011 bola zvedená nová autobusová linka č.
27 pre potreby zamestnancov v novom priemyselnom parku v
juhozápadnej časti mesta Trenčín. Má celkovú dĺžku šesť kilometrov a bola určená pre zamestnancov, ktorí dochádzajú za
novými pracovnými príležitosťami AU Optronics. Na zavedení novej linky sa
dohodlo
mesto
Trenčín so spoločnosťou prevádzkujúcou SAD Trenčín.
Len pre zopakovanie treba uviesť, že
v minulom roku boli zavedené dve nové autobusové linky
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č. 24 a č. 25, ktoré spájajú lokality mesta Sihoť a Juh
s obchodnými centrami mesta Tesco a Laugaricio.
vlastné poznámky
Trenčianske noviny 07.03.2011
pomocná evidencia 143/3/2011
Do Trenčína prišlo takmer 150 domácich i zahraničných
vystavovateľov na medzinárodnú výstavu 19. ročníka „Beauty Forum Slovakia 2011“ v dňoch 10. až 12. marca 2011
predstaviť novinky zo sveta
kozmetiky, nechtového dizajnu a účesovej tvorby. Na
výstavisku sa počas troch dní
konali semináre workshopy,
súťaže, prezentácie. Jeho súčasťou boli aj republikové
šampionáty v nechtovom dizajne NailArt Trophy, Nail
Designe či v Make-Upe.
Novinky priniesli aj vystavovatelia, týkali sa nielen prístrojov, ktoré sa už stávajú neodmysliteľnou súčasťou kozmetických nechtových či kaderníckych salónov beauty centier, ale
aj výrobkov, postupov v ošetrovaní, využívaní kyslíkovej terapie či kryoterapie, ale aj bahna či kozmetiky. Záujem o prístroje stále rastie a stáva sa trendom vybavenia salónov. Desiatky vystavovateľov ponúkali
najmodernejšie prístroje na báze lasera, ultrazvuku, či radiofrekvencie. Rostislav Krejčí
predstavoval rozdiely jednotlivých prístrojov a ich využitie.
„Pre hrubé odbúranie tuku je vhodné vybrať si ultrazvukovú
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kavitáciu. Tá má význam, keď je vrstva tuku hrubá aspoň štyri
centimetre. Pred použitím treba aspoň dva dni dostatočne piť,
minimálne dva litre vody, nejesť ťažké jedlá a aj dva dni po
aplikácii treba mať aktívny režim a cvičením napomôcť vylúčiť tuk z tela. Ak ostane po zákroku, ktorý treba opakovať štyri až šesťkrát, ovisnutá nepružná pokožka, odstráni ju rádiofekvenčný prístroj. Ten je vhodný aj na liečbu celulitídy. „Prístroj pracuje na princípe prehrievania pokožky do hĺbky jeden
a pol centimetra a tým dochádza k jej vypnutiu a stáva sa
pružnejšou.“ Ako upozorňuje takéto metódy nie sú všemocné.
Treba dodržiavať aj zásady zdravej výživy a mať primeranú
pohybovú aktivitu. „Treba pristupovať k tomu, tak, že nestačí
si len ľahnúť pod prístroj, ale brať
to ako možnosť naštartovať sa. Ak
človek vidí výsledky, začne sa a
o seba starať.“ Lákadlom výstavy
bola prezentácia Veroniky Bokorovej s maľovaním na telo. Predstavila na modelke námet „Pýcha“
z kolekcie siedmich hriechov.
Prehľad výsledkov súťaží „Beauty Forum Slovakia 2011“
:Majstrovská Slovenskej republiky v NailArt Trophy sa
uskutočnili dňa 10. marca 2011 sa skončili s týmito výsledkami :
1.miesto – Irena Gyurkiová, Slovenská republika
2.miesto – Ľubica Richnáková, Slovenská republika
3.miesto – Iveta Tomanová, Slovenská republika
Víťazka Irena Gyurkiová bude reprezentovať Slovenskú
republiku na 3. ročníku WorldCup NailArt Trophy 2011
v Mníchove.
V súťaži o pohár Beauty v NailArt Trophy pre zahraničného účastníka zvíťazila Jana Kratochvílová z Českej republiky.
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V súťaži Zlaté ruky – Tip Box sa prezentovali súťažiace :
a) téma Love Story
1.miesto - Martina Pivonková
2.miesto – Jana Kratochvílová
3.miesto – Jana Kratochvílová
b) téma – Obrazy a portréty
1. miesto - Judith Kovářová
2.miesto – Iveta Tomanová
V 6. ročníku odbornej podiatrickej súťaže o Pohár výstavy „Beauty Forum Slovakia 2011“ súťažiace skončili
v tomto poradí :
1. miesto – Iveta Dugová z Trenčína
2.miesto – Eva Mrázová z Trnavy
3.miesto – Anna Miškolciová zo Zvolena
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Nail designe
sa prihlásilo 24 súťažiacich, ale prihlásilo sa z nich 14. Výsledky :
a) začiatočník s tipom
1. miesto Lenka Bercíková
2. miesto nebolo udelené
3. miesto nebolo udelené
b) profesionál s tipom
1. miesto Lenka Maňuchová
2. miesto Marcela Brnková
3. miesto Katarína Filová
c) profesionál bez tipu
1. miesto Zuzana Kudličková
2. miesto nebolo udelené
3. miesto nebolo udelené
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v make-upe sa
zúčastnilo šesť súťažiacich, ktoré sa umiestnili nasledovne :
1. miesto Veronika Huťková
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2. miesto
3. miesto

Eva Zanvitová
Lýdia Mytniková
Na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v
účesovej a dekoratívnej
tvorbe sa súťažilo na :
a) tému – nevesta ako
z rozprávky
kategória žiaci :
1. miesto – Nikola Singovszká, SOŠ Košice
2. miesto – Patrícia Se-

manová, SOŠ Nové Zámky
3. miesto – Lenka Bielková, SOŠ Vrbové
kategória dospelí :
1. miesto – Miroslava Kováčová, Humenné
2. miesto – Bc. Dana Breznická, Vranov n.T.
b) téma – stage make-up
1. miesto – Ľubica Hamáriová, Púchov
2. miesto – Peter Roháč, Elba, Prešov
3. miesto – Anna Kacvinská, Spišská Nová Ves
c) téma – módna kategória
kategória – žiaci
1. miesto – Dávid Polakovič, SOŠ Bratislava
2. miesto – Dominika Polačeková, SOŠ Trnava
3. miesto – Elena Fudalová, SOŠ Liptovský Mikuláš
kategória – dospelí
1. miesto – Silvia Voštinárová, Pezinok
2. miesto – Lenka Mihálová, Šurany
d) téma – technická kategória
kategória – žiaci
1. miesto – Lukáš Očenáš, SOŠ Košice
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kategória – dospelí
1. miesto – Sean Kasumovič, Nitra
2. miesto – Martin Borko, Bratislava
3. miesto – Miroslava Stroková, Bratislava
e) téma – denný nositeľný účes
kategória - žiaci
1. miesto – Polat Elalmis, SOŠ Bratislava
2. miesto – Ladislav Križan, SOŠ Púchov
3. miesto – Oľga Vavrušová, SOŠ Nové Mesto nad Váhom
kategória dospelí
1. miesto – Tomáš Didi, Zvolen
2. miesto – Peter Gašpar, Nitra
3. miesto – Gabriela Gajdošová, Košice
f) téma – nevesta
kategória – žiaci
1. miesto – Lukáš Očenáš, SOŠ Košice
2. miesto – Adriana Homonnaiová, SOŠ Nové Zámky
3. miesto – Simona Bedecsová, SOŠ Pezinok
kategória – dospelí
1. miesto – Silvia Voštinárová, Pezinok
2. miesto – Sean Kasumovič, Nitra
3. miesto – Dana Šarköziová Kučerová, Zvolen
vlastné poznámky
Od pondelka 11. apríla 2011 zaplatia občania za používanie
verejných toaliet v Trenčíne
na Sládkovičovej ulici tridsať centov. Tieto poplatky
boli zavedené s cieľom zníženia výdavkov mestského
rozpočtu. Túto skutočnosť
uviedol Ing. Benjamín Lisáček, poverený riadením
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Útvaru interných služieb Mestského úradu v Trenčíne.
Okrem verejných toaliet na Sládkovičovej ulici spravuje
mesto WC na Námestí sv. Anny, WC na železničnej stanici
a automatické WC bunky. Náklady na prevádzku verejných
toaliet boli v minulom roku 55.708 eúr, pričom príjmy dosiahli
tisíc eúr.
www.sme.sk 08.04.2011
Na Mestskom úrade v Trenčíne dňa 5. mája 2011 sa stretli
zástupcovia pracovnej skupiny mesta, ktorá sa zaoberá modernizáciou železničnej trate a poslancov Mesta Trenčín
s predstaviteľmi Železníc Slovenskej republiky a projektantom
modernizácie trate v Trenčíne spoločnosťou Reming Consult.
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček po nástupe do funkcie
otvoril
otázku
modernizácie železnice v Trenčíne, z čoho vyvstali nové problémy.
Vytvoril
pracovnú skupinu, ktorá zhromaždila
požiadavky, na ktorých
trvá v rámci modernizácie. Ide najmä o doriešenie územia medzi koncom plánovaného železničného mosta a železničnou
stanicou na mieste súčasnej letnej plavárne, kde má vzniknúť
val s protihlukovými stenami dlhými až 200 metrov. Mesto
Trenčín na mieste požaduje vybudovať estakádu, aby steny
nepreťali Trenčín a spolu pozmenenou chynorianskou traťou
a nedoriešenými prejazdmi znemožnili prístup Trenčanov
k Váhu. Zástupcovia železníc potvrdili, že budú akceptovať
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žiadosti Mesta Trenčín z minulého roka (2010). Ide najmä
o úpravu viacerých miest a mosta na Ostrov, čo sú investície
v hodnote šesť miliónov eúr. K požiadavkám pracovnej skupiny sa vyjadrili skepticky s tým, že sa mali riešiť pred niekoľkými rokmi a nie teraz, keď je projekt dokončený a Európska
únia ich nepreplatí. „Akýkoľvek nový náklad je neoprávnenou
požiadavkou“ povedal námestník generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky Ing. Jozef Lamprecht.
Primátor Mgr. Richard Rybníček po stretnutí povedal, že za
súčasný navrhnutý stav je zodpovedné aj bývalé vedenie mesta a väčšina vtedajších poslancov. „Nie sme proti modernizácii, ale nedovolím, aby sa realizovalo súčasné navrhnuté riešenie, ktorého výsledkom by bol novodobý „čínsky múr“. Nie je
to problém mesta
Trenčín, ale aj štátu.
Preto pôjdem za predsedníčkou vlády, ministrami financií a dopravy a budem ich
žiadať, aby potrebné
investície zaradili do
štátneho rozpočtu na
budúci rok 2012,“
povedal primátor , ktorý sa chce oprieť o prísľub ministra dopravy Slovenskej republiky Ing. Jána Fígeľa, že sa bude zasadzovať sa vybudovanie estakády. Súčasne ďalej konštatoval,
že „z hľadiska záujmov mesta, kvality života v meste, jeho
výzoru a urbanistického riešenia považujem súčasné riešenia
za obrovský problém. Navrhované riešenie je katastrofa. Mesto na takýto model doplatí a ja sa nezmierim s konštatovaním,
že sa teraz už nedá nič robiť v rámci zmien schváleného variantu.
www.trencin.sk 05.05.2011
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pomocná evidencia 254/1/2011
V dňoch 12. a 13. mája 2011 sa konal na výstavisku Expo
Center Trenčín v poradí trinásty medzinárodný veľtrh práce,
ktorý zorganizovalo prostredníctvom siete Eures Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny. Tí, ktorí prišli na výstavisko
našli ponuku takmer 3.500 pracovných miest od niekoľkých
desiatok domácich a zahraničných zamestnávateľských agentúr. Okrem toho záujemcovia o prácu si mohli otestovať svoje
jazykové znalosti, znalosti práce na osobnom počítači, ako aj
nechať si vypracovať analýzu, ktoré im mohla zhodnotiť či
spĺňajú predpoklady na nimi vybranú pracovnú pozíciu.
Pri tejto príležitosti informovala médiá riaditeľka Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Ing. Zuzany Horníkovej o situácii v Trenčianskom okrese, keď v súčasnej dobe evidujú 4.420 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 7
% mieru nezamestnanosti. Mierny nárast evidovaných súvisí
s priebežným ukončovaním štúdia. Aktuálne je v Trenčíne aj
jedno hromadné prepúšťanie 42 pracovníkov na Mestskom
úrade v Trenčíne, kde sa znižujú stavy v rámci úsporných
opatrení.
Trenčianske noviny 16.05.2011
pomocná evidencia 276/1/2011
S obnovou hotela Tatra v Trenčíne začal investor na konci
minulého roka 2010 a práce by mali skončiť v lete budúceho
roka 2112. V tejto súvislosti sa objavujú sťažnosti Trenčanov,
ktorým sa nepáči nadmerná hlučnosť a prach, množstvo nákladných áut a neprehľadná dopravná situácia či žeriav, ktorý
prenáša betónové panely priamo nad hlavami okoloidúcich
ľudí.
Viacerí z nich sa preto obrátili na Inšpektorát práce
v Trenčíne. Ako uviedol inšpektor práce Jozef Plžik „podnety
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sa týkali najmä manipulácie žeriavom so zaveseným bremenom mimo ohradenia staveniska. Ľudia sa sťažovali, že firma,
ktorá má žeriav v prevádzke, nevykonáva žiadne opatrenia počas manipulácie so žeriavom mimo oplotenia. „Pri kontrole
tohto upozornenia bolo zistené, že dochádza skutočne
k porušovaniu predpisov a bremeno zavesené na žeriave svojou hmotnosťou ohrozuje ľudí. „Priestor ohrozený touto činnosťou nebol oplotený, na mieste neboli ani zamestnanci danej
spoločnosti, ktorí mali ľudí upozorniť na nebezpečenstvo
a naznačiť im prechod na druhu stranu po inom chodníku.“
Inšpektori budú podľa neho stavbu ďalej sledovať, ale už
teraz je jasné, že firma dostane pokutu za nedodržanie bezpečnosti pri práci a nariadení mesta a polície. Pokuta môže dosiahnuť až stotisíc eúr. Bude na uvážení inšpektorátu a miery
ohrozenia obyvateľov, v akej výške táto sankcia bude. Bezpečnostný technik stavebnej firmy, ktorá hotel rekonštruuje, sa
k problematike nechcel vyjadriť skôr, ako dostanú oficiálne
stanovisko Inšpektorátu práce.
Súčasťou rekonštrukcie je vytvorenie nových priestorov,
pribudne najmä hotelová hala, ktorá tu doteraz nebola. Z haly
budú prístupné ďalšie priestory, kaviareň, kongresová hala,
kasíno. Rekonštrukcia sa dotkne každej miestnosti. Okrem rekonštrukcie starých objektov pribudnú aj novostavby, v ktorých umiestnia technické zázemie, ale aj nové wellness centrum. Nová bude aj konštrukcia strechy, ktorá bude kópiou
pôvodnej.
Proti niektorým navrhnutým stavebným zásahom pôvodne
namietali pamiatkari, ale v súčasnosti podľa riaditeľky Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne PhDr. Evy Gazdíkovej prebieha všetko v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Výraznejšie zásahy, ako výmena celého krovu
a strešnej krytiny, si vyžiadal zlý stavebnotechnický stav toho
krovu. Na základe toho a tiež statických posudkov sme súhla222

sili, aby krov vymenili a postavili úplne nový. Zachovaná zostane celá fasáda, ako povedala Gazdíková, architektonické
prvky fasády sú zinventarizované a investor ich preto musí zachovať alebo reštaurovať.
Rekonštrukcia výrazne zasiahne dvorovú časť, ktorá bude
celá presklená. Dvorové fasády neboli historicky hodnotné,
preto pamiatkari súhlasili s takouto úpravou objektu. Dohodnúť sa musia ešte na tom, ako budú vyzerať vstupy do budovy.
Pamiatkari požadujú, aby boli historizujúce, investor má iné
predstavy. „Jednáme o tom, aby to bolo v súlade s tým, čo hovoria pamiatkari, ale aj tým, čo musí mať moderný hotel,“ povedal riaditeľ hotela Ladislav Firit.
Pôvodne boli náklady na rekonštrukcii desať miliónov eúr,
podľa Firita už teraz dosiahli 14 miliónov eúr.
Trenčianske noviny 30.05.2011
V Trenčíne dňa 28. júna 2011 slávnostne otvorili fabriku na
výrobu LCD modulov. Ide o najvýznamnejšiu investíciu v novodobej histórii mesta Trenčín a o jednu z najväčších na Slovensku v objeme 191 miliónov eúr taiwanskou spoločnosťou
AU Optronics. Závod v priemyselnej zóne Bratislavská začala
stavať na jar 2010, s veľkovýrobou začala v máji 2011.
Pred slávnostným otvorením sa uskutočnil pred vstupnou
halou do AU Optronics rituál podľa taiwanských
zvykov,
v ktorom si uctili svojich bohov bohatým
prestretým stolom, na
ktorom boli umiestnené dobroty z domácej kuchyne i plody mora, ovocia, do223

mácich zvierat, vína a alkoholu. Pri rozjímaní nechýbali tradičné zapálené voňavé paličky.
Mesto Trenčín si spoločnosť vybrala ako miesto svojho
druhého závodu v Európe. Ako povedal prezident AU Optronics Paul S.L. Peng, o investícii v Trenčíne rozhodla jedinečná strategická poloha krajina v strede Európy a bezpečné hospodárske prostredie. „Dôležitým lákadlom je konkurencieschopná pracovná sila,“ povedal Peng, ktorý závod slávnostne
otvoril spolu s premiérkou Slovenskej republiky Ivetou Radičovou za prítomnosti početných hostí – vedúceho kancelárie
Taiwanu na Slovensku Davida Nan-Tang Lee, vedúci divízie
LCD panelov AU
Optronics Paul S.L.
Peng,
generálny
riaditeľ
pobočky
AU
Optronics
v Trenčíne
LiCheng Lu, ministra
priemyslu Slovenskej
republiky
PhDr. Juraja Mišvýrobná činnosť novej prevádzky sa začala v máji 2011
kova,
predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka,
exprimátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a ďalších
hostí. Premiérka skonštatovala, že pre vládu je podstatné vytvorenie tritisíc pracovných miest. Na Slovensku je to tretia
firma z Taiwanu, ale s AU Optronics ide o prvý veľký projekt
a dúfame, že nie posledný, lebo dobrá skúsenosť znamená inšpiráciu pre ďalších investorov v Taiwane.
Podľa šéfa agentúry Sario Róberta Šimončiča rokovania s
Taiwancami trvali rok a pol, kým sa rozhodli pre Slovensko.
Zaujímavá pre nich bola najmä poloha mesta. „Je to lokalita s
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dobrým prístupom a napojením na infraštruktúru.“ Investor
dostal štátnu pomoc v sume 38 miliónov eúr, z ktorej sedem
miliónov eúr predstavujú daňové úľavy a zvyšok dotácia na
technológie. Šimončič však nepredpokladá, že by sa firma po
uplynutí päťročných daňových prázdnin vybrala inde. Investor
tohto typu hľadá naozaj miesto, kde sa usadí. Pre AU Optronics je Trenčín centrum v Európe a je malá pravdepodobnosť,
že by európsky trh opustila.
Plocha výrobného závodu je dvadsať hektárov, za plnej
prevádzky v roku 2012 plánujú vyrábať mesačne 240-tisíc
produktov a predpokladá sa, že zamestnajú tritisíc zamestnancov. Trenčín je však dlhodobo lokalita so štatisticky nízkou
mierou nezamestnanosti v porovnaní so slovenskou. Aktuálna
situácia je okolo 7 %. Ako informovala riaditeľka trenčianskeho úradu práce Zuzana Horníková, vo firme sa zamestnalo od začiatku náboru na pozíciu výrobný pracovník, vo februári roku 2011, 173 ľudí.
„Mzda bude päťsto eúr. Už dnes priemerná mzda prvých
sedemsto zamestnancov je vyššia ako je priemer Slovenska,“
dodala premiérka Iveta Radičová.
Na slávnostnom otvorení konštatoval primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, že pre mesto Trenčín
je to deň „D“, kedy sa spoločnosť AU
Optronics otvorila mestu Trenčín
a Slovensku. Je to významný deň pre
mesto Trenčín, ktorý považuje za zaprimátor Mesta Trenčín Mgr. R. Rybníček
čiatok moderného hospodárskeho rozvoja mesta. Poďakoval sa i bývalému vedeniu Mesta Trenčín
v čele s primátorom Ing. Branislavom Cellerom, že sa mu podarilo umiestniť v Trenčíne túto významnú investíciu. Pre
Mesto Trenčín je spoločnosť AU Optronics nielen obchodným
partnerom, ale predovšetkým priateľom, lebo s jej príchodom
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znamená to aj príchod do nášho mesta novej kultúry a niečoho
nového, nepoznaného, čo môže najbližšej budúcnosti ovplyvniť rozvoj kultúrno-spoločenského života. Mesto Trenčín
a Slovenská republika sa snaží vytvárať pracovné príležitosti
pre všetkých občanov Slovenska. Ubezpečil predstaviteľov
spoločnosti, že Mesto
Trenčín vytvorí optimálne podmienky pre
rozvoj spoločnosti, aby
ste boli v Trenčíne spokojní a aby sme spolu
rozvíjali toto mesto
a túto krajinu. Želám
vám zdravie, želám vám
pokoj, želám vám radosť, teším sa na vzájomnú spoluprácu
a bude dobrým príkladom spolupráce pre celé Slovensko.
vlastné poznámky
Prevádzkovateľ Centra seniorov na Sihoti Milan Gabrhel
sa stal pre mesto Trenčín nedôveryhodným partnerom a preto
sa rozhodlo vypovedať mu zmluvu o výpožičke. „Budovu si
vezmeme do vlastnej prevádzky a vlastnými silami budeme
centrum prevádzkovať. Človek, ktorý má túto budovu od mesta vo výpožičke,
v nej zároveň podniká a má tam sídlo
dvoch asociácií.
Okrem toho plánovanú dotáciu viac
ako päťtisíc eúr,
ktoré mu Mesto
Trenčín poslalo na
účet, stiahla banka,
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pretože Milan Gabrhel mal dlhy. Doteraz Mesto Trenčín platilo všetky energie a ešte dávalo ročne asi 20 tisíc eúr na činnosť. Takýto vzťah podľa mňa pre mesto nemá žiadny významnejší efekt,“ uviedol Mgr. Richard Rybníček s tým, že
Centrum seniorov na Sihoti Mesto Trenčín neruší, ale naopak
chcú rozšíriť jeho činnosť.
Milan Gabrhel sa bráni, že plní všetky podmienky zmluvy
s mestom. To, že je pre nich nedôveryhodným partnerom vraj
sám netušil. Peniaze, ktoré mu Mesto Trenčín poslalo, neprepadli, ale iba vyrovnali kontokorentný účet, z ktorého čerpal
v čase, keď nemal dotáciu od mesta. „Keď peniaze prišli, len
vyrovnali účet. Žiadne zablokovanie nebolo,“ tvrdí Milan Gabrhel. Pedikúra, manikúra a kaderníctvo, v ktorých Milan Gabrhel podniká, vraj sídlia v časti, ktoré spravuje Mestské hospodárstvo Trenčín, a za ktorú platia riadny nájom. Zarobené
peniaze putujú na prevádzku Centra seniorov.
„My chránime centrum seniorov pred ľuďmi, ktorí sa tam
chcú neoprávnene nasťahovať,“ reagoval Milan Gabrhel. Podľa neho chce viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková
umiestniť do Centra seniorov riaditeľku Kultúrneho centra Sihoť Ivetu Matejkovú.
Kultúrne centrum Sihoť sa malo skutočne sťahovať do
priestorov centra seniorov, na čo dostala
Iveta Matejková ešte
v apríli 2011 ústny
prísľub od primátora. „My už dva roky
nedostávame
od
Mesta Trenčín žiadnu dotáciu a sídlime
v komerčných priestoroch. Tento rok bolo dohodnuté, že sa presťahujeme do
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Centra seniorov a budeme tie priestory užívať spoločne,“
uviedla Matejková s tým, že na základe dohody dala výpoveď
v nájme na priestory, kde dovtedy Kultúrne centrum Sihoť sídlilo. S presťahovaním mal vraj súhlasiť aj Milan Gabrhel. Keď
sa však chcela s vecami presťahovať, nepustil ju tam, pretože
nemala oficiálne povolenie od Mesta Trenčín.
Viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková označila jej konanie za unáhlené, pretože jej nikto nedal mandát na sťahovanie.
O novom prevádzkovateľovi Centra seniorov bude rozhodovať výberové konanie a mestské zastupiteľstvo.
Milanovi Gabrhelovi začala plynúť šesťmesačná výpovedná lehota, priestory by tak mal opustiť na konci tohto roka.
Matejková potvrdila, že má naďalej záujem priestory v Centre
seniorov, aj preto, že Kultúrne centrum Sihoť zostalo bez strechy nad hlavou.
www.sme.sk 18.07.2011
pomocná evidencia 443/1/2011
Dňa 31. augusta 2011 o 10.00 h v areáli Správy ciest v
Trenčíne na Brnianskej ulici slávnostne odovzdali do užívania
techniku na zimnú a bežnú údržbu ciest. Dodávka techniky sa
realizovala na základe
uznesenia Zastupiteľstva
Trenčianskeho
samosprávneho kraja a následnej úspešnej verejnej
súťaže. Predmetom dodávky bolo 11 ks podvozkov nákladného automobilu - nosičov výmenných nadstavieb a
64 kusov rôznych nadstavieb na tieto podvozky. Išlo napríklad
o 11 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom od
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podvozku, o 3 ks univerzálnej výmennej nadstavby prispôsobenej v zime na posyp inertným materiálom a v lete na opravy
ciest, o 6 ks univerzálnej výmennej nadstavby prispôsobenej v
zime na posyp inertným materiálom a v lete na vysprávky
ciest obaľovanou zmesou, o 11 ks sklápacích korieb a o 11 ks
čelne nesených snehových radlíc. Uvedená technika veľkou
mierou prispeje ku skvalitneniu a urýchleniu zimnej a bežnej
údržby ciest na cestách
Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Dodávateľom
predmetnej techniky bola firma KOBIT-SK, s.r.o.
Dolný Kubín. Cena za
dodávku vyššie uvedenej
techniky
predstavuje
čiastku 3, 410.304,00 eúr
s DPH. Celú čiastku prefinancoval Trenčiansky samosprávny
kraj zo svojho rozpočtu.
www.tsk.sk 31.08.2011
Bezplatný seminár pre podnikateľov z Trenčína a okolia sa
uskutočnil dňa 11. októbra 2011 v priestoroch Regionálneho
poradenského a informačného centra v Trenčíne. Na seminári
podnikatelia získali praktické rady a skúsenosti ako zlepšiť
svoje postavenie na trhu a čo všetko môžu urobiť preto, aby
ich podnikanie malo úspech. Dozvedeli sa ako efektívne predávať svoje produkty a služby, ako ušetriť náklady na svoje
podnikanie. Seminár bol určený nielen pre manažérov, majiteľov menších firiem či začínajúcich podnikateľov, ale aj pre
zamestnancov pôsobiacim v oblasti ľudských zdrojov či marketingu.
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Mnohí manažéri si dnes uvedomujú, že získanie a udržanie
si kvalitných ľudí je hlavným faktorom úspechu v podnikaní,
pričom nezabúdajú ani na životné prostredie. Mať zodpovednú
firmu je náročné, ale každej spoločnosti sa oplatí mať spokojných a kvalitných zamestnancov, dodávateľov i zákazníkov.
Trenčianske noviny 10.10.2011
pomocná evidencia 581/2/2011
Originálnym časostrojom a novými výzvami na ďalších
168 rokov sa prezentovalo Mesto Trenčín na medzinárodnom
festivale architektúry a urbanizmu Architecture Week 2011 v
Prahe od 10. do 24. októbra 2011. Na slávnostnej vernisáži sa
zúčastnil primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček
s viceprimátorkou Mgr. Renátou Kaščákovou.
Trenčiansku prezentáciu v Letohrádku kráľovnej Anny na
Pražskom hrade pomenovali Pražania „Trenčiansky orloj“.
Trenčín sa v Prahe prezentoval ako univerzálne mesto, pričom
architekti Ing. arch. Martin Beďatš a Ing. arch. Dušan Šimun využili prvky Priestor, Čas a Človek. Tieto prvky využili
ich zakomponovaním do renesančného hodinového stroja zo
16. storočia, ktorý bol kedysi umiestnený v mestskej veži. Pripevnili naň tri hodinové kolesá, pričom na jednom bol zobrazovaný letopočet, na druhom piktogram zobrazujúci človeka v
meste a tretie koleso priestor zobrazovalo urbanistické prostredie, teda trenčiansku architektúru. „Tieto tri kruhy sa prekrývali na obrazovke ukazujú Trenčín v rôznych životných
tematických okruhoch od roku 179 n. l., ktorým sa vďaka
známemu rímskemu nápisu história Trenčína datuje, do roku
2179, ktorý dopĺňa odvážna metaforická prezentácia Trenčana
Matúša Mišáka, ktorý nechal mesto zastavať známymi svetovými stavbami.“
Pre mesto Trenčín je podobná prezentácia dôležitá aj z hľadiska plánovanej revitalizácie centra mesta Trenčín, najmä ná230

brežia, ktoré bude mať pod odborným dozorom urbanista svetového mena Ing. Peter Gero. Ten už prisľúbil, že v rámci svojich odborných kontaktov pomôže k tomu, aby konečná architektonická súťaž na revitalizáciu nábrežia a celého centra mesta sa dostala na stôl k renomovaným ateliérom minimálne zo
strednej Európy.
Medzi krajskými mestami na Slovensku nie je mesto, ktoré
by v súvislosti s plánovanou modernizáciou železničnej trate
čakala veľká prestavba centra mesta, pričom najväčšou výzvou pre architektov a hlavne urbanistov je územie nábrežia
medzi Váhom a historickým centrom mesta tak, aby obyvateľ
alebo návštevník mesta Trenčín prešiel bez akýchkoľvek bariér od Trenčianskeho hradu až k Váhu cez verejný priestor,
ktorý bude hodnotný aj pre ďalšie generácie.
V rámci piateho ročníka festivalu „Architecture Week
2011“ sa v Prahe sa predstavilo 32 štátov sveta, medzi nimi aj
mestá krajín V4. Slovensko zastupovali okrem Trenčína mestá
Košice, Prešov, Žilina a Bratislava. Ide o najväčšiu prehliadku
architektúry v Prahe, kde sa podarilo získať modely a prezentácie od Zahy Hadid, Normana Fostera, Renza Piana, Borise
Podreccy alebo napríklad Tadaa Anda a mnoho ďalších.
www.sme.sk 16.10.2011
pomocná evidencia 599/1/2011
Letné kúpalisko v Trenčíne zarobilo do mestskej kasy v
letnej sezóne roka 2011 20.000 eúr. Navštívilo ho približne
44.000 ľudí. Ako uviedol vedúci útvaru interných služieb Ing.
Benjamín Lisáček, celkové príjmy kúpaliska predstavovali
tento rok 95.000 eúr a výdavky 75.000 eúr. Mesto Trenčín
môže byť napriek nepriaznivému letnému počasiu spokojné.
Otvorenie letného kúpaliska mesto plánovalo na 1. júla 2011,
ale pre nepriaznivé počasie sa tak stalo až 7. júla 2011. Našťastie festival Bažant - Pohoda už tradične zlepšil návštevnosť a tým aj tržbu, zhodnotil prevádzkovateľ plavárne Ľudo231

vít Prívara. Letnú sezónu plaveckú sezónu ovplyvnil mimoriadne horúci mesiac august. Sezóna sa oficiálne skončila 5.
septembra 2011, keď kúpalisko bolo otvorené 40 dní.
V Trenčíne nebola zatiaľ otvorená nová letná plaváreň, lebo jej chýbajú inžinierske siete. Či sa tak stane na budúci rok
je vo hviezdach.
www.sme.sk 23.10.2011
pomocná evidencia 621/1/2011
Mesto Trenčín k 30. septembru 2011 znížilo záväzky o 6
miliónov eúr a súčasne znížilo výšku faktúr po lehote splatnosti z takmer 14 % na začiatku roka 2011 na 1,21 %.
Hranica pre vyhlásenie ozdravného režimu a nútenej správy
je 15 %. Nútená správa teda momentálne mestu Trenčín podľa
nehrozí. Táto skutočnosť sa dosiahla šetrením, prísnou finančnou disciplínou, splácaním existujúcich záväzkov a dohodami
s veriteľmi, z ktorých vzniklo viac ako 24 dohôd o splácaní
dlhu, povedal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Zároveň pripomenul, že Mestu Trenčín naďalej chýba
5 miliónov eúr v kapitálových príjmoch, ktoré mesto môže
naplniť len predajom majetku alebo tým, že štát mestu vyplatí
financie, ktoré súvisia s modernizáciou železničnej trate, výstavbou nového mosta, alebo refundáciou úspešných europrojektov pri rekonštrukcii základných škôl.
„Keďže mesto Trenčín musí mať ku koncu roka 2011 vyrovnaný rozpočet, má pripravený aj rezervný plán v spolupráci
s bankami. Príjmy mesta sa k 30. septembru 2011 plnili len na
65,3 %, kapitálové príjmy mali výpadok vo výške 5 miliónov
eúr.
„Kapitálové výdavky a splátky úverov financujeme predovšetkým z kontokorentného úveru vo výške 2,6 miliónov eúr,
preklenovacích úverov a bežných príjmov. Kontokorentné
úvery a preklenovacie úvery musí mesto do konca roka 2011
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splatiť, teda mesto je odkázané na kapitálové príjmy. Celkové
výdavky boli čerpané vo výške 19,9 miliónov eúr, bežné výdavky predstavujú 15,9 milióna eúr.
www.sme.sk 21.10.2011
pomocná evidencia 622/1/2011
Od 11. do 14. októbra 2011 sa konal 17. ročník veľtrh Elo
Sys na trenčianskom výstavisku Expo Center a.s., ktorá sa stala dejiskom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií. Tento veľtrh sa počas svojej histórie vyprofiloval na medzinárodne uznávané podujatie,
najvýznamnejšie a najväčšie tohto druhu v rámci Slovenskej
republiky. Elo Sys napriek zložitým vonkajším ekonomickým
podmienkam si drží pozíciu výstavníckeho podujatia so stabilnou vysokou úrovňou obsadenej výstavnej plochy, s narastajúcim počtom odbornej návštevnosti a stálym posilňovaním
svojho medzinárodného charakteru. Na veľtrhu sa v tomto roku predstavili zahraničné firmy z Českej republiky, Poľska,
Maďarska, Rakúska, Veľkej Británie, Nemecka a Holandska.
Veľtrh Elo Sys si našiel svoje miesto aj v kalendári prezentácií
významných nadnárodných korporácií, ktoré sa na ňom každoročne zúčastňujú aj prostredníctvom svojich slovenských
zastúpení. S najväčšími expozíciami sa v roku 2011 na výstavisku Expo Center v Trenčíne predstavili firmy Stredoslovenské elektrotechnické závody Krompachy, ABB, Hasma, IES,
Lapp Kabel, Rittal, SAT Systémy - dcérska spoločnosť firmy
Siemens, Schrack technik, PPA Control a ďalšie.
Záštitu nad veľtrhom aj tento rok prevzalo Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky. Významnou pozitívnou
črtou tohto podujatia je úzke prepojenie kontraktačnoprezentačnej úlohy veľtrhu s teoretickým zázemím, vedou
a výskumom. Veľkú zásluhu na udržiavaní vysokej úrovne
veľtrhu Elo Sys mali odborní garanti – Zväz elektrotechnické233

ho priemyslu Slovenskej republiky, Fakulta elektrotechniky a
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Slovenské elektrárne, a.s., Slovenský elektrotechnický zväz Komora elektrotechnikov Slovenska, Únia slovenských elektrotechnikov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne, ktorí s cieľom skĺbiť vedu a prax obohatili program
veľtrhu o kvalitné odborné sprievodné podujatia.
K veľtrhu Elo Sys už roky neodmysliteľne patria súťaže
„Elektrotechnický výrobok roka“, „Ekologický počin roka“,
„Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys“, „Konštruktér roka“
a „Unikát roka“, ktoré organizuje Zväz elektrotechnického
priemyslu Slovenskej republiky.
Veľtrh Elo Sys poskytol priestor aj mladej generácii
a venoval sa mladým talentom. Každý deň študenti Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave zo Stuba Green Team prezentovali svoj projekt študentskú elektroformulu – „Zelený
tím pre zelenú budúcnosť“. Organizovalo sa stretnutie študentov elektrotechnických stredných odborných škôl na tému
„Deň elektro odpadu“. Počas záverečného dňa veľtrhu sa
uskutočnil 33. ročník celoslovenského finále technickej súťaže
mladých elektronikov.
Novinkou tohto ročníka bol 4. ročník súťaže pre základné a
stredné školy v Slovenskej republike Technická olympiáda
3V. Cieľom tejto súťaže bolo prispieť k posilneniu technického myslenia u žiakov končiacich základnú školu a u študentov
stredných odborných škôl, orientovaných na elektrotechniku,
zatraktívniť technické disciplíny a zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a výskum.
O výsledkoch súťaží rozhodla komisia pod vedením prof.
Ing. Viktora Smieška, PhD. takto :
Unikát roka 2011
bol udelený spoločnosti Andis spol. s.r.o. Bratislava za vytvorenie palubného počítača BS 100, A8000KCP za garancie
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Ing. Vladislava Valenta. Zariadenie prispieva k zvýšeniu ekonomiky, efektívnosti a bezpečnosti hromadnej dopravy
Konštruktér roka 2011
udelila Kolektívu vedený Ing. Dušanom Kravcom
z Výskumného ústavu jadrovej energetiky Trnava za Manipulátor na kontrolu závitových otvorov parogenerátorov pod
typovým označením DIZAP-PG440.
Zariadenie sa vyznačuje bezpečnou, spoľahlivou
a ekonomickou detekciou materiálových defektov závitových
otvorov parogenerátorov VVER440.
Elektrotechnický výrobok roka 2011
prvé miesto získal výrobok – Typová rada fotovoltických
(FV) invertorov AMON s výkonom do 5 kW, určených pre
stavbu elektrární na strechách rodinných domov, pripájaných do distribučnej siete
Výrobok podporuje súčasný trend budovania fotovoltických zdrojov elektrickej energie pre rodinné domy a obsahuje
rad pôvodných riešení zlepšujúcich jeho technické parametre
čestné uznanie získal výrobok – Tepelne vodivá zalievacia
hmota na lepenie chladičov pre výkonové polovodičové
prvky trakčných systémov
Výrobok výrobok predstavuje zalievaciu hmotu s mimoriadnymi elektroizolačnými vlastnosťami pre výkonové polovodičové prvky.
Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2011
V tejto kategórii sa komisia rozhodla udeliť dve ceny bez
udania poradia:
- Spoločnosti Niko Slovakia spol. s r.o., Bratislava za exponát „Úsporná elektroinštalácia Niko Home Control“
Výrobok umožňuje užívateľovi aktívne prispievať k úspore
energie.
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- Spoločnosti Schrack Technik s.r.o., Bratislava za exponát
„Univerzálny elektronický elektromer s rozšíreným záznamom elektrických veličín LZQJ-XC-LOG“
Výrobok umožňuje zaznamenávanie elektrických veličín
a ich následnú analýzu vedúcu k efektívnejšiemu odberu
elektrickej energie.
Ekologický počin roka 2011
Ocenenie prevzala spoločnosť Bratislavské energetické závody Bratislava, divízia Transformátory.
Najlepšia expozícia veľtrhu Elo Sys 2011
Túto cenu udelilo výstavisko Expo Center a.s.
1. miesto: Niko Slovakia, spol. s.r.o.
realizátor: Loco Expo s.r.o., Trenčín
2. miesto: ABB, s.r.o.
realizátor: Topografik, s.r.o., Lelekovice
3. miesto: SAT Systémy automatizačnej techniky, s.r.o.
realizátor: EVENT & FAIR, s.r.o Bratislava
Čestné uznanie: RITTAL s.r.o.
realizátor: Atypic, s.r.o. Dolný Kubín
vlastné poznámky
pomocná evidencia 635/1/2011
Na výstavisku Expo Centrum sa uskutočnil v dňoch 10.
a 11. novembra 2011 už tretí ročník veľtrhu práce „Job Forum“. Veľtrh bol určený všetkým, ktorí hľadajú stálu prácu,
prípadne brigádu bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracovné
skúsenosti. Bol určený študentom stredných a vysokých škôl,
absolventom, nezamestnaným i zamestnaným. Na veľtrhu sa
predstavili zamestnávatelia z celého Slovenska i zamestnávatelia ponúkajúci prácu v zahraničí, personálne agentúry,
vzdelávacie agentúry, jazykové školy, poradenské a konzultačné spoločnosti a štátne inštitúcie. Počas veľtrhu si mohli
návštevníci otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počíta236

čových zručností a znalostí. Ďalšími prednáškami bolo zoznámiť sa ako zakladať živnosť, ako podporuje štát pri podnikaní, ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Na veľtrhu sa
prezentovali zamestnávatelia a inštitúcie v polhodinových
blokoch.
vlastné poznámky
Trenčín mal na začiatku roka 2011 dlh približujúci sa k štyridsiatim miliónom eúr a na jedného obyvateľa vtedy predstavoval sumu 714 eúr. Za desať mesiacov klesla zadlženosť
mesta Trenčín o sedem miliónov eúr.
V prvých mesiacoch roka 2011 hrozilo mestu Trenčín zavedenie ozdravného režimu a nútená správa pre dlhy. Ako
skonštatoval primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, podarilo sa od začiatku roka 2011 šetrením, prísnou finančnou disciplínou, splácaním existujúcich záväzkov a dohodami s veriteľmi, s ktorými mesto uzavrelo viac ako 24 dohôd
o splácaní dlhu znížiť dlh o sedem miliónov eúr. Zároveň dodal, že v súčasnosti nemá mesto žiadne faktúry po lehote
splatnosti. Tieto skutočnosti umožnili, že sa nemusela zavrieť
športová hala, zimný štadión či kultúrne strediská.
Pre nehospodárne nakladanie s majetkom podalo mesto dva
podnety na neznámeho páchateľa. Polícia na popud Krajskej
prokuratúry v Trenčíne začala trestné stíhanie vo veci trestných činov podvodu a zneužitia právomocí verejného činiteľa.
Treba dodať, že naďalej sa eviduje výpadok v kapitálových
príjmoch vo výške 5,6 milióna eúr. Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu potrebuje mesto predávať majetok. „Chcem dosiahnuť, aby sme neboli závislí na predaji majetku, ale robíme
všetko preto, aby sme mesto ozdravili,“ dodal primátor.
Hlavná kontrolórka Ing. Libuša Zigová, v správe o výsledkoch kontroly, ktorú predložila 24. novembra 2011 poslancom na zasadnutí mestského zastupiteľstva odporučila mes237

tu, aby pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami
vychádzalo z reálnych potrieb, zameralo sa na minimalizáciu
výdavkov rozpočtu a verejné finančné prostriedky používalo
len na krytie nevyhnutných potrieb pre zabezpečenie fungovania v samospráve.
www.sme.sk 27.11.2011
pomocná evidencia 679/1/2011
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Kultúrno – spoločenský život
Dňa 4. januára 2011 sa zišla odborná porota, aby vyhodnotila fotografie, ktoré boli zaslané do súťaže „Trenčiansky kraj
inými očami“. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 237 čiernobielych a farebných fotografií od 42 autorov. Do kategórie
„Život kolo nás“ bolo prihlásených 63 fotografií, do kategórie
„Krajina“ 83 fotografií, do kategórie „Architektúra“ 45 fotografií a do kategórie „Reportážna fotografia“ 38 fotografií.
Porota na záver vyhodnotenia súťaže konštatovala, že
v mnohých fotografiách bolo
veľa kompozičných a myšlienkových námetov. Z každej kategórie boli vybraté tri fotografie, ktorých autori najlepšie
zvládli námet kompozične,
technicky a majú výpovednú
hodnotu. Výsledky súťaže budú vyhlásené na veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour v Bratislave dňa 20.januára
2011.
www.tsk.sk 10.01.2011
pomocná evidencia 4/1/2011
K napožičiavanejším knihám v roku 2010 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne patrili najmä tituly
z odbornej literatúry. V desiatke najžiadanejších kníh boli iba
tri tituly z beletrie. Najžiadanejším titulom bol „Personálny
manažment“ od Anny Kachaňákovej. Druhé miesto v rebríčku najpožičiavanejších kníh roka patrilo románu Jerome
Salingera „Kto chytá v živote“. Na ďalších šiestich miestach
sa umiestnili tituly odbornej literatúry najmä z ľudských zdro239

jov a sociálnej politiky. Druhý titul z beletrie získal román
najčítanejšej slovenskej autorky Táne Keleovej – Vasilkovej
„V sieti pavučín“. Na desiatom mieste v rebríčku sa umiestnila
kniha „Sladko v ústach“ od trenčianskej rodáčky Barbory
Kardošovej.
Trenčianske noviny 17.01.2011
pomocná evidencia 19/2/2011
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
a Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne uskutočnili v oktáve vianočných sviatkov „Trojkráľový koncert“,
v ktorom učinkovali spevácky zbor Piarisimo, Detský spevácky zbor, Sláčikový orchester a Komorný orchester zložený
z absolventov za dirigovania Aleny Piatkovej a Martina Holúbka. Stalo sa už tradíciou, že tento koncert prináša trenčianskemu divákovi a návštevníkovi veľkú duševnú pohodu. A veru toto tvrdenie sa aj tento rok potvrdilo. Preplnený piaristický
kostol Františka Xaverského s nadšením tlieskal výkonom
mladých hudobníkov, spevákov a sólistov.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 115/1/2011
Do 9. januára 2011 mali možnosť návštevníci Domu umenie
v Bratislave navštíviť výstavu výtvarných a literárnych prác
účastníkov už troch ročníkov medzinárodného výtvarnoliterárneho sympózia „Ora
Et Ars – Skalka“. Výstava,
ktorej hlavným organizátorom bolo Mesto Trenčín
a spoluorganizátormi Trenčiansky samosprávny kraj
a Farský úrad Skalka nad
Váhom
bola
doplnená
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o bannerové prezentácie katalógov jednotlivých ročníkov
sympózií. Sugestívnym grafickým spracovaním a fotodokumentáciou týchto katalógov sa návštevníkom výstavy priblížil
jedinečný historický, duchovný či sakrálny skvost a genius loci starobylého areálu Veľkej a Malej Skalky. Novinkou posledného sympózia v roku 2010 bola okrem katalógu aj literárna príloha pod názvom „Okno“, v ktorej dostali priestor regionálni a renomovaní literáti. Vystavené výtvarné a literárne
diela sa stali výsledkom tvorivého snaženia v stretnutí domácich a zahraničných výtvarníkov a literátov, ktorí sa počas
troch ročníkov sympózia nechali inšpirovať „mystériom“ prítomnosti aj minulosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku. Farbou, dlátom či
umeleckým slovom sa pokúsili vyjadriť vlastný pohľad
na Veľkú a Malú Skalku, na
ich okolie, krajinu a tým
nadviazať na stredoveké legendy o sv. Svoradovi – Andrejovi a Beňadikovi. Spojením sakrálneho a duchovného vnímania sa im vytvorila možnosť prezentovať Skalku ako miesto nezameniteľného
a stáročiami overeného odkazu týchto svätcov nášmu storočiu,
ako miestu duchovnej obnovy a bohatej umeleckej inšpirácie.
vlastné poznámky
Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín filatelistu, recitátora, publicistu a organizátora kultúrnych podujatí
Iva Velikého sa dňa 12. januára uskutočnila v priestoroch Posádkového klubu Trenčín vernisáž výstavy pod názvom „Moja pocta poštovej známke“.
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Na vernisáže výstavy sa zúčastnila početná skupina návštevníkov, ktorých prezentovali priaznivci poštovej známky, členovia Klubu filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín a početná skupina osobných priateľov Iva Velikého.
Významnú kultúrno – osvetovú činnosť,
hlavne na úseku filatélie vyzdvihol nestor trenčianskych filatelistov Jozef Korený. Organizátorom za zorganizovanie
úprimne so slzami v očiach poďakovala
Manželka nebohého Iva Velikého Mgr.
Zuzka Veliká. V ďalšej časti príhovoru
priblížila svoj život po boku manžela,
ktorý sa niesol v harmonickom spolunažívaní a v starostlivosti
o milované deti. Žila v tieni svojho muža, ale ho všemožne
podporovala a povzbudzovala v jeho aktivitách v oblasti kultúry.
Návštevníci výstavy si mohli vzhliadnuť filatelistické exponáty zo zbierky Iva Velikého, na známkach ktorých boli prezentovaní bratia Čapkovci, prezidenti Československej republiky a Českej republiky, Milan
Rastislav Štefánik, Alfonz Mucha, Napoleon Bonaparte, nositelia Nobelovej ceny, slovenské
a české výtvarné umenie či velikáni českej a slovenskej literatúry.
vlastné poznámky
Trenčianske noviny 17.01.2011
pomocná evidencia 19/3/2011
Takmer 2.400 psov prihlásili ich majitelia do 14. ročníka
Medzinárodnej výstavy psov, ktorá sa uskutočnila v dňoch
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22. a 23. januára 2011 za účasti 250 plemien. Táto výstava
každoročne otvára výstavnú sezónu na výstavisku Expo Center. Na výstavu bolo prihlásených takmer dvetisíc štyristo
psov, keď najpočetnejším plemenom boli Golden Retriever,
Rhodesian Ridgeback a Labrador Retriever. Vystavovatelia
prihlásili aj málo vyskytujúce sa plemená ako Schapendoes,
Poľský poľovný pes a zatiaľ neuznané plemeno Biewer Yorkshire Terrier.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 22/1/2011
Neúnavná literárna autorka Katarína Hudecová z Trenčianskych Teplíc vydala ďalšie
dve knižky – prírodnú lyriku
„Nebobelásky“ a druhé rozšírené
vydanie próz „Pozbierané pri
cestách“, ktoré boli prezentované
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku ako prvé v tomto roku. K
čitateľom nové literárne diela dňa 19. januára 2011 vypravili
autorka nových kníh Katarína Hudecová, publicistka a novinárka Vlasta Henčelová a Silvia Havelková z Mestského
úradu v Trenčianskych Tepliciach. „Krstili“ sa symbolicky,
nežnými modrými kvietkami a kamienkami. Počet vydaných
kníh Kataríny Hudecovej dosiahol úctyhodnú dvadsiatku, čo
je dôkazom jej všestranného
talentu, ktorý dokáže zaujať
rovnako poéziou, prózou, hudobnými textami a epigramami. Obyvatelia Trenčianskeho kraja jej tvorbu poznajú
nielen z regionálnych novín,
ale i ako textárku populár243

nych. Všetky knižky od roku 1965 autorka vydala vo vlastnom
náklade Hojná účasť na stretnutí potvrdila, že knihy Kataríny
Hudecovej vedia stále potešiť.
vlastné poznámky
Trenčianske noviny 24.01.2001
pomocná evidencia 24/1/2011
V obchodnom centre Max v Trenčíne bola dňa 27. januára
2011 vernisáž výstavy prievidzského výtvarníka Romana
Turcela pod názvom „Priestor pre Desatoro“. silná vôňa kadidla, hudba a chuť
omšového vína dotvárali otvorenie kontroverznej výstavy. Roman Turcel nie je pokrstený, ale sám tvrdí, že veriacim je. Verí
v dobro ľudí, v univerzálny vyšší princíp,
verí v desatoro prikázaní. Zamýšľala sa
nad tým, že ľudia, ktorí praktizujú vieru
málo rozmýšľajú o tom, čo robia a možno
ani nevedia, čo im prináša. Prikázania
stvárňuje v desiatich obrazoch. Autor na obrazoch prostredníctvom postavy kňaza prináša kritický pohľad
na dnešnú katolícku cirkev i na súčasný život
veriacich ľudí. V jeho tvorbe dominujú témy
zamerané na hľadanie trvalých hodnôt. Táto
výstava je jedinečná, pretože je pripravená
technológiou domaľby stereoskopických fotografií pre 3D projekciu, ktorých autorom je
Miroslav Kormoš. Autor vyslovuje svoj názor, že moderné umenie dnes nemá funkciu
portrétovania ľudí, ale nastoľovať otázky.
Trenčianske noviny 24.01.2011, 07.02.2011
pomocná evidencia 24/3/2011, 53/1/2011
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Dňa 29. januára 2011 sa premietal v ArtKine Metro
v Trenčíne dlhometrážny film o výnimočnej ceste Divadla
z Pasáže do Spojených štátov pod názvom „Chránené územie“.
Divadlo z Pasáže je jediným divadlom na Slovensku, ktoré
pracuje so zdravotne postihnutými hercami, ktorí tak dostali
možnosť vystúpiť z anonymity ústavných zariadení.
Hranice ich schopností sú
oveľa ďalej, ako väčšina ľudí
predpokladá. Film „Chránené
územie“ vznikol počas vycestovania súboru do Spojených
štátov amerických v roku
2009 s jedným so svojich predstavení na trojtýždňové turné.
Film mal svoju festivalovú premiéru dňa 10. novembra 2010
v Bratislave v rámci Medzinárodného filmového festivalu
„Bratislava 2010“.
Premietanie v Trenčíne bolo svojím spôsobom jedinečné,
pretože v Trenčíne
je jedna z domovských občianskeho
združenia DogDocs,
ktorého zakladajúcimi členovia sú aj
tvorcovia filmu režisér Adam Hanuljak a kameraman Peter Kotrha, ktorí na
premietaní v Trenčíne zúčastnili.
Trenčianske noviny 24.01.2011, 07.02.2011
pomocná evidencia 24/2/2011, 54/1/2011
Posádkový klub v Trenčíne usporiadal dňa 4. januára 2011
vernisáž zaujímavej výstavy vo svojich výstavných priesto245

roch pod názvom „Retro 2011“. Výstava svojím zámerom
zaujala, pretože išlo o výstavu úžitkových predmetov, ktoré už
stratili svoje opodstatnenie na používanie v domácnostiach alebo
na pracoviskách svojich užívateľov. Výstava umožnila našim starším občanom vrátiť sa do obdobia
na začiatok 20. storočia a porovnať úžitkové predmety vtedajšej doby s úžitkovými predmetmi súčasnej dobe používanými.
To isté platilo aj o mladej generácii, keď si mohla vychutnať
trendy vývoja najmä úžitkových predmetov technického charakteru. Veľkému záujmu si zaslúžila pozornosť najmä výpočtová technika, ktorá za obdobie posledných dvadsiatich rokov
prešla mimoriadne dynamickým tempom vývoja. Veď každý
starší občan pozná typy osobných
počítačov ako Atari, Commodore
a podobne a keď ich porovná
s dnešnými notbookmi alebo tabletami, tak sa mu zdá, že sníva.
No a to isté platí aj o vývoji televízorov, rádií, fotografickej technike, zariadení pre domácnosť a podobne. Bolo zaujímavé, že
vystavovatelia sa o vystavené exponáty aj príkladné starajú,
o čom presvedčil prítomných ich výborný technický stav. Bola
tam vystavujúca s gramafónom z roku 1932, ktorý výborne
reprodukoval hudbu z platne.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 46/1/2011
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v rámci cyklu
„Poznávame Trenčanov“ usporiadala dňa 8. februára 2011 pre
stredoškolskú mládež prednášku psychologičky Mgr. Ivety
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Izraelovej pod názvom „Európsky deň bezpečného internetu“. Jej úlohou bolo zoznámiť prostredníctvom živého slova a
video záznamov stredoškolskú mládež a nových informačných
technológií s nepriaznivými dôsledkami vplyvu internetu najmä v oblasti sexuológie, ktoré zistili policajné orgány pri vyšetrovaní sexuálnych deliktov.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 43/1/2011
Plač, smútok, staroba a samota na fotografiách vystavoval
na autorskej výstave pod názvom „Úvahy v zrkadle času“
kanadský Slovák Ondrej Miháľ. O svojej výstave autor povedal, že myšlienka fotografovať rodákov vznikla pri jeho cestách po Dolnej zemi. Počas štvorročného fotografovania slovenských domov, ktoré ako svedkovia minulosti ešte stoja vo
Vojvodine, nachádzal v nich často aj posledných obyvateľov –
starcov a starenky. Smutnými očami sa pýtali, prečo fotografujem ich alebo zničený dom suseda. Každý z nich mal svoj
príbeh na vysvetlenie svojej osamelosti, keď ich deti opustili,
pretože nemali dosť síl pomáhať rodičom v ťažkej roľníckej
práci, alebo ich priatelia či životní partneri dávno zomreli.
Chceli sa vyrozprávať zo svojho žiaľu aj keď som bol pre nich
cudzia osoba. Pociťovali potrebu podeliť so svojím životným
údelom, teda s tým, čo ich srdce trápi. Každý portrét má svoj
príbeh. Počas fotografovania vyslovovali vety ako „... už desať
rokov čakám na smrť...“, alebo „... prečo mi pán Boh vzal syna...“. Zdá sa akoby sa títo muži a ženy premenili na živé monumenty či epitafy vlastných životov a v zrkadle času sa ukázali ich skutočné obrazy. Na fotografiách však nájdeme aj
okamihy, v ktorých sa títo ľudia smiali aj tešili. Výstava mala
premiéru v Báčskom Petrovci. Jej putovná verzia viaceré mestá a dediny vo Vojvodine, na Slovensku a v susedných krajinách.
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Trenčianske noviny 21.02.2011
pomocná evidencia 106/1/2011, 76/1/2011
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v rámci cyklu
„Poznávame Trenčanov“ usporiadala dňa 10. februára 2011
prednášku Mgr. Ing. Jozefa Drgu pod názvom „História
a súčasnosť astronómie v Trenčíne“.
pomocná evidencia 44/1/2011
Prezentácia básnickej prvotiny Mgr. Zuzky Laurenčíkovej
pod názvom „Básničky zo Zuzkinej poličky“ sa uskutočnila
dňa 11. februára 2011 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku
v Trenčíne. Na prezentácii sa zúčastnil jej bývalý učiteľ na
Vysokej škole muzických umení v Banskej Bystrici herec Juraj Sarvaš, ale aj najbližšia rodina a veľa priateľov
a známych. Najzaujímavejší bol dialóg už spomínaných hostí.
Sám Juraj Sarvaš o Mgr. Zuzka Laurenčíková povedal, že na
samom začiatku jej štúdia si všimol jej talent v speve ľudových piesní a ľudových tancoch.
pomocná evidencia 3/1/2011, 45/1/2011
Po prvý raz pripravil Trenčiansky hrad pre svojich návštevníkov výnimočné tri valentínske prehliadky, na ktoré
reagovalo dve stovky návštevníkov. Na nedeľu 13.
februára 2011 asi nezabudne
Zita Turačková, keď počas
poslednej časti prehliadky
hradu v Barborinom paláci ju
o ruku požiadal pred zrakmi
ostatných návštevníkov jej priateľ Martin Remenár. Aktér
svoj čin opísal tak, že ešte pri vchode do hradu som rozmýšľal
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ako a kde to urobím, no stále som nemal odvahu. Keď som
zbadal srdce, tak som vedel, že tu je tá najlepšia príležitosť.
A tak som vzal Zitku za ruku voviedol ju do stredu srdca vytvoreného z lupeňov červených ruží, kľakol som si a podal
prstienok s vyslovenou otázkou či si ma vezme. Zita len
s námahou skrývala prekvapenie.“ „Ešte teraz som v šoku“
povedala po skončení prehliadky. Samozrejme, že prstienok si
vzala. Zo spálne Barborinho paláca vychádzali páry
s Certifikátom lásky v rukách. Podmienkou jeho získania bolo
absolvovanie valentínskej prehliadky hradu a spísanie skutkov
lásky, ktorým potvrdia svoj vzťah k partnerovi. Sľuby boli
v zapečatených obálkach vložené do truhlice, ktorá bude otvorená presne o rok, kedy si budú môcť obálky otvoriť a prečítať
a presvedčiť sa ako boli skutky vykonané.
Trenčianske noviny 17.10.2011
pomocná evidencia 74/1/2011
Dňa 18. februára 2011 sa uskutočnila v Galérii M . A. Bazovského v Trenčíne vernisáž výstavy umeleckej aj manželskej dvojice Viery Žilinčanovej a Michala Jakabčica pod
názvom „Ostrovy imaginácie“. Výstavu otvoril hudobnou produkciou syn umeleckej
dvojice jazzový hudobník Matúš Jakabčic. O vernisáži povedal, že pre neho to bolo nieMichal Jakabčic – Kôň a pes
čo výnimočné. Vďaka všetkým, ktorí poskytli obrazy na výstavu, čím urobili radosť mne,
ako aj všetkým prítomní vernisáži na výstavy. Výstavu priblížil kurátor výstavy PhDr. Ľubomír Podušel. Povedal, že výstava v Trenčíne je prvou samostatnou výstavou celoživotnej
tvorby dvojice Viery Žilinčanovej a Michala Jakabčica. Sú
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v nej zastúpené diela z ôsmich slovenských galérií a troch súkromných zberateľov. To čo obaja po sebe zanechali, patrí ku
klenotom slovenskej výtvarnej vizuálnej kultúry. Podľa neho
maľoval Michal Jakabčic obrazy ako básne. V tom bo, jedinečný a nenapodobniteľný. V roku 1983 ako jediný zo slovenských výtvarných umelcov získal zlatú
medailu na prestížnom jesennom salóne „Salon d Automne v Paríži“. Žiaľ
doposiaľ výtvarné dielo Michala Jakabčica docenené, dokonca ani po jeho
smrti. Viera Žilinčanová tiež úspešne
reprezentovala slovenské výtvarné
umenie na svetových prehliadkach
a festivaloch maľby, kde získala medzinárodné ceny a ocenenia. Bola to
práve ona, ktorú vybrali za víťaza súťaže na výtvarný návrh
a realizáciu scény a opony na premiéru baletu Kytice na motívy K.J. Erbena pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej budovy Národného divadla v Prahe v osemdesiatich rokoch minulého storočia.
Trenčianske noviny 01.03.2011
pomocná evidencia 99/1/2011, 82/1/2011
Dňa 23. februára 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo 44.
ročníka Festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy vo Verejnej knižnici Michala Rešetku.
pomocná evidencia 72/1/2011
Dňa 24. februára 2011 Verejná knižnica Michala Rešetku
v Trenčíne uskutočnila v rámci cyklu „Poznávajme Trenčanov“ prednášky doc. RNDr. Mgr. Petra Chrastinu, PhD.
pod názvom „Bitka pri Trenčíne v roku 1708 (Hámre)“
a „Strava vojakov počas napoleonských vojen“.
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pomocná evidencia 71/1/2011
V podvečer dňa 25. februára 2011 v Malej galérii Dora
v Ulička Marca Aurélia sa uskutočnila vernisáž výstavy Evy
Mišákovej – Ábelovej a jej dcérky pod názvom „Malé
a ešte menšie obrázky“
Verejná knižnica Michala Rešetku usporiadala 1. marca 2011 stretnutie čitateľov s populárnou televíznou moderátorkou, scenáristkou
a spisovateľkou Emou Tekelyovou, aby s nimi pobesedovala.
O tom, ako je úžasné byť ženou napísala pred trinástimi rokmi celú knihu. No dôvodov je oveľa
viac ako vtedy napísala. „My ženy sme emotívnejšie, vieme si
mnohé veci lepšie vychutnať ako muži a dokážeme ich
ovplyvňovať. Spisovateľka predstavila DVD program, ktorý
ovplyvňuje v súčasnosti jej líniu. Nestačí len striedma strava,
ale zábavné cvičenie prospieva, aby sa naša hmotnosť udržala
v norme. Na otázku ako sa z nádejnej právničky stala televíznou hlásateľkou odpovedala, že „vyštudovať právo bolo želaním jej otca a keď po skončení štúdia hľadali v televízii nové
tváre, tak sa prihlásila a konkurz som vyhrala“. Už koncom
osemdesiatich rokov stála pri založení experimentálnom štúdiu módy a zakladala prvú školu modeliek. Inšpiráciou, alebo
hnacím motorom v tomto smere uniformita módy a kvantá šedej konfekcie. Na Slovensku však boli módni tvorcovia, výtvarníci a modelky, ktorí mali nápady. A tak som spolu
s priateľkou založila modelingovo-módnu agentúru a takmer
desať rokov sme prezentovali slovenskú módu doma
a v zahraničí. Neskôr sa presadila ako módna návrhárka, čo jej
umožnil kontakt s americkou firmou ITM navštevovať New
York, kde chodila na výber najnovších materiálov.
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vlastné poznámky
Dňa 3. marca 2011 sa uskutočnila vernisáž ôsmich mladých
slovenských výtvarníkov Juraja Tomana, Lucie Horňákovej, Michala Gogoru, Mareka Halazsa, Petra Horňáka,
Radoslava Ondrišáka, Natálie Okolicsnayovej a Pavly Pádivej pod názvom „Legenda o Omarovi a Fatime“. Ako povedala jedna
z vystavujúcich autoriek Natália
Okoličaniová, táto výstava je multimediálna a
svoje zastúpenie tu našla maľba, objekt v priestore, videoinštalácia a inštalácia fotografií. Kurátorku Radku Nedomovú príjemne prekvapil pohľad mladých ľudí na tradičnú tému. Človek by očakával, že
sa tu budú odohrávať tradičné témy, ale oni to poňali každý po
svojom, keď každý z nich vložil do diela niečo zo svojej identity, spomienky súkromie.
Trenčianske noviny 07.03.2011
pomocná evidencia 85/1/2011
Dňa 8. marca 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu
prednášku Daniely Dúbravkovej a Kataríny Kočudákovej
na tému „Zbaľ sa a poď do Číny“. Vo svojej prednáške doplnenou fotografiami hovorili o veľkom čínskom múre, o
hlavnom mesta Číny Pekingu, o hlinenej armáde, o Šanghaji,
o provincii Junnán a Sečuán.
pomocná evidencia 94/1/2011
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Vo výstavných priestoroch Trenčianskeho múzea vystavovali v dňoch 18. februára do 13. marca 2011 študenti katedry
fotografie a nových médií
Vysokej školy výtvarných
umení z Bratislavy, ktorí
sa predstavili na vernisáži
dňa 18. februára 2011 na
výstave pod názvom
„Uhol pohľadu“. Návštevníkov vernisáže výstavy privítala riaditeľka
Trenčianskeho múzea Katarína Babičová a o vystavených
dielach informovala kurátorka výstavy Silvia Saparová.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 68/1/2011
V obchodnom centre Laugarício otvorili v mesiaci marec
2011 unikátnu výstavu 3D ilúzií a optických klamov“. Výstava prostredníctvom trinástich stanovísk predstavuje najznámejšie 3D optické ilúzie a klamy. Práve vďaka výstave sa
môže každý presvedčiť, že nie vždy, čo vidíme, je pravda. Aj
taký dokonalý orgán, ako je oko je možno ho oklamať. A tak
návštevníci mali možnosť vidieť Paneroseov trojuholník, ktorý vytváral nemožný dojem, že všetky strany sú na seba kolmé. Alebo sa mohli pozrieť do Amesovej izby, vďaka ktorej
dvaja rovnako vysokí ľudia pôsobia odlišne, že jeden je obor
a druhí trpaslík. Každý kto má rád geometriu pomocou Herringovej Zollerovej ilúzie zistí, aké krivé a oblé môžu byť
priamky. Oko potrénovali známe obrázky optických ilúzií,
dvojrozmerné stereogramy vyvolávajúce trojrozmerný dojem,
alebo zrkadlá vďaka špeciálnemu dizajnu dávajú telu netradičné polohy a pohľady.
www.sme.sk 03.03.2011
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pomocná evidencia 123/1/2011
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne uskutočnila dňa
14. marca 2011 v rámci cyklu
„Poznávame Trenčanov“ besedu
s cestovateľkou RNDr. Antóniou
Dvoranovou o jej postrehoch po
ostrovnom štáte na severe Európy
Islande. Ako povedala cestovateľka, ktorá v minulom roku navštívila cez letné prázdniny navštívila ostrov gejzírov a ľadovcov, bolo to pre ňu mimoriadnym poznaním niečoho úplne nového, pretože sledovať na
vlastné oči bublajúci vulkán, alebo byť pri erupcii gejzírov,
byť v hlavnom meste Reykjaviku pri dome, kde sa stretli prezidenti Regan a Gorbačov, alebo kúpať sa v Modrej lagúne to
boli nezabudnuteľné chvíle, na ktoré bude ešte dlho spomínať.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 150/1/2011
Dňa 18. marca 2011 sa uskutočnila vernisáž výstavy veľkého
nadšenca amatérskej maliarskej
tvorby Emiliána Cvengroša pod
názvom „Rušeň vo veži“
vo výstavných priestoroch mestskej veže. Sám autor sa priznal pri
rozhovore, že od detstva sa zaujímal o mašinky. Keď dospel,
tak si ich snažil stvárniť na plátno. Stal sa tak významným dokumentaristom vývoja rušňov od parných cez dieselové po
dnešné elektrické. Kurátor výstavy Ing. Gabriel Petráš povedal, že svojimi maľbami maľuje rušne, ktoré sa preháňali
a preháňajú na našich koľajniciach. Olejovými farbami
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maľované jeho obrazy majú zvláštne čaro.
Čaro okamihu a rýchlosti. Čaro farieb,
tvarov a sily. Očakávanie silného hvizdu
a syčiacej pary. Čaro putovania a tlkotu
srdca. Cvengroš maľuje nažité. Sám začínal ako rušňovodič a mal osedlaných aj
elektrických tátošov. Svojím nadšením
umelecky zachytáva rušne v mihajúcej sa
farebnej krajine. Na výstave mohli návštevníci vzhliadnuť aj staré železničiarske
uniformy a iné rekvizity, ktoré sa používali na železnici v minulosti.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 136/1/2011, 180/1/2011
Dňa 18. marca 2011 sa objavili za oknami knižnice Posádkového klubu v Trenčíne fotografie dvoch jubilujúcich šesťdesiatnikov Štefana Majtána a Jaroslava Matejčeka.
Štefan Majtán nazval svoju vystavenú kolekciu fotografií
„Impresie šesťdesiatnika“. Aktívne sa venuje fotografovaniu
od roku 2005. Najskôr to boli iba rodinné zábery vytvorené
analógovými fotoaparátmi s prvými pokusmi o amatérsku dokumentačnú tvorbu. Postupne sa dostával k fotografovaniu
prírody, pamiatok, športových a spoločenských udalostí. No,
čo je najdôležitejšie vymenil analógový fotoaparát za digitálnu
zrkadlovku. Svoje fotografie si po prvý raz konfrontoval
s inými fotografistami amatérmi v roku 2010 na súťaži neprofesionálnej fotografie AMFO. Fotoaparát sa stal jeho verným
spoločníkom. Veď je toľko pekných vecí, ktoré človek vidí
a takto si ich môže uchovať a ukázať iným.
Približne dve desiatky ďalších vystavených fotografií za oknami knižnice patria Jaroslavovi Matejčekovi, ktoré nazval
„Reminiscencie šesťdesiatnika“ a sú z jeho poslednej tvorby.
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K fotografii pričuchol ešte ako chlapec v školských krúžkoch.
Po niekoľkoročnej prestávke sa k fotografovaniu vrátil a aktívne fotografuje desať rokov. V hľadáčiku fotoaparátu najradšej vidí prírodu, zároveň experimentuje a stále hľadá iné uhly
pohľadu na okolitý svet. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažnej
prehliadke AMFO a na ďalších fotosúťažiach v rámci celého
Slovenska. Fotoaparát má zavesený na stále. „Mám radosť,
keď sa mi dobrý záber podarí“, povedal.
Obaja jubilujúci amatérski fotografi sú členmi klubu fotografov pri Posádkovom klube Trenčín.
pomocná evidencia 178/1/2011
Na vyhodnotení celoslovenskej súťaže o „Najkrajší kalendár Slovenska na rok 2011“ a „Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2010“ a „Propagačný materiál o Slovensku
za rok 2010“ v Banskej Bystrici dňa 23. marca 2011 priniesla
Trenčianskemu samosprávnemu kraju mimoriadne úspechy,
pretože získal prvé ceny v kategórii „nástenné kalendáre“ a v
kategórii „propagačné materiály“.
vlastné poznámky
Dvanásty ročník celoslovenského projektu s mottom
„Knižnice pre všetkých“ bol
odštartovaný v Trenčíne dňa
28. marca 2011 vystúpením
Kataríny Koščovej. Ako
v minulom roku, tak tento
rok jazzovo-šansónový koncert známej speváčky sprevádzala Maruška Kožlejová, ktorá publiku prečítala úryvky zo
svojej zbierky „Ako chytať v žite“. „Každý má niečo, čo ho
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inšpiruje. Niekoho detaily, iného zase veľké veci, ľudia alebo
farby. U mňa sú to miesta,“ priblížila mladá autorka.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 166/1/2011
Dňa 29. marca 2011 uskutočnila Verejná knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne v rámci
cyklu „Poznávajme Trenčanov“
podujatie pod názvom „Literárna a publicistická činnosť
Iva Velikého“ pri príležitosti
nedožitých sedemdesiatich narodenín Iva Velikého. Pri tejto
príležitosti mu knižnica vydala prehľadný súpis literárnej
a publicistickej činnosti. Jeho činnosť zhodnotila Mgr. Eva
Struhárová. K svojím záľubám mal blízko i v zamestnaní
v Zbyšove u Brna ako vedúci Závodného klubu ROH, neskôr
ako metodik Domu osvety
v Púchove a v Trenčíne.
Pre nesúhlas s okupáciou
vojsk socialistických krajín v roku 1968 bol zo
zamestnania prepustený
a nesmel pracovať v kultúrno-osvetovej oblasti.
Po roku 1990 pracoval
ako vedúci sekretariátu predsedu Okresného národného výboru v Trenčíne, neskôr ako zástupca prednostu, vedúci sekretariátu primátora Mesta Trenčín a vedúci odboru kultúry Mestského úradu v Trenčíne. Naposledy, pred odchodom do dôchodku pracoval ako odborný pracovník Mestského kultúrneho strediska v Trenčíne.
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Jeho kultúrno-osvetová činnosť bola bohatá. Mnohokrát sa
zúčastnil recitátorských súťaží „Wolkrov Prostějov“, bol trojnásobným víťazom „Hviezdoslavovho Kubína“, víťazom
„Plávkovho Liptova“ a Trenčania ho mohli poznať ako moderátora rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí v meste.
Stal pri zrode Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského, pri
zrode medzinárodnej spolupráce s partnerskými mestami Békéscsaba,
Kragujevac,
Cran-Gevrier. Bol spoluzakladateľom
tradície
festivalov francúzskeho
filmu v Trenčíne a slovenského filmu v CranGevrier. Bola dramaturgom a režisérom Dní poézie slovenských a francúzskych básnikov.
Slovenskej a českej verejnosti bol známy ako zanietený propagátor života a diela bratov Čapkovcov. Bol spoluzakladateľom a hlavným organizátorom „Ceny Karola Čapka“ udeľovaná každoročne v Trenčianskych Tepliciach. Nemožno zabudnúť na jeho filatelistické aktivity, keď vystavoval svoje
exponáty v Trenčíne, Dolnom Kubíne, Kroměříži, Békéscsabe a Cran-Gevrier. Ivo Veliký bol nositeľom viacerých vyznamenaní a ocenení z oblasti kultúry.
Výpoveď Mgr. Evy Struhárovej doplnili viacerí účastníci
stretnutia ako bývalý riaditeľ Mestského kultúrneho strediska
v Trenčíne Mgr. Peter Kocnár, čestný predseda Klubu filatelistov Jozef Korený, Ing. arch. Július Brúna, úredseda Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne JUDr. Ivan Kudla, historik
PhDr. Milan Šišmiš a ďalší.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 168/1/2011
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Dňa 31. marca 2011 usporiadala Verejná knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne v Základnej škole Trenčín, Novomeského
ulica besedu so spisovateľkami Silviou Havelkovou a Denysou Križanovou o knižke pod názvom „Školienkine dobrodružstvá“.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 171/1/2011
Trenčiansky samosprávny
kraj a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne boli organizátormi už piateho stretnutia spisovateľov a literátov
s blízkym
vzťahom
k Trenčínu, ktorá prilákala až
dvadsaťdva osobností dňa
31. marca 2011 s blízkym
vzťahom k Trenčínu. Po slávnostnom prijatí u predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH sa stretli na besede vo Verejnej knižnici Michala Rešetku s čitateľskou verejnosťou. Medzi hosťami z rôzneho žánrového zamerania nechýbali rozprávkarka Margita Ivaničková,
poétka Katarína Hudecová, majster slova Rudolf Dobiáš, chirurg ľudskej duše Juraj Čelko, básnik Jozef Pavlovič, dramaturg Slavo Kalný, dlhoročný šéfredaktor
Trenčianskych novín
Štefan Šicko. Spoločné krédo všetkých vy-

259

jadril jazykovedec Ivor Ripka slovami „Usilujme sa zdôrazňovať, že slovenčina je skvelý jazyk. Sú to dobré husle, len
treba vedieť na nich hrať.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 170/1/2011
Tohoročné podujatie „Noc s Andersenom“ dňa 1. apríla
2011 nieslo v sebe príchuť prvoaprílových žartov. Keď sa
k tomu pridalo tridsať detí, schopných oželieť spánok a stráviť
neopakovateľné chvíle vo svete rozprávkových bytostí, tak
o zábavu je postarané. Magický večer otvorila beseda so spisovateľkou Silviou Havelkovou. Štafetu potom prebrali tvorivé dielne s literárnou izbou, maliarskym interiérom a modelárskym kútikom. Malí umelci nezaváhali a fantázii riadne popustili uzdu. Hudobný rozmer podujatiu dal nádejný gitarista
Michal Pleva. V tomto čase z piatka na sobotu v slovenských
knižniciach prespalo celkom 6.500 detí, čo je nárast o jednu
tretinu.
vlastné poznámky
Dňa 9. apríla 2011 sa uskutočnil v Art Centrum Synagóga
15. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej tvorby „Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“. Vernisáži predchádzal
odborný seminár k tejto výstave, ktorej sa zúčastnili autori vystavených umeleckých diel. Vystavené súťažné umelecké diela zhodnotil predseda odbornej poroty Jozef Vydrnák. Do súťaže zaslalo 83 autorov 232 prác, z ktorých odborná komisie
odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 162 diel od 81 autorov. Jednotlivých kategóriách navrhla odborná komisia udeliť
nasledovné ocenenia za tvorbu takto:
- kategória A) do 25 rokov bez výtvarného vzdelania
Cena: Veronika Fusková, Myjava – Turá Lúka,
Čestné uznanie: Marek Jakúbek, Dubnica nad Váhom
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- kategória A1) nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania
Hlavná cena: Tibor Hladký, Nová Dubnica,
Cena: Jana Horňáková, Trenčín,
Stanislav Neštický, Trenčín,
Cena poroty: Pavol Beláň, Partizánske,
Nadežda Jakúbková, Dubnica n/Váhom,
Silvia Kobelová, Prievidza,
Milan Medúz, Prievidza,
Stanislav Miko, Považská Bystrica,
Tomáš Pekár, Pievidza,
Gabriel Petráš, Trenčín,
Vladislav Švec, Bojnice,
Milada Ždrnja, Drietoma,
Postup do celoslovenského kola: Peter Šoltó, Prievidza,
- kategória B) do 25
rokov s výtvarným
vzdelaním
Cena:
Drahomír
Šťastný, Nová Dubnica,
Čestné uznanie: Andrea Uváčiková, Dubnica n/Váhom,
- kategória B1) nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním
Cena: Andrea Červeňanská, Trenčín,
Jana Kazičková, Brezová pod Bradlom,
Čestné uznanie: Izabela Bulková, Trenčín
Róbert Čudai, Trenčín,
Janka Lojeková, Trenčín,
Veronika Miková, Ilava,
Postup do celoslovenského kola: Zuzana Janíčková,
Trenčín,
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- kategória C) – insita
Cena: Miroslav Gregor, Trenčianska Teplá,
Čestné uznanie: Ján Nedorost, Trenčín
pomocná evidencia 201/1/2011, 206/1/2011
Trenčianska hudobná jar sa začala dňa 10. apríla 2011 klavírnym recitálom Petra Šándora v Galérii M. A. Bazovského.
V ďalšom koncerte sa predstavili súrodenci Ivana a Jordana
Palovičové violovým recitálom tiež v Galérii M. A. Bazovského. Na Veľkú noc koncertovalo žilinskú duo „La Barre“ –
Ján Labant a Peter Remík. Záverečné dve podujatia sa vyplnili koncertmi väčších telies. Dňa 1. mája 2011 vystúpil
v refektári Piaristického gymnázia J. Braneckého špičkový orchester Quasars Ensemble so sólistkou Petrou Noskaiovou.
V záverečnom koncerte v evanjelickom kostole sa predstavilo
Bratislavské dychové okteto.
pomocná evidencia 218/1/2011
V Békéšskej Csabe sa uskutočnilo v dňoch 10. až 12. apríla
2011 druhé „Medzinárodné stretnutie básnikov“, ktoré sa konalo pri príležitosti „Dňa poézie“, ktorým v mesiaci apríl pripomínajú výročia narodenia básnika Józsefa Attilu. Stretnutie
organizoval Maďarsko-poľský kultúrny spolok. Podujatia sa
zúčastnili zástupcovia Verejnej knižnice Michala Rešetku
v Trenčíne, ktorí sa prezentovali veršami Jána Maršálka
a Rudolfa Dobiáša. Okrem slovenských a domácich maďarských autorov zúčastnili básnici z Poľska, Rumunska
a predstavitelia národnostných skupín žijúcich na území Maďarskej republiky.
Medzinárodné stretnutie básnikov Békešskej Csabe vyvrcholilo večerným poeticko – hudobným pásmom za účasti občanov mesta. Prítomní autori predniesli svoju verše v rodnom
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jazyku a potom ich po maďarsky recitovala herečka Edit Kovácsová.
www.sme.sk 07.05.2011
pomocná evidencia 261/1/2011
Pri príležitosti „Dňa nespravodlivo stíhaných“ zorganizovala Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 14. apríla 2011 besedu o zločinoch komunizmu, v ktorej hlavné slovo patrilo historikovi Róbertovi Letzovi. Predstavil besedujúcim výsledky svojho osemročného bádania, ktoré pretavil do
dvoch vydaných kníh – „Odkaz živým“ a Draho milovaní,
moji!“Ako povedal, že v nich priblížil príbeh troch študentov
trenčianskeho gymnázia, ktorý sa
skončil tragicky. Tento príbeh nebol spracovaný. Príbeh pri živote
udržiavali iba rodinní príslušníci
ako prísne stráženú súčasť rodinnej pamäti a bývalí politickí väzni. Zákony, ktoré boli prijímané
po roku 1948 mali postihnúť
všetkých, ktorí nesúhlasili s totalitným režimom. Títo študenti sa snažili o otvorenú spoločnosť, v ktorej každý právo povedať svoj názor, v ktorej sa budú presadzovať kresťanské princípy. Títo mladí ľudia neboli
exponenti bývalého Slovenského štátu. Konali a uvažovali
spontánne. Udavačstvo v tom čase na Slovensku prekvitalo
a povýšilo na cnosť. Zradil ich Ján Divinec, spolužiak troch
študentov z Gymnázia Ľudovíta Štúra, ktorý po roku 1945
vstúpil do služieb vojenského obranného spravodajstva nového tvoriaceho sa štátu. Tí traja študenti mali smolu v tom, že
keď ich v januári 1949 chytili, keď sa práve zostrovala línia
komunistickej strany. Hoci súd v Bratislave študentov odsúdil
na doživotné väzenie, potom však prebehla zákulisná hra o ich
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životy. V tejto hre výrazne figuroval prokurátor Anton Rašla,
ktorý súdil najprísnejšie politické delikty a musel podať odvolanie. Definitívnou bodkou bolo rozhodnutie bezpečnostnej
komisie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, že odvolací súd musí vyniesť trest smrti. Je zaujímavé,
že traja odsúdení neboli na odvolací súd pozvaní. Študenti sa
stali predmetom vykonštruovaných politických procesov
s nezmyslami podľa sovietskeho vzoru reprízované v rokoch
1948 až 1954. Kľúčovú úlohu v tomto procese a v ďalších zohralo Ministerstvo spravodlivosti na čele s Alexejom Čepičkom, keď chcelo ukázať silu režimu, vyrovnať sa
s akýmkoľvek odporom a navodiť medzi obyvateľstvom
strach. V tomto období bolo v Československu popravených
242 ľudí, z toho 62 zo Slovenska. V druhej knihe „Draho milovaní, moji!“ obsahuje 84 listov bývalých väzňov, ale
i popraveného študenta Alberta Púčika. Listy potvrdzujú odvahu a silné ideály postaviť sa proti prichádzajúcemu komunistickému systému.
Trenčianske noviny 26.04.2011
pomocná evidencia 240/1/2011
Pri príležitosti životného jubilea 50 rokov sa predstavil dubnický umelec Jozef Vydrnák v samostatnej autorskej výstave
pod názvom „Laudacio 2“ vo výstavných priestoroch mestskej veže v Trenčíne dňa
15. apríla 2011. V Trenčíne išlo o reprízu výstavy, ktorá mala premiéru
dňa 11. marca 2011
v dubnickom Dome kultúry. Tvorbu jubilanta
zhodnotil kurátor výstavy
zľava – Jozef Vydrnák, Marián Kvasnička, Jana Sedláčková
PhDr. Marián Kvasnič264

ka. Ako povedal, že je to tradičný výtvarník pracujúci
s jedným vnemom a jeho náladu, pocit, pohodu, dojatie sa
snaží vyjadriť na jeden dúšok. „Duch Jozefovho dúchania do
pahrieb predstavivosti pracuje s viacerými súvisiacimi predstavami a zachytáva takto asociačný proces, ak chcete alchýmiu toho, ako a prečo svet drží pohromade. Táto tvorba je okrem vizuálneho aj teologickým prieskumom, lebo ukazuje
k nehotovosti a k sústavnému stavaniu sa sveta ako hlboko
zdôvodneného zámeru záhadného
Programátora.
Jozefovu vedu pre oblasti,
ktoré sa dajú poznať
a vieru pre priestory, na
ktoré racionalita vždy nedosiahne, spája jeho nevyčerpateľná a húževnatá
predstavivosť ako najhlbší
prejav duše, v ktorej sú skryté archetypy a symboly ľudského
rodu. V tomto považujem dielo Jozefa Vydrnáka za výnimočný a nad akúkoľvek pochybnosť nadregionálny zjav, ba zjavenie. Niekedy sa bojím doby, ktorá v hlbokej letargii
a ľahostajnosti nepočúva svojich prorokov.
Jozef Vydrnák svoju tvorbu prezentoval na samostatných
a kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí. Je spoluzakladateľom a koordinátorom medzinárodného výtvarnoliterárneho sympózia „Ora Et Ars“.
pomocná evidencia 219/1/2011
Dňa 20. apríla 2011 sa uskutočnilo v Posádkovom klube
Trenčín podujatie pod názvom „Kultúrne pre kultúru“, ktorým chceli vyjadriť tanečné súbory, ktoré pracujú s deťmi
a mládežou v Kultúrnom centra Aktivity na sídlisku Juh svoju
zmysluplnú činnosť aj napriek tomu, že mesto zápasí financo265

vaním kultúrnej činnosti. Koncert moderovali mládežníci
a vedúci súborov, ktorí nezabudli zvýrazniť, že vďaka tejto
činnosti nemíňajú svoj voľný čas bezcieľne túlaním sa po uliciach, baroch či vysedávaním pri počítačoch alebo pri televízii. V hľadisku sedelo do štyristo divákov, prevážne rodičov
vystupujúcich detí, priateľov a známych. Na záver pozvali
učinkujúci primátora Mgr. Richarda Rybníčka, ktorý koncert detí pochválil a potom požiadal o trpezlivosť v tom sme,
aby sa na neho nehnevali, lebo to, čo sa deje nie proti ním, ale
v prospech mesta. Verí, že tento rok sa nejako zvládne
a potom sa mesto nadýchne a potom mesto bude môcť viac
systematicky podporovať mladých ľudí. Kým sa tak stane, budú musieť tanečné skupiny Kultúrneho centra Aktivity hľadať
nové spôsoby svojej činnosti, napríklad, že rodičia si budú
musieť viac siahnuť do vrecka, povedala vedúca tanečného
klubu Aura Dance Barbora Ševčíková. Podobne sa vyjadrili
aj iné vedúce skupín. Všetky názory zhutnila vedúca Kultúrneho centra Aktivity Světluša Rajnincová. „Zastavenie mestských dotázií na činnosť určite obmedzí niektoré súčasné
krúžky, ale keď nám mesto pomôže s platením energií, tak nepriaznivé časy môžeme prežiť.“
Trenčianske noviny 26.04.2011
pomocná evidencia 242//2011
Spisovateľ René Benda vstúpil do literatúry suverénnym
spôsobom. Jeho knižný debut patril okamžite k bestsellerom.
Jeho vnútorný vzdor voči praktikám totalitného režimu vyjadril s odstupom dvadsiatich rokov v románe
„Moja studená vojna“, ktorú prezentoval vo
Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne
27. apríla 2011. Román je autobiografiou spisovateľa, ktorý zachytáva dramatický príbeh
chlapca, ktorý všetko opustil, aby našiel nový
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život. Román sa skladá z dvoch častí. Prvá vrcholí emigráciou
z Československa. Druhá časť v nájdení vytúženej slobode na
druhej strane železnej opony. Autor hovorí, že popisuje zážitky ľudí, ktorých poznal z osemdesiatich rokov a potom
z obdobia po roku 2000.
Hlavne mu išlo zachytiť vtedajšiu dobu s dosahom na
dnešných
štyridsiatnikov.
„Moja kniha nemá za cieľ
moralizovať, v ktorej nechýba drsný slovník. Kopíruje
každodenné radosti a starosti
socialistickej
spoločnosti.
Dominuje v nej otázka slobody. Strhujúcu atmosféru umocňuje sila lásky, priateľstva, emócií či adrenalínového pokušenia.
Po trinástich rokoch emigrácie sa kruh uzatvára, lebo ani vo
vysnívanej krajine totiž ruže nekvitnú stále.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 240/1/2011
Dňa 4. mája 2011 sa uskutočnilo v Trenčíne seminárne
stretnutie venované významnému slovenskému prozaikovi,
dramatikovi, publicistovi, predstaviteľovi slovenskému realizmu a zakladateľovi modernej slovenskej prózy Martinovi
Kukučínovi spojeného s vernisážou pod názvom „Martin
Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobežník“. Na seminári po otvorení riaditeľom Trenčianskeho osvetového strediska
Mgr. Vladimírom Zvaleným odzneli tri prednášky:
- doc. PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc. – „Životný príbeh Martina Kukučína“
- doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. – „Literárne dielo
Martina Kukučína
- Mgr. Petra Cabadaja – „Martin Kukučín, svetobežník“
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Po seminári Mgr. Peter Cabadaj otvoril výstavu a vo svojom príhovore pripomenul, že seminár aj výstava boli zrealizované pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 293/1/2011
Tri desiatky občanov sa prišlo pozrieť do sídla Trenčianskej
nadácie v „Deň otvorených dverí“ dňa 11. mája 2011. Pre
návštevníkov pripravili množstvo užitočných informácií. Boli
medzi nimi známi, ale boli tam aj takí, ktorí sa dozvedeli informáciu z médií, teda boli, zvedaví. Ľudia mohli priamo vidieť a sledovať prácu s darcami, zoznámiť sa so sieťou grantových programov, ktoré nadácia otvára. Trenčianska nadácia
pôsobí v Trenčíne u desať rokov. Dňom otvorených dverí
oslávila Trenčianska nadácia spolu s ďalšími siedmimi nadáciami na Slovensku „Deň komunitných nadácií“.
Trenčianske noviny 16.05.2011
pomocná evidencia 275/2/2011
Dňa 12. mája 2011 uskutočnilo Krajské centrum voľného
času v Trenčíne, Trenčiansky
samosprávny kraj vyhodnotenie
stredoškolských časopisov za
účasti podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
PaedDr. Jozefa Božíka, PhD.
Štvorčlenná odborná porota
ocenila prácu tvorcov časopisov a vyjadrila presvedčenie, že
na všetkých školách sa časopisy rodia vo veľmi priaznivej atmosfére a vo viere, že oslovia študentov aj pedagógov
a zachytia ich život čo najvernejšie. Pri hodnotení brala porota
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do úvahy dobrú architektúru strán, grafické stvárnenie, ale
predovšetkým obsah a tvorivý, inovatívny prístup študentov,
pestrosť, originalitu článkov, titulkov a fotografií.
Prvé miesto získal časopis „Rozhľad“ z Gymnázia Považská Bystrica. Na druhom mieste
sa umiestnil časopis „Chameleón“ zo Strednej odbornej školy Nové Mesto nad Váhom a na
treťom mieste sa umiestnil časopis „Veget“ z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.
Na záver vyhodnotenia sa
rozvinula plodná diskusia, v
ktorej členovia redakčných rád si vymieňali skúsenosti
s členmi odbornej poroty.
Trenčianske noviny 16.05.2011
pomocná evidencia 262/1/2011, 74/2/2011
Dňa 20. mája 2011 vyhlásili v Galérii Mikuláša Alexandra
Bazovského v Trenčíne víťazov jubilejného 30. ročníka podujatia „Detský výtvarný a literárny Trenčín“. Organizátorom
detskej tvorivej prehliadky prišlo 2081 výtvarných a 456 literárnych prác z 324 škôl celého Slovenska. Témou tohoročnej
prehliadky bola „Rodina“.
Vo výtvarnej časti najvyššie ocenenia „Zlaté slniečka“ získali za kolekciu prác Základná škola v Dubnici nad Váhom,
Ul. Pod hájom, Základná škola v Prešove a Základná škola
v Kežmarku.
V literárnej časti najvyššie ocenenia „Zlaté slniečka“ získali Cynthia Švrlingová za Základnej školy v Plávnici, Zuzane
Pavlendovej zo Základnej školy v Zlatých Moravciach a
Barbore Mesiačikovej zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči. Okrem toho bolo odovzdaných dvadsať vedľaj269

ších cien, z ktorých v Trenčíne zostali v Súkromnej základnej umeleckej škole Trenčín, Gagarinova ul., u Kristiána
Kulicha, Elišky Orieškovej a Evy Cverenkárovej.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 267/1/2011, 296/1/2011
Súťaž knižničných webov vyhlasovaný Spolkom slovenských knihovníkov bol aj v roku 2010 úspešným pre Verejnú
knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne, keď obhájila úspech
z minulého roka a získala čestné uznanie za trvalé kvalitné
webové sídlo „Top Weblib 2010“. Súťaž sa konala od začiatku roka a trvala tri mesiace. Súperilo tridsaťtri knižníc. Porota
hodnotila obsah, aktuálnosť a príťažlivosť stránky, možnosť
navigácie a vyhľadávania, ale aj originalitu, inovatívnosť,
funkčnosť a grafickú úpravu. Hodnotitelia zohľadňovali či má
stránka interaktívny charakter, teda či majú návštevníci možnosť diskutovať, komentovať príspevky a udalosti, hlasovať
o anketách, písať blogy. Osobitným kritériom bola miera prispôsobenia webu hendikepovaných návštevníkom.
vlastné poznámky
Literárna zóna spisovateľa Jozefa Banáša je bohatšia o
ďalší zaujímavý kúsok. Jednu z najpredávanejších slovenských kníh súčasnosti s názvom „Kód 9“ predstavil 25. mája
2011 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.
Dejovú líniu románu výrazne ovplyvnil autorov pobyt v kolíske starovekej civilizácie. Román vyvoláva nevídanú diskusiu. V jeho obsahu sa snúbi viacero fenoménov – láska, priateľstvo, viera, sloboda či politika.
K základným odkazom románu však patrí hľadaniu pravdy.
Kniha má dvoch hlavných hrdinov. Zachytáva putovanie súčasníka Michala zo starého čínskeho Sianu cez Himaláje, Tibet, Nepál, údolie Gangy, Jeruzalem až do Ríma. Oproti nemu
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vo svojej historickej dobe zase putuje z Jeruzalema na východ
Ježiš Kristus. Fiktívny príbeh kontrastuje so zaužívaným výkladom evanjelií. Autor kriticky vystupuje voči pomerom v
katolíckej cirkvi, resp. ostatných svetových náboženstvách.
„Číslovka v názve vyjadruje ženu. Je to
najdokonalejšie číslo desiatkovej sústavy,
symbolizuje teda altruizmus a prinášanie
nového života,“ vysvetlil Jozef Banáš. Zároveň dodal, že zmyslom románu bolo
zmapovať postavenie žien v jednotlivých
spoločenských a náboženských systémoch
od Ježišových čias. Michalovi pritom určil
mysterióznu úlohu – opäť nastoliť rovnováhu medzi opačnými pohlaviami, ktorá sa za dvetisíc rokov
dramaticky narušila v neprospech ženy.
Úspešný spisovateľ počas neformálnej besedy priblížil doterajšiu tvorbu a zároveň načrtol najbližšie plány do budúcnosti. O jeho kvalitách svedčí fakt, že románom „Zóna nadšenia“
si nedávno vydobyl popularitu aj na nemeckom trhu.
Spisovateľ v sebe nezaprel ani zmysel pre humor. Dojmy
zo štvorročnej anabázy v slovenskom parlamente vystihol satirou „Idioti v politike“. Ako priznal, momentálne sa pripravuje na expedíciu do himalájskeho Kašmíru. Ešte pred Vianocami by Jozefovi Banášovi mala vyjsť ďalšia kniha pod názvom
„Sezóna potkanov“, ktorá bude situovaná do hereckého a politického prostredia.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 285/1/2011
Dňa 27. mája 2011 vyhodnotili v trenčianskej knižnici 9.
ročník tradičnej literárnej súťaže žiakov základných škôl „Píšem, píšeš, píšeme“, v ktorej najúspešnejšími boli žiaci
z Hornej Súče.
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Do tradičnej literárnej súťaže, ktorú knižnica organizuje
pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo prihlásených 271 príspevkov. Súťažiacich rozdelili do dvoch vekových kategórií a z hľadiska používania jazykových prostriedkov sa každá z nich členila na poéziu a prózu. Predsedníčka
odbornej poroty a spisovateľka Silvia Havelková konštatovala, že „práce boli veľmi dobré. Mladí autori potvrdili výbornú
štylistiku, rytmiku, vytvorili krásne rýmy a v mnohých som
našla veľa zaujímavých nápadov. Dielkam nechýbala originalita. Z mnohých vyžarovala obrovská bolesť i nespútaná radosť. Ako vysvitlo, v detskom svete aktuálne najviac rezonujú
kúzla a čary. Počtom aj kvalitou milo prekvapili chlapci. Tematicky sa však od dievčat výrazne líšia. Keď na sebe budú
ďalej pracovať, určite majú šancu presadiť sa v živote.“ Výsledky:
- kategória mladších žiakov (8 – 10 rokov) poézia
1. Laura Bulejková „Jarná krása“, Základná škola Michala Rešetku Horná Súča
2. Matúš Dolník „Moja trúbka“, Základná škola Trenčín,
Ul. Dlhé Hony
3. Klára Benková „Na hrade“, Základná škola Trenčín,
Ul. Dlhé Hony
- kategória mladších žiakov (8 – 10 rokov) próza
1. Barbora Augustínová „O krásnom strašidle“, Základná škola Michala Rešetku Hornú Súča
2. Lucia Gašparíková „Luckine čary“ Základná škola
Bánovce n/Bebravou, Ul. Gorazdova
3. Matúš Mlynár „Aqzrurustudlipip – neposlušné kúzlo“,
Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ul.
- kategória starších žiakov (11 – 15 rokov) poézia
1. Mária Michalíková „Chlapec, ktorý spieval“, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
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2. Veronika Kubičková „Cintorín bábik“, Základná škola
Nemšová, Ul. J. Palu
3. Veronika Tuchyňová „Dom s brečtanom“, Základná
škola Bánovce n/Bebravou, Gorazdova ul.
- kategória starších žiakov (11 – 15 rokov) próza
1. Martin Zemanovič „Priateľstvo“, Základná škola Michala Rešetku Horná Súča
2. Paula Golanyová, „Zakliata noc“ Základná škola
Trenčín, Veľkomoravská ul.
3. Natália Regnerová „Vietor“ Základná škola
a Materská škola Jána Smreka Melčice - Lieskové
Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne ocenilo týchto
žiakov:
- Samuel Štefánik, Základná škola Trenčín, Veľkomoravská
ul. v prvej kategórii próza;
- Zdeno Kotlár, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé Hony
v prvej kategórii próza;
- Michal Pajtinka, Základná škola Šišov, v prvej kategórii
poézia;
- Kolektív žiakov 3. b triedy Základnej školy Trenčín, Ul.
Dlhé Hony; v prvej kategórii poézia;
- Vanesa Lippová, Základná škola Partizánske, v druhej kategórii poézia;
- Mária Kuľhová, Základná škola sv. Dominika Sávia Dubnica n/V., Školská ul., v druhej kategórii poézia;
- Kamil Gago, Základná škola Michala Rešetku Horná Súča,
v druhej kategórii poézia;
Ocenenie spisovateľky Silvie Havelkovej prevzala Pavlína
Kotrhová Základná škola Trenčín, Bezručova ul., v druhej kategórii próza.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 286/1/2011
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Dňa 28. mája 2011 sa v centre mesta Trenčín uskutočnilo
podujatie pod názvom „Trenčianske hradosti“ s podtitulom
„Trenčianske hradosti, hraj sa v meste do sýtosti“, ktoré bolo
výsledkom občianskej iniciatívy Trenčana žijúceho v Zamarovciach
Mariána
Rendeka. Priniesol spolu s priateľmi hry, veď
ako hovorí, hra je najlepšia metóda ako ľudí
niečo naučiť. Sú strategické, náučné, zábavné,
určené pre jednotlivca
i veľké skupiny hráčov.
Zmyslom podujatia bolo
ponúknuť ľuďom iný svet, ako je ten komerčný, ktorý sa nich
valí, aby premenili pasivitu na aktivitu, odlepili sa výkladov
obchodných domov a od televíznych obrazoviek a prišli do
mesta zahrať hry. Ako dodal Marián Rendek, že zorganizovaním podujatia chcel ukázať aj predstaviteľom mesta, že sa dá
aj za málo peňazí urobiť veľa muziky. Podujatie s veľmi zaujímavým názvom poskytlo deťom mimoriadne rozptýlenie,
keď si mohli vyskúšať zdarma kolekciu tristo zaujímavých
hier z domácej, ale i zahraničnej výroby. Celé podujatie malo
malinkú chybu, že pre nepriazeň počasia (dážď a chlad) sa
všetky hráčske aktivity museli odohrať v uzavretom priestore.
A tak hráčskym aktivitám sa otvorila veľká zasadačka Mestského úradu v Trenčíne, priestory mestskej veže, sobášna
miestnosť a synagóga. Práve najlepšie podmienky poskytla
synagóga. Pre nepriazeň počasia z pôvodných trinástich stanovíšť zostalo pre daždivé počasie, ktoré mali realizovať aktivity detí vonku zostal len stánok s ukážkami mestských bicyklov, ktoré mali upozorniť na alternatívnu bicyklovú dopravu,
na potrebu realizácie cyklotrás. Bolo radosť sa pozerať ako sa
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rodičia so svojimi deťmi, hádam po prvý raz hrali rôzne druhy
hier.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 281/1/2011, 311/1/2011
Dňa 1. júna 2011 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch
Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy pod názvom „Zabudnutá hudba – stratené nástroje“, na ktorej sa prezentovali
viacerí výrobcovia hudobných nástrojov z obdobia gotiky, renesancie a baroka. Účelom výstavy bolo jednak priblížiť hudobné nástroje z minulosti, remeselnú zručnosť majstrov, ale
zároveň poznať krásu a zvukovú pestrosť starej hudby.
Kurátor výstavy Vladimír Richtr na vernisáži vyzdvihol
ľudí, ktorí sa podieľajú na hudobných nástrojov. Dnes neexistuje žiadna odborná škola, ktorá učila ako sa takéto nástroje
robia. Každý zo súčasných výrobcov hudobných nástrojov s k ich
výrobe dopracoval samostatne. On sám povedal, keď zakladal súbor starej muziky, hľadal potrebu ako ich vyrobiť, lebo nástroje neboli a keď boli, tak
v zahraničí a boli veľmi drahé, finančne nedostupné.
Na vernisáži v kultúrnom programe vystúpil súbor Musica
poetica pod vedením svojho vedúceho Dušana Dobiaša, ktorý
je nositeľom interpretácie starých skladieb starými dobovými
hudobnými nástrojmi.
vlastné poznámky
Trenčianske noviny 06.06.2011
pomocná evidencia 333/1/2011, 338/1/2011
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V piatok 3. júna 2011 sa začalo dvojdňové kultové podujatie multižánrový festival „Gympelrock“, ktoré viaceré generácie trenčianskych gymnazistov organizovali s prestávkami
už od roku 1981. Na štyroch scénach v kine Hviezda
a v ArtKine Metro sa predstavilo štyridsať rôznorodých formácií. Išlo zväčša o amatérske kapely z Trenčína a okolia, ktoré nemajú za bežných podmienok možnosť prezentovať vlastnú tvorbu, čo je a bolo hlavným poslaním festivalu. No treba
povedať, že na festivale sa prezentovali aj známe kapely „Sto
múch“, „Staré pušky“ a „The Infants“.
Za bývalého režimu napomáhal Gympelrock
vybudovať
trenčiansky hudobný
undergroud 80. Rokoch, prezentovaný
najmä
kapelami
„CHVM“ a „Bez ladu
a skladu“, ktoré na
festivale ešte ako neznáme zoskupenia hrávali.
V úvodný deň po otvorení festivalu sa diskusie na tému
„Mesto a kultúra“ sa zúčastnil vtedajší bubeník zoskupenia
„Bez ladu a skladu“ a súčasný primátor Mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 310/2/2011
Pred trenčianskou synagógou sa v nedeľu večer dňa 5. júna
2011 uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktorým bol koncert
piesní zozbieraných v židovských getách a koncentračných táboroch. Koncert pripravilo občianske združenie Art Music
Union. Tieto zozbierané piesne pre zbor a orchester hudobne
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upravil mladý český skladateľ Hanz Sedlář. Texty boli preložené do slovenského jazyka, aby im poslucháči rozumeli.
V nezvyčajnom koncerte vystúpil Trenčiansky komorný orchester a Univerzitný spevácky zbor za dirigovania Jozefa
Vakoša. Celé vystúpenie bolo sprevádzané premietaním filmov a diapozitívov na
stenu
synagógy
z koncentračných táborov a židovských
get. Pred týmto koncertom v dňoch 2. a 3.
júna 2011 sa uskutočnila
pre
mládež
a širokú
verejnosť
prednáška riaditeľky
Dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave PhDr.
Moniky Vrzgulovej, doplnená obrazovými svedectvami
a výpoveďami ľudí, ktorí holokaust prežili.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 310/1/2011
Dňa 11. júna 2011 sa uskutočnilo v Trenčíne na Mierovom
námestí podujatie a v Posádkovom klube Trenčín
31. ročník „Trenčianske
folklórne
slávnosti“.
V dopoludňajšom programe sa predstavili na
Mierovom námestí detské
folklórne súbory Kornička
a Radosť z Trenčína, Nezabúdky z Drietomy, Štvorlístok z Trenčianskej Turnej
a Handrláček z Kunovíc.
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Medzitým v Posádkovom klube prebiehala krajská súťažná
prehliadka tvorivých choreografií folklórnych súborov, ktorej
sa zúčastnilo päť folklórnych súborov a súťažná prehliadka
folklórnych skupín, ktorej
sa zúčastnilo sedem folklórnych skupín.
Krátko po obede sa
uskutočnila vernisáž výstavy „Majstri košikári“
v mestskej veži, ktorá bola realizovaná v rámci
Operačného
programu
cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky na roky 2007/2013 v rámci projektu „Tvorčie dialógy v tradícii cez
hranicu“.
Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie folklórnych súborov v krajskej súťažnej prehliadke „Brezová“ z Brezovej pod
Bradlom, „Vršatec“ z Dubnice nad Váhom a „Senior Vtáčnik“
z Prievidze, ktorého program sa niesol pod logom „Zatancujme si“. Program slávností uzavrelo vystúpenie folklórnych súborov „Družba“, „Nadšenci“, „Seniorklub Družba“, „Trenčan
„ a „Véna“.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 327/1/2011, 329/1/2011
Už tradičná akcia Trenčianskej nadácie „Korzo“
sa tentoraz niesla v znamení
sprejerskej šou dňa 12. júna
2011 na Mierovom námestí,
v ktorej súťažili dve družstvá – juniorov a seniorov
kto upraví lepšie grafiti na
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pripravených vrakoch áut. Koordinátorka mladých filantropov
povedala, že to bol nápad mladých, aby aj tento rok bolo Korzo nebolo len korzovaním po Mierovom námestí, ale aby jeho
súčasťou bolo premaľovanie podchodu z Hasičskej ulice na
parkovisko k plavárni niekoľkými známymi slovenskými writermi. Filantropi sponzorsky zabezpečili farby,
dňa 11. júna 2011 steny
podchodu pretreli bielou
farbou, aby mali writeri
pripravenú plochu. Filantropi writerom nastavili
aj tému „Človek a mesto“, ktorú tvorcovia museli pretaviť do svojej fantázii a predstave na ploche podchodu. Okrem toho stanovili podmienku, aby niektoré významné
miesta, alebo objekty, ktoré chcú návštevníci si pozrieť, boli
umiestnené návestidlá so vzdialenosťami. Túto činnosť vykonali v priebehu nedeľňajšieho dopoludnia.
Samotné Korzo sa začalo poobede na Mierovom námestí
najskôr vystúpeniami v amfiteátri, kde sa so svojím umením
predviedli parkuristi, bikeri a tanečníci. Po tomto úvode nastúpilo družstvo seniorov a juniorov k určeným vrakom áut
a pustili sa do práce.
Družstvo seniorov
pristúpilo k plneniu
úlohy zodpovedne,
lebo nezabudlo na
ochranné pomôcky.
Veľa z nich takúto
činnosť vykonávalo
po prvý raz. Družstvo juniorov vsadi279

lo na čistú improvizáciu. To, čo nasprejovali bol ich freestyl.
Všetci, ktorí sa tejto činnosti zúčastnili sa zhodli v názore, že
keď sa človek pozerá na činnosť writerov, zdá sa to veľmi
jednoduché a ľahké, ale v skutočnosti treba dávať pozor, aby
sa farba neroztekala, aby dobre kryla nastriekanú plochu. Po
hodine aktívnej práce obe družstvá ukončili prácu a prizerajúci občania svojím hlasom hodnotili výtvarnú a estetickú
úroveň ich činnosti. Najviac hlasov získalo družstvo seniorov.
Trenčianske noviny 13.06.2011
pomocná evidencia 360/1/2011
V Posádkovom klube Trenčín dňa 17. júna 2011 slávnostne
otvoril 19. ročník „Art Film Fest“ jeho prezident Milan Lasica, ktorý vo svojom príhovore povedal, že o hlavnú festivalovú cenu „Modrého anjela“ bude súťažiť pätnásť filmov
a súťažné filmy bude hodnotiť
päťčlenná odborná porota pod
vedením režiséra Juraja Jakubiska. Na festivale sa premietne
v kinách v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach 94 filmov z 53
krajín sveta, z ktorých bude 110
dlhometrážnych, tri stredometrážne a 81 krátkych filmov. Na
„Moste slávy“ v Trenčianskych Tepliciach pribudnú
k doterajším 43 tabuľkám tabuľky s menami ďalších troch
hercov - Jánosa Bána, Zdenka Svěráka a Zuzany Krónerovej.
Na otvorenej scéne odovzdal viceprezident festivalu
a riaditeľ sekcie „Hercova misia“ a „Zlatá kamera“ Peter
Hledík krištáľovú kópiu ceny maďarskému hercovi Jánosovi
Bánovi, ktorý najväčšiu slávu získal postavou Otíka vo filme
„Vesnička má středisková“. Ďakovný prejav predniesol po
slovensky. Ďalším oceneným bol scenárista, herec, divadelník,
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otec Járu Cimermana Zdeněk Svěrák. Ten sa prihovoril
k publiku prostredníctvom obrazovky s ospravedlnením, že
práve v čase, keď sa oceňovalo a otváral festival mal predstavenie. Prisľúbil ale, že pripevnenie mosadznej tabuľky na
Moste slávy príde.
Prvá z troch Zlatých kamier tohoročného festivalu patrila
srbskému režisérovi Emirovi Kusturicovi, ktorý sa poďakoval za ocenenie plynulou češtinou, pretože študoval v Prahe na
Filmovej akadémii. Ostatné Zlaté kamery boli odovzdané na
záverečnom ceremoniáli dňa 25. júna 2011 výtvarníkovi Milanovi Čorbovi a francúzskemu hercovi Jean-Claude Carriére.
Na záver otváracieho ceremoniálu bol uvedený slovenský
film mladej režisérky Zuzany Liovej.
www.sme.sk 20.06.2011
pomocná evidencia 376/1/2011
Dňa 18. júna 2011 v Art Centrum Synagóga sa uskutočnila
vernisáž súťažnej fotografie 15. ročníka AMFO Trenčianskeho kraja, do ktorej sa prihlásilo celkom 112 autorov, ktorí
do všetkých kategórií doručili 522 fotografií a 12
multimediálnych prezentácií. Odborná porota
v zložení František Tomík z Bratislavy, Miroslav Potyka z Uherského
Hradišťa, František Janouš z Uherského Brodu
a Svetozár Ábel z Trenčína vyhodnotila doručené fotografie
do súťaže a odporučila vystaviť 214 fotografií a 9 multimediálnych prezentácii od 88 autorov.
Odborná porota rozhodla nasledovne:
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A) autori vo veku nad 21 rokov:
1) farebná fotografia
cena
- Martin Brojo z Považskej Bystrice,
- Ľubo Košian z Čereňan,
- Jana Veresová z Trenčína,
čestné uznanie
- Ľubica Harcegová z Prievidze,
- Jaroslav Matejček z Trenčína,
- Peter Maděránek z Prievidze,
2) čiernobiela fotografia
cena
- Ľubo Košian z Čereňan,
- Štefan Majtán z Trenčína,
- Milan Marko z Prievidze,
čestné uznanie
- Róbert Fritz z Myjavy
- Daniel Hajňuk z Púchova,
- Peter Maděránek z Prievidze,
- Ľudovít Sabo z Prievidze,
- Ondrej Staněk z Myjavy
3) multimediálna prezentácia
cena: Rastislav Novota z Trenčína
čestné uznanie: Peter Maděránek z Prievidza
B) autori vo veku do 21 rokov:
1) farebná fotografia
cena
- Vladimír Domen z Myjavy,
čestné uznanie
- Samuel Marko z Prievidze,
- Peter Pikulík z Prievidze,
- Matej Slávik z Beluša,
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- Dominik Slotík z Trenčianskej Teplej
2) čiernobiela fotografia
cena
- Andrej Guráň z Prievidze,
čestné uznanie
- Vladimír Domen z Prievidze,
- Katarína Dubcová z Prievidze,
- Peter Pikulík z Prievidze,
- Karin Weissová z Prividze,
3) multimediálna prezentácia
cena
- Lukáš Miškár z Lúky pod Makytou,
čestné uznanie
- Jakub Cíbik z Púchova,
C) autori vo veku do 16 rokov:
1) farebná fotografia
cena
- Róbert Fritz z Myjavy,
čestné uznanie
- Karolína Gelatičová z Prievidze,
- Igor Harach z Prievidze,
- Karoolína Kardošová z Prievidze,
- Dominika Rudinská z Prievidze,
2) čiernofarebná fotografia
cena
- Róbert Fritz z Myjavy,
3) multimediálna prezentácia
nebola udelená
pomocná evidencia 374/1/2011
Tradičná medziškolská a medzitriedna čitateľská súťaž žiakov trenčianskych základných škôl pod názvom „Čítajme
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všetci – čítanie je super“ mala svoje vyhodnotenie už 47.
ročníka, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. júna 2011 v kine Hviezda v Trenčíne. V školskom roku 2010/2011 sa zapojilo do súťaže viac ako šesťsto žiakov z 24 tried z ôsmych základných
škôl v Trenčíne. Hlavným kritériom pre zisk ocenenia bolo
pravidelné navštevovanie knižnice vo všetkých pobočkách
v Trenčíne. Súťažiace kolektívy spojili príjemné s užitočným,
keď spojili čítanie s požičiavaním kníh a účasťou na kultúrnovýchovných podujatiach. Na záver podujatia odovzdala vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Marta Šajbidorová a riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová ocenenia najlepším triedam a učiteľom:
- 2.A trieda, učiteľ Buchinger, Základná škola Trenčín, Východná ul.
- 3.A trieda, učiteľ Turčanová, Základná škola Trenčín, Východná ul.
- 4.A trieda, učiteľ Kvasnicová, Základná škola Trenčín, Východná ul.
- 5.A trieda, učiteľ Klozíková, Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ul.
- 5.B trieda, učiteľ Šternová, Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ul.
- 3.A trieda, učiteľ Plšková, Základná škola Trenčín, Ondreja – Svorada a Benedikta
- 4.A trieda, učiteľ Gelenekyová, Základná škola Trenčín,
Ondreja – Svorada a Benedikta
- 1.A trieda, učiteľ Fabová, Základná škola Trenčín, Kubranská ul.
- 4.A trieda, učiteľ Slezáková, Základná škola Trenčín, Kubranská ul.
- 3. trieda, učiteľ Dubačová, Základná škola Trenčín, Potočná ul.
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- 4. trieda, učiteľ Jurišová, Základná škola Trenčín, Potočná
ul.
- 2.B trieda, učiteľ Lubjaková, Základná škola Trenčín, Bezručova ul.
- 4.A trieda, učiteľ Ripková, Základná škola Trenčín, Bezručova ul.
- 3.D trieda, učiteľ Hoštáková, Základná škola Trenčín, Hodžova ul.
- 2.A trieda, učiteľ Lacková, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé Hony
- 2.B trieda, učiteľ Klabníková, Základná škola Trenčín, Ul.
Dlhé Hony
- 2.C trieda, učiteľ Holečková, Základná škola Trenčín, Ul.
Dlhé Hony
- 3.A trieda, učiteľ Sušková, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé Hony
vlastné poznámky
www.sme.sk 22.06.2011
pomocná evidencia 388/1/2011
Kvapkami vody rieky Moravy a rieky Nitra dňa 22. júna
2011 symbolicky vystrojili na cestu za čitateľmi novú publikáciu pod názvom „Klenoty prírody Trenčianskeho kraja
a Zlínskeho kraja“. Knižná novinka je výsledkom partnerskej spolupráce múzejníkov
z Hornonitrianskeho múzea
v Prievidzi a Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne. Odkrýva a sprítomňuje zaujímavosti a zvláštnosti živej a neživej prírody v oboch partnerských regiónoch a je výsledkom trojročnej práce tímov
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z oboch strán hranice. Knižný výsledok snaženia je súčasťou
projektu „Západné Karpaty – spoločná hranica“, ktorý získal
ešte v roku 2008 podporu v Operačnom programe cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky na
rok 2007 – 2013 „Spoločne bez hraníc“. Program podporila
Európska únia prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj zriaďovatelia oboch participujúcich –
Trenčiansky samosprávny
kraj a Zlínsky kraj. Za autorský kolektív predstavil
knihy RNDr. Dušan Trávniček.
Pri slávnostnom uvedení
novej publikácie do života
vo foyer administratívnej
budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH vyzdvihol, že spolupráca Trenčianskeho
a Zlínskeho kraja má v súčasnosti rôznorodé podoby a toto
partnerstvo múzejníkov jej dodáva nový rozmer. Novej knižnej novinke zaželal, čo najrýchlejšiu cestu k čitateľom nielen
v oboch prihraničných partnerských krajoch, ale aj v ďalších
slovenských a slovenských regiónoch a v zahraničí.
www.tsk.sk 22.06.2011
pomocná evidencia 389/1/2011
Dňa 23. júna 2011 sa uskutočnil v refektári Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého kultúrno-historický seminár pod
názvom „Skalka pri Trenčíne – od histórie po záchranu“
pri príležitosti poriadaného medzinárodného výtvarnoliterárneho sympózia „Ora Et Ars“, na ktorom sa zúčastnil
Nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák.
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Podujatie
otvoril
úvodnom
prednáškou
„Skalka
v historických dokumentoch a súvislostiach“
Mgr. Igor Zmeták zo Slovenskej národnej
knižnice v Martine, ktorý zvýraznil, že po
pätnástich rokoch išlo o prvé stretnutie ľudí,
ktorí sa z hľadiska odborných profesií
Mgr. Igor Zmeták
o Skalku zaujímajú a nadväzujú na prácu svojich predchodcov. Obrazne možno hovoriť aj o určitom preberaní štafety.
prítomných Účastníkov
seminára pozdravil dekan Trenčianskej farnosti
Mgr. Milan Kupčík. Do
seminára svojimi prednáškami prispeli:
Mgr. Daniela Nipčová z Krajského pamiatkového
úradu
v Trenčíne „Veľká Skalka v obraze archeologických prameňov a kláštorný život
v stredoveku“
- PhDr. Eszter Kovács z Országos Szechényi Könyvtár Budapešť „Jezuitské pramene z Budapešti o Skalke“
- Mons. Viliam Judák z Biskupského úradu v Nitre „Trenčianski jezuiti a Skalka“
- Mgr. Peter Martinák z Verejnej knižnice Michala Rešetku „Ľudovít Bonaventúra Starek a rekonštrukcia Skalky
v 19. storočí“
- Mgr. Mária Vdovičíková z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne „Benediktínsky kláštor na Skalke pri Trenčíne – doterajšia pamiatková obnova a jej možné smerovanie
do budúcnosti“
Na záver zvýraznil Mgr. Igor Zmeták, že neoddeliteľnou
súčasťou podujatia bude katalóg s literárnou prílohou Okno,
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ktorého špecifikom bude jeho historické zameranie. Už nadišiel čas predstaviť ucelený kultúrno-historický vývoj Skalky
pri Trenčíne. Od vzniku legendy, cez stredovek, benediktínske
obdobie, pôsobenie jezuitov až po opätovnú obnovu v 19. storočí vo väzbe na archeologické nálezy a hľadisko pamiatkovej
starostlivosti. Sexteto autorov z rôznych spoločensko-vedných
odborov obsahovo zachytilo obdobie historickej Skalky od 11.
do 20. storočia.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 390/1/2011
Šiesta vodnícka párty sa konala v sobotu 25. júna 2011 na
Štúrovom námestí. Deťom na pár hodín pustili aj odstavenú
atrakciu, vodníka Valentína.
Prostriedky sa našli aj vďaka
finančnej zbierke občanov.
Vodníka slávnostne spustia
v stredu 29. júna 2011, ale pre
malé vodníčatá vodník chrlil
vodu už v tento deň.
Ako povedala za organizátorov z materského centra Srdiečko jeho štatutárka Vladimíra Strmenská, akciu by robili aj pri suchom vodníkovi.
„Vyriešili sme to tak, že sme pripravili kaďu s vodou
a rybami. Čo sme nemali
minulý rok. Pribudli aj hasiči a bazén s vodou a bublinami, v ktorých sa môžu
deti vyblázniť,“ povedala.
Medzi deti prišiel aj
vodník Leo a vodníčka
Anička. Ako povedal vod288

ník Leo, v civile Leo Kužela, za svojim bratrancom vodníkom
Valentínom chodí už cez štyristo rokov, posledných šesť sem
na toto námestie. Vedel o jeho problémoch s mestom a vodou.
„Ja som mu posielal vodu, veď celé dni pršalo, to sme my
z Váhu vypľúvali vodu a vy ste si mysleli, že to prší
z oblakov,“ povedal vodník Leo.
Deti pod jeho dozorom na námestí plnili rôzne disciplíny,
ktoré súvisia s vodou. Boli štyri súťažné stanovištia . Deti
chytali rybičky, brodili sa rybníkom, kŕmili žabky, prechádzali
tunelom. Po ich zdolaní dostali pečiatku na vodnícku kravatu
a keď ju ukázali v cieli, tak získali odmenu.
Vítané bolo, že deti aj niektorí rodičia prišli v maskách. Aj
keď sa predpoludním prehnala mestom búrka, cez vodnícke
stretnutie už bola jasná obloha. V minulom roku sa zaregistrovalo 250 detí a tento rok bola účasť vyššia.
vlastné poznámky
Tisícky vrchnákov zo sklenených fliaš bolo položených na
plochu Štúrovho námestia študentmi Strednej umeleckej školy v Trenčíne, aby vytvorili umelecké diela. Originálny materiál, vrchnáky zo sklenených fliaš dodal podnikateľ Martin
Barčák. Ten povedal, že ich zbieral viac ako štyri roky spolu
s ďalšími prevádzkarňami reštaurácií a kaviarní. Bolo ich viac
ako stotisíc. „Najprv som myslel, že ich dám do zberu, ale potom mi skrsla myšlienka, že by sa mohli využiť aj inak
a v tomto zmysle som oslovil umeleckú školu, aby vznikol suchý variant vodníka“ povedal Martin Barčák. Študenti použili
asi štyridsaťtisíc vrchnákov a zvyšok zostal pre použitie ostatných návštevníkov a Trenčanov. Riaditeľka Strednej umeleckej školy v Trenčíne Mgr. Mária Vilkovská povedala, že študenti najprv rozdelili vrchnáky podľa farieb a potom v počítači vytvorili grafické návrhy a podľa nich realizovali svoje návrhy.
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Trenčianske noviny 20.06.2011
pomocná evidencia 384/1/2011
Dňa 7. júla 2011 bola na Mierovom námestí prezentovaná
výstava karikatúr „DarylGagle & Shootys“, ktorú realizovalo
ako jednu zo svojich kultúrnych a vzdelávacích aktivít Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave.
Ako povedal kultúrny atašé Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave Chase A. Beame zámerom výstavy bolo predstaviť jedného najprovokatívnejších a najproduktívnejších amerických karikaturistov Daryla Caglea, ktorý
si robí vtipy zo všetkých politikov naprieč celým politickým
spektrom. Spolu s ním
vystavoval slovenský karikaturista Martin Šutovec, ktorý používa svoj
talent na to, aby podporil
kritické myslenie o každodenných politických
rozhodnutiach a aby do
rutinného politického života priniesol humor.
Oba tak robia veľkú službu svojím občanom a spoločným ideálom.
vlastné poznámky
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúkla
na letné mesiace dvojicu nových výstav. Na prvom poschodí
bol nainštalovaný výber súčasnej ukrajinskej grafiky a druhé
poschodie patrí výstavnej prezentácii českého sochára Igora
Kitzbergera. Obe výstavy boli prístupné až do 4. septembra
2011. Výstava Súčasná ukrajinská grafika otvárila priestor
pre predstavenie širšieho spektra autorských koncepcií ukra290

jinských výtvarných umelcov, tvoriacich v technike leptu. Načrtáva obraz o ich tvorivých snaženiach, hľadaniach, neistotách, rozpakoch, ale najmä pripomína autorské úspechy, a to aj
svetové. Výstava vypovedá o vnútornej podstate a hlbinných sférach
grafického umenia. Hovorí o človeku, o jeho tele i o jeho vnútri. O
hmote a o myšlienke. O zrode a o
zániku. Ale aj o spôsobe poznávania
umeleckou tvorbou. O miere reality,
abstrakcie, aj imaginácie v diele. O
zdrojoch, z ktorých sa umenie nasycuje. O prelínaní či metamorfóze
mýtov, reality, fantázie, či kultúrnych tradícií. O úcte k nim. O tom,
že všetko smeruje k človeku, k jeho bytiu a k jeho duši. O bohatstve vnútorných obsahov, s optimálnou formou, ktorú dielo
zároveň napĺňa aj tvorí. Nie je veľa umelcov, ktorí zostali verní vznešenému a komplikovanému umeniu leptu. V súčasnej
dobe digitalizácie a nových technológií je obdivuhodné, že
mnohí umelci si zamilovali túto sofistikovanú, v minulosti s
obľubou využívanú techniku. V grafických kompozíciách, napriek ukotveniu v súčasnosti, vzdialene zaznieva odkaz renesancie, manierizmu i baroka, keďže korene podobných prejavov môžeme zaznamenať vo výtvarných prúdoch šestnásteho
a sedemnásteho storočia.
U Igora Kitzbergera sa
sochárske umenie snúbi s
rodovou kováčskou tradíciou, takže väčšina jeho
skulptúr vzniká kombináciou rôznych sochárskych a
kováčskych
postupov
Igor Kitzberger - Sochy 1
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a technológií. Rozptyl práce Igora Kitzbergera je obdivuhodný. Rozmerné kompozície i drobné miniatúrne plastiky nie
nepodobné šperkom rozvíja k nedostižnému majstrovstvu.
Vymýšľa, čaruje, kuje a žíha, tvorí jedinečný originál. Osamelý a experimentujúci, aj to je osud prvolezcov, ktorí sú poháňaní zvedavosťou dovidieť za hranicu možností. Od počiatku
90. rokov minulého storočia, kedy dokončil štúdium na vysokej škole sa Kitzbergerovo dielo rozvíjalo v široko plynulom
programe, vnútorne späté s významovou tvorivou logikou.
Výsledkom jeho výtvarného snaženia sú jedinečné expresívne
ponímané bronzové alebo oceľové plastiky. Už vo svojej diplomovej práci sa stretáva so svojím veľkým námetom, s nesmierne inšpirujúcou postavou Jana Amosa Komenského.
Komenskému ako nekonečnému zdroju vzdelanosti, ľudskosti
aj prostoty a citu vzdáva hold a pokúša sa analyzovať vnútornú podstatu osobnosti i jeho miesto v dejinách. Kitzbergerovo
skutočné a hlboké štúdium života, názorov i diela učiteľa národov akoby poukazovalo na zodpovedný prístup autora k
zvolenej téme, ktorá sa tiahne celým jeho nasledujúcim dielom. Práve premýšľavosť, dokonalá analýza témy, hľadanie
súvislostí a údiv pred novo sa otvárajúcimi zázrakmi poznania
charakterizujú sochárovu tvorbu.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 393/1/2011, 394/1/2011, 418/1/2011
Dňa 7. júla 2011 sa začal festival „Bažant Pohoda“ koncertom vážnej hudby trojici tých, ktorí sa tohoročného ročníka
nedožili. Od 15,00 do 16,00 h stíchli všetky pódia s výnimkou
hlavného, ktoré patrilo speváckemu zboru Chorus Alea
a Komornému orchestru Mesta Trenčín, ktoré spievali
a zahrali skladbu „Glória“ od Antónia Vivaldiho. Koncert dirigoval Branislav Kostka.
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Ďalší program bol vyplnený koncertom skupiny Moby, ktorý prilákal veľa divákov, že v okolí hlavného pódia sa nedalo
pohnúť. Diváci sa veľmi dobre bavili aj na druhý deň pri skupine Madness, Public Image Ltd. a Pulp. Posledné britpopové
zoskupenie ukázalo efektnú schow, a hlavne to, čo znamená
byť pravý frotman. Skupina Le Payaco pôsobil príliš sústredene a nezohrate.
Kým piatok bol gitarovým, tak sobota patrila elektronike.
Ako znie súčasný pop, ukázala skupina M.I.A. Bola to divoká
smršť tanečnej energie. O trochu sofistikovanejšiu exkluzívnu
diskotéku sa postarala skupina Magnetic Man. Naopak veľkým sklamaním bola skupina Micachu nd the Schapes, ktorá
koncert pokazila. Vrcholom celého podujatia bolo koncertovanie skupiny Lamp a skupiny Portischeid, z ktorého mali
všetci obrovský zážitok. Speváčka Beth Gibbonsová svojím
výkonom oslnila a strhla celé publikum. Spievala tak, akoby
jej niekto zlomil srdce.
Festival „Bažant Pohoda“ ponúkol divákom desiatky koncertov domácich a zahraničných interpretov. Okrem toho si
návštevníci mohli vychutnať divadelné a tanečné predstavenia
či filmové projekcie.
Ekumenickou bohoslužbou v krytom O2 stane sa v nedeľu
ráno skončil vypredaná 15. ročník multikultúrneho festivalu
„Bažant Pohoda“. Celebrovali ju spoločne katolícky kňaz Anton Srholec, Daniel Pastirčák, rabín Baruch Myers
a evanjelická farárka Anna Polcková. V programe vystúpili
Táňa Pauhofová, tanečníci a tanečníčky so skupiny ElleDance
a mladý violončelista Jozef Lupták.
Organizátori a návštevníci sa tešili počas festivalu z dobrého počasia, lebo počas troch dní jeho trvania pršalo len v piatok aj to len 15 minút. V piatok prekračovali tepelné hodnoty
30 o C.
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Na sociálnej sieti Facebook až 859 návštevníkov hodnotilo
výkon jednotlivých skupín, z ktorého vyšlo toto poradie:
1) Portishead – 859 hlasov,
2) Moby – 594 hlasov,
3) Pulp – 523 hlasov,
4) Lamb – 467 hlasov,
5) Magnetic Man – 419 hlasov,
6) M.I.A. – 399 hlasov,
7) Santiglod – 295 hlasov,
8) Rusko – 290 hlasov,
9) Beirut – 258 hlasov,
10) Madness – 230 hlasov.
Na záver malá poznámka. Oproti predchádzajúcim rokom
sa festival „Bažant Pohoda“ dostal na Mierove námestie
v Trenčíne, kde na veľkej televíznej obrazovke mali možnosť
vychutnať atmosféru aká panovala na letisku tí, ktorí sa nedostali k lístkom, ale aj takí, ktorí mesto Trenčín len tak navštívili.
www,sme.sk 09.07.2011, 11.07.2011, 14.07.2011
pomocná evidencia 412/1/2011, 413/1/2011, 414/1/2011,
433/1/2011
V Trenčíne dňa 9. júla 2001 sa uskutočnila v reštaurácii
Kabaka na Matúšovej ulici v Trenčíne za účasti čitateľov a verejnosti svoj
najnovší román Barbora
Kardošová „Vydať sa
a zomrieť“, keď krstiacim médiom bola ryža.
Kniha podľa jej krstných
mám ponúka zábavné a
svieže čítanie.
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Boa je dlhý ozdobný šál z labutieho alebo pštrosieho peria,
ktorý bol spoločnou črtou oblečenia takmer všetkých zúčastnených dám a slečien, ktoré prišli do trenčianskej reštaurácie.
„Boa majú sestry v tej knižke ako porozchodovú terapiu. Každý, kto si raz dá boa na seba, pochopí, že je to veľmi príjemný
pocit. Niekedy vie aj rozveseliť, keď už nikto iný na blízku nie
je,“ povedala autorka, ktorej sa okolo pliec vinulo jemné biele
boa z labutienky. Najnovší knižný titul trenčianskej rodáčky
„Vydať sa a zomrieť“ je podľa jednej z krstných mám scenáristky Evy Borušovičovej veľmi veselá a vtipná kniha. „Barbora píše s nadhľadom. V knihe hovorí o láske a zrade, o
manželstve a nevere a hlavne o sesterskej sú náležitosti a hlbokom, hlavne ženskom priateľstve.“
Názov románu si autorka požičala zo svojho vlastného diplomového scenára, ktorý sa kedysi dostal až k Róbertovi Redfordovi vďaka scenáristickej súťaži Harthley Merril Prize.
„Potom sa asi dvakrát mal realizovať, no vždy z toho zišlo a
po rokoch som si povedala, že keď samovykrádať, tak teraz,“
hovorí k názvu. Dve sestry žijú každá na inom kontinente a
každá chce niečo odlišné. Jedna veľmi túži po dlhodobom
vzťahu. Druhá má pocit, že z takéhoto vzťahu musí uniknúť,
pretože bola oklamaná svojím partnerom. „Ide o dva protipóly. A ako sa to dá riešiť netradične, to sa dozvie čitateľ v knižke,“ napína zvedavosť autorka.
Román podľa Evy Borušovičovej pojednáva o vzťahoch,
nejde však o knihu, ktorá by stála iba na ženskej strane. „Je
nad vecou, a tak si ju smelo môžu prečítať aj muži.“ Príbeh
začal pred časom vychádzať na pokračovanie v internetovom
magazíne, ktorého šéfredaktorkou bola Elena Akácsová, ďalšia krstná mama knihy. „Barbora vie nájsť humor aj tam, kde
ho človek absolútne nečaká, je optimistická aj vo veciach, v
ktorých ja som strašne pesimistická, preto mi jej kniha veľmi
vyhovuje,“ povedala. Trojicu sudičiek doplnila scenáristka
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Soňa B. Karvayová. Ako počas krstu prezradili, donútila
Barboru napísať jej prvý román Šialene milovaná. „Dnes patrí
do ich spoločného kruhu ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú so
životom aj s písaním. Sčasti by príbeh dvoch sestier už ľudia
mohli poznať. Na pokračovanie vyšla približne prvá polovica.
Ako ale hovorí autorka, keď vznikala knižka, musela sa k už
zverejneným kapitolám vrátiť. „Kniha je určite funglovka, sú
tam veci, ktoré sa ešte dočítať nemohli.“ Titul vychádza v čase
letných dovoleniek, čo podľa názoru viacerých nie je náhoda.
Ako povedala Eva Borušovičová, je to veľmi pohodové čítanie, kniha vhodná na dovolenku i do nemocnice.
www.sme.sk 23.07.2011
Výstavné priestory Art synagógy v Trenčíne patrili v dňoch
12. až 31. júla 2011 dvom výstavám a to samostatnej autorskej
výstave Libuši Čtverákovej pod názvom „Farebné svety“ na
prízemí a výstave „Z tvorby levických amatérskych výtvarníkov“, v ktorej sa predstavili Gabriela Frečková, Ing. Štefan Herczeg, PaedDr. Gabriela Nagyová, Helena Neviďanská a Mgr. Peter Pleva na poschodí.
Obe tieto výstavy boli príjemným prekvapením pre ich
návštevníkov v tomto horúcom lete. V prácach výtvarníkov sa objavili rôzne témy
od prírody, hudba, tanec, folklór, portréty a nechýbali
i moderné obrazy. Svoje výtvarné ambície a predstavy pretavujú použitím olejových farieb, akvarelom, pastelom i kresbami ceruzou.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 427/1/2011, 428/1/2011, 429/1/2011
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Dňa 8. júla 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu
otvorená výstava pod názvom „Keď sme mali obchod“, ktorú otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzeu
Katarína Babičová. Ako
povedala, výstavu si v múzeu
zvolili preto, aby návštevníkom priblížili staršie obdobie, ktoré ich uvádza do spomienok. Je zaujímavé, že všetky
vystavené exponáty z archívnych zbierok Trenčianskeho múzea. Niektoré exponáty boli darované, niektoré odkúpené.
A skutočne návštevníkov, hlavne tí starší sa
pristavovali pri exponátoch a pri fotografiách
a živo diskutovali, kde
ktorá
fotografia
sa
k akému miestu viaže,
alebo, kde ten-ktorý
predmet v akom obchode mali. Odborný výklad k výstave predniesla Mgr. Eva Kiacová, ktorá v úvode povedal, že zlatá éra obchodu nastala
koncom 18. storočia v období nových vedecko-technických
objavov. Toto obdobie charakterizovala doba, v ktorej sa prešlo od manufaktúrnej ručnej výroby na továrenskú výrobu
a vrcholí obdobie Rakúsko – Uhorska. K jej rozvoju prispelo
zrušenie poddanstva a roľníkom umožnilo predávať svoje výrobky na trh a umožnilo im nakupovanie pre nich absolútne
nedostupného tovaru. Začiatkom 20. storočia nastala úplná
špecializácia obchodu. Popri väčších obchodoch textilných,
stolárskych, odevných, železiarskych vznikajú menšie obchodíky – trafiky, kníhkupectvá, obchody s kožou, obuvou, pali297

vom, drevom, obilím a podobne. Existovalo viac 80 druhov
špecializovaných obchodov ako napríklad obchody kožušníkov, rukavičkárov, výrobcov dáždnikov. Na rozvoj obchodu
vplývala elektrifikácia, telefonizácia a vznik peňažných ústavov. Vznik kín v Trenčíne umožnilo pred každým premietaním filmov vlastníkom obchodov premietanie kino reklám.
Reklamy sa nachádzali aj v Trenčianskych novinách, Trenčane a Považských novinách a iných vychádzajúcich periodikách. V období prvej Československej republiky (roky1918 až
1939) začínajú vznikať na území Trenčína obchodné filiálky
Roľný, Baťa, Nehera. Práve
v tomto období dostalo mesta
Trenčín architektonickú podobu, ktorú si komplet do dnešných čias nezachovalo. Námestia a ulice s prízemnými
obchodíkmi, chodníky na prechádzanie korzom, výklady
s osvetlením, reklamami a vývesnými štítmi. Živý
a každodenný obchodný ruch, nezabudnuteľný a jedinečný kolorit spájal v sebe v úcte, ktorej sa tešili staré obchodnícke rodiny.
vlastné poznámky
Takmer 19 tisíc eur sa podarilo vyzbierať Nadácii Pontis
od návštevníkov trenčianskeho festivalu „Bažant Pohoda“,
ktorí prišli do ich „Dobrej kaviarne“. Tieto peniaze plánujú
rozdeliť na projekty 13 neziskových organizácií. „V našej kaviarni sme za príspevok rozdali 7500 káv, viac ako 3 tisíc croissantov a takmer 3 tisíc pohárov bazovej limonády,“ informovala Monika Smolová z Nadácie Pontis.
Vďaka zbierke by mala byť podporená činnosť Aliancie
Fair Play, Ligy za ľudské práva či artistického centra Andreas.
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Slovenského skautingu. Návštevníkov kaviarne obsluhovali
okrem dobrovoľníkov aj zamestnanci neziskových organizácií
a známe osobnosti ako Táňa Pauhofová, Zuzana Šebová,
Juraj Kemka či držiteľka ocenenia „Biela vrana 2010“ Zuzana Melicherčíková. Káva z Dobrej kaviarne vyslúžila atribút najlepšia káva na Pohode, ktorú ochutnal aj minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda či spisovateľ Tomáš Janovic.
www.sme.sk 14.07.2011
pomocná evidencia 432/1/2011
Najlepšie hodnoteným koncertom na 15. ročníku festivalu
„Bažant Pohoda 2011“ bolo vystúpenie britskej formácie
Portishead. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robili na sociálnej
sieti Facebook organizátori podujatia. Na otázku „Ktorý koncert sa vám na Bažant Pohode 2011 páčil najviac?“ označilo
najviac 859 respondentov Portishead.
S odstupom viac ako 250 hlasov sa umiestnil na druhom
mieste americký hudobník Moby, ktorý bol najväčším menom
štvrtkového programu. Viac ako 500 hlasov získalo vystúpenie britpopovej kapely Pulp, ktorej koncert bol hodnotený ako
tretí najlepší. Na štvrtom mieste sa umiestnila skupina Lamb a
na piatom mieste drum'n'bassové predstavenie Magnetic
Man. Cirkusovú šou speváčky M.I.A. zaradili návštevníci Pohody na šieste miesto. Do prvej desiatky sa ešte zmestili koncerty Santigold, Ruska, Beirut a Madness. Najlepšie hodnoteným koncertom slovenského interpreta bolo comebackové
vystúpenie Le Payaco, za ním skončili Puding pani Elvisovej
a B-Complex. Medzi českými umelcami triumfovali WWW
pred Prago Union.
www.sme.sk 14.07.2011
pomocná evidencia 434/1/2011
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Dňa 12. júla 2011 sa uskutočnila v Katovom dome vernisáž výstavy diel akademického maliara Jozefa Chovana, ktorá
niesla názov „Akty“ a bola venovaná 100. výročiu umelcovho
narodenia. Výstava po prvý raz odkryla maliarove súkromie.
Výstavu otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína
Babičová za prítomnosti umelcových detí Vladimíra a Oľgy
Chovanovcov.
Diela Jozefa Chovana priblížil kurátor výstavy PhDr. Ľubomír
Podušel., Medzi iným
uviedol, že autor dlhé
roky pôsobil ako profesor a jeho rukami prešlo mnoho dnešných
slovenských umelcov.
zľava – roky
Oľga Chovanová,
Podušel, Katarína
Babičová
Dlhé
smePhDr.-saĽubomír
nemali
možnosť
v slovenských výstavných
sieňach s tvorbou Jozefa Chovana stretnúť. Zmenilo sa to až
začiatkom tohto roku, keď sme v bratislavskom Dome umenia
pripravili celoživotnú retrospektívnu prehliadku pozostávajúcu
hlavne z diel, ktoré sa nachádzajú v Chovanovej pozostalosti u
jeho príbuzných. Výstava podľa neho predstavila jednotlivé
vývinové stupne maliarovej tvorby, od raných krajinárskych prác až k dielam, ktoré predstavujú
dominantu jeho tvorby.
„Je to monotematická výstava zameraná na žáner
aktu, ktorý v jeho tvorbe
dominoval. Chovan bol
známy tým, že ako grafik sa v súkromí venoval technike monotypie, teda technike, pri ktorej sa najskôr na litografický
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kameň alebo vyleštenú kovovú platňu olejovými alebo miešanými farbami nanesie obraz a následne sa otlačí,“ vysvetlil
Podušel. Na rozdiel od iných grafických techník tlače z hĺbky
sa môže otlačiť iba raz, každý obraz je teda originál sám o sebe.
Výstava „Akty“ predstavuje sériu monotypií z autorovej
pozostalosti a podľa kurátora po prvý raz odkrýva umelcove
súkromie. „Tematika aktov je veľmi delikátna. Pri Chovanovi
ide o súkromnú spoveď umelca, ktorý sa popri oficiálnych objednávkach a tvorbe v tichu ateliéru venoval zobrazeniu žien v
rôznych polohách. Sú to ženy zamyslené, vyžarujúce erotický
podtext a na pozadí týchto aktov sa pokúsil nazrieť do psychológie ženskej postavy,“ povedal kurátor.
vlastné poznámky
Festival Bažant Pohoda 2011 stal sa 10. júla 2011 minulosťou a organizátori pozbierali zaujímavé čísla v súvislosti za
jeho pätnástym ročníkom. Ako informoval hovorca festivalu
Mário Gešvantner, že po prvý raz v histórii festivalu boli
vstupenky vypredané už v predstihu, desať dní pred jeho začiatkom. Okrem tridsaťtisíc dospelých návštevníkov, bolo treba pripočítať 853 detí do dvanásť rokov, ktoré mali vstup
zdarma. Deti registrovali pri vstupe do festivalového areálu,
kde dostali špeciálnu pásku s telefónnym kontaktom na rodičov. Skonštatoval, že festivalový program sa naplnil do bodky. Jedinou zmenou bolo nahradenie kolumbijskej skupiny
„Les Alegres Ambulancias de San Basilio de Palenque“ talianskou kapelou „El Tinku“.
Celkovo sa na festivale odohralo 204 predstavení, z toho
osemdesiat zahraničných vystúpení. Najviac bolo koncertov a
to až 97, po nich nasledovalo 32 literárnych programov a 25
diskusií. Diváci videli pätnásť filmov, dvanásť divadelných
predstavení, zúčastnili sa dvanástich workshopov. V programe
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boli aj štyri tanečné predstavenia, jedno kúzelnícke vystúpenie, vernisáž výstavy a ekumenická bohoslužba.
Ďalšie zaujímavé údaje festivalu:
- používalo sa 132 spŕch,
- používalo sa 128 splachovacích a 500 mobilných toaliet, na
ktorých minuli tridsaťtisíc kotúčov papiera,
- vyčapovalo sa 231.500 pív, 1.890 pollitrov nealko a 9.270
Radlerov,
- zakúpilo sa 36.072 plechoviek Radlera a 2.424 plechoviek
Zlatého Bažanta nealko,
- vypilo sa vyše deväťsto káv, ďalších takmer tristo vypili
novinári v presscentre,
- bolo zaslaných 49.747 krátkych textových správ,
- z festivalu odišlo takmer sedemtisíc pohľadníc, okrem Slovenska aj do Anglicka, USA a Španielska,
- takmer 6200 ľudí využilo nabíjacie zóny na mobilné telefóny,
- z dvoch bankomatov vybrali návštevníci vyše 260-tisíc eúr
a urobili viac ako 5600 transakcií, čo je takmer o tretinu
viac ako vlani,
- najčastejšie vydávanou bankovkou bolo dvadsať eúr,
- v priemere vyberali návštevníci 47 eúr a najvyšší výber bol
vo výške až sedemsto eúr,
- prostredníctvom mobilných bankomatov si kredit u mobilného operátora dobilo 153 návštevníkov,
- návštevníkom festivalu rozdali každý deň osemtisíc výtlačkov festivalového denníka a po dvetisíc výtlačkov jeho
anglickej mutácie.
www.sme.sk 26.07.2011
pomocná evidencia 452/1/2011
V areáli Malej a Veľkej Skalky sa uskutočnil 4. ročník medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars –
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Skalka 2011“ v dňoch 15. až 26. júna 2011. Na mieste, kde
v 11. storočí žili pustovníci sv. Svorad a Benedikt a vzniklo
benediktínske opátstvo stretli umelci rôznych výtvarných
a literárnych odborov, aby si pripomenuli ich význam
a duchovnú silu a súčasne sa nechali inšpirovať jeho neopakovateľnou atmosférou. Okrem umelcov z Trenčína a jeho najbližšieho okolia sa sympózia zúčastnili
umelci - výtvarníci:
- z českého Uherského Hradišťa – Ján Botek,
- z poľského Tarnowa – Krszytof Brzuzan a Eugenius
Molski,
- zo Srbska – Milenko Buiša a Nikola Brkalovič,
- z Ruskej federácie – Oksana Begma,
- zo Slovenska – Iľja Holešovský, Andrej Kristín, Juraj
Oravec, Jozef Syrový a Jozef Vydrnák
a umelci – literáti:
- zo Slovenska – Ferdiš Takáč, Rudolf Dobiáš, Pavol
Stanislav, Judita Kaššovicová a Elena HidvéghováYung,
Sympózium bolo ukončené pracovnou vernisážou dňa 25.
júna 2011 na Malej Skalke spojenou so svätou omšou. na ktorej zúčastnení autori prezentovali svoje výtvarné a literárne
diela vytvorené na tohoročnom podujatí.
vlastné poznámky
Bojujúci gladiátori, tancujúce otrokyne a sokoliarske ukážky boli náplňou
programu
slávnostného
otvorenia 6. ročníka Trenčianskych
historických
slávností, ktoré sa uskutočnili na Mierovom námestí
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od 25. do 29. júla 2011.
I napriek tomu, že počasie tomuto zaujímavému podujatiu
veľmi neprialo (pod mrakom, mrholenie a pomerne chladno)
prišlo v podvečer 25. júla 2011
na Mierove námestie niekoľko
stovák návštevníkov, ktorí privítali potleskom rímskeho cisára s jeho sprievodom. Družinu tvorili gladiátori, otroci
a otrokyne. Cisár prišiel s takmer dvetisíc ročným oneskorením skontrolovať ako sa darí
niekdajšiemu Laugaríciu.
Na úvod otvorenia pozdravil zhromaždených občanov rímsky cisár Marcus Aurelius, po vystúpení ktorom predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH privítal vzácneho hosťa v Trenčíne a želal mu príjemný
pobyt v Trenčíne, napokon sa prihovoril primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý zaželal všetkým návštevníkom počas slávností príjemnú pohodu.
No a po tejto oficiálnej časti programu prišla skoro ozajstná
na rad scéna s mladým otrokom, ktorému na hruď vypaľovali
znak gladiátora s hlasným revom. V ďalšej časti programu sa
predstavili lovci s dravými
vtákmi, nádherné tancujúce
otrokyne a svojím bojovým
umením udatní gladiátori,
ktorí boli darmi od rímskeho
cisára Trenčanom.
Treba dodať, že oproti
predchádzajúcim ročníkom,
organizátori zmenili program
podujatia, keď nevystupovalo
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veľa rôznych šermiarskych skupín zo Slovenska a Čiech, ale
len domáca skupina Wagus, orientálne tanečnice zo skupiny
Džamal, sokoliari z Považskej Bystrice, Honza Truneček z
Mladej Boleslavi v úlohe cisára Marka Aurélia, členovia divadla Normálka, Kompánia trnavských žoldnierov a skupina
Memento mori z Uherského Ostrohu. V priebehu týždňa vystúpilo denne na Mierovom námestí okolo päťdesiat účinkujúcich. Z programu zaujali najmä štvrtkové a piatkové gladiátorské zápasy, o ktorých návštevníci z uznaním hovorili, že bola
škoda, keď tieto trvali len dva dni a nie celý týždeň.
www.sme.sk 26.07.2011
pomocná evidencia 453/1/2011
Nepriaznivé počasie ovplyvnilo návštevnosť populárneho
podujatia Hradných slávností v dňoch 30 a 31. júla 2011 na
Trenčianskom hrade. Kým minulý rok 2010 sem zavítalo
12.000 návštevníkov, tento rok ich bolo o 7.000 menej.
Trenčianske hradné slávnosti pritiahli na Trenčiansky hrad
za dva dni celkom 5.000 návštevníkov. Dokonca v nedeľu 31.
júla 2011 zavítalo na hrad
len 230 nadšencov histórie. Ako povedal Ladislav Sekerka zo skupiny
historického šermu Wagus, ktorá akciu organizovala spoločne s Trenčianskym hradom, hodnotí tohtoročnú návštevnosť
pozitívne, lebo vzhľadom na to, aké počasie bolo, bola to
slušné. Návštevnosť Trenčianskych historických slávností dosiahla 10.000 ľudí.
www.sme.sk 01.08.2011
pomocná evidencia 458/1/2011
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Tradičná autorská výstava slovenských a moravských výtvarníkov „Stretnutie – Setkání“ vyplňujúca svojich spôsobom uhorkové obdobie letných prázdnin otvorili 3. augusta
2011 v trenčianskom Art Centra Synagóga za účasti predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, miestopredsedu
Mestského úradu Uherského
Hradišťa
Zdenka Procházku
a vedúcej
odboru
kultúry
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorovej.
Výstavu moderovala pracovníčka Trenčianskeho kultúrneho strediska Mgr. Janka Masárová a vystavujúcich umelcov
šestnásť z Moravy a dvadsaťpäť umelcov z Trenčína a okolia
pozdravili MUDr. Pavol Sedláček a Zdeněk Procházka
a kurátorsky výstavu zhodnotili Miroslav Potyka z Klubu
kultúry v Uherskom Hradišti a spisovateľ Rudolf Dobiáš. Na
výstave sa prezentovali umelci, ktorí patria pod Združenie neprofesionálnych výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom
stredisku, členovia Klubu kultúry v Uherskom Hradišti, skupina nezávislých slovenských moravských výtvarníkov, členky
súkromnej umeleckej školy Domček 166.Umelci sa prezentovali s obrazmi, kresbou, grafikou, fotografiami a plastikami.
Tohoročnou novinkou na výstave boli pieskovcové a drevené
plastiky Miroslava Bystřického, ktoré dopĺňali plastiky Jozefa
Syrového. Počas výstavy spríjemnila chvíle skupina 3D Band.
Trenčianske noviny 08.08.2011
pomocná evidencia 463/1/2011
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Dokonca augusta 2011 mohli návštevníci v trenčianskom
Artkine Metro výstavu fotografií Spomienkové triptychy
mladej fotografky Laury Štrompachovej. Táto je študentkou
katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave v Ateliéri kreatívnej fotografie Mira Švolíka. Vystavený súbor poetických, letných, vtipných, zadumaných a miestami znepokojených triptychov vznikol náhodou.
„Prezerala som si svoje staršie i menej dávne fotografie a zrazu som si uvedomila, že to bolo a už nie je. Túto vetu si môžeme povedať v každý nový deň,“ povedala vystavujúca autorka. Fotografií, ktoré v ten deň videla, bolo veľa. Pri pohľade na niektoré z nich sa jej v mysli začali vynárať živé príbehy, na ktoré už zabudla. „Príbehy obyčajné, a predsa moje, plné každodennosti, a predsa tak potešujúce a výnimočné.“
Laura Štrompachová začala fotografie postupne spájať do
trojíc. Jej obrazový denník, ktorý na výstave prezentuje, vznikal od roku 2007. Ako informovala autorka koncepcie výstavy
Mgr. Veronika Markovičová, že ide o ďalšiu výstavu z cyklu Vysokej školy výtvarných umení Bratislava v Trenčíne.
Trenčianske noviny 22.08.2011
pomocná evidencia 480/3/2011
Bohumil Hanzel s manželkou Katarínou otvorili 22. augusta 2011 novú Q-ex galériu a predajňu umeleckých diel
priamo v centre mesta –
pod mestskou vežou.
Bohumil Hanzel je
známym milovníkom
umenia i zberateľom
obrazov a umeleckých
diel predovšetkým slovenských autorov. Steny jeho domu sú zapl307

nené originálmi a v domácom depozite čakalo niekoľko stoviek ďalších výnimočných diel. Sám Bohuš Hanzel hovorí, že
„vznik galérie bol troška zhodou náhod, lebo priestor pod
mestskou vežou bol niekoľko mesiacov voľný a nedarilo sa ho
prenajať. Keď som si uvedomil, že centrum mesta mení charakter, začal som uvažovať nad tým, čo zaujímavé a atraktívne
by sme mohli ľuďom ponúknuť.“
Myšlienka, ktorá
nadchla aj manželku
Katarínu, začala rýchlo naberať jasné kontúry. Uvedomovali si,
že leto je najlepším
obdobím na spustenie
galérie. V priebehu
niekoľkých týždňov
upravili nielen interiér
tak, aby mohol slúžiť prezentácii výtvarných diel, ale nechali
vyčistiť aj vonkajší priestor za galériou, pokosili trávu, osadili
nové lavičky. „Časom by sme chceli, aby sa aj v exteriéroch
aspoň raz mesačne niečo dialo,“ doplnila smelé plány do budúcnosti manželka Katarína Hanzelová. V pláne sú napríklad
literárne večery, autorské čítania či komorné koncerty a divadelné predstavenia.
Nová trenčianska galéria aktuálne ponúka
návštevníkom viac ako
300 umeleckých artefaktov. Ich autormi sú takmer na sto percent slovenskí výtvarníci. Interiéru dominuje veľkorozmerný drevený reliéf
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Vladimíra Kompánka, umiestnený hneď pri vstupe. „Pôvodne
tu ani nemal byť, no jeho inštalácia napokon zmenila moje počiatočné plány. Automaticky sa ňou zvýšila latka umeleckej
úrovne a musel som pridať aj ďalších Galandovcov,“ povedal
o majestátnom diele s pohnutou históriou majiteľ galérie.
Kompánkov reliéf bol koncom osemdesiatych rokov minulého
storočia nainštalovaný v kultúrnom dome v Komárne. Po
zmene režimu ho miestni činovníci strhli a chceli ho dať vyhodiť. Náhodou sa objavil istý zberateľ z Čiech, ktorý dielo
kúpil a odviezol si ho domov. Od neho ho neskôr kúpil profesor Plevza, ktorý nechal
dielo kompletne zreštaurovať. „Kúpil som ho od
profesora Plevzu. Zabalený reliéf zložený zo
štyroch častí potom niekoľko rokov ležal u mňa
v garáži a až teraz som
sa rozhodol tento skvost
verejne prezentovať,“ popisuje cestu nadrozmerného umeleckého diela z garáže na steny galérie Bohuš Hanzel.
Okrem diel Galandovcov (Paštéka, Barčík, Rudavský) sú v
galérii prezentované samé zvučné mená slovenského výtvarného umenia ako Augusta, Bazovský, Laluha, Mudroch, Alexy, Weiner-Král, Nemčík,
Polkoráb, Žilinčanová a iní.
Významne sú zastúpené
pôsobivé obrazy generácie
dnešných päťdesiatnikov
(Polák, Roskovanyi, Krivoš). Samostatnú časť tvoria diela Trenčanov (napríklad Laca Moška, Jura
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Oravca a ďalších). Majitelia galérie odporúčajú návštevu všetkým, a to nielen znalcom umenia a odborníkom, ale aj tým,
ktorí doteraz nemali žiaden kontakt s výtvarným umením. Galéria bude otvorená denne od 11. do 19. hodiny vrátane víkendov, pričom vstup bude zdarma. Návštevníkov budú sprevádzať študentky výtvarného umenia a v prípade záujmu ich budú aj oboznamovať s históriou diel. Počas prvého mesiaca od
otvorenia budú vystavené exponáty nepredajné. V budúcnosti
bude možné diela odkúpiť a expozícia bude postupne dopĺňaná o nové artefakty. Ako s úsmevom dodáva Bohumil Hanzel:
„Ešte stále máme z čoho vyberať a to, že všetky vystavené obrazy pochádzajú z môjho depozitu, neznamená, že by mali
nižšiu umeleckú úroveň ako tie, čo mi visia doma na stenách.“
vlastné poznámky
Art Centrum synagóga v Trenčíne dňa 26. augusta 2011 sa
stalo miestom celoslovenskej vernisáže výstavy neprofesionálnej
výtvarnej tvorby kategórie
A)-výtvarníci
bez výtvarného vzdelania a kategórie B)výtvarníci
s výtvarným vzdelaním Výtvarné
spektrum
2011. Súčasne v ten istý deň sa uskutočnila
v Dubnici nad Váhom samostatná vernisáž výstavy Výtvarné spektrum 2011 výtvarných diel
kategórie C)-výtvarníci v insitnej tvorbe.
Po otvorení výstavy moderátorkou Evou Mišovičovou prítomných hostí, výtvarníkov a návštevníkov pozdravil predseda Trenčianskeho
Ján Špuler - Pieta
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samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Zhodnotenia výstavy sa zhostil predseda odbornej poroty doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. v neprítomnosti komisára výstavy Ing. Jozefa Vydrnáka, ktorý otváral v tom istom čase výstavu v Dubnickom kaštieli. Vo svojom príhovore povedal, že
celoštátna postupová súťaž nie je tematicky vymedzená, má
jednoročnú periodicitu a určená je pre stredoškolskú mládež
a dospelých v celej žánrovej rozmanitosti. V tomto roku bola
súťaž zastúpená celkom 185 autormi a 381 výtvarnými prácami. Najviac autormi bol zastúpený Prešovský a Trenčiansky
kraj. Z kategórii bola najpočetnejšie zastúpená kategória A/1
s 88 autormi, ktorí predložili do súťaže celkom 159 výtvarných prác.
Na záver boli odovzdané diplomy a vecné dary oceneným
výtvarníkom:
- hlavná cena:
Ján Špuler z Námestova, „Matka“ a „Pieta“,
- kategória A/1 – do 21 rokov bez výtvarného vzdelania:
Mário Hnát z Humenného, „Akordeón 1., 2.“
Adam Csevár z Komárna, „Dom v meste“,
Andrea Vojtková z Bratislavy, „Evžikám Zadkiel“,
- čestné uznanie:
Antónia Jalčáková z Humenného, „Huslistky“,
Vanda Kozáková z Humenného, „Don´t believe 1., 2.“,
- kategória A/1 – nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania:
Štefan Valica zo Strečna, „Archa“,
Agnesa Vavrínová zo Stupavy, „Mimózy na karnevale“,
Peter Šoltó z Prievidze, „Deväť prameňov“, „Dobré ráno“,
„Veľká voda“,
- čestné uznanie:
Július Ciglan z Detvy, „Šum lístia storočných dubov“,
„Trávovú plachtu porozvíjala“,
Alica Kováčová z Banskej Bystrice, „Súzvuky harmónie“,
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Ján Stacho z Močenku, „Povalená repka“,
kategória B – od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním:
Tomáš Olijár z V. Orlíka, „Suseda“, „Strom slobody“,
Lenka Belanová z Bratislavy, „Hravá“,
Kristína Kandríková z Kys. Nov. Mesta, „Hranica“,
čestné uznanie:
Filip Bandurčin z Košíc, „Bytosť“,
Pavol Červeniak z Bardejova, „Robot 1., 2.“, „V tieni“,
Drahomír Šťastný z Nová Dubnica, „Hľadanie“,
kategória B/1 – nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním:
Petra Sedláková z Dvory nad Nitrou, „Malé príbehy“,
Milan Bandurčin z Košíc, „Rozhovor“,
Martin Sitár z Dolných Strhár, , „Členky po kolená“ „Futbal“,
čestné uznanie:
Andrea Červeňanská z Trenčína, „Toronto“, „Svetelné
objekty“, „Perforovaná kocka“,
Jana Kazičková z Brezovej
p/B., „Rajská záhrada“,
Ján Krcho z Poviny, „Liptovská Lužná“, „Komjatná“,
- kategória C – insita:
Milan Kostúr z Betliara,
„Zátišie s kozami“, Betliar park“,
Miroslav Jaroš zo Žiliny,
„Ježiš Kristus“,
čestné uznanie:
Ivana Janíková z Rakovej, „Voz plný lístia“,
Ján Nazad z Benkoviec, „Kríž“,
Jozef Šutko z Prešova, „Adam a Eva v raji“, „Zbabelý poľovník“.
Trenčianske noviny 30.08.2011
312

Ak sa dnes prejdete po Mierovom námestí, už tu nestretnete
žiadnych skateboardistov, freerunnerov, breakdancerov,
BMXkárov, hiphoperov ani graffiťákov. Ostal po nich len
„smrad“, zopár úžasných malieb graffiti a nám veľa nezabudnuteľných momentov na fotografiách.
Dňa 30. augusta 2011 predpoludním otvorila Trenčianska
nadácia Galériu graffiti na Železničnej stanici v Trenčíne,
ktorú tvorí desať veľkoformátových fotografií o rozmere 100 cm
x 57 cm a až do novembra 2011,
ktoré budú spríjemňovať priestor
v podchode k nástupištiam na železničnej stanici.
Galéria graffiti je dielom writerov z viacerých kútov Slovenska a vznikla vďaka výnimočnej akcii Trenčianskej nadácie Korzo mladých dňa 12. júna
2011 na Mierovom námestí v Trenčíne. Ak sa pozorne zahľadíte na maľby, všimnete si, že viaceré z nich používajú spoločný prvok – nákupná taška, krabica či kufor. No túto drobnosť by ste zbadali asi oveľa skôr pri prechádzaní podchodu
na Hasičskej ulici, kde ešte stále žiaria pôvodné originály.
Prečo to spomíname? Mottom jarného Korza 2011 bola myšlienka vytiahnuť ľudí z nákupných centier do ulíc a na námestia Trenčína, stretnúť sa, zabaviť sa a zakorzovať si, teda presne tak, ako si to trenčianske Korzo pamätá.
Galéria graffiti má za cieľ ešte raz sa vrátiť ku Korzu, sprístupniť výnimočné graffiti ďalším ľuďom, zmierniť strohosť
podchodu a upútať pestrosťou, ukázať graffiti inak, než ho
bežne vnímame. A ak sa ňou podarí dokonca spomaliť rýchle
kroky cestujúcich, budeme vedieť, že sme sa nemýlili.
vlastné poznámky
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Na trenčianskom výstavisku Expo Centrum Trenčín sa
v dňoch 27. a 28. augusta 2011 uskutočnil ôsmy ročník medzinárodnej prehliadky „Kôň“. Na výstave sa predstavila viac
ako stovka týchto ušľachtilých zvierat. Výstava v Trenčíne má
z pohľadu slovenského výstavníctva mimoriadny význam, lebo výstava napomohla k stabilizácii chovu koní. Tí chovatelia
a majitelia, ktorí nemali športové ambície, našli vo forme porovnávania na výstavách motív, pre ktorý kone chovajú.
Trenčianska výstava je rozdelená podľa plemien. Sobota
27. augusta 2011 tradične
patrila plemenu Furioso,
v nedeľu 28. augusta 2011
bola výstava vyhradená
pre arabské kone a netradičné plemená, ktoré sú
v poslednej dobe tiež
veľmi obľúbené. Na výstave sa predstavilo viac
ako stodesať koní.
Vystavovanie je odborná záležitosť, ktorej sa venujú chovatelia. Ako potvrdila Mária Nemcová z Expo Centra, výstava Kôň je mimoriadne obľúbená aj u divákov. Pre laickú verejnosť preto každý rok pripravujú zaujímavé sprievodné
programy. Vyvrcholením prvého dňa bola tradične Veľká
konská šou.. Divákom sa v prvý deň výstavy predstavil Národný žrebčín Topoľčianky Topoľčianskou klasickou školou,
Stredná odborná škola Šaľa s voltížnym vystúpením, nechýbali westernové a drezúrne ukážky, ukážky historického šermu
a vystúpenie jazdnej polície. Druhý deň výstavy bol ladený
športovo, obľúbenými pretekmi Ride & Drive Show, klasickými jazdeckými disciplínami a westernom.
vlastné poznámky
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Bažant Kinematograf v Trenčíne odštartoval svoje filmové predstavenia 1. septembra 2011 filmom „Kuky sa vracia“.
Počas štyroch večerov na
Mierovom námestí boli
premietnuté filmové novinky. V piatok 2. septembra 2011 bol premietaný divácky hit „Občiansky preukaz“, v sobotu slovenská novinka
„Marhuľový ostrov“ v
hlavnej úlohe so Szidi Tobias a filmovú sériu uzavrel v nedeľu
4. septembra 2011 film „Najväčší z Čechov“, ktorý na historicky prvom udeľovaní Cien českej filmovej kritiky získal cenu za najlepší ženský herecký výkon pre Simonu Babčákovú.
Premietalo sa na Mierovom námestí, vždy o pol deviatej večer. Vstup na všetky predstavenia voľný.
www.sme.sk 01.09.2011
Výstava pod názvom „Letectvo“, bola verejnosti prístupná
v mesiaci september 2011 v Obchodnom centre Laugaricio,
ktorá predstavila návštevníkom klzák z roku 1946 Zlín Honza
z letiska Slávnica, balónový kôš, obrie letecké modely ktoré sú
stále funkčné či sedem vitrín zobrazujúcich vývoj letectva.
Výstava prezentovala aj letecké fotografie Štefana Kačenu.
Súčastou výstavy bola zbierka Vojenského historického múzea, ktorá prezentovala letecké uniformy, špeciálne letecké sedačky z bojových lietadiel, letecké prístroje a cvičné stíhacie
lietadlo Delfín. Všetci návštevníci výstavy sa môžu zúčastniť
žrebovania o letecké zážitky ako let balónom, vrtuľníkom, lietadlom a tandemový skok s padákom.
vlastné poznámky
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V Katovom dome dňa 2. septembra 2011 bola otvorená výstava obrazov koláží, kresieb a grafiky výtvarníčky Drahoslavy Burďákovej, členky amatérskeho združenia výtvarníkov
z Uherského Hradišťa.
Výtvarníčka z moravského Kyjova sa výtvarnej tvorbe ako koníčku začala venovať od roku
1959. Spočiatku to bola kresba,
neskôr drevorezba a lineoryt. Po
štúdiu Ľudovej školy umenia v
Uherskom Hradišti u profesora
Rudy Kubíčka rozšírila svoju výzprava – Drahomíra Burďáková, Mgr. Janka Masárová
tvarnú tvorbu o nové možnosti a
techniky. Stala sa aj členkou združenia výtvarníkov v Uherskom Hradišti, ktoré združovali výrazné amatérske talenty regiónu.
Drahoslava Burďáková úspešne vystavovala na krajských a
celoštátnych prehliadkach a súťažiach, na ktorých získala celý
rad ocenení.
Na trenčianskej výstave predstavuje
predovšetkým maľbu a grafiku, ale aj koláže a kresby zo staršieho obdobia. Okrem
portrétov sú jej hlavným námetom prírodné motívy. Jej obrazy, ako povedal Miroslav Potyka z Klubu kultúry v Uherskom
Hradišti, nie sú ani depresívne, ani lacno
sentimentálne, ale skôr melancholické, čo
Dáma v červenom klobúku
podtrhuje typickou paletou farieb, najmä
jemných odtieňov modrej fialovej, zelenej, či oranžovej.
vlastné poznámky
Dňa 6. septembra 2011 Posádkový klub Trenčín usporiadal
vo svojich výstavných priestoroch reprezentačnú výstavu svo316

jich klubov, ktorej sa zúčastnili predsedovia všetkých záujmových klubov. Po privítaní prítomných riaditeľom Posádkového
klubu Stanislavom Martinákom vo svojom príhovore povedal, že táto výstava po
prvý raz sa organizátorom
podarilo prezentovať sa na
výstave všetkým záujmovým klubom. Hlavným
zmyslom výstavy bolo, aby
sa ukázalo všetkým príslušníkom armády ako aj civilom ukázalo, aké aktivity sa v Posádkovom klube organizujú.
Posádkový klub v Trenčíne združuje 19 klubov s počtom 972
členov. Len pre zaujímavosť uviedol, že najväčším klubom je
Klub vojenských veteránov, ktorý vyvíja svoju činnosť od
vzniku Domu armády v roku 1985. Zvýraznil, že do činnosti
klubov sa zapájajú desiatky občanov bez toho, aby ich niekto
kontroloval. Svojimi argumentmi konfrontoval s niektorými
nepodloženými informáciami v minulom období, že Posádkový klub slúži potrebám malého okruhu ľudí. Toto konštatovanie podporuje aj štatistika z roku 2010, kedy sa v Posádkovom klubu uskutočnilo celkom 167 služobných akcií, 723
stretnutí klubov, 22 výstav, 62 spoločenských posedení, 56
školení a seminárov organizovaných rôznymi inštitúciami, 58
koncertov a divadelných
predstavení, 33 plesov a
interných firemných podujatí. Za týmito údajmi
je možno vidieť, že činnosť v tomto zariadení
funguje i napriek niektorým problémom, ktoré
v spoločnosti existujú.
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Po tomto úvode výstavu priblížil vo svojom vystúpení kurátor
výstavy Ing. Karol Milan. Vo svojom príhovore konštatoval,
že zmyslom výstavy bolo ukázať širokej verejnosti široké
spektrum zmysluplného využitia voľného času. Vôbec nie je
dôležité či svojou činnosťou členovia vytvárajú nové hodnoty
vytvorenými dielami, ako sú fotografi, čipkárky, výtvarníci,
včelári, filatelisti alebo zhromažďujú artefakty. Voľný čas je
to najkrajšie, čo máme, ktorý sa využíva zmyslu plne. Viaceré
kluby pôsobia nielen na teritóriu mesta Trenčín a Trenčianskeho okresu, ale pôsobia aj mimo nich. Za podporu aktivít
všetkých záujmových klubov treba vyjadriť v súčasnosti poďakovanie Veliteľstvu síl, výcviku a podpory Armády Slovenskej republiky. V rámci kultúrneho programu vystúpil Detský
folklórny súbor „Radosť“ z Trenčína.
vlastné poznámky
Výstavu významného českého maliara Františka Romana
Dragouna otvorili vo výstavných priestoroch Trenčianskom
múzea dňa 8. septembra 2011. Portréty detí, zátišia, autoportréty, obrazy prírody i maliarovej fantázie zaplnili priestory
Trenčianskeho múzea. Výstava ponúkla výber diel od roku
1945 do roku 2004. Ako prezradila riaditeľka múzea Katarína Babičová František Roman Dragoun bol jedným z posledných žiakov Maxa Švabinského, Trenčianske múzeum si českého umelca pamätá ešte z roku 1972, keď prišiel na výstavu
svojho kolegu, akademického maliara Jána Šandoru. Obaja
patrili medzi posledných žiakov Maxa Švabinského na Akadémii výtvarných umení v Prahe. František Dragoun vtedy nakreslil portréty niekoľkých vtedajších zamestnancov múzea.
Jeden z nich, portrét Marty Šimončíkovej je aj súčasťou výstavy.
Na vernisáž do Trenčína prišiel umelcov syn, známy český
hudobník, spevák a skladateľ Roman Dragoun. Ako povedal,
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jeho otec maľoval už od malička. „Talent zdedil po svojom
otcovi, mojom starom otcovi, ktorý učil na roľníckej škole v
Písku kreslenie.“ Po gymnáziu išiel na Akadémiu výtvarných
umení v Prahe, kde študoval u profesorov Maxa Švabinského
a Vratislava Nechlebu. „Otec maľoval predovšetkým portréty,
ktorých za svoj život nakreslil asi šesťtisíc portrétov. Veľmi
rád maľoval deti a rozprával im pri tom rozprávky. Kreslil
všade, v autobuse, v električke. Veľmi rád chodil do prírody.
Miloval kone a keďže v Písku sme mali žrebčinec, tam sme
často chodievali. Napriek tomu, že otec bol Dragoun, na koni
nikdy nesedel,“ prezradil. František Dragoun bol podľa slov
jeho syna veriaci, maľoval duchovné veci, veľa obrazov namaľoval priamo v kostoloch.
„Za komunizmu to nebolo populárne, preto ho vyhodili ho
zo Zväzu výtvarných
umelcov. V šesťdesiatych rokoch začal jazdiť do Rakúska a Talianska, kde maľoval
českú šľachtu. Bol aj v
Amerike, obrazy mal
po celom svete. Chodil sám, vzal si stojan
a bol preč mesiac alebo dva,“ hovorí RoRoman Dragoun pred obrazom otca s Martou Šimončíkovou
man Dragoun. Na cestách po Čechách, Európe a Amerike zachytil podoby mnohých
významných osobností ako Karla Absolona, Eduarda Hakena,
O. F. Bablera, kardinála Vlka a ďalších umelcov, vedcov a
mysliteľov.
Okrem maľovania hral František Roman Dragoun na klavíri a písal básne. „Písal skoro každý deň. Je ich strašne veľa,
mnohé sú veľmi hlboké a krásne. Ja som ich začal asi pred
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dvadsiatimi piatimi rokmi zhudobňovať, s kapelami Futurum,
Progres 2, či T4, aj na sólových platniach mám vždy jednu dve
veci od otca. Chcel by som urobiť aj jedno CD iba z otcových
básní. Niektorí ľudia ho poznajú viac ako básnika než ako maliara. Preto som veľmi rád, že aj vďaka tejto výstave spoznajú
Trenčania jeho obrazy,“ dodal Dragoun.
www.sme.sk 16.09.2011
pomocná evidencia 517/1/2011
Klub Omega dňa 8. septembra 2011 oslávil svoje pätnáste
výročie svojej činnosti a stal sa pre viac než tri desiatky najmä
mladých literátov, ale aj ďalších priaznivcov umenia miestom
na prezentovanie vlastnej
literárnej tvorby a na organizovanie besied o
nich.
Počas pätnástich rokov
sa podarilo trenčianskemu literárnemu klubu
Omega vydať niekoľko
zborníkov
literárnych
prác svojich členov. Ako
prvé vyšli „Nepovinné čítanie 1., 2. a 3.“ v rokoch 1999, 2002
a 2003. Ďalšími zborníkmi boli „Dialógy s časom“ v roku
2004, „Otvorená krajina“
v roku 2006, „Priestor“ v roku
2007, „Priestor“ v roku 2008 a
„Slová dokorán“ v roku 2010.
Niekoľkým členom vyšli samostatné básnické zbierky.
Ako povedala Janka Poláková, pôdu na realizáciu ponúkla Verejná knižnice Mi320

chala Rešetku v Trenčíne každému, kto mal záujem nielen o
čítanie literatúry, ale aj o vlastnú tvorbu. Niektorí z bývalých
členov dnes profesionálne pracujú so slovom. Zázemie v klube
našli ľudia, ktorí by sa možno so svojou tvorbou nemali kde
prezentovať a nemali ani odvahu ju zverejniť. Nazývajú ich
„šuflikanti“. Jedným z nich sa stal aj Martin Lančarič, ktorý
je členom literárneho klubu Omega približne šesť rokov si zaspomínal, že svoju tvorbu odkladal „do šuflíka“. V písaní nastal obrat, keď sa moja sestra dostala do kontaktu s ľuďmi
s Literárneho klubu Omega, ktorí jej poradili, že existuje možnosť prezentovať svoju tvorbu v klube. No a skúsil som a vyšlo to. Môžem publikovať svoje veci prostredníctvom zborníkov, alebo sa zúčastňovať súťaží, pred tým som ani nevedel,
že takáto možnosť je.
Od začiatku existencie stojí pri začínajúcich literátoch v
klube spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý hovorí, že „človek si
myslí, že jeho pocity alebo aj jeho drámy, sa patrí zachovať a
spracovať, najprv vnútorne a potom aj technicky na papier. V
tomto svete je treba si nájsť zátišie, kam sa môžem utiecť, keď
už mi všetko lezie na nervy. Myslím si, že aj tento klub je takým ostrovčekom, kde sa možno aj trošku zotavíme zo stresov
a napätí. Je to taká rekreačná záležitosť.“
Milovníčka literatúry Taja Jambrikovičová chodí na
stretnutia Omegy preto, aby si vypočula, čo nové iní napísali.
„Obdivujem ľudí, ktorí
dokážu tvoriť a keďže ja
to nedokážem, tak aspoň
počúvam tých, ktorí to
vedia,“ povedala. Literárny klub Omega vznikol 25. septembra 1996.
Pri jeho založení stál
básnik Vojtech Kondrót a
321

vydavateľ a spisovateľ Ľudovít Fuchs. Od vzniku je predsedom literárneho klubu básnik a literárny kritik Ján Maršálek.
„Boli aj lepšie aj horšie obdobia v závislosti od ľudí, ktorí sa
tu združovali. Zo zakladajúcich členov sme teraz v klube
možno traja či štyria,“ hovorí.
Niekedy sa jeho kritika nestretne s pochopením. „Snažím
sa byť objektívny a povedať o textoch, čo si naozaj myslím.
Už som zažil aj to, že autor prišiel a keď sme mu práce hneď
vo všetkom nepochválili, možno sa nahneval a už sa neukázal.“
www.sme.sk 22.09.2011
pomocná evidencia 535/1/2011
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne uskutočnila dňa 9. septembra 2011 dvojicu nových výstav. Po Igorovi Kitzbergerovi a výbere ukrajinskej grafiky ponúkla svojím návštevníkom tvorbu
českého výtvarníka Jiří
Kubového a z domácej
výtvarnej scény sa predstavil jubilujúci sochár
Martin Lettrich s projektom
„Lettrospektíva“.
Podľa kurátorky výstavy
Magdalény
Deverovej
možno charakterizovať Jiřího Kubového ako neúnavného experimentátora a predstaviteľa umenia redukovaných foriem. V Trenčíne sa predstavil niekoľkými tvorivými
intervenciami, aby tak zaujímavým a nevšedným spôsobom
oživil výstavný priestor Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Prostredníctvom dvoch tematických okruhov – „V atmosférickom priestore“ a „Absencia hmoty“ - sa návštevníci
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trenčianskej galérie mohli zoznámiť s bohatým vývojom tvorivej činnosti svojrázneho umelca.
Aj akademický sochár Martin Lettrich (1951) patrí k
významným predstaviteľom súčasného slovenského sochárstva. V tomto roku sa dožíva
významného životného jubilea. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
pripravila súbornú výstavu s
priliehavým názvom „Lettrospektíva“.
Akademický
sochár Martin Lettrich vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. L. Korkoša
(1966-1970) a Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe u
prof. K. Malejovského (1970-1976). Od skončenia štúdií súčasne venuje voľnej komornej plastike a sochárskemu dotvoreniu konkrétneho architektonického prostredia. Obe oblasti sa
v priebehu rokov prelínajú a navzájom inšpirujú. Pre exteriérové diela je charakteristické interaktívne zapojenie dynamizujúcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do celkovej
kompozície. Skulptúre tak dodáva nový, využiteľný rozmer.
Cieľom je zmysluplný, výtvarne jedinečný podiel na tvorbe
prostredia.
vlastné poznámky
Od štvrtka 15. do nedele 18. septembra 2011 sa v trenčianskom kine Hviezda uskutočnil 17.
ročník medzinárodného festivalu monodrámy s názvom „Sám na javisku“. Po
ročníkoch, v ktorých sa predstavili divadelníci z Anglicka, Japonska, Izraela
Marián Geišperg
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či USA, sa v tomto roku dramaturgia festivalu zamerala predovšetkým na divadelnú scénu strednej Európy. Tak ako v minulosti, aj v tomto roku festival ponúkol divákom divadlo
rozmanitých foriem ako klauniádu, herecko-hudobný recitál či
alternatívnejšie predstavenia. V trenčianskom Klube Lúč sa predstavili stálice českej, slovenskej a poľskej divadelnej scény ako Jiří Schmitzer, Marián Gaišberg, Martin Huba či KropMartin Huba
ka Theatre, ako aj mladšia generácia divadelníkov. Súčasťou
programu bude predstavenie o Magde Husákovej Lokvencovej
v produkcii Divadla P.A.T a Štúdia 12, za ktoré autorka scenára a herečka Slávka Daubnerová získala prestížne ocenenie
„Dosky“ za Objav sezóny 2010.
vlastné poznámky
Slovenská pošta vydala pri príležitosti smútočnej rozlúčky
s Pavlom Demitrom príležitostnú poštovú pečiatku. Pečiatka s
dátumom 15.09.2011 sa používala na Pošte Trenčín 1 - Sihoť,
Šoltésova ulica č. 2, v blízkosti zimného štadióna, kde sa rozlúčka uskutočnila. Použitie pečiatky bolo na požiadanie zdarma. Od piatku 16. septembra 2011 bola pečiatka bezplatne k
dispozícii ďalších sedem dní na Pošte Trenčín 3 a do konca
roka 2011 bude k dispozícii na Poštovej filatelistickej službe v
Bratislave na Nám slobody 27. Príležitostná poštová pečiatka
po roku používania poputuje do Poštového múzea Slovenskej
pošty v Banskej Bystrici.
pomocná evidencia 527/1/2011
Tradičnými remeslami a kultúrnym programom v piatok
dňa 16. septembra 2011 ožilo Mierové námestie 25. ročníkom
tradičným mestským festivalom „Pri trenčianskej bráne“.
Jeho začiatok patril vystúpeniu detského folklórneho súboru
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Radosť a folklórneho súboru Nezábudky. Prvý deň v piatok
vystúpil aj folklórny súbor Mladosť. V sobotu 17. septembra
2011 sa návštevníkom ako prvý ma predstaviť Dychový orchester Základnej umeleckej školy v Trenčín, ale pre technické problémy ich nahradila kapela „Textilanka“ zo Záblatia. Na
ich vystúpenie naviazalo divadlo Dunajka, tanečné skupiny
Aura, Goonies, Korzo, SWT a Ishtar, country skupiny Daily
a Maryland.
V programe detských
folklórnych súborov Radosť, Kornička, Nezabúdky a Mladosť pod názvom
„Vo mlyne na kline“
mohli návštevníci sledovať mimoriadne dynamické vystúpenie, ktoré u nich
zanechalo veľmi dobrý dojem. Vyvrcholením sobotňajšieho
programu bolo vystúpenie folklórnych súborov v pásme pod
názvom „Vitajte pri trenčianskej bráne“, v ktorom vystúpili
folklórne súbory Družba, Senior klub Družba, Trenčan,
Nadšenci, Kopaničiar z Myjavy a Vršatec z Dubnice nad
Váhom.
Popri programe nechýbali ukážky ľudových
remesiel, grilované špeciality, tradičný jarmočný
burčiak, víno, pastierske
hry pre deti, heligonkári
z Prietrže, Klub výtvarníkov Arte relax pri Dome
kultúry v Ilave, tvorivé dielne pre deti, maľovanie na tvár či
vozenie na koňoch.
www.sme.sk 16.09.2011
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pomocná evidencia 528/1/2011
Od 19. septembra 2011 bola sprístupnená v mestskej veži
v Trenčíne výstava odevného dizajnu pod názvom „Súhry“,
ktorú pripravili pre svojich priaznivcov učitelia a študenti
Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Výstavu priblížila vo svojom vystúpení riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská. Ako
povedala vo svojom príhovore, odevný dizajn je jedným z najstarších učebných odborov, ktoré sa študujú na škole od roku 1987.
Mgr. Mária Vilkovská
Za obdobie od svojho vzniku po dnešok
prešiel tento odbor inováciou. Odevný dizajn je to, čo tvorí súčasť nášho života
a prechádza zásadnými zmenami. Názov
výstavy „Súhry“ znamená, že spolu so študentmi vystavujú aj učitelia, ktorí sú tak
nejak v pozadí a vedú žiakov k manuálnej
zručnosti, k ovládaniu technických predmetov, konštrukcii a technológii a stoja na
formovaní názorov študenta na odev. „Naša škola sa môže pochváliť, že za obdobie
od svojho vzniku vychovala veľa známych módnych návrhárov, z ktorých možno spomenúť Beátu Rajskú, Lukáša Kimličku, Marcela Holúbka a ďalších“. V závere dala prítomným
návštevníkom do pozornosti pozrieť si panel, na ktorom študenti predstavili návrh rovnošaty pre železničiarov, ktorú budú
prezentovať na verejnosti a obhajovať pred predstaviteľmi Železničnej spoločnosti Slovensko dňa 22. septembra 2011 vo
Vrútkach. Na záver svojho príhovoru pozvala prítomných na
výstavu študentov – dizajnerov, ktorá a uskutoční v júni na
Trenčianskom hrade, ktorí budú vystavovať spolu s renomovanými slovenskými dizajnérmi.
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vlastné poznámky
Dňa 20. septembra 2011 bolo slávnostne otvorené pracovisko pobočky Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčín - Opatovej nad Váhom, kam bolo presťahované z objektu Materskej
školy Trenčín, Ul. Niva do priestorov Základnej školy Trenčín
- Potočná ulica.
vlastné poznámky
Dňa 21. septembra 2011 pripravila Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pre milovníkov poznávania cudzích
krajín stretnutie s cestovateľkou Mgr.
Antóniou Dvoranovou, učiteľkou
zemepisu na Základnej škole Dlhé
Hony v Trenčíne, ktorá počas letných
prázdnin pokorila významné ázijské
krajiny – Čínu, Nepál a Indiu. Jej postrehy z tejto cesty okorenené fascinujúcimi fotografiami otvorili sezónu
jesenných podujatí Verejnej knižnice
Michala Rešetku.
Po ceste po Európe a Južnej Amerike si pripísala na svoje konto najväčší a najľudnatejší svetadiel Áziu. Pútavé rozprávanie doplňané autentickou fotodokumentáciou charakterizovala ako
správu z cesty doplnenú o veci, ktoré by mohli zaujímať bežného smrteľníka. Z jej rozprávania sa poslucháči dozvedeli, že
svoju expedíciu začala v Pekingu a trvala 28 dní. Po návšteve
hlavného mesta Číny Pekingu, navštívila Šanghaj, historický
Siam a tibetské hlavné mesto Lhasa. Najľudnatejší štát sveta
vystriedal Nepál a cestovateľská trasa sa ukončila v indickej
kolíske civilizácie. Výprava dlhá viac ako 6.000 kilometrov
bola náročná skôr na psychiku a ako fyzickú záťaž. Čínu väč327

šina Európanov vníma ako krajinu bicyklov a ryžových polí,
ale z pohľadu našej cestovateľky to človek ani tak nevníma,
lebo všade je veľa áut, zhonu, akurát je viac šikmo okých okoloidúcich. Ako povedala výnimočný vzbudil Veľký čínsky
múr, terakotová armáda, moderný olympijský komplex, palác
dalajlámu, najvyšší vrch Zeme a vysokohorský príbytok zateplený jačím trusom.
Trenčianske noviny26.09.2011
pomocná evidencia 553/1/2011
Uplynulý víkend od 24. do 25. septembra 2011 patril v
Trenčíne džezu. Podujatie 18. ročníka „Jazz pod hradom“
znel v znamení dvadsaťročného jubilea založenia trenčianskej
formácie Aurélius Q.
Už v piatok 23. septembra 2011 odpoludnia sa predstavili
na Mierovom námestí mladé
talenty – First Class Band
z Dubnice n.V., The Breeze
z Bratislavy a Glass Rain
z Trenčína.
Večer
potom
v Piano Clube kúzlil Harry
Sokal a jeho trio Groove
z Rakúska. Sobota 24. septembra 2011 sa niesla v oslavnej atmosfére, pretože Jazz pod hradom si pripomenul dvadsaťročné jubileum založenia trenčianskej formácie Aurélius Q.
Výročie prišli osláviť znamenití hostia – Sisa Michalidesová, Peter Preložník, Vlado Vizár s Jazz Q a Terezka Rajnincová so svojou pražskou kapelou Groove Inn. Čo je najdôležitejšie – prišli džezoví labužníci a celej oslave pripravili
nádhernú kulisu. Spontánne prostredie provokovalo výborné
výkony všetkých účinkujúcich.
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18. ročník podujatia Jazz pod hradom sa aj tento krát prezentoval ako jedinečné podujatie svojho druhu, reprezentujúce
mesto a región v tom najlepšom zmysle slova. Laureátmi festivalu sa stal Jozef Králik ako najlepší sólista, Terezka Rajnincová bola vyhlásená za nový objav festivalu. a ocenenie
najväčšia osobnosť festivalu Jazz pod hradom si odniesol
Harry Sokal.
www.sme.sk 25.09.2011
Návštevnosť Trenčianskeho hradu sa počas turistickej sezóny roka 2011 v porovnaní s minulým rokom 2010 mierne
zvýšila. Na dominantu Považia Trenčiansky hrad bolo tento
rok zvedavých o asi 5.000 ľudí viac ako vlani. Informovala
správkyňa hradu Mgr. Monika Schwandtnerová. „V roku
2010 bolo v hlavnej sezóne, teda od mája do konca augusta,
asi 60.000 návštevníkov. V tomto roku 2011 navštívilo počas
sezóny Trenčiansky hrad skoro 65.000 ľudí.“
Okrem toho dodala, že najviac návštevníkov prišlo na
Trenčiansky hrad počas
tradičných
Trenčianskych hradných slávností. Veľkej obľube sa tešili najmä nočné prehliadky Trenčianskeho
hradu, Deň detí na Trenčianskom hrade či Náhradný hudobno-divadelný festival. V tejto sezóne boli organizované rozprávkové
prehliadky pre najmladšiu generáciu pod názvom „Kráska
a zviera“.
Medzi zahraničnými návštevníkmi Trenčianskeho hradu
prevládali v tejto sezóne predovšetkým Česi a Poliaci, no nechýbali ani Maďari, Rakúšania, Nemci, Angličania, Ukrajinci,
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Číňania, Taiwanci a Američania. Prehliadku hradu si tento rok
nenechalo ujsť ani niekoľko návštevníkov z Austrálie.
www.sme.sk 25.09.2011
pomocná evidencia 548/1/2011
Editori prestížneho festivalového portálu Virtual Festivals
zaradili Festival Bažant Pohoda 2011 na tretie miesto v rebríčku európskych mimobritských festivalov. Rebríček zostavil
server pri príležitosti vyhlásenia ankety United Kingom Festival Awards, v ktorej môžu fanúšikovia hlasovať v piatich kategóriách. V štyroch si vyberajú medzi najlepšími festivalmi
na Ostrovocha a v tej piatej bola nominovaná aj Festival Bažant Pohoda 2011.
Portál Virtual Festivals sa už dvadsaťtri rokov špecializuje
na festivaly a patrí k najrešpektovanejším médiám svojho druhu. Do svojho aktuálneho rebríčka zaradil pätnásť najlepších
festivalov, medzi najlepších sedem sa dostali len festivaly,
ktoré dostali v hodnotení redaktorov Virtual Festivals deväť z
desiatich bodov – plný
počet nezískal žiadny.
Festival Bažant Pohoda predbehla festivaly
ako Roskilde, Melt! či
Hurricane. Pred slovenský Festival Bažant
Pohoda 2011 sa zaradili len Ibiza Rocks a rakúsky Snowbombing.
„Pohoda je západoeurópsky festival za východoeurópske
ceny, ktorá sa tento rok, po pätnástich rokoch existencie, zaradila medzi to najlepšie,“ píše autor Jon Wright, ktorý v júli
2011 navštívil Festival Bažant Pohodu na trenčianskom letisku.
www.sme.sk 03.10.2011
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pomocná evidencia 570/1/2011
V centre mesta Trenčín pri Posádkovom klube, predtým
Okruhovom dome armády, chcel súkromný investor Tatra
Real Trade postaviť podzemné garáže, pri ich výstavbe ktorých však našli časť múra, ktorý Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo za kultúrnu pamiatku. Keďže investorovi sa nepodarilo zrealizovať zámery, tak chce naspäť peniaze, ktoré preinvestoval. Investor ich žiada od mesta Trenčín.
Pojednávanie na Okresnom súde v Trenčíne o odškodnom
pre neuskutočnenú výstavbu 140 podzemných garáží a polyfunkčnej nadzemnej budovy sa začalo v piatok 30. septembra
2011. Investor žiada od mesta Trenčín viac ako 1,2 milióna eúr. Mesto
Trenčín však tvrdí,
že investorovi nič
nebránilo v stavbe
pokračovať. Obe
strany sa nedokázali dohodnúť mimo
súdu, a tak si na Okresnom súde v Trenčíne si vymieňali argumenty právni zástupcovia spoločnosti Tatra Real Trade a
mesta Trenčín.
Spoločnosť Tatra Real Trade uzavrela s mestom Trenčín
zmluvy o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena a dostala súhlas na odkúpenie pozemku v centre na Jaselskej ulici v
Trenčíne. Vedľa Posádkového klubu v Trenčíne plánovala vybudovať presklenú budovu a v podzemí garáže. Zaplatila mestu Trenčín preddavok a podľa budúcej zmluvy zvyšok z dohodnutej kúpnej ceny malo mesto Trenčín dostať po dostavbe.
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Po odkrytí vrchnej časti lokality však sa v podzemí našiel
pri archeologickom prieskume nález, ktorý archeológovia
označili za unikátny. Malo ísť o zvyšky predsunutej časti
mestského opevnenia asi zo 17. storočia, ktoré sa doteraz u
stredovekých miest na Slovensku neobjavili. Na základe nálezu stavbu v decembri 2008 zastavili a v lete 2009 už Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo archeologické nálezisko za národnú kultúrnu pamiatku. Mesto Trenčín sa voči
vyhláseniu odvolalo, ale vtedajší minister kultúry Marek
Maďarič vyhlásenie zamietol. Na zabezpečenie nálezu múr
bol zakonzervovaný zasypaním, ale na mieste ostala ohyzdná
jama, ktorá dostala medzi Trenčanmi meno „Cellerova“.
Počas troch rokov sa investor Tatra Real Trade a mesto
Trenčín nedohodli, a tak sa spor dostal pred súd. Podľa podpredsedu predstavenstva Tatra Real Romana Doupovca im
nález skomplikoval projekt, pretože už podľa neho nemohli
stavať. Múr mal totiž prechádzať naprieč garážou, ktorá tam
mala stáť. „Návrhy
na zmenu projektu
neboli akceptované,
preto stavať nemôžeme, sme zaviazaný dekrétom z ministerstva nepokračovať. Jedinú vec,
ktorú môže stavebný úrad mesta spraviť, je zrušiť stavebné povolenie.“ Spoločnosť Tatra Real Trade vymáha od
mesta Trenčín náhradu škody, ušlý zisk, ako aj zálohu, ktorú
zaplatili za pozemky. „My sme zaplatili mestu Trenčín prostriedky z našich súkromných zdrojov a tie peniaze sa nachádzajú v rozpočte, tak sme na dobrej adrese,“ dodal.
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Podľa právnikov mesta Trenčín ide o neštandardný postup
investora, keď hľadá chyby u strany, ktorá chybu nespôsobila.
„Ak vznikla škoda, ktorú zavinil štát, tak by ju mal aj znášať,
lebo on garantuje ochranu pamiatok a musí garantovať aj stavebníkovi určitú náhradu v prípade, že sa ju bude snažiť chrániť,“ povedal Martin Dočár, právny zástupca mesta Trenčín.
Ten na pojednávaní skonštatoval, že investor Tatra Real Trade
odstúpil od zámeru výstavby nie z objektívnych, ale subjektívnych dôvodov a stavbu spoločnosť ukončila dobrovoľne.
Žiadny právny predpis nezakazuje pokračovať v stavbe, pri
archeologickom náleze, alebo v prípade vyhlásenia nejakej
kultúrnej pamiatky.
Ďalším argumentom mesta boli zmluvy o budúcej zmluve,
ktoré podpísal bývalý primátor Ing. Branislav Celler, bez súhlasu zastupiteľstva ešte v roku 2007, ako aj premlčané termíny zálohových platieb. „Ak primátor koná bez súhlasu zastupiteľstva v takých dôležitých veciach ako majetkové prevody,
tak jednoznačné musí
ísť o právny úkon, ktorý mesto nezaväzuje,“
vysvetlil právny zástupca mesta Trenčín.
Počas troch rokov v
diskusii, čo s jamou,
odznel aj zámer investora premiestniť ju na
povrch, s čím ale nesúhlasili pamiatkari. Tí však od roka 2008 tvrdia, že sa tam
stavať môže, ak bude zabezpečená ochrana národnej kultúrnej
pamiatky.
Ako povedala riaditeľka Krajského pamiatkového úradu
PhDr. Eva Gazdíková, nález je zabezpečený tým, že je zasypaný. Pre pamiatkárov je to prijateľné a možno by pripadalo
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do úvahy prezentovať nález na povrchu ako líniu, kadiaľ vedie
múr, podobne ako v prípade barbakanu v centre mesta.
www.sme.sk 03.10.2011
pomocná evidencia 567/1/2011
Mesto Trenčín sa rozhodlo zmeniť správcu Kultúrneho
strediska v Záblatí. Doposiaľ sa o jeho prevádzku, dotovanú
vlastníkom, teda mestom Trenčín, starala externá zamestnankyňa mesta. Prevádzka strediska od 1. októbra 2011 spadá
priamo pod Útvar kultúrno-informačných služieb na Mestskom úrade v Trenčíne.
O prijatých opatreniach
zo strany Mesta Trenčín
informovala viceprimátorka mesta Mgr. Renáta
Kaščáková na porade
primátora dňa 4. októbra
2011 Rozhodnutie mesta
odôvodnila stransparenzľava - hovorca mesta R. Nemec, primátor Mgr. R. Rybníček
tnením činnosti kultúrneho strediska, pričom poukazovala, najmä na neochotu vykazovania činnosti strediska. Doterajší stav nakladania s mestským
majetkom je nemysliteľný a ako vlastník zodpovedný za jeho
použitie sme povinní ho zmeniť, čím zdôvodnila prevzatie
kontroly nad kultúrnym strediskom priamo Mestom Trenčín.
Ďalší spôsob nakladania s budovou, ako majetkom mesta, by
sa mal stať predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľstve. Návrh bude sledovať uskutočnenie výberového konania
na transparentný verejný výber prevádzkovateľa, ktorý by
prevádzkoval kultúrny dom v Záblatí na vlastné náklady, resp.
formou komerčného prenájmu s tým, že časť jeho prevádzky
vyčlení pre pravidelné kultúrne aktivity pre verejnosť, čo sa
vzhľadom na charakter tohto kultúrneho domu, ako aj činností
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v tejto mestskej časti, ako sú svadby, kary, oslavy, či zábavy,
javí ako najlepšie možné riešenie.
Výpoveď je výsledkom hĺbkovej analýzy vo všetkých
mestských kultúrnych strediskách, ich právneho stavu voči
mestu, financovania a zmlúv jednotlivých stredísk k ďalším
užívateľom. „Aby
sa mohla efektívne, koncepčne a
spravodlivo podporovať kultúra do
budúcnosti, potrebujeme poznať jej
doterajšie fungovanie, ktoré je
Kultúrny dom Záblatie
veľmi neprehľadné a niekedy postavené skôr na zotrvačných vzťahoch,“ povedal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.
vlastné poznámky
V trenčianskom Art Centre Synagóga otvorili dňa 30. septembra 2011 už 17. Výtvarný salón Trenčianskeho kraja,
ktorý predstavuje diela profesionálnych i amatérskych výtvarníkov Trenčianskeho kraja. Na 17. ročníku výtvarného salónu
sa predstavuje 46 autorov od Púchova až po Prievidzu a Handlovú. Ako povedala Mgr. Janka Masárová z Trenčianskeho
osvetového strediska, že ide o nesúťažnú, nepostupovú výstavu. „Vystaví sa každá práca, ktorú jej autor prinesie, bez nejakého výberu. Obmedzenie je iba priestorom.“ Úroveň výtvarného salóna ide podľa jej slov každým rokom dopredu. „Z roka na rok sa objavujú lepšie a lepšie práce. Tie diela sú rôznorodé, autori nie sú obmedzení technikou, ani žánrovo, je tu
takmer všetko od grafiky, cez maľbu, plastiky, kombinované
techniky. Sú tu veľmi pekné práce Elišky Kapušovej - Skybo335

vej, učiteľky zo Základnej umeleckej školy K. Pádivého v
Trenčíne i jej kolegov Janka Meška či Zuzky Janíčkovej. Tradične sú tu nádherné veci od Júliusa Činčára. Trenčianskych
výtvarníkov zastupovala Janka Horňáková, Miro Gregor,
Markéta Gregorová, Igor Vaculčiak. So svojimi dielami sa
predstavila aj nová autorka Lenka Lacová z Dubnice nad Váhom, ktorá napriek svojmu zdravotnému handicapu priniesla
krásne práce.“
Výtvarný salón je priestorom pre amatérskych i profesionálnych výtvarníkov. Vystavujú tu mladí i starší autori, aj tí
ktorí sa zúčastňujú pravidelne, aj úplní nováčikovia. K tradičným vystavovateľom patrí insitný maliar MUDr. Július Činčár. Ako vraví, je to preňho spôsob, ako sa sebarealizovať a
zároveň porovnať sa s druhými umelcami. „Aby som vedel, v
akom som poradí, či som v strede, vpredu alebo pozadu. Ale
je to aj reprezentácia Trenčína.“ Vyzdvihol najmä podiel mladých umelcov na vystavených dielach na výstave, kde je vidieť veľký posun dopredu. „Je to výrazný odklon od toho, čo
bolo, od naivizmu a folklorizmu. Výtvarné diela sú charakterizované modernými technikami.“ Predsa sa zdá, že na výstave
chýbajú tradiční trenčianski autori a profesionálni umelci. Okrem obrazov našli svoje miesto v synagóge aj sochy a plastiky.
Na výtvarnom salóne sa netradične predstavila nie maľbami,
ale sochami, pre ktorých výrobu použila pletivo a kamene
Mgr. Izabela Bulková. Ako sama hovorí „nápad vznikol na
chalupe v Novej Bošáci, kde som robila poriadok a zbierala
drobné kamene. Kamene som naukladala do rabicového a zajačieho pletiva a vytvorila som si pred chalupou veľkého anjela. Potom som sa rozhodla námet zopakovať a vytvorila som
ďalšie menšie sochy a tie som priniesla na výstavu.
www.sme.sk 08.10.2011
Trenčianske noviny 10.10.2011
pomocná evidencia 562/1/2011
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Galéria M. A. Bazovského bilancovala obdobie prvého polroka roka 2011. Hodnotiaca správa konštatovala, že galéria
usporiadala celkovo 9 výstav, z toho šesť výstav vo svojom
sídle a dve výstavy v iných kultúrnych inštitúciách. Za toto
obdobie navštívilo galériu 7.255 návštevníkov. Len expozície
a výstavy si pritom prezrelo 4.854 osôb.
Najúspešnejšími projektmi bola výstava Miloša Balgavého
st. a výstava 30. ročník Detského výtvarného a literárneho
Trenčína, ktoré si pozrelo spolu 1.659 návštevníkov. Druhým
najúspešnejším projektom bola výstava manželov Šickovcov
a výstava „Slovenský kreslený humor a satira“, ktoré pritiahli
do galérie 1.400 návštevníkov. Galéria rozvíjala taktiež kultúrno-vzdelávaciu činnosť a v rámci nich usporiadala 125 takýchto podujatí, ktoré navštívilo 2.716 ľudí.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského bola v roku 2011
úspešná v získavaní dotácií z rozpočtu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, keď podporu získali granty na realizáciu
projektu na vydanie katalógu Martina Lettricha, nákup umeleckých diel do zbierkového fondu galérie a materiálne zabezpečenie projektu Arteterapia v galérii.
www.sme.sk 07.10.2011
pomocná evidencia 590/1/2011
Nie je to dávno, čo milovník výtvarného umenia Bohuš
Hanzel zriadil pod Mestskou vežou galériu z depozitu svojej
súkromnej zbierky. Jeho cieľom bolo od začiatku bolo prezentovať nielen výtvarné diela, ale vytvárať priestor aj pre ostatné
druhy umenia. Dňa 1. októbra 2011 sa uskutočnila prvá nevýtvarná spoločenská udalosť, keď spisovateľka, prekladateľka
a majiteľka vydavateľstva Artemis Erika Ridziová, ktorá prezentovala čitateľom svoju najnovšiu knihu pod názvom „Vyššie je už len nebo“. Literárna akcia sa stretla s veľkým záujmom verejnosti a komorné priestory galérie navštívilo veľa
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milovníkov krásnej literatúry. Túto skutočnosť ocenil zakladateľ galérie Bohuš Hanzel, keď povedal, že „výborná atmosféra
a nebývalý záujem ľudí potvrdili správne nastúpenú cestu.
Pardon 15.10.2011
pomocná evidencia 598/1/2011
Kultúrno-umelecký projekt Jany Vozárikovej pod názvom
„Krása v nás a okolo nás“ odštartovala v Katovom dome dňa
5. októbra 2011 vernisáž výstavy obrazov Jany Vozárikovej
a výstavy fotografií Juliany Vozárikovej. Autorka obrazov
čerpá námety svojich diel z prírody, v ktorej aj kreslí
a maľuje. Zachytáva svet prírodných bytostí. Iný druh obrazov
ju inšpiruje pri počúvaní hudby. Názvy vytvorených obrazov
ako „Rozvinúť krídla v sebe“, „Otvorenie sa výšinám“, „Sloboda ducha“, „Prebudenie z duchovného spánku“ sú vyjadrením autorky jej túžby po slobode. Fotografie Juliany Vozárikovej zachytávajú detaily z prírody a prinášajú pohľady autorky na svet. V makro záberoch kvapka vody vytvára kvet, alebo šiška vyzerá ako množstvo skál obmývaných vodou.
Kultúrno-umelecký projekt tvoril ako výstavy obrazov
a fotografií aj hudobné vystúpenia, prednáškami a módnou
prehliadkou v Trenčianskom múzeu.
Trenčianske noviny 10.10.2011
pomocná evidencia 581/1/2011
Koncertom skupiny Cracow Duo sa začala dňa 9. októbra
2011 séria podujatí tradičného festivalu vážnej hudby Trenčianska hudobná jeseň 2011. Skupinu tvorili dvaja poľskí
umelci – klavírista Ján Kalinowski a violočelista Marek
Szlezer. Na začiatku úvodného koncertu informoval poslucháčov za Klub priateľov vážnej hudby Vladimír Kulíšek, že festival je tento rok venovaný životným jubileám Franza Liszta
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a Ján Cikkera. V každom z piatich koncertov zaznie skladba
aspoň jedného z nich.
V druhom festivalom koncerte vystúpil tenorista Roman
Bajzík s klavíristom Branislavom Malatinským. V treťom
festivalovom koncerte odznel husľový recitál Alexandra Jablokova s klavírnym sprievodom Tomáša Nemca. Vo štvrtom
festivalom koncerte odznie klavírny recitál Kamila Mihalova
a piatym koncertom, v ktorom vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor za dirigovania Magdy Rovňákovej festival
skončil.
Trenčianske noviny 10.10.2011
pomocná evidencia 582/2/2011
Dňa 13. októbra 2011 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch Posádkového klubu
v Trenčíne vernisáž 48. ročníka výstavy fotografií členov fotoskupiny „Méta
2011“. Prítomných privítal
na vernisáži Ing. Juraj Kákoš. V príhovore pripomenul, že fotoskupina bola založená v roku 1962, teda pred
štyridsaťdeväť
rokmi pri Trenčianskom osvetovom stredisku a odvtedy pripravila 47
výstav fotografií svojich členov s výnimkou
roka
1968. Skupinu založili Sokol,
Štubňa, Spáčil
a Harníček. Je to jediná tvorivá skupina, ktorá vystavuje nepretržite do dnešných dôb. Každoročná výstava ovplyvňovala
a ovplyvňuje záujem o fotografovanie u širokej verejnosti,
najmä mládeže. Na tohoročnej výstavy sa po prvý raz prezentovali dvaja úspešní trenčianski fotografi Anna Marušincová
a Jaroslav Matejček. Obaja sa venujú fotografovaniu viac ro339

kov, zúčastňujú sa amatérskych výstav na Slovensku. Poďakoval Posádkovému klubu za možnosť používania ich výstavných priestorov, Trenčianskemu samosprávnemu kraju
a Trenčianskemu osvetovému stredisku za materiálnu
a morálnu podporu. Na jeho príhovor nadviazal riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený, ktorý zaželal členom fotoskupiny Méta veľa inšpirácií do ďalšieho obdobia. Jeho vystúpenie doplnila vedúca odboru kultúry
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Marta Šajbidorová,
ktorá uistila členov
skupiny Méta, že aj v
budúcom roku sa
v rozpočte zapracovali ich finančné požiadavky. Pred prehliadkou vystavených
fotografií člen skupiny Méta Ing. Jozef Poláček zhodnotil vystavené fotografie jednotlivých členov skupiny.
vlastné poznámky
Trenčianske noviny 17.10.2011
pomocná evidencia 597/1/2011, 601/2/2011
Program na štyroch scénach, kempovanie v temperovaných
halách. Taký bol prvý ročník Pohoda Indoor Camping Festivalu. Jesenná Pohoda sa uskutočnila 25. a 26. novembra
2011 v priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Centrum.
„Už viac rokov je záujem pokúsiť sa preniesť čaro letnej časti
Bažant Pohody do jesennej verzie a urobiť z neho festival so
všetkým, čo k nemu patrí. Preto sme prišli s možnosťou stanovania pod strechou, pričom tento nápad sa nikde vo svete
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doposiaľ nepraktizoval,“ povedal Michal Kaščák, riaditeľ
Agentúry Pohoda.
Okrem priestoru na vlastné stany, bol v ponuke aj stanový
hotel Kempingski. Festival mal obmedzenú kapacitu 2.500
návštevníkov, obmedzený bol aj priestor stanového tábora, do
ktorého sa zmestilo 240 dvojmiestnych stanov, pričom jedno
stanové miesto mohlo samonosné stany bez nutnosti kolíkovania.
Program festivalu vychádzal z letnej verzie, ktorá bola mixom hudby, divadla, filmu, literatúry a debát. Vystúpili Hadouken!, New Young Pony Club, Esben and the Witch, Paris Suit Yourself, Polar Bear Sophie Barker, The Death Set, Pintandwefall, Kroke či Zapaska. Domácu scénu reprezentovali mladé kapely ako Got Blue Balls, Gwerkova, Talkshow, Jelly
Belly, Dynamo Team či progresívne duo Ink Midget a Pjoni.
Ďalší zo svojich výnimočných koncertov odohralo legendárne
Le Payaco. Svetovú premiéru nového projektu pripravil Marián Varga a Noneto, v ktorom spojil vystúpenie Moyzesového
kvarteta s dychovým kvintetom. Hudobným pohladením bol
koncert afterPhurikane, svetový drum and bass ukázal BComplex, kvalitný hip hop zas Bene a Roland Kánik v projekte Spam Poetry. Zahrali sa aj zavedené značky ako Puding
pani Elvisovej, Longital a Sto múch.
Zaujímavé bolo zastúpenie českých umelcov. Dobu pred
novembrom 1989 pripomenuli české legendy Půlnoc a Mňága
a Žďorp. Mikoláš Chadima so svojím MCH Bandom odohral
svetovú premiéru projektu s Dianou Krausse – Tagesnottizen.
Spolu s „dinosaurami“ sa predstavili aj české objavy Dva,
Fiordmoss, Luno a fascinujúci WWW.
Do programu pribudli ďalší účinkujúci – nielen hudobní,
ale aj divadlá, literatúra, diskusie či filmové projekcie a tanečné workshopy. Udalosťou bola premiéra filmu režisérky Zu-
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zany Piussi – „Muži novembra“, ale aj debata s Fedorom Gálom.
www.sme.sk 11.10.2011
Trenčianske noviny 17.10.2011
pomocná evidencia 602/1/2011, 610/1/2011,
Špecialitou jesennej Pohody sa stalo práve stanovanie v halách. Kapacita pôvodne plánovaných kempingových miest sa
vypredala za necelé štyri dni. „Je to úžasné, na takéto dobré
správy radi reagujeme, a tak sme prenajali veľkorozmernú
prenosnú halu, ktorá kapacitu kempu strojnásobí. Hala bude
temperovaná a aj trošku vyzdobená, aby sa návštevníci cítili
fajn,“ vysvetlila produkčná agentúry Katarína Kintlerová.
Rovnako bude pod strechou postavený aj stanový hotel
„Kempingski“. Stanovanie pod strechou má niektoré obmedzenia, ktoré vyplývajú z povahy priestoru. Používanie sú povolené len stany so samonosnou konštrukciou bez nutnosti
kotvenia, jedno stanové miesto má 2,5 x 2,5 metra. Treba
myslieť aj na teplé spacáky a to aj napriek tomu, že haly budú
vyhrievané. K dispozícii budú aj sprchy, úschovne a samozrejme dostatok hygienických a občerstvovacích zariadení.
„Chceme vytvoriť festivalovú komunitu, aká vzniká aj vďaka
viacdennému stanovaniu na letných festivaloch. Sme radi, že
ľudia na náš nápad zareagovali tak dobre, tešíme sa na ďalších
dobrodruhov,“ dodáva šéf Pohody Michal Kaščák.
www.sme.sk 14.10.2011
pomocná evidencia 609/1/2011
Európska sieť miest mieru, ktorá vznikla v roku 2010 v
Portugalsku združuje mestá, v ktorých boli podpísané významné mierové zmluvy a ovplyvnili politické a hospodárske
smerovanie Európy. Táto zmluva nadviazala na zmluvu z roku
1335, ktorú podpísali na Trenčianskom hrade český kráľ Ján
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Luxemburský, uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou a poľský
kráľ Kazimír. Myšlienkou založenia asociácie v súčasnom období je podpora mieru povedala predsedníčka Občianskeho
združenia „Trenčín – mesto mieru“ Janka Fabová,
ktorá podpisovala v roku
2010 vstup mesta Trenčín
do tejto asociácie.
Dňa 30. septembra 2011
sa stretli na Trenčianskom
hrade členovia asociácie,
aby „rozprávala o tom, ako
rozšíriť asociáciu, získať nových členov, zvýšiť počet aktivít,
ktoré organizujú a o spojení členov s európskou turistickou
mierovou cestou“ zhodnotil prezident asociácie Eduardo
Basso.
V súčasnosti má Európska sieť miest mieru dvanásť členov
z desiatich európskych krajín. Na stretnutí v Trenčíne bolo prijaté za nového člena maďarské mesto Vásvár.
Trenčianske noviny 17.10.2011
pomocná evidencia 604/1/2011
Tradičná ľudovú výroba má svoje miesto v učebných plánoch Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne.
Učia sa remeselné práce
ako práca s drevom, tkanie
na textilných rámoch či výroba šperkov, najnovšie
drotárstvu.
Keď
bola
v tomto školskom roku vyhlásená Ústredím ľudovej
umeleckej výroby v Bratislave vyhlásená súťaž
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„V krajine remesiel“, do ktorej sa zapojili aj žiaci tretieho ročníka. Deti súťažili v rôznych oblastiach ako je drevárstvo, textil, košikárstvo a drotárstvo. Práve v drotárstve Karolína Gažiová z triedy Mgr. Zuzany Janíčkovej získala dielkom
v kategórii Noty pre drôty prvé miesto za dielo „Kruh snov“.
Okrem nej čestné uznanie získal učiteľ Ján Meško so svojimi
žiakmi za postavičky z dreva.
Trenčianske noviny 17.10.2011
pomocná evidencia 603/1/2011
Národné osvetové centrum ako vyhlasovateľ a odborný garant a Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom ako organizačný garant pripravili vyhodnotenie a výstavu z celoštátneho kola AMFO – 39. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie. Vyhodnotenie súťaže, vernisáž
výstavy, odborný rozborový seminár a tvorivá dielňa sa uskutočnili v dňoch 28. – 30. októbra 2011 vo Vihorlatskom múzeu a vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom.
Prezentované boli fotografie, ktoré vybrala a ocenila odborná
porota pod vedením predsedu Mgr. Františka Tomíka
z Bratislavy z takmer tisíc fotografií mimoriadne vysokej
technickej kvality a umeleckej úrovne, zaslaných z jednotlivých krajských kôl súťaže.
Z autorov Trenčianskeho kraja, ktorých fotografie postúpili
z krajského kola, boli v celoslovenskej súťaži ocenení:
- Martin Brojo z Považskej Bystrice čestným uznaním v
skupine A) – autori nad 21 rokov, v kategórii čiernobiela
fotografia;
- Martin Bartoš z Trenčína čestným uznaním v skupina A)
– autori nad 21 rokov, v kategórii čiernobiela fotografia;
- Rastislav Novota z Trenčína získal 2. cenu v skupine A) –
autori nad 21 rokov, v kategórii multimediálne prezentácia;
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- Peter Pikulík z Prievidza cena, skupina B) – autori do 21
rokov, v kategórii farebná fotografia;
- Vladimír Domen z Myjavy cena, skupina B) – autori do
21 rokov, v kategórii farebná fotografia;
- Peter Kmeť z Lehoty pod Vtáčnikom cena, skupina B) –
autori do 21 rokov, v kategórii čiernobiela fotografia.
Trenčianske noviny 17.10.2011
pomocná evidencia 600/2/2011
Spisovateľka Gabriela Futová počas návštevy vo Verejnej
knižnici M. Rešetku v Trenčíne dňa 11. októbra 2011 absolvovala štyri besedy za jeden deň. Jej stretnutia patrili mladým
čitateľom. O svojej dráhe spisovateľky sa deťom priznala, že
už v mladosti veľmi chcela písať. Pri rozhodovaní o budúcom
povolaní sa rozhodla pre žurnalistiku. Ale počas štúdia na vysokej škole zistila, že svoje poslanie vidí v niečom inom.
Správny čas pre „kariéru“ spisovateľky nastal na materskej
dovolenke.
Prečo sa orientuje na detského čitateľa? Lebo sa v ňom
našla. Má pocit, že je stále
veľké dieťa. Väčšinou píšem v
prvej osobe a páči sa mi možnosť, že ako dieťa nemusím
byť zodpovedná, keď v knižke
niečo vyvádzam. Deti sú pre
mňa z rozprávkových bytostí
najzaujímavejšie, pretože dokážu vymyslieť neskutočné veci.
Jej tvorba je popretkávaná bosorkami. K bosorkám mala vrúcny vzťah, kým nevyšiel Harry Potter. Vtedy nastal taký bosorácky boom, až sa jej téma trochu sprotivila a po tretej knižke
sa jej už viac nevenovala.
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Pre ňu osobne je čítanie neoddeliteľnou súčasťou života.
Knihy ju bavia, nútia ju zamýšľať sa nad vlastným životom,
dokonca aj jej radia. Veľmi často sa mi stáva, že problém, ktorý rieši, nachádza vyriešený práve v knihe, aj keď po tom vedome nepátram. Niekedy stačí jedna veta a mám vo veciach
jasno.
Na otázku či poznajú rodičia dostatočne detskú literatúru,
odpovedá, že málo. Výber je veľký a zorientovať sa narýchlo
napríklad v obchode, keď chcú dieťaťu kúpiť knihu, môže byť
problém. Sama viem, že keď potrebujem niečo konkrétne zohnať, trávim hodiny v kníhkupectve a vždy som nespokojná,
lebo si neviem vybrať.
Rodičom by pomohlo preniknúť hlbšie do problematiky,
keby sa poradili s knihovníčkami detských oddelení knižníc,
prípadne navštíviť stránku Murova čitáreň, ktorá predstavujeme slovenské novinky pre deti.
www.sme.sk 23.10.2011
pomocná evidencia 620/1/2011
Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne organizovala celoslovenskú výtvarnú súťaž žiakov pod názvom
„Figurálna
tvorba“, ktorej výsledky boli vyhlásené
dňa 14. októbra 2011
na výstave pod rovnakým názvom súťaKatarína Kandriková, prvá cena v kat. do 19 rokov
že v mestskej veži v
Trenčíne
A. kategória
1. miesto - neudelená cena
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2. miesto - neudelená cena
3. miesto - neudelená cena
Čestné uznanie bolo udelené:
- Jane Rankovej zo Základnej umeleckej školy Karola Pádivého, v Trenčíne,
- Kamile Varšovej zo Základnej školy v Spišskej Novej Vsi,
Nad medzou,
- Bronislave Farkalinovej zo Základnej školy v Spišskej Novej Vsi Nad Medzou.
B. kategória
1. miesto získala Kristína Kandríková zo Školy úžitkového
výtvarníctva v Ružomberku
2. miesto získala Vanda Miškechová zo Strednej umeleckej
školy v Trenčíne,
3. miesto získal Róbert Finkei zo Strednej umeleckej školy
v Trenčíne
Čestné uznanie bolo udelené:
- Zuzane Bartovej zo Základnej školy sv. Don Bosca
v Topoľčanoch
- Matejovi Kaminskému zo Súkromnej strednej umeleckej
školy animovanej tvorby v Bratislave
- Monike Volákovej zo Školy úžitkového výtvarníctva
v Ružomberku.
Správa Mgr. Kulhánkovej zo Základnej umeleckej školy K.
Pádivého Trenčín
pomocná evidencia 613/1/2011
Dňa 14. októbra 2011 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch Trenčianskeho múzea vernisáž autorskej výstavy Jána
Hubinského pod názvom „... a vice versa ...“za početnej
účasti priaznivcov autora. Výstavu otvorila a návštevníkov
privítala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová,
Ešte pred jej otvorením patril začiatok výstavy klavírnej inter347

pretácii známych skladieb v podaní Marienky a Daniela Volarových.
Komisár výstavy PhDr. Vojtech Haring vo svojom úvode
konštatoval, že tí, ktorí dnes prišli na vernisáž výstavy Jána
Hubinského sú vyznávači starej čínskej filozofie jin a jang.
Autor Ján Hubinský je
fascinovaný tvarom muža
a ženy, snaží sa ho obmieňať, snaží sa ich charakterizovať štruktúrovať. Súčasne využíva nové techniky kreslenia, pritom využíva aj staré techniky
známe od čias rímskych,
zľava PhDr. Vojtech Haring, Ján Hubinský, Katarína Babičová
využíva prírodné materiály. Jeho tvorba je rozmanitá. Sám ho pozná ako vynikajúceho
keramikára, sochára a dnes prišiel s globálnym duchom a objavil krásne symboly, ktoré v nás niečo zanechávajú, aby sme
ich hlbšie vnímali.
Po jeho vystúpení pracovníčka Trenčianskeho osvetového
strediska Mgr. Janka Masárová odovzdala autorovi osobný list generálneho
riaditeľa Národno-osvetového centra
pri príležitosti životného jubilea za
osobný umelecký prínos v oblasti profesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku.
Na záver oficiálnej časti vernisáže sa
poďakoval vystavujúci Ján Hubinský
všetkým, ktorí prišli ho povzbudiť a oceniť jeho prácu výtvarníka.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 588/1/2011
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Kultúrno-informačné
centrum
v Trenčíne od 18. októbra 2011 sídli na
Mierovom námestí v priestoroch bývalej
lekárne, v ktorej dostala miesto aj mestská klubovňa po rekonštrukcii spomínaných priestorov. Otvorila je za účasti verejnosti vedúca útvaru sociálnych vecí
Ing. Zdenka Tvrdá
Mestského úradu v Trenčíne Ing. Zdenka Tvrdá, ktorá predniesla príhovor viceprimátorky Mgr. Renáty Kaščákovej, pretože táto sa pre ochorenie podujatia nemohla zúčastniť.
Mestská klubovňa by
sa mala stať miestom
stretávania Trenčanov
a má byť aj zázemím pre
občianske
združenia,
kluby či spolky, ktoré na
území mesta pôsobia.
„Inšpiráciou pre vytvorenie klubovne bola medzivojnová
história
Trenčína, keď na námestí fungovala mestská kaviareň, v ktorej sa Trenčania stretávali
na debaty a kuli plány, ako zveľadiť svoje mesto. Vznikali tu
nápady, vymieňali sa tu klebety o tom, čo sa kde v meste deje,
čo je nového. Bolo to obdobie rôznych dobročinných spolkov, pánskych
i dámskych klubov, združení. Mesto žilo čulým
spoločenským životom.
Ľudia sa o dianie okolo
seba živo zaujímali, prispievali každý svojou
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troškou k jeho zveľadeniu a rozvoju, organizovali si podujatia,“ prezradila viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková.
V budove vzhľadom na finančnú situáciu mesta Trenčín sa
vykonali len tie najnevyhnutnejšie opravy, ktoré spočívali
v oprave a sfunkčnení toaliet, doplnil sa chýbajúci podhľad,
opravili sa výklady, elektroinštalácia, podlahy a vyrovnali
steny. Rekonštrukcia stála mesto, aj vďaka sponzorským a
dobrovoľníckym prácam, necelých sedem tisíc eúr. Rekonštrukčné práce zaplatilo mesto zo svojho rozpočtu na rok 2011
určených na kluby dôchodcov. Okrem toho treba spomenúť,
že na vybavenie interiéru prispel hotel Tatra darovaním vyradeného nábytku tak, aby tí, ktorí si prídu sem posedieť, sa tu
príjemne cítili.
Do nových priestorov sa tak mohli presťahovať nielen
všetky doterajšie funkcie a poskytované služby Kultúrnoinformačného centra, ako informácie o podujatiach, predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia, predpredaj diaľkových
autobusových cestovných lístkov, poskytovanie základných
služieb pre turistov ako je poskytovanie informácií o meste,
ubytovaní, stravovaní či turistických cieľoch v okolí. Na prvom poschodí, pôvodne kancelária, bola vyčlenený priestor,
ktorý môže slúžiť na klubovú činnosť.
Po presťahovaní Kultúrno-informačného centra z dočasných priestorov na Sládkovičovej ulici Mesto Trenčín priestor
vestibulu pod sobášnou sieňou bude využívať na jeho pôvodné
využitie ako prípravná miestnosť pred konaním svadobných
obradov.
www.sme.sk 18.10.2011
pomocná evidencia 614/1/2011
Dňa 21. októbra 2011 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne výstava trenčianskeho umeleckého fotografa publicistu a lekárnika PhMr. Jána Halašu pri príležitos350

ti jeho 30. výročia úmrtia a akademického maliara Imra Weinera - Kráľa pri príležitosti jeho 110. výročia narodenia.
Po otvorení vernisáže riaditeľkou galérie PhDr. Danicou Lovíškovou dielo
PhMr. Jána Halašu uviedla kurátorka
PhDr. Ela Porubänová. Umelecký fotograf, publicista a lekárnik PhMr. Ján
Halaša patrí k hlavným predstaviteľom
slovenskej amatérskej medzivojnovej
autobiografická fotografia J. Halašu
a povojnovej fotografie. Svojím pozoruhodným fotografickým dielom a najmä pozitívnym životným postojom, zanechal v Trenčíne trvalú stopu. Viac ako
polstoročie fotografoval a zaznamenával dnes už dávno zabudnutý dobový kolorit slovenskej krajiny, ale nezameniteľný
obraz zanechal predovšetkým v lyrickom zobrazení prírody
a vidieckeho života v trenčianskom kraji a jeho okolí. Vytvoril
básnivý obraz až impresionisticky rozostrených krajinárskych a žánrových fotografií s motívmi starých ľudí a detí, často
so sociálne – kritickým nábojom, ale aj
prežiarený láskavým porozumením.
Tieto, často v mäkkom splývavom
svetle komponované čiernobiele fotografie, sú jedinečné silou emocionálneho a úprimného záujmu autora o slovenskú krajinu a život ľudí na vidieku, žijúcich s ňou
v harmónii a symbióze. Pri pohľade na
Halašove fotografie sa vybavujú spomienky na zážitky z ciest po zaujímavých slovenských lokalitách a pozoruhodných prírodných krásach a úkazoch.
V jeho tvorbe nájdeme žánrové výjavy,
etnograficky zvláštne oblasti aj s ich
obyvateľmi, ľudové obydlia, zvyky, kro351

je, jaskyniarske scenérie. Vystavený súbor prezentuje diela od
konca 20-tych rokov až po druhú polovicu 60-tych rokov 20.
storočia, teda približuje takmer päťdesiat rokov tvorby vitálneho umelca, ktorý prežil svoj život s optimizmom a svojským
humorom.
Samotná výstava dokumentuje krásy letnej i zimnej slovenskej krajiny, ale predovšetkým prírodné scenérie Trenčína,
najmä poetickú atmosféru neďalekých sihotí v okolí rieky
Váh. Pôsobivý je aj jeho pohľad na beckovský a trenčiansky hrad. Najemotívnejšie však pôsobia zábery zo života na
vidieku v rázovitých obciach Horná Súča, Vršatecké Podhradie, Zliechov či
Čičmany z 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia. Tu v plnom porozumení a citovom zaujatí zaznamenával všedný, sviatočný i zbožný život dedinského obyvateľstva a prostredníctvom nesmierne citlivých záberov vytvoril oslavu detstva a jeho bezstarostných hier, krásu
mladosti, vrúcnosť materstva a napokon
múdrosť staroby. Na malom priestore
tak skomponoval humanistickú apoteózu
života človeka, od počiatku po koniec,
od svitania po súmrak. Svojím sociálnym cítením a poetickým vzťahom
k slovenskému vidieku, mal tak blízko
aj k významným slovenským fotografom Pavlovi Socháňovi
a Karolovi Plickovi. V jeho tvorbe sa objavovali aj metaforické fotografické kompozície s filozofickým podtextom
„Osamelý“ z roku 1933; „Starosť kráča nad radosťou“ z roku
1938; „Aj staroba pozná úsmev“ z roku 1942... Halašove dielo nadčasovým a zároveň citovo motivovaným záujmom
o slovenský vidiecky ľud a slovenskú krajinu, s vysokou ná352

ročnosťou na emocionálno – impresívny výraz, predstavuje
závažné ohnivko vo vývine slovenskej fotografie a reprezentuje originálny prínos do našej národnej kultúry. Zámerom
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorá má vo svojich
zbierkach viac ako 100 Halašových umelecky hodnotných fotografií, je priblížiť verejnosti tvorbu tohto známeho fotografa a zároveň významného kultúrneho predstaviteľa trenčianskeho regiónu.
Umelecký fotograf, publicista a lekárnik Ján Halaša sa narodil 9. októbra v roku 1893 v Martine. Farmáciu začal študovať v Budapešti, no keďže bol povolaný bojovať na front v 1.
svetovej vojne, štúdiá dokončil až po jej skončení na Karlovej
univerzite v Prahe v roku 1919. Z frontu
pochádzalo aj jeho veľmi dobré priateľstvo s trenčianskym maliarom Hugom
Grossom. Ako magister farmácie začal
po štúdiách pôsobiť v Martine, neskôr aj
v Trenčíne, kam sa v roku 1920 presťahoval. V roku 1922 sa stal spolumajiteľom lekárne „Ku svätému Duchu“, sídliacej v budove bývalého piaristického kláštora. Po jej znárodnení v roku 1950, zostal aj naďalej pracovať ako lekárnik až
do roku 1956. Potom, až do roku 1972, pôsobil ako fotograf
v Trenčianskom múzeu. Bol spoluzakladateľom trenčianskej
fotoskupiny Klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorá položila základy amatérskeho fotografovania v Trenčíne. Fotografickej tvorbe sa venoval od dvadsiatich rokov 20. storočia
a zostal jej verný až do vysokého veku. V umelecky pôsobivých fotografiách zmapoval vtedajší kolorit rázovitých obcí
i krajiny predovšetkým okolia Trenčína, Nového Mesta nad
Váhom, Dubnice nad Váhom. Ako priekopník slovenskej turistiky a vysokohorského športu spájal turistiku s fotografiou.
Postupne zostavil obrázkový zemepis horských oblastí Lipto353

va, Oravy a Turca. Bol autorom viacerých fotografických
publikácií o Slovensku „Demänová“, „Hore Váhom dolu Váhom, Turisticky významné hrady Slovenska, Najkrajšie doliny
Slovenska, Trenčianske Teplice). Ako fotograf a publicista
bol stálym prispievateľom do časopisu Krásy Slovenska.
Vystavoval na spoločných výstavách na Slovensku
i v zahraničí (Španielsko, Maďarsko, Holandsko, Švajčiarsko,
Argentína, India, USA). Samostatne vystavoval v Bratislave,
1970, v Kragujevaci v Juhoslávii, 1971, v Brne, 1973 a
v Trenčíne, 1971, 1979 v Galérii M. A. Bazovského), 1993,
2003 ( jubilejné výstavy v Trenčianskom múzeu keď už bolo
jeho dielo a život uzatvorené). Za svoju tvorbu získal niekoľko
významných ocenení. Už v roku 1943 získal zlatú medailu na
celoslovenskej výstave v Bratislave. Jeho diela sú zastúpené
v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave, v Moravskej galérii v Brne, v Trenčianskom múzeu a v Galérii M.
A. Bazovského v Trenčíne. Ján Halaša zomrel 12. októbra
1981 v Trenčíne, kde je aj pochovaný.
Imra Weinera - Kráľa predstavila kurátorka výstavy Dagmar Srnanská. Galéria Miloša Alexandra Bazovského prezentuje jeho diela pri príležitosti jeho 110. výročia narodenia
výberom z jeho maliarskej tvorby rokov 1922 – 1975. Diela
pochádzajú z viacerých slovenských galérií a súkromných
zbierok. Počas celého umeleckého vývinu bolo výtvarné myslenie a umelecký prejav Imra Weinera Kráľa poznamenaný úsilím spojiť lásku k
Francúzsku s láskou k rodnému Slovensku. Zomknúť dva nezlučiteľné a nespojiteľné svety - francúzsku kultúru a slovenskú tradíciu. Chcel nájsť vzťah medzi
snom a skutočnosťou, spomienkou a realitou, prírodou a človekom, spoločnosťou a národom. Narodil sa
26. októbra 1901 v Považskej Bystrici. V rokoch 1919 – 1922
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študoval na Českom vysokom učení technickom architektúru a
súbežne na Umelecko-priemyselnej škole maliarstvo v Prahe.
O rok neskôr začal študovať maliarstvo na Akadémii výtvarných umení u profesora Rudolfa Döringa a Ludwiga Heupela
- Siegena v Düsseldorfe a na Akadémii výtvarných umení
v Berlíne. Rozhodujúce však pre Imra Weinera - Kráľa bolo
štúdium v roku 1924 na École des Beaux-Arts u Cormona a na
Akadémii Colarossi v ateliéri maľby a kresby v Paríži. Jeho
prvé výtvarné diela boli ovplyvnené expresionizmom
a kubizmom. Patril k tým slovenským umelcom, ktorí
v tridsiatych rokoch tvorili pod vplyvom surrealizmu, taktiež
realizoval prvú surrealistická výstava na Slovensku. Mal zásluhu na intenzívnom prehlbovaní stykov s francúzskymi surrealistami. V roku 1939 odchádza do Paríža, kde počas niekoľkých mesiacov nadviazal kontakty s československými odbojármi vo Francúzsku, najmä s jednou z prvých sietí aktívnych v odboji, ktorá vzišla z Main d´Oeuvre Immigré. V marci
1940 sa Imro Weiner - Kráľ sťahuje do ateliéru na ulici Ernest
Cresson v Paríži. V aktívnych účastiach na protifašistickom
odboji si osvojuje priezvisko „Kráľ“, ktoré používa aj v ďalších obdobiach svojho umeleckého vývinu ako druhé priezvisko. V roku 1950 po zatvorení „Maison
de France“ v Bratislave a vypovedaní
francúzskych diplomatov z Československa bol v septembri 1950 Imro Weiner - Kráľ vyhostený z Francúzska. Odvtedy žil striedavo v Prahe a Považskej
Bystrici a od šesťdesiatych rokov natrvalo v Bratislave. Vo svojej výtvarnej
tvorbe rád vyjadroval vzťah medzi reálnom a ireálnom, zobrazoval príbehy odzrkadľujúce minulosť a súčasnosť, spojenia
lásky a rozchodu. Osobitou modifikáciou surrealizmu v maliarskom prejave Imra Weinera - Kráľa sa prelínajú rozličné
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perspektívy obrazového priestoru, časové roviny, zažité skúsenosti i snové predstavy. Už v období parížskeho pôsobenia
(1939 - 1950) si vytvoril model asociatívne viazanej reality, v
ktorej využíval simultaneitu pohľadov do
krajiny, na človeka a ženu spätú
s prírodou. Imro Weiner - Kráľ bol maliarom, kresliarom, grafikom, ilustrátorom
a komentátorom kultúrneho, výtvarného
politického života. Zomrel 11. augusta
1978 v Bratislave.
vlastné poznámky
Dňa 20. októbra 2011 v Galérii Q-EX na Sládkovičovej
ulici sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy sochára Štefana Poláka, v ktorej sa predstavil olejovými maľbami a bronzovými plastikami. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Černického, kde zostal aj po ukončení školy ako asistent. V roku
1982 odišiel na študijný pobyt do
Francúzska, kde mu bol tútorom profesor Zao Wou Ki, posledný súčasník
slávnej generácia Pabla Picassa. Vystavené maľba sú výrazne kresliarsky
aj filozoficky štylizované a plastiky sú
v ich výrazovom a remeselnom prevedení nedostižné.
Na vernisáži sa autor poďakoval
manželom Hanzelovcom za možnosť
vystavovania v meste Trenčín a v ich
galérii. „Je pre mňa byť cťou byť členom dobrej spoločnosti vystavovateľov tejto galérie.“

356

Po odbornej prednáške Zdenka Korčijána z brnenskej enklávy humoru Bolka Polívka na tému „Zrodenie hviezdy“ sa
uskutočnilo odhalenie bronzovej plastiky
umiestnenej pred vchodom galérie. Bronzová socha predstavuje nezvykle štylizovanú postavu s maskou skrývajúcou autorov portrét. Text na mramorovej podeste
„Lepšie milovať ako bojovať“ navádza na
pôvodný autorský zámer, aby vznikol atraktívny objekt po vzore „Maneken pis“
v Bruseli, „Čumila“ v Bratislave, ktorému
dali meno „Čuril“. K dobrej nálade prispel hudobný sprievod hudobnej formácie „Vlado Vizár Jazz
Quintet“.
Trenčianske noviny 24.10.2011
pomocná evidencia 624/1/2011
O studenej vojne pamätá jedno mimoriadne horúce leto.
Augusta 1968 prevrátil naruby dejiny Československa. O tomto významnom období hovoril dňa 26. októbra 2011 spisovateľ Viliam Klimáček a zároveň
predstavil čitateľom svoju knihu
„Horúce leto 68´“vo Verejnej
knižnici
Michala
Rešetku
v Trenčíne. Spoločnosť mu robili manželia Tóthovci z kanadského Toronta. Námetom umeleckého spracovania románu bol
sled udalostí spojených s inváziou spojeneckých vojsk VarViliam Klimáček
šavskej zmluvy do Československa, ktorý inicioval niekdajší
redaktor bratislavského rozhlasu Dušan Tóth. Pred písaním
románu hovorí autor, že sa preľakol, veď čo by si mohol pa357

mätať desaťročný chlapec? Lenže za chvíľu bol z ťažkostí
von, lebo Dušan Tóth mu umožnil 35 úžasných stretnutí
s rodákmi za veľkou mlákou, ktoré ho zaujali a doslova dojali
k slzám.
Zozbierané zážitku zosobňujú šiesti protagonisti. Na pozadí
spoločensko-politického prevratu graduje ich strastiplná púť
za slobodou. Sú tu príbehy životných rozhodnutí, odvahy
a človečiny, ktoré prekonaním
Atlantiku sa zďaleka nekončia.
Americký sen totiž nahlodávajú
myšlienky na rodinu, ktorá zostala za ostnatým drôtom. Každý
z nás má v širokom príbuzenstve
niekoho, kto kedysi emigroval.
Odchádzať z krajiny za prácou
do cudzine patril údelu Slovákov. Čitateľ môže sledovať
Dušan Tóth
v skrátenej podobe dejiny roka 1968, no nie politické, skôr
osobné tragédie a tragikomédie. Aj keď cesta Slovákov do severnej Ameriky viedli rôznymi cestami, v ďalekej cudzine sa
nestratili.
Spomínaný Dušan Tóth zostal verný rádiovým vlnám, keď
cez Hlas Ameriky či Slobodnú Európu udržiaval kontakt
s domovinou. Dnes pôsobí ako evanjelický kňaz v Toronte,
kde založil Torotnské slovenské divadlo.
Trenčianske noviny 07.11.2011
pomocná evidencia 656/1/2011
V znamení osemdesiatych rokov sa niesol 8. ročník súťaže
Miss Trenčín 2011, ktorý sa konal sa v piatok 28. októbra
2011 v Posádkovom klube Trenčín. V retro štýle prišiel aj
moderátor Peter Lengyel „Pinďo“, ktorý svoj oblek vylepšil
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bielymi ponožkami. Osemdesiate roky symbolizovalo aj vystúpenie súrodeneckej speváckej dvojice Hečkovcov.
Súťažná dvanástka dievčat z Trenčianskeho kraja sa publiku v Posádkovom klube v dizajnérskych kúskoch mladých
módnych návrhárok Veroniky Kostkovej a Petry Pršovej.
Ako povedali, že „pre súťaž namiešali spoločnú kolekciu zostavenú z modelov jarnej časti módnej prehliadky FashionSplash. Keďže mala byť v štýle osemdesiatych rokov, vyberali
sme najmä kvetinové šaty, ktoré sme doplnili riflovými korzetmi, bižutériou a legínami.“ Pre návrhárky sú osemdesiate
roky z hľadiska inšpirácie iste zaujímavé. Boli to farebné roky
a tie sa snažili dať aj do kolekcie
Porota však viac ako vystúpenie modeliek na javisku sledovala výkony dievčat pri rozhovore s moderátorom. Počas
tejto časti programu dievčatá prezradili, odkiaľ prichádzajú,
kde študujú, čo robia vo voľnom čase, aké sú ich záľuby, koníčky, ale aj to, aké motto ich najlepšie vystihuje, aký majú
najobľúbenejší film a kto je podľa nich najsexi muž.
Najväčší aplauz dostala najmladšia súťažiaca Diana Elischerová, 17-ročná z Nitrianskeho Pravna. Tá na
otázku moderátora, čo by
si priala, aké posolstvo
by odkázala, ak by vyhrala Miss Universe, odpovedala, že okrem svetového mieru, ešte by
som si dala silikóny.
Po poslednej a najočakávanejšej disciplíne, promenáde v plavkách, sa porota
odobrala rozhodovať. Napokon po zrátaní všetkých bodov sa
tohtoročnou víťazkou stala dvadsaťročná Nikoleta Jankovičová z Nového Mesta nad Váhom. Korunku je odovzdala vla359

ňajšia víťazka Lucia Kravcová. Ako druhá sa umiestnila sedemnásťročná Trenčianka Simona Pašková a tretia bola opäť
reprezentantka Nového Mesta nad Váhom sedemnásťročná
Renáta Madová.
Víťazka Nikoleta Jankovičová prezradila, že do súťaže ju
prihlásil priateľ, sama takéto ambície nemala. Teraz som ale
dosť prekvapená, že som zvíťazila. Sama som tipovala úplne
iné dievčatá. Vyštudovala Obchodnú akadémiu v Trenčíne, po
nej sa rozhodla ísť do Londýna, kde pracovala ako recepčná a
skúšala aj modeling. Pôsobenie v súťaži považuje za dobrú
skúsenosť a získala najmä nové kamarátky. Boli sme super kolektív a verím, že sa budeme stretávať aj naďalej. Nemali sme
medzi sebou žiadnu rivalitu.
Naznačila aj plány na najbližšiu budúcnosť. Povedal, že
„teraz si hľadám prácu a na budúci rok uvažujem štúdiu na
vysokej škole.“ Tie sa však môžu zmeniť, pretože Nikoleta
spoločne s ďalšími dvoma dievčatami dostali pozvánku priamo do semifinále Miss Slovensko. „Potešilo ma to, ale idem
tam s malou dušičkou,“ dodala aktuálna nositeľka titulu Miss
Trenčín.
O titule „Miss fotogenig“ rozhodol dvorný fotograf akcie
Jozef Ševčík pre osemnásťročnú Trenčianku Katarínu Porubanovú. Diváci Trenčianskej televízie a čitatelia Trenčianskych novín rozhodli o tituloch „Miss Sympatia“, ktorú získala Andrea Bátorová, 22 ročná z Prievidze a „Miss MY“ získala Lucia Ďuráčiová, 20 ročná z Hornian.
Ako povedala, za víťazstvom je najmä aktivita jej rodiny.
Rodičia poctivo oznámili všetkým, že treba hlasovať, ja som s
tým nebola síce veľmi nadšená. Hlasy mi posielali aj priatelia..
„Študentka druhého ročníka verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity a po skončení vysokej školy by chcela pracovať ako hygienička na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Pripustila, že po skúsenosti s regionálnou súťažou Miss
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a s predvádzaním modelov by v prípade zaujímavej ponuky
uvažovala aj o modelingu.
Tohtoročnú súťaž Miss Trenčín 2011 hodnotila jej organizátorka Eugénia Bačová z agentúry Eventage ako veľmi zaujímavú „Mali sme spočiatku problémy, lebo dievčatá boli začiatočníčky. Bola som na ne aj prísnejšia, ale napokon sme to
zvládli. Vytvorili fantastický kolektív. Sú ctižiadostivé, snaživé a zvládli to výborne.“
Za veľký úspech považuje výber troch dievčat, Nikolety
Jankovičovej, Diany Elischerovej a Renáty Madovej priamo
do semifinále Miss Slovensko. „Za doterajších osem ročníkov
sme mali v súťaži veľmi zaujímavé typy, ktoré to mohli dotiahnuť v modelingu ďaleko, rozhodli sa, ale pre štúdium alebo pre partnerov. Predpoklady boli, ale modelingu sa dokáže
venovať len málokto.
www.sme.sk 30.10.2011
pomocná evidencia 643/1/2011
Prostredie reštaurácie Kabaka ponúklo 26. októbra 2011
členom Klubu darcov a grandistom Trenčianskej nadácie príjemnú atmosféru i dobré technické zázemie. V ôsmom ročníku darcovského projektu prekročil počet všetkých doteraz
podporených projektov číslo 60 a celková suma podpory presiahla
30.000 eúr. Trojminútové prezentácie projektov boli veľmi dobre pripravené a presvedčivé, takže celý večer prebiehal plynule a darcovia mali dostatok času a možností
rozhodnúť. Hovorené slovo striedala príjemná džezová
a šansónová hudba pánov Samuela Bánovca, Ludvíka Soukupa a ich hosťa Martina Štefánika. Symbolom spoločných
večerných stretnutí členov Klubu darcov sa od prvého stretnutia v Hoteli Tatra v roku 2004 stala štrúdľa a nechýbala ani
v tento večer. Záver večera patril už len členom Klubu darcov.
Celkovú sumu 2.723 eúr rozdelili medzi sedem úspešných
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žiadateľov a po prvýkrát rozhodli aj o podpore špeciálneho
projektu vo výške 59,83 eúr. Táto čiastka postačí na zaplatenie
ročného poplatku do školského klubu pre milého chlapca, usilovného žiaka druhej triedy základnej školy v Trenčíne.
Vo veľmi silnej konkurencii sedemnástich projektov uspelo
sedem z nich. Realizáciu úspešných nápadov budeme môcť
sledovať už v roku 2011. Stretneme sa s Materským centrom
Srdiečko pri kurze pre rodičov, rozprávkou Vianoc 2011 tanečnej skupiny Goonies, na posedení komunitnej lavičky Centra environmentálnych aktivít a v roku 2012 spoznáme keramickú dielňu pre malých i veľkých na Sihoti, pozrieme si vystúpenie detských fitnessiek v Trenčíne, spoznáme prácu n.o.
Refugium a určite navštívime divadelné predstavenie „Matka“
Trenčianskeho hradného divadla.
Trenčianske noviny 31.10.2011
pomocná evidencia 641/1/2011
Sny sa stali skutočnosťou pokiaľ sa týka rekonštrukcie kasární na Trenčianskeho hradu. Do vyhlásenej súťaže na rekonštrukciu kasárni sa zapojili tri firmy, vyhrala tá s najnižšou cenovou ponukou. Zmluvu s považskobystrickou firmou, ktorá
ponúkla 2,02 miliónov
eúr uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj
26. októbra 2011. Na
projekt získal Trenčiansky kraj ako vlastník
Trenčianskeho
hradu
v roku 2010 2,5 milióna
eúr prostredníctvom eurofondov.
Podľa riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej, ktoré je správcom hradu, na hrade sa prípravné práce už
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začali. Ešte sa dolaďujú záležitosti s Krajským pamiatkovým
úradom v Trenčíne. Boli tam staré objekty, ktoré sa asanujú,
bude sa musieť dokončiť ich výskum. Dôležitá bude najmä
sanácia hradného múru.
Obnovené kasárne budú mať za dva roky tri nadzemné podlažia s plochou 1 521 metrov štvorcových a podkrovie. Hlavné časti budú tvoriť výstavné priestory. Na treťom poschodí
plánujú vytvoriť galériu a zároveň priestor na prezentačné,
vzdelávacie a kultúrne podujatia pre návštevníkov a odbornú
verejnosť. Súčasťou objektu bude aj ochodza, ktorá návštevníkom poskytne jedinečný výhľad na mesto Trenčín a jeho
okolie.
Z objektu kasární zo začiatku 15. storočia zostali len dva
múry. Je snahou investora, aby sa kasárne podobali tým pôvodným. Pri rekonštrukcii sa použijú klasické stavebné materiály. Pôvodné plány kasární sa nezachovali, ale pomohla návšteva archívu v Budapešti, kde sa našli nákresy kasární z
19. storočia a veľa pomohol aj archeologický prieskum.
www.sme.sk 08.11.2011
pomocná evidencia 658/1/2011
Na budove Obvodného úradu v Trenčíne v piatok 28. októbra 2011 za prítomnosti prof. MUDr. Ivana Englera,
PhD. a jeho rodiny, ďalej predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla
Sedláčka, MPH, prednostu
Obvodného úradu v Trenčíne
Ing. Pavla Čiernika a ďalších
hostí slávnostne odhalili pamätnú tabuľu trenčianskemu rodákovi - lekárovi, vedcovi a spisovateľovi prof. MUDr. Ivanovi Englerovi, PhD.
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Významný trenčiansky rodák, žijúci v Salzburgu, si aj takto na mieste svojho rodiska pripomenul svoje životné jubileum – 80. narodeniny. Je zakladateľom celosvetovo známej,
uznávanej a ocenenej terapie ionizovaným kyslíkom. V jeho
bývalej praxi sa touto metódou liečilo mnoho tisíc pacientov
a svetoznámych osobností. MUDr. Ivan Engler uverejnil desať
monografií, sedemdesiat vedeckých publikácií a vedie medzinárodné prednášky a kurzy. Je autorom populárno-náučných
kníh o liečbe ionizovaným kyslíkom a o zdravom životnom
štýle. Na Slovensku sa predstavil aj viacerými románmi
s autobiografickými črtami.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 646/1/2011
Pri príležitosti 410. výročia prvej písomnej pamiatky
o rodine Štúrovcov
a 155. výročia úmrtia
Ľudovíta Štúra sa
konalo v kine Hviezda dňa 27. októbra
2011 spomienkové
podujatie, ktorej organizátorom
bol
Trenčiansky samosprávny kraj, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Trenčianske osvetové stredisko, Klub trenčianskych historikov a pobočka Trenčianskej
numizmatickej spoločnosti. Na podujatí sa zúčastnili najmä
gymnazisti a potom široká verejnosť. Prítomní si vypočuli tri
zaujímavé prednášky. „O pôvode rodiny Štúrovskej“ referovala Mgr. Mária Kubelová. V ďalšej téme „Ľudovít Štúr
v spomienkach súčasníkov“ hovorila PhDr. Oľga Pavúková
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a Ján Dibala priblížil štúrovské tradície v numizmatickej
tvorbe.
Trenčianske noviny 31.10.2011
pomocná evidencia 639/1/2011
Výstava Jahrada sa uskutočnila na trenčianskom výstavisku
Expo Centrum v dňoch 28.
a 29. októbra 2011. Vystavujúci ponúkli návštevníkom ovocné aj okrasné
stromčeky, doplnky a pomôcky na pestovanie rastlín, prípravky na hnojenie,
ošetrovanie a ochranu rastlín, za-riadenia a pomôcky
na zber, prepravu a skladovanie ovocia a zeleniny, predaj ovocia a ovocných štiav a smútočné dekorácie na hroby.
Počas výstavy sa uskutočnil 16. ročník celoslovenskej súťaže „O najkrajšie jablko“, 3. ročník medzinárodnej súťaže
„O najkrajšiu hrušku“ a 10. ročník súťaže „Jablko roka
2011“. Do súťaže bolo prihlásených 1300
exponátov. Ďalšou súťažou bol 34. ročník
celoslovenskej súťaže „Celoslovenská súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov“.
Každý deň sa uskutočnili prednášky odborníkov na témy ovocných druhov, orezov
ovocných drevín a ďalšie, nechýbali ukážky výsadby hrobov a ukážky viazania vencov k pamiatke zosnulých, program pre deti
- Všeličo o jabĺčku, ukážky prác z pedigu, prednáška o pestovaní húb na pôde i na dreve a ekologické poľnohospodárstvo.
Návštevníci sa mohli navštíviť poradenskú službu, kde od odborníkov dostali odpoveď na otázky týkajúce sa pestovania a
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ochrany ovocných drevín. Novinkou výstavy bola prezentácia
projektu „Zasaď strom make a home“ a „Milión stromov pre
Slovensko“, ktorého cieľom je vytvoriť v Tatrách a mestách
novú zeleň.
vlastné poznámky
Dňa 4. novembra 2011 vo večerných hodinách sa uskutočnila v mestskej veži vernisáž výstavy členov Spoločnosti rozvinutej fantázie – Sporofa rezbára Jána Ferianca, umelkyne
práce s drôtom Evy Feriancovej, rezbára Ľuboa Straku a inzitnej maliarky Jany
Jankovskej pod názvom
„Krása
dreva,
drôtu
a maľby“. Ako povedala
pri otvorení Jaroslava
Blašková z Kultúrneho informačného centra v Trenčíne, že vystavujúci majú úplne iné
pracovné zameranie ako nimi realizované umenie ako rezbárstvo či sochárstvo. Napriek tomu všetci vytvárajú majstrovské
diela ako busty, figurálnu tvorbu, reliéfy a podobne na témy
z histórie, národopisu, vinohradníctva a vinárstva, sakrálne
motívy, drevorezba s prvkami humoru a satiry alebo v spojení
s drotárskymi prvkami. Pestrú paletu predstavujú i techniky
spracovania rôznych druhov dreva. U všetkých je nosným pilierom ľudové výtvarné cítenie.
vlastné poznámky
Trenčianske noviny 14.11.2011
pomocná evidencia 670/1/2011
Fotoklub Považie, združujúci profesionálnych aj amatérskych fotografov vystavoval po prvýkrát v Katovom dome v
Trenčíne. Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 4. novembra
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2011. Fotoklub Považie predstavil predseda združenia Mário
Hrubý. V súčasnej dobe má združenie pätnásť členov,
v ktorom podmienkou je fotografovanie a vek osemnásť rokov. Kto sa chce stať členom musí zaslať päť fotografií
z vlastnej tvorby a ak ho členská schôdza schváli, stáva sa čakateľom. Po roku aktívnej činnosti sa môže stať členom.
Trenčianske noviny 14.11.2011
pomocná evidencia 668/1/2011
V piatok 11. novembra 2011 sa uskutočnila v Barborinom
paláci Trenčianskeho hradu vernisáž výstavy „História 71.
drotárskeho pešieho
pluku – Pevní vo
vernosti“. Vernisáži
predchádzala tlačová
konferencia v Delovej
bašte
Trenčianskeho
hradu, na ktorej bol prítomný za hlavného uspoĽubomír Galko
riadateľa - za „Nadáciu Svätého Archanjela Michala - Substructio Sancti Michaelis Archangeli“ Andrej Mongiello a
predstavitelia spoluorganizátorov – podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček, riaditeľka Trenčianskeho múzea
Katarína Babičová, kurátor výstavy
PhDr. Vlastimil Hábl, scénograf Marek
Holý a riaditeľ Vojenského historického
ústavu PhDr. Miroslav Čaplovič. Všetci
poskytli zaujímavé informácie o zrode nepplk. v.v. Michal Bohunický
tradičnej výstavy veľkého rozsahu, ktorá
bude verejnosti sprístupnená takmer rok. Na hornom nádvorí
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Trenčianskeho hradu pred vernisážou výstavy zhodnotili prínos výstavy pre širokú občiansku verejnosť minister obrany
Slovenskej republiky Ľubomír Galko, zástupca Nadácie Svätého Archanjela Michala“ Andrej Mongiello a podpredseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček. Potom prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky pplk. v. v.
Michal Bohunický predniesol schválený návrh na udelenie
nového najvyššieho vyznamenania Zväzu vojakov Slovenskej
republiky „Pamätná hviezda Zväzu vojakov Slovenskej republiky“ týmto občanom Slovenskej republiky – veliteľovi
Veliteľstva síl a podpory Slovenskej republiky generál majorovi Ing. Petrovi Vojtekovi, zástupcovi „Nadácie Svätého
Archanjela Michala“ Patrikovi Dvořákovi a bývalému ministrovi vnútra Slovenskej
republiky generálovi Jozefovi Tuchyňovi. Toto vyznamenanie im odovzdal
spolu s ministrom obrany
Slovenskej republiky Ľubomírom Galkom. Pri tejto príležitosti minister Ľuk vyznamenaniu J. Tuchyňu blahoželá Ľ. Galko
bomír Galko blahoželal generálovi Jozefovi Tuchyňovi k dnešnému životnému jubileu
sedemdesiat rokov.
Pred vstupom do Barborinho paláca, kde sa mala uskutočniť vernisáž výstavy požehnal výstavu dekan Veliteľstva Síl
výcviku a podpory v Trenčíne pplk. PaedDr. ThLic. Stanislav Lipka za prítomnosti biskupského vikára Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky pplk. Mons. ThDr. Františka
Bartoša, PhD.
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Odborný výklad k novej vystavenej expozície
predniesol odborný pracovník
Trenčianskeho
múzea PhDr. Vlastimil
Hábl. Z jeho slov vyplynulo, že trenčiansky 71.
peší pluk, nazývaný aj
„Drotársky regiment“ sa
zľava – L. Galko, V. Hábl, A. Mongiello
od roku 1860 na viac ako polstoročie stal stálou súčasťou spoločenského i hospodárskeho života mesta Trenčín. Jeho prítomnosť znamenala nielen značný prínos pre ekonomiku mesta, ale príslušníci pluku pomáhali aj pri živelných pohromách
a nešťastiach. Dôstojnícky klub vo Friedrichových kasárňach
sa stal centrom kultúrno-vzdelávacích aktivít na území mesta
Trenčín. Hrávalo sa tam divadlo, usporadúvali sa literárnoumelecké večierky, besiedky a koncerty. Do celoslovenského
povedomia sa dostali vojaci svojou aktívnou účasťou na protihabsburskom vojenskom povstaní v roku 1918 v srbskom
Kragujevaci, ktoré bolo krvavo potlačené. Výstava predstavuje viac ako 200 exponátov, predovšetkým historických zbraní
(takmer štyridsať pušiek a guľometov), uniforiem, ale aj ďalších zaujímavých predmetov (šesťdesiat vyznamenaní) a bude
trvať takmer celý rok 2012.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 677/1/2011
Trenčianska regionálna a priemyselná Slovenská obchodná
a priemyselná komora zorganizovala dňa 15. novembra 2011
pre podnikateľov trenčianskeho regiónu Art klub v Posádkovom klube v Trenčíne. Jeho lákadlom bol pôvodný slovenský
muzikál o živote neslávne slávnej Alžbety Bátoriovej pod ná-
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zvom „Báthoryčka“ v podaní hercov divadla Nová scéna v
Bratislave.
Ako povedala Viera Piknová z trenčianskej regionálnej
komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, toto
podujatie pripravili ako prejav dôvery a poďakovania za doterajšiu spoluprácu.
„Chceli sme sa
s podnikateľmi, našimi členmi, ale i
ďalšími
hosťami
stretnúť aj takto neformálne,
porozprávať sa bez zbytočného časového
stresu a využiť túto príležitosť aj na pripomenutie, že sme tu
nich,“ skonštatoval predseda predstavenstva trenčianskej komory Boris Paulen.
Po skončení predstavenia predseda Dozornej rady SOPK
Ladislav Dobrodenka odovzdal ďakovné listy za prínos pri
vzniku Trenčianskej regionálnej komory prvému riaditeľovi
Františkovi Dobrodenkovi a Vladimírovi Ďurišovi podpredsedovi predstavenstva.
www.sme.sk 13.12.2011
pomocná evidencia 738/1/2011

ocenený výtvarník Ing. Jozef Vydrnák

V stredu 23. novembra
2011 sa v Kongresovej sále
Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti
udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom z oblasti
kultúry. Z rúk predsedu
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Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH prevzalo ocenenie „Za osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja“ týchto deväť jednotlivcov a tri kolektívy:
- Ilja Holešovský, keramikár z Nemšovej,
- Vojtech Korvas, výtvarník z Nemšovej,
- Ing. Zuzana Mačeková, starostka obce Uhrovec,
- Ing. h.c. Ivan Masár, amatérsky výtvarník a literát z
Trenčianskej Teplej,
- Jana Muchová, referentka Trenčianskeho osvetového
strediska,
- doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, herec,
- Ing. Jozef Vydrnák, výtvarník z Dubnice nad Váhom,
- Bc. Zuzana Zigová, riaditeľka Domu kultúry v Starej
Turej,
- Mgr. Vladimír Zvalený, riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska,
- Dychová hudba Drietomanka – 145. výročie vzniku
dychovej hudby,
- Dychová hudba Bučkovanka – 105. výročie vzniku dychovej hudby,
- Literárny klub Omega – 15. výročie vzniku.
Ocenenie predsedu „Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho
dedičstva národa“ prevzalo sedem jednotlivcov:
- Elena Beštová, riaditeľka Miestneho kultúrneho strediska a Uhrovského múzea v Uhrovci,
- Viliam Harušťák, riaditeľ Miestneho osvetového strediska v Lubine, Miškech Dedinka,
- Anna Ištóková, starostka obce Čachtice,
- Eleonóra Kubalová, zakladateľka Folklórneho súboru
Trenčan,
- Ing. Jozef Lehocký, zberateľ ľudových piesní,
- Milanovi Mikušovi, publicistovi a ochrancovi prírody,
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- Alžbete Tukovej, starostke obce Vaďovce
a päť kolektívov:
- Folklórny súbor Drienovec z Bánoviec nad Bebravou –
35. výročie vzniku,
- Folklórny súbor Bukovina z Kšinnej – 40. výročie vzniku,
- Detská folklórna skupina Selčanka zo Selca – 40. výročie vzniku,
- Folklórna skupina Dolinečka zo Soblahova 30. výročie
vzniku,
- Folklórnemu súboru Vena pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne – 30. výročie vzniku.
Ocenenie Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne za
dlhoročné pôsobenie prevzalo pamätný list „Za tvorivý čin
roka“ šesť jednotlivcov:
- Júlia Beňová, riaditeľka knižnice v obci Horné Srnie,
Skalka,
- Anna Cmarková, dlhoročná pracovníčka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne,
- Ľudmila Heliová, dlhoročná pracovníčka knižnice v obci
Čachtice a Višňové,
- Janka Kováčiková, dlhoročná pracovníčka Verejnej
knižnice Michala Rešetku v Trenčíne,
- Emília Marettová, dlhoročná pracovníčka Verejnej
knižnice Michala Rešetku v Trenčíne,
- Terézia Štefániková, dlhoročná pracovníčka knižnice
v Timoradzi,
- a Kolektív pracovníkov oddelenia knižnično – infomačných služieb
Verejnej knižnice Michala Rešetku
v Trenčíne pod vedením Márie Špánikovej
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Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja ocenilo päť jednotlivcov:
- Ján Hubinský, amatérsky výtvarník z Trenčína,
- Mgr. Florián JantoJán Hubinský prijíma ocenenie Trenčianskeho osvetového strediska
lák, zakladateľ Folklórneho súboru Srňan z Horného Srnia,
- Mária Kosová, organizátorka kultúrno-spoločenskej činnosti v obci Bošáca,
- Milan Suchý, predseda kultúrnej komisie v obci Dolná
Poruba,
- Ing. Ján Zeman, ľudový umelec zo Starej Turej
a ocenilo sedem kolektívov:
- Beckovský spevácky zbor – 10. výročia činnosti,
- Detský folklórny súbor Kukulinka z Hornej Súče –
10.výročie vzniku,
- Dychová hudba Chabovienka z Hornej Súče – 20. výročia vzniku,
- Detský folklórny súbor Kamenček z Horného Srnia – 15.
výročie vzniku,
- Detský folklórny súbor Bysterec z Mníchovej Lehoty –
20.výročia vzniku,
- Tanečná skupina Aura
Dance z Trenčína – 15.
výročie vzniku,
- Tanečná skupina Goonies – 15. výročia vzniku
Ocenenie Národného osvetového centra bolo odovzdané
zľava – ocenení Viliam Harušák a Milan Mikuš
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Milanovi Mikušovi pri príležitosti životného jubilea 85 rokov
za dlhoročnú publikačnú činnosť v kultúrno-osvetovej oblasti
a Viliamovi Harušťákovi pri príležitosti životného jubilea 70
rokov za celoživotné kultúrno-osvetové pôsobenie a rozvoj
kultúry v obci Lubina – Miškech Dedinka.
www.tsk.sk 22.11.2011
pomocná evidencia 671/1/2011
Medzi dvadsiatimi finalistami 6. ročníka súťaže „Maľba
2011“ bol aj mladý výtvarník z Trenčína Juraj Toman. Do
finálového kola spomedzi 89 prihlásených autorov vybrala ho
medzinárodná porota medzi 20 najlepšími dielami.
Na víťazstvo teda ašpiruje aj umelec z Trenčína Juraj Toman, v súčasnosti doktorand Akadémie umení v Banskej Bystrici. Toto prestížne ocenenie je spojené s finančnou odmenou
v celkovej hodnote 20-tisíc eúr od Nadácie Všeobecnej úverovej banky.
Súťažné obrazy finalistov budú verejnosti prezentované vo
výstavnej sieni Dvorana Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na námestí SNP v Bratislave od 25. novembra do 23.
decembra 2011. Tradičná súťaž pomáha mladým maliarom pri
rozbehu umeleckej kariéry a okrem finančnej podpory im dáva
možnosť predstaviť svoje diela na výstave v Bratislave a na
virtuálnej galérii na webe.
Najlepšie diela z predchádzajúceho obdobia súťaže tento
rok po Slovenskej národnej galérii videla verejnosť aj v Dolnom Kubíne a Košiciach. Súťažné diela, ktoré sú predmetom
výstavy, hodnotí medzinárodná porota každý rok v inom zložení. Teraz bol jej predsedom český výtvarník Tomáš Císařovský, členmi boli maliarka a prorektorka Univerzity výtvarných umení v Budapešti Eszter Radák, výtvarná teoretička a
pedagogička Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Zora Rusinová, výtvarný teoretik a kurátor Peter Tajkov.
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www.sme.sk 19.11.2011
pomocná evidencia 672/1/2011
Vyše tisícka návštevníkov prišla na historicky prvý festival
so stanovaním pod strechou, na Pohoda Indoor Camping
Festivale 2011 v dňoch 25. až 26. novembra 2011 na trenčianskom výstavisku Pod Sokolicami
Organizátori pripravili takmer osemdesiat vystúpení na štyroch pódiách. Ako povedal riaditeľ podujatia Michal
Kaščák, atmosféra tohto
jesenného festivalu bola
najmä nenapodobiteľná.
„Máme len pozitívne odozvy – od návštevníkov, ale aj umelcov. Sami sme nikde podobnú akciu nevideli, oceňujeme odvahu a dôveru ľudí, ktorí sa rozhodli pre kempovanie pod
strechou a veríme, že si festival užili. Program prebehol bezo
zmien, kapely odohrali skvelé koncerty a čo je najdôležitejšie,
festival mal krásnu atmosféru.“
V troch kempingových halách si návštevníci postavili vyše
dvesto stanov. Kempujúcich niekoľkokrát počas festivalu navštívili aj samotní interpreti,
ktorí si prezerali kemping
pod strechou. Všetci sa
zhodli na jednom, že nič podobné nikdy predtým nezažili. „Je to neuveriteľné, surreálne, úžasné,“ komentovali
členovia skupiny Paris Suit
Yourself, ktorí si vychutnali aj jednu z atrakcií festivalu – kolotoče.
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Ako poznamenal hovorca Pohody Mário Gešvantner, jedným z vrcholov programu bol koncert anglickej trojice Esben
and the Witch. Kapela známa svojou temnou hudbou sa pri
svojom komentári nezaprela: „Je to šialené, je to ako z apokalyptického filmu,“ usmievali sa po návšteve kempingov. „Ale
sme radi, že sme na Pohode mohli hrať znovu, je tu krásne.“
„Toto je nádherný koncept, nikdy som o takom niečom nepočula,“ poznamenala pri prechádzke areálom britská speváčka Sophie Barker. „Z ľudí bolo cítiť pozitívne vibrácie. Bolo
vidno, že sa tu cítia dobre a takú bláznivosť ako stanovanie
pod strechou si úplne vychutnávali. Mňa ako hudobníčku nadchol aj program. Krásny mix rôznych štýlov a žánrov.“
www.sme.sk 27.11.2011
pomocná evidencia 680/1/2011
Mesto Trenčín v októbri 2011 vyhlásilo grantové kolo na
aktivity v oblasti kultúry na rok 2011. Prerozdelenie grantov
na základe odporúčania Komisie kultúry a cestovného ruchu
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválil primátor Mgr.
Richard Rybníček. Granty napokon boli priznané 25 žiadateľom. Najviac 2.000 eúr boli schválené občianskemu združeniu
LampArt na organizáciu tradičného zimného festivalu „Alternatívne Vianoce“ a 1.500 eúr boli schválené organizátorom
6. ročníka festivalu dobrodružných filmov „HoryZonty“.
Pôvodne sa malo grantové kolo uskutočniť na jar 2011, avšak v tomto období hrozila Mestu Trenčín pre dlhy z roku
2010 nútená správa. V mesiaci októbri 2011 keď bolo jasné,
že mu nútená správa nehrozí bolo grantové kolo spustené
s tým, že budú ním podporené akcie, ktoré sa uskutočnia do
konca roka 2011.
Dotácie na grantový program mesta Trenčín v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2011 boli pridelené:
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- S dur, s.r.o. - Vianočný koncert 2011 – Kvarteto mesta
Brna 600 eúr
- Trenčianske múzeum – Vianoce na hrade 500 eúr
- Kultúrne centrum Sihoť - Renesančné Vianoce 200 eúr
- Divadlo Normálka - Divadelné tvorivé dielne 800 eúr
- Južania, o.z. – Godzone „the One tour 2011“ 600 eúr
- Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku č.
19 Trenčín – „Prevencia civilizačných chorôb veselo
i vážne“ 300 eúr
- Trenčianske hradné divadlo - Július Barč Ivan: „Matka“
800 eúr
- Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne – „Trenčianska
hudobná jeseň“ 1.000 eúr
Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne – 19. ročník
literárnej súťaže Jozefa Braneckého “Studňa sa tajne s
dažďom zhovára“ a ďalšie kultúrne aktivity 300 eúr
- Tanečný klub Aura Dance „X-mas dance show“ 600 eúr
- LampArt o.z. – „Alternatívne Vianoce 2011“ 2.000 eúr
- Občianske združenie HoryZonty – 6. ročník Festivalu dobrodružných filmov „HoryZonty“ 1.500 eúr
- Komorný orchester Mesta Trenčín „Vianočný koncert
v piaristickom kostole sv. F. Xaverského 1.000 eúr
- PhDr. Pavol Seriš – „Chutilo vám páni? (inscenácia divadelnej hry) 400 eúr
- Veselé Zlatovce – „Jesenné a zimné kultúrne tradície v
Zlatovciach“ 900 eúr
- Trenčianske folklórne združenie Stodola „Hojné po žehnanie vám nesieme“ 900 eúr
- Trenčianska nadácia „Otvor srdce, daruj knihu“ 700 eúr
- Kolomaž, občianske združenie „40. výročie Klubu Lúč“
600 eúr
- Kultúrne centrum Kubra „Vianočná výstava tvorivé dielne“ 200 eúr
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- Rada ZRPŠ Základnej školy Trenčín, Hodžova ul. „Šťastné a veselé“ 200 eúr
- Tanečná skupina Goonies - „Tanečná rozprávka Vianoc
2011“ 400 eúr
- Miriam Laššová, Tanečná skupina Džamal – „Laugarício
Orient Schow 2011“ 400 eúr
- Trenčianska jazzová spoločnosť – „Blúsnenie“ 900 eúr
- Trenčianska jazzová spoločnosť – „Koledy v modrom“
700 eúr
- Piano club „Koncert v Piane“
Pri príležitosti 85. narodenín akademického
maliara Rudolfa Moška
sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu dňa
25. novembra 2011 vernisáž z výberu jeho tvorby za posledných päť
rokov. Na vernisáži sa
stretlo veľa známych a priateľov, aby svoju spolupatričnosť,
ocenenie a vďaku za jeho dielo.
Dňa 28. novembra 2011 jeho celoživotné dielo ocenil aj
primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď jubilantovi odovzdal Pamätný list, v ktorom mu vyjadril srdečné
poďakovanie k rozvoju súčasného výtvarného umenia
a šíreniu dobrého mena mesta Trenčín. Jubilant sa zapísal aj
do Pamätnej knihy Mesta Trenčín.
vlastné poznámky
Verejná knižnica Michala Rešetku
v Trenčíne uskutočnila dňa 29. novembra
2011 besedu so spisovateľom Gustavom
Gustav Murín
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Murínom o jeho najnovšej knihe „Mafia na Slovensku“
a doterajšej literárnej tvorbu. Jeho spolubesedníkom bol regionálny spisovateľ Mgr. Peter Bulík. Prítomných hostí
a návštevníkov besedy privítala zástupkyňa riaditeľky knižnice Mária Špániková. Ako povedala spisovateľ Gustav Murín
je mimoriadne aktívny a má veľmi širokú škálu tvorby literárnej aj odbornej (profesionálne je cytológ).
Po úvode Márie Špánikovej si slovo vzal spisovateľ Mgr.
Peter Bulík, ktorý sa vyznal návštevníkom, že už
v trenčianskej knižnici bol, keď sa organizovalo stretnutie so
spisovateľmi trenčianskeho regiónu. Konštatoval, že to bolo veľmi
milé a poučné stretnutie.
Potom zoznámil s profesionálnym
životopisom spisovateľa Gustava
Murína. Osobitne vyzdvihol skutočnosť, že jeho literárna tvorba bola preložená do
štyridsiatich ôsmich jazykov a čo je zaujímavé, že aj indického jazyka.
vlastné poznámky
Už osemdesiat rokov pôsobí v Trenčíne Spoločnosť Milana
Rastislava Štefánika. Okrúhle narodeniny boli dôvodom ich
pripomenutia dňa 1. decembra 2011 v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja. V úvode osláv pozdravili
piesňou a hovoreným umeleckým slovom žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne. Medzi prvých gratulantov patril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý prevzal nad
oslavami záštitu. V svojom príhovore vyzdvihol prínos Štefánikovej spoločnosti, ako historickej šíriteľky pravdivého obra379

zu M. R. Štefánika a jeho myšlienok v oblasti slovenskomoravského pomedzia aj v časoch, keď sa ich snažili prekrúcať rôzni pseudovykladači histórie. Čestný predseda Správnej
rady „Nadácie M. R. Štefánika“ profesor Ján Fuska potom
odovzdal trenčianskemu županovi najnovšie publikácie o jednom z najvýznamnejších rodákov z nášho kraja. Ťažiskom
slávnosti boli odborné prednášky historikov.
V prvej
prednáške
PhDr. Jozef
Husár analyzoval pôsobenie generála
M. R. Štefánika v Československých
légiách v Rusku z pozície súčasnej ruskej historiografie.
V ďalšej prednáške informoval profesor Ján Fuska o novodobých súsošiach a pamätníkoch generála M. R. Štefánika.
V závere slávnosti prevzala z rúk predstaviteľov Štefánikovej spoločnosti Pamätné listy Štefánikovej spoločnosti okrem
desiatich osobností aj vedúca odboru kultúry Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová.
vlastné poznámky
V Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 30.
novembra 2011 bola
sprístupnená výstava výtvarného odboru žiakov
Základnej
umeleckej
školy Karola Pádivého
v Trenčíne. Ako poveda380

la zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Eva Kulhánková, vystavuje výber tvorby všetkých žiakov výtvarného odboru za obdobie prvého polroka školského roka 2011/2012.
Vo výstavnom priestore, suterén galérie, boli umiestnené
kresby ceruzou, tušom, maľby, keramika a kombinované techniky. Na vernisáži výstavy boli odovzdané ocenenia úspešným
žiakov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach
v medzinárodných súťažiach.
Trenčianske noviny 05.12.2011
pomocná evidencia 717/1/2011
V piatok 2. decembra 2011 sa začalo podujatie „Čaro Vianoc pod hradom“, ktoré prinieslo obyvateľom a návštevníkom mesta vianočnú
atmosféru až do Troch
kráľov s množstvom podujatí, odohrávajúcich
predovšetkým na Mierovom námestí. Program
podujatia zabezpečovali
členovia združenia historického šermu Wagus.
Program podujatia sa začal v piatok dňa 2. decembra 2011
dopoludnia detským jarmokom s predajom vianočných
výrobkov žiakov trenčianskych základných škôl na
Mierovom námestí a v podvečer dňa 3. decembra 2011
sa uskutočnila spomienková
svätá omša za patróna mesta
Trenčín sv. Františkovi Xaverskému, ako poďakovanie
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za skončenie moru v roku 1712, na ktorej sa zúčastnil primátor
Mgr. Richard Rybníček. Počas víkendu v dňoch 3. a 5. decembra 2011 sa na Mierovom námestí rozložili kurucké vojská so svojou vojenskou kuchyňou s ukážkou trávenia Vianočných sviatkov. V pondelok 5. decembra 2011 prišiel na
Mierove námestie Mikuláš a rozsvietil vianočný strom a po
rozdaní darčekov deťom spríjemnila načatý večer ľudová hudba „Mlynári“ v priestore pod stanom.
V dňoch 6. až 9. decembra 2011 pokračoval program podujatím „Rimania v Laugaríciu“, ktorí si vybudovali zimný tábor
pod hradnou skalou. Prakticky v tom istom čase sa uskutočnil
v klubovni Kultúrno-informačného centra „Vianočný turnaj
spoločenských hier“. V nedeľu 10. decembra 2011 sa mohli
občania stretnúť s histórie známymi postavami Trenčína. Okrem toho v programe podujatia koncertovali viaceré umelecké
telesá v amfiteátri, pod stanom. Dňa 10. decembra 2011 mohli
náhodní občania na Mierovom námestí ochutnať chuť vianočnej šošovicovej a kapustnicovej polievky. V dňoch 11. a 18.
decembra 2011 sa v synagóge na „Zimnom umeleckom jarmoku“ prezentovali so svojimi umeleckými dielami trenčianski umelci. Na Zlatá nedeľa predpoludním dňa
18. decembra 2011 na
Mierovom námestí patrila hudbe a džezovým
rytmom. Štedrú jazzová
nádielka s kvalitnou muzikou a neopakovateľnou
atmosférou
prinieslo
„Bluesnenie“. V amfiteátri vystúpila formácia „Aurelius Q“
s programom „Koledy v modrom“, ďalej kapela „Cross The
Linne“ so speváčkou Jankou Ružičkovou a kapela „The Resonators“ s nestorom slovenského bluesu Petrom Bonzom
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Radványim. Tesne pred Vianočnými sviatkami program gradoval, keď na Mierovom námestí v dňoch 20. až 23. decembra
2011 ožil najstarší príbeh narodenia Ježiša Krista v Betleheme
a počas Vianočných sviatkov 26. decembra 2011 na Štefana sa
už tradične konal koncert v kostole piaristov, v ktorom vystúpil Trenčiansky komorný orchester so Speváckym zborom Ilegal Chorus z Brna s „Českou vianočnou omšou“ od Jána Jakuba Rybu. Program „Čaro Vianoc pod hradom“ uzavrel už
tradičný „Trojkráľový koncert“ Speváckeho zboru „Piarissimo“ Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne za dirigovania Martina Holúbka s Komorným orchestrom Základnej umeleckej školy Karola Pádivého za dirigovania Aleny
Piatkovej. Koncert prekonal všetky očakávania, za čo vďační
diváci ocenili na záver dlhotrvajúcim potleskom.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 700/1/2011
Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa uskutočnilo dňa 2. decembra 2011 vyhodnotenie 19. ročníka autorskej literárnej
súťaže Jozefa
Braneckého
v próze
a poézii pod
názvom „Keď sa studňa
s dažďom zhovára“. Ako
úvode podujatia povedala
predsedníčka Miestnej organizácie Matice slovenskej
v Trenčíne Mgr. Marta Halečková, že v tomto
roku 2011 bolo prihlásených do súťaže cez
osemdesiat tri prác od dvadsiatich troch autorov.
Konkrétne do súťaže v próze poslalo jedenásť
autorov 20 súťažných prác a do súťaže v poézii
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poslalo dvanásť autorov 66 súťažných prác, čo je oproti predchádzajúcemu roku 2010 menej, keď bolo prihlásených cez
dvestošesťdesiat prác od sto piatich autorov.
Práce prihlásené do súťaže vyhodnotili členovia hodnotiacej komisie spisovatelia Margita Ivaničková, Ján Maršálek
a Jaroslav Rezník. Najzaujímavejší príspevok predniesla spisovateľka Margita Ivaničková, keď sa
kriticky vyjadrila na niektoré vydané knihy na Slovensku od mladých slovenských autorov, ktoré
s umeleckým vkusom nemajú nič,
ocenený Jozef Páleník
pretože šíria vulgarizmy a používajú neslušné slová. Povedala, že autori, ktorí sa zúčastnili
dnes vyhodnocovanej súťaže treba o nich povedať, že sú vyvolení a šťastní, lebo odolávajú mediálnej presile
dekadentných vplyvov. Spisovateľ Jaroslav Rezník tak ako aj minulosti podrobne analyzoval
jednotlivé súťažné, ktoré podľa neho mali vysokú umeleckú úroveň. Na záver odovzdali členovia poroty ocenenia najlepším autorom:
- poézia 1. kategória
1. miesto Janka Mišunová z Púchova,
2. miesto neudelené
3. miesto Kristína Ondrkálová z Melčíc-Lieskového
miesto
Karin
Holotová
z Trenčína
- poézia 2. kategória
1. miesto Andrea Trusková
z Trenčína,
2. miesto Martin Lančarič
z Trenčína
3. miesto Ladislav Michalec
Andrea Trusková
384

-

-

-

z Dolnej Súče
próza 1. kategória
1. Elena Štefancová z Bohuníc-Pruského
2. Karin Holotová z Trenčína
3. Anna Mihálová z Trenčína
próza 2. kategória
1. Jozef Páleník zo Svinnej
2. Anna Hrabalová z Trenčína
3. Pavol Strechay z Nového Mesta nad Váhom
Cena primátora v Ora Et Ars
Andrea Trusková z Trenčína
Oľga Nemcová z Trenčína
Cena primátora za rozprávku
Jozef Páleník zo Svinnej
Milan Kenda z Bratislavy
vlastné poznámky
pomocná evidencia 710/1/2011

Rinčanie šablí, výstrely z pištolí či odlievanie streliva. To
všetko mohli návštevníci Vianočných trhov na Mierovom námestí v Trenčíne vidieť dňa
3. decembra 2011 v tábore
kuruckého regimentu, ktorý
sa usadil na námestí pod
hradom Matúša Čáka. Boli
najväčším ťahákom vianočného jarmoku. Šesť mužov
a jedna žena v cifrovaných
červeno-zelených
uniformách a plnej zbroji ukázali, ako vyzeral vojenský život v zimnom tábore. Zbrojmajster odlieval rovno pred očami okoloidúcich olovené gule do pištolí, zvyšok regimentu bol na stráži,
alebo brúsil šable. Nechýbali ani ukážky šermiarskeho ume385

nia. Život kurucov v Trenčíne priblížila rodina Pavla Doležala
z Vavrišova, skupina nadšencov histórie z Hornoliptovského
kuruckého regimentu. Práve pri obci sa v roku 1709 stretli Rákocziho kuruci s cisárskym vojskom labancov. Ich záľuba začala tým, ako povedala nežnejšia časť rodiny pani Eva, že
manžela bavia ho zbrane
a tejto hry neskôr vtiahol
mňa a neskôr aj syna Adama.
Táto rodinná záľuba nás
zbližuje, sme radi spolu. doplnil syn Adam. Kuruci
Trenčín v histórii nikdy nedobyli. Prvým, kto vyšiel
na Matúšovu vežu na Trenčianskom hrade, som bol ja, zasmial sa hlava rodiny zbrojmajster Pavol Doležal.
www.pluska.sk 03.12.2011
pomocná evidencia 699/1/2011
V predvianočný čas dňa 9. decembra 2011 sa uskutočnila v
Galérii Miloša Alexandra Bazovského autorská výstava diel
akademického maliara Miloša Šimurdu. Jeho dielo predstavil
kurátor výstavy PhDr. Tomáš Mikulaštík. Ako povedal, autor na výstave prezentuje vývojovo najvýznamnejšími dielami,
ktoré predstavujú viac ako päťdesiat rokov umelcovej humanisticky orientovanej tvorby.
Výstavu v premiére pripravila
Galéria výtvarného umenia v
Zlíne v septembri 2011 a
vďaka dlhoročnej, dobrej a
veľmi úspešnej spolupráci
oboch galérií, mali návštevníci možnosť vidieť Šimurdovu
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pozoruhodnú tvorbu aj v Trenčíne. Miloš Šimurda rodák z
renštátu pod Radhoštěm študoval v rokoch 1950 – 1955 na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof.
Jána Mudrocha. Po štúdiách zostal pôsobiť v Bratislave, kde
vytvoril niekoľko výtvarných realizácií. Od roku 1956 sa pravidelne zúčastňoval kolektívnych výstav a usporiadal niekoľko desiatok samostatných výstav. Súčasne absolvoval mnohé
študijné cesty do Viedne, Kyjeva, Moskvy, Petrohradu, Francúzska, Nemecka a Talianska. Práve v Taliansku sa od roku
1968 zúčastňoval tvorivých pobytov venovaných štúdiu nástennej maľby a mozaiky v Toskánsku, Benátkach, Ríme, Neapole, Pompejách a Ravene. V roku 1979 bol vylúčený zo
Zväzu slovenských výtvarných umelcov (následok mocenského zásahu proti súbornej výstave). Od roku 1983 sa pravidelne
zúčastňuje Trienále akvarelu v Lučenci. Po roku 1989 pokračoval v tvorivých pobytoch v Taliansku. Striedavo žije a tvorí
v Rožnove pod Radhoštěm (od r. 1948) a v Bratislave (od r.
1955). Miloš Šimurda patrí k významným predstaviteľom československého výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Svojou tvorbou zásadne zasiahol do obdobia významných
šesťdesiatych rokov na slovenskej výtvarnej scéne. Na vrchole
vývojových trendov na Slovensku stál i v sedemdesiatych a
osemdesiatych rokoch, avšak možnosti prezentovať svoju
tvorbu mal v tom čase veľmi obmedzené. Šimurdove dielo je
mnohotvárne, má kresťanské korene, je ponorené do antickej
filozofie, vzťahuje sa k súčasnosti a verí v budúcnosť. Umelec
používa rôzne maliarske techniky a rozmanité postupy. Na
Valašsku je známy predovšetkým ako akvarelista a obdivovateľ krajiny. Rovnako, ako rodný kraj si zamiloval Taliansko,
kde nielen maľoval, ale aj študoval na mozaikárskej škole v
Ravenne. Tvorí však aj filozoficky a duchovne orientované
diela, blízke geometrickej abstrakcii. Základnou témou Šimurdovej výstavy je človek – aj preto prevažujú figurálne té387

my. Takmer šesťdesiat diel dokumentuje vývojovo najpodstatnejšie ukážky umelcových tvorivých postupov a zároveň
utváranie jeho celistvého výtvarného názoru. Na výstave nájdeme i návraty k nadčasovým témam, ktoré umožňujú prekvapivé porovnanie tvorby zo začiatku šesťdesiatych rokov so
súčasnou tvorbou umelca. V posledných rokoch sa maliar
znovu vrátil ku kozmickým témam, vyjadruje sa menej konkrétne a necháva priestor filozofickej meditácii. Keďže najzávažnejšie umelecké diela tohto českého maliara súvisia predovšetkým so slovenskou, presnejšie bratislavskou umeleckou
scénou, môžeme ho považovať za najvýznamnejšieho predstaviteľa československého umenia šesťdesiatych rokov, žijúceho
na území Zlínskeho kraja. Vernisáž výstavy sa uskutočnila za
osobnej účasti ešte pozoruhodne vitálneho 87 ročného autora.
V ten istý deň sa uskutočnila vernisáž súbornej výstavy
grafických diel slovenských autorov zo zbierky Galérie M. A.
Bazovského v Trenčíne pod názvom „Grafika“, medzi ktorými návštevníci mohli zazrieť diela Ľudovíta Fullu, Ladislav
Zdvíhala, Miloša Alexandra Bazovského a ďalších autorov. Popri akvizičných zámeroch maľby, plastiky
a kresby, Galéria M. A. Bazovského
v Trenčíne od svojho vzniku budovala
zbierku slovenskej grafiky. Hoci autorské zastúpenie v grafike nie je úplne
vyčerpávajúce, kolekcia diel poskytuje
dostatočnú predstavu o mnohotvárnom
obraze grafickej tvorby. Zachytáva
všetky tvorivé generácie – od zakladateľov slovenského výtvarného umenia až po súčasnosť. Zbierka je prienikom do širokého spektra osobitých a vyhranených názorov, programov
a koncepcií, ktoré v slovenskom výtvarnom umení existovali
aj existujú. Prehľadne mapuje jeho charakteristické znaky
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a kvality. Medzi ne patrí perfektná technická realizácia diel,
majstrovstvo charakterizačnej kresby a skratky, akcentovaná
úloha imaginatívnosti a osobitej poetickosti, vysoká farebná
a tvarová kultúra, inklinácia k špecifickému humoru a irónii.
Nielen v domácich podmienkach vysoko hodnotíme slovenskú
grafiku. Zaslúžený ohlas u odbornej teórie a kritiky si získala
dnes už v celom kultúrnom svete. Svedčia o tom mnohé uznania na medzinárodných výtvarných podujatiach. Nemalú zásluhu na úspechoch grafikov má i kvalitné pedagogické vedenie, ktorého sa študentom dostalo predovšetkým na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 720/1/2011, 721/1/2011, 728/1/2011,
729/1/2011
Dňa 10. decembra 2011 Trenčianske hradné divadlo uskutočnilo v sále kina Hviezda premiéru divadelného predstavenia
hry Júliusa Barč – Ivana „Malka“.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 727/1/2011
Latinsko-americké tance, hip hop aj disco, či akrobacia,
hudobná skupina i vianočné koledy – to všetko mohli diváci
uvidieť počas takmer dvojhodinového koncertu Vianoce v Aktivity.
Približne 220 detí a
mladých ľudí sa v úlohe
účinkujúcich vystriedalo
na pódiu Posádkového
klubu dňa 13. decembra
2011 v programe pod názvom „Vianoce v Aktivity“. Podujatie pripravi389

lo Kultúrne centrum Aktivity z Juhu s cieľom prezentovať
pred verejnosťou to, čomu sa v centre venujú, ukázať rodičom
a starým rodičom detí, aké sú šikovné, podporiť deti v ich aktivitách a zároveň sa poďakovať všetkým, ktorí centru pomohli prežiť neľahký rok.
„V apríli roku 2011 sme zorganizovali podujatie „Kultúrne
pre kultúru“, aby sme Trenčanom ukázali, čo všetko dokážeme. Rozhodli sme sa pokračovať vianočnou edíciou,“ povedala riaditeľka centra Světluše Rajnincová. Aprílový koncert
mal príchuť neistoty. Mesto sa pre zlú finančnú situáciu rozhodlo ďalej nepodporovať dotáciami kultúrne strediská a ponúklo im len úhradu energií. V Kultúrnom centre Aktivity na
sídlisku Juh to, ale nevzdali. „Pevne sme verili prísľubu primátora, že sa budú v meste snažiť, aby to bolo na budúci rok
lepšie,“ povedala riaditeľka. „Neziskové aktivity nám pomohli
v centre udržať viaceré úspešné projekty, ktoré boli podporené
aj nadáciami a Radou vlády Slovenskej republiky. Viacero ľudí pomohlo centru nezištne svojou dobrovoľnou prácou.
Dobrovoľníci viedli kluby, krúžky, pomáhali pri rekonštrukciách sál a miestností v centre, pri úpravách amfiteátra,
kosení trávy alebo pri výsadbe kvetov.“ Tanečné kluby a skupiny si v roku 2011 museli uhrádzať čiastočné prevádzkové
náklady za využívanie sál. Niektorým klubom, krúžkom a
kurzom, ktoré centrum organizuje, museli zvýšiť kurzovné.
Napriek ťažkej situácii, objekt, v ktorom Kultúrne centrum
Aktivity sídli, za uplynulý rok nechátral, práve naopak skrášlil
sa vchod vynovenou fasádou, osadili sa nové oddychové lavičky a nové informačné tabule. Na koncerte sa teda okrem
tancovania a spievania aj bilancovalo. V závere na pódium vyšlo všetkých viac ako dvesto účinkujúcich spolu s ich lektormi
Napriek tomu, že miesta, rezervované pre zástupcov a poslancov mesta, zostali prázdne, publikum svojou priazňou a vďakou nešetrilo.
390

www.sme.sk 27.12.2011
pomocná evidencia 746/1/2011
Milovníci umenia a spoločenského života sa stretli na Luciu, 13. decembra 2011 v priestoroch Galéria Q-EX pod Mestskou vežou v Trenčíne. Do galérie prišla „Lucia po švédsky“.
Oslava Lucie je vo Švédsku veľkým sviatkom a silnou tradíciou so stelesnením legiend, predstavením folklóru a rôznych povier. Aj tu chodia viaceré dievčatá v skupinkách po
domoch oblečené v bielom so sviečkami v rukách. Na čele
sprievodu ide dievča s vencom so sviečkami na hlave. Svetlo
malo byť ochranou proti zlým duchom. Podľa starších kalendárov pripadla najdlhšia noc práve na 13. decembra a pre odpudenie zla a na oslavu návratu slnka začali ľudia oslavovať
Luciu. Manželia Hanzelovci strávili vo Švédsku niekoľko rokov a rozhodli sa priniesť sviatok Lucie v duchu tradície severskej krajiny aj ku nám. Podávali sa švédske pochúťky.
Špecialita Glögg, varené víno so škoricou, švédske medovníčky pepparkakor. Veľký úspech mali šafranové koláčiky, typické pečivo na sviatok Lucie, žlté po šafrane ako farba symbolizujúca slnko. Atmosféru večierka umocnilo vystúpenie
folklórneho súboru Radosť. Dievčatá zaspievali po švédsky
tradičnú pieseň Santa Lucia.
Návštevníci galérie si mali možnosť pri tejto príležitosti
prezrieť diela regionálnych umelcov, keď v galérii vystavovali
Eva Abelová-Mišáková, Danka Krajčová, Igor Mosný, Juraj
Oravec, Stano Lubina, Július Čincár, Peter Marček, Rudolf
Moško, Laco Moško, Ladislav Kobza, Juraj Krajčo, Vlado
Kudlik, Igor Meško, Viera Mešková, Jozef Vydrnák, Milan
Petrík, Ilja Holešovský a Ivan Minárik.
Na vernisáži sa zúčastnil aj trenčiansky umelec Rudolf
Moško, ktorého meno na počesť jeho 85. narodenín uviedli na
Stenu cti v galérii Q - EX.
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www.sme.sk 24.12.2011
Vianočná akadémia Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne sa uskutočnila už po dvanástykrát. Tento rok bolo podujatie
spojené s oslavou tridsiateho výročia nového názvu folklórneho súboru Véna, pod ktorým vystupuje na verejnosti.
Myšlienka tradičnej vianočnej
akadémie sa niesla pod mottom
„pomáhajme si plniť sny“. Pracovníci školy, terajší i bývalí, študenti,
ale aj zástupcovia Krajského školského úradu, Krajského centra voľného
času,
MetodickoRNDr. Janka Gugová preberá ocenenie
pedagogického centra, predstavitelia folklórnych súborov, riaditelia a pedagógovia škôl v Trenčíne, členovia Jednoty sa
stretli v Posádkovom klube Trenčín dňa 15. decembra 2011.
Vianočnú akadémiu pripravili Marcela Matusová a Ivana
Mišíková. Priestor dostali aj študenti Strednej zdravotníckej
školy s originálnymi číslami, v ktorých dominoval
tanec, vtipné scénky, dokonca sa objavili aj nové
spevácke talenty. Členovia
jubilujúceho folklórneho
súboru „Véna“ sa predstavili tancom a po zásluhe si
užili zaslúženú chválu a
obdiv.
Riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Vladimír Buzalka na záver podujatia odovzdal Ďakovný list
folklórnemu súboru Vena „za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa riaditeľke Strednej zdravotníckej školy
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v Trenčíne RNDr. Janke Gugovej a Pamätnú plaketu Trenčianskeho osvetového strediska vedúcim folklórneho súboru
RNDr. Janke Gugovej, Oľge Bohóovej, Mgr. Alžbete Trusinovej a Ing. Petrovi Kupčovi za obetavú prácu vo folklórnom súbore Vena. Súbor pripravil pestrý program, milým prekvapením a vrcholom programu bol dojímavý záver.
www.sme.sk 23.12.2011
pomocná evidencia 745/1/2011
Trenčan Christian Ježík je najmladším knižným autorom
v histórii. bol zapísaný do „Knihy slovenských rekordov“. Jeho prvotina pod názvom „Každý máme svojho anjela“, s
príbehom nenaplnenej lásky anjela Molarna ku krásnej pozemšťanke Nikol sa okamžite rozpredala. Knihu dopĺňajú trojrozmerné skladacie ilustrácie, ktoré nakreslila Christianova
mama Gabriela a starší brat Simon Gabriel Ježík.
Knižný príbeh nebol však prvým, ktorý literárne nadaný
šiestak napísal. O svojich literárnych aktivitách povedal, že „
už predtým písal ž rozprávky i detektívne príbehy. Myšlienky
si stále zapisujem. Mám doma niekoľko zošitov, v ktorých
mám rozpísané ďalšie.“ Prvou čitateľkou je jeho mama, ktorá
však do deja nikdy nezasahuje a ponecháva ho na synovej fantázii. „Ja skôr opravujem gramatické chyby a slovosled. Prvé
príbehy začal písať už ako osemročný,“ usmiala sa mama, ktorá je bývalou známou trenčianskou fitnesskou a medailistkou
majstrovstiev Slovenska.
V myšlienkach Christiana sa zrodil anjel, ktorý lieta nad
Trenčínom a stretáva dievča, do ktorého sa zaľúbil. „Anjel
pristane na zemi a zamiluje sa do krásnej Nikoly. Zoberie ju aj
do neba, aby videla Trenčiansky hrad z jeho pohľadu. Príbeh
lásky napokon nemá šťastný koniec, anjel do neba navždy odletí sám,“ prezrádza autor.
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Veľmi ho potešili gratulácie spolužiakov i ich účasť na krste knižky v obchodnom dome Laugarício. Tá získala medzi
deťmi okamžite popularitu a vydavateľstvo muselo robiť dotlač. „Oslovili nás aj
učiteľky zo základných
škôl, ktoré chcú knižku
čítať žiakom počas vyučovania. Je to aj dobrá
motivácia pre ďalšie
nádejné literárne talenty. Podporí ich to v písaní, keď uvidia, že
knižka môže vyjsť aj žiakovi základnej školy,“ povedala
Christianova mama.
Atrakciou knižky sú aj nezvyčajné trojrozmerné farebné
ilustrácie Trenčianskeho hradu a letiaceho anjela, ktorý po
roztvorení ožíva v rukách čitateľa takmer do živej podoby.
„Pri ilustrovaní knižky som dôveroval nápadom mamy a brata
a ich kresby sa mi veľmi páčili. Sú na nich stvárnené hlavné
postavy,“ pokračoval detský autor.
Mama Gabriela ilustráciami oprášila vlastné poznatky z
Ľudovej školy umenia, ktorú v minulosti navštevovala. Celý
príbeh anjela a Nikoly vznikol doslova expresne. Christian ho
vymyslel za jediné poobedie a po jeho napísaní ho už neupravoval. „V predstave mám už ďalšiu knižku svojich rozprávkových príbehov. Píšem aj strašidelnú knižku o zrkadle, kúzlach
a troch dievčatách, z ktorých jedna sa postupne premieňa na
upíra,“ prezradil. Najviac ho inšpirujú knižky Thomasa Brezinu a Traja pátrači Alfreda Hitchcocka.
Z prekonania doterajšieho spisovateľského rekordu trinásťročnej Xénie Faktorovej mal Christian nefalšovanú radosť. Jeho knižku pokrstili spisovateľ Rudolf Dobiáš a speváčka
Katka Koščová husacími pierkami a jedným pierkom z papa394

gája. „Certifikát o zápise do Knihy slovenských rekordov
mám vystavený doma a jeho kópia je aj v škole,“ teší sa Christian, ktorý sa stal literárnym nasledovníkom Novomešťanky
Lenky Tinkovej. Tej vo veku jedenásť rokov vyšla v roku
1997 rozprávková knižka „Dobrodružstvá mušky Adelky a
iných zvieratiek“. Farebnými kresbami ju vtedy ilustrovala jej
spolužiačka Andrea Kusendová. Autorskú dvojicu Tinková Kusendová však do Knihy slovenských rekordov nezapísali,
kategória najmladších spisovateľov Slovenska nebola v tom
roku ešte evidovaná.
www.sme.sk 28.12.2011
pomocná evidencia 744/1/2011
Trenčianska nadácia dňa 21. decembra 2011 odovzdala už
po siedmykrát knihy 189-tim deťom z rodín v sociálnej núdzi.
Odovzdávanie kníh prebehlo vo veľmi príjemnom prostredí
Verejnej knižnice M. Rešetku, na Hasičskej ulici v Trenčíne.
Počas dopoludnia prichádzali deti v skupinkách a okrem želaných kníh mali možnosť potešiť sa aj krátkym veselým vstupom hercov Trenčianskeho hradného divadla. Postavičky z hry Baltazár Banán prispôsobili svoje texty Vianociam, zahrali malé divadielko a na záver hry
odovzdali knižný darček všetkým deťom,
ktoré veľmi radi čítajú. Počas siedmych ročníkov neznámi darcovia potešili 1.355 malých čitateľov.
Projekt po prvý raz ponúkol príležitosť
občanom, ktorí poznajú vo svojom okolí takéto dieťa a chceli by ho potešiť knižkou
pod stromček. Odovzdanie sprostredkovala
Malá vianočná pošta, ktorá darcu uviedla do anonymity. Už
tradične sa nachádzali medzi zakúpenými knihami pribalené
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malé darčeky v podobe hračiek, sladkostí alebo písacích potrieb. Bolo to radostné poznanie, že je medzi nami veľa ľudí
so širokým srdiečkom, do ktorého sa zmestia aj priania druhých. Mnohí darcovia si našli chvíľočku a do kníh vpísali
krásne venovania. Zistilo sa, že do mnohých kníhkupectiev
prichádzali celé rodiny a venovanie vpísali práve deti. Projekt
„Otvor srdce, daruj knihu“ spája rodiny, priateľov k spolupatričnosti s rodinami v sociálnej núdzi. Treba poďakovať všetkým anonymným darcom, ktorí zakúpili detskú knihu, tiež
dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou prácou pri organizácii
projektu, trenčianskym základným a materským školám, kníhkupectvám v Trenčíne, novinárom a médiám za spoluprácu,
Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne za poskytnutie priestoru.
Knihovník č. 2/2011
Trenčianska kapela „Bez ladu a skladu“ vystúpila na spomienkovom koncerte „Drahý Václav“ dňa 27. decembra 2011
v Bratislave, ktorým
si uctili nedávno
zomrelého posledného
prezidenta
Českej a Slovenskej
federatívnej republiky a prvého prezidenta Českej republiky. Spoluorganizátorom koncertu bol
Michal Kaščák, o ktorom povedal, že „zanechal nám svoje
dielo, že môžu byť slobodné koncerty, slobodne stretávanie
ľudí.“ Prvým účinkujúcim bol Marián Varga, ktorého si Václav Havel vypočul, keď v Prahe 10. decembra 2011 preberal
„Cenu Jána Langoša“. O potrebe slobody i o koncertoch počas
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Nežnej revolúcie sa prítomní diváci dozvedeli od kapely „Živé
kvety“. Medzinárodné zloženie koncertu malo zastúpenie
účinkovaním českého speváka Michaela Kocába so slovenskou skupinou „Karpatské chrbáty“, ktorá nahradila jeho kapelu „Pražský výběr“. Havlov blízky priateľ a spolupracovník
Michael Kocáb spieval v tmavom kabáte klobúku i s bielymi
rukavicami na rukách.
Finále spomienkového tri a pol hodinového koncertu mala
kapela „The Plastic People of the Universe“, ktorej bol Václav
Havel nehrajúcim členom.
www.sme.sk 28.12.2011
pomocná evidencia 742/1/2011
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Školstvo a vzdelávanie
Zápis budúcich prvákov do základných škôl sa začal v čase
od 15. januára do 15. februára 2011. S deťmi na zápis detí sa
dostavili jeho zákonní zástupcovia, teda rodičia, ktorí dokladovali učiteľovi, vykonávajúcemu pohovor rodný list o dieťati
a svoje údaje, ako sú meno a priezvisko, trvalé bydlisko
a adresu zamestnávateľa. Každý predškolák mal na pohovore
vykazovať určité znaky zrelosti, ako napríklad vnímanie, grafomotorika, rozumové poznávanie, vývin reči, pracovnú vyspelosť a pozornosť, poznanie farieb, vie povedať svoje meno,
priezvisko, adresu, ovláda detské riekanky a pesničky, dokáže
hovoriť o svojich zážitkoch.
vlastné poznámky
Slovenská zdravotnícka univerzita uviedla v priestoroch
Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v mestskej časti Trenčín – Záblatie univerzitné vedecko-výskumné pracovisko s lineárnych urýchľovačom, ktoré bude slúžiť k výučbe personálu rádioterapie pomocou
urýchľovačov nabitých častíc, výchove expertov v radiačnej
ochrane a a na expertíznu činnosť. Výsledky činnosti tohto
vedeckého pracoviska bude možno využívať v zdravotníctve
pri liečbe pacientov a pri príprave zdravotníckych pomôcok,
vo farmaceutickom priemysle, ale aj v potravinárstve alebo
ochrane životného prostredia.
Pardon 22.01.2011
pomocná evidencia 30/2/2011
Na tlačovej konferencii Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka dňa 19. januára 2011 bola poskytnutá informácia
o otvorení Centra excelentnosti pre keramiku, sklo
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a silikátové materiály na akademickej pôde Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka. O jeho otvorení informovali
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing.
Ivan Kneppo, DrSc., prorektor pre vedu, výskum
a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka prof. Ing. Marek Liška, DrSc., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied prof. RNDr.
Pavol Šajgalík, DrSc. a riešiteľ projektu a projektový manažér doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.
Centrum vzniklo v rámci Operačného plánu Výskum
a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako spoločného pracoviska Ústavu anorganickej chémie
Slovenskej akadémie vied, Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Vzniká tak v podmienkach Slovenskej republiky unikátne výskumné a vzdelávacie pracovisko
v oblasti anorganickej technológie a materiálov so špeciálnym
zameraním na anorganické
nekovové
materiály, najmä na
keramiku
a sklo.
Centrum bude postupne
vybavené
špičkovou prístrojovou
technikou
v hodnote za 3,6 milióna eur. Projekt potrvá do konca augusta 2013. Jedným
z prvých zariadení dodaných pre centrum bol špičkový RTG
fluorescenčný spektrometer zakúpený s prostriedkov Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Prog399

ramu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká
republika. Ďalším a najdrahším prístrojom
z nich bude elektrónový mikroskop v cene
približne 820-tisíc eúr. „Na Slovensku je
zatiaľ iba jeden, ten náš bude druhý,“ povedal Ing. Dušan Galúsek. Absolútnym
unikátom, aký sa na Slovensku nenachádza, bude röntgenový difraktometer, ktorého vybavením sa dostane univerzita na
úroveň veľmi slušného európskeho štandardu.“ Zriadenie centra zhodnotili najkompetentnejší prorektor pre vedu, výIng. Dušan Galúsek
skum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Marek Liška, DrSc., keď povedal
„chce to len, aby mladí ľudia mali záujem“ a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Ivan Kneppo,
DrSc., keď povedal „z Trenčína môže byť pre študenta štart
do celého sveta, len sa nesmie báť matematiky, fyziky
a chémie.,“
Práve špičkové technické vybavenie by podľa nich mohlo
prebudiť záujem o technické štúdium na univerzite. „Navyše
je veľká šanca, že získame študentov na garantované doktorandské štúdium aj z iných škôl, záujem registrujeme aj zo zahraničia,“ povedal prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Pardon 22.01.2011, www.sme.sk 25.01.2011
pomocná evidencia 30/11/2011
Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka sa dňa 4. februára 2011 uskutočnila
Prvá vedecká konferencia pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou pod heslom
„Aktuálne otázky politiky“. Garantom konferencie bolo celouniverzitné pracovisko – študijprof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
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ný program Politológie.
V jeho úvode prítomných účastníkov konferencie privítala
moderátorka Mgr. Marika Igazová. Po nej pozdravila konferenciu hlavná jej organizátorka doc. PhDr. Oľga Bočáková
a predstavila prítomných hostí – rektora Trenčianskej univerzity A Dubčeka prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., prof.
PhDr. Máriu Kilíková, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, prof. Dr. Herberta
Strunza z Westsächsische Hochschule Zwickau, prof. PhDr.
Petra Horvátha, PhD. z Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave, PhDr. Rudolfa Kucharčíka, PhD. z Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka a odovzdala slovo
rektorovi Trenčianskej univerzity prof.
Ing. Ivana Kneppa,
DrSc., ktorý vyjadril
potešenie, že organizátorom sa podarilo
zabezpečiť kvalitných
lektorov, čím sa viaceré aktuálne otázky podarí analyzovať a názory zjednotiť.
Zaželal prítomným poslucháčom príjemný pobyt v Trenčíne.
Pred rozdelením účastníkov konferencie do pracovných sekcií
ešte
vystúpil
prof.
PhDr. Petra Horvátha,
PhD. z Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave. Ten vo svojom vystúpení odovzdal pozdrav od pracoviska politológie
univerzity
v Trnave a súčasne vy401

jadril potešenie, že pracovisko politológie je úspešné ako
v minulom období, keď na ňom pracoval. Pochválil organizátorov, že konferencia sa svojim obsahom sa nezaoberá len čisto politológiou, ale že potvrdila o nej, že patrí medzi sociálne
a spoločenské vedy a práve v tom je význam, že konferencia
vedela spojiť debatu o politike so sociálnymi záujmami človeka.
Po uvítaní účastníci konferencie sa rozdelili do dvoch sekcií
a to Sekcia teórie politiky a medzinárodné vzťahy, v ktorej vystúpilo 20 účastníkov konferencie a Sekcia sociálnej a zdravotnej politiky, v ktorej vystúpilo 32 účastníkov konferencie.
vlastné poznámky
Vernisáž výstavy Figurálna tvorba 2010 sprístupnila najlepšie práce celoslovenskej výtvarnej súťaže vo mladých ľudí
vo veku od 10 do 19
rokov, ktorá bola
sprístupnená
dňa
11. februára 2011 v
trenčianskej mestskej
veži.
Súťaž v kresbe figúry bola určená pre
mladých ľudí vo veku
Barbora Kapráňová
od 10 do 19 rokov a
po prvý raz ju vyhlásila Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne. Organizátori oslovili všetky základné,
stredné i umelecké školy na Slovensku, no odozvou neboli
spokojní, pretože predpokladali reakciu väčšieho počtu základných umeleckých škôl. Na výstave sa prezentovalo približne päťdesiat najlepších prác. Príjemne prekvapili školy
z Hlohovca, Bratislavy a Košíc. Z Trenčianskeho kraja najsilnejšou bola Stredná umelecká škola v Trenčíne.
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Na vernisáži úvod patril pracovníčke Kultúrno-informačného centra v Trenčíne
Jaroslave Blaškovej, ktorá
prítomných privítala na celoslovenskej výstave „Figurálna výstava 2011“.
O výstave mladých výtvarníkov
a ich
zaradení
v súťaži sa uskutočnilo v
dvoch kategóriách, vo veku
Katarína Miazgová
od 10 do 14 rokov a vo veku od 15 do 19 rokov informovala
riaditeľka Základnej umeleckej školy Karola Pádivého
v Trenčíne Veronika Soukupová. Poďakovala sa svojmu kolegovi výtvarnému pedagógovi Mgr. Ondrejovi Peťkovskému, ktorý bol iniciátor tejto súťaže. Priebeh súťaže priblížila
vo svojom vystúpení zástupkyňa riaditeľky Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne Mgr. Eva Kulhánková. Po vyhlásení súťaže začali prichádzať prvé práce
a prichádzali až do termínu jej ukončenia. Hodnotenie prihlásených prác vykonala päťčlenná komisia dňa 18. januára 2011
a rozhodla o týchto udelení ocenení :
prvá kategória :
čestné uznanie získali : - Natália Šimeková,
- Aleš Trška,
1. miesto – Branislav Líška
2. miesto – Zuzana Fusková
3. miesto –Paula Sládková
druhá kategória :
čestné uznanie získali : - Barbora Juríčková
- Jana Homolová,
- Gyongi Kľúčiková
1. miesto – Lenka Ferejová
2. miesto – Vanda Miškechová
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3. miesto – Miroslava Némethová
Na záver vyjadril výtvarný pedagóg Ondrej Peťkovský presvedčenie, že tento ročník bude pre ďalšie ročníky výzvou pre
zapojenie väčšieho počtu škôl do súťaže. Všetky zaslané práce
boli zverejnené v rámci galérie na webovej stránke Základnej
umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne.
www.sme.sk 11.02.2011
pomocná evidencia 60/1/2011
Na zápis žiakov do prvej triedy, ktorý sa konal v dňoch
8. až 15. februára 2011 školách 582 detí. Oproti minulému roku bolo zapísaných o 18 prvákov viac. Zo zapísaných detí
z nich v septembri 2011 zasadne do lavíc 494 prvákov, čo je
o 18 viac ako v minulom roku.
Najviac budúcich prvákov v Trenčíne zapísali na Základnej
škole Hodžova – 108 detí. Základnú školu Novomeského bude
navštevovať 74 prvákov, Základnú školu Dlhé Hony 72 prvákov a Základnú školu Bezručova ulicu 68 prvákov.
Keďže každý prvák musí
byť citovo a sociálne zrelý,
môžu rodičia, škola alebo lekár navrhnúť odloženie školskej dochádzky. V tomto roku
navrhli odklad 55 deťom.
Predpokladá sa, že v novom
školskom
roku
2011/2012 sa očakáva v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín celkom 4.130 žiakov, čo je
o 49 viac žiakov ako v predošlom školskom roku. Ešte jeden
zaujímavý jav sa objavil oproti predchádzajúcim rokom, že
počet odchádzajúcich žiakov deviateho ročníka je menší ako
prichádzajúcich prvákov.
vlastné poznámky
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Vo vestibule budovy Obvodného úradu v Trenčíne otvorilo
Trenčianske osvetové stredisko dňa 9. marca 2010 výstavu 26.
ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže
„Vesmír očami detí“. Išlo o tradičnú
výtvarnú súťaž mladých
výtvarníkov,
ktorým učarovala astronómia a vesmír.
Regionálnej súťaže
sa zúčastnili deti z
– Mgr.
Vladimír Zvalený,Z
Mgr.každej
Viera Slivová kategóokresov Trenčín a Nové Mestozľava
nad
Váhom.
rie postúpi desať prác do celoslovenského kola v Hurbanove.
Po privítaní ocenených detí a ich doprovodu Mgr. Vierou
Slivovou sa k prítomným prihovoril riaditeľ Trenčianskeho
osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený, ktorý konštatoval radosť nad tým, že všetci tu prítomní prijali pozvanie na
vernisáž tejto zaujímavej výstavy výtvarných prác detí,
v ktorých
treba
oceniť, ako deťom
pracuje fantázia,
ako vedia krásne
svoje myšlienky
o vesmíre pretaviť
do výtvarného prejavu. „No viem, že
je to zásluha aj vás
rodičov a starých
rodičov, keď svojich
najmenších
v tejto ušľachtilej
činnosti podporujete. Tým, ktorí zvíťazili úprimne blahoželám
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a tým, ktorí sa neumiestnili želám, aby vo svojej aktivite a usilovnosti nepoľavovali, pretože súťaž bude pokračovať aj budúcich rokoch a tam môžu uspieť.“
Krátke zhodnotenie prihlásených súťažných prác predniesla
Mgr. Viera Slivová, keď povedala, že do súťaže bolo prihlásených takmer 500 výtvarných prác v piatich súťažných kategóriách. Prvá kategória detí
predškolského veku zaznamenala v porovnaní
s predchádzajúcimi uplynulými rokmi prihlásenie
do súťaže dvojnásobného
počtu škôl, čo predstavuje
rozmanitejšie postupy, ale
aj vyššiu porovnateľnosť
a kvalitu prihlásených prác.
Vanesa Brázdová z Materskej školy Zamarovce
Hodnotiaca porota konštatovala vyššiu kvalitatívnu úroveň
mimo trenčianskych škôl. Objavila sa krásna čistá kresba, čo
je skôr výnimkou. V tretej kategórii sa objavili veľké kvalitatívny výkyvy, bolo možné s uznaním hodnotiť nové objavné
témy a ich spracovanie. Zaujali najmä práce s kvalitným a inšpiratívnym zobrazením
pozadia
i figurálnych
motívov a predovšetkým schopnosti vytvoriť
odvážnu kompozíciu, čo
deti tejto vekovej kategórie už dokážu zvládnuť. Štvrtá kategória
svojou kvalitou a úrovňou prác by mala byť
inšpiráciou pre všetkých. Vystavujú tu deti,
Tobias Bernáth zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul.

406

ktoré maľovať chcú a robia tak pod kreatívnym a odvážnym
vedením výborných pedagógov. Vďaka tejto symbióze práce
vznikajú práce výborných nápadov. V piatej kategórii je evidentné výrazné a zanietené pedagogické vedenie, ktoré zanecháva nadšenie u detí, u ktorých vzťah k výtvarnej výchove
postupne upadá. Práve tu pri dobrej motivácii bolo možné staviť na vyspelejšie technické zručnosti, náročné spracovanie
témy, myšlienkovú kreatívnosť, ktorých výsledkom sa stali, čo
všetci budete pozorovať na vystavených výtvarných prácach.
Potom z rúk riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska
Mgr. Vladimíra Zvaleného prevzali najlepší súťažiaci ocenenia:
prvá kategória – predškolský vek
Do súťaže bolo prihlásených 118 výtvarných prác od detí z
18 predškolských zariadení, z ktorých boli ocenené tieto deti :
1. Lea Králiková, 5 ročná, za „Slnko vo vesmíre“ z Materskej školy Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom
s postupom do celoslovenského kola
2. Vanessa Brázdová, 5 ročná, za „Mimozemšťanská zem“
z Materskej školy Zamarovce s postupom do celoslovenského kola
3. Adam Poláček, 6 ročný, za „Ben z vesmíru“ z Materskej
školy Trenčín, Šafárikova ul. s postupom do celoslovenského kola
4. Dominik Bulejko, 5 ročný za „Oko“ z Materskej školy
Trenčín, Ul. Na dolinách s postupom do celoslovenského
kola
5. Bruno Pavlovský, 6 ročný, za „Ja mimozemšťan“ z Materskej školy Trenčín, Ul. M. Turkovej, Trenčín s postupom
do celoslovenského kola
6. Tatiana Bobotová, 3ročná, za „Zelený mužíček“ z Materskej školy Trenčín, Šafárikova
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7. Adam Kudláček, 5 ročný, za „Na planéte Zem“ z Materskej
školy Trenčín, Považská ul.
8. David Budinský, 6 ročný, za „Štart do vesmíru“
z Materskej školy Nové Mesto nad Váhom, Poľovnícka ul.
9. Peter Heglas, 6 ročný, za „Život na zemi“ z Materskej školy Trenčín, Stromova ul.
10. Kristína Kelešiová, 5 ročná za „Let do vesmíru“
z Materskej školy Trenčíne, Soblahovská ul.
druhá kategória – 1. až 4. ročník základnej školy
Do súťaže bolo prihlásených 120 výtvarných prác od detí
zo 17 predškolských zariadení, z ktorých boli ocenené tieto
deti :
1. Laura Bulejková, 10 rokov, za „Sídliskový hurikán“ zo
Základnej školy s Materskou školu M. Rešetku v Hornej
Súči s postupom do celoslovenského kola
2. Kristína Lacková, 9 rokov, za „Stretnutie“ zo Základnej
školy s Materskou školou v Soblahove s postupom do celoslovenského kola
3. Tobias Bernath, 7 ročný, za „Veterné elektrárne na vzdialenej planéte“ zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul. s
postupom do celoslovenského kola
4. Svetozár Mojžiš, 7 ročný, za „Spoločná rozcvička“ zo Základnej školy s Materskou školou v Trenčianskej Turnej
s postupom do celoslovenského kola
5. Kristína Horňáková, 7 ročná, za „Vesmírna škôlka“ zo
Základnej školy s Materskou školou v Chocholnej –
Velčiciach s postupom do celoslovenského kola
6. Michaela Dražkovcová, 9 ročná, za „Ničivé tornádo“ zo
Základnej školy s Materskou školou M. Rešetku v Hornej
Súči
7. Adam Gajdošík, 7 ročný, za „Raketoplány na štarte do
vesmíru“ zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul.
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8. Kristián Hromník, 9 ročný, za „Snowbordisti vo vesmíre“
zo Základnej školy s Materskou školou Trenčianska Turná
9. Jakub Bulík, 6 ročný, za „Vo vesmíre“ zo Základnej školy
Trenčianske Jastrabie
10. Veronika Dobiašová, 9 ročná, za „Pestrofarebná planétka“
zo Základnej školy Trenčín, Novomeského ul.
tretia kategória – 5. až 9. ročník základnej školy
Do súťaže bolo prihlásených 70 výtvarných prác od detí
z 10 základných škôl, z ktorých boli ocenené tieto deti :
1. Michal Pavlis, 10 ročný, za „Na Marse“ zo Základnej školy Trenčín, Novomeského s postupom do celoslovenského
kola
2. Martin Blaho, 14 ročný, za „Prieskum planéty“ zo Základnej školy s Materskou školou M. Rešetku v Hornej Súči s postupom do celoslovenského kola
3. Monika Mihalíková, 11 ročná, za „Tornádo“ zo Základnej
školy s Materskou školou M. Rešetku v Hornej Súči s postupom do celoslovenského kola
4. Mária Zemanovičová, 12 ročná, zo Základnej školy sv.
Michala v Nemšovej s postupom do celoslovenského kola
5. Michaela Kováčová, 12 ročná, za „Hravý vesmír“ zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul.
6. Michal Patka, 11 ročný, za „Čítam o vesmíre“ zo Základnej školy sv. Michala v Nemšovej s postupom do celoslovenského kola
7. Natália Brázdová, 14 ročná, za „Kto je to ?“ zo Základnej
školy s Materskou školou v Drietome
štvrtá kategória – 1. až 4. ročník základnej umeleckej školy
Do súťaže bolo prihlásených 107 výtvarných prác od detí
zo 6 základných umeleckých škôl, z ktorých boli ocenené tieto
deti :
409

1. Michal Clebana, 6 ročný, za „Vesmírčan“ zo Súkromnej
Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul. s postupom do celoslovenského kola
2. Sára Švandrková, 6 ročná, za „Návšteva z vesmíru“ zo
Súkromnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul. s postupom do celoslovenského kola
3. Vanda Langerová, 8 ročná, za „Stav bez tiaže“ Súkromnej
Základnej umeleckej školy v Trenčianskej Teplej, s postupom do celoslovenského kola
4. Ema Sádovská, 8 ročná, za „Mimozemšťan“ zo Základnej
umeleckej školy J. Kréna v Novom Meste nad Váhom s postupom do celoslovenského kola
5. Želmíra Strašková, 9 ročná, za „Vesmírna móda“ zo Súkromnej Základnej umeleckej školy, Omšenie s postupom do
celoslovenského kola
6. Michal Kobida, 5 ročný, za „Marťanko“ zo Súkromnej
Základnej umeleckej školy, Trenčín, Novomeského
7. Monika Miškolciová, 5 ročná, za „Návšteva z vesmíru“ zo
Súkromnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul.
8. Pavlína Baranová, 7 ročná, za „Raketa medzi planétami“
zo Súkromnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Novomeského
9. Michal Kobida, 5 ročný, za „Rakety a planéty“ zo Súkromnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Novomeského
10. Hana Valachová, 8 ročná, za „Veľký tresk“ zo Súkromnej
Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul.
11. Simona Ždrnja, 7 ročná, za „Strunková víla“ zo Súkromnej Základnej umeleckej školy v Nemšovej, pobočka Trenčianska Turná
12. Klára Paulínyiová, 7 ročná, za „Marťanko“ zo Súkromnej
Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul.
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piata kategória – 6. až 9. ročník základnej umeleckej školy
Do súťaže bolo prihlásených 40 výtvarných prác od detí
zo 6 základných umeleckých škôl, z ktorých boli ocenené tieto
deti :
1. Adam Cagala, 12 ročný, za „Let“ zo Súkromnej Základnej
umeleckej školy J. Kréna v Novom Meste nad Váhom s postupom do celoslovenského kola
2. Daniela Kohútová, 10 ročná, za „Mimozemšťan“ zo Súkromnej Základnej umeleckej školy J. Braneckého Trenčianskej Teplej s postupom do celoslovenského kola
3. Ema Mičková, 11 ročná, zo Súkromnej Základnej umeleckej školy v Nemšovej, s postupom do celoslovenského kola
4. Matúš Kukuča, 14 ročný, za „Planéta dobrej nálady“ zo
Súkromnej Základnej umeleckej školy J. Kréna v Novom
Meste nad Váhom s postupom do celoslovenského kola
5. Timotej Paluš, 10 ročný, za „Hviezdna dráha“ zo Súkromnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul. s
postupom do celoslovenského kola
6. Gabriela Mináriková, 11 ročná, za „Planetárna sonda“ zo
Súkromnej Základnej umeleckej školy J. Braneckého Trenčianskej Teplej
7. Alžbeta Michelová, 12 ročná, za „Svetlo v temnote“ zo
Súkromnej Základnej umeleckej školy J. Braneckého Trenčianskej Teplej
8. Ivana Červeňanová, 10 ročná, za „Pozorovanie zatmenia“
zo Súkromnej Základnej umeleckej školy Nemšová, pobočka Trenčianskej Turná
9. Lujza Kotrhová, 11 ročná, za „Hviezdna dráha“ zo Súkromnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul.
10. Martin Krajčovič, 11 ročný, za „Apollo 11“ zo Súkromnej
Základnej umeleckej školy J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom
vlastné poznámky
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Súčasní žiaci 9. ročníka základných škôl na celom Slovensku sa zúčastnili overovania svojich vedomostí zo slovenského
jazyka a literatúry a matematiky dňa 9. marca 2011. Zapečatené balíky so zadaniami testov a hárkami s odpoveďami priniesol do škôl kuriér. Deviataci riešili najskôr šesťdesiat minút
dvadsať úloh z matematiky a po prestávke pokračovali v riešení dvadsiatich úloh zo slovenského jazyka. Výsledky dostanú školy v elektronickej podobe koncom mesiaca apríla 2011.
V Trenčíne sa overovania vedomostí zúčastnilo 437 žiakov.
Časový limit šesťdesiat minút na matematiku sa zdal nedostatočný väčšine
žiakov i mnohým
pedagógom. Obsahoval niekoľko časovo
obtiažnych
úloh, najmä z geometrie. Úlohy boli
náročné na geometrické videnie i na
čítanie s porozumením. Žiaci mali dostať viac času na ich vyriešenie. Tohtoročné testovanie
z matematiky bolo jedným z najťažších od roku 2005, kedy sa
začal monitoring uskutočňovať. Potvrdili to aj mnohí žiaci,
ktorí v príprave preriešili všetky testy od vzniku monitorovania. Učebné osnovy predmetu však tvorcovia testu dodržali.
V teste zo slovenčiny prevládali otázky z gramatiky
a slohu. Menej zastúpené boli otázky z literatúry. Test bol
primeraný vedomostiam žiakov. Názor zo strany pedagógov,
že by to chcelo väčší priestor na overenie vedomosti
z gramatiky, ktorej sa na základných školách venuje najviac
času.
vlastné poznámky
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Dňa 10. marca 2011 večerným koncertom troch školských
speváckych zborov v úplne zaplnenom kostole piaristov, sv.
Františka Xaverského, ktorým vyvrcholilo dvanáste, z toho
štvrté tradičné stretnutie mládežníckych speváckych zborov
Školského speváckeho zboru Piaristického lícea Stanislava
Konarského z Krakowa – Poľsko, Dievčenského speváckeho
zboru Diecézneho klasického gymnázia z Lubľjane - Slovinsko a Školského speváckeho zboru Piarissimo Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína – Slovensko.
Na začiatok koncertu vystúpil riaditeľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého Mgr. Ján Vojtek,
ktorý privítal všetkých prítomných hostí,
osobitne delegácie oboch hosťujúcich speváckych zborov z Krakowa a Lubľjany, provinciála Rehole piaristov na Slovensku Jána
Kováča, SchP., riaditeľa Rehoľného úradu
Mgr. Ján Vojtek
piaristov na Slovensku Ing. Jána Žákovica,
SchP., delegáciu Krajského úradu v Trenčíne, delegáciu Mestského úradu v Trenčíne. V závere svojho príhovoru poďakoval
všetkým, ktorí pomohli riešiť viaceré organizačné zabezpečenie.
Na jeho príhovor nadviazala moderátorka študentka Vierka, ktorá zaželala všetkým divákom
príjemný
umelecký zážitok.
V úvode
svojho príhovoru
predstavila Školský
spevácky
zbor Piarissimo
Piaristického
gymnázia J. Bra413

neckého v Trenčíne. Školský spevácky zbor vznikol po obnovení Piaristického gymnázia v roku 1989. Tvoria ho študenti,
absolventi a profesori gymnázia. V roku 1999 sa spevácky
zbor vyprofiloval na miešaný spevácky zbor, ktorý interpretuje viachlasné duchovné a svetské skladby rôznych období od
gregoriánskeho chorálu až po súčasnú modernú tvorbu.
V repertoári zboru sa nachádzajú slovenské ľudové piesne ako
aj černošské a africké spirituáli. Zbor učinkoval na rôznych
benefičných koncertoch na území mesta Trenčín, niekedy aj
s poprednými umelcami ako napríklad súrodencami Babjakovcami.
Zbor
učinkoval na viacerých zborových festivaloch na Slovensku, spolupracuje
s Komorným
orchestrom Základnej
umeleckej
školy
Karola
Pádivého
v Trenčíne. Pri príležitosti desiateho
výročia založenia speváckeho zboru dňa 6. januára 2010 zmenil spevácky zbor svoje pomenovanie na „Pia-rissimo“. Od
vzniku zboru ho diriguje Mar-tin Holúbek. Po predstavení
zboru zazneli piesne v podaní spevác-keho zboru „Piarissimo“.
Po interpretácií pies-ní speváckym zborom „Piarissimo“
nastúpil pred divákmi Školský spevácky zbor Piaristického lícea Stanislava Konarského z Krakowa za dirigovania Rizsarda Žróbeka. Spevácky zbor vznikol v septembri 1999, ktorého umelecká činnosť začala vystupovaním na školských slávnostiach alebo pri príležitosti cirkevných alebo štátnych sviatkov. V repertoári zboru sa nachádzajú rôznorodé skladby od
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gregoriánskych chorálov cez sakrálne skladby, vlastenecké
piesne, poľské národné piesne, populárnu hudbu i černošské
spiriuáli. V januári 2011 získal spevácky zbor druhú cenu za
interpretáciu pastorálnych skladieb. Po tomto predstavení zboru spevácky zbor zaspieval niekoľko pripravených skladieb.
Ako posledný sa v programe vystúpil Dievčenský spevácky
zbor Diecézneho klasického gymnázia z Lubľjane, ktorý jej
jeden z piatich súborov školy. V zbore spieva cca štyridsať dievčat, z ktorých každým školským rokom jedna
tretina
obmieňa.
Zbor za kvalitnú interpretáciu skladieb
získal viaceré domáce a medzinárodné ocenenia. Zbor okrem koncertovania
doma v Slovinsku koncertoval v Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Slovensku, Švédsku a Nórsku. Zbor dirigovala
Helena Fojkar Župančič. Zbor potvrdil svoje kvality najmä
zaradením do programu skladieb ťažkých v intonácii, za čo od
divákov získal obdiv v podobe potlesku.
Po sólových vystúpeniach všetkých troch speváckych zborov vystúpili všetky zbory v galakoncerte, ktoré oddirigovali
dirigenti zúčastnených speváckych zborov.
vlastné poznámky
V Kyjeve v Paláci pionierov a mládeže sa konala v dňoch
2. – 4. marca 2011 druhá medzinárodná výstava – prezentácia
„Súčasné študijné inštitúcie – 2011“. Organizátorom výstavy bolo Ministerstvo vzdelávania, náuky, mládeže a športu
Ukrajiny, Národná akadémia pedagogických vied Ukrajiny a
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spoločnosť „Výstavkový svit“. Výstavu otvoril minister vzdelávania a náuky mládeže a športu Ukrajiny D. V. Tabačnik a
prezident Národnej akadémie pedagogických vied Ukrajiny V.
G. Kreme.
Výstava mala za cieľ prezentovať v širokom spektre úspechy národného systému vzdelávania, prezentovala kreatívne úspechy pedagogických kolektívov
a vedeckých inštitúcii v inovačnej
modernizácii odvetvia vzdelávania, skúsenosti z integrácie v medzinárodnom vzdelávacom priestore, ako i skúsenosti z praktickej spolupráce zo zahraničnými študijnými inštitúciami. Na
výstave sa prezentovalo okolo 735 najlepších študijných inštitúcii z 27 regiónov Ukrajiny,
ďalej z Ruska, Argentíny, Švajčiarska, Číny, Slovenska, Poľska, Americkej Rady pre medzinárodné
vzdelávanie
ACTR/ACCELS, konzultačné
centrum vzdelávania v USA,
program menom Fulbraita na
Ukrajine, Nemecká služba akademických výmen (DAAD) a
Campus France. Z týchto organizácií bolo predložených cca.
400 konkurzných prác, ktoré boli posúdené organizátormi výstavy.
Z týchto konkurzných prác bolo vybraných a zlatou medailou ocenených 28 prác. Medzi týmito 28 prácami boli ocenené
a ohodnotené zlatou medailou práce z Dopravnej akadémie v
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Trenčíne, Kazatinského medziregionálneho vyššieho profesijného učilište železničnej dopravy z Kazatina a družobnej
školy z Estónska za spoločný projekt „Spolupráca zo zamestnávateľmi“.
Projekt Dopravnej akadémie v Trenčíne pripravili Mgr.
Andrea Juríčková – obsahová náplň, Mgr. Nelia Malinovská – preklad do ruského jazyka a Ing. Miroslav Straka – obrazové prílohy a finálna grafická úprava slovenskej a ruskej
verzie projektu.
Na výstave prezentovali Dopravnú Akadémiu v Trenčíne
Mgr. Nelia Malinovská a Ing. Miroslav Straka. Informovali
záujemcov o našej škole, vzdelávacích programoch školy,
mimoškolskej činnosti, vybavenia školských priestorov, učební a ubytovacích možnostiach v internáte. Svoju slovnú výpoveď podporili sprievodným videom o Dopravnej akadémii
Trenčín a videom o meste Trenčín. Dokumentačný informačný materiál vo forme brožúry o Dopravnej akadémii Trenčín
boli
ponúkané
v slovenčine, angličtine a ruštine.
Trochu rozruchu
spôsobil Ing. Miroslav Straka, keď
sa
predstavil
v trenčianskom
kroji, čím upútal
záujem v mnohých záujemcoch
o Slovensko a o
náš trenčiansky
región.
Spoločná výstavná expozícia Dopravnej Akadémie Trenčín, Kazatinského medziregionálneho vyššieho profesijného
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učilišťa železničnej dopravy a družobnej školy z Estónska navštívil aj minister D. V. Tabačnik, ktorú mu predstavila Mgr.
Nelia Malinovská. Vo svojom krátkom príhovore spomenula
dlhoročnú úspešnú spoluprácu medzi Dopravnou akadémiou
Trenčín a Kazatinským medziregionálnym vyšším profesijným učilišťom železničnej dopravy. Minister D. V. Tabačnik
sa pochvalne vyjadril o úspešnej medzinárodnej spolupráci
oboch škôl na vzdelávacích projektoch a zaželal ďalšie úspešné pokračovanie v našej spolupráci.
www.sme.sk 19.03.2011
pomocná evidencia 164/1/2011
Budovu kina Hviezda v Trenčíne spravuje už takmer dva
roky Základná umelecká škola Karola Pádivého. Čoraz viac sa
ukazuje, že toto rozhodnutie nebolo správne. Myslia si to
predstavitelia školy aj mesta Trenčín.
Mesto dalo budovu kina Hviezda do správy Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne v septembri 2009. V
objekte boli aj kancelárie útvaru školstva Mestského úradu v
Trenčíne. Podľa riaditeľky Základnej umeleckej školy Karola
Pádivého v Trenčíne Veroniky Soukupovej „na začiatku to
bola eufória zo získania nových priestorov pre učebné odbory.
No, ale teraz, keď sa nám otvorili oči a vidí ako sa správajú
jednotliví nájomníci boli by sme najradšej, keby si ju vzalo
naspäť mesto, ktoré je zriaďovateľom školy. „Budovu využívajú všetci, ktorí tam dovtedy boli a pribudli sme ešte aj my.
Hoci ju spravujeme, máme tam zo všetkých najmenej priestoru.“ Zároveň sa pripomína, že škola má viac ako 1200 žiakov
a vyučujú v troch budovách a to sťažuje prácu učiteľov aj celý
výchovný proces.
Problémy a kolízie v kine Hviezda medzi užívateľmi budovy vznikali už od začiatku, pretože škola začala používať tanečnú sálu a potrebovala ju každý deň na celé popoludnie. Až
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do času, keď objekt nebol v správe Základnej umeleckej školy
Karola Pádivého v Trenčíne tanečnú sálu využívali aj iné tanečné súbory. Tento nesúlad sa napokon podarilo vyriešiť, ale
problematické stále ostávajú nekultúrne podmienky pre deti
z tanečného odboru, pretože nie sú napríklad šatne na prezliekanie, a tak sa deti musia prezliekať na chodbách, tie staršie
dievčatá chodia prezliekať na toalety.
Zdá sa, že najproblematickejší subjekt je mládežnícky klub
„Lúč“ a jeho vedúci Kamil Bystrický. Mládežnícky klub je
na prízemí a škola by potrebovala pre svoje potreby z jeho
troch miestností dve. K žiadnej dohode, ale nedošlo. Bystrický
tvrdí, že podľa dohody by sa im nemali meniť finančné ani
priestorové podmienky a tie priestory, ktoré mu ponúkali, boli
v podzemí. „Sú vlhké a pri daždi do nich zateká. Máme drahú
techniku, ktorú by to mohlo poškodiť. Dodáva, že ich združenie malo záujem dostať budovu do svojej správy pred viacerými rokmi a mestu podávali aj projekt, v ktorom bola zahrnutá jej rekonštrukcia hradená z eurofondov. Ich záujem stále trvá a ako hovorí, vytvorili by tu multikultúrny priestor, kde by
bolo miesto pre všetkých užívateľov budovy, ak by sa nastavil
vhodný systém fungovania.
Ďalším problémom, ktorý sa
pri
prevádzke
vynoril na povrch, bolo rôzne
zameranie činností. Tie sa niekedy časovo prelínajú. Na prízemí je totiž alternatívny klub
mládeže, ktorý
419

funguje najmä cez víkendy a v noci a v susedstve je tanečná
sála, pred ktorou na chodbe sa deti prezliekajú.
Na rokovaniach so všetkými zainteresovanými za účasti viceprimátorky Mgr. Renáta Kaščákovej sa hľadali kompromisné riešenia, ale vychádza z toho, že definitívne riešenie by
prinieslo odsťahovanie základnej umeleckej školy z Hviezdy
do iných priestorov a kompletná rekonštrukcia budovy. „Kým
sa tak stane, musia sa nájsť také riešenie, aby sa obe funkcie
oddelili a nekrižovali, aby sa ľudia nemiešali a nedochádzalo k
trecím plochám. Rozhodnutie, aby spravovala základná umelecká škola budovu kina Hviezda sa považuje za zlé. Škola má
vychovávať deti a nie manažovať správu budovy.
www.sme.sk 24.03.2011
pomocná evidencia 45/1/2011
Dňa 25. marca 2011 sa dostala do správ Slovenského rozhlasu a neskôr aj iných médií o sporoch medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, keď Mesto Trenčín vypovedalo užívanie bytov učiteľom nájomných
bytov. Tieto napäté vzťahy chcel rektor najskôr riešiť odchodom univerzity z Trenčína, ale už na tom netrvá.
Napríklad sa spomína, že bývalý dekan Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka Ing. Daniel Bánoci, známy z kauzy pochybných titulov, mal vďaka škole donedávna výhodné bývanie. Za jednoizbový byt v Trenčíne platil mesačne okolo 44 eúr. Trhová
cena je aj dvojnásobok. Patril medzi 26 vybraných učiteľov,
ktorí sa dostali k mestským bytom s regulovaným nájomným.
V pridelenom byte býval aj rektor prof. Ing. Ivan Kneppo,
DrSc., ktorý do Trenčína dochádzal z Bratislavy.
Primátor Mgr. Richard Rybníček nepredĺžil Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka nájomné zmluvy na byty. Ing.
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Daniel Bánoci musel ku koncu februára 2011 byt uvoľniť,
rovnako ako ďalší pedagógovia.
Ďalšiu ranu zasadil primátor Mgr. Richard Rybníček univerzite, keď sa
vyjadril, že univerzita nie je pre
mesto
Trenčín
prínosom.
Zlé
meno Trenčianskej
univerzity
odštartoval práve
škandál detí Ing.
Daniela Bánociho,
ktoré na nej získali titul za niekoľko
mesiacov štúdia, hoci normálne trvá roky. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky práve pre podvody pozastavilo na
jednej z fakúlt právo udeľovať diplomy. Ing. Daniela Bánociho odvolali z funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov, ale zostal však v Trenčíne učiť. Menovaný dochádza
do Trenčína z Košíc.
Práve pre dochádzajúcich učiteľov boli podľa rektora prof.
Ing. Ivana Kneppa, DrSc. určené mestské byty. Tie boli lákadlom, aby Trenčianska univerzity Alexandra Dubčeka získala garantov študijných programov. Rektor sa ohradil na tvrdenie primátora ohľadom ceny nájmov, pretože platby za byty
mesačne neboli 50 eúr mesačne, ale sa pohybovali od 44 do
157 eúr mesačne v štvorizbovom byte. „K tomu treba prirátať
aj energie a zohľadniť fakt, že mesto dávalo holobyty, do ktorých ich nájomníci investovali. Rektor platil za trojizbový
podkrovný byt blízko centra s rozlohou vyše 100 m2 nájomné
146 eúr. I pre neho platí termín vysťahovania konca júna
2011. Byt mala pridelený aj prorektorka Ing. Katarína Jankac421

ká, PhD., ktorá je z Považskej Bystrice, teda 40 kilometrov od
Trenčína a pridelenie bytu zdôvodnila, že cestovanie jej zaberalo veľa času. Dvaja zamestnanci v mestských bytoch boli
dokonca z Trenčína.
Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. priznáva, že máloktoré mesto poskytovalo univerzite také výhody ako Mesto Trenčín.
Napríklad Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ubytovala cezpoľných učiteľov v bytovke, ktorú sama postavila. Trenčiansky mestský poslanec Ing. Róbert Lifka nevidí dôvod, aby
mala univerzita od mesta lacné byty, keďže univerzitní učitelia
zarábajú nadštandardne, sám rektor okolo tritisíc eúr. Pokiaľ
sa týka zmeny sídla univerzity, tu musí schváliť akreditačná
komisia a vyžaduje si aj širokú podporu akademického senátu.“
www.sme.sk 29.03.2011
pomocná evidencia 181/1/2011
V priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v
Trenčíne sa dňa 28. marca 2011 stretli vybraní pedagógovia zo
škôl a školských zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde ich predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček a riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimír
Buzalka ocenili pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdaním ďakovných listov za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu.
V piatich desiatkach stredných škôl a v piatich školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pôsobí momentálne 2.382 pedagógov, ktorí sa starajú približne o 26.500 žiakov. Len ich zásluhou sú
viacerí naši žiaci úspešní na celoslovenských i medzinárodných vedomostných olympiádach či súťažiach zručnosti a príkladne reprezentujú náš Trenčiansky samosprávny kraj.
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Zvláštnosťou tradičného slávnostného aktu, keď na jeho
začiatku odovzdal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH list a
vecný dar študentovi Michalovi Kanianskemu z Gymnázia Ivana Bellu
v Handlovej za mimoriadnu osobnú
statočnosť, obetavosť a duchaprítomnosť pri záchrane životov svojich
spolužiakov pri nedávnej tragickej
autonehode v Nitrianskom Rudne.
MUDr. Pavol Sedláček, MPH ocenil jeho skutočne hrdinský
čin a poďakoval mu za odvahu a ľudskosť. Ocenenia potom
prevzali títo pedagógovia:
- Mgr. Peter Horváth, Gymnázium Púchov,
- PhDr. Viera Vranková, Gymnázium Partizánske,
- Jozef Kočner, Strednej odbornej školy Nováky,
- Mgr. Milan Trúsik, Strednej odbornej školy Stará Turá,
- Ing. Jaroslava Trnková, Stredná umelecká škola Trenčín,
- PhDr. Ľubomíra Stanková, Strednej odbornej školy J.
Ribaya Bánovce nad Bebravou,
- Ing. Mariana Vaňová, Stredná odborná škola obchodu a
služieb Prievidza,
- Mgr. Zdeněk Kojan, Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica,
- RNDr. Blažena Berecová, Stredná zdravotnícka škola
Trenčín,
- Mgr. Mária Búbelová, Stredná odborná škola stavebná E.
Belluša, Trenčín,

423

- PhDr. Eva Homolová, Gymnázium V. B. Nedožerského

-

Prievidza,
Mgr. Pavel Kováčik, Obchodná akadémia Považská Bystrica,
Ing. Viktor Kohút, Stredná priemyselná škola Považská
Bystrica,
Mgr. Beáta Paulenová, Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom,
PaedDr. Miroslav Medveď, Stredná priemyselná škola
Myjava,
RNDr. Terézia Dolanová, Gymnázium Janka Jesenského
Bánovce nad Bebravou,
akad. sochár Ladislav Pagáč, Stredná odborná škola
sklárska Lednické Rovne,
Daniela Škvareninová, Spojená škola Partizánske,
Ing. Renáta Chylová, Stredná odborná škola Handlová,
Ing. Mária Minařová, Stredná odborná škola podnikania
Trenčín
PaedDr. Daniel Beníček, Krajské centrum voľného času
Trenčín.
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www.tsk.sk 28.03.2011
Dňa 28. marca 2011 pri príležitosti „Dňa učiteľov“ prijal
primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček za prítomnosti zástupcu primátora mesta JUDr. Milana Kováčika
a pracovníčky Krajského školského úradu v Trenčíne JUDr.
Ivany Salinkovej v obradnej miestnosti mesta dvanásť pedagógov zo škôl spravovaných Mestským úradom v Trenčíne,
t.j. materských a základných škôl a základnej umeleckej školy.
Prijatie pedagógov monitoroval vedúci útvaru školstva
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž, ktorý prítom-

ných hostí a ocenených pedagógov privítal a odovzdal slovo
primátorovi mesta Mgr. Richardovi Rybníčkovi. Vo svojom
príhovore povedal, že tento kalendárny rok, ktorý je pred nami
bude veľmi ťažký a škrty v rozpočte sa však dotknú kapitoly
školstva najmenej. Sme jedno z miest, v ktorom sa rodí viac
detí ako inde, a preto sme potrebovali viac materských
a základných škôl. Všetci sme však ako jedna rodina
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a nemôžeme si dovoliť zadlžovať. „Chcem sa vám poďakovať,
vzdať úctu, čo pre naše deti robíte. Budem s vami hovoriť, aby
ste poznali všetky naše rozhodnutia. Lebo len tým, že bude informovaní o našich rozhodnutia budete nás lepšie chápať. Budeme sa však zaujímať aj o vaše problémy, a tak tento vzájomný dialóg nám pomôže dostať mesto dopredu.“ Po tomto
príhovore predstavil vedúci útvaru školstva Mestského úradu
v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž vyznamenaných učiteľov
a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček im odovzdal
ocenenie.
- Mgr. Mária Bábiková, Základná škola, Ul. L. Novomeského,
- Marta Bubeníková, Materská škola, Považská ul.,
- Helena Drgová, Materská škola, Ul. 28. Októbra,
- Mgr. Miloslava Gažíková, Základná škola, Východná ul.,
- Yveta Hlavienková, Základná škola, Hodžova ul.,
- Mgr. Marta Malíková, Základná škola, Veľkomoravská
ul.,
- Mgr. Katarína Ovádeková, Základná škola, Kubranská ul.,
- Viera Pietriková, Materská škola, Medňanského ul.
- Janka Šinkovičová, Materská škola, Švermova ul. ,
- PaedDr. Oľga Šmatláková, Základná škola, Bezručova ul.
- Slávka Švajdová, Základná umelecká škola K. Pádivého,
- Mgr. Viera Žilková, Základná škola, Ul. Dlhé Hony
Za vyznamenaných učiteľov poďakovala Mgr. Viera Žilková. Záver stretnutia patril krátkemu kultúrnemu programu,
v ktorom vystúpili učitelia Základnej umeleckej školy Karola
Pádivého v Trenčíne Ludvik Soukup a Mgr. Art Samuel
Bánovec.
vlastné poznámky
Šiesty ročník Učeň - Stredoškolák sa po prvý raz predstavil na výstavisko Expo Centrum, ktorá sa uskutočnila v dňoch
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30. marca až 1. apríla 2011. Jej súčasťou boli výstavy Kamenár a Trenčiansky robotický deň.
Na výstave Učeň - Stredoškolák sa zúčastnilo 45 stredných
škôl zo Slovenska a Čiech a štyri krajské centrá voľného času.
Ako povedal na slávnostnom otvorení predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, že „spoluorganizátorom výstavy Učeň - Stredoškolák
tento rok bol nielen Trenčiansky samosprávny kraj, ale pridali sa
k nemu aj Banskobystrický samosprávny kraj a Žilinský samosprávny
kraj.“ Potom odovzdal autorom najlepšie vyhodnotených výrobkov ocenenia. Na slávnostnom otvorení sa zviditeľnil aj
primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď odovzdal ocenenia najúspešnejší jednotlivcom a kolektívom Medzinárodného robotického dňa.
Na výstave sa prezentovali
stredné odborné, priemyselné, obchodné, jazykové a umelecké školy a gymnáziá. Zaznamenali sa
expozície Strednej odbornej školy
stavebnej v Trenčíne, Krajského
centra voľného času v Trenčíne,
Strednej umeleckej školy v Trenčíne a Športového gymnázia v
v kategórii Stavebnice získal Pohár primátora mesta TrenTrenčíne. Počas výstavy prebiehal
čín Dominik Gazara zo SOŠ Stará Turá
bohatý kultúrny program tvorený z vystúpení členov rôznych
záujmových skupín a súborov ako napríklad Folklórneho súboru Trenčan, Stredná odborná škola Pruské, Centrum voľného času Púchov, Centrum voľného času Nové Mesto
n/Váhom, Stredná zdravotnícka škola Trenčín, Stredná ume427

lecká škola Trenčín, Centrum voľného času Prievidza a Stredná odborná škola podnikania Trenčín. Výstava bola výbornou
príležitosťou pre žiakov základných škôl urobiť si prehľad o
možnostiach štúdia na stredných školách. Zaujímavosťou boli
aj praktické ukážky manuálnej zručnosti žiakov a tiež súťaž o
najlepšiu prácu žiakov škôl zúčastnených na výstave. Súčasťou výstavy Učeň – Stredoškolák bol tento rok aj šiesty ročník
medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov
Trenčiansky robotický deň, na ktorom odzneli nielen zaujímavé prednášky na rozmanité témy, ale hlavne mladí návštevníci
uvidia aj robotický futbal.
Od 31. marca sa k výstave Učeň - Stredoškolák pripojil deviaty ročník špecializovanej výstavy Kamenár. Tá ponúkla
prehľad v sortimente kamenárskych výrobkov a strojov na
opracovanie kameňa. Program výstavy kameňopriemyslu a
geológie doplní odborný sprievodný program tvorený najmä
prednáškami.
Víťazi súťaží 6. ročníka Trenčianskeho robotického dňa
kategória Driver A):
1. miesto a Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja získal tím Ján Matáš, Martin Perešíni a Andrej
Chudý zo Strednej priemyselnej školy J. Murgaša Banská Bystrica
2. miesto Juraj Fojtík zo Strednej odbornej školy Zlaté
Moravce
3. miesto Michal Šír a Lukáš Morávek zo Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom
kategória Driver B):
1. miesto a Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja získal tím Šimon Medvecký, Adam Gálik a Natália Janulková zo ZŠ R. Dilonga Trstená
2. miesto Rafael Gajanec a Lukáš Benický z Gymnázia
Martina Hatalu
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3. miesto Jakub Liška z Tatran Teamu Trenčín
kategória Stavebnice:
1. miesto a Pohár primátora mesta Trenčín získal Dominik
Gazara zo Strednej odbornej školy Stará Turá
2. miesto Samuel Kačei, Rastislav Šoltís a Samuel Tvarožek zo Základnej školy Trenčín, Hodžova ul
3. miesto Spojená škola Nové Zámky
Mimoriadne ocenenie
v tejto kategórii získali Tomáš Šrámek a Maroš Krchňák zo
Základnej školy Mariánska Prievidza a Tatran Team Trenčín.
kategória Freestyle
1. miesto a Pohár riaditeľa Strednej odbornej školy Pod
Sokolicami 14 získal Martin Valášek, Strednej odbornej
školy Stará Turá
2. miesto Jakub Krošlák a Martin Faltus, Základná škola
Topoľčany Tríbečská ul.
3. miesto Juraj Fojtík Strednej odbornej školy Zlaté Moravce
Špeciálnu cenu
v tejto kategórii získal Róbert Rindák zo Strednej odbornej
školy Pod Sokolicami 14 Trenčín.
vlastné poznámky
Dňa 30. marca 2011 vzdal hold práci učiteľom stredných
škôl Krajský školský úrad
v Trenčíne. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom
vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Karola Pádivého
v Trenčíne
sa
k vyznamenaným
učiteľom
prihovoril prednosta Krajského úradu v Tren-číne Ing.
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Ondrej Divinský. Po príhovore potom odovzdal vyznamenaným učiteľom ocenenie. Predstavujú sa nám títo ocenení pedagógovia :
1. Mgr. M. Sibertová z Prievidze
2. Mgr. J. Straková zo Základnej školy internátnej Vladimíra
Predmerského v Trenčíne
3. Mgr. M. Pirošíková z Bánoviec n/B.
4. Mgr. J. Biskupičová z Centra voľného času Bojnice
5. Mária Vítková z Centra voľného času Púchov
6. Mgr. M. Jakubíková z Materskej školy Handlová
7. Mgr. Art. Michal Bróska z Základnej umeleckej školy P.
Bystrica
8. Mgr. Oto Mello zo Základnej umeleckej školy Bojnice
9. Jaroslav Franko zo Základnej umeleckej školy Čachtice
10. Mgr. Viktória Šebeňová Základná škola Púchov
11. Mgr. Mária Kostelanská, Základná škola P. Bystrica
12. Mgr. Rudolf Krúpa, Základná škola Brvnište
13. Mgr. Ružena Paprčková, Základná školy P. Bystrica
14. PaedDr. Jarmila Gáborová, Základná škola s Materskou
školou Pobedím
15. Mgr. Anna Kozlíková, Základná škola Nové Mesto
n/Váhom
16. Mgr. Jarmila Balalová, Základná škola, Čachtice
17. Mgr. Peter Lehocký, Základná škola Bánovce n/Bebravou
18. Mgr. Gabriela Kusá, Základná škola s Materskou školou
Diviaky n/Nitricou
19. Mgr. Oľga Škrlantová, Základná škola Prievidza
20. PaedDr. Eva Rybárová, Základná s Materskou školou
Bojnice
21. Mgr. Viera Ivanková, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé
Hony
22. Ing. Katarína Hulínková, Základná škola Ilava
23. Mgr. Juliana Letková, Základná škola Lednické Rovne
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24. Vilma Sakalová, Materská škola Považská Bystrica
25. Mgr. J. A. Cases Ares, Bilingualné gymnázium N. Mesto
n/V.
26. Mgr. Viliam Jurák, Gymnázium Bánovce n/B.
27. Mgr. Vlasta Hyžová, Gymnázium Myjava
28. Mgr. Michal Petráš, Obchodná akadémia Považská Bystrica
29. Mgr. Anna Mrenová, Obchodná akadémia Považská Bystrica
30. Ing. Henrieta Uličná, Stredná odborná škola Handlová
31. Mgr. Mária Vargová, Stredná zdravotnícka škola Trenčín
vlastné poznámky
Slovenská polícia už dávnejšie pochopila, že ak si chce budovať pozitívny imidž, musí ho začať budovať na práci
s deťmi. Preto pravidelne organizuje preventívne akcie určené
školákom. Témy sú rôzne od prevencie drogovej kriminality,
bezpečnosti na cestách, zníženie nehodovosti, ochrana majetku a ďalšie v oblasti výchovy mládeže. V týždni od 27. do 31.
augusta 2011 dopravní policajti organizovali na Základnej
škole Trenčín, Kubranská ul. a Základnej škole Trenčín, Hodžova ul. dopravno-preventívnu akciu, ktorá spočívala v tom,
že cestnej kontroly sa zapájali aj školáci. Pri cestnej kontrole
odovzdávali vodičom odovzdávali výkresy, ktoré predtým nakreslili na tému „Ako vidím policajta“ a v niektorých menších
priestupkoch nahradili blokovú pokutu. Deti sa tak stali na pár
hodín neutralizátorom správania policajtov a vodičov.
Pardon 02.04.2011
Mesto Trenčín sa v dňoch 26. až 29. apríla 2011 stalo
hostiteľom účastníkov 33. ročníka celoštátnej prehliadky
stredoškolskej odbornej činnosti.
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Pracovná časť celoštátnej prehliadky sa začala dňa 27. apríla 2011 prijatím členov ústrednej komisie a hodnotiacich komisií primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom. Pri tejto príležitosti
vyzdvihol
skutočnosť,
že
v súčasnosti dnešná
mladá generácia dostala
príležitosť
ukázať, čo v nej je
a zásluhou učiteľov
dostala rozlet. Vyzľava – viceprimátor M. Kováčik, prednosta J. Pagáč, primátor R, Ribníček
jadril radosť nad tým, že „Sočka“ sa dostala do Trenčína, zároveň ocenil mravenčiu prácu organizátorov zorganizovať tak
veľké podujatie. Zaželal organizátorom, aby im všetko dobre
dopadlo, aby sa cítili všetci účastníci podujatia v našom meste
dobre, aby si odniesli domov tie najlepšie spomienky na pobyt
v našom meste a pozval účastníka na malé občerstvenie.
Po návšteve Mestského úradu v Trenčíne
prijal členov ústrednej komisie a hodnotiacich
komisií predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Slávnostné otvorenie celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo
večer dňa 27. apríla
2011
v amfiteátri
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Trenčianskeho hradu, keď jej účastníkov privítal sám pán hradu Matúš Čák Trenčiansky. Osobitne moderátorka Mgr.
Renáta Bieliková privítala poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Annu Vitekovú, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Mgr. Jaroslava Ivanču, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., riaditeľa Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania Ivana Stankovského, vedúcu
odboru tvorivosti mládeže Ing. Vlastu Púchovskú Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania, prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne Ing. Ondreja Divinského, riaditeľa
Krajského centra voľného času v Trenčíne PaedDr. Daniela
Beníčka. Účastníkov slávnostného otvorenia celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti pozdravil vo svojom
vystúpení predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Zdôraznil, že organizátorom
krajských kôl v Trenčianskom kraji bolo týmto vyjadrené ocenenie ich práce, keď boli poverení organizáciu celoslovenského kola. Ocenil aj aktivity študentov, ktorí odkrojili zo svojho
voľného času, aby mohli dobre pripraviť svoje práce v obvodných, okresných, krajských kolách a skončili na starobylom
Trenčianskom hrade. Verím, že všetky vedomosti, ktoré ste
absorbovali, zúročíte a zajtra sa budeme všetci tešiť. Nebude
sa kameňovať, ale sa budú rozdávať ocenenia. Úprimná vďaka
patrí samozrejme pedagógom, ktorí ticho v pozadí odovzdávajú svoje skúsenosti, lásku mladým ľuďom, vedomosti, aby
pomohli a usmernili tak, aby boli úspešní. Odbornej porote želám pokojnú myseľ, dobré rozhodovanie tak, aby každý odišiel z Trenčína z dobrým pocitom, že sa dobre prezentoval,
našiel nových priateľov a nemal pocity krivdy. Verím, že po-

433

pri povinnostiach si nájdete čas aj na prehliadku mesta Trenčín, že sa v ňom budete dobre cítiť.
K prítomným sa prihovoril štátny tajomník Ministerstva
školstva Slovenskej republiky Mgr. Jaroslav Ivančo, ktorý
odovzdal všetkým prítomným pozdrav ministra školstva s poďakovaním, že mohol prevziať záštitu nad týmto podujatím.
Vyjadril stanovisko, že aj v budúcnosti bude
podporovať takéto súťaže, kde sa prejavuje
veľká tvorivosť a aktivita žiakov slovenských
škôl. Poďakoval sa všetkým učiteľom za to,
že venujú obrovské množstvo času, energie
tomu, aby sa ich žiaci dostali na Trenčiansky
hrad. Zaželal všetkým žiakov úspech pri obhajobe svojich
prác.
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček vo svojom príhovore privítal všetkých prítomných v Trenčíne. Ocenil skutočnosť, že organizátori podujatia
si vybrali za miesto podujatia práve mesto
Trenčín, aby práve tam urobili mladí ľudia pomyseľný krok vo svojej kariére. Želám všetkým súťažiacim, aby si odniesli
z nášho mesta veľa pekných zážitkov,
o ktorej budú rozprávať svojím blízkym
doma. Poďakoval sa všetkým, ktorí vytvorili túto fantastickú
atmosféru.
Poslednou rečníčkou na slávnostnou otvorení podujatia bola predsedníčka ústrednej komisie celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti Ing. Vlasta Púchovská, ktorá
vniesla vo svojom príhovore štatistické údaje o priebehu tohoročnej stredoškolskej činnosti vo všetkých kolách :
- do tohto ročníka sa zapojilo 5.925 nadaných žiakov s počtom 4.429 prác;
- na celoštátnej prehliadke obhajovalo 269 najlepších žiakov;
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V ďalšej časti príhovoru spomenula, že
tento ročník mimoriadne zaujímavým preto,
lebo prihlásenie súťažiacich ako aj členov
odborných hodnotiacich komisií prebiehalo
na webovom portáli Štátneho inštitútu odborného vzdelávania prvýkrát v histórii
„Šočky“ elektronicky.
Tvorivosť a výnimočnosť prinesie mnohým účastníkom tohoročného celoštátneho kola možnosť predstaviť svoju prácu
na celoštátnej prehliadke „Šočky“ Českej republiky. Tiež najlepší súťažiaci budú prezentovať v anglickom jazyku svoj projekt na medzinárodnej výstave mladých vedcov v Bratislave
za účasti 60 krajín z celého sveta. Napokon úspešní riešitelia
technických odborov budú reprezentovať našu krajinu na atraktívnom dvojtýždňovom pobyte v Nemecku.
Po predstavení členov ústrednej komisie stredoškolskej odbornej činnosti na
pomyselnom pódiu
amfiteátra Trenčianskeho hradu sa
predstavili študenti
Strednej umeleckej
školy
v Trenčíne
v dobových kostýmoch, ktoré si sami
zhotovili
a potom
členovia Historického šermu Wagus z Trenčína sa predstavili
so svojím umení s ukážkami historického šermu.
Dňa 28. apríla 2011 na Strednej priemyselnej škole Emila
Belluša v Trenčíne od 08,00 h bolo ako v úli, keď pred jednotlivými triedami a neskôr v triedach sústredení žiaci na obhajovali svoje súťažné práce. Žiaci obhajovali svoje súťažné práce
v týchto súťažných odboroch:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

problematika voľného času
matematiky, fyzika
chémia, potravinárstvo
biológia
geovedy (geografia, geológia, geodézia)
zdravotníctvo
pôdohospodárstvo
a životné prostredie
8. hotelierstvo, cestovný
ruch
9. strojárstvo, hutníctvo,
doprava
10. stavebníctvo
a interiérový dizajn
Dominika Nemčická pri obhajobe práce
11. informatika
12. elektronika, elektrotechnika, telekomunikácie
13. história, politológia, filozofia, právne vedy
14. tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15. ekonomika a riadenie
16. teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
17. pedagogika, psychológia, sociológia
Slávnostné vyhodnotenie 33. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo vo večerných hodinách dňa 28. apríla 2011 v Posádkovom klube Trenčín, ktoré po vystúpení
členov Folklórneho súboru Trenčan otvorila moderátorka
Mgr. Renáta Bieliková privítaním vzácnych hostí - poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Annu Viteková, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavla Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania Ing. Ivana Stankovského, prednostu Krajského
školského úradu Trenčíne Ing. Ondreja Divinského, riaditeľa
Krajského centra voľného času v Trenčíne PaedDr. Daniela
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Beníčka a členov ústrednej komisie stredoškolskej odbornej
činnosti.
Predsedníčka ústrednej komisie stredoškolskej odbornej
činnosti Ing. Vlasta Púchovská zhodnotila priebeh troch dní
súťaže. V úvode poďakovala realizátorom priebehu súťaže v Trenčíne osobitne riaditeľovi Krajského centra
voľného času v Trenčíne PaedDr.
Danielovi Beníčkovi a riaditeľovi
Strednej odbornej školy Emila Belluša
v Trenčíne Ing. Ivanovi Trnkovi za
vytvorenie optimálnych podmienok
pre činnosť hodnotiacich komisií, optimálnych podmienok pre súťažiacich
Ing. Vlasta Púchovská
a tiež podmienok i pre voľný čas
a relax. Napätie a súťažná atmosféra sa skončila a nastal čas
vyhlásenia výsledkov. V jednotlivých odboroch žiaci preukázali obdivuhodné vedomosti, presvedčivo obhajovali, suverénne vystupovali a odpovedali
na otázky členov odborných porôt. V mnohých prípadoch názornej demonštrovali výsledky svojej práce, využívali power pointovú prezentáciu, animácie a iné
audiovizuálne pomôcky. Pozitívne treba hodnotiť spoluprácu žiakov s vedeckými inštitúciami, vysokými školami a ďalšími odbornými pracoviskami. Po formálnej
a obsahovej stránke boli projekty hodnotené všetkými členmi
porôt ako výborné. V práci žiaci používali odbornú terminológiu, postupovali v správnej metodike, určili ste teoretické východiská, podčiarkli vlastný autorský podiel praxe. Napokon
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predniesla hodnotenie krajov. Na prvom mieste sa umiestnil
Trenčiansky kraj a na druhom mieste sa umiestnili Nitriansky
a Banskobystrický kraj.
Pred vyhlásením výsledkov v kategórii jednotlivcov sa
predstavili so svojím kultúrnym programom členovia súborov
z Centier voľného času v Bojniciach a Prievidzi. Potom prevzali prví piati súťažiaci ocenenia v jednotlivých súťažných
odboroch takto :
A. problematika voľného času
1. Soňa Ranušová, Katarína Drobná, Trenčiansky kraj
2. Štefánia Pekár - Hudáková, Prešovský kraj
3. Matej Zrebný, Dušan Ďurajka, Žilinský kraj
4. Zuzana Klačanská, Trnavský kraj
5. Lenka Lukáčová, Košický kraj
B. matematika, fyzika
1. Matúš Balog, Matúš Sitkey, Nitriansky kraj
2. Michal Štefančík, Košický kraj
3. Viktor Vaňo, Nitriansky kraj
4. Jakub Mertus, Juraj Karlovský, Bratislavský kraj
5. Milan Kubíček, Trenčiansky kraj
C. chémia, potravinárstvo
1. Jozef Čvapek, Banskobystrický kraj
2. Martina Porubcová, Žilinský kraj
3. Dominika Jančová, Nitriansky kraj
4. Peter Švihra, Žilinský kraj
5. Pavla Pataráková, Prešovský kraj
D. biológia
1. Zuzana Hanúsová. Nitriansky kraj
2. Mária Krchniaková, Bratislavský kraj
3. Michal Riša, Jakub Mikuník, Trenčiansky kraj
4. Natália Babincová, Bratislavský kraj
5. Silvia Hnátová, Nitriansky kraj
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E. geovedy (geografia, geológia, geodézia)
1. Štefan Faršang, Nitriansky kraj
2. Peter Oeser, Košický kraj
3. Pavel Šustek, Lukáš Chromek, Banskobystrický kraj
4. Lucia Lacková, Mário Krajčí, Trenčiansky kraj
5. Stanislav Kameniar, Žilinský kraj
F. zdravotníctvo
1. Patrik Moškurjak, Monika Marjová, Košický kraj
2. Juliana Varghová, Prešovský kraj
3. Silvia Ovseníková, Kristína Sláviková, Trenčiansky kraj
4. Erik Gyerpál, Banskobystrický kraj
5. Tibor Porubän, Barbora Kvokačková, Prešovský kraj
G. pôdohospodárstvo, životné prostredie
1. Michal Antal, Dominik Horváth, Banskobystrický
kraj
2. Jozefína Lazová, Žilinský kraj
3. Štefan Karolčík, Viktor Korba, Bratislavský kraj
4. Samuel Magnús, Trnavský kraj
5. Miloš Osuský, Nitriansky kraj
H. hotelierstvo, cestovný ruch
1. Dominika Topošová, Košický kraj
2. Miloš Krššák, Banskobystrický kraj
3. Denisa Hochelová, Lukáš Marcinka, Trnavský kraj
4. Ján Hoffmann, Košický kraj
5. Radka Horniaková, Nitriansky kraj
I. strojárstvo, hutníctvo, doprava
1. Marek Nemec, Trnavský kraj
2. Marek Lázslo, Bratislavský kraj
3. Pavol Belány, Žilinský kraj
4. Filip Heldák, Prešovský kraj
5. Pavel Lehocký, Lukáš Oravec, Banskobystrický kraj
J. stavebníctvo, interiérový dizajn
1. Vladimír Hlavatý, Trnavský kraj
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K.

L.

M.

N.

O.

2. Martin Mišún, Jozef Vlado, Trenčiansky kraj
3. Jakub Klikač, František Balogh, Nitriansky kraj
4. Adrián Ursíny, Andrej Kováč, Banskobystrický kraj
5. Attila Fehér, Sabolcs, Nitriansky kraj
informatika
1. Alexander Novák, Tomáš Schejbal, Bratislavský
kraj
2. Anton Chromjak, Žilinský kraj
3. Roman Kuchár, Marek Polomský, Prešovský kraj
4. Andrej Guráň, Martin Mravec, Trenčiansky kraj
5. Peter Šino, Branislav Viest, Žilinský kraj
elektronika, elektrotechnika, telekomunikácie
1. Martin Valášek, Trenčiansky kraj
2. Anton Chromjak, Žilinský kraj
3. Roman Kuchár, Marek Polomský, Prešovský kraj
4. Loránt Bugár, Szabolcs Számel, Nitriansky kraj
5. Tomáš Borik, Košický kraj
história, politológia, filozófia, právne vedy
1. Patrik Baxa, Bratislavský kraj
2. Miroslav Krajčík, Nitriansky kraj
3. Miroslava Balážová, Trenčiansky kraj
4. Ján Koško, Jakub Koško, Košický kraj
5. Viliam Valent, Košický kraj
tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
1. Marek Cingel, Žilinský kraj
2. Vanda Poničanová, Martin Nemec, Banskobystrický
kraj
3. Gabriel Špak, Martin Šausa, Prešovský kraj
4. Peter Kmeť, Trenčiansky kraj
5. Tomáš Balta, Košický kraj
ekonomika a riadenie
1. Adam Petrikovič, Trnavský kraj
2. Katarína Mišúnová, Petra Hatyinová, Trenčiansky kraj
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3. Veronika Beháňová, Žilinský kraj
4. Marko Procházka, Košický kraj
5. Petra Horváthová, Zdenka Mačaiová, Trnavský kraj
P. teória kultúry. umenie, umelecká a odevná tvorba
1. Anežka Guberová, Banskobystrický kraj
2. Monika Hudáčová, Prešovský kraj
3. Ján Barkóci, Trenčiansky kraj
4. Dominika Pilková, Nitriansky kraj
5. Slavka Štibraná, Košický kraj
Q. pedagogika, psychológia a sociológia
1. Andrea Hrašková, Žilinský kraj
2. Katarína Valová, Trnavský kraj
3. Zuzana Ďuricová, Banskobystrický kraj
4. Katarína Račáková, Banskobystrický kraj
5. Adam Čarňanský, Trnavský kraj
Konečnou bodkou za
slávnostným
programom večera bolo odovzdanie putovnej valašky predsedom Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavlom
Sedláčkom, MPH zástupkyni
Trnavského
kraja, zastupovaný riaditeľkou Hotelovej školy Ľ. Wintera v Pieš-ťanoch Mgr. Elenou Grúňovou, školy,
ktorá bola poverená organizáciou budúceho 34. ročníka celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 224/1/2011, 250/1/2011
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Šestnásti najlepší mladí účtovníci z celého Slovenska bojovali vo finále olympiády „Mladý účtovník“, ktoré sa konalo
28. apríla 2011 v Žiline. Prvenstvo si odniesol študent Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne Ján Balaj.
Súťaž organizovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a v roku 2011 sa uskutočnil 14. ročník. V školských
kolách sa do súťaže zapojilo sedemdesiat škôl a viac ako dvetisíc žiakov. Z každej školy postúpili dvaja žiaci do regionálneho kola, ktoré sa konalo naraz v jeden deň v Košiciach, Žiline a Bratislave, aby boli zaručené rovnaké podmienky pre
všetkých súťažiacich. „Do celoštátneho kola, ktoré sa konalo
29. apríla v Žiline, postúpilo šestnásť súťažiacich, medzi nimi
aj Ján Balaj a Monika Kopecká z Obchodnej akadémie Milana
Hodžu Trenčín.
Prvenstvo si odniesol Ján Balaj a stal sa tak šiestym víťazom tejto prestížnej súťaže. Nadviazal tak na úspechy školy z
predošlých rokov, keď sa víťazmi celoslovenského kola účtovníckej olympiády stali postupne Alena Slemenská (2004),
Jaroslav Zbudila (2006), Michaela Barčáková (2008), Vladimír Guzma (2009) a Ľubica Hanová (2010). Takýmito, s pravidelnosťou sa opakujúcimi úspechmi, sa nemôže pochváliť
žiadna škola na Slovensku,“ skonštatoval riaditeľ školy Ing.
Ľubomír Jandík.
Olympiáda Mladý účtovník je určená žiakom obchodných
akadémií a stredných odborných škôl v účtovníctve. Jej cieľom je porovnanie úrovne stredných odborných škôl, najmä
obchodných akadémií, zvyšovanie prestíže účtovníctva ako
najdôležitejšieho odborného predmetu. Obsah olympiády zodpovedá štandardom štátneho vzdelávacieho programu. Počas
súťaže vypracujú účastníci na počítači za dve a pol hodiny
komplexný súvislý príklad z účtovníctva za jedno účtovné obdobie v jednom podnikateľskom subjekte.
www.sme.sk 11.05.2011
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V Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne sa dňa 4. mája
2011 začal posledný z mítingov medzinárodného projektu
„Zdravá európska škola prostredníctvom zdravotníckych
kompetencií“ v rámci programu „Comenius – multilaterálne
školské partnerstvá“, do ktorého sa škola zapojila pred dvomi
rokmi. Partneri projektu pobudnú v Trenčíne do 6. mája 2011.
Hneď v úvodný deň účastníkov projektu privítal na pôde
Trenčianskeho samosprávneho kraja jeho predseda MUDr.
Pavol Sedláček, MPH spolu s vedúcimi pracovníkmi odboru
medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu a odboru školstva.
V medzinárodnom projekte spolupracuje od roku 2009 jedenásť partnerov z Českej republike, Slovenska, Poľska, Maďarka, Holandska, Nórska, Talianska, Grécka, Turecka, Litvy,
Lotyšska. Májový míting v Trenčíne je posledným stretnutím
projektových partnerov, na ktorom sa zúčastnia štyri susedné
štáty - Česká republika, Poľsko, Maďarsko a hostiteľská Slovenská republika. Nosným bodom programu bude medzinárodná súťaž prvej pomoci, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 5. mája 2011 v priestoroch Strednej zdravotníckej školy. Jej vyhodnotenie a odovzdanie certifikátov účastníkov čaká v tento deň
vo večerných hodinách.
Počas projektu sa všetky strany stretli na štyroch hlavných
mítingoch - v novembri 2009 v Vsetíne – Česká republika,
v apríli 2010 v tureckom Izmíri, v októbri 2010 v meste Šiauliai v Litve a v apríli tento rok v maďarskom Sátoraljaújhely.
Učitelia zapojených škôl absolvovali niekoľko učiteľských
výmen.
Projektový program pozostával z prezentácie kultúrnoumeleckého stvárnenia projektovej témy. Školský projektový
tím Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne vytvoril a odprezentoval video nahrávku školy v spojení so zdravotnou starostlivosťou a aktivitami zdravého životného štýlu.
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Cieľom medzinárodného projektu bolo posilnenie európskej dimenzie vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami, podpora pozitívneho postoja
študentov k zdravému životnému štýlu, kooperácia škôl na
viacerých témach súvisiacich so zdravým životným štýlom a v
neposlednom rade vzájomné spoznávanie kultúr a vzdelávacích systémov jednotlivých krajín a podpora komunikácie
v cudzom jazyku.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, účastníkov projektu srdečne privítal
a ako bývalý lekár a riaditeľ nemocnice ocenil prínos projektu
na skvalitňovanie a dopĺňanie odborných teoretických vedomostí ako aj praktických zručností budúcich zdravotníkov
v medzinárodnom kontexte. Študentom poprial príjemný pobyt v Tren-čianskom kraji a vyslovil presvedčenie, že sa k
nám vždy radi vrátia. Po video prezentácii Trenčianskeho kraja všetkých pozval na vyhliadku na strechu budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.
www.tsk.sk 04.05.2011
pomocná evidencia 255/1/2011
Pri príležitosti posledného stretnutia účastníkov medzinárodného projektu „Zdravá európska škola prostredníctvom
zdravotníckych
kompetencií“
v rámci programu
„Comenius“ – multilaterálne školské
partnerstvá“
v Trenčíne v dňoch
4. až 6. mája 2011,
ich
prijal
dňa
zľava – RNDr. J. Gugová, Mgr. R. Rybníček, Mgr. V. Kusenda
4. mája 2011 po
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predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja aj primátor
Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Prítomných projektových partnerov z Českej republiky, Poľska, Maďarska,
Slovenskej republiky a koordinátora zo Strednej zdravotníckej
školy v Trenčíne Mgr. Vladimíra Kusendu predstavila hostiteľovi riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne
RNDr. Janka Gugová. Tá ho ďalej zoznámila, že organizáciou posledného stretnutia bola poverená Stredná zdravotnícka
škola v Trenčíne a priblížila základné informácie o medzinárodnom projekte, na ktorom od roku 2009 spolupracovalo
jedenásť partnerov z Českej republiky, Slovenska, Poľska,
Maďarka, Holandska, Nórska, Talianska, Grécka, Turecka,
Litvy, Lotyšska. Nosným bodom programu v Trenčíne bude
medzinárodná súťaž prvej pomoci, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 5. mája 2011 v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v
Trenčíne. V priebehu projektu sa partneri stretli na štyroch
hlavných mítingoch – v novembri 2009 v českom Vsetíne,
v apríli 2010 v tureckom Izmíri, v októbri 2010 v meste Šiauliai
v Litve
a v apríli 2011 v
maďarskom Sátoralja-újhely.
Školský projektový tím Strednej
zdravotníckej
školy v Trenčíne
vytvoril pre svojich partnerov video
nahrávku
školy v spojení so zdravotnou starostlivosťou a aktivitami
zdravého životného štýlu.
Medzinárodný projekt mal za úlohu posilniť prostredníctvom aktivít nadnárodnú spoluprácu medzi školami, podporiť
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kladný postoj študentov k zdravému životnému štýlu, kooperáciu škôl na viacerých témach súvisiacich so zdravým životným štýlom a v neposlednom rade vzájomne spoznávať kultúru a vzdelávacie systémy partnerských jednotlivých krajín a
podporovať komunikáciu v cudzom jazyku.
Primátor Mgr. Richard Rybníček privítal účastníkov projektu na pôde Mestského
úradu
v Trenčíne a ocenil
ich prínos pri skvalitňovaní a doplňovaní odborných teoretických vedomostí,
ako aj praktických zručností budúcich zdravotníkov v medzinárodnom kontexte. Na záver zaželal príjemný pobyt
v Trenčíne a veľa úspechov v budúcom živote.
Dňa 5. mája 2011 od rána prebiehali súťažné disciplíny
v poskytovaní prvej pomoci na piatich stanovištiach, z toho tri
v jeho objekte a dve v jej blízkosti. Pri demonštrácii zásahov
mladých zdravotníkov boli používané bežné resuscitačné pomôcky, ale aj živé modely z radov študentov Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, ktoré navodzovali skutočné situácie, s ktorými bežný človek v živote stretáva. Kým v prvom
prípade skúšaní študenti museli pred odbornou porotou preukázať svoje odborné vedomosti, tak v druhom prípade museli
teoretické vedomosti skĺbiť s praktickými skúsenosťami
a častokrát spojené s improvizáciou, lebo im „ranení“ súťažné
podmienky sťažovali. Pre organizátorov stretnutia mladých
zdravotníkov bola príjemným prekvapením prítomnosť detí
z materskej školy v žltých reflexných vestách, ktoré veľmi ži-
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vo reagovali na hrané situácie moderátorov a na reakcie súťažiacich.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 246/1/2011
Bývalí žiaci zo Základnej školy na Dlhých Honoch
v Trenčíne si spomenuli na svoje učiteľky, matematikárku
Mgr. Renátu Krivošovú a slovenčinárku Mgr. Miroslavu
Kaliňákovú a obe prihlásili do súťaže o najobľúbenejšieho
učiteľa Zlatý Amos. Finále súťaže sa konalo v polovici apríla
2011 v Košiciach a obe sa dostali nominácie až medzi šestnásť
najlepších. „Prihlásili nás žiaci, ktorých sme učili minulý školský rok a pred tromi rokmi. Sú už na strednej škole prváci alebo tretiaci, väčšina je na trenčianskom gymnáziu,“ povedala
učiteľka jazyka slovenského a hudobnej východy Mgr. Miroslava Kaliňáková. Obe tvrdia, že ich to milo prekvapilo a takéto ocenenie od žiakov ešte ani jedna
nedostala. A s postupom do samotného
záveru súťaže vôbec
nepočítali. „Je to anketa o najobľúbenejšieho učiteľa a pre
mňa to bolo ocenenie mojej práce, lebo
si nemyslím, že matematika je obľúbeným predmetom. Keď mi ale povedali, že až keď prišli na
strednú školu si uvedomili, čo všetko sme ich naučili a aké základy dostali,“ povedala Mgr. Renáta Krivošová. „Nešlo nám
o umiestnenie v súťaži, ale o to, že si spomenuli,“ Postup medzi šestnástku najlepších závisel od spracovania charakteristík
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a zaznamenania príbehu, ktorý žiaci so svojou učiteľkou zažili. Cieľom súťaže sa stala popularizácia učiteľov, ktorí podľa
hodnotenia žiakov v uplynulom období významne prispievali
k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi.
„Vlani sme hrali na majstrovstvách hokej s ruskou reprezentáciou skoro ráno a my sme mali práve nultú hodinu matematiky. Dovolila som im zápas počúvať a prežívala som zápolenie
našich hokejistov so žiakmi,“ povedala Mgr. Renáta Krivošová. Žiakom Mgr. Miroslavy Kaliňákovej zase utkvelo v pamäti, ako obrazne im vysvetľovala základy slovenskej gramatiky.
Tieto príbehy a zážitky potom porota ohodnotila a vybrala do
semifinále šestnásť najlepších. Príbehy hodnotila porota, ktorá
však nepoznala mená ani školu, kde súťažiaci pedagógovia
učia, a tak bolo pre obe prekvapením, že sa v semifinále ocitli
obe a ešte z jednej školy. Až po nominácii nastali aj povinnosti oboch nominovaných učiteliek. „Keďže sme postúpili so
semifinále, museli sme aj niečo pripraviť a vyžrebovali sme si
tému, na ktorú sme si pripravili scénku“ povedala Mgr. Renáta
Krivošová. Tú potom spoločne nacvičili, natočili a napokon
museli aj na javisku v Košiciach počas záverečného finále
predviesť. Okrem toho pre účely finálového večera natočili aj
videovizitky, v ktorých vystúpili nielen nominované učiteľky,
ale aj žiaci so svojimi komentármi, prečo ich navrhli.
Na finálový večer do Košíc cestovalo s učiteľkami takmer
dvadsať žiakov. Ako povedala za všetkých siedmačka Paulína
Podskubová, počas tohto výletu sme si uvedomili, že naše
učiteľky sú naozaj učiteľky s veľkým srdcom. „Bol to pre nás
príjemný zážitok, keď na výlete sme pochodili mesto a spoznávali pamiatky. Žiaci konštatovali, že pre nich to bolo zaujímavé, lebo nás spoznali aj z inej stránky ako za katedrou,“
zhodnotila štyri dni v Košiciach Mgr. Miroslava Kaliňáková.
www.sme.sk 13.05.2011
pomocná evidencia 269/1/2011
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V Posádkovom klube v Trenčíne v slávnostnom galaprograme a vernisážou výstavy študentských prác vyvrcholilo
štvorročné študijné úsilie študentov - maturantov Strednej
umeleckej školy v Trenčíne.
Ich študijné úsilie zhodnotila vo svojom vystúpení riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská. V úvode
svojho príhovoru si pomohla citáciou maturantky školy, ktoré vyjadruje splnenie
nádejí mladého človeka pri vstupe do umeleckej školy a očakávania po jej ukončení.
„Tak konečne SUŠ-ka, študujem svoj sen
a je mi dobre. Milujem figurálne kreslenie, ale najradšej by
som ilustrovala knižky.“ Stredná umelecká škola predstavuje
dynamický celok, ktorý sa mení, vyvíja a rozširuje o nové
umelecké odbory. Dnes napríklad končí šesť umeleckých odborov. „Som rada, že naša škola sa stala postupne pojmom
medzi strednými umeleckými školami na Slovensku. Je pre
nás dnes veľký deň pre učiteľov, žiakov a rodičov.
Stretli sme sa tu, aby sme sa
podelili o radosť úspešne
zavŕšenej práce našich absolventov,“ povedala riaditeľka Vilkovská. V ďalšej
časti svojho príhovoru anatanečné kreácie so svetlom
lyzovala jednotlivé umelecké odbory. Triedu 4.E študijný odbor „odevný dizajn“ viedla
triedna učiteľka Ing. Helena Backárová Najlepšiu maturitnú
prácu v tomto odbore mala tento rok Mária Meleková, ktorá
pozostávala zo siedmich modelov bola najprácnejším
a najlepším dielom za všetkých. Jej výnimočnosť potvrdzuje
skutočnosť, že bola prijatá na odevný dizajn do Florencie.
Trieda 4.F,G študijný odbor „propagačná grafika a fotografic449

ký dizajn“ viedla triedna učiteľka Mgr. Pavla Pádivá. Najlepšou žiačkou odboru „propagačná grafika“ sa stala tento rok
Adela Režná. Jej maturitným dielom je plagát k divadelnej
hre Don Quijot. Študentov „fotografický dizajn“ viedol učiteľ
Mgr. Pavol Obst. Najlepšou maturitnou prácou bolo video od
Denisa Matúša. Trieda 4.F študijný odbor „reklamná tvorba“
viedla Mgr. Iveta Ochránková. Tento odbor mal tento rok
premiéru, lebo dnes končia jeho prvý absolventi. Ako najlepší
v tomto odbore bol vyhodnotený Michal Chrastina za reklamu študentskému festivalu Gympelrock. Trieda 4.D, S mala
dva študijné odbory „scénická kostýmová tvorba a propagačné
výtvarníctvo“ viedla Ing. Viera Gagová. Najlepšou maturitnou prácou v odbore „kostýmová tvorba“ bolo bábkové divadlo „Alibaba a štyridsať zbojníkov“ od Zuzany Drobnej. Menovaná bola vyhodnotená aj ako najlepšia študentka školy.
Najlepšou maturitnou
prácou
v odbore
„propagačné výtvarníctvo“ od Mareka
Holúbka.
V závere
svojho
príhovoru vyslovila
menovite poďakovanie všetkým učiteľom, ktorí aktívne
pracovali so študentmi. Poďakovanie venovala aj rodičom žiakov za podporu svojich detí, najmä v poslednom záverečnom
období.
Záver v Posádkovom klube patril kultúrnemu programu
v ktorom učinkovali tohoroční absolventi školy.
Trenčianske noviny 16.05.2011
pomocná evidencia 279/1/2011
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Krajské kolo súťaže Môj nápad pre región, zameranej na
podporu a rozvoj štúdia cestovného ruchu na stredných školách, sa uskutočnilo dňa 19. mája 2011 v Kongresovej sále
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súťaž jednotlivcov bola
postavená na individuálnej prezentácii konkrétneho produktu,
výstupu z projektu, ktorý študent navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci spolužiakov,
ako napr. film, CD, informačná alebo propagačná brožúra alebo výsledky prieskumu. Základným cieľom súťaže bolo podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných
zručností študentov. Predmetom súťaže bol návrh na produkt
cestovného ruchu, čo je základný kameň ponuky každej destinácie alebo každého subjektu cestovného ruchu.
Program aj súťaž boli akreditované Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako celoročný
program hlavne na stredných školách. Do tohtoročného krajského kola súťaže sa zapojili tieto stredné školy:
Obchodná akadémia dr. Milana Hodžu , Trenčín
Stredná odborná škola podnikania, Trenčín
Stredná odborná škola, Handlová
Stredná odborná škola, Myjava
Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom
Spojená škola Stredná odborná škola, Partizánske
Obchodná akadémia, Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany
Hlavným organizátorom súťaže bola organizácia Junior
Achievement Slovensko a partnerom krajského kola bol
Trenčiansky samosprávny kraj. Odborná porota, ktorá posudzovala súťažné projekty bola zložená zo zástupcov Junior
Achievement Slovensko a zástupcov z odboru školstva
a odboru medzinárodnej spolupráce - oddelenia cestovného
ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
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Odborná porota konštatovala, že všetky predstavené projekty mali po odbornej stránke vysokú úroveň, nápady v nich
boli zaujímavé s prvkami inovácií a využiteľné v destináciách
cestovného ruchu, na
ktoré boli zamerané.
Ako najlepší projekt
porota
vyhodnotila
prácu „Cesta priateľstva človeka a koňa“
od Veroniky Kišovej
zo Strednej odbornej
školy podnikania v
Trenčíne. Druhé miesto
získal
projekt
víťazky súťaže zľava – Veronika Kišová, Monika Adámková a Romana Santová
„Mestečko MY a VY“ Daniely Kmeťovej a Moniky Adámkovej zo Strednej odbornej školy Myjava. Tretie miesto získala práca „Deväť naj Handlovej“ od Romany Santovej, študentky Strednej odbornej školy v Handlovej. Ostatní účastníci
si prevzali čestné uznania.
Práce, ktoré sa umiestnili na prvom a druhom mieste budú
reprezentovať Trenčiansky kraj v celoslovenskom kole súťaže
Môj nápad pre región, ktoré bude 21. júna 2011 v sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.
Na celoslovenskom kole súťaže sa z Trenčianskeho kraja
zúčastnia ešte ďalšie študentky – Marianna Hrdá z Obchodnej akadémie v Prievidzi s prácou „Čarovná taška“ a Jana
Kmeťová zo Spojenej školy z Partizánskeho s prácou
„Hviezdne Bielice“, ktoré sa zúčastnili na krajskom kole súťaže v Nitre a obsadili tam prvé dve postupové miesta.
www.sme.sk 20.05.2011
www.tsk.sk 19.05,2011
pomocná evidencia 891/1/2011
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Dňa 19. mája 2011 vyvrcholili v Posádkovom klube oslavy
slávnostnou akadémiou pri príležitosti 50. výročia Základnej
školy Trenčín, U. Dlhé Hony. Po privítaní prítomných učiteľov, rodičov, žiakov, bývalých učiteľov moderátormi Dominikou Žilkovou a Milanom
Zongorom sa k prítomným
prihovoril riaditeľ školy
Mgr. Michal Galko slovami, že každé jubileum je príležitosťou stretnúť sa so
známymi, kolegami, významnými
osobnosťami
a tomto prípade aj s rodičmi
celým podujatím sprevádzali D. Žilková a M. Zongor
a priateľmi školy. Vyjadril svoje pocity, že je rád, keď spoločne môže osláviť okrúhle výročie existencie inštitúcie, s ktorou
nás niečo spája, našej „päťky“. Je to už
päťdesiat rokov, čo naša škola otvorila
svoje brány a prví žiaci zasadli do jej
nových lavíc. Prvýkrát zasadli učitelia
pred katedru a ozvalo sa prvé zvonenie.
Je päťdesiat rokov veľa a či málo ? Čas
je pojem relatívny. V živote človeka je
päťdesiat rokov je časom, ktorý je spre- príhovor riaditeľa školy Mgr. M. Galka
vádzaný obdobím zrelosti a nadobudnutých skúseností. Čo
znamenalo päťdesiat rokov v živote jubilujúcej školy? Pár slovami je to viac ako štyritisíc úspešných absolventov, takmer
tristo pôsobiacich pedagógov, ktorý zasvätili svoj život náročnej, ale zmysluplnej prácu vzdelávať a vychovávať deti. Nemožno nespomenúť desiatky správnych zamestnancov, ktorý
sa starali o to, aby bol tento proces najefektívnejší. História
školy sa začala písať v školskom roku 1960/1961, kedy dňa 6.
septembra 1960 bol jej prvým riaditeľom Františkom Paliatkom slávnostne otvorený školský rok s 915 žiakmi v 29 trie453

dach. V akých podmienkach škola začínala by najlepšie dokladovali tí, ktorí tu pôsobili. Budova školy bola dvadsať
triedna. V školskom roku 1963/1964 navštevovalo školu 1.424
žiakov, ktorí sa tiesnili v štyridsaťjeden triedach. Takže sa
muselo učiť aj provizórnych triedach v sídlisku a bolo dvojsmenné. Súčasná prístavba kuchyne s jedálňou neexistovala.
Žiaci sa stravovali v provizórnom objekte drevenom baráku,
ktoré pôvodne slúžilo ako staveniskové zariadenie pri budovaní sídliska. V súčasnej dobe nepredstaviteľné. V roku 1963
odišiel riaditeľ školy František Paliatka do dôchodku a na jeho miesto
bol vymenovaný Juraj Pavlík, ktorý
zastával túto funkciu do roku 1979.
Budovanie sídliska Soblahovská spojené s nárastom mladých rodín s malými deťmi si vynútilo vybudovanie
novej školy na Bezručovej ulici, ktoré
stabilizovalo počet na 700 až 900
žiakov. Priestorové podmienky sa
ocenenie bývalých učiteľov pamätným listom
zlepšili až začiatkom sedemdesiatich
rokov, kedy bol pristavený pavilón s piatimi triedami
a školskej kuchyne s jedálňou. Od začiatku existencie školy do
roku 1990 sa udržiavali partnerské vzťahy s družobnou Základnou
školou
v Bystřici pod Hostýnem výmenami
školských a učiteľských kolektívov.
Na základe tejto
aktívnej spolupráce
bola 19. júna 1969
ministerstvo školstva udelilo čestný
454

názov „Základná deväťročná škola bratstva Čechov a Slovákov“. Po odchode riaditeľa Juraja Pavlíka v roku 1979 do
dôchodku ho funkcii riaditeľa nahradila Terézia Slezáková,
ktorá pôsobila v tejto funkcii do roku 1991. V osemdesiatych
rokoch začína sídlisko starnúť, nastáva pokles populácie a
škola prechádza na jednosmenné vyučovanie. V tom čase sa
začína trend vyučovania cudzích jazykov a škola sa stála lídrom jazykového vzdelávania
v Trenčíne a na jeho okolí. Najväčším zmenám dochádza po roku 1989. Bolo treba sa prispôsobiť novým podmienkam. Tieto
úskalia sa podarilo preklenúť aj
s novým vedením školy od roku
1991 v čele s riaditeľkou Vierou
Ivankovou. Posledná etapa školy
sa začala v roku 2008, keď sa začala obsahová prestavba školstva. Dávame si otázku – pre koho je táto škola? Odpoveď je jednoduchá. Je to dieťa, v reči
školy je to žiak. Úlohou školy nie je len žiaka učiť, ale dať mu
odpoveď na základnú otázku – prečo sa mám učiť? Úlohou
školy je vychovávať osobnosť, ktorá sa bude vedieť zaradiť do
života spoločnosti. Učenie to nie je len súbor vedomostí, to nie
sú len známky na vysvedčení. Je to celoživotný proces byť vo
svojom obore byť najlepším. V závere svojho prejavu riaditeľ
Mgr. Michal Galko vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí
stáli pri pretváraní osobnosti žiakov, aby boli platnými občanmi spoločnosti odovzdaním pamätného listu.
Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy sa uskutočnil kultúrny program trvajúci viac ako hodiny, veľmi dobre pripravený pani učiteľkou Žilkovou, v ktorej hlavnými aktérmi boli
žiaci školy.
vlastné poznámky
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Školskí inšpektori zakázali maturovať 158 študentom na
Súkromnej strednej odbornej škole v Trenčíne pre podozrenie
z kupovania maturít. Informáciu priniesla Televízia Markíza v
Televíznych novinách 30. mája 2011.
Všetci študenti študovali v špeciálnom režime - nemuseli
chodiť do školy a mohli sa nechať z niektorých predmetov len
preskúšať. Zákon im to síce umožňuje, no podľa inšpektorov
sa v tomto prípade dostali k maturitám nelegálne a niektorí
neurobili skúšky zo všetkých predmetov. Navyše podľa inšpektorov bol v niektorých prípadoch pri maturitách iba jeden
pedagóg namiesto nevyhnutných troch.
Markíza tvrdí, že študenti si za takéto skúšky môžu zaplatiť
niekoľko stoviek eúr. Navyše takto môžu zmaturovať podstatne skôr ako pri klasických maturitách. Hovorkyňa Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Mgr. Miriam Žiaková potvrdila, že
inšpekcia ich o záveroch informovala
minulý
týždeň.
Vyhlásila, že je šokujúce, keď aj na
úrovni stredných
škôl prebieha takýto biznis.
Riaditeľka školy
PaedDr. Bibiana
Roľníková podľa Televízie Markíza dostala podnet nepustiť
ku skúškam problematických študentov už pred niekoľkými
mesiacmi. Pokyn nerešpektovala a študenti napísali testy. Pre
televíziu Markíza právny zástupca školy povedal, v súčasnosti
prebieha školská inšpekcia a informácie budú poskytovať neskôr.
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Predsedníčka komisie nakoniec maturity zastavila. Spis budú študovať aj na ministerstve. Ak sa závery potvrdia, ministerstvo chce siahnuť aj po najprísnejších trestoch, možno aj o
vyradení školy zo siete škôl a jej následnom zrušení. Krajská
školská inšpekcia už pripravila podnet na prokuratúru, ktorá
vec prešetrí.
www.sme.sk 30.05.2011
pomocná evidencia 322/1/2011
V rámci Medzinárodného dňa detí mali dňa 1. júna 2011
všetky ratolesti do 15 rokov voľný vstup na mestskú vežu. od
10. do 20. h. Okrem neobvyklého výhľadu na mesto si mohli
pozrieť výstavu „Farby poézie“. Dnešná mestská veža sa pôvodne nazývala Dolná brána
či Turecká veža. Bola súčasťou opevnenia mesta, ktoré sa
napájalo na hradné múry.
Mestská veža bola pôvodne
iba dvojpodlažná gotická veža so štvorcovým pôdorysom
postavená pravdepodobne začiatkom 15. storočia. Vchod
do mesta bol zaklenutý lomeným gotickým oblúkom, ktorý sa zachoval dodnes. V prvej
štvrtine 17. storočia bola veža renesančne prestavaná. Boli
pridané ďalšie poschodia s osembokým pôdorysom. Dnes má
veža šesť poschodí a výšku 32 metrov.
www.sme.sk 31.05.2011
pomocná evidencia /1/2011
Pri príležitosti ukončenia 4. ročníka environmentálneho
vzdelávacieho projektu „Daj si vodu z vodovodu“ sa uskutočnila dňa 14. júna 2011 slávnostná detská konferencia
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o vode za účasti zástupcov z dvanástich základných škôl Trenčianskeho okresu 5. až 9.
postupného ročníka. V súťaži sa zúčastnilo 71 jednotlivcov a 11 kolektívov. Na
začiatku podujatie prítomných učiteľov a žiakov základných škôl pozdravila
generálna riaditeľka Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti a správkyňa nadácie
Ing. Denisa Beníčková a potom dostali slovo jednotliví zástupcovia základných škôl, ktorí prezentovali najlepšie umiestnené projekty v súťaži podľa jednotlivých ročníkov.
Program pokračoval prezentáciou projektov
A) v kategórii jednotlivcov :
- 5. ročník – Monika Ďuržová, Základná škola Trenčín, Novomeského
ul.; Adam Dostál, Základná škola
N. Mesto n/V., Ul. kpt. Nálepku
- 6. ročník – Filip Štefkovič, Základná škola Trenčín, Novomeského ul.;
Alica Opatovská, Základná škola
Čachtice;
- 7. ročník – Andrea Blašková, Základná škola N.
Mesto n/V., Ul. kpt. Nálepku; Nikola Čejtejová,
Základná škola Čachtice;
- 8. ročník – Aneta Mauxová, Základná škola Trenčín, Bezručova ul.; Karin Michalová, Základná
škola + Materská škola Trenčianska Turná;
- 9. ročník – Pavlína Kotrhová, Základná škola
Trenčín, Bezručova ul.; Patrícia Lehocká, Základná škola Trenčín, Východná ul.;
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B) v kategórii kolektívov :
- Špeciálna základná škola internátna V. Predmerského Trenčín;
- Základná škola Považany;
- Základná škola Trenčianske Jastrabie
Hodnotiaca odborná porota rozhodla oceniť týchto jednotlivcov a kolektív :
- Adam Dostál – 5.ročník
- Alica Opatovská – 6. ročník
- Andrea Blašková – 7. ročník
- Aneta Mauxová – 8. ročník
- Patrícia Lehocká – 9. ročník
- Základná škola Považany
Odborná porota vyhodnotila fotografickú súťaž v rámci
Svetového dňa vody, do ktorej sa zapojilo desať základných
škôl Trenčianskeho okresu. Ocenenie získali :
- Základná škola + Materská škola Dolná Poruba za najzaujímavejšiu fotografiu;
- Základná škola + Materská škola Soblahov najväčšiu aktivitu pri fotografovaní;
Správna nadácia rozhodla o udelení grantu 300 eúr týmto
školám :
- Základná škola Trenčianske Jastrabie,
- Základná škola + Materská škola Melčice –Lieskové
- Základná škola Nové Mesto n/V., Ul. kpt. Nálepku.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 357/1/2011, 364/1/2011
Mesto Trenčín ocenilo detské osobnosti mesta za školský
rok 2010/2011 z oblasti kultúry, vedomostí a športu dňa 23.
júna 2011. Pamätné listy im odovzdal primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček. Najúspešnejšou školou vo vedo-
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mostných súťažiach a olympiádach sa stala Základná škola
Dlhé Hony a v športových súťažiach Základná škola Hodžova.
Kategória predmetové olympiády a postupové súťaže
- najlepší matematik – Filip Ayazi, Základná škola Trenčín,
Kubranská,
- najlepší geograf – Paulína Podskubová, Základná škola
Trenčín, Dlhé Hony,
- najlepší technik – Jakub Varta, Základná škola Trenčín,
Bezručova,
- najlepší biológ – Lukáš Jánošík, Základná škola Trenčín,
Veľkomoravská,
- najlepší historik – Matej Jando, Základná škola Trenčín,
Dlhé Hony,
- najlepší olympionik v anglickom jazyku - František Smatana, Základná škola Trenčín, Hodžova
- najlepší olympionik v nemeckom jazyku - Soňa Jankurová, Základná škola Novomeského,
Kategória súťaží zameraných na umenie, literatúru a hudbu
- ocenenie „Najlepší Slávik Slovenska“ získali Nina Kohoutová, Trenčín Základná škola Trenčín. Dlhé Hony a Simona Lengvarská, Základná škola Trenčín, Novomeského.
- najlepšia recitátorka – Dominika Žilková, Základná škola
Trenčín, Dlhé Hony.
- najlepšia flautistka – Nikola Marušincová a Eva Kršková
Základná umelecká škola K. Pádivého.
- najlepšia tanečná skupina – „Španieláčik“, Základná umelecká škola K. Pádivého,
- najlepší gitaristi – Peter Vasko a Jana Kamarášová, Základná umelecká škola K. Pádivého,
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Kategória športových súťaží
- najlepší v cezpoľnom behu - družstvo žiakov v zložení
Matúš Bero, Matúš Pastirik, Róbert Bulejko Základná škola
Trenčín, Ul. Na dolinách.
- najlepší ľahký atlét – Jozef Vaníček,
- najlepší karatista – Marek Vlasák zo Základná škola Kubranská,
- najlepší športová gymnastka – Veronika Havierová, Základná škola Trenčín, Východná,
- najlepšie družstvo v malom futbale mladší žiaci Základná
škola Trenčín, Hodžova,
- najlepšie v gymnastickom štvorboji družstvo Základná
škola Novomeského v zložení Ela Striežencová, Terézia
Chromiaková, Etela Sedláková, Barbora Konečná a Diana
Kučová,
- najlepšie florbalistky – družstvo mladších žiačok, Základná škola Trenčín, Kubranská,
- najlepší v ľadovom hokeji - deviataci zo športovej hokejovej triedy Základná škola Trenčín, Hodžova,
- najlepší v bedmintone - Michaela Rajcová, Martina Bažíková, Základná škola Trenčín, Kubranská.
www.sme.sk 24.06.2011
Dňa 27. júna 2011 sa uskutočnil na Základnej škola Trenčín, Kubranská ul. 16. ročník súťaže v tvorbe školských časopisov na základných školách Trenčianskeho okresu, do ktorej
poslalo 15 základných škôl svoje vydané časopisy v uplynulom školskom roku. Stretnutie mladých redaktorov pozdravili
Mgr. Edita Krecháčová zo Základnej školy Trenčín, Kubranská a Mgr. Ľubica Kršáková z útvaru školstva Mestského
úradu v Trenčíne.
Odborná porota pri hodnotení školských časopisov prihliadala na obsahovú stránku časopisov, na vlastnú tvorbu detí, na
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technickú a grafickú úroveň časopisov, na originalitu článkov
a celkovú štylistiku, pravopis, adresnosť a pravosť. Nakoniec
porota rozhodla jednotlivé školské časopisy podľa kvality zaradiť do troch pásiem takto:
Zlaté pásmo udelila:
- (za)Školáčik – Základná škola Trenčín, Bezručova ul.;
- Chocholúšik – Základná + Materská škola Chocholná Velčice;
- Nonstop – Základná škola Trenčín, Kubranská;
- Žirafa – Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé Hony;
- Bocián – Základná škola Trenčín, Svinná;
Strieborné pásmo udelila:
- Dolináčik – Základná škola Trenčín, Ul. Na dolinách;
- Domino 4 – Základná škola Trenčín, Veľkomoravská;
- Úlet - Základná škola Trenčín, Východná;
- Školák - Základná škola + Materská škola Soblahov,
- Školoviny - Základná škola + Materská škola, Trenčianska
Teplá;
Bronzové pásmo udelila:
- Úsmev - Základná škola + Materská škola Melčice – Lieskové;
- Echo – Základná škola + Materská škola Dolná Poruba;
- Bocko - Základná škola Trenčín, Potočná;
- Studnička - Základná škola + Materská škola Mníchova
Lehota;
- Úsmev – Špeciálna základná škola internátna Trenčín;
vlastné poznámky
V novom školskom roku 2011/2012 bude v 24 stredných
školách Trenčianskeho kraja pracovať menej o 122 zamestnancov. Školy tak reagujú na pokles počtu žiakov o 16,6 %.
Napríklad na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne prepustia
štyroch pracovníkov. Ide o dve upratovačky a dve učiteľky,
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ktoré odchádzajú do dôchodku. Na tieto skutočnosti reagovalo
aj Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 29.
júna 2011, keď schválilo dodatky organizačných poriadkov
stredných škôl.
Trenčianske noviny 07.07.2011
Tri zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu priniesli slovenskí stredoškoláci z 42. ročníka Medzinárodnej
fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala v Thajsku.
Naši stredoškoláci uspeli v konkurencii 393 súťažiacich z
85 krajín, keď sa spomedzi nich umiestnili ako družstvo v na
celkovo 16. mieste. V 42-miestnom rebríčku krajín Európy
Slováci skončili po Rumunsku, Nemecku a Turecku na 4.
mieste.
„Ide o najväčší úspech slovenských stredoškolákov v tejto
súťaži od roku 1993 a zaslúžili sa oň všetci členovia päťčlenného tímu,“ informovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na svojej webovej stránke. Zlaté medaily získali pre
Slovensko Jakub Šafin z Gymnázia P. Horova v Michalovciach, Ján Pulmann z bratislavského Gymnázia Grősslingova
a Jakub Kocák z Gymnázia L. Svobodu v Humennom. Strieborné medaily priniesol Matej Balog z Gymnázia Grősslingova z Bratislavy a bronzovú medailu získal Peter Kosec z
Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Účasť slovenského družstva na
42. Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde zabezpečilo organizačne aj finančne Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
www.sme.sk 31.07.2011
pomocná evidencia 455/1/2011
Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
skončila 31. augusta 2011 akreditácia v jedinom študijnom
odbore. Chýbal im garant, pretože nového fakultou navrhnutého akreditačná komisia neschválila. Jediným riešením podľa
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vedenia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka , ktoré by malo
preklenúť tento dlhotrvajúci nepriaznivý stav je zlúčenie sa
s Fakultou špeciálnej techniky.
Toto riešenie sa nepáči Fakulte mechatroniky, keď so zlučovaním fakúlt nesúhlasí. Podľa dekana fakulty Jozefa Tkáča
Fakulta mechatroniky v minulosti patrila medzi najlepšie fakulty Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a stále je o ňu
záujem. Napriek tomu, že už dva roky nemôže prijímať nových študentov, prišlo k novému akademickému roku na fakultu asi sedemdesiat prihlášok, ktoré museli byť vrátené.
Rovnaký počet prihlášok si podali študenti na Fakultu priemyselných technológii, ktorá má všetky práva udeľovať tituly.
Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka podľa Jozefa
Tkáča všetkými možnými prostriedkami bojkotuje činnosť fakulty. Fakulta podala návrh na akreditačnú komisiu o zmenu
garanta v študijnom programe „Manažérstvo kvality produkcie“, pretože súčasný garant má zmluvu na univerzite len do
konca
augusta
2011.
V tomto
programe má fakulta sedemdesiat
študentov
v druhom ročníku a tí chcú doštudovať na fakulte, na ktorú sa
prihlásili. Akreditačná komisia
nám nevyhovela, preto sme v súlade so zákonom podali rektorovi pripomienky, ktoré mal do stredy 27. júla 2011 zaslať na
ministerstvo školstva. Rektor tieto pripomienky nepodpísal ani
ich neposlal, povedal Jozef Tkáč. Preto dekan fakulty požiadal
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ministra školstva o možnosť dočasného fungovania tohto
programu.
Podľa rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Ing.
Ivana Kneppa, DrSc. univerzita nemôže do nekonečna podporovať zbytočné pokusy fakulty o akreditáciu. Fakulta špeciálnej techniky podľa neho vypracovala návrh, ktorý už prekonzultovala s Akreditačnou komisiou. Tá má svojich garantov s dobrým študijným programom, ktorý nahradí ten, ktorý
zle dopadol na fakulte mechatroniky. Univerzita si už nemôže
dovoliť živiť fakultu, ktorá nemá študentov ani žiadnu šancu
na úspešnú akreditáciu študijného programu. Pričom podľa
neho nejde o likvidáciu ani o zánik fakulty. O študentov aj
zamestnancov sa univerzita postará.
Návrh na zlúčenie fakúlt je podľa Ing. Ivana Kneppa, DrSc.
už pripravený a bude sa konať v proces je v réžii univerzity.
Túto skutočnosť potvrdila to aj hovorkyňa Ministerstva školstva Slovenskej republiky Mgr. Miriam Žiaková, keď zriaďovanie, zlučovanie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo
zmenu sídla fakúlt verejnej vysokej školy po predchádzajúcom
vyjadrení Akreditačnej komisie schvaľuje Akademický senát
vysokej školy a je vnútornou záležitosťou univerzity a ako taká nepodlieha schváleniu či vyjadreniu ministerstva. Záverom
uviedla, že Akreditačná komisia zatiaľ žiadosť o zlúčenie
týchto dvoch fakúlt z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v
Trenčíne neevidovala.
www.sme.sk 01.08.2011
pomocná evidencia 459/1/2011
Do trenčianskych základných škôl nastúpilo do nového
školského roka 2011/2012 dňa 5. septembra 2011 4.113 žiakov, čo je o 24 žiakov viac ako v minulom školskom roku
2010/2011. Aj ďalšie údaje sú zaujímavé, keď v Trenčíne nastúpilo o 24 prvákov viac ako minulý rok. Konečný stav žia465

kov navštevujúcich základné školy je možné dať až po 15.
septembri 2011. Finančná situácia mesta však nedovoľuje pripraviť žiadne novinky oproti minulému roku. Celkovo majú v
rozpočte určených pre základné školy 5.197.515 eúr. Na území Trenčína momentálne funguje 12 základných škôl, z toho
je deväť v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jedna je súkromná, jedna cirkevná a jedna je malotriedna.
Úbytok študentov sa predpokladá na stredných školách,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Kým minulý školský rok to bolo 26.576 študentov, v nasledujúcom školskom roku ich bude o 1.500 študentov menej.
www.sme.sk 29.08.2011
Mestská časť Trenčína – Opatová pri zápise detí do materskej školy zaznamenala v priebehu prvého polroka 2011 nárast
počtu detí predškolského veku, ktorý Mestský úrad v Trenčíne
vyriešil zrušením zmluvy dohodou o užívaní časti objektu materskej školy Verejnou knižnicou v Trenčíne ku dňu 13. augusta 2011 a následným zabezpečením najnutnejších rekonštrukčných prác, tak aby od nového školského roka bola tretia
trieda pripravená pre najmenších predškolákov.
V deň začiatku nového školského roka 5. septembra 2011
som sa bol pozrieť či
Mesto Trenčín zabezpečilo pripravenosť novej triedy pre
nových predškolákov v pomerne krátkom čase dvoch týždňov. Ráno do príchodu detí pani učiteľka Želmíra Plán466

ková ukázala čistotou dýchajúcu herňu pokrytú s novým kobercom, vybavenú novými hračkami a čiastočne obnoveným
nábytkom a zrekonštruované sociálne zariadenie. Z mojej prehliadky nás však o 7,10 h vyrušili prvý žiak Alexander Pavlík, ktorý prišiel do materskej školy v sprievode svojej mamičky a potom za chvíľu Kimi Stašová, ktorú priviedol otecko. Deti po príchode do materskej školy privítala s úsmevom
pani učiteľka, čím odstránila nepríjemné pocity akéhosi strachu z nového prostredia. Ukázala im skrinku, kde si budú ukladať svoje osobné veci a po prezutí sa deti presunuli do herne.
Tie smutné oči detí, za ktorými bolo veľa nezodpovedaných
otázok, sa pri vstupe do herne rozjasnili pri pohľade na nich
čakajúce hračky. Hneď si vzali do svojich rúk a začali sa hrať.
Tak deti nech sa vám darí.
vlastné poznámky
Divadelná sála Posádkového domu v Trenčíne bola dňa 19.
septembra 2011 miestom slávnostného otvorenia nového 15.
ročníka akademického roka Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne. Začiatok patril štátnej hymne Slovenskej
republiky a po nej
privítala prítomných
hostí, osobitne poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magdu Košútovú a
JUDr. Vladimíra
Mečiara a akademických funkcionárov privítala prorektorka pre vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Katarína Janckárová PhD. Po
privítaní odovzdal rektor Trenčianskej univerzity prof. Ing.
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Ivan Kneppo, DrSC. menovací dekrét dekanovi Fakulty
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc., ktorý bol v tajných voľbách všetkými hlasmi akademického senátu dňa 1. júla 2011
opätovne zvolený za dekana pre druhé funkčné
obdobie Fakulty zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
Pri príležitosti slávdoc. MUDr. Ján Bielik preberá vymenovanie za dekana
nostného otvorenia nového akademického roka ocenil rektor Trenčianskej univerzity
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSC. kyticami kvetov osobnosti,
ktoré stáli pri zrode Fakulty zdravotníctva a ošetrovateľstva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka – PhDr. Evu
Červeňanovú, PhD. a PaedDr. Ernesta Brosku, PhD. in
memoriam, za ktorého prevzala jeho manželka Emília Brosková.
Stalo sa už tradíciou, že rektor Trenčianskej univerzity
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSC. pokračoval v tradícii svojich
predchodcov, keď ocenil svojich kolegov, ktorí významnou
mierou prispeli v predchádzajúcom akademickom roku
k rozvoju vedy na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka
v Trenčíne a ktorí obohatili vedeckú knižnicu univerzity
o publikácie, ktoré pomôžu zorientovať sa študentom v konkrétnej problematike a ktoré významnou mierou prispejú
k rozšíreniu vedeckých poznatkov v danom odbore:
- prorektora pre informatizáciu doc. Ing. Ota Barboráka,
CSc. „Výskum možností využitia nekovových a kompozitných materiálov pri výrobe akčných členov vo výrobnej
technike“;
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- vedúceho katedry Fakulty špeciálnej techniky Ing. Ivana
Kopeckého, PhD. za tvorbu opravárenských technológií
zameraných na diagnostiku, skúšanie a revízie špeciálnej
techniky a ich zavedenie do praxe v zahraničných misiách
Slovenskej republiky;
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Ivan Kneppo, DrSC.
udelil „Cenu rektora“ prodekanovi pre výchovu a vzdelávanie Fakulty špeciálnej
techniky Ing. Jozefovi Eliašovi, PhD. za prípravu akreditačných spisov na nové
Ing. Jozef Eliaš, PhD. preberá Cenu rektora
študijné programy, ktoré boli Ministerstvom školstva Slovenskej republiky akceptované
pre ďalší rozvoj fakulty špeciálnej techniky.
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Ivan Kneppo, DrSC. udelil „Cenu rektora za publikačnú činnosť“.
- dekanovi Mgr. Sergejovi Vojtovičovi, DrSC. za publikáciu
„Koncepce personálního řízení lidských zdrojů“;
- prof. Mgr. Herbertovi Štruncovi za publikáciu „Denník
svetového hospodárstva 2000 – 2010“ (komentár, kritika,
reflexie);
- Kolektív doc. MUDr. Slobodníková, CSc., MUDr. Krajčovičová, MUDr. Vladimír Meluš, PhD. za publikáciu
„Genetika a zdravotnícke odbory“;
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Ivan Kneppo, DrSC. odovzdal certifikáty o úspešnom
ukončení projektov vedeckej grantovej agentúry Ministerstva
školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
týmto akademickým funkcionárom – prof. Ing. Jánovi Vavrovi, PhD., doc. Ing. Alfonzovi Poštovi, CSc., doc. Ing.
469

Otovi Barborákovi, CSc., Mgr. Sergejovi Vojtovičovi,
DrCs., doc. Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc., RNDr. Eve
Grmanovej, PhD., Ing. Kataríne Královej, PhD.;
Po odovzdaní ocenení, program slávnostnej ceremónie pokračoval vystúpením rektora
Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Ivana Kneppa, DrSC.
Zvýraznil skutočnosť, že
univerzita vstupuje do 15
roka svojej existencie. Vyzval nových študentov, aby
od prvého dňa pravidelne navštevovali prednášky, naplno využívali konzultácie s učiteľmi, systematicky sa venovali novej
látke a podobne.
V kultúrnom programe vystúpil Univerzitný spevácky zbor
za dirigovania PaedDr. Jozefa Vakoša.
vlastné poznámky
Nové rovnošaty pre zamestnancov Železničnej spoločnosti
navrhla študentka posledného ročníka Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave, ktorá súčasne učí na Strednej umeleckej škole v Trenčíne Veronika Kostková. S novými uniformami je spojená praktickosť s eleganciou s upustením niektorých vojenských prvkov.
Uniforma zachová doterajšiu
tradičnú tmavomodrú farbu, ale
zavádza ju s doplnkami v kombinácii s červenou. Strih zvýrazňuje rozdielnosť ženských
a mužských línií.
Počas tvorby autorka komunikovala nielen s vedením, ale
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aj so zamestnancami, ktorí tak mohli nové uniformy pripomienkovať, ktoré sa potom zapracovali do návrhov. Ľudia napríklad chceli, aby bol dodržaný vysoký sed, rušňovodiči zasa
žiadali ležernejšiu športovú módu. Doteraz chodili rušňovodiči
oblečení v mon-térkach a po novom budú chodiť v rifloch
s elastického materiálu, polokošeliach, flísových bundách
a bundy budú mať nepremokavú úpravu na zimu. Nové uniformy by si mali prví zamestnanci obliecť ešte tento rok.
Predpokladaná cena železničiarskych rovnošiat vrátane doplnkov by mala stáť 1,20 milióna eúr bez DPH.
Trenčianske noviny 26.09.2001
pomocná evidencia 555/1/2011
Maturant Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Peter Kosec má na svojom konte bronzovú a dve zlaté medaily zo svetových olympiád vo fyzike a astronómii. Talentov, ale má škola viac.
Prvý ďalekohľad dostal od rodičov, keď mal osem rokov.
Dnes vie maturant na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne
Peter Kosec o hviezdach viac ako mnohí vysokoškoláci. Má
za sebou tri celosvetové súťaže v astronómii a jednu z fyziky.
Ani z jednej sa nevrátil domov naprázdno. Už ako malý vedel
veľa. „Peťa poznám osem rokov,“ povedala profesorka fyziky
a vedúca astronomického krúžku na gymnáziu RNDr. Zdenka Baxová. „Upozornila ma na neho moja bývalá študentka,
ktorá viedla astronomický krúžok v Centre voľného času v
Trenčíne. Povedala, že je ešte maličký, ale už veľmi veľa vie.
O tom, že mala pravdu, som sa presvedčila hneď po jeho nástupe na gymnázium“.
„Už vtedy na neho nikto nemal. Keď sme išli na prvú celoštátnu súťaž, bol iba piatak. Vravela som si, že by mohol
skončiť do prvej desiatky, aby ho to motivovalo. A on vyhral,“
zaspomínala.
471

Astronóm však musí veľmi dobre ovládať aj fyziku a matematiku, je to spojené s históriou, latinčinou a ďalšími
vedami. „Začali sme robiť
fyzikálne korešpondenčné
semináre, fyzikálne olympiády a potom prišla astronomická olympiáda. Tým,
že Peťo už ako malý veľa
získal a vedel, dalo sa na jeho vedomostiach stavať,“
povedala RNDr. Zdenka Baxová.
Kým Petra Koseca vždy najviac zaujímal vesmír a výskum,
jeho rovnako talentovaný spolužiak Patrik Švančara sa viac
venoval fyzike. „Objavovanie nových vecí a toho, ako fungujú, je úžasné. Človek si dokáže vlastným rozumom vysvetliť
veľa prírodných úkazov, ako je napríklad dúha, to ma motivuje ďalej,“ hovorí Patrik. Od primy
začali
obaja navštevovať krúžok vedený
profesorkou Baxovou. „Sú vynikajúci, navzájom si pomáhajú.
Vždy
som s úsmevom sledovala, kto
bude v
danej súťaži lepší a oni si prvé
miesta
vymieňali,“ spomína profesorka. Až diplom zo získania zlatej medaily v Číne neskôr sa každý z nich začal
orientovať na svoj obľúbený smer. „Vo fyzikálnych súťažiach
bol väčšinou prvý Patrik a v astronómii Peter.“
Súťaž „Čo vieš o hviezdach“ vyhral Peter Kosec šesťkrát,
Patrik Švančara, Ján Bogár a predtým Hana Suchomelová sa
viackrát umiestnili na popredných miestach. Vo fyzikálnych
súťažiach Náboj FKS a Turnaj mladých fyzikov získal minulý
rok zlato Ján Bogár a tento rok Patrik Švančara. Vo fyzikálnej olympiáde sa prebojovali minulý i tento rok do celosveto472

vého finále a získali zásluhou Jána Bogára striebornú a Petra
Koseca bronzovú medailu. Najúspešnejšia bola astronomická
olympiáda, kde Peter Kosec minulý rok v Číne a tento rok v
Poľsku získal zlatú medailu.
„Každého riaditeľa úspech študenta poteší, nielen kvôli reprezentácii školy a celého Slovenska, ale
aj preto, že takéto vzory ťahajú ostatných,“ hovorí riaditeľ gymnázia Mgr.
Štefan Marcinek. „Okolo Petra Koseca
sa vytvorila skupina chlapcov, ktorí spoločne napredujú v tejto oblasti, navzájom
sa povzbudzujú. Peter je výnimočný taPetra Koseca prijal predseda TSK
MUDr. Pavol Sedláček, MPH
lent, akého sme ešte nemali.“
Pre učiteľku, ktorá talenty vedie, to znamená množstvo samoštúdia a hľadania informácií. „Snažím sa odovzdať im čo
najviac, pomáhajú rodičia i odborníci na vysokých školách,
najmä príprava na svetové olympiády býva náročná. Keď však
príde úspech, všetka únava ide stranou.“
Peter hovorí, že človek nikdy nevie dosť. Budúci rok sa
bude uchádzať o šancu dostať sa na svetovú fyzikálnu olympiádu v Estónsku, astronomickú a astrofyzikálnu olympiádu v
Brazílii a astronomickú olympiádu v Južnej Kórei. Jeho najbližším cieľom je však vysoká škola. Najradšej by bol, keby to
mohla byť Cambridge. Musí zvládnuť v angličtine ústny pohovor a motivačný list. „Napísať ho bude pre mňa celkom náročné, to nie je žiadna astronómia,“ hovorí Peter s úsmevom.
www.sme.sk 27.09.2011
Trenčianske noviny 26.09.2011
pomocná evidencia 551/1/2011
Prvé digitálne prenosné planetárium v strednej Európe si
mohli ako prví pozrieť študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v
Trenčíne vo štvrtok 29. septembra 2011.
473

Nafukovacie planetárium s vnútorným priemerom kupoly
päť metrov rozložili pracovníci Hvezdárne Partizánske v telocvični gymnázia. Školu si pre prvú prezentáciu nevybrali náhodou. Veď gymnázium má päť rokov svoju astronomickú
pozorovateľňu na streche budovy a jeho astronomický krúžok
je počas svojej trinásťročnej existencie neoficiálne najlepším
astronomickým krúžkom na Slovensku.
„Už som v podobných planetáriách bol, naposledy v Číne
počas astronomickej olympiády,“ povedal zlatý olympionik a
člen krúžku študent Peter Kosec. „Vyzerá to zaujímavo, obyčajné planetáriá sú u nás
väčšinou zastaranejšie.
Toto je menšie, ale má tú
výhodu, že je prenosné a
ste bližšie ku hviezdam.“
Skúsenosť z podobného nafukovacieho planetária má aj ďalší študent z astronomického
krúžku Patrik Švančara. „Bol som v takomto planetáriu vo Francúzsku. Vtedy som
si povedal, že by to bol skvelý nápad, mať ho aj na Slovensku.
Dá sa rozbaliť v hocijakej telocvični na hocijakej škole a určite pomôže k väčšej popularizácii astronómie.“ Planetárium má
kapacitu do tridsať ľudí. „Hviezdna obloha sa premieta na
vnútro kupoly prostredníctvom počítača a projektora,“ povedal
pracovník Hvezdárne v Partizánskom Ján Horňák, ktorý ďalej doplnil, že ide o prvé digitálne prenosné planetárium v
strednej Európe. Je možné v ňom vidieť nielen reálnu hviezdnu oblohu, východy a západy Slnka či Mesiaca, ale aj pohyby
planét a súhvezdia. Umožňuje ukázať oblohu z ľubovoľného
miesta na Zemi v priestore a čase, ako aj z rôznych končín Galaxie Mliečnej dráhy. „Predpokladám, že v budúcnosti si ho
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budeme môcť ešte požičať, aby sa vystriedali všetky triedy,“
zhodnotila zariadenie profesorka fyziky gymnázia RNDr.
Zdenka Baxová. „Dnešná obloha je už tak presvetlená, že na
nej nevidíte príliš veľa a keď to takto uvidia v tom planetáriu,
aspoň budú vedieť, ktoré najjasnejšie hviezdy kam patria. A je
to tiež aj kus romantiky.“ Planetárium bolo zakúpené v rámci
projektu „Obloha na dlani“, na ktorom s Hvezdárňou Partizánske spolupracovala Hvezdáreň Valašské Meziříčí, s finančnou
podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po školách,
ktoré budú mať o planetárium záujem, budú s ním cestovať
pracovníci Hvezdárne Partizánske.
www.sme.sk 04.10.2011
Trenčianske noviny 03.10.2011
pomocná evidencia 561/1/2011
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne od
22. septembra 2011 bola pod drobnohľadom Ministerstva
školstva Slovenskej republiky. Kontrolné skupiny zložené zo
zamestnancov ministerstva školstva, vykonávali na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka súbežne dve kontroly.
Kontrola bola zameraná na plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly,
ktorá sa skončila v roku 2010. Úlohou komisie bolo taktiež
zistiť či univerzita dodržuje všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti vysokého školstva pri obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov. Kontrolovaným obdobím bol akademický
rok 2010/2011. Na základe poverenia a jeho dodatku ministerstvo rozbehlo aj kontrolu hospodárenia. Tá je zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti
pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Kontrolované obdobie sú roky 2008 až prvý polrok 2011.
Ako uviedol rektor univerzity prof. Ing. Ivan Kneppo,
DrSc. podnetom na vykonanie kontroly bol list zamestnancov
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ministrovi školstva Slovenskej republiky, v ktorom vytýkajú súčasnému rektorovi viaceré pochybenia. Žiadali prešetriť údajné rektorove
protiprávne konanie a vyvodiť z neho patričné dôsledky. Za
protiprávny čin autori listu považujú neodoslanie pripomienok
Fakulty mechatroniky k správe Akreditačnej komisie, ktorá sa
týkala spĺňania kritérií spôsobilosti uskutočňovať študijný
program v stanovenom termíne.
Rektor ďalej dodal, že podobné kontroly sú na univerzitách
bežné a pravidelné. V tejto súvislosti pripomenul, že prednedávnom vykonala
kontrolu
skupina
Národného kontrolného úradu, ktorá
chodí po všetkých
univerzitách Slovenska. Sú to bežné veci. Podnet daný
anonymne má pán
minister. Aby svedomite splnil, čo mu
zákon káže, tak sem poslal kontrolu.
Ak štát dostane anonym, tak má podľa člena školského parlamentného výboru Miroslava Beblavého dve možnosti. Buď
z listu je jasné, že ide o neopodstatnené veci a ďalej sa ním
nezaoberá, alebo, že ide o dôležitú vec a pošle tam kontrolu,
aby preverila, ako je to v skutočnosti. Ak ministerstvo alebo
iný kontrolný orgán zistí porušenie zákona, tak v zásade sú
rôzne možnosti. V prípade porušenia trestného zákona, môžu
podať trestné oznámenie, pri porušení takzvanej finančnej disciplíny môžu udeliť aj pokuty. Ak zistia porušenia, ktoré súvisia so štúdiom, môžu univerzite odňať vysokoškolské práva
ako je udeľovanie titulov či prijímanie študentov. To sa väčši476

nou robí vtedy, ak sa nájde prehrešok, ktorý súvisí priamo so
zabezpečovaním štúdia.
Kontroly vykonávané na Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka sú štandardné kontroly. V uplynulých rokoch odbor
kontroly na vysokých školách vykonal priemerne päť kontrol
ročne, potvrdila hovorkyňa ministerstva Mgr. Miriam Žiaková. Kontrola nemá podľa žiadnych predpisov stanovené termíny ukončenia, trvá vždy podľa potrieb.
www.sme.sk 06.10.2011
pomocná evidencia 577/1/2011
Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne neprerušili kontinuitu vzdelávania v ruskom jazyku po nežnej revolúcii
po roku 1989. V minulom roku 2010 začali spolupracovať so
Strednou všeobecno-vzdelávacou školou č. 125 v Moskve. Až
do septembra 2011 existoval medzi obomi školami len písomný kontakt, ale v septembri 2011 nasledoval aj osobný kontakt, keď šiesti študenti spolu s vyučujúcimi Drahomírou
Pavlíkovou a Blankou Rybnikárovou navštívili spomínanú
školu a pozreli si najvýznamnejšie pamätihodnosti a kultúrne
pamiatky Moskvy a jej blízkeho okolia. Trenčianski študenti
a pedagógovia privítali zástupcov svojej partnerskej školy
v Trenčíne 17. októbra 2011. Moskovčania spoznávali život
a štúdium v škole a počas pobytu na Slovensku navštívili najkrajšie miesta a mestá na Slovensku, obdivovali hory, jaskyne
a zámky. Mali možnosť ochutnať naše tradičné jedlá a zoznámiť sa s našou bohatou ľudovou kultúrou.
Trenčianske noviny 31.10.2011
pomocná evidencia 640/3/2011
Dňa 20. októbra 2011 odovzdali sedemdesiatim slovenským školám titul „Zelená škola“. Certifikát získala Malotriedna základná škola v Trenčíne – Opatovej. Tento titul je
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značkou environmentálneho vzdelávania a manažmentu na
školách. Environmentálne vzdelávanie sa v tejto škole dostalo
takmer do všetkých predmetov, pracujú veľmi intenzívne
a cieľavedome konštatoval Mgr. Richard Medál z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne. Doplnil ho Peter Monček
z kolégia tejto Zelenej školy, že „každá trieda má v školskej
záhrade svoju hriadku. V predzáhradke si žiaci vytvorili skalku. Už dlhší čas sa venujú recyklovaniu odpadov. Zbierajú
použité batérie, tetrapakové obaly a staré použité elektrospotrebiče.“
Trenčianske noviny 24.10.2011
pomocná evidencia 629/1/2011
Dopravná Akadémia v Trenčíne sa spolu s družobným Kazatinským medziregionálnym vyšším profesijným učilišťom
železničnej dopravy z Ukrajiny zúčastnili na tretej výstave
„Inovatika“, ktorá sa konala v dňoch 18. až 20. októbra 2011
v Kyjeve. Organizátorom výstavy boli Ministerstvo vzdelávania a náuky, mládeže a športu Ukrajiny, Národná akadémia
pedagogických vied Ukrajiny, spoločnosť „Výstavkový Svit“.
Výstava „Inovatika“ v súčasnom vzdelávaní je najmasovejšou ratingovou vzdelávacou výstavou na Ukrajine. Za spoločný projekt Sponzorská pomoc podnikov, firiem, priemyselných asociácií vzdelávacím inštitúciám pri zavádzaní súčasných technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom
procese, sme získali v nominácii Inovácia v spolupráci podnikov, vedeckých inštitúcií, štruktúr obchodu, medzinárodných
organizácií a vzdelávacích vydavateľstiev diplom so zlatou
medailou, povedala jedna z účastníčok Nelly Malinovská.
Okrem hlavného ocenenia dostal riaditeľ Dopravnej akadémie
v Trenčíne Ing. Ján Lipták ďakovný diplom za tvorivú organizátorskú prácu pri zavádzaní inovačných technológií vo
vzdelávacej praxi podobne aj učiteľky Renátu Jánošíkovú a
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Nelly Malinovskú ocenili diplomami za aktívnu účasť v rozpracovaní a zavádzaní vzdelávacích inovácií.
V spoločnej expozícii prezentovali Dopravnú akadémiu v
Trenčíne Nelly Malinovská, Renáta Jánošíková a Miroslav
Straka. Návštevníkov informovali o svojej škole, jej vzdelávacích programoch, mimoškolskej činnosti, vybavení školských
priestorov, učební, ubytovacích možností v internáte. Prezentáciu doplnili sprievodným videom o škole, ako aj videom o
meste Trenčín a Slovensku a jeho priateľských ľuďoch, krásach prírody a hlavne o systéme školstva na Slovensku.
www.sme.sk 01.11.2011
pomocná evidencia 648/1/2011
Dňa 16. novembra 2011 v Posádkovom klube Trenčín si na
slávnostnej akadémii pripomenula Stredná priemyselná škola
Beluša v Trenčíne svoje už 50.
výročie činnosti. Moderátori
z radov študentov privítali na
začiatku akadémie predsedu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, primátora Mesta Trenriaditeľ školy Ing. Ivan Trnka
čín Mgr. Richarda Rybníčka,
riaditeľov stredných škôl, bývalých absolventov i terajších
študentov. Potom nasledoval krátky film, ktorý priblížil najdôležitejšie etapy päťdesiat ročnej existencie školy. Po jeho
ukončení sa k prítomným prihovoril riaditeľ školy Ing. Ivan
Trnka. Dňa 1. septembra 2011 uplynulo päťdesiat rokov od
vzniku Stavebnej priemyslovky v Trenčíne. Vznik tejto školy
podmienila spoločenská situácia, ktorá nastala po druhej svetovej vojne. Začalo sa stavať a budovať, spoločnosť potrebovala rýchlo zabezpečiť pre svoj ďalší rozvoj vzdelaných kvalifikovaných technikov a remeselníkov. To bola voda na mlyn
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pre stavebnú priemyslovku v Trenčíne. Nebolo však dostatok
priestorov a východiskom z núdze bola budova Piaristického
gymnázia na Mierovom námestí, kde sa tiesnila s ďalším
strednými školami – Poľnohospodárskou školou a Strednou
všeobecnovzdelávacou školou.
Vďaka plánovanému riadeniu
sa podarilo vybudovať nový
moderný školský areál v Zlatovciach spolu s internátom.
Nový školský objekt bol vybudovaný v roku 1970 s laboratóriami, telocvičňou a pla- riad. školy Ing. Ivan Trnka a predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček
veckým bazénom. Budova vynikala modernou architektúrou,
pôsobila nadčasovo. V prvom desaťročí škola získala dobré
meno a zaznamenala veľký rozvoj. Záujem o jej vzdelávanie
mali študenti zo Záhoria, Myjavy, Trnavy, Nové Mesta nad
Váhom, Partizánskeho, Topolčian, Bánoviec na Bebravou, celé stredné Považie až po Púchov. Z pôvodných troch tried zo
104 študentmi v roku 1961 postupne narástol na 19 tried
s počtom 628 študentov v roku 1971. K pôvodnému učebnému
odboru pozemné stavby pribudol nový odbor dopravné stavby.
Sedemdesiate roky minulého storočia boli pri školu veľmi
priaznivé, lebo v Trenčíne a jeho blízkom okolí sa rozbehla
bytová výstavba a občianska vybavenosť, vznikali a rozširovali sa významné závody, budovali sa nové sídliská Juh,
Kvetná a Sihoť. O štúdium na stavebnej priemyslovke bol stále veľký záujem. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že v školskom
roku 1978/1979 študovalo na škole 828 študentov denného
štúdia v 23 triedach. Pribudli aj triedy popri zamestnaní a tak
škola začala znova zápasiť s nedostatkom priestorov. V riešení
tohto problému napomohlo dokončenie stavebnej priemyslovky začiatkom osemdesiatich rokov minulého storočia v Trnave
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a žiaci zo Záhoria a Trnavy už nemuseli chodiť do Trenčína.
Počet tried sa stabilizoval na 16 tried s počtom do 600 žiakov.
Zmena spoločenských pomerov
v roku 1989 priniesla nielen veľký
útlm vo výstavbe, ale i organizačné
zásahy do školstva a v štátnej správe.
Prejavilo sa to veľmi rýchlo v znížení
počtu študentov stavebných profesií.
Okrem toho sa stal internát samostatným právnym subjektom a škola prišla o priestory v ňom. Vedenie školy
spolu
s ministerstvom
školstva
a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na tieto zmeny rýchlo zareagovali a pripravili nové
učebné plány a osnovy pre nový študijný odbor – „technické
a informačné služby v stavebníctve“ a inovovalo iné študijné
odbory. Okrem to sa podarilo zaradiť do vyučovania nový študijný odbor „geodézia a kartografia“. V roku 2005 bola stavebná priemyslovka spojená so stredným odborným učilišťom
stavebným. V súčasnosti má škola 24 tried, 560 študentov, 58
pedagogických zamestnancov a 25 nepedagogických zamestnancov. Na priek mnohým nepriaznivým okolnostiam, ktoré
nepriaznivo vplývajú na rozvoj
stavebníctva a školstva stavebná
priemyslovka v Trenčíne dosahuje
úspechy vďaka svojím študentom,
pedagógom a absolventom. Sú to
mená, ktoré sú známe najmä medzi
športovcami ako hokejisti Tomáš
Starosta a Branislav Jánoš a podobne. Škola je hrdá na svojich absolventov, ktorí sa osvedčili pri vedení stavebných firiem, ale
ktorí úspešne pôsobia aj iných profesiách ako napríklad herci
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Eduard Vítek, Štefan Skrúcaný, alebo karikaturista Ľubomír Kotrha.
Doterajšie výsledky školy sú dôkazom toho, že stavebná
priemyslovka v Trenčíne napriek zmenám v názve je zapísaná
v histórii Trenčína ako škola na veľmi dobrej profesionálnej
úrovni. Toto všetko zaväzuje hľadať nové metódy a spôsoby
práce, aby škola aj ďalšom období pripravovala kvalitných absolventov, ktorí sa vedia dobre uplatniť v praxi na domácom
trhu a v zahraničí.
Jubilujúcu školu pozdravil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo svojom
príhovore ocenil skutočnosť, že škola za celých päťdesiat rokov nezmenila svoje zameranie, boli inovované jej odbory a stále sa venuje tomu, k čomu vznikli. Na záver poďakoval
všetkým pedagogickým a nepedagogickým
pracovníkov do ďalších rokov veľa úspechov.
Jubilujúcu školu pozdravil bývalý absolvent školy, dnes herec Štefan Skrúcaný a priblížil svoje spomienky na rozhodnutie študovať na tejto škole a medzi účastníkov slávnostnej akadémie priniesol odľahčenie. Najviac rezonovala vyjadrená myšlienka, že neľutuje štúdia na tejto škole
a keby sa mal rozhodovať ešte raz, urobil by
to znova. Potom slávnostná akadémia pokračovala vystúpením študentov, ktorí prezentovali pred hosťami podujatia svoj talent vystúpením ako speváci , recitátori či ako
športovci.
Slávnostnou akadémiou však
podujatie neskončilo, pretože riaditeľ školy Ing. Ivan Trnka spolu
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s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Pavlom Sedláčkom, MPH ocenil pedagógov školy za dlhoročnú prácu, ako aj tých, ktorí škole pomáhajú v jej činnosti.
vlastné poznámky
Pri príležitosti 90. výročia narodenia Alexandra Dubčeka sa
uskutočnilo slávnostné zasadnutie Akademickej obce Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 24. novembra
2011. Zúčastnili sa
ho predstavitelia spolupracujúcich
univerzít z Bolonskej v
Taliansku, Iževškej v
Rusku, Českého vysokého učení technického,
prezident
Spoločnosti Alexandra Dubčeka Pavol
Dubček, dlhoročný priateľ Alexandra Dubčeka Ivan Laluha a
ďalší predstavitelia spoločenského a kultúrneho života z Čiech
a Slovenska.
Podujatie moderoval prof. Ing. Marek Liška, DrSc., ktorý
privítal všetkých vzácnych hostí. Ako prvý sa
k prítomným prihovoril rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Ivan
Kneppo, DrSc., ktorý vyzdvihol charakteristické vlastnosti Alexandra Dubčeka ako slušorof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
nosť, čestnosť a toleranciu k názorom iných a
vyslovil želanie, aby sa tieto hodnoty prejavovali nielen v rozhodnutiach európskych a
teda aj slovenských politikov, ale aj v každodenných rozhodnutiach nás všetkých. Na jeho
príhovor nadviazal prezident Spoločnosti
Guido Gambetta
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Alexandra Dubčeka MUDr. Pavol Dubček a poďakoval univerzite, že si spomenula dnešným spomienkovým podujatím
na jeho otca. Ohliadnutie za životom politika priblížil vo svojom vystúpení jeho dlhoročný priateľ Ivan Laluha. Zaujímavou bola prednáška Guido Gambettu o Alexandrovi Dubčekovi, ktorá bola vydaná v Taliansku.
V závere spomienkového podujatia Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka ocenila pamätnou plaketou
Alexandra Dubčeka viaceré významné osobnosti z roka 1968 ako profesora JUDr. Zdeňka Jičínského, DrSc., profesora PhDr. Čestmíra
Císařa, ktorý sa však zo zdravotných dôvodov
reverz plakety
podujatia nemohli zúčastniť. Plaketu im odovzdá rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. pri najbližšej ceste
do Prahy.
Medzi ocenenými boli ďalej Ladislav Ťažký „in memoriam“, za
ktorého prevzal plaketu Alexandra
Dubčeka jeho syn Peter, rektor
Ekonomickej univerzity Bratislava
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák
DrSc., bývalý rektor Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre prof.
ocenený doc. Ing. Juraj Wagner CSc.
Ing. RNDr. Daniel Kluvanec, CSc., honorárny konzul Slovenskej republiky v Hessensku Imrich Donath, akademický
sochár Teodor Baník, emeritný rektor Bolonskej univerzity a
viceprezident Medzinárodnej asociácie univerzít so sídlom v
Paríži pri Unesco Pier Ugo Calzolari, bývalý dekan Fakulty
politických vied Bolonskej univerzity Guido Gambetta, Ivan
Laluha, starostka Ing. Zuzana Máčeková obce Uhrovec, prvý rektor trenčianskej univerzity akademik Ivan Plander, viceprezident Spoločnosti Alexandra Dubčeka Jozef Škultéty a
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druhý rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.
Ing. Juraj Wagner, CSc.
Účastníci podujatia úplne na záver vzdali úctu velikánovi
našich novodobých dejín položením kytice kvetov k buste Alexandra Dubčeka z rúk
Piera Ugo Calzolariho v
budove rektorátu. Súčasťou
podujatia bola aj beseda Ivana Laluhu so študentmi
Gymnázia Ľudovíta Štúra v
Trenčíne.
www.sme.sk 01.12.2011
pomocná evidencia 706/1/2011
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Telesná výchova a šport
Útvar školstva Mestského úradu v Trenčíne priniesol dňa
19. januára 2011 štatistické údaje o využívaní školských areálov základných škôl v Trenčíne. Sú len potvrdením toho, že
v minulom období sa venovalo zo strany vedenia mesta mimoriadna pozornosť ich opravám a tým aj väčšiemu ich sprístupneniu širšiemu okruhu obyvateľov. Len pre zaujímavosť sú
predkladané údaje :
- športový areál Základnej školy Bezručova ul. – 7.208 návštevníkov
- športový areál Základnej školy Hodžova ul. – 21.520 návštevníkov
- športový areál Základnej školy Novomeského ul. – 78.528
návštevníkov
- športový areál Základnej školy Veľkomoravská ul. –
18.065 návštevníkov.
Na škodu je, že údaje za rok 2010 nemožno porovnať
s údajmi predchádzajúcich rokov, teda pred vykonanými rekonštrukciami, a tak zhodnotiť vykonané zámery mesta do
akej miery mali vplyv na návštevu športových areálov a tým
na zvýšenie telesnej kondície obyvateľov.
vlastné poznámky
V záverečnom zápase E-skupiny Tipsport ligy zdolal AS
Trenčín českého
druholigistu Fotbal Třinec 4:0
(2:0). Góly zaznamenali Adi,
Depetris, Malec
a Čögley. V konečnom poradí
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základnej skupiny získali trenčianski futbalisti druhé miesto za
Žilinou, ktorá postúpila do štvrťfinálových bojov
V tomto zápase od úvodných minút sa hralo pod taktovkou
zverencov trénera Guľu. V 4. min pohrozil Horváth, ale minul.
Rovnako dopadol o chvíľu neskôr vo výhodnej pozícii v šestnástke Depetris po krídelnej akcii Godála. Po štvrťhodine hry
vyhral Adi súboj s obrancom súpera, ale strelu z hranice šestnástky súperov brankár kryl. Následne mal dve možnosti aktívny Štefánik, ale neuspel ani sám pred Brukom. Jedinú šancu
Třinca v prvej časti zápasu zakončil slabou strelou Siegl. V
33. min poslal vynikajúci center do šestnástky Horváth a Adi
otvoril hlavou skóre stretnutia. O štyri minúty neskôr predĺžil
Hlohovský rohový kop Horvátha a Depetris loptu tesne pred
čiarou dorazil do siete.
V úvode druhého polčasu zasiahol skvele Šemrinec a nebezpečnú strelu vyrazil na roh. V 65. min putovala lopta po
linke Štefánik – Mondek – Malec po tretí raz do siete. Na
opačnej strane chytil tutovku striedajúci Šemrinec. Nasledujúcu šancu zlikvidoval na bránkovej čiare Marušinec. Loptu
mieriacu do siete o chvíľu neskôr odkopol vracajúci sa Čögley. Ten istý hráč ešte pred záverečným hvizdom upravil po
prihrávke Maleca na konečných 4:0.
AS Trenčín 22.01.2011
Generálny manažér Dukly Trenčín Eduard Hartman
oznámil
vedeniu
hokejového
družstva, že k 1. februáru 2011 abdikuje
na tento zodpovedný
post. Na tento post
nastúpil v roku
2007, keď nahradil
Andrej Kollár
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Ivana Piovarčiho, ktorý odišiel do Zvolena. Ako zdôvodnenie
svojej abdikácie uviedol, že práca generálneho manažéra je
stresujúca a potrebuje si oddýchnuť, Dukla Trenčín na začiatku sezóny 2010/2011 predstavila trojročnú víziu, ako opäť
vrátiť slávny klub na majstrovský trón. Začala sa návratom
bývalých hráčov Dukly Pardavého, Jánoša a Sekeráša a začleňovaním mladých odchovancov Gašparoviča, Tybora a najnovšie 16-ročného Marka Daňa.
Dňa 26. januára 2011 predstavenstvo klubu jednomyseľne
rozhodlo, že novým generálnym manažérom Dukly Trenčín sa
stal Andrej Kollár, bývalý trenčiansky hráč, momentálne na
hosťovaní v Nitre.
vlastné poznámky
Trenčianski futbalisti si zahrali proti rezerve mužstva anglickej Premier League Wigan Athletic. Pozvánka na spestrenie zimnej prípravy trenčianskeho AS prišla priamo od vedenia anglického klubu, ktorého majiteľ má obchodné kontakty s
väčšinovým vlastníkom AS Trenčín Tschenom La Lingom.
Výprava trenčianskych futbalistov si v 5. februára 2011 pozrela ligový zápas
Wiganu proti Blackburnu a dňa 6. februára 2011 na práve poludnie britského času odohrala prípravné stretnutie s rezervou
hostiteľov. „Zápas
plnil svoj účel. Zápas sledoval aj manažér hostiteľského prvého tímu Roberto Martínez, ktorého
zaujala hra celého družstva. Ak by sa mali povedať nejaké
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mená, tak pochvalu si zaslúžia najmä Kleščík, Salinas
a Depetris,“ povedal generálny manažér klubu Mgr. Róbert
Rybníček.
Super zážitok pre trenčianskych hráčov bol ligový zápas
s Blacburnom, keď trenčianska výprava mala vyhradený celý
rad hneď pod lóžami pre sponzorov a partnerov Wigan Athletic. „Videli sme sedem gólov a víťazstvo Wiganu 4:3. Atmosféra bola vynikajúca. Celá jedna tribúna bola plná fanúšikov
Rovers. S pribúdajúcimi gólmi sa do varu dostávali aj domáci.
Pre hráčov to bol poriadny adrenalín,“ pokračoval Mgr. Róbert Rybníček.
vlastné poznámky
Za účasti 872 pretekárov zo 46 krajín Európy sa uskutočnili
Majstrovstvá Európy v karate kadetov a juniorov v dňoch 11.
až 13 .februára 2011. V kategórii žien v kategórii žien nad 54
kg si výborne viedla Miroslava Kopúňová, keď získala bronzovú medailu za tretie miesto.
Trenčianske noviny 07.03.2011
pomocná evidencia 140/2/2011
Záverečné kolo hokejovej Slovnaft extraligy sa uskutočnilo
20. februára 2011, v ktorom domáci Trenčín prehral s Nitrou
1:2. Obe družstvá
začali
svižne
a útočne. Z viacerých šancí v úvodnej fáze sa však
ujala len jediná,
keď v 7. minúte
Chovan od mantinelu perfektne trafil
pod hornú žŕdku
489

a domáci Trenčania sa ujali vedenia. Neskôr počiatočné tempo
upadlo a pribudli nepresnosti. Do druhej tretiny vstúpili lepšie
hostia z Nitry, ktorí začali živšie korčuľovať a podkurovať
brankárovi Hiadlovskému. Ten v 23. min bravúrne zlikvidoval
obrovské šance Slovákovi i M. Chrenkovi a poradil si aj s ďalšími nepríjemnými situáciami, ale v 24. min už nestačil na
útok dvojice T. Chrenko - Podstavek a bolo vyrovnané - 1:1.
Trenčania sa znova vrátili do hry až v závere druhej tretiny,
ale skóre nezmenili napriek niekoľkým veľmi dobrým možnostiam. Väčšinu tretieho dejstva režírovali domáci, ale nitrianska defenzíva na čele s brankárom Lacom dokázala odolať
nebezpečným atakom. Stretnutie tak prešlo do predĺženia,
v ktorom mal Trenčín výhodu dvoch presilových hier, ale nezužitkoval ich. V samostatných nájazdoch bol úspešný len
hosťujúci Fabian.
www.sme.sk 20.02.2011
Dňa 25. februára 2011 sa stretli v Sokolovni členovia Sokola v Trenčíne, aby si pripomenuli 20 ročné obdobie obnovenej činnosti Sokola v Trenčíne. Všetkých pozdravila
a privítala starostka Sokola Ing. Ľubica Dršková.
Vo svojom príhovore priblížila obdobie pred dvadsiatimi
rokmi, kedy dňa 1. februára 1991 v rámci
prijatých reštitučných zákonov po nežnej
revolúcii v roku 1989 prevzala znovu zaregistrovaná Telocvičná jednota Sokol budovu Sokolovne od TTS Trenčín. Zo
spomienok
už
nežijúcich
členov
a zachytenej histórie brata. Vladimíra
Chovana je známe, že budova Sokolovne
bola v čase navrátenia v katastrofálnom
stave. Z vnútorného zariadenia a športového vybavenia zostali len žalostne rozbité zvyšky. Dovtedajší
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správca objektu TTS Trenčín investoval len do futbalu, Sokolské ihriská boli zlikvidované a na ich mieste bol postavený
futbalový štadión. Pri obnove zdevastovaného objektu sa začínalo na troskách a bez finančných prostriedkov. Pri začiatkoch
obnovy stálo pár nadšencov. Na prvej členskej schôdzi konanej dňa 21. februára 1991 bol zvolený výbor Telovýchovnej
jednoty v zložení :
- starosta – brat Rudolf Zaťovič
- správca budovy – brat Štefan Brtiš
- náčelník pre mužov – Juraj Hrdlička
- náčelníčka pre ženy – Milica Svatíková
- členovia výboru – Vincent Chvalný, Jaromír Šinka, Monika Zdvíhalová, Peter Václav, Boris Smetana, hospodárka – Božena Jánošíková.
Väčšina z menovaných už zomrela.
Teda po viac ako 40 ročnej odmlke, v nových podmienkach, si Sokol začal hľadať miesto v spoločnosti. V prvom rade bolo treba získať kvalitných cvičiteľov a finančné prostriedky, od ktorých sa začal odvíjať úspech činnosti. Sokol si
našiel svoje miesto v občianskej spoločnosti mesta Trenčín.
Hneď od začiatku sa začalo aj s činnosťou zameranou na
sokolskú všestrannosť. Prvými cvičiteľmi boli Milica Svatíková, Soňa Pekařová, Ľubica Naďovičová, Jela Sovová, Miroslava
Rybáriková a Juraj Hrdlička, Činnosť
prebiehala
v oddieloch staršie
ženy, mladšie ženy
a dorastenky, deti,
rodičia a deti, muži, stolný tenis. V priebehu rokov sa postup491

ne oddiely formovali. Niektoré oddiely zanikali pre nezáujem
a pre malý počet cvičencov a súčasne podľa záujmu vznikali
oddiely nové. V súčasnosti sa eviduje 340 členov neaktívnych
a aktívnych, ktorí cvičia v oddieloch :
- gymnastika – detí,
- ženy – aerobik,
- ženy – zdravotné cvičenie,
- muži – volejbal,
- kalanetika,
- joga,
- karate,
- muži – všestrannosť.
Práca v oddieloch je organizovaná rôzne. Sú oddiely, ktoré vykonávajú pravidelné
cvičenie pre vlastný úžitok a potešenie, ako napríklad
oddiel žien – zdravotné cvičenie, muži - všestrannosť, kalanetika, joga. Gymnastika detí z dôvodu širokého vekového rozpätia sa začala deliť na dve
skupinky, tým mladším sa venuje cvičiteľka Sovová a Vitálošová, väčšie
deti trénuje Evka Hanuliaková, ktorá
sa zameriava na atletiku. V posledných rokoch sa s nimi zúčastňuje atletických pretekov organizovaných pre
žiakov základných škôl. Volejbalisti sa
zúčastňujú rôznych turnajov a súťaží
neregistrovaných hráčov, a súčasne
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turnaje aj organizujú ako napríklad 24-hodinový volejbalový
maratón, vianočný turnaj. V minulosti pracoval aj volejbalový
oddiel – dorasteniek pod vedením brata Alfonza Kuzmu, avšak z dôvodu malého záujmu oddiel zanikol. Na dobu dvoch
rokov 2008 až 2009 bola činnosť volejbalového oddielu obnovená pod vedením brata Kállaya a brata Miroslava Janta, ale
po odchode dievčat na vysoké školy, sa oddiel rozpadol. Teraz
by sme aj medzi seba privítali nejaké ženy - volejbalistky, lebo
poriadané turnaje sú väčšinou organizované pre mix a vtedy si
musíme hráčky „požičať“. Najmladším oddielom je oddiel karate. Na tréningoch sa stretávajú starší, skúsenejší karatisti,
ktorí cvičia pre udržanie kondície a zdokonaľovanie. Prichádzajú však aj deti, ktoré majú záujem o tento druh športu a pod
vedením kvalifikovaných trénerov karate sa môžu učiť tomuto
športu. Členovia oddielu sa zúčastňujú zahraničných sústredení a skúšok na získanie vyššej kvalifikácie. V Sokole bol rok
dozadu činný aj oddiel šermu – bojové umenie, ktorý aj napriek tomu, že mal najmenej členov, jeho členovia boli aktívni
pri iných činnostiach v prospech Sokola. Verím, že pozastavenú činnosť v krátkej dobe obnovia. Nakoniec treba spomenúť
oddiel žien – aerobik, ktorý pod vedením našej náčelníčky,
cvičiteľky Mirky Rybárikovej sa najviac zviditeľňuje.
Sokol nie je len v Trenčíne, na Slovensku, ale aj za hranicami
našej
vlasti.
S nacvičenými hromadnými skladbami postupne vystúpili na 12. Všesokolskom zlete v Prahe
v roku 1994 v skladbe
„Lopta v sieťke“, Sokolskom zlete v USA
Chicago v roku 1997,
I.STS v Košiciach v roku 1998 skladbou „Lopta v sieťke“,
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na 13. Všesokolskom zlete v Praha v roku 2000 skladbou „To
sme my“, na Gymnoestráda v Prahe v roku 2001 skladbou
„To sme my“, na 2. Sokolských telovýchovných slávnostiach
v Skalici v roku 2004 skladbou „To sme zase my“, na 14.
Všesokolskom zlete v Prahe v roku 2006 skladbou „Slovensko do toho“ , na Sokolskom zlete Liberec – pod Ještedem
v roku 2008 skladbou „Slovensko do toho“, na 3. Sokolských
telovýchovných slávnostiach v Trenčíne v roku 2010 skladbou
„Slovensko“.
Sokol si aj po toľkých rokoch zachoval svoju jedinečnosť
v organizovaní a nacvičovaní hromadných vystúpení na veľkých
plochách
za
účasti cvičencov všetkých vekových skupín. Atmosféra zletov
býva nezabudnuteľná, vystúpenia sú plné emócií, nadšenia, vzniká nová
spolupráca a priateľstvá. V mysliach natrvalo zostávajú milé
spomienky.
Okrem aktivít jednotlivých oddielov sa Telovýchovná jednota Sokol v
Trenčíne zúčastňuje na podujatiach
organizovaných Sokolom na Slovensku napríklad organizovaním Letných sokolských hier, spoluorganizuje s Považskou sokolskou župou na
festivale pódiových skladieb, ktorého
už 4.ročník sa konal v novembri
2010. Pre deti z materských škôl sa
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zorganizovali dva ročníky podujatia s názvom „Sokolský vietor do materských škôl“ s účasťou cca 150 detí. V máji toho
roku predpokladáme s organizovaním ďalšieho ročníka.
V členskej základni si našiel svoje miesto obľúbený seminár s cvičením pod názvom „Deň zdravia a pohybu s lektorkou“ s rehabilitačnou sestrou Milicou Ondrisovou. Členovia
si taktiež organizovali medzi sebou stolnotenisové turnaje.
Naši členovia nežijú len cvičením, ale aj spoločenským životom. Obľúbené sú turisticko - poznávacie zájazdy ( r.2000
Radhošť, r.2002 Dolný Kubín, Oravský podzámok, Vlkolínec, r. 2003 Čachtický hrad). Od roku 2007 sa pravidelne každý rok organizujú so susednými moravskými Telovýchovnými jednotami ako sú Telovýchovná jednota v Uherskom Brode
a Valašskom Meziříčí priateľské stretnutia na Veľkej Javorine,
Bradle a Košariskách. Naši členovia sa stretávajú na spoločenských posadeniach a brigádach na úprave sokolovne i jej
okolia.
Vo svojom príhovore sa starostka dotkla otázke financovania športu. Sokol je občianskym združením, ktoré sa hlási k
„Športu pre všetkých“. Sokol umožňuje pravidelnú telesnú aktivitu všetkým vekovým kategóriám, všetkým vrstvám obyvateľov mesta, čím prispieva k zdravému životnému štýlu populácie. Je viac ako zarážajúce, že schválenou novelizáciou zákona o organizácii a podpore športu, platného od januára
2011, štát prestal
finančne
podporovať
„Šport pre všetkých“.
Táto
úloha zostala na
ramenách
miest,
obcí
a vyšších
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územných celkov. Najlepšie to vidíme na prípade mesta Trenčín, keď nie sú na to pripravené. Takže nezostáva nič iné, len
sa skladať z vlastných zdrojov a úsporne hospodáriť, aby sokolovňa bola naďalej otvorená pre športové aktivity.
V priebehu dvadsiatich rokov prešla zmenou aj budova Sokolovne. Na začiatku, počas starostovania brata Rudolfa Zaťoviča, vykonali členovia nespočetné množstvo brigádnických hodín na drobnú
údržbu vnútorných priestorov a okolia. Sprevádzkovala sa gymnastická miestnosť, keď
predtým sa namontovali zrkadlá a ribstoly, opravili sa podlahy, zrekonštruovala sa elektroinštalácia. Prestaval sa
priestor po bývalej kotolni na kancelársky priestor, vybudovala sa nová plynová kotolňa s prípojkou, vymenili sa rozvody
kúrenia v celej budove, kompletná výmena elektrického vedenia s novými bleskozvodmi, vymenili podlahy na chodbách
a v šatniach, rekonštruované bolo javisko, vykonali sa maliarske a natieračské práce stien, okien, dverí, nová kanalizácia,
WC, sprchy a vymenili sústavy šiestich okien v telocvični. Aj
napriek všetkým týmto prácam si priestory pýtajú ďalšie investície, z ktorých najviac si žiada výmena podlahy v telocvični.
Poďakovala sa za spoluprácu Považskej sokolskej župe,
všetkým členom predsedníctva, tajomníčkam, upratovačkám,
vrátnikom, ktorí za moje obdobie pôsobili na týchto postoch,
všetkým vedúcim oddielov, trénerom, cvičiteľom a všetkým
Sokolkám a Sokolom, ktorí tvoríte túto veľkú rodinu športovcov.
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Po tomto príhovore na ploche telocvične Sokolovne ukázali
členovia časť svojich cvičení od tých najmenších až po najstarších.
vlastné poznámky
pomocná evidencia /1/2011
Počas víkendu v dňoch 26. a 27. februára 2011 sa
v Budapešti konal 12. ročník „Budapest Tatami Cup“. Na
kvalitne pripravenom turnaji sa zúčastnili aj
mladí členovia Real teamu Trenčín. A veľmi
úspešne, lebo výprava si z Maďarska priniesla celkom päť medailí. Na svoje konto si
bronzové medaile v kategórii kata vybojovala Simonka Prpičová a Lenka Habánková
a v športovom zápase kumite aj Peter Novosad. Najúspešnejšou členkou výpravy sa napokon stala najmladšia Adelka Vlasáková,
Adelka Vlasáková
ktorá vybojovala zlato v kategórii kata dievčatá a bronz
v kumite.
www.sme.sk 28.02.2011
Najvyššia slovenská súťaž vo florbale mužov skončila 26.
februára 2011 a má za sebou kompletných 22 kôl základnej
časti. Víťazom dlhodobej fázy extraligy 2010/2011 sa stali
hráči ŠK 1. FBC Trenčín, ktorí majú najvýhodnejšiu pozíciu
pred play-off a vo štvrťfinále vyzvú Novú Dubnicu.
Na druhom mieste skončilo ATU Košice, ktoré v zápasoch
o účasť v semifinále narazí na Lido Bratislava. Ďalšie dve
štvrťfinálové dvojičky tvoria Grasshoppers Žilina s obhajcom
majstrovského titulu Dragonsom Ružinov a Florko Košice s
Hurikánom Bratislava.
Konečná tabuľka :
1. ŠK 1. FBC Trenčín 34 bodov
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2. ATU Košice 31 bodov
3. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 30 bodov
4. FbO Florko Košice 29 bodov
5. VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 25 bodov
6. FBC Dragons Ružinov Bratislava 24 bodov
7. ŠK Lido Bratislava 17 bodov
8. ŠK Victory Stars Nová Dubnica 14 bodov
9. M - šport Salming Trenčín 7 bodov
10. Žatva 90 Dolný Kubín 6 bodov
11. ŠK SeaHorses Bratislava 3 bodov
www.sme.sk 27.02.2011
Mobilnú ľadovú plochu okolo vodníka Valentína na Štúrovom námestí zatvorili dňa 21. februára 2011, keď deň predtým
sa naposledy korčuľovalo. Dôvodom pre predčasné ukončenie
prevádzky
mobilnej
ľadovej plochy boli
vysoké prevádzkové
náklady.
Predčasné ukončenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy našlo odozvu u poslancov mestského zastupiteľstva. Nezávislý
poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ján Babič to
považuje za neuváženú iniciatívu, pretože na celý posledný
februárový a prvý januárový týždeň hlásili predpovede počasia
mínusových hodnotách a tak deti mohli ešte plochu využívať.
Argument o šetrení v tomto prípade nesedí ani podľa ďalšieho
nezávislého poslanca Martina Barčáka, keď povedal, že „výroba ľadu by nestála žiadne finančné prostriedky, lebo ľad bol
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urobený a žiadne enormné energie by sa tam už nespotrebovali, mohlo to ešte počkať“.
Vráťme sa do histórie, keď mobilnú plochu po prvý raz
postavili na Štúrovom námestí v roku 2003. V prevádzke bola
obyčajne od začiatku decembra do konca februára. Korčuľovanie bolo bezplatné. Ročné náklady boli približne 27.400 eúr.
Dodržiavanie prevádzkového poriadku a prevádzku samotnú
zabezpečovali zamestnanci Mestského hospodárstva a správy
lesov, m.r.o., Trenčín. Ako povedal
Ing. Peter Kubinský
z Mestského
hospodárstva
a
správy
lesov,
m.r.o., Trenčín, doba prevádzky vždy
závisela od zriaďovateľa a vhodnosti
poveternostných
podmienok. Ročne klzisko odkrojilo z mestských peňazí ccd
20-tisíc do 32-tisíc eúr.
Poslanec Ján Babič si myslí o mobilnej ľadovej ploche, že
to boli premrhané peniaze. Navrhol pred rokmi, aby ľadová
plocha putovala po všetkých mestských častiach a nebola viazaná iba na stred mesta. Celková investícia za tie roky nezodpovedá adekvátnemu využitiu tejto plochy. Za príklad ako vyriešiť problém s mobilným klziskom v prospech ľudí a mesta
bez nákladov uviedol mesto Prievidza, v ktorom ako mobilnú
ľadovú plochu v roku 2009 pre krízu a zlú finančnú situáciu mesta nespustili, tak v ďalšej sezóne sa už Prievidžania
korčuľovali opäť a mesto to nestálo ani korunu. Mesto Prievidza sa dohodlo s obchodným centrom Korzo, že zaplatí montáž klziska, jeho prevádzku a bude na ňom organizovať rôzne
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sprievodné podujatia pre deti aj dospelých. Bezplatne bola
mobilná ľadová plocha k dispozícii ľuďom už pred vianočnými sviatkami. O ďalšom osude mobilného klziska v Trenčíne
nie je zatiaľ rozhodnuté. Nedá sa povedať či bude plocha
sprevádzkovaná nasledujúcu zimu.
www.sme.sk 02.03.2011
pomocná evidencia 110/1/2011
V individuálnej súťaži neregistrovaných súťažiacich na 12.
ročníku Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v
halovom veslovaní v Banskej Bystrici dňa 26. februára 2011
skončil Juraj Oravec z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne tretí. Na tisíc metrov dosiahol
výsledný čas 3:20,05 min.
V kategórii neregistrovaných športovcov si zmeralo svoje
sily
jedenásť
hasičských družstiev z
Čiech, Maďarska, Moldavska a Slovenska.
Trenčiansky kraj po
minuloročnom úspechu
reprezentovali príslušníci z okresného riaditeľstva v Trenčíne MarJuraj Oravec v zápale boja
tin Jurkovič, Radoslav
Koprivňanský, Roman Adamec a Martin Baďura. Víťazom v
disciplíne štafeta 4 x 2 x 500 m sa stali zmiešané družstvo hasičov z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave a USS v Košiciach s časom 12:06,4. Druhú priečku obsadili maďarskí hasiči z Mohacs Fire Departmen 12:07,8
a bronz si vybojovali hasiči z Prahy s výsledným časom
12:28,0. Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
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chranného zboru v Trenčíne obsadili konečné piate miesto
s časom 12:51,3.
www.sme.sk 02.03.2011
pomocná evidencia 111/1/2011
Juniori Dukly Trenčín porazili dňa 6. marca 2011 v rozhodujúcom piatom zápase juniorov Nitry 2:1 po nájazdoch a postúpili medzi štyri najlepšie tímy a upravili stav série na 3:2.
Juniori Dukly Trenčín nastúpili v zložení - Gašparovič - Staňo, Bagin, Peter Čerešňák, Habšuda, Imrich, Nechala, Gál,
Lehocký - Kuník, Kuffa, Bubela, Palák, Broska, Jakúbek,
Bustin, Adamec, Przygodzki, Ružička, Sládek
V rozhodujúcom stretnutí o postup do semifinále juniorskej
extraligy to bol od úvodu stretnutia súboj trenčianskych útočníkov s nitrianskym
brankárom
Jurajom
Šimbochom, o čom
svedčí aj pomer striel
62:24. Paradoxne sa
však ujali vedenia v 3.
min. hostia z Nitry,
keď ich do vedenia
poslal Daniel Štumpf.
Domácim sa podarilo
vyrovnať až v úvode tretej tretiny Bustinom a keďže gól už
nepadol na rad prišli samostatné nájazdy. V prvej sérii otvoril
skóre Nitran Štumpf, na ktorého presný zásah okamžite odpovedal Emil Bagin. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil v
tretej sérii Jakub Sládek. Absolutórium si zaslúži aj 850 divákov, ktorí vytvorili atmosféru akú vídať na mládežníckych zápasoch sporadicky. Ich semifinálovým súperom budú Košice.
Prvý zápas odohrajú na ľade východniarov 9. marca 2011.
www.sme.sk 06.03.2011
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Rozhodujúci a posledný siedmy hokejový zápas medzi
Slovanom Bratislava a Duklou Trenčín v sezóne 2010/2011 sa
uskutočnil v Bratislave 9. marca 2011. Po šiestich vzájomných
zápasoch bol nerozhodný stav 3:3, preto sa očakávalo, že Slovan vloží všetky svoje sily, aby priklonil na svoju stranu víťazstvo. A skutočne Slovan sa pred vypredaným ružinovským
štadiónom sa od úvodu zápasu zahryzol do svojho súpera. Prvú veľkú príležitosť si v 3. minúte vypracoval Lipiansky, no
Kováč v bráne Dukly si
s touto situáciou dokázal poradiť. O päť minút neskôr sa však už
skóre zmenilo, keď gólový účet stretnutia po
odobrení videorozhodcom otvoril Skokan 1:0. O ďalších 24 sekúnd už viedli belasí
2:0, keď Róbert Huna
spomedzi kruhov vymietol ľavý horný roh trenčianskej svätyne. Slovan aj v ďalšom priebehu tlačil hostí, ktorých však vo
viacerých prípadoch podržal Kováč. Domáci gólman Konrád
sa vyznamenal dve minúty pred prvou sirénou, keď zlikvidoval tutovku Tvrdoňa pri prečíslení dvoch proti jednému.
Do druhého dejstva vstúpili lepšie hostia, ktorí zlepšili korčuľovanie a prevzali iniciatívu. V 27. minúte mohol pridať tretí gól Slovana Skokan, no zakončenie mu nevyšlo a
z následného protiútoku znížil Naurov na 1:2. Jeho gól naštartoval Duklu k bleskovému obratu, keď o ďalších 41 sekúnd
vyrovnal Gašparovič a v závere 28. minúty potrestal Tybor
vylúčenie Nedorosta na 2:3. Po tomto góle si domáca striedačka si vybrala oddychový čas a hoci Slovan potom zlepšil
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svoj herný prejav, jeho šance sa neujali, rovnako ako príležitosť Tybora, ktorý sa rútil sám na Konráda.
Domáci na začiatku tretej tretiny nevyužili presilovú hru,
naopak hostia v 44. minúte podobnú početnú výhodu zužitkovali zásluhou Tybora, pre ktorého to bol druhý presný zásah v
dueli a bolo 2:4. Slovanisti znervózneli, z ich hry sa vytratila
ľahkosť a Dukla pri oslabeniach aj po drvivom tlaku Slovanistov výsledok zápasu uchránila. V 56. minúte mohol definitívny klinec do domácej rakvy domácich zatĺcť Mikula, ale jeho
strelu z ľavej strany zastavila žŕdka. Päťdesiatšesť sekúnd pred
koncom pridal piaty gól Dukly pri domácej power play Blatný
a Trenčín tak dokázal otočiť stav série z 0:3 na 4:3.
Ako padali góly - 8. min. Skokan, 8. min. Róbert Huna, 27.
min. Naurov, 27. min. Gašparovič, 28. min. Tybor, 44. min.
Tybor, 60. min. Blatný.
Rozhodovali - Jeřábek, Šindler - Šefčík, Stano.
Vylúčení - 3:7 na 2 min,
Počet divákov - 3380 (vypredané),
Konečný stav série - 3:4
Hlasy trénerov po zápase :
Zdeno Cíger, tréner Slovana povedal – „Neviem či to môžem povedať na kameru, ale poviem, že sme to posrali. Z výhody sme sa dostali do nevýhody. Ukázali sa naše slabiny.
Nevedeli sme udržať vedenie, zmeniť rytmus hry. Hokej je o
chybách a my sme sa ich dopustili mnoho v tomto dôležitom
zápase, keď sme mali súpera pod kontrolou. Prvá tretina bola z
našej strany ukážková. Ukázalo sa, ale že sa ešte máme veľa
čo učiť. Samozrejme Trenčínu gratulujem. Stálo pri nich aj
šťastie, my sme ho urazili a odrazilo sa to na našej prehre. Život však ide ďalej.“
Dušan Gregor, tréner Trenčína – „Sme nesmierne šťastní,
že za toho stavu sme zdvihli hlavu a otočili zápas. V úvode
sme cítili veľkú zodpovednosť, chýbala nám ľahkosť a Slovan
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išiel do dvojgólového vedenia. O to viac si vážim, že sme dokázali zápas otočiť a vyhrať aj celú sériu. Mužstvo si zaslúži
uznanie, ale rovnako tak aj Slovan. Postup poriadne oslávime
a uvidíme, čo bude ďalej.“
www.sme.sk 09.03.2011
Finále majstrovstiev Slovenska stredných škôl vo futbale,
sa uskutočnili v Senci pôvodne za účasti ôsmich družstiev,
keď družstvo z Trnavy na poslednú chvíľu bez ospravedlnenia
na turnaj neprišlo. Medzi zúčastnenými družstvami hájilo farby Trenčína družstvo Strednej odbornej školy stavebnej Emila
Belluša. Vyraďovacie zápasy chalani zvládli vcelku dobre až na to, že
v priebehu turnaja sa zranili štyria kľúčoví hráči
a v súboji o bronzovú medailu s výborným družstvom z Michaloviec nemali šancu a prehrali 1:8.
družstvo SOŠS z Trenčín
Vo finálovom zápase sa
stretli družstvo z Ružomberka vyhralo nad družstvom Banskej
Bystrice 2:1
www.sme.sk 14.03.2011
V severomoravskom meste Havířov sa konal 17. marca
2011 medzinárodný turnaj stredoeurópskeho pohára v karate
mládeže. Trenčiansky klub Laugaricio sa ho zúčastnil so 14
pretekármi vrátane nováčikov.
V súbornom cvičení kata žiačky vybojovala Zuzana Laudová 3. miesto a Barbora Krajčíková 2. miesto. V kategórii
chlapcov sa vybojoval 1. miesto Juraj Kamenský, 2. miesto
Matej Petrovský.
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V športovom zápase kumite prekvapili hlavne nováčikovia –
v kategórii chlapcov 8-9 roční do 35 kg získal 1. miesto Adam
Michalík, 2. miesto Simon Drobena; 10-11 roční do 40 kg
získal 2. miesto Michal
Šťastný;
v kategórii
chlapcov nad +40 kg
získal 2. miesto Lukas
Nedveď;
v kategórii
chlapcov 12-13 rokov
nad +45 kg získal 2.
miesto Martin Masár;
pod -45 kg získal 1.
miesto Juraj Kamenský 2. miesto Jakub Polák, v kategórii
chlapcov pod -50 kg získal 2. miesto Matej Petrovský;
v kategórii dievčat pod -40 kg získala 2. miesto Zuzana Laudová; v kategórii dievčat pod -35 kg získala 1. miesto Barbora Krajčíková; v kategórii seniorov bez rozdielu hmotnosti
získali 1. miesto Peter Kumičík, 2. miesto Jaroslav Bacovský a 3. miesto Martin Mrázik. Karate klub Laugaricio si z
Havířova si priniesol 17 medailí.
vlastné poznámky
www.sme.sk 17.03.2011
pomocná evidencia 161/1/2011
V piatok 18. marca 2011 na trenčianskom zimnom štadióne
pred 6.500 divákmi padlo
rozhodnutie, kto bude víťazom semifinálového stretnutia a tým aj postupujúceho do finále play-off. Už
75. sekunde zápasu Košičan Gron z čista - jasna
strelil úvodný gól, čím hos505

tia vyrazili súperovi tromfy z rúk. Domáci sa však z tejto sprchy dokázali otriasť a v 10. min využitou presilovkou vyrovnali zásluhou Melichárkovej presnej strely spomedzi kruhov.
Košice vedomé si svojej sily neváhali s odpoveďou a v 12.
min im aktívny Gron po skvelej individuálnej akcii vrátil stratený náskok. Do druhej dvadsaťminútovky vtrhli hostia ako
uragán a zužitkovali početnú prevahu, keď Tabačkovu strelu
od modrej čiary tečoval Zálešák. Sebavedomí východniari na
ľade dominovali a jednu z viacerých rýchlych kombinácií
v útočnom pásme zakončil v 29. min počas presilovky Vorel
a prinútil trenčianskych brankárov k výmene. Po tomto zlomovom momente už napätie v súboji opadlo. Trenčania napriek snahe nedokázali silného protivníka prevýšiť. V 39. min
Košice využili ďalšiu početnú výhodu a bleskovú kombináciu
korunoval gólom do odkrytej bránky zblízka Miklík. O víťazovi tak bolo rozhodnuté a v záverečnej tretine sa korektný
zápas vo vynikajúcej atmosfére už iba dohrával. Napriek tomu
obe mužstvá nepoľavili z nasadenia a až do konca bavili obecenstvo. Košice boli v celej semifinálovej sérii lepšie a zaslúžene už po štyroch zápasoch postúpili do finále. Zápas sa
skončil 1:5 v prospech HC Košice a výsledok semifinálovej
série sa skončil 0:4. Po zápase zhodnotili svoje družstvá obaja
tréneri:
Dušan Gregor (tréner Trenčína): „Môžem skonštatovať, že
sme v tejto sérii ukázali dobrú hokejovú tvár,
ale Košice boli jednoducho nad naše sily.
Dosiahli sme v tejto
sezóne s mužstvom
pekný výsledok a aj
preto mi počas tohto
zápasu behali po chrbte
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zimomriavky z toho, akú výbornú atmosféru dokázali diváci vytvoriť. Fanúšikovia v Trenčíne opäť ukázali, ako veľmi majú hokej radi. Košiciam gratulujem k postupu do finále a želám im zisk majstrovského titulu.“
- Rostislav Čada (tréner Košíc): „Výsledok semifinálovej
série síce vyznieva jednoznačne, ale vôbec to nebolo také
jednoduché. Snáď s výnimkou prvého zápasu to boli vyrovnané a bojovné súboje a nás samozrejme veľmi teší, že
sme v nich boli úspešnejší. Musím vysoko vyzdvihnúť korektnosť prostredia i prístup nášho súpera, pretože sa nám
nezranili žiadni hráči, čo je pre nás pred finálovou sériou
veľmi dôležité.“
www.sme.sk 19.03.2011
Dorastenci hokejového družstva Dukly Trenčín zohrali dňa
29. marca 2011 rozhodujúci tretí zápas s dorastencami HK
Zvolen na domácom zimnom štadióne na Sihoti. Prvá tretina
priniesla opatrný hokej a brankári zasahovali väčšinou len po
strelách z diaľky. Skóre otvoril sekundu pred koncom prvej
časti Daňo, keď využil presilovku. Vyrazený puk po strele Jakúbeka už nemal mladý trenčiansky útočník problém dopraviť
do odkrytej bránky. V druhej tretine začali lepšie domáci, z
čoho rezultoval aj druhý gól Brosku a priniesol na hokejky
Dukly väčší kľud. Trenčania mali aj šance na poistenie vedenia, no Zvolenčanov podržal gólman Jelen. V závere tretiny
ožili aj hostia a čoraz viac sa musel potiť aj Gašparovič v domácej bránke. Viaceré príležitosti Zvolenčanov volali po góle,
no ujal sa nakoniec až pokus Urgasa. Prišlo to opäť v samotnom závere tretiny, keď Daňo nevyhodil puk z obranného
pásma a Fekiač šikovne poslal pred bránku Urgasovi, ktorý
zakončoval už do odkrytej svätyne. V tretej časti mali možnosti na strelenie gólu oba tímy. Najmä v presilových hrách.
Domáci Jakúbek či Bagin nedokázali poistiť vedenie Dukly,
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čo v záverečnom tlaku potrestal súper gólom Zošiaka, ktorý
prišiel už počas hry bez brankára, ku ktorej sa hostia odhodlali. Povzbudení
vyrovnaním
začali Zvolenčania
lepšie
i predĺženie zápasu a vytvorili
veľké
vetry
pred bránkou
Dukly,
čo
z družstva hostí Hraško využil, keď gólman Dukly sa nestihol
vrátiť do bránky po predchádzajúcej spletitej situácii. Po jeho
gólovej strele vypukla na ľade zvolenská nespútaná radosť zo
zisku bronzových medailí, o ktoré bojoval hosťujúci tím podstatne viac, ako hráči Dukly. Zápas sa skončil 2:3 v prospech
družstva Zvolena.
www.dukla.sk 30.03.2011
pomocná evidencia 186/1/2011
Dňa 30. marca 2011 pokúsili o šťastie v treťom rozhodujúcom zápase dorastenci - hokejisti Dukly
Trenčín so svojimi
rovesníkmi s HK Košice na domácej pôde
v Trenčíne. Od úvodu
stretnutia sa hral kvalitný hokej, plný rýchlosti a fyzického nasadenia. Šance sa rodili ojedinele, Daňo
trafil tyčku, v ďalšom nájazde ho vychytal Okoličány. Pokusy
Košičanov Gernáta a Boltuna brankár Nagy vyriešil. Prvá tretina gól nepriniesla, viac príležitostí na jeho strelenie mal do508

máci tím, no Okoličány bol oporou svojho družstva. V druhej
tretine sa ujali Košičania vedenia, keď sa presadil strelou z
otočky Vaško. Hostia tak dostali potrebný pokoj na hokejky,
Dukla musela zvýšiť útočnú aktivitu. Daňo opäť pred hosťujúcou bránkou neuspel. Pred trenčianskou bránkou neuspeli ani
Pinďár a Stupeň, domáci tím horúce chvíle pred bránkou prečkali. V polovici zápasu dostal skvelý pas do jazdy Podsedlý,
no jeho samostatný únik Nagy zlikvidoval. Blízko k vyrovnaniu bol Záborský, no jeho pokus po akcii celého útoku bravúrne lapačkou pokryl Okoličány. Nedáš - dostaneš. Naplnilo sa
to opäť aj v tomto zápase. Dukla svoju čistú šancu nepremenila, na druhej strane výborne zakombinoval útok Košičanov, a
Hinďoš po Podsedlého priťuknutí strieľal do odkrytej bránky.
Dvojgólové vedenie Košičanov ukľudnilo, vzápätí hrali oslabenie, a aj pri ňom dokázali streliť gól. Baginovo zaváhanie
využil Hinďoš a strelil švihom svoj druhý gól v zápase.
V tretej tretine sa hostia zamerali na bránenie svojho luxusného náskoku, Dukla vrhla všetky sily do útoku. Záborského
gól ešte neplatil pre prihrávku rukou, onedlho však už prišiel
trenčiansky presný zásah. Baginovu prihrávku stlmil pred
bránkou Koyš a prihral voľnému Bulišovi, ktorý znížil. Trenčanov gól posmelil a mali aj ďalšie príležitosti na zdramatizovanie stretnutia. Daňo, Bagin, Stantien ani Buliš však v dobrých pozíciách brankára hostí neprekonali a tak po zápase vypukla na košickej strane obrovská radosť zo zisku majstrovského titulu. Smutní hokejisti z Trenčína si prevzali strieborné
medaily.
Tréner Dukly Trenčín Róbert Kaláber po zápase zhodnotil
výkon svojich zverencov „Zápas mal veľmi dobrú úroveň. Od
začiatku sa hralo vo veľkom tempe, s obrovským dôrazom na
oboch stranách. Začiatok bol trošku opatrnejší, postupne sa
hra otvorila a doplatili sme na to my, keď sme dostali prvý
gól. Šance sme mali aj my, no nedali sme, strhlo nás to k
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útočnému prejavu, ktorý hostia nemilosrdne trestali. Na začiatku tretej tretiny sme si povedali, že už nemáme čo stratiť,
dali sme relatívne rýchlo gól, vrhli sme všetky sily do útoku,
no dnes nám nebolo súdené zápas dotiahnuť. Mrzí nás aj
dnešný zápas, ale myslím si, že finále sme si prehrali v prvom
zápase, kedy sme boli jednoznačne lepší, ale nedokázali sme
streliť gól. Súperovi gratulujeme k titulu, my sme skončili
druhí, ale chlapci sa nemajú za čo hanbiť, tak v dnešnom zápase, ako aj z pohľadu celej sezóny.“
www.hkdukla.sk 30.03.2011
pomocná evidencia 189/1/2011
Dňa 28. marca 2011 vyhodnotili Majstrovstvá oblasti Trenčianskeho kraja v ľadovom hokeji. Víťazom sa vďaka lepším
vzájomným zápasom stala Dubnica nad Váhom.
V hodnotiacej správe bolo konštatované, že sezóne
2010/2011 sa do Oblastných majstrovstiev Trenčianskeho
kraja v ľadovom hokeji zapojilo sedem mužstiev. Súťaž bola
riadená športovo-technickou komisiou, ktorej
predsedom bol Karol
Žuffa. Spočiatku boli
problémy s prihláškami
do súťaže, lebo v termíne do 31. augusta 2010
sa prihlásili do nej iba
štyri družstvá – Trenčianske Teplice, Dubnica, Považská Bystrica a Trenčín. Dodatočne na zahajujúcej
schôdzi podali prihlášku aj družstvá z Púchova, Nového Mesta
a Ilavy.
Športovo-technická komisia previedla vylosovanie. Komisia bola nútená v priebehu súťaže riešiť dve predčasné ukon510

čenia zápasov – Dubnice s Púchovom a Dubnice s Trenčianskymi Teplicami.
Víťazom súťaže sa napokon stalo mužstvo Old Foxes
Dubnica nad Váhom. O umiestnení na prvom a druhom
mieste rozhodli vzájomné zápasy. Keďže sa zástupcovia Dubnice nedostavili, víťazný pohár im bude odovzdaný dodatočne.
Konečná tabuľka:
1. Dubnica 12 9 1 2 103:51 19
2. Trenčianske Teplice 12 9 1 2 105:45 19
3. Nové Mesto 12 9 0 3 74:50 18
4. Trenčín 12 6 0 6 71:75 12
5. Púchov 12 5 0 7 63:63 10
6. Pov. Bystrica 12 1 0 11 51:114 2
7. Ilava 12 1 0 11 43:122 2
Činnosť súťaže počas celého obdobia riadili komisie:
1) športovo technická komisia: Karol Žuffa,
2) komisia rozhodcov: Miroslav Gröger,
3) disciplinárna komisia: Jozef Pecko,
4) predseda zväzu: Rudolf Juris,
5) podpredseda zväzu: Peter Ďurina,
6) matričná komisia: Michal Ondruš.
www.sme.sk 04.04.2011
pomocná evidencia 194/1/2011
Na majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji mužov,
žien a masters v Trenčíne dňa 9. apríla 2011 dosiahli najlepších výsledkov títo pretekári:
kategória mužov
- kategória do 59 kg:
1. Milan Gombár - Bánovce nad Bebravou 520 kg
2. Štefan Kolšovský - Prešov 502, 5 kg
- kategória do 66 kg:
1. Michal Osuský - Častá 172,5 kg
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- kategória do 74 kg:
1. Miroslav Vlžák 622,5 kg
2. Peter Búrik 552,5 kg
3. Peter Nemček - všetci Sliače 535 kg
- kategória do 83 kg:
1. Pavol Sliž - Svätoplukovo 715 kg
2. Michal Majerech - Zlatníky 655 kg
3. Michal Demeter 655 kg - Svätoplukovo
- kategória do 93 kg:
1. Pavol Varchola - Bardejov 840 kg
2. Tomáš Malinovský - Častá 692,5 kg
3. Patrik Halai - Pen Gym Bratislava 610 kg
- kategória do 105 kg:
1. Peter Oušonka – Bardejov - 915 kg
2. Tomáš Haršány - Častá 857,5 kg
3. Marek Markuš - Trenčín 715 kg
- kategória do 120 kg:
1. Marek Straka - Senica 830 kg
2. Milan Ondrejkovič - Častá 822,5 kg
3. Ladislav Kovács - Galanta 720 kg
- kategória nad 120 kg:
1. Dušan Černák - Častá 875 kg
2. Mário Šedivý - Zlatníky 855 kg
3. Miloš Dobšovič Častá 845 kg
kategória ženy:
- kategória do 52 kg: 1. Monika Gavorniková - Senica 390
kg
- kategória do 57 kg: 1. Simona Vráblová - Častá 322,5 kg
- kategória do 63 kg: 1. Iveta Jurčíková - Zlatníky 337,5 kg
www.sme.sk 12.04.2011
pomocná evidencia 210/1/2011
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V Novom Bore sa konal 11. ročník medzinárodného turnaja
v karate mládeže, ktorý hostil vo
veľkej športovej hale cez 400 pretekárov z Českej republiky, Poľska a Nemecka.
Ako jediný klub zo Slovenska
štartovali pretekári z trenčianskeho klubu Laugaricio. Tréner
Dušan Hajmach spoliehal na svojich zverencov hlavne v športovom zápase kumite, kde vybojovali tieto výsledky:
- kategória dorastenci do 55 kg:
1. Vlček Libor,
- kategória mladší žiaci do 35 kg:
3. Michalík Adam, 4.Hozlár Tomáš,
- starší žiaci do 45 kg:
3. Nedveď Lukáš,
- kategória žiačky do 35 kg:
4. Krajčíkova Barbora.
www.sme.sk 11.04.2011
pomocná evidencia 211/1/2011
Medzinárodného turnaja Ostrava karate open 2011
v dňoch 16 a 17. apríla 2011 sa zúčastnilo v ostravskej športovej hale cez 250 pretekárov z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Medzi pretekármi boli aj mladí karatisti z trenčianskeho klubu Laugaricio, ktorí si vybojovali miesta na stupni
víťazov nielen v kategórii športový zápas kumite, ale aj
v súbornom cvičení kata. Mladí karatisti z Laugaricia Trenčín
si z Ostravy priniesli štrnásť medailí:
- kategória chlapci kata:
osemroční: 2. miesto Adam Michalík,
deväťroční: 1. Tomáš Hozlár, 2. Simon Drobena,
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desaťroční: 2. Lukáš Nedveď,
dvanásťroční: 1. Matej Petrovský.
- kategória dievčatá kata:
desaťročné: 3. Barbora Krajčíková,
- kategória chlapci kumite:
osemroční: 1. Adam Michalík,
deväťroční: 1. Simon Drobena, 2. Tomáš Hozlár,
desaťroční: 1. Lukáš Nedveď,
jedenásťroční: 2. Michal Šťastný,
dvanásťroční: 3. Matej Petrovský,
- kategória dievčatá kumite:
desaťročné: 1. Barbora Krajčíková,
dvanásťročné: 2. Zuzana Laudová.
www.sme.sk 17. 4. 2011
pomocná evidencia 2201/2011
V dňoch 16. a 17. apríla 2011 sa
v Pobedime konali Majstrovstvá
Trenčianskeho kraja v kolkoch. Najviac kovov si na svoje konto pripísali kolkári z Trenčína. Počas dvoch
dní sa predstavilo takmer 70 nadšencov tohto športu, ktorí si zabezpečili účasť na kvalifikačnom podujatí, ktoré predurčuje štyroch najlepších v každej vekovej kategórii postupom na Majstrovstvá Slovenska
v kolkoch jednotlivcov, ktoré sa
uskutočnia v prvej polovici mája 2011.
Najviac medailí – 12 získal Trenčiansky kolkársky klub
Trenčín, druhý Kolkársky klub Pobedim o polovicu menej 6
medailí, štyri cenné kovy si odniesli kolkári a kolkárky Mest-
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ského kolkárskeho klubu Stará Turá a jediný bronzovú medailu získal Závodný kolkársky klub Nové Mesto nad Váhom.
Výsledky:
- kategória muži:
1. Marek Chrenko (TKK Trenčín) 632 b.,
2. Ivan Žitňanský (KK Pobedim) 603 b.,
3.Marián Huba (TKK Trenčín) 601 b.
4. Anton Šujan (BKK Bánovce nad Bebravou) 595 b.
Poznámka: prví štyria pretekári v každej vekovej kategórii
si vybojovali postup na Majstrovstvá - Slovenskej republiky
- kategória juniori:
1. Jozef Mrekaj (KK Pobedim) 580 b.,
2. Tomáš Janso (MKK Stará Turá) 579 b.,
3. Michal Smatana (ZKK Nové Mesto nad Váhom) 579
4. Peter Nemček 578 b.,
- kategória dorastenci:
1. Jakub Kičinko (TKK Trenčín) 579 b.,
2. Damian Bielik (KK Pobedim) 572 b.,
3. Martin Ševčík (TKK Trenčín) 552 b.,
4. Michal Vajer (KK Pobedim) 548 b.,
- kategória žiaci:
1. Viktor Fursten 246 b.,
2. Ján Štefánek (obaja TKK Trenčín) 213 b.,
3. Oliver Miklovič (KK Pobedim) 202 b.,
4. Filip Lehuta (MKK Stará Turá) 189 b.
- kategória ženy:
1. Elena Furstenová (TKK Trenčín) 535 b.,
2. Lenka Gordíková 529 b.,
3. Emília Hochelová (obe z MKK Stará Turá) 526 b.,
4. Janka Bošňáková (TKK Trenčín) 524 b.
- kategória juniorky:
1. Lucia VAR-Sányiová (TKK Trenčín) 539 bodov.
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- kategória dorastenky:
1. Alexandra Zubáková (TKK Trenčín) 529 b.,
2. Johanka Kičinková (TKK Trenčín) 515 b.,
3. Terézia Magdolenová (TKK Trenčín) 511 b.
- kategória žiačky:
1. Adriana Miklovičová (KK Pobedim) 264 b.,
2. Simona Moravcová (MKK Stará Turá) 192 b.,
3. Adriana Plichtová (KK Pobedim) 185 b.,
4. Ivana Janigová (MKK Stará Turá) 164 b.
www.sme.sk 18.04.2011
pomocná evidencia 226/1/2011
Dňa 16. apríla 2011 sa v Trenčianskom Jastrabí uskutočnili
Majstrovstvá v stolnom tenise oblasti Trenčín detí do 14
rokov, ktorých sa zúčastnilo 16 chlapcov a dievčat.
- kategória chlapci - jednotlivci:
1. Milan Gajdoš (Trenčianske Jastrabie),
2. Anton Palúš (Kubran Trenčín),
3. Alexander Hudec (Kubran Trenčín)
- kategória chlapci - štvorhra:
1. Gajdoš – Palúš,
2. Gieci, Hudec, 3. Štefko, Feiler
3. Malec – Šebáň
- kategória dievčatá - jednotlivci:
1. Alžbeta Bulíková (Tr. Jastrabie),
2. Daniela Gurínová (Tr. Jastrabie),
3. Henrieta Paláková (Kubran Trenčín)
- kategória dievčatá - štvorhra:
1. Bulíková – Floreková,
2. Paláková – Pružincová,
3. Mikulová – Gurínová a Matušková – Mutňanská
- kategória - miešaná štvorhra:
1. Floreková – Malec,
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2. Bulíková – Gajdoš,
3. Gurínová – Šebáň,
www.sme.sk 18.04.2011
Florbalisti 1. FBC Trenčín sa po dvoch sezónach vrátili na
vrchol. Po výbornej základnej časti pokračovali v kvalitných
výkonoch aj počas play-off, čo vyvrcholilo finálovou sériou
s Hurikánom Bratislava. V rozho-dujúcom štvrtom finálovom
zápase 17. apríla 2011 rozhodnutie nepadlo v riadnom čase,
lebo skončilo nerozhodne 2:2, ale ani v predĺžení. Rozhodnutie padlo až v trestných strieľaniach zásluhou trenčianskych
hráčov Seriša a Lamačku, kým bratislavskí hráči premenili len
jeden raz.
I keď záver prebehol podľa predstáv trénera Miroslava Ságu, rozbeh do uplynulej sezóny družstvom 1. FBC bol nevydareným. Postupom času však
výkony
hráči
naberali stúpajúcu tendenciu.
V základnej časti si na svoje
konto pripísali
16 víťazstiev,
dve remízy s
Dragons Bratislava a ATU Košice a rovnaký počet prehier s Hurikánom
Bratislava a s Grasshoppers Žilina. Florbalisti 1. FBC napokon
vyhrali základnú časť o tri body pred ATU Košice a vo štvrťfinálovej sérii sa stretli s neďalekou Novou Dubnicou. „Slovenská florbalová extraliga má stúpajúcu úroveň, ale potrebnou kvalitou ovplývajú zatiaľ iba mužstvá po šieste miesto.
Novodubničania podali síce snaživý výkon, ale výsledky, kto517

ré sme s nimi dosiahli hovoria sami za seba,“ zhodnotil štvrťfinálovú sériu tréner Miroslav Sága.
V semifinálových bojoch nastúpili Trenčania proti súperovi
z inej výkonnostnej kategórie – Dragons Bratislava. Po úvodných dvoch domácich stretnutiach viedli 2:0. Prvé zaváhanie
v play-off prišlo v treťom stretnutí na palubovke v Bratislave,
ale reparát 1. FBC vyšiel a tak sa radovali z postupu do finále
cez majstra Slovenska. A tak vo finálovej sérii sa stretli
s ďalším z bratislavských klubov – Hurikán Bratislava.
Finále v tomto zložení sa už raz odohralo. Pred troma rokmi sa zo zlatých medailí a pohára tešili florbalisti z hlavného
mesta. Emóciami nabité duely napokon po fyzickej, ale hlavne
psychickej stránke zvládli lepšie Trenčania, a tak sa právom
tešili z druhého titulu majstrov Slovenska. Škvrnou na finálovej sérii bolo jej absolútne vyvrcholenie, keď si víťazi a porazení museli zájsť pre pohár a medaile na Slovenský florbalový
zväz.
„Sme radi, že sa nám po dvoch rokoch podarilo prinavrátiť
trenčiansky florbal tam, kde patrí. Poďakovanie patrí aj divákom, ktorí nás počas celej sezóny, no najmä v ťažkých zápasoch play-off neúnavne povzbudzovali. Absolutórium si zaslúži celý kolektív hráčov, ktorí do sezóny zasiahli na čele
s Kovalčíkom, Lamačkom, Strakom a Serišom. Každý z nich
prispel svojim dielom k spoločnému úspechu,“ zhodnotil
uplynulý ročník Miroslav Sága.
Štvrťfinále: 1. FBC Trenčín – Nová Dubnica 3:0 (7:4,
17:6, 13:3), semifinále: 1. FBC – Dragons Bratislava 3:1 (8:6,
5:0, 2:3, 7:2), finále: 1. FBC – Hurikán Bratislava 3:1 (7:4,
6:4, 4:6, 3:2)
www.sme.sk 25.04.2011
pomocná evidencia 233/1/2011

518

Predseda Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH odovzdal dňa 18. apríla
2011
pretekársky
kajak pre Centrum
olympijskej prípravy, ktoré pôsobí pri
Športovom gymnáziu v Trenčíne. Mladí kanoisti z tohto centra dosahujú dlhodobo vynikajúce výsledky na domácich i zahraničných podujatiach. Na Majstrovstvách Európy juniorov v kanoistike v
Moskve v roku 2010 dosiahli skvelý výsledok v podobe dvoch
tretích miest v K-2 a v K-4. Preto sa Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodol spolufinancovať pretekársku loď,
ktorej cena je 1690 euro. Nový kajak má dĺžku 5,20 m a váži
12 kg. Na stretnutí u predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja sa zúčastnili riaditeľ Športového gymnázia v Trenčíne
Mgr. Jozef Pšenka, vedúci Centra olympijskej prípravy PaedDr. Jozef Kravec, vedúci tréner Mgr. Rastislav Kužel a
organizačný pracovník Centra olympijskej prípravy Štefan
Chmel. Predseda Tren-čianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH vyslovil v závere stretnutia želanie, aby nová loď pomohla mladým kanoistom k ďalším
skvelým výsledkom na domácich i medzinárodných súťažiach.
www.tsk.sk 18. apríla 2011
pomocná evidencia 229/1/2011
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Mesto Trenčín tak ako po minulé roky ocenilo najlepších
športovcov v meste. V Trenčíne pôsobí 70 športových klubov
a telovýchovných jednôt, v ktorých športuje okolo sedem tisíc
ľudí. Pamätné listy z rúk primátora Mgr. Richarda Rybníčka
si za reprezentáciu mesta v minulom roku 2010 prebrali dňa
18. apríla 2011 devätnásti športovci. Za ocenených športovcov
poďakoval vzpierač Jozef Gabrhel slovami „sme hrdí, že reprezentujeme mesto Trenčín a našu krajinu. Ďakujeme sa mestu Trenčín a primátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi za ocenenia. Dúfame, že do budúcna bude mesto podporovať aj naďalej najmä mladých športovcov.“
Mgr. Richard Rybníček sa oceneným poďakoval za šírenie
dobré mena
mesta. „Šport
je
jedno
z odvetví, kde
ak sa nedodržujú pravidlá
a sebadisciplína, úspech sa nedostaví. Trenčín je mestom
športu a popri kultúre sú športovci najlepšou reklamou pre
mesto,“ povedal primátor a dodal, že napriek zlému stavu
mestských financií sa mesto bude snažiť hľadať cesty na podporu športu.
Najlepší športovci za rok 2010 - juniorská kategória
- Mirka Kopúňová – Karate klub Ekonóm
Trenčín
Získala 3. miesto v kategórii kumite na Majstrovstvách Európy kadetov a juniorov v Novo
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Sade (Srbsko). V roku 2010 sa stala zároveň víťazkou Stredoeurópskej ligy a Slovenského pohára v kategórii kumite
kadetiek.
Dagmar Kubinská – Karate klub Ekonóm Trenčín
Získala 1. miesto v kumite na Majstrovstvách
Európy juniorov v tureckom Izmire v kategórii do 60 kg. Na Majstrovstvách sveta univerzít v Podgorici (Čierna Hora) získala 3. miesto
v kumite, v kategórii do 61 kg. Na Majstrovstvách Európy v
Aténach (Grécko)v kumite získala 7. miesto.
Pavol Svrček – Vzpieračský klub Kofi
Získal titul akademického majstra sveta na Taiwane v trhu v kategórii do 85 kg výkonom
152 kg. Získal akademického majstra sveta na
Taiwane v dvojboji v kategórii do 85 kg výkonom 327 kg. Získal 8. miesto na Majstrovstvách Európy seniorov v Minsku v dvojboji v kategórii do
85 kg. Stal majstrom Slovenska na rok 2010 v dvojboji v kategórii do 94 kg .
Eleonóra Gogorová – vzpieračský klub Kofi
Získala 3. miesto na Majstrovstvách Európy
juniorov na Cypre v nadhode výkonom 96 kg.
Získala titul majsterky Slovenska žien
a junioriek v Košiciach v dvojboji výkonom
171 kg.
Mariana Holbová – Asociácia Fitness Gabrhel Trenčín
Získala 2. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v ukrajinskom meste Doneck v kategórii
fitness do 163 cm. Získala 3. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v Antalyi (Turecko), v kategórii body fitness do 163 cm
Adela Ondrejovičová – Fitness centrum Jarábek
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Získala 1. miesto na Majstrovstvách Európy v Donecku, (Ukrajina), absolútna majsterka v body fitness junioriek nad 163 cm.
Získala 3. miesto na Majstrovstvách sveta
juniorov Antalya (Turecko) v body fitness
nad 163 cm.
- Tomáš Zigo, Marcel Virga – Kanoistický klub TTS a TJ
Slávia športová škola Trenčín
Dvojica získala 3 miesto na Majstrovstvách Európy
v Moskve v juniorskej kategórii K-2, na trati 200 m.
- Jakub Dušička, Barbora Moravčíková – ŠK Dračia Légia
Trenčín
Získali 1. miesto na Majstrovstvách Európy dračích lodí
v Amsterdame v kategória juniorov do 23 rokov - na tratiach
200 m, 500 m, 2000 m. Získali 1. miesto na Majstrovstvách
Európy dračích lodí v Amsterdame v kategória juniorov mix
do 23 rokov na tratiach 200 m, 500 m, 2000 m.
Najlepší športovci za rok 2010 – kategória dospelých
- MUDr. Jozef Gabrhel, CSc. – Asociácia Fitness Gabrhel
Trenčín
Získal titul Majstra sveta v Poľskom Ciechanowe v kategórii
veteránov masters do 77 kg.
- Branislav Golier – Asociácia Fitness Gabrhel Trenčín
Získal 4. miesto na Svetovom pohári najsilnejších mužov sveta v Bratislave. Získal 6.
miesto na Svetovom pohári najsilnejších
mužov sveta na Ukrajine. Získal 8. miesto na
Medzinárodných majstrovstvách silných
mužov v Iráne. Získal 9. miesto v celkovom hodnotení
Strongman Champions League.
- Ing. Helena Režná – Cech zlatokopov Trenčín
Získala 3. miesto na Majstrovstvách sveta v
Zlatých horách (Česká republika) ako členka 5
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členného národného teamu Slovenskej republiky. Získala 4.
miesto získala na týchto Majstrovstvách sveta ako členka 5
členného teamu Aurum – Trenčín.
- Mgr. Boris Vittek pilot, Ing. Martin Nevidzan navigátor z
Aeroklubu Trenčín a Klub navigačného lietania Air sympatia Trenčín.
Získali 5. miesto na 17. Majstrovstvách sveta v leteckej rally, v
súťaži národných teamov v Dubnici
nad Váhom. Získali 3. miesto na
medzinárodných
majstrovstvách
Slovenskej republiky v leteckej rally
- Peter Vašíček, Miroslav Lipovský – Športový klub nepočujúcich Trenčín
Získali 2. miesto vo štvorhre na
Medzinárodnom bedmintonovom
turnaji nepočujúcich v Stockholme.
Získali 1. miesto vo štvorhre na
Medzinárodnom bedmintonovom
turnaji nepočujúcich vo Viedni.
Miroslav Lipovský získal na tomto turnaji aj 2. miesto vo
dvojhre. Získali 9. miesto vo štvorhre na Majstrovstvách
Európy v bedmintone nepočujúcich v Sofii.
- Simona Brecíková, Róbert Pavlík – Tanečný klub Dukla
Trenčín
Získali 7. miesto na Svetovom pohári v Číne. Získali 1. miesto a titul
majstra Slovenskej republiky v kategórii dospelých, čím sa stali už
trojnásobným majstrom Slovenskej
Republiky.
www.trencin.sk 18.04.2011
pomocná evidencia 236/1/2011
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Futbalisti AS Trenčín si dňa 23. apríla 2011 víťazstvom 2:1
nad posledným družstvom z Púchova zabezpečili účasť
v Corgoň lige. Mužstvo okolo trénera Adriána Guľu dosiahlo
sedem kôl pred koncom súťažného ročníka nedostihnuteľný
dvadsaťpäťbodový náskok.
Trenčania sa v súboji s posledným tímom ligovej tabuľky
natrápili azda viac, ako sami čakali. Zápasom sa potvrdilo, že
posledný zápas býva častokrát ťažší, ako by samotní aktéri
očakávali. „Priznávam, boli sme zviazaní chuťou zvíťaziť
a vidinou troch bodov, ktoré by nám už s určitosťou zabezpečili postup medzi futbalovú elitu. Aj keď sa nám nie celkom
darilo, napokon sme v stretnutí prekročili vlastný tieň. Toto
mužstvo si postup zaslúži, pretože má svoju kvalitu a silu.
Máme medzi sebou snajpera menom David Depetris, ktorý doteraz vsietil úctyhodných 29 gólov. Dovolím si tvrdiť, že on
nám vykopal postup. Súperovými obranami nenávidený
a trenčianskymi fanúšikmi milovaný David Depetris zažil
v súčasnosti najvydarenejšiu sezónu. On bol v ceste za spoločným úspechom tým najdôležitejším článkom,“ povedal po
záverečnom hvizde hlavného rozhodcu najstarší a zároveň najskúsenejší hráč kádra AS Trenčín Martin Ševela, ktorý pred
piatimi rokmi zažil podobný pocit, keď postupoval naspäť do
najvyššej súťaže so Slovanom Bratislava.
Futbalisti Trenčína
sa držali na čele ligového pelotónu od začiatku sezóny. Už po
jesennej časti mali pohodlný trinásťbodový
náskok, ktorý sa im
podarilo v priebehu jari takmer zdvojnásobiť. „Tréner nám od
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začiatku sezóny prízvukoval, že dôležité je chytiť sa na začiatku. Dostali sme sa na víťaznú vlnu a držíme sa jej až doteraz.
Kvalita a sila nášho kádra bola vždy na našej strane a nikdy
sme si nepripúšťali, že by sme mali v lige vážneho konkurenta
a sústredili sme sa iba na naše výkony,“ opísal sezónu kapitán
AS Trenčín Martin Ševela.
„Cítim sa skvelo“ povedal David Depetris. „Od začiatku
sme s chalanmi šli za spoločným cieľom, ktorý sa nám podarilo doviesť do konca už sedem zápasov pred koncom ročníka,“
žiaril spokojnosťou rodák z Argentíny a pokračoval: „chcel by
som sa v prvom rade poďakovať mojim spoluhráčom, bez ktorých pomoci by som nedal toľko gólov. Za oporu a podporu
priateľke a všetkým kamarátom. Škoda, že tu nemohol byť
otec s bratmi. Aj oni sa veľmi tešia z nášho úspechu.
A samozrejme, všetky góly by som venoval zosnulej mame,
ktorá sa na mňa pozerá zhora.“
www.sme.sk 25.04.2011
pomocná evidencia 234/1/2011
Veľké mestá na Slovensku umožnili na verejných priestranstvách sledovať svojím občanom na veľkoplošným obrazovkám zápasy svetového šampionátu v hokeji od 29. apríla
2011. Takúto možnosť umožnili organizátori aj v bašte ľadového hokeja v Trenčíne, keď všetky náklady súvisiace
s vysielaním prenosov znášal súkromný subjekt, ktorý akciu
s mestom spoluorganizoval. Zápasy sa vysielali každý deň
o 16,15 h a o 20,15 h. Keďže v čase od 18,00 h bývajú
v Piaristickom kostole sväté omše, správca kostola posunul ich
začiatok počas majstrovstiev na 19. h, kedy bola vo vysielaní
hodinová pauza a na obrazovke sa vysielali len reklamné spoty
bez zvuku. Občerstvenie televíznych divákov zabezpečovali
na Mierovom námestí rozostavené stánky s občerstvením.
vlastné poznámky
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V športovej hale na Pasienkoch v Bratislave sa dňa 30. apríla 2011 konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v kulturistike. V kategórii klasická kulturistika
reprezentoval pretekár Roman Kováč z Fitnesscentra P+D Jarábek Trenčín – Juh.
Tento 21-ročný nádejný kulturista bojoval
v zlúčenej kategórii s 23 pretekármi, vekovo staršími a objemnejšími. Po eliminácii
postúpil do druhého kola a v záverečnom
hodnotení vo svojej výškovej kategórii obsadil šieste miesto. Roman Kováč je však
pretekár, ktorý vo svojej prvej súťaži Grand Prix Dubnica získal zlato. V tento deň začali majstrovstvá sveta v hokeji
a víťazom odovzdal medaily hokejový reprezentant Slovenska
Pavol Demitra. Poctou pre Slovensko bola účasť prezidenta
celosvetovej IFBB Rafaela Santoju a dokonca prišiel vzhliadnuť kulturistické zápolenie aj prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič. Vyjadril sa, že medzinárodné úspechy
v kulturistike a fitness stavajú tieto športy medzi najúspešnejšie v republike.
www.sme.sk 03.05.2011
pomocná evidencia /1/2011
Majstrami Slovenska v bedmintone sa dňa 1. mája 2011
stali na 45. Majstrovstvách Slovenskej republiky v Trenčíne
vo dvojhrách Jarolím Vícen zo Spojov Bratislava a Monika
Fašungová z domáceho tímu CEVA Trenčín. Monika Fašungová na tróne určeného pre majsterku Slovesnej republiky nahradila Ivanu Kubíkovú po výhre nad Zuzanou Orlovskou 2:1.
Jarolím Vícen zasadol na trón po Michalovi Matejkovi (MŠport Trenčín), ktorému ho finále skrečoval oddielový kolega
Marián Šulko. Vo štvorhre mužov obhájil titul Pavel Mečár
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zo Žiliny, s Ladislavom Tomčkom, keď zdolali v boji o zlato
druhý nasadený pár Marián Smrek, Vladimír Závada (obaja
BC Prešov) 2:0. Štvorhra žien sa stala korisťou Barbory Bobrovskej a Zuzany Orlovskej (Lokomotíva Košice, BC Prešov), keď vo finále vyhrali nad Nikoletou Bálintovou a Janou
Fiľovou (Družstevník Klenovec, Lokomotíva Košice) 2:0. V
mixe sa z majstrovského titulu tešili Milan Ludík s Kvetoslavou Sopkovou (BK MI Trenčín/BC Prešov), ktorí si poradili s Prešovčanmi Mariánom Smrekom a Ivanou Kubíkovou.
www.sme.sk 01.05.2011
pomocná evidencia 247/1/2011
Na 12. ročník behu Cross Country Baba – Kamzík
v náročnom horskom teréne pripravili pre pretekárov tri trate, šestnásť, dvadsaťšesť a super dlhú päťdesiatjeden kilometrovú.
Úspešne si počínali aj bežci z nášho regiónu:
- kategória 40-49 rokov muži sa umiestnil na 5. mieste Miroslav Tomčány z Dubnice 1:56:10, 28. Milan Gašparovič z
Trenčína 2:30:00, 34. Milan Bulík z Dubnice 2:34:21;
- kategória 50-59 rokov muži zvíťazil Ján Hrivnák z Prievidze časom 2:12:49, na 10. mieste skončil Ján Bakyta
z Dubnice časom 2:38:02;
- kategória nad 60 rokov muži sa umiestnil 2. mieste Vladimír Kovalčík z Trenčína 2:29:52, na 4. mieste Dušan
Vrána z Dubnice 3:00:45;
- kategória 50-59 rokov muži zopakoval vlaňajšie prvenstvo Miroslav Kováč z Trenčína časom 1:14:46 a v cieli
mal takmer päťminútový náskok pred druhým Vladimírom
Cíchom z Bratislavy. Pre Miroslava Kováča to bol prvý
tohtoročný štart a hneď víťazný.
- kategória 20-39 rokov ženy si vybojovala 4. miesto Veronika Kováčová z Trenčína 1:35:17.
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Veronika Kováčova sa stala čerstvou víťazkou prvomájového Behu oslobodenia obce Chocholná - Velčice na 8,2 km.
www.sme.sk 09.05.2011
pomocná evidencia 260/1/2011
Pri príležitosti 66. výročia oslobodenia mesta Trenčín organizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Trenčíne v spolupráci so stolnotenisovým oddielom TJ Kubran Trenčín v dňoch 14. a 15. mája 2011 piaty
ročník stolnotenisového turnaja. Súťažilo sa v kategóriách pre
mládež do pätnásť rokov, registrovaných a neregistrovaných
hráčov nad pätnásť rokov a mužov nad šesťdesiat rokov. Štartovali aj ženy, do dvojhier ich žrebovali s mužmi. Všetky kategórie boli bohato zastúpené telovýchovnými jednotami
z okolia Trenčína a oddielmi Sokola. Tento rok chýbali športovci z Bánoviec nad Bebravou a Prievidze. Systém súťaže
bol dvojstupňový, prvý stupeň skupinový, druhý vyraďovací.
Víťaz hlavnej kategórie sa stal aj absolútnym víťazom
a držiteľom putovného pohára.
Podľa vyjadrenia hlavného rozhodcu Alojza Nováka bol zo
všetkých doteraz uskutočnených ročníkov kvalitatívne najlepší. „Predovšetkým semifinálový zápas medzi Ivanom
Páleníkom a Jaroslavom Gunárom bol
úrovňou hodný finálového,“ skonštatoval rozhodca. Účasť súťažiacich do pätnásť rokov bola počtom tentoraz nižšia
ako po iné roky, ale pokiaľ ide
o výkonnosť a kvalitu hry, doteraz najvyššia. Deti dokázali, že sa tomuto
športu venujú, čo napokon bolo vidieť
Soňa Hudecová
aj na hre. Víťazkou a aj držiteľkou putovného pohára sa stala slovenská reprezentantka Soňa Hude528

cová z Trenčianskej Teplej, ktorá sa turnaja zúčastnila po prvý
raz. Víťazka má za sebou už niekoľko štartov na európskych
i svetových majstrovstvách, čo ju charakterizovalo dobrými
nervami a sústredením sa na zápas. V kategórii mládeže do 15
rokov sa víťazom stal Richard Pružinec, v kategórii do 60
rokov Soňa Hudecová a nad 60 rokov Tibor Dobiaš.
Trenčianske noviny 16.05.2011
pomocná evidencia 273/1/2011
V sobotu 21. mája 2011 sa v Dome umenia v Piešťanoch
konali majstrovstvá Slovenska v kulturistike žien, fitness žien
a mužov a bodyfitness. Po štyroch rokoch cvičenia a vo svojej tretej súťažnej sezóne sa Trenčianka Adela Ondrejovičová
stala majsterkou republiky v kategórii bodyfitness.
Okrem zlatej medaily získala Adela Ondrejovičová aj titul
absolútnej majsterky Slovenskej republiky. Zároveň bola najlepšou v medziročnom porovnávaní. Ziskom dvoch zlatých
medailí sa tak nominovala na majstrovstvá Európy v Madride.
„Úspech na majstrovstvách je pre nás o to cennejší, že porazila pretekárky, ktoré vekom už patria medzi ženy. Dúfam,
že ako úradujúcej absolútnej majsterke Európy z minulého roka z Ukrajiny sa jej bude dariť aj v Španielsku a potvrdí kvality z decembrových majstrovstiev sveta z Turecka, kde získala
bronzovú medailu,“ zaželal si pred európskym šampionátom
Ondrejovičovej tréner Pavol Jarábek.
www.sme.sk 23.05.2011
pomocná evidencia 298/1/2011
Slovenský reprezentant a člen FC Južanka Trenčín Filip
Kratina vybojoval striebornú medailu na majstrovstvách sveta v Rakúsku, v tlaku na lavičke. V juniorskej kategórii do 105
kg dosiahol výkon 182,5 kg. O 2,5 kg viac dosiahol maďarský
reprezentant Arpád Kolompár.
www.sme.sk 28.05.2011
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pomocná evidencia 320/1/2011
V dňoch 21. a 22. mája 2011 sa uskutočnil 12. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja veteránov Slovenska.
Najstarším účastníkom turnaja bol osemdesiatdeväťročný
Vincent Gondžúr z Trenčína.
Výsledky :
- kategória muži 40 – 49 roč.:
1) Sagáčik Š. – Valašské Meziřičí
2) Procházka M. – Ružomberok
3) Kollár M. – Bratislava
- kategória muži 50 – 59 roč.:
1) Páleník I. – Dubnica
2) Mučka A. – Bratislava
3) Machalík M – Nitra
- kategória muži 60 – 64 roč.:
1) Kučera J. – Slavičín
2) Obermayer F. – Bratislava
3) Melko F. – Martin
- kategória muži 65 – 69 roč.:
1) Valárik Ľ. – Čadca
2) Kubinda J. – Martin
3) Mihály A. – Prievidza
- kategória muži 70 – 74 roč.:
1) Holoda J. – Bratislava
2) Behúľ J. – Piešťany
3) Kyseľ O. – Bratislava
- kategória muži 75 – 79 roč.:
1) Illéš M. – Bratislava
2) Kasanický B. – Ružomberok
3) Novák A. – Trenčín
- kategória muži nad 80 rok.:
1) Kokeš T. – Hlohovec
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2) Kasanický M. – Ružomberok
3) Buššo M. – Bratislava
Trenčianske noviny 30.05.2011
pomocná evidencia 310/3/2011
Dňa 25. mája 2011 prijal primátor Mgr. Richard Rybníček hráčov a vedenie futbalového klubu AS Trenčín, vedené
generálnym manažérom klubu Mgr. Róbertom Rybníčkom,
aby tak ocenil viacročné úsilie futbalistov na ceste medzi najlepšie futbalové kluby do Corgoň ligy.
Vo svojom príhovore primátor Mgr. Richard Rybníček, že
„vaše víťazstvo nebolo to so šťastím, ale absolútne suverénne.
Postúpili ste vlastnou prácou na ceste za svojou kariérou. Preto vám treba úprimne poďakovať.“
Generálny manažér Mgr. Róbert Rybníček poďakoval primátorovi za prijatie na pôde mesta. Súčasne ho uistil, že vďaka pochopeniu majiteľa v priebehu letných mesiacov sa vykonajú nevýhnutné
práce na
zariadení
štadión do
začiatku
novej futbalovej sezóny, aby
boli všetky
splnené všetky normy, ktoré vyžaduje športovo-technická komisia.
vlastné poznámky
Domáca rozlúčka s prvou ligou dňa 25. mája 2011 futbalovému družstvu AS Trenčín v domácom prostredí v zápase
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s Liptovským Mikulášom nevyšla podľa očakávania. Aj keď
sa ujali domáci vedenia 29. minúte gólom Salinasa po prehrávke Hlohovského, ale o päť minút vyrovnal Tomko na 1:1
z hosťujúceho družstva. Tento stav v 64. minúte zvýšil súper
gólom Rezera a skóre uzavrel v 64. minúte čiperný Tomko na
konečných 3:1.
S prvou ligou sa AS Trenčín rozlúčil v zápase s Duslom
Šaľa, s ktorým remizovali 1:1.
vlastné poznámky
AS Trenčín sa stal najväčším prekvapením prestížného futbalového turnaja hráčov do 19 rokov „Copa Amsterdam
2011“, ktorý sa konal v máji 2011. Stalo sa tak aj napriek tomu, že družstvo vedené Adriánom Guľom nedosiahlo medailové umiestnenie. V základnej skupine obsadilo druhé miesto
za Ajaxom Amsterdam pred Borussiou Dortmund a Cruzeirom. V semifi-nále podľahli Botafogu 3:0 a boji o tretie miesto sa stretli s anglickým Totteham Hotspur, ktoré v riadnom
čase sa skončilo 0:0. V penaltovom rozstrele vyhrali Angličania 5:4 a pre Trenčanov zostalo štvrté miesto.
Trenčianske noviny 30.05.2011
pomocná evidencia 314/1/2011
Na parkovisku pri Obchodnom centre C Laugaricio sa konali v dňoch 28. a 29. mája 2011 medzinárodné majstrovstvá
Slovenskej republiky Scooter – GP 2011. Deň pred pretekmi
v piatok 27. mája 2011 piatková prietrž mračien premočila závodnú dráhu. A tak tréningové jazdy, sa pre vrtochy počasia sa
stali skôr dobrovoľnými ako povinnými. Pre pretekárov bolo
vítané, že na tréningoch sa mohli trocha s traťou dôvernejšie
oboznámiť V nedeľu, v deň ostrých pretekov sa však počasie
umúdrilo a diváci mohli obdivovať umenie pretekárov. Okrem
jazdcov zo Slovenska sa predstavili aj pretekári z Maďarska
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a Českej republiky. Hosťom víkendového podujatia bol účastník Rally Dakar Ivan Jakeš. Historické motocykle a automobily predstavili divákom trenčianski veteráni.
Pretekári jazdili v piatich kategóriách. Špeciálnou bola
najmä „keeway“, v ktorej si mohli súťažiť aj absolútni laici.
„Hocikto, kto mal chuť, si mohol zasúťažiť. Stačilo sa iba
u nás ráno zaregistrovať a my sme mu zapožičali motocykel,“
vysvetlil princíp špeciálnej kategórie Mário Matušinec.
Trenčianske preteky „Scooter – Grand prix 2001“ boli otvorenými majstrovstvami Slovenska. Podľa organizátorov pretekov nadväznosť na svetový šampionát neexistuje, hoci sa podobné preteky jazdia po okolitých štátoch..
Výsledky:
- v kategórii 50 cm3 zvíťazil Lukáš Há,
- v kategórii 50 cm3 - sport zvíťazil Matej Dugovič a tretie
miesto si odniesla domáca pretekárka Miriam Pipašová zo
Scooter teamu Trenčín.
- v kategórii 70 cm3 zvíťazil Lukáš Sulo z Trenčína,
- v kategórii – open Martin Nemčovič
- v kategórii – freeway Martin Janega.
www.sme.sk 31.05.2011
Trenčianske noviny 30.05.2011
pomocná evidencia 316/1/2011
V nedeľu dňa 29. mája
2011 sa uskutočnil v lokalite
kiosku lesoparku Brezina ďalší ročník tradičného behu
„Beh trenčianskou Brezinou“ za účasti 145 bežcov
z celého Slovenska. Športové
podujatie sprevádzalo krásne
teplé slnečné počasie, ktoré

najlepší pretekári muži kategórie C)

533

vystriedalo sobotňajšie uplakané počasie. Priaznivé podmienky vytvorili podmienky na prekonanie osobných rekordov na tejto náročnej trati u viacerých pretekárov. Po pretekoch najlepších pretekárov oceňoval primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček, generálny sponzor podujatia
a prezident spoločnosti Gala Peter Laco a prezident Slovenského orla v Trenčíne Martin Skúpy. Preteky priniesli tieto
výsledky:
- kategória juniorky:
1) Drahovská Lýdia – Piešťany
2) Bilovská Alexandra – Trenčín
- kategória juniori:
1) Kapusta Marek – Lysá pod Makytou
2) Makiš Daniel – Bánovce nad Bebravou
3) Kopliš Jerguš – ŠtrbskéPleso
- kategória ženy C):
1) Budinská Eva – Poluvsie
2) Balažová Zlatica – Partizánske
3) Barančíková Helena – Trenčianska Teplá
- kategória ženy B):
1) Drahovská Katarína – Piešťany
2) Lomnická Miriam – Nováky
3) Hudáková Jitka – Trenčín
- kategória ženy A):
1) Brezovská Barbora – Trenčín
2) Janíčková Adriana – Lysá pod Makytou
3) Kováčová Veronika – Trenčín
- kategória muži E):
1) Köplinger Erich – Bratislava
2) Sedláček Jozef – Boleráz
3) Fiamin Ivan – Bratislava
- kategória muži D):
1) Sviták Stanislav – Žilina
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2) Spiška Jozef – Remata
3) Kminiak Ján – Ilava, Klobušice
- kategória muži C):
1) Polák Jozef – Húl
2) Kováč Miroslav – Trenčín
3) Jankech Pavol – Dubnica
- kategória muži B):
1) Rolko Róbert – Žilina
2) Koleda Zdeno – Rajec
3) Floriš Stanislav – Pruské
- kategória muži A):
1) Magyar Imrich – Nové Zámky
2) Košík Slavomír – Pruské
3) Csiba Boris – Bratislava
vlastné poznámky
pomocná evidencia 295/1/2011, 325/1/2011
Motorky obsadili počas víkendu od 3. do 5. júna 2011 Opatovskú dolinu. Na tohtoročný 9. ročník motozrazu Klubu
Black Kings ich prišlo podľa organizátorov do štyristo. Priviezli sa na nich členovia deviatich motorkárskych klubov i
jednotlivci. Organizátori podujatia menili miesto zrazu, ale aj
termín. „Ten sme posunuli, pretože po minulé roky sme riadne
zmokli. No a potom v tomto termíne už v kampingu na Ostrove, kde sme mali v minulosti zraz, už beží sezóna,“
povedal prezident klubu
Miroslav Appelt. Podujatie
sa konalo v Opatovskej doline, v okolí jazierka a chaty. Aj keď to bolo ďalej od
centra mesta, ale podľa súradníc miesto zrazu všetci
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našli.
V druhý deň zrazu sa vybrali na jazdu, ako každý rok sa zastavili pri Kostolnej a minútou ticha si spomenuli na kamarátov, ktorí tu zahynuli. Jazda za sprievodu policajtov, ako inak
na motorkách a sanitky pokračovala cez Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a po starej ceste späť do Trenčína. Stovky motoriek pokope si mohli ľudia pozrieť nielen počas spanilej jazdy, ale vo vyhradenom čase aj v areáli zrazu. Bolo tu veľa
krásnych prestavaných strojov, kubatúry od 500 do 2300 ccm.
Zastúpené boli tu hádam všetky známe značky. Maximálnou
prestavbou zaujala tri metre dlhá motorka Ľuboša Rosinu z
Púchova. „Pôvodný bol motor z jawy, všetko ostatné bolo prerobené,“ povedal majiteľ motorky. Takto prerobil už viac
exemplárov a všetko si urobil sám. Táto prestavba mu trvala
dva roky. „Nemá veľkú spotrebu, okolo piatich litrov, dokáže
ísť dvesto kilometrovou rýchlosťou, ale mne stačí aj osemdesiatka,“ hovorí Rosina. S vyšperkovanou motorkou prišiel na
zraz z Borského Mikuláša Štefan Kasai z klubu vikingov. „Je
to práca môjho kamaráta,“ pochválil. Motorkou so svojím portrétom sa pochválila Michaela Bariny zo Šenkvíc „Motorka
patrí môjmu manželovi, má ju tri roky a začali sme chodiť aj
na zrazy. Tu sme prvý raz a páči sa nám tu“ „Je to síce drahá
investícia, ale je to potrebné aj z hľadiska bezpečnosti: Nie je
to len imidž, ale chráni pred hmyzom, odlietajúcimi kamienkami.“
Program zrazu doplnila muzika, súťaže. „A samozrejme aj
veľa našich motorkárskych zábaviek,“ povedal Appelt. Nedeľnou súčasťou zrazu sa stáva aj pravidelná policajná kontrola motorkárov pri odchode. Tentoraz ich kontrolovali pri vjazde do Trenčína.
www.sme.sk 06.06.2011
pomocná evidencia 336/1/2011
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Počas dvoch dní 6. a 7. júna 2011 sa v Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu v Senci konalo finále 13. ročníka školských majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok základných škôl Mc Donald´s Cup
2010/2011, do ktorého sa zapojilo
takmer sedemdesiattisíc žiakov z 550
základných škôl.
Vo veľkej konkurencii nakoniec zvíťazili futbalisti zo
Základnej školy na
Hodžovej ulici v
Trenčíne, ktorí zdolali vo finálovom zápase Základnú školu
Devínska ul. Nové Zámky – 3:2. Do finále sa družstvo prebojovalo cez školské, mestské, okresné a krajské kolá osem najlepších družstiev z jednotlivých krajov celého Slovenska.
Ocenenie najlepšiemu družstvu prišiel odovzdať minister
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen
Jurzyca.
Počas dvojdňového celoslovenského finále bojovali malí
futbalisti nielen o titul Majster Slovenska, ale aj o zaujímavú
hlavnú výhru – účasť na kvalifikačnom zápase na Majstrovstvá Európy vo futbale 2012 medzi Slovenskom a Arménskom, ktoré sa bude konať 6. septembra 2011 na Slovensku.
www.sme.sk 8. 6. 2011
Obec Dohňany bola v dňoch 8. – 10. júna 2011 spoluorganizáto-rom medzinárodného preteku v cestnej cyklistike s názvom „Karpatský závod kuriérov Tarnow (Poľsko) – Dohňany (Slovensko)“. Hlavným organizátorom podujatia bol
Malopoľský cyklistický zväz v Poľsku. Celý pretek pozostával
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z časovky jednotlivcov a štyroch
etáp, pričom časovka jednotlivcov
a dve etapy sa konali na Slovensku
a dve etapy v Poľsku. Preteku sa zúčastnili
kontinentálne tímy, národné, regionálne
a klubové tímy v
kategórii do 23 rokov, pričom na štart sa postavilo približne
130 pretekárov zo Slovenska, Poľska a susedných krajín.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH sa ako čestný člen predstavenstva preteku v
stredu 8. júna 2011 zúčastnil štartu prvej etapy. Dňa 9. júna
2011 prijal v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja
prezidenta Európskeho zväzu cyklistiky Wojciecha Walkiewicza. Poľského hosťa sprevádzal riaditeľ preteku – starosta
obce Dohňany a zároveň podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček.
www.tsk.sk 08. júna 2011
Hokejisti Bostonu Bruins získali v noci zo stredy na štvrtok
16. júna 2011 Stanleyho pohár a nad hlavu ho ako prvý zdvihol slovenský kapitán Zdeno Chára. Hráči Bostone Bruins
vyhrali v rozhodujúcom siedmom zápase finálovej série play
off NHL vo Vancouvri nad Canucks 4:0 a po šiesty raz získali
uctievanú klubovú trofej.
Zdeno Chára vo vyvrcholení sezóny nebodoval, ale mal
dva plusové body a celkovo so 16 pluskami vo vyraďovačke
jasne dominoval „tabuľke pravdy“. Tridsaťštyriročný sloven538

ský obranca, ako jedna z najväčších osobností súčasného svetového hokeja, sa v bohatej kariére dočkal prvej trofeje. Stal sa
po Švédovi Nicklasovi Lidstrőmovi iba druhým Európanom,
ktorý s „kapitánskou stuhou „na drese zdvihol nad hlavu Stanley Cup.
„Bola to náročná sezóna, v ktorej sme museli prekonať
množstvo prekážok. Teraz to je preto neuveriteľný pocit radosti. Hrali sme poctivo, jednoducho a kolektívne, to rozhodlo
popri viacerých detailoch,“ vyznal sa Zdeno Chára.
Zároveň je siedmym
rodákom krajiny spod
Tatier s prsteňom šampióna NHL. Predtým sa to vlani podarilo Mariánovi Hossovi a
Tomášovi Kopeckému (Chicago), ktorý uspel aj v roku 2008 v
drese Detroitu, keď vo finále zdolal Hossov Pittsburgh. Medzitým Miroslav Šatan s Pittsburghom oslavoval tiež na úkor
Hossu (Detroit). Pred týmto kvartetom slovenských hokejových osobností sa na Stanleyho pohár vyryli mená Martina
Cibáka (2004 s Tampou Bay) a Jiřího Biceka (2003 s New
Jersey), prvým bol v roku 1961 legendárny Stan Mikita v drese Chicaga.
www.sme.sk 16.06.2011
pomocná evidencia 368/1/2011
Juniori 1. FBC Trenčín cestovali na finálový turnaj
o majstra Slovenska do Dolného Kubína, kde počas víkendu
4. a 5. júna 2011 obhajovali majstrovský titul spred roka.
Na prvý zápas nastúpili Trenčania proti papierovo najsilnejšiemu súperovi zo skupiny ATU Košice. Vstup do zápasu
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im však nevyšiel, keď v 15. sekunde inkasovali po zlom dostúpení Zeliezku - 0:1. Trenčanom sa po necelých dvoch minútach podarilo vyrovnať, keď sa presadil Heleš - 1:1. Od Stavu 2:2 hráči z mesta módy prebrali hru a diktovali tempo zápasu. Dokázali sa odpútať na dvojgólový rozdiel - 5:3, keď sa
postupne ešte presadili Heleš, Zeliezka a Poruban. Dvadsať
sekúnd pred koncom sa Košičanom podarilo vsietiť tak sa napokon z víťazstva radovali trenčianskí hráči - 5:4.
Druhého súpera zo Stupavy hráči dôkladne poznali z druhej
ligy mužov. Húževnatí, mladí hráči, ktorí za žiadneho stavu
neskladajú zbrane. V prvom polčase sa trenčianski hráči herne
trápili, keď do 15. minúty vyhrávali iba najtesnejším výsledkom - 0:1. Do konca prvej polovice sa im podarilo vsietiť ešte
3 góly, ktoré znamenali štvorgólový náskok pred druhou časťou. V druhej polovici opäť diktovali tempo hry, no však ich
koncovka bola veľmi neefektívna. Svoj druhý zápas Trenčania
v skupine však zvládli a povinne vyhrali - 1:9.
Večerný zápas s domácim Dolným Kubínom začal vo veľmi netradičnom čase. Tento duel bol naplánovaný na 19:55, no
kvôli časovému sklzu sa začal až 21:40. Aj napriek tomuto isto nepriaznivému času z pohľadu oboch strán sa nakoniec viac
darilo Trenčanom, ktorí prvú polovicu vyhrali 1:5. V druhom
polčase pridali ďalších desať presných zásahov a víťazstvom
15:1 si upevnili prvé
miesto v základnej
skupine B) pred
ATU Košice.
Trenčania si ako
víťazi základnej B
skupiny zmerali sily
s druhým tímom A
skupiny Grasshoppers Žilina. Do zá540

pasu išli s jasným cieľom zvíťaziť, a tak sa prebojovať do finále za obhajobou titulu. Od začiatku zápasu Trenčania určovali tempo hry a svojho súpera takmer nepúšťali na svoju polovicu. Žilinčania sa na ich stranu dostávali iba za pomoci
brejkov, ktoré však končili na pozornom Klobučníkovi. Prvá
polovica zápasu sa skončila bezgólovo. V druhom dejstve
však nenechali nikoho na pochybách a šiestimi gólmi rozhodli
o svojom postupe do finálového súboja.
Vo finále sa stretli s ATU Košice, nad ktorými zvíťazili
v základnej skupine 5:4. Mladí Trenčania začali zápas dobre
a v priebehu druhej tretiny si vypracovali trojgólový náskok
4:1. Stratením koncentrácie však v úvode poslednej tretiny
o vedenie prišli a Košičania vyrovnali na 4:4. V 57. minúte
o všetkom rozhodol Trenčan Zeliezka, ktorý po signáli zo
štandardnej situácie namieril presne a tak vsietil zlatý gól
Trenčína. Ten neskôr znamenal obhajobu titulu Majstra Slovenska z vlaňajšej sezóny. Košičania sa ešte pokúsili pred
koncom zápasu o hru bez brankára, no hráči 1. FBC dokázali
tomuto náporu vzdorovať a tak sa mohli radovať z víťazstva.
Veľkou oporou im bol počas celého turnaja spoľahlivo chytajúci Klobučník, ktorý podal vo finále jeden zo svojich najlepších výkonov.
Majstrovský káder: Klobučník Jakub, Priečinský Adam –
Kopas Michal, Podmanický Michal - Mitucha Branislav "C",
Zeliezka Roman, Kiači Martin, - Ondrášik Norbert, Pajtinka
Juraj - Seriš Richard, Heleš Peter, Poruba Lukáš, – Rybanský
Erik, Ondrášik Jakub. Tréner: Sága Miroslav.
Po víťaznom zápase kapitán 1. FBC Branislav Mitucha
povedal - „Na šampionát sme išli s jediným cieľom, pretože
som sa na juniorských majstrovstvá zúčastnil naposledy a tak
bolo pre mňa veľmi dôležité zvíťaziť a obhájiť prvenstvo
z minulého ročníka. Naše družstvo bolo zložené z výborných
hráčov a dokázali sme vytvoriť super kolektív, ktorý ťahal za
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jeden povraz. Poraziť takého súpera ako ATU Košice dvakrát
za sebou bol vynikajúci pocit, zvlášť vo finále juniorských
majstrovstiev Slovenska. Organizácia turnaja bola veľmi dobrá, jedine im ušiel časový harmonogram v sobotu a hrali sme
tak až o 21.15 hod večer, pričom sme mali hrať o 19.55 hod.
a zápas tak končil až o 22.45 hod.. Poďakovanie patrí všetkým
hráčom obzvlášť nášmu brankárovi Klobučníkovi. Vďaka
aj vedeniu nášho klubu, ktoré nám vytvorilo perfektné podmienky. Som veľmi rád, že som mohol byť kapitán takéhoto
skvelého mužstva.“
Trenčianske noviny 20.06.2011
pomocná evidencia 380/1/2011
Známy pivno-turistický pochod Kukanova desina oslávil
19. júna 2011 svoje dvadsiate výročie. Na oslavy prišlo cez tisíc gratulantov. Historka o ideovom základe pochodu je medzi
Trenčanmi už notoricky známa. Pochod dostal názov podľa
vojaka z povolania majora Kukana z československej ľudovej
armády, ktorého pre alkohol prepustili. Každý deň dal svojich
obvyklých desať a raz ho to už prestalo baviť a povedal aj
kumpánom, aby tých desať pív dali, ale každé v inej krčme.
„Pochod
založil
Pavol Karell spolu
so
zakladateľom
klubu nespravodlivo plešatých Willy
Weberom.
Prvé
dva roky boli dva
pochody, na jar
a na jeseň, ale potom sme dali termín na druhú júnovú sobotu,“ komentoval Pavel Karell, ktorý nevynechal ani je542

den ročník. Podľa ich vzoru je organizovaná aj „Trnavská trinástka“. Organizátori doporučujú vypiť na každej
z krčmových stanovíšť jedno veľké pivo, ženy môžu veľké pivo na každej druhej, prípadne malé pivá.
Konzumácia však nie je prvoradá a ani podmienkou, akcia
je, ako hovorí Karell samohybnou, každý ide sám za seba.
„Nemali sme nikdy problémy, že by boli ťažké alkoholické
stavy, prebieha to v pohode a do-brej nálade. Ľudia poznajú
trasu je totožná od prvého ročníka až na malé výnimky. A
Trenčania už poznajú, že cez „kukanku“ sa zhruba tisíc ľudí
presúva po Trenčíne. Trasa je dlhá približne pätnásť kilometrov a jej zdolanie je výsostne individuálne. „Za obdobie tých
dvadsať rokov sa udialo všeličo. Mali sme tu černochov, Američanov, Francúzov, Poliakov, niekoľkokrát prišiel aj bývalý
minister Eduard Kukan“. Je tu vytvorená kategória ironmann,
pre tých, ktorí skonzumujú dvadsať pív a potom borcov, ktorí
prekladajú pivo a tvrdé. Niektorí akciu brali ako výzvu na rekord a snažili sa ju prejsť, čo najrýchlejšie. Stihli to okolo
dvoch hodín. Väčšina však ide celý deň a na miesto štartu sa
vracajú hlboko popoludní a večer.
Koloritom akcie sú partie, neraz oblečené v rovnakých tričkách. Toto je akcia o kamarátoch a partii. Je to príležitosť, keď
sa aspoň raz do roka stretneme. Okrem piva a turistiky zaradila ďalšia partia z Brna aj hranie kariet na stanovištiach. Pred
asi šiestimi rokmi im o akcii povedal kamarát z Trenčína Rado
a odvtedy sem chodia. Ten hovorí, že deň pred akciou majú
tréning, takže sú pripravení. Ondro z Brna dodáva, že je to
stretnutie kamarátov, ktorí majú šancu prežiť pekný deň. Dvojica Trenčanov Miro a Šimon prišli po prvý raz. „Je to hanba,
že sme tu prvý rok, ale som rozlietaný, nežijem už v Trenčíne
a nie vždy som mohol prísť, keď sa akcia konala,“ vysvetľuje
Miro. Ako ho dopĺňa Šimon, niečo majú natrénované, takže
veria, že desať pív zvládnu.
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Jubilejného ročníka „kukanovky“ prišla aj skupina trenčianskych hokejistov. Iniciátorom ich účasti bol Martin Opatovský. „Navrhol som chalanom vo fitku, aby sme išli, ja
osobne som tu prvý raz. Prehovárať ich nebolo treba, všetci
súhlasili a hovorili, že už o tom dávno uvažovali,“ povedal
Opatovský. „Pokecáme, zabavíme sa a dúfam, že prejdeme celú trasu. Nikto síce nie je taký pivár, aby dennodenne vypil desať pív, ale každý z nás pivo dá po zápase, po tenise,“ doplnil
ho Ján Pardavý.
Trenčianske noviny 20.06.2011
pomocná evidencia 382/1/2011
V Madride sa 25. júna 2011 zablysla na Majstrovstvách
Európy v bodyfitness pretekárka fitnescentra P+D Jarábek
Trenčín Adela Ondrejovičová, keď získala bronzovú medailu
na tohtoročných Majstrovstvách Európy.
Tohtoročná sezóna sa pre ňu skutočne vydarila, lebo žala
na súťažiach úspech za úspechom. Adela je 20-ročná juniorská
pretekárka, ale už sa stala absolútnou majsterkou Slovenskej
republiky v bodyfitness v kategórii
žien, taký istý vrchol dosiahla aj
v kategórii junioriek a bola menovaná
pretekárkou
s najdynamickejším postupom v uplynulej
sezóne.
Na Majstrovstvách Európy sa
zúčastnila necelá dvadsiatka krajín
z celej Európy, kde kategória nad
163 cm bola najpočetnejšie obsadená – 18 pretekárkami. Prvé dve
miesta obsadili Rusky, ktoré však
pripomínali už nie bodyfitness, ale
ženskú kulturistiku. Nebyť toľkých ruských rozhodcov pri
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hodnotení, určite by Adela obstála lepšie. Ale aj tak je to pre
Slovensko, Trenčín a v neposlednom rade pre naše fitnesscentrum tohtoročný najväčší úspech v bodyfitness. Adela sa ukázala v skvelej forme. Všetci jej držíme palce na septembrových majstrovstvách sveta, kde sa ako juniorka predstaví medzi ženami. Veríme, že to bude znovu medaila,“ povedal po
pretekoch tréner Jarábek.
Trenčianske noviny 04.07.2011
pomocná evidencia 399/1/2011
Hasičom
z Okresného
riaditeľstva
Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne sa na Majstrovstvách Slovenskej republiky Hasičského a záchranného zboru konaných v dňoch 30. júna až 1. júla 2011 v Banskej Bystrici za
účasti 141 športovcov v hasičskom športe mimoriadne darilo.
Disciplíny – výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže, beh
na sto metrov s prekážkami, štafeta na štyri krát sto metrov s
prekážkami a požiarny útok boli súťažnými 39. ročníka majstrovstiev
Slovenskej
republiky
hasičskom
športe.
V konkurencii trinástich súťažných družstiev sa najlepšie darilo hasičom z Trenčína.
Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne boli na prvých troch miestach vo všetkých disciplínach. Vo výstupe na vežu víťazom bol Vladimír
Plachý a tretím najlepším bol Marek Veselovský, obaja z trenčianskeho
družstva.
Marek Veselovský bol
najrýchlejší v behu na
sto metrov s prekážkami. V hodnotení disciplíny dvojboj jednotliv545

cov víťazom sa stal Marek Veselovský a druhé miesto získal
Vladimír Plachý.
V hodnotení družstiev sa Trenčania ocitli na prvom mieste
vo výstupe na vežu, v behu na 100 metrov s prekážkami aj
v štafete. Jedine v požiarnom útoku získali až na tretie miesto
za družstvom Závodného hasičského útvaru G4S Fire Services
a víťazmi z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru Poprad. V celkovom hodnotení majstrovstiev si prvú
priečku za svoje výkony právom zaslúžili hasiči z Trenčína.
www.sme.sk 08.07.2011
pomocná evidencia 400/1/2011
Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček vypovedal dňa
4. júla 2011 zmluvu o výpožičke a prevádzkovaní zimného
štadióna Hokejovému klubu Dukla Trenčín ku dňu 1. august
2011. Mesto Trenčín chce mať zimný štadión vo svojej správe. Ukončiť zmluvu o výpožičke zimného štadióna sa primátor Mgr. Richard Rybníček rozhodol po tom, ako Hokejový
klub Dukla Trenčín dlhodobo avizoval, že po znížení dotácie
od mesta Trenčín nebude schopný objekt naďalej prevádzkovať. „Keď bude zimný štadión v Trenčíne prevádzkovať Mesto Trenčín, vzťah s akciovou spoločnosťou Dukla bude transparentnejší a pre
samotnú Duklu bude
pobyt na Sihoti menej finančne náročný,“ uviedol primátor s tým, že toto
riešenie považuje za
výhodné pre obe
strany.
Znamená to, že
Mesto Trenčín bude
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Dukle Trenčín zimný štadión prenajímať. Pôjde o nor-málny a
korektný vzťah medzi Mestom Trenčín, ako majiteľom štadióna a súkromnou spoločnosťou. V súčasnosti sú pripravené
návrhy za akých podmienok sa bude zimný štadión prenajímať. Nie je záujem, aby to boli podmienky, ktoré sa nedajú
splniť. Budú to štandardné podmienky, bežné aj inde na Slovensku.
Podľa predsedu predstavenstva Dukly Trenčín Jozefa Mitochu, je to krok k tomu, aby hokej v Trenčíne nezanikol. Ak
si Mesto Trenčín zoberie zimný štadión pod správu, tak sa
presvedčí o tom, že náklady, ktoré prezentovala Dukla Trenčín, sú reálne, doplnil Jozef Mitocha s tým, že bez ohľadu na
výpoveď od mesta, ľad na sezónu pripraví Dukla Trenčín.
Zimný štadión v Trenčín nie je jediným majetkom Mesta
Trenčín v správe súkromného subjektu. Mesto Trenčín prehodnocuje všetky zmluvné vzťahy o výpožičke majetku mesta
so súkromnými subjektmi. To, že je prechod správy majetku
pod Mesto Trenčín dobrým riešením, dokazuje krytá plaváreň,
ktorú Mesto Trenčín vo vlastnej réžii nie len opravilo, ale aj
ušetrilo na prevádzke.
www.sme.sk 08.07.2011
pomocná evidencia 399/1/2011
O Cenu Mesta Trenčín a o Pohár Moravsko
– Slovenského partnerstva súťažilo dňa 3. júla
2011 viac ako osemdesiat
jazdcov na 20. ročníku
jazdeckých parkúrových
pretekoch v Trenčíne Nozdrkovciach.
Po osemročnej pre547

stávke boli obnovené v trenčianskej časti Nozdrkovce parkúrové preteky o Cenu mesta Trenčín. Z histórie je známe, že do
Nozdrkoviec chodili v minulosti tisíce návštevníkov, teda
v čase, keď areál vlastnilo poľnohospodárske družstvo Zámostie. Potom tradícia parkúrových pretekov zanikla. V súčasnosti
areál spravuje súkromná firma a preteky po ôsmich rokoch
ožili. „Pustili sme sa do toho, aby sme túto tradíciu obnovili
a chceme v tom pokračovať aj v budúcich rokoch,“ povedala
Maxonová.
Súčasne prezradila, že Cena Mesta Trenčín sú jazdecké
preteky v parkúrovom skákaní, teda jazda na koni cez prekážky. Prihlásených bolo 85 koní. Vekové kategórie
v parkúrovom športe nie sú. Jediné, čo za hodnotí zvlášť, sú
deti a dorastenci. Najmä deti chceme podporovať a motivovať,
aby mali z toho športu radosť“ povedala Maxonová. Súťaž detí dostala názov Memoriál Mirka Maxona staršieho, venovaná otcovi riaditeľa pretekov Ing. Miroslava Maxona.
O pretekoch povedal riaditeľ pretekov Ing. Miroslav Maxon
jun., „že tak ako môj otec, aj my všetci máme radi kone
a chceme, aby aj široká verejnosť vedela o tom, že tu existujú
koničkári, že chcú ísť dopredu. Dvadsiaty ročník bol výnimočný aj tým, že sa v Nozdrkovciach konalo druhé kolo Moravsko-Slovenského partnerstva, ktorým sa nadviazalo na prvý
ročník, ktorý sa konal v Kočovciach. Prvé bolo v máji
v Holešove na Morave, u nás bolo druhé, finálové kolo. O víťazovi rozhodol najvyšší počet bodov z oboch kôl, najlepších odmenili vecnými cenami aj finančnou odmenou.
Okrem pretekov bol pre návštevníkov jazdeckého areálu
pripravený aj sprievodný program, deti sa mohli povoziť na
koňoch, poníkoch či na koči.
Trenčianske noviny 04.07.2011
pomocná evidencia 402/1/2011
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Dňa 20. júla 2011 sa uskutočnilo podujatie „Meč Matúša
Čáka“, ktorého sa zúčastnilo jedenásť strongmanov, ktorí absolvovali päť náročných disciplín – dvíhanie nápravy, dvíhanie áut na konštrukcii, prevracanie pneumatiky 150 kg ťažkým
mečom a dvíhanie betónových gulí. Celkovým víťazompo neuveriteľných výkonoch sa stal Konstatntin Ilyin pred Braňom
Golierom a Jířím Žaloudkom.
Trenčianske noviny 11.07.2011
pomocná evidencia 423/1/2011
Hokejový klub Dukla Trenčín neplánuje odovzdať zimný
štadión mestu Trenčín. „My si hokej nedáme, štadión neodovzdáme. Poverili sme nášho právnika vypracovaním žaloby,“
povedal hokejový tréner a člen predstavenstva HK Dukla
František Hossa.
Primátor Mgr. Richard Rybníček HK Dukla Trenčín vypovedal zmluvu a zimný štadión chce vziať do správy mesta s
tým, že si ho hokejový klub bude od mesta Trenčín prenajímať. Tento krok vníma vedenie HK Dukla Trenčín ako pokus
o likvidáciu hokeja v Trenčíne. V prípade, že Mgr. Richard
Rybníček nebude HK Dukla Trenčín a názor ľudí rešpektovať,
tak chystajú hokejisti vyhlásiť referendum na jeho odvolanie
z funkcie primátora.
Podľa zástupcov HK Dukla primátor mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček neprišiel s konkrétnym návrhom, ako vyriešiť problematickú situáciu. „Nedal nám konkrétne návrhy, zaslal nám iba mediálne návrhy,“ povedal František Hossa. Mesto Trenčín zaslalo oficiálny list, v ktorom žiada aby HK Dukla
Trenčín odovzdala zimný štadión k 1. augustu 2011 do jeho
správy. Keďže HK Dukla neakceptovala výzvu mesta, začala
plynúť trojmesačná výpovedná lehota.
www.sme.sk 13.07.2011
pomocná evidencia 430/1/2011
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Na futbalovom štadióne AS Trenčín v noci z 12. na 13. júla
2011 neznámy páchateľ poškodil optický kábel nového inštalovaného kamerového systému. Prípad začala vyšetrovať polícia ako priestupok voči majetku. Predseda predstavenstva Futbalového klubu AS Trenčín Mgr. Róbert Rybníček informoval, že problém momentálne rieši firma, ktorá
kamerový systém na futbalovom štadióne inštalovala. O výške
škody nemal podrobnejšie informácie. Prerušený kábel sa
podľa neho dá opraviť, ale bude to však vyžadovať financie
navyše. Kamerový systém, ktorý je podmienkou účasti v Corgoň lige, stál klub približne 57.000 eúr.
Poškodenie optického kábla kamerového systému potvrdil
aj zástupca trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Pavol
Kudlička. „Škody na rozvodoch nie sú veľké, niekto prerezal
jeden optický kábel. Polícia prípad eviduje a bude ho riešiť
ako priestupok voči majetku,“ ozrejmil Pavol Kudlička.
www.sme.sk 12.07.2011
pomocná evidencia 431/1/2011
Nováčik najvyššej futbalovej súťaže AS Trenčín prehral v
úvodnom zápase 1. kola Corgoň ligy 2011/2012 dňa 15. júla
2011 so Slovanom Bratislava na pôde súpera 3:1. Favorizovaný domáci tím sa ani príliš nenadrel a po šestnástich minútach
viedol už 2:0.
Od prvých minút sa hralo v
jasnej prevahe Slovana.Keď sa
už zdalo, že to bude hra kočky
s myšou, tak Depetris dal kontaktný gól. Malé nesústredenie
umožnilo skórovať Šebovi zo
Slovana. To bolo, ale všetko
i keď nebezpečné a gólové
šance boli na oboch stranách.
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Napriek prehre futbalisti AS Trenčín zanechali v Bratislave
sympatický dojem a naznačili, že najvyššia slovenská súťaž
má o jeden ambiciózny tím navyše.
vlastné poznámky
Od 18. do 24. júla 2011 trvali v centre mesta Trenčianske
športové dni, ktoré sa odohrávali pieskovom ihrisku, ktoré
vytvorili v strede Mierového námestia. Na podujatí sa podieľali Mesto Trenčín, Kultúrne centrum Aktivity, šermiarska
skupina Wagus a Športové gymnázium Trenčín, ktoré pozvali
do centra mesta na vytvorené pieskové ihrisko k loptovým
hrám na piesku, zápaseniu na piesku a ďalšie aktivity.
Podujatie otvorila viceprimátorka Mesta Trenčín Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá pri tejto príležitosti povedala, že je rada existuje v Trenčíne partia ľudí, ktorí sú ochotní organizovať na námestí podujatia.
„Teším sa, že otvárame
prvý ročník Trenčianskych športových dní,
ktorou zakladáme novú
tradíciu športových podujatí. Želám veľa chuti
a najmä pekný čas.“
Potom sa dostali
k slovu futbalisti AS Trenčín, ktorí ukázali na pieskovom
ihrisku svoje umenie kopacej techniky a lovci autogramov mali možnosť získať cenné autogramy trenčianskych futbalistov.
V ďalších dňoch bol ponuke volejbal, nohejbal, hádzaná, ale aj
zumba, spinning, jumping a vesliarsky trenažér. Program spestrili aj ukážky bojových umení a módne prehliadky.
www.sme.sk 18.07.2011
vlastné poznámky
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Viac ako 4000 hokejových fanúšikov privítalo v sobotu dňa
23. júla 2011 v Trenčíne Zdena Cháru a Stanleyho pohár.
Ten stihol za pol hodinu, ktorú strávil na pódiu na Mierovom
námestí, hrať na bicích nástrojoch a rozdávať tričká. Na
úspešného hokejistu čakali jeho fanúšikovia už niekoľko hodín pred začiatkom oficiálneho programu. Keď ho do centra
jeho rodného mesta priviezlo auto, ľudia ho odmenilo potleskom a krikom.
Svoje pocity vyjadril Zdeno Chára takto - „Som strašne rád
a šťastný, že som mohol doniesť Stanley Cup do Trenčína,
ďakujem Vám všetkým, že ste prišli,“ povedal kapitán Boston
Bruins. Zdeno Chára začína opäť trénovať na novú sezónu
hneď v pondelok 25. júla 2011. „Podpísaná zmluva skončila
platnosť a začala sedemročná, takže od pondelka už ideme
tvrdo na to,“ povedal plnému Mierovému námestiu, ktoré ho
za to odmenilo mohutným potleskom. Zhodnotil, že jeho tím
mal výhodu najmä po psychickej stránke a slabinou Vancouvru boli predovšetkým domáce zápasy.
Trenčiansky obor nestratil motiváciu a najcennejšiu hokejovú trofej chce opäť držať vo svojich rukách. „Stále sa chcem
zlepšovať, stále chcem byť najlepší,“ uviedol šťastný Zdeno
Chára. Pre fanúšikov
bol spolu s oceňovanou
športovou
trofejou
v tento deň v Trenčíne
pripravený aj bohatý
sprievodný program plný súťaží a zábavy. Ľudia mohli taktiež získať
Chárov podpis a aj sa
slávny príchod Zdena Cháru do Trenčína
zvečniť so Stanleyho pohárom, pričom o obe bol mimoriadne
veľký záujem.
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Pre bezpečnosť Mesto Trenčín v súčinnosti so štátnou
a mestskou políciou uzatvorilo všetky vstupy na Mierové námestie vrátane Farských schodov a otvorený zostal len priechod od Sladkovičovej ulice popod mestskú vežu. Priamo na
námestí bola pristavená aj sanitka. Stanleyho pohár dorazil na
Slovensko v piatok 22. júla 2011 z moravského Šternberka,
keď ho zo svojho rodiska autom priviezol do Bratislavy útočník Bostonu David Krejčí, ktorý si trofej užíval vo štvrtok 21.
júla 2011. Stanleyho pohár po tejto oslave nabral kurz na fínského mesta Savonlinn, kde ho bude očakáva brankár Tuukka
Rask.
www.sme.sk 23.07.2011
pomocná evidencia 447/1/2011
Na trenčianskom Ostrove sa dňa 25. júla 2011 sa uskutočnilo tretie kolo európskeho šampionátu vznášadiel. Pretekov
sa zúčastnilo 41 jazdcov z desiatich európskych krajín, ktorí
súťažilo v šiestich kategóriách. Na podujatí sa zúčastnilo viacero majstrov Európy a sveta. Tohoročné kolo v súťaži bolo
charakterizované zvýšeným počtom pretekárov oproti predchádzajúcemu roku. Výsledky :
- kategória formula 1 1) Edge Michele Scavino, Taliansko
2) Andreas Fuelner, Nemecko
3) Emje Hall, Švédsko
- kategória formula 2 1) Magnus Ivanoff, Švédsko
2) Tomy Österman, Švédsko
3) Renato Presotto, Taliansko
- kategória formula 50 1) Bjorn Hall, Švédsko
2) Pawel Rogovski, Poľsko
3) Christian Godicheau, Francúzsko
- kategória formula S 1) Jaroslav Baláž, Slovensko
2) Alain Larribe, Francúzsko
3) Harald Schweizer, Nemecko
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- kategória formula junior 1) Lucas Hall, Švédsko
2) Mario Kohl, Nemecko
3) Vojtěch Hejna, Čechy
- kategória formula novice 1) Pawel Zylinski, Poľsko
2) Vladimír Hejna, Čechy
3) Mia Hagstedt, Švédsko
Trenčianske noviny 25.07.2011
pomocná evidencia 448/2/2011
Ruský hokejový klub Spartak Moskva si tréningový stan
rozložil tohto roku v Trenčíne od 22. júla do 4. augusta 2011.
Ich domovom sa na dva týždne
stal štadión MG Ring Mariána
Gáboríka, ktorého plochu využívali aj mladí hokejisti 3. ročníka
Hokejovej školy Mariána Gáboríka. Deň pred ukončením prív drese Spartaka Moskva Branko Radivojevič
pravy, teda 3. augusta 2011, odohrali prípravný zápas s Duklou Trenčín.
V tomto prípravnom zápase hokejisti Dukly Trenčín prehrali s účastníkom
Kontinentálnej hokejovej ligy Spartakom Moskva 4:5 po
samostatných
nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil
slovenský útočník
Marcel Hossa.
Stretnutie v úvodnej päťminútovke bolo vlažné, keď sa obe
mužstvá iba oťukávali, postupne sa však solídne zaplnený
trenčiansky štadión dočkal aj šancí. V 9. minúte mohol otvoriť
skóre stretnutia Tybor, ktorého obrana ruského tímu faulovala
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v samostatnom úniku, nariadené trestné strieľanie však brankár Kasutin zneškodnil. Dukla si vypracovala ďalšie šance počas presilovky, ujala sa však až strela kapitána Pardavého z
18. minúty, keď švihom od mantinelu využil zakrytý brankárov výhľad a vymietol pravý horný roh jeho svätyne - 1:0. Zaujímavý hokej pokračoval aj v druhom dejstve. V 23. minúte
zatlačil domácich prvý útok Spartaka v zložení Hossa, Stűmpel, Ružička, prvý menovaný však v dobrej pozícii trafil iba
masku brankára Hiadlovského. Na začiatku druhej polovice
stretnutia vniesol do
hry oživenie Baranka, keď vyprovokoval pästný súboj s
Radulayom. Gólov
sa diváci dočkali až
v závere tretiny. V
37. minúte najprv
zvýšil náskok Dukly svojim druhým zásahom Pardavý, Hostia
však ešte do prestávky vyrovnali gólmi Pavlova a Baranku po
ukážkových kombináciách. Vrece s gólmi v krátkom slede sa
roztrhlo aj v záverečnom tretine. Domáci dvoma gólmi v rozpätí 28 sekúnd z hokejok Melichárka a Tybora strhli vedenie
na svoju stranu, o necelé dve minúty však bolo opäť vyrovnané, keď za Moskovčanov skórovali Hossa a Pavlov - 4:4. Necelých osem minút pred záverečnou sirénou sa Radulay zaplietol do ďalšej bitky, keď ho Piganovič neférovo napadol
nepripraveného a uštedril mu niekoľko tvrdých úderov. Necelé
dve minúty pred koncom mal rozhodnutie na hokejke Gašparovič, v oslabení však v úniku dvoch proti jednému trafil žŕdku. Po nerozhodnom výsledku nasledovali hneď samostatné
nájazdy, v ktorých o triumfe hostí rozhodol až v deviatej sérii
jediný úspešný exekútor Hossa.
www.sme.sk 03.08.2011
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pomocná evidencia 461/1/2011
Florbalisti ŠK 1.FBC Trenčín začali s prípravou 11. júla
2011. V novej sezóne ich čaká ťažký a náročný úvod, ktorou
je účasť na kvalifikácii Euro floorball cup 2011. Úradujúci
majster Slovenska do sezóny odštartuje prípravu s novým
hlavným trénerom Jurajom Lamačkom. V klube sa zavádza
nový model vedenia mužstva a to na pozíciu „šéftrenér - hlavný tréner“. Hlavný tréner si zvolí svoj realizačný tím. Staronový kormidelník Trenčanov Miroslav Sága sa posúva do pozície šéftrenéra, ktorý bude dohliadať na prípravu, chod a výsledky mužstva
v sezóne. K
mužstvu sa pripojí v čase po
dohode s hlavným
trénerom
ako aj pred playoff. Tréner Juraj
Lamačka ostáva
stále aktívnym
hráčom 1.FBC a
oporou zadných radov majstra. Slovenský majster má záujem
sa ešte posilniť o jedného obrancu a jedného útočníka. Kapitán
Branislav Kovalčík sa rozhodol ešte pokračovať v kariére a
pomôcť mužstvu a klubu k úspechom. Po jeho návrate z dovolenky sa hráč podrobil magnetickej rezonancii a pripravuje sa
na Ligu majstrov. Dlhodobo je zranený Michal Magdolen.
Operáciu kolena zatiaľ neabsolvoval a jeho návrat na florbalové ihriská je otázny. V tej nasledujúcej sezóne asi nepravdepodobný. Otázny v novej sezóne je štart útočníka Tomáša Filadelfiho, ktorý by sa mal venovať iba trénerskej činnosti.
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Do kádra dvojnásobného slovenského šampióna pribudol
19-ročný obranca Victory Stars Nová Dubnica Marek Bulko.
Účastník majstrovstiev sveta juniorov sa do prípravy zapojil
od jej začiatku. „Mareka sme už sledovali dlhšie obdobie. Bola to naša priorita, získať ho. Zaujal nás, je to kvalitný bek s
perspektívou ďalšieho rastu u nás. Sme radi, že sme ho získali
do nášho klubu. Je to prvá a posledná posila do nášho širokého
kádra, ktorý máme v príprave. Tešíme sa z jeho príchodu a dúfam, že naplní naše očakávania. Veríme, že bude oporou obranných radov a svojimi výkonmi nám pomôže k ďalším úspechom nášho klubu. Držíme mu palce, nech je u nás spokojný. Želám mu veľa športových úspechov a radosti z hry.“ –
povedal po príchode slovenského reprezentanta šéftréner Miroslav Sága.
Východná skupina sa stretne na turnaji v slovinskom meste
Vrhnika v termíne od 24. do 28. augusta 2011. Finálna fáza
ligy majstrov sa odohrá následne v poľskom meste Rakoniewice začiatkom októbra 2011. V mužskej kategórii Trenčanov
čakajú postupne víťazi a majstri krajín z Nemecka, Ruska,
Bieloruska a Maďarska. Všetci účastníci odohrajú zápasy systémom „každý s každým“ a jedine víťaz si zabezpečí účasť
v Poľsku. Podľa slov Miroslava Ságu sa dvojica hráčov Zeliezka a Kiačik odmietla pripravovať s mužstvom, čím prišlo
o miesto v zostave. Do Slovinska necestuje ani trojica Mandinec, Mičko a Šlosár pre pracovné povinnosti. „Určite nie sme
favoriti, ale budeme sa snažiť postúpiť do hlavne fázy, čo sa
zatiaľ žiadnemu slovenskému tímu nepodarilo. Radi by sme to
zmenili, no bude to veľmi náročné,“ povedal na záver Sága.
Trenčianske noviny 22.08.2011
pomocná evidencia 476/1/2011
Víťazmi turnaja Hotel Sitno Cup - Memoriál Júliusa
Moru vo Vyhniach, ktorý bol zároveň medzinárodnými maj557

strovstvami Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke, sa stali chlapci ATC Trenčín COP a dievčatá VK Doprastav Bilíkova Bratislava.
Mladí Trenčania si vo finále trojdňového podujatia poradili
s rovesníkmi z VK Ekonóm SPU Nitra 2:1, volejbalistky Doprastavu zdolali juniorky z Ostravy rovnako 2:1. Celkovo sa
na vyhnianskych antukových dvorcoch predstavilo pätnásť tímov zo Slovenska, Česka, Poľska, Slovinska a Belgicka, z toho sedem chlapčenských a osem dievčenských.
Výsledky zápasov o konečné umiestnenie juniorov:
1. Trenčín COP „A“,
2. VK Ekonóm SPU Nitra,
3. Belgicko jun.,
4. Andrychov - Poľsko,
5. VK Slávia Svidník,
6. ATC Trenčín COP "B",
7. ŽOK Mislinja - Slovinsko
Výsledky zápasov o konečné umiestnenie junioriek:
1. VK Doprastav Bilíkova Bratislava,
2. Ostrava jun. (ČR),
3. ŽOK Mislinja (Slovin.),
4.A.I.F. Belgicko
www.sme.sk 25.08.2011
pomocná evidencia 481/2011
Dňa 28. augusta 2011 sa v Chocholnej - Velčiciach uskutočnil 9. ročník cyklistických pretekov do vrchu ChocholnáKykula. Na trati dlhej 11 km sa súťažilo v štyroch kategóriách
88 cyklistov. Z víťazstva sa v hlavnej kategórii mužov tešil
obhajca minuloročného prvenstva Ján Gallik.
Výsledky:
A) kategória muži (DEAF):
1. J. Maťovčík (Trenčín),
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2. Mihalik (Detva),
3. Buzdeľ (Podkornice).
B) kategória muži (Elite):
1. J. Gallik (Drietoma),
2. Sulovský (Piešťany),
3. Hanták (Ivanovice),
C) kategória ženy (od 18 rokov):
1. Karasová (Úchov),
2. Šuleková (Trenčín),
3. Potočková (Adamovské Kochanovce).
Okrem toho boli ocenení:
- najmladší účastník - Filip Holíček,
- najstarší účastník - Štefan Chovanec,
- najrýchlejší účastník - Igor Holíček,
- cena fair-play - Eva Žihlavníková.
Trenčianske noviny 30.08.2011
V estónskom Talline sa dňa 13. augusta 2011 uskutočnil
ďalší diel prestížnej európskej Streetball Open Series, ktorého sa zúčastnila aj trojica Trenčanov v zložení Tomáš Vavro,
Rastislav Mrázik
a Tomáš
Svedek,
bez svojich spoluhráčov Martina Nižného (klubové povinnosti) a Filipa
Bačica (vízové problémy), ktorých nahradil pivot Jozef
Radakovič z Ružomberka. Turnaja sa
zúčastnilo osemnásť tímov, ktoré sa kvalifikovali cez národné
kolá a boli rozdelené do štyroch skupín.
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V prvom súboji základnej skupiny narazili Slováci na tím
z Lotyšska. Hoci naši reprezentanti dlho viedli, v závere im
došiel dych a reprezentanti pobaltskej krajiny v závere strhli
víťazstvo na svoju stranu po dvoch dvojbodových strelách
spoza perimetra. V druhom stretnutí narazili na mužstvo
z Talianska. Na druhý zápas nastúpili Slováci proti Talianom
s cieľom vyhrať a zabezpečiť si tak miestenku do vyraďovacích bojov. Reprezentanti Apeninského polostrova síce nemali
vo svojom strede klasického vysokého hráča, ale svojou rýchlosťou robili problémy každému družstvu. Úvod duelu slovenský tím nezachytil a prakticky po celý čas doťahoval náskok
súpera. Slováci dlho nevedeli zužitkovať výškovú prevahu a
presadiť sa pod košom, ale nakoniec zápas aj s potrebnou dávkou šťastia doviedli za stavu 7:7 do predĺženia.
V nadstavenom čase nenechal náš tím už nič na náhodu
a presnými strelami Vavra a Mrázika rozhodol o svojom dôležitom víťazstve 9:7. V záverečnom zápase skupiny podľahli
vysoko favorizovanému ruskému tímu v pomere 11:6 a do vyraďovacej fázy postúpili z tretieho miesta.
V play off sa hralo o prémiu 1.200 eúr a víťaz si zabezpečil
účasť na moskovskom svetovom šampionáte. Slovenské družstvo nastúpilo na svoj osemfinálový duel proti ťažkému súperovi v podobe prvého litovského tímu. Zápas okrem pár úvodných minút naplnil papierové predpoklady, kvarteto z Litvy
bolo lepšie po všetkých stránkach a každú nepresnú strelu,
pripadne stratu vedelo tvrdo potrestať. Konečné skóre 7:1 hovorí jasnou rečou. Malou útechou pre slovenský tím bol fakt,
že ich osemfináloví premožitelia nakoniec celý turnaj zaslúžene vyhrali.
„Turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný a úroveň tímov
veľmi vysoká“, zhodnotil vystúpenie slovenského tímu kapitán Tomáš Vavro. Konečné poradie Tallin Open 2011:
1. Litva,
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2. Estónsko 2,
3. Estónsko 1,
9. – 16. miesto Slovensko
www.sme.sk 30.08.2011
Trenčianske noviny 29.08.2011
pomocná evidencia 456/1/2011
Vo veku 36 rokov zahynul v stredu 7. septembra 2011 v
Rusku po páde lietadla JAK 42 kapitán slovenskej reprezentácie Pavol Demitra na vlaňajšom a predchádzajúcom olympijskom turnaji i na tohtoročných domácich majstrovstvách sveta, bronzový medailista z majstrovstiev sveta 2003. Túto
smutnú správu priniesli po 15,00 h všetky svetové agentúry na
svojich stránkach.
Obrovská tragédia postihla ruský klub Lokomotiv Jaroslavľ, keď celá jeho výprava našla smrť pri havárii chartrovho
lietadla, ktoré viezlo mužstvo na zápas KHL do Minska. Smrť
ikony slovenskej hokejovej reprezentácie postupne
potvrdzovali
mnohé zdroje. Spravodajca ČTV 24 menovite
potvrdil smrť troch českých hokejistov Jana
Mareka, Josefa Vašíčka a Karla Rachanka,
pričom uviedol, že zahynulo 44 zo 45 cestujúcich. Haváriu prežil ruský hokejista
Alexander Galimov a člen posádky palubný inžinier. Na palube lietadla aj občania Ruska, Nemecka, Lotyšska, Bieloruska, Švédska a Kanady.
Po vzlietnutí malo lietadlo hneď problémy a krídlom vraj
zachytilo riadiacu vežu. K pádu došlo necelých 1000 metrov
od dráhy. Lietadlo sa zrútilo a začalo horieť Časť trupu skon561

čila v rieke Volga. K nehode došlo o 16.00 h moskovského času. Ruský prezident Dmitrij Medvedev vyjadril sústrasť príbuzným obetí a podľa vyjadrenia hovorcu sa miesto nešťastia
chystá aj osobne navštíviť.
Ruský premiér Vladimir Putin vyslal na miesto havárie,
nachádzajúce sa asi 15 kilometrov východne od mesta Jaroslavľ, ministra dopravy.
Prvý zoznam obetí, ktorý zverejnili ruské médiá, potvrdil aj
smrť známeho švédskeho brankára Stefana Liva, dvojnásobného majstra sveta a olympijského víťaza. Takisto zahynuli
známi obrancovia z NHL, Lotyša Karlisa Skrastinša a Bielorusa Ruslana Saleja.
V čase havárie lietadla JAK 42 sa už hral úvodný zápas
Kontinentálnej hokejovej ligy medzi Julajevom Ufa a Atlantom Mytišči. Keď prišla smutná zvesť na zimný štadión, prezident KHL Alexander Medvedev vystúpil s mikrofónom
s vyhlásením, že zápas tento je prerušený. „Po rýchlom prerokovaní situácie s oboma mužstvami sme sa rozhodli zápas
ukončiť. Každý má v tíme Jaroslavľu niekoho blízkeho, kamaráta. Nikto si nevie predstaviť, ako by tento zápas mohol pokračovať a ako by sa dalo tešiť z víťazstva.“ Následne Alexander Medvedev vyhlásil minútu ticha za zosnulých.
Hokejový klub Lev Poprad, nový účastník Kontinentálnej
hokejovej ligy, so zdrvením prijal informáciu o tragédii
v hokejovom klube Lokomotiv Jaroslavľ. „Vedenie HC LEV
Poprad, realizačný tím i všetci hráči vyjadrujú úprimnú sústrasť a hlbokú spoluúčasť rodinám a pozostalým obetí leteckej
tragédie, ktorá sa stala dnes v Jaroslavli,“ povedal Pavol
Gmitter, manažér pre vzťahy s verejnosťou.
www.sme.sk 07.09.2011
Trenčania a fanúšikovia sa dnes podvečer stretli pred zimným štadiónom, aby zaspomínali na Paľa Demitru, jedného z
najlepších slovenských hokejistov a zapálili sviečku. Pavol
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Demitra dnes 7. septembra 2011 tragicky zahynul pri leteckej
nehode, spoločne so svojimi spoluhráčmi z ruského klubu Lokomotiv Jaroslavľ. Leteli na úvodný zápas novej sezóny do
Minska.
Čierna
vlajka
zaviala na trenčianskom zimnom štadiónom i na budove
mestského úradu.
Hlavnou
témou
rozhovorov v meste
sa stala dnešná tragédia, ľudia okamžite zareagovali.
Najmä deti a mladí ľudia si obliekli na znak piety dresy Dukly
či slovenskej reprezentácie s dnes už legendárnym číslom 38,
ktoré bude už asi navždy patriť Pavlovi Demitrovi.
Na sociálnej sieti ľudia vyjadrovali sústrasť a fanúšikovia
zorganizovali stretnutie pred zimným štadiónom. Hoci ho naplánovali na pol siedmu, už hodinu predtým prichádzali prví
so sviečkami a kahancami. V rukách viacerých nechýbali kvety, fanúšikovia prichádzali v
dresoch s vlajkami, šálmi. Do vitrínky umiestnili odkaz „Paľo ďakujeme“ a z kahancov vytvorili kríž. Atmosféra
bola smutná, mnohí sa
neubránili slzám, niektorí postávali nad horiacimi sviečkami a
odriekali modlitby.
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Pavol Demitra pochádza z neďalekej Dubnice a na miestnom hokejovom štadióne sa prvýkrát postavil na korčule. V
Dukle Trenčín odohral niekoľko sezón a sedemnásť rokov v
zámorí za päť klubov NHL. Poslednú sezónu v minulom roku
strávil v najvyššej ruskej súťaži Kontinentálnej hokejovej lige
v drese „železničiarov“. Počas leta sa často zdržiaval doma na
Slovensku a nebolo ničím výnimočným stretnúť ho v meste s
priateľmi, rodinou a deťmi Zarou a Lucasom. Veľa ľudí ho
poznalo.
„Paľa som poznal roky, nemôžem k tomu nič povedať, nedá sa mi,“ povedal so slzami v očiach Jaroslav z Trenčína.
„Nemôžeme tomu uveriť, to predsa nie je možné, celý klub, je
to hrozná tragédia ... “ svorne tvrdili trenčianske fanúšičky
Zdenka a Daniela. Na štadión sa postupne schádzali aj hokejisti, funkcionári, prišli aj manželia Hossovci, reprezentačný
tréner Vladislav Vujtek. „Vôbec tomu nechcem uveriť, toto
ma pri stretnutí pred dvoma mesiacmi s hokejistami klubu nenapadlo, že niečo takéto môže prísť,“ povedal Vujtek. Klub
AS Dukla zverejnil oficiálne stanovisko na svojej webovej
stránke.
O spontánnej pietnej akcii sa dvojica dlhoročných fanúšikov Dukly Trenčín dozvedela prostredníctvom fanklubovej
stránky na internete. Adam so Šimonom neváhali ani chvíľu a
prišli spoločne s ostatnými zapáliť Demitrovi sviečku. „O tom,
čo sa Paľovi stalo som sa dozvedel na facebooku. Zo začiatku
som tomu vôbec nechcel veriť, bral som to najskôr iba ako
nemiestny žart. Postupne som otvoril viacero webových stránok zameraných na hokej a zistil som, že je to fakt,“ povedal
mladý fanúšik Dukly Trenčín a pokračoval: „Demitra patril
medzi výstavnú skriňu slovenského hokeja. Paľo bol pán hokejista. Taký ako on už nebude a nikdy na neho nezabudneme.
Navždy zostane v srdciach slovenských fanúšikov.“
www.sme.sk 07.09.2011
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Telo hokejistu Lokomotivu Jaroslavľ a slovenského reprezentačného kapitána Pavla Demitru, zomrelého pri leteckej
havárii v Jaroslavli dňa 7. septembra 2011, priviezol 11. septembra 2011 okolo 16,30 h vládny špeciál na bratislavské letisko a potom truhlu s telesnými pozostatkami hokejistu preložili do vrtuľníka a previezli do Trenčína.
Na palube lietadla z Ruska sprevádzali telesné pozostatky
nebohého traja funkcionári Dukly Trenčín a hokejistovi blízki
priatelia Jozef Mitocha, Peter Havier a
Viliam
Ružička.
Manželka Mária do
Moskvy neodcestovala.
Z bratislavského
letiska následne previezli telo Pavla
Demitru vrtuľníkom
Mi-8 na trenčianske
letisko. Ešte pred pristátím vrtuľník symbolicky na znak rozlúčky Demitru s mestom preletel ponad Trenčín. Na ploche letiska si Pavla Demitru uctili rodinní príslušníci a priatelia, medzi ktorými nechýbali hokejisti Marián Gáborík, Marián
Hossa či tréner František Hossa.
www.sme.sk 11.09.2011
pomocná evidencia /1/2011
Krátko po 16,45 h dňa 11. septembra 2011 sa nad plochou
trenčianskeho letiska objavil vrtuľník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na palube ktorého bola rakva s telesnými
pozostatkami hokejistu Pavla Demitru. Pred tým, ako vrtuľník zosadol, urobil symbolicky okruh nad mestom Trenčín
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a zimným štadiónom, s ktorým sa takto sa s nimi Pavol Demitra rozlúčil.
Na letisko prišlo asi pol hodinu pred príletom vrtuľníka
niekoľko čiernych limuzín, s rodinou, priateľmi i funkcionármi klubu Dukla
Trenčín. Prišla manželka Majka a najbližšia rodina, hokejisti a priatelia Pavla
Demitru.
Potom
vyložili
rakvu a priamo na
ploche, kde sa konalo
krátke
smútočné
stretnutie. V Trenčíne, kde Pavol Demitra s rodinou žil, sa bude konať vo štvrtok
15. septembra 2011 smútočná rozlúčka a o deň neskôr súkromný pohreb. Po rozšírení informácie, že rakvu s telom bývalého kapitána reprezentácie privezú na trenčianske letisko,
zhromaždili sa skupinky ľudí pri zadnom vjazde na letisko,
cez ktorý ju odviezlo vozidlo pohrebnej služby.
www.sme.sk 11.09.2011
Dňa 15. septembra 2011, keď celé Slovensko si užívalo deň
pracovného voľna pri príležitosti cirkevného sviatku Sedembolestnej Panny Márie, mesto Trenčín a s ním aj celé Slovensko sa pripravovalo na smútočnú rozlúčku s hokejistom Pavlom Demitrom. Centrum tohto smútočného diania bol zimný
štadión na Sihoti, kde od siedmej hodiny rannej sa tvoril rad
ľudí takmer zo všetkých kútov republiky prepletený pomedzi
panelákmi sídliska Sihoť.
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Pri vstupe do interiéru zimného štadióna zástup smútiacich
ľudí zastavoval pred telesnými pozostatkami Pavla Demitru,
ktorého rakva bola umiestnená na
katafalku potiahnutom
čiernym
súknom, umiestnenou pred východnou tribúnou
zimného štadióna,
prekrytou
čiernym
plátnom
s veľkou fotografiou Pavla Demitru. Pri rakvy zomrelého stáli
čestnú stráž bývalí spoluhráči z Dukly Trenčín na čele
s kapitánom Jánom Pardavým v pätnásť minútových intervaloch. Za zvukov pietnej hudby ľudia kládli kvety a vence k
rakvy a s krátkym zastavením s pokľaknutím, alebo s miernym
úklonom hlavy a prežehnaním sa lúčili s týmto významným
človekom. Medzitým smútiaci fanúšikovia zapaľujú pred zimným štadiónom stovky sviečok a na veľkoplošnej obrazovke
bol premietaný medailón Pavla Demitru, v ktorom rodina,
blízki, priatelia a spoluhráči na neho spomínali.
Vzdať hold Pavlovi Demitrovi podľa očakávania prišli tisícky ľudí. Do Trenčína boli doručené
vence
z mnohých
hokejových klubov,
kde Pavol Demitra
pôsobil – Ottawa,
Minessotta,
Jaroslavľ. Za necelú hodinu sa pri rakvy
vystriedali viaceré
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významné osobnosti ako napríklad predseda Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, bývalý i súčasný tréner futbalového výberu Dušan Galis a Vladimír Weiss i poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Róbert Kaliňák.
Pred 14,00 h sa tribúny zimného štadióna zapĺňajú
a účastníci smútočného obradu
čakajú na príchod rodiny
a blízkych Pavla Demitru. Ako
prví prišli manželia Šatanovci,
ktorí položili k rakve kyticu a po
nich priatelia a spoluhráči Pavla
Demitru so svojimi partnerkami
–Ján Filc, Ernest Bokroš, Peter
Smrek, Zdeno Cíger, Ladislav
Nagy, Jozef Golonka, Ján Široký, Ľuboš Bartečko, Peter
Šťastný, Vincent Lukáč, Žigmund Pálffy, Dárius Rusnák, Július Šupler, Igor Nemeček,
Marián Hossa, Marcel Hossa, Marián Gáborík, Ľubomír
Višňovský, Tomáš Kopecký a Zdeno Chára. Veniec k rakvy
položili i známe politické osobnosti – prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, Vladimír Mečiar, Daniel Lipšic,
Eugen Jurzyca a Ján Figeľ.
Tesne pred smútočným obradom prichádza
v sprievode rodiny Majka
Demitrová bez prítomnosti detí. Smútočný obrad začína spevák Pavol
Habera piesňou „Boli
sme raz milovaní“ za doprovodu klavíra. Za ním
pristupuje
k mikrofónu
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Slavo Jurko a k prítomným so stiahnutým hlasom sa prihovára, že „strašná tragédia nám zobrala človeka, ktorý miloval život a vedel si ho užívať“. K mikrofónu pristupuje osobný priateľ Pavla Demitru kapucín Norbert Pšenčík, ktorý vyjadril
svoje osobné pocity slovami „Od siedmeho septembra nemôžem spávať... Toto nemá logiku... Ja vám garantujem, že dnes
i Boh plače ako malé decko a zajakáva sa...“ Ďalším rečníkom
je prezident Hokejového klubu Dukla Trenčín Jozef Mitocha,
ktorý charakterizoval osobnosť nebohého, že „bol človekom
so srdcom pre rodinu a hokej.“ Na záver si povzdychol „Plačeme dnes, ako si ty plakal naposledy, ale ver nám, že nám
v našom prípade je to beznádejnejšie a bolestivejšie“. Predposledným rečníkom bol prezident Slovenského zväzu ľadového
hokeja Igor Nemeček, ktorý povedal, že „za hráča s číslom 38
bude slovenský hokej ťažko hľadať náhradu. Pali bol ozajstným idolom, my sme s ním počítali“. Smútočné príhovory prerušilo vystúpenie speváckeho zboru „Gospel Family“ z Novej
Dubnice pod vedením
dirigenta Juraja Horta anglickou piesňou
„Hallelujah“.
Záver
smútočného obradu sa
konal v réžii bývalých
spoluhráčov – Michala Handzuša, Mariána Hossu, Marcela Hossu, Zdena Cháru, Tomáša Kopeckého, Jána Pardavého, Róberta Petrovického, Ľubomíra
Višňovského, Richarda Zedníka s príhovorom Mariána
Gáboríka, ktorý povedal „Budeš nám všetkým veľmi chýbať,
Paľo... Vždy budeme na teba spomínať s úsmevom, pretože
tak si žil a nikdy nezabudneme, čo si pre nás urobil a čo si pre
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každého z nás znamenal. Sľubujeme ti, že tak ako ta si tu bol
pre nás, budeme tu aj my vo dne a v noci pre tvoju rodinu pripravení pomôcť, keď to budú potrebovať. Môžeš sa na nás
spoľahnúť, ako sme sa v každej situácii spoľahnúť my na teba.
Bol si hokejovým bohom na ľade a do hokejového neba si aj
odišiel. Dozeraj tam hore na nás zhora a odpočívaj v pokoji.
Tvoji chlaci...“
Po skončení smútočného obradu bola nesená rakva sprevádzaná nekonečným potleskom vďačným davom.
vlastné poznámky
Dňa 16. septembra 2011 sa uskutočnilo 1. kolo Tipsport extraligy na zimnom štadióne v Trenčíne s družstvom Banskej
Bystrice, ktoré sa nieslo v pietnej atmosfére. Pôvodne sa malo
hrať v Banskej Bystrici, ale vzhľadom na tragickú udalosť havárie lietadla s družstvom Jaroslavľu, medzi nimi aj Pavla
Demitru a uctenia si jeho pamiatky, kde kedysi ako hráč hrával, sa hokejový zápas odohral v Trenčíne. Množstvo kahancov, kvetov či kytíc pred štadiónom utvrdzovali, že deň predtým prebehla rozlúčka s jedným z naj-významnejších osobností trenčianskeho hokeja – Pavlom Demitrom.
Pred úvodným buly stúpal pod strechu dres s číslom 38,
ktorý bol spätý s kariérou Pavla Demitru. K tomuto číslu sa
dostal za morom, kedy mu
k nemu
dopomohla veštica. Vraj mu
malo priniesť
šťastie. V 38.
sekunde dopadlo na ľa-
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dovú plochu množstvo červených a žltých ruží, po ktorých sa
už rozpútal boj o prvé extraligové body.
Pekným gestom sa prezentovali aj hosťujúci fanúšikovia
z Banskej Bystrice, ktorí so sebou priniesli transparent na počesť tragicky zosnulej legendy a počas zápasu rozprestreli aj
veľký plagát s Demitrovou podobizňou. Trenčania úvodný zápas nového ročníka zvládli, lebo nad Banskou Bystricou zvíťazili zaslúžene 3:1. Na prvý presný zásah diváci nečakali dlho. Už po 111 sekundách hry rozvlnil sieť za Chorošunom
Radoslav Tybor. Jeho gesto po góle bolo jasné. Zdvihnuté
ruky k nebesám znamenali, že svoj gól daroval Pavlovi Demitrovi. „Nie je jednoduché hrať s takými pochmúrnymi myšlienkami, aké v súčasnosti máme. Napriek tomu musíme vztýčiť hlavu, hrať ďalej. Aj pre Paľa,“ povedal mladý útočník
Dukly a pokračoval: „Som rád, že som prekonal Chorošuna
a gól som mohol darovať Paľovi Demitrovi do nebies.“
O presný zásah sa
pokúšal aj kapitán vojakov Ján Pardavý.
Hoci si v zápase vypracoval viacero dobrých streleckých príležitostí, ani jeden puk
neskončil v sieti. „V
deň zápasu prišlo do
kvety na ľadovej ploche
kabíny vedenie klubu. Povedali, aby sme sa oddnes už
s Paľom iba smiali, aj on by si to tak želal. Zápas s Banskou
Bystricou sme chceli vyhrať za každú cenu. Brali sme ho,
akoby išlo o play-off,“ povedal po zápase 40-ročný bývalý reprezentant Slovenska.
Aj pozápasová tlačová konferencia sa niesla v komornej
atmosfére. Iba spoza okien bolo počuť fanúšikov oboch táborov, ktorí skandovali meno Paľa Demitru a zaspievali si aj
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slovenskú hymnu. Nový tréner „baranov“ Alpo Suhonen ťažko hľadal slová. „Bolo pre mňa privilégium byť pri tomto zápase. Je pre mňa česť vzdať poctu veľké hráčovi, akým bol
Pavol Demitra bezpochyby bol,“ na čo domáci tréner Dušan
Gregor reagoval slovami: „Chcem zložiť poklonu celému
mužstvu za to, ako sa k zápasu postavilo. Bol by som rád, ak
by sa celá sezóna niesla v znamení motta, že hokej budeme
hrať pre Paľa, našich fanúšikov a budúcnosť.“
www.sme.sk 17.09.2011
Zverenci trénerského dua Erik Gábor a Jozef Socha sa od 9.
do 11. septembra 2011 zúčastnili na medzinárodnom turnaji
do 18 rokov Euro Volley Cup 2011 v talianskom Bari , kde
obsadili v konkurencii ôsmich tímov podobne ako pred rokom
tretie miesto.
Mladí Trenčania vstúpili do turnaja, ktorý je považovaný za
majstrovstvá Európy do 18 rokov, úspešne. V úvodnom stretnutí zdolali albánsku
Tiranu hladko 3:0,
keď súper kládol výraznejší odpor iba
v záverečnom sete,
kedy viedli 22:18.
Koncovka však patrila slovenským volejbalistom.
V druhom stretnutí
proti Mladosti Záhreb z Chorvátska si zverenci trénera Erika Gábora vylepšili
celkové skóre. Ďalšie hladké víťazstvo 3:0 znamenalo istotu
postupu do semifinálových bojov. Druhý deň turnaja sa pre
Trenčanov nezačal dobre. V poslednom zápase základnej skupiny podľahli talianskemu Cuneu 1:3 a do semifinále postupo572

vali z druhého miesta v skupine. V ňom sa stretli s ďalším zástupcom z Apeninského polostrova. Zápas o finále sa niesol
v búrlivej atmosfére. Družstvá sa striedali vo vedení a šťastena
sa v piatom sete obrátila na domácich. Po prehre 2:3 s Castellanou Grotte sa museli mladí Trenčania, podobne ako pred
rokom, uspokojiť iba s bojom o bronzové medaily.
V záverečný deň turnaja sa v poslednom vystúpení na talianskej pôde predstavili proti Roma Volley. Po prehratom semifinále sa chlapci z ATC COP rozbiehali ťažšie. V prvom sete
ťahali za kratší koniec. Príchodom Marcela Luxa na palubovka sa ich hra zlepšila. Hru dirigoval Peter Porubský
a skúsenosti z najvyššej mužskej súťaže využil Marek Ludha,
ktorý zaťažil konto súpera 24 bodmi. Najmä vďaka týmto
chlapcom sa podarilo slovenským reprezentantom otočiť vývoj zápasu vo svoj prospech a vybojovať bronzové medaily.
Individuálne ocenenie sa ušlo pätnásťročnému Šimonovi
Krajčovičovi, ktorý sa stal najlepším blokárom Euro Volley
Cupu. Po minuloročnom ocenení pre najlepšieho mladého
hráča je to už jeho druhá cena.
www.sme.sk 19.09.2011
pomocná evidencia 541/1/2011
Štvorica vzpieračov
Ľuboš Oravec, Ivan
Solovic a Peter Herák
zo Športového klubu
vzpierania
Považan
Nové Mesto nad Váhom a Jozef Gabrhel z
Trenčína získala tri zlaté a šesť strieborných
medailí na Európskych hrách Masters. Tie sa konali od 10. do 20. septembra
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2011 v talianskom Lignane a ich účastníci si zmerali sily v
dvadsiatich dvoch športoch.
V kategórii M1 do 105 kilogramov získal Ľuboš Oravec tri
zlaté medaile za dvojboj (260 kg), trh (120 kg) a nadhod (140
kg). Doslova prevalcoval ostatných súperov. V poradí druhý
Litovčan Kalunda Kestultis za ním v dvojboji zaostal až o 50
kilogramov.
Po tri strieborné medaily za dvojboj, nadhod a trh si odniesli Jozef Gabrhel v kategórii M5 do 77 kg a Ivan Solovic v kategórii M7 do 85 kg. Gabrhel dosiahol v dvojboji výkon 200
kg, v nadhode 110 kg a v trhu 90 kg. Solovic dal nad hlavu v
dvojboji súčet 130 kg (60 kg v trhu a 70 kg v nadhode). Obom
tieto výkony stačili na skvelé celkové druhé miesta na stupňoch víťazov.
V kategórii M4 do 77 kg predstavil Peter Herák. V trhu
zdvihol a udržal činku s hmotnosťou 70 kg a v tejto disciplíne
obsadil štvrté miesto. V nadhode mu rozhodcovia neuznali
pokusy na hmotnosti 90 kg.
Trenčianske noviny 26.09.2011
www.sme.sk 26.09.2011
pomocná evidencia 556/1/2011
Dva a pol roka trval proces prípravy k vstupu AS Trenčín
do Trenčianskych Stankoviec. Dňa 26. septembra 2011 sa stalo realitou a futbalový klub AS
Trenčín sa môže postaviť na štartovú čiaru budovania v dnešnej dobe
už
nevyhnutného tréningového zázemia. Na
pozemkoch obce Tren574

čianskych Stankoviec by v priebehu nasledujúcich ôsmich rokoch mal vyrásť moderný futbalový areál. „Ide o jeden z hlavných projektov klubu od vstupu holandských investorov. Som
rád, že aj v tak ťažkej ekonomickej situácii môžeme pristúpiť
k tomuto kroku. Do určitej miery ideme do rizika, ale sme presvedčení o prínose pre obe strany,“ povedal generálny manažér klubu Mgr. Róbert Rybníček a pokračoval: „Veríme, že
podpisom zmluvy sa spolupráca nekončí. Z nášho vzájomného
partnerstva môže ťažiť nielen klub, ale aj obec a celé okolie.“
Klub chce v dnešnom Oddychovom centre pomôcť vybudovať ďalšie možnosti. „Hľadáme priestor na spoluprácu.
Klub sa profesionalizuje a toto je jedna z vecí, ktorá k tomu
patrí. V Trenčianskych Stankovciach plánujeme vytvoriť zázemie pre prvé mužstvo, mládež, ale aj pre miestny klub a ľudí, ktorí tam žijú,“ povedal výkonný šéf klubu. „Pevne veríme,
že plány sa nám podarí doviesť do úspešného konca.“
V prípade realizácie ihrísk prebehli prípravné práce. Ako
prvý sa musí uskutočniť geologický prieskum. „Presný plán
dnes ešte nevieme stanoviť. Najskôr musíme súčasný areál
prebrať a vyriešiť najnutnejšie záležitosti týkajúce sa prevádzky. Potom prídu na rad ďalšie veci. Na prvých troch hektároch
priľahlých pozemkov by mali byť dve ihriská s umelou trávou.
Jedno by sme chceli vybudovať do roku 2013. Všetko záleží
od ekonomickej situácie. Uvidíme v akom časovom horizonte
sa nám podarí získavať investície, ktoré budú stačiť na dobudovanie nášho finálneho zámeru. Veríme, že sa nám aj v spolupráci s obcou podaria získať dotácie z eurofondov a eventuálne aj z rozvojových projektov UEFA, respektíve FIFA. V
areáli by malo byť napokon päť alebo šesť ihrísk. Spolupráca s
obcou je na minimálne osem rokov. V tomto horizonte chceme vybudovať slušné zázemie pre klub a obec,“ dodal Mgr.
Róbert Rybníček.
Trenčianske Stankovce 26.09.2011
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pomocná evidencia 554/1/2011
Dňa 1 októbra 2011 sa uskutočnilo športové podujatie 8.
ročník Inoveckého výbehu. Za krásneho slnečného jesenného
počasia sa stretla tridsiatka horských športovcov a zmerali si
svoje sily v behu na vrchol Považského Inovce. Výsledky:
kategória muži:
1. Branislav Kacina
1970
Trenčín
9:49
2. Ervín Páleník
1962 Trenčín
10:08
3. Vladimír Kudla 1981 Trenčín
11:30
kategória veteráni:
1. Miroslav Kováč 1952 Trenčín
10:55
2. Stanislav Ďuriga 1961 Trenčín
11:57
3. Ján Kminiak
1948 Klobušice
13:34
kategória ženy:
1. Veronika Kováčová 1987 Trenčín
13:09
2. Lucia Forgáčová 1980 Dubodiel
13:56
príspevok Jána Cabalu
Čierne a biele dresy hokejistov Dukly Trenčín z prípravy
na novú sezónu už našli svojich majiteľov. Dražba prebehla na
internetovom portáli a jej výťažok je 6.871 eúr poputuje na
podporu hokejovej mládeže.
Samotná dražba trvala päť dní a v hokejových kruhoch
vzbudila prekvapivý záujem. O dresy prejavili záujem ľudia
takmer z celého Slovenska. Dražba zaznamenala až 1.490 ponúk, z ktorých najviac vynikali ponuky za čierny dres Mareka
Daňa. Jeho cena bola navýšená až 132 krát. Najdrahším dresom sa stal biely Jána Pardavého. Jeho cena sa vyšplhala na
360 eúr. Druhá najvyššia prišla za dres Mareka Daňa na 328
eúr. Bol to dres, v korom strelil svoj prvý gól za seniorov
Trenčína. Tmavý dres Jakuba Gašparoviča s číslom 38 sa vy576

dražil za 272 eúr, čo bola tretia najvyššia suma. Samotní prevádzkovatelia dražby práve od tohto dresu očakávali viac.
Práve dres s týmto číslom nosil na chrbte tragicky zomrelý
Pavol Demitra a už ho nikdy žiaden hokejista Dukly Trenčín
mať nebude.
Konečná suma dražby činí 6.871 eúr a finančné prostriedky
budú využité na podporu hokejovej mládeže v Trenčíne.
Trenčianske noviny 03.10.2011
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček prijal
dňa 7. októbra 2011 družstvo starších dorasteniek Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín,
vedené prezidentom klubu
Jánom
Bakošom
a trénerkou Petrou Botcherovou, ktoré v máji 2011
získalo na „Final Four“
v Micha-lovciach titul majsteriek Slovenskej republiky.
Na tomto stretnutí hádzanárky prevzali pamätné listy za vzornú reprezentáciu a zapísali sa do pamätnej knihy mesta Trenčín. Pri tejto príležitosti primátor mladým hádzanárkam zaželal veľa zdravia a úspešné. Vyzval ich, aby aj ďalej šírili dobré
meno trenčianskeho športu aj keď pre súčasné finančné problémy ich mesto
nepodporuje tak,
ako by si zaslúžili. Za prijatie poďakoval prezident
klubu Ján Bakoš a
informoval primátora, že v ženskej
seniorskej hádza577

nej nemá HK Trenčín zastúpenie pre finančné problémy. Avšak potešil titul starších dorasteniek, lebo bol najmenej očakávaný, ale dievčatá si ho plným právom zaslúžili. V súčasnej
dobe dorastenky trénujú na Strednej odbornej škole na Jilemnického ulici, ale priestor nevyhovuje najvyššej hádzanárskej
lige – WHIL.
Ocenenie prevzali: vedúci družstva Peter Máčada, trénerka Petra Botcherová, masér Dušan Kožehuba, hráčky Monika Rajnohová, Mária Revajová, Monika Pojezdálová,
Katarína Berová, Martina Zemanovičová. Monika Sabóová, Zuzana Cipovová, Monika Skurcoňáková, Adriana
Vasilenková, Ľubomíra Cipovová, Silvia Sedláčková, Veronika Vasilenková, Lucia Dudová, Alica Hehejíková, Patrícia Dudová, Petra Petreková a Martina Luščonová.
www.trencin.sk 10.10.2011
pomocná evidencia 580/1/2011
Víťazkou jubilejného 50. ročníka Ostravského maratónu
v kategórii žien nad 35 rokov sa stala Trenčianka Jitka Hudáková štartujúca za Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom. Preteky vyhrala s takmer dvanásťminútovým náskokom.
Z Trenčanov bol najrýchlejší Juraj Hudák, ktorý sa umiestnil
na deviatom mieste v kategórii mužov nad 35 rokov. V kategórii nad 60 rokov si vybojoval výborné tretie miesto ďalší
Trenčan Vladimír Kovalčík. V početnom poli bežcov bolo
vidieť aj našich polmaratóncov. Trenčan Ervín Páleník, si
vybojoval víťazstvo v kategórii nad 40 rokov, v ktorej sa na
ôsmom mieste umiestnil Vladimír Stopka z Ilavy a na devätnástom mieste Jaroslav Pavlacký z Trenčianskych Teplíc. Na
druhom mieste sa v kategórii nad 50 rokov umiestnil Stanislav Ďuriga z Trenčína.
www.sme.sk 11.10.2011
pomocná evidencia 591/1/2011
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Mesto Trenčín v mesiaci júl 2011 vypovedalo zmluvu
o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna Hokejovým
klubom Dukla Trenčín, ktorý ho mal v správe. Zároveň znížilo
dotáciu klubu na 120 tisíc eúr ročne. Hlavným dôvodom pre
Mestom Trenčín vziať zimný štadión do správy bola skutočnosť, keď nikto s funkcionárov Dukly Trenčín nevedel povedať, koľko stojí jeho prevádzka. Toto rozhodnutie vyvolalo
búrlivé reakcie funkcionárov a hráčov Hokejového klubu Dukla Trenčín, ktorí za týmto činom videli negáciu hokeja
v Trenčíne. Hokejový klub Dukla oznámil, že pripravuje žalobu a referendum o odvolaní primátora. Po čase horúce hlavy
funkcionárov Dukly ochladli, keď si uvedomili výhodnosť
spravovania zimného štadióna Mestom Trenčín. Najprv podpísal Hokejový klub Dukla Trenčín s Mestom Trenčín memorandum o porozumení, ktorým deklarovali vôľu vzájomne
usporiadať vzťahy. Zimný štadión v Trenčíne prevzalo pod
svoju správu Mesto Trenčín dňa 1. októbra 2011 spolu
s desiatimi zamestnancami. Za správcu bol Mestom Trenčín
vymenovaný Róbert Buchel. Po podpise zmluvy konštatoval
predseda Hokejového klubu Dukla Trenčín Ing. Jozef Mitocha, že pre klub je výhodnejšia, ako veľká finančná pomoc.
Mestu Trenčín bude klub platiť symbolicky za využívanie ľadu, ale príjmy z reklamy, prenájmu ľadu a komerčných priestorov zostanú klubu. Klub nebude musieť rozmýšľať nad
platbami za energie a opravy technických zariadení.
Podľa Mesta Trenčín najväčším problémom je zastaraný
technický stav chladiarenského zariadenia, treba ho nahradiť
novým technologickým zariadením, ktoré by šetrilo náklady,
bola zabezpečená bezpečná prevádzka a plynulosť prevádzky.
Podľa odhadu je treba na opravu a modernizáciu technológií
okolo sto tisíc eúr.
Trenčianske noviny 17.10.2011
pomocná evidencia 605/1/2011
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Dvadsaťročná Adela Ondrejovičová pretekárka z Fitnesscentra P+D Jarábek Trenčín - Juh dňa 15. októbra 2011 zaznamenala ďalší športový úspech, keď spomedzi devätnástich
pretekárok v kategórie žien dokázala konkurovať skúseným
súperkám až do samého finále majstrovstiev sveta vo fitnes
v Novom Sade. Po eliminácii sa jej kvality potvrdili a bola zaradená do finálovej šestky. „Bolo náročné prepracovať sa medzi šesticu pretekárok. Treba uznať, že aj jej súperky boli v
dobrej kondícii, hoci nastáva otázka, kde sú hranice medzi
kulturistikou a bodyfitness,“ povedal po pretekoch Adely Ondrejovičovej tréner Pavol Jarábek. Adela Ondrejovičová zaostala za bronzovou Nemkou o jeden bod, od striebra ju delili
dva. „Celkové štvrté miesto považujeme za úspech, hoci si
uvedomujeme, že medaila bola skutočne veľmi blízko. Treba
však brať do úvahy, že Adela je stále vekom ešte juniorka, má
pred sebou celú kariéru a nepochybujem o tom, že ešte získa
veľa medailí,“ pokračoval Pavol Jarábek.
Rozdiely medzi finalistkami boli minimálne. Ako priznal
tréner Jarábek, jeho zverenkyňa ešte musí popracovať na stehennom svalstve, čo sa jej napokon stalo osudným. V rozbehnutej sezóne čaká na mladú bodyfitnessku ešte kvarteto medzinárodných súťaží, ktoré budú zavŕšené juniorskými Majstrovstvami sveta.
Trenčianske noviny 24.10.2011
pomocná evidencia 625/1/2011
Na 39. ročníku bežeckého podujatia Memoriál Ing. Ľ. Košeckého v Trenčianskych Tepliciach dňa 22. októbra 2011 boli
úspešní pretekári z Trenčína. Výsledky :
- kategória muži (hlavná kategória – 8,9 km):
1. E. Páleník (Trenčín) 33:14 min,
2. M. Valuch (Dubnica) 33:57,
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3. D. Ďuračka (Šišov) 33:58.
kategória ženy:
1. Ľ. Maníková (Dubnica),
2. Veronika Kováčová (Trenčín),
3. E. Barančíková (Trenčianska Teplá).
kategória muži (50-59 r):
1. Miroslav Kováč (Trenčín),
2. S. Ďuriga (Trenčín),
3. P. Dorušek (Slavičín).
kategória muži (60-69 r):
1. A. Dobrodenka (Led. Rovne),
2. J. Kminiak (Klobošice),
33. V. Kudla (Trenčín).
kategória muži (nad 70 r):
1. J. Sedláček (Boleráz),
2. F. Hradňanský (Handlová).
kategória dorastenci:
1. S. Masarik (Trenčín),
kategória dorastenky:
1. V. Galková (Trenčianske Teplice).
Trenčianske noviny 24,10,2011
pomocná evidencia 623/2/2011
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Náboženský a cirkevný život
Sviatosť pomazania nemocných vyslúžili dňa 11. februára
2011 hospitalizovaným odsúdeným v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne pri príležitosti 19. svetového
dňa chorých. Svätú omšu celebroval väzenský vikár Ordinariátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojených
zborov Slovenskej republiky Bartolomej Juhás s miestnym
väzenským dekanom Jánom Minárikom a kňazmi žilinského
väzenského dekanátu. Jej súčasťou bolo vysluhovanie sviatosti
pomazania nemocných, ktoré vikár Bartolomej Juhás s prítomnými kaplánmi udelili hospitalizovaným odsúdeným pre
ľahšie znášanie chorôb. Pri tejto príležitosti riaditeľ televízie
Lux Darius Hatok odovzdal vedeniu ústavu a väzenskej farnosti dar v podobe súpravy na príjem satelitného signálu, pomocou ktorej budú môcť pacienti ústavu aj za mrežami väzenskej nemocnice sledovať náboženské vysielanie katolíckej televízie. Slávnosť spevom ozdobili už tradične študenti Piaristického gymnázia z Trenčína.
Slávnostnú homíliu predniesol väzenský kaplán z Ústavu
na výkon väzby v Žiline, v ktorej upriamil pozornosť pacientov na dôsledky hriechu, ktoré spôsobujú nabúranie harmónie
človeka v oblasti duchovného i fyzického zdravia. Vyzval ich
k pokornému znášaniu chorôb, ale aj liečeniu duše, ktoré môže
mať pozitívny dopad aj na ich zmenu života po prepustení na
slobodu po odpykaní trestov.
Svetový deň chorých slávi Katolícka cirkev na celom svete 11. februára, ktorý ustanovil pápež Ján Pavol 2. v roku
1992. Tento deň predstavuje významnú príležitosť, ktorá cirkevným komunitám pomáha udržiavať stále živú pozornosť
voči chorým a trpiacim bratom a sestrám a povzbudzuje zdravotníckych pracovníkov v ich profesionálnej službe.
www.sme.sk 12.02.2011
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pomocná evidencia 62/1/2011
Dňa 20. februára 2011 na Skalke sa uskutočnila slávnostná
svätá omša pri príležitosti 90. výročia vymenovania prvých
slovenských biskupov Karola Kmeťka, Jána Vojtašáka
a Mariána Bláha po vzniku prvej Československej republiky.
Bohoslužba sa uskutočnila na mieste, ktoré sa podľa výzvy
z 13. februára 1921, teda z dňa pamätnej vysviacky, malo stať
náboženským a národným centrom katolíkov na Slovensku.
V úvode svätej omše miestny farár Mons. Strapko privítal
Jeho Excelenciu metropolitu Slovenska arcibiskupa Mons.
Stanislava Zvolenského, Jeho Excelenciu biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Viliama Judáka, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, primátora Mesta Trenčín
Mgr. Richarda Rybníčka, poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky a všetkých prítomných.
Svätú omšu vysluhoval bratislavský arcibiskup a metropolitu Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
V homílii diecézny biskup Mons. Viliam Judák povedal,
že na tomto mieste, kde žili pustovníci svätí Svorad a Benedikt
si pripomíname významné výročie, ktoré 13. februára 1921
položilo začiatok duchovného života po prvej svetovej vojne
a po vzniku nového štátu Československej republiky. Pripomenul v nej dôvody a historické súvislosti, ktoré viedli
k vyhláseniu spomenutej výzvy. Život volá po tom, aby sme
ozdravovali naše vzťahy a usilovali sa v sebe vytvárať nového
človeka. Aj to bola prvotná príčina, prečo sa rozhodli výz583

namní predstavitelia cirkevného, občianskeho a kultúrneho života duchovne oživiť toto miesto – Skalku. Vtedy pred deväťdesiatimi rokmi sa rozhodlo, aby sa toto bývalé benediktínske
opátstvo stalo našou národnou katolíckou svätyňou, ohniskom
cirkevno-náboženského života a pútnickým miestom. Biskup
Mons. Viliam Judák zdôraznil, že Skalka sa pôsobením pustovníkov svätých Svoradom a Benediktom stala jedným
z najstarších pútnických miest vtedajšieho Uhorska a významným duchovným centrom po celé stáročia na Slovensku,
najmä založením benediktínskeho opátstva v roku 1224 biskupom Jakubom
Aj v neskoršom období, keď ďalší nitriansky biskup Ján
Püsky v roku 1664 odovzdal kláštor jezuitom, predstavoval
dar duchovného, vzdelanostného a všeobecného kultúrneho
rastu nielen pre jeho
obyvateľov, ale aj
celého Považia, ba
značnej časti Slovenska. Bol ohniskom evanjelizácie.
Mons. Viliam Judák
zvýraznil, že tak ako
bola potrebná duchovná
obnova
v roku 1921, tak je
aktuálna aj dnes.
Pred deväťdesiatymi rokmi to bolo pozvanie k obnove týchto
historických múrov, ale predovšetkým k obnove náboženského života v neľahkých povojnových časoch. A ako je to dnes ?
Možno v niektorých hospodárskych ukazovateľoch lepšie aj
keď nie ideálne. Avšak, ako je to s našim životom? Ak Božia
výzva dnešnej nedele k dokonalosti a teda k duchovnej obrode
nemá zostať prázdnym slovom, tak všetci sme zodpovední pri584

ložiť ruku k dielu. Nežijeme bez koreňov, ale nežijeme bez
budúcnosti. Iba tak pohľad do vlastnej minulosti nestane sa
nostalgiou, ale života darnou energiou a odvahou do budúcnosti. Upozornil na to, že obdobie komunistického režimu nebolo pre rozvoj duchovného a náboženského života priaznivé.
Kládli sa mu prekážky zatváraním cirkevných škôl, prísnou
cenzúrou cirkevného a náboženského života, obmedzovaním
kňazského a rehoľníckeho dorastu a nevenovala pozornosť ani
materiálno-technickému zabezpečeniu tohto pútnického miesta, aby sa stalo rovné svojím významom svetovým pútnickým
miestam ako sú Lurdy a ďalšie. I dnes sme svedkami vyľudňovania obcí, v ktorých nieto detí a život. I dnes je príležitosť,
aby sme sa k týmto hodnotám prihlásili a podľa vlastných
možností podporili. Veď to, čo je kresťanské aj vysoké duchovné. Nech nám v tomto ušľachtilom úsilí pomáha všemohúci Boh na príhovor svätých Svorada a Beňadika.
Po svätej omši v krátkom programe, ktorý otvoril poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. Marián Kvasnička, pripomenul všetkým prítomným výročie výzvy z roku
1921, v ktorom sa zrodila ídea zveľaďovania Skalky, ako starobylého centra cirkevného a národného života. „Z tejto iniciatívy našich otcov s Božou pomocou povstalo aj miesto našej
oslavy. Za roky ateizácie komunistickou
ideológiou nepriali
rozvoju, ktorý bol
výzvou zamýšľaný.
Vďaka zápalu miestnych
nadšencov,
študentov letných táborov a v poslednom
aj umelcov z medzinárodného sympózia
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„Ora Et Ars“ sa meno starej a novej Skalky, teda kláštorného
areálu, aj organizovaním pútí a liturgických obradov oživili
hneď v prvých rokoch po nežnej revolúcii v roku 1989, avšak
chýbala silná koncovka, impulz, hmotná pomoc. Aj preto sa
privítala iniciatíva Biskupského úradu v Nitre a podnikatelia
Ľubomír Plško a Stanislav Bíroš, ktorí sa stali zriaďovateľmi
neinvestičného fondu pod názvom „Beňadik“. Úlohou tohto
fondu bude zhromažďovať finančné prostriedky a organizovať
aktivity na podporu pútnického miesta Skalka. V prvej fáze
pôjde o vybudovanie organizačného zázemia pre kláštorný
areál, ale ráta sa aj s prestavbou pútnického domu,
s obnovením kostola a so všetkými potrebami infraštruktúry.
Tento zámer je tak náročný, že sa to nedá dosiahnuť len ľudskými silami, potrebuje aj príhovor našich nebeských patrónov, vieru a modlitbu.“
Po týchto slovách hovorené slovo vystriedalo umenie spevu, hudby a umeleckého slová, v ktorom sa predstavili herec
Dušan Jariabek s interpretáciou piesne „Staroslovanský otče
náš“, herec Jozef Šimonovič s recitáciou básne Michala Chuda „Monológ pustovníka Beňadika“, operní speváci Ján Babjak a Martin Babjak interpretáciou piesní „Ave Mária“ a
„Agnus Dei“. Herec Karol Čálik pripomenul svojím prednesom
„Výzvy pri príležitosti vysvätenia slovenských biskupov
z roku 1921“ :
„Slováci, katolíci !
Chystáme pomník našej národno-cirkevnej slobody. Obnovme chrám našich slovenských patrónov svätých Andreja
a Beňadika z Misijným ústavom pre celé Slovensko. Položme
základ našej lepšej spoločnosti. Vysviacka troch prvých slovenských biskupov v Nitre 13. februára 1921 má nesmierne
veľký cirkevný a národný význam. Tento neoceniteľný význam väzí v tom. že Svätá stolica rímska uznala našu Česko586

slovenskú republiku za samostatný zvrchovaný štát a tým nám
priznala právo na svojich vlastných biskupov. Synovia nášho
slovenského národa sú povýšený na prestol cirkevný a pomazaný za nástupcov apoštolských. V nich sám slovenský národ
je povýšený a zvlášť slovenská chudoba oslávená, z ktorej oni
vyšli všetci. Už máme troch slovenských biskupov, ktorí sú
z kostí našich, krvou z krvi našej, ktorí našej duši, nášmu
zmýšľaniu, našich túžbam a žiadostiam rozumejú a citovo
s nami úplne splynú. Celý národ budú nosiť v srdci svojom.
Ako naši pastieri s mocou apoštolskou budú nás riadiť a spravovať, aby sme až do smrti verní zostali v tej cirkvi, ktorá
podľa slov apoštola sv. Pavla oporou a stĺpom pravdy. My konečne sa tešíme, že Boh všemohúci, ktorý riadi osudy všetkých národov a vyslyšal naše úpenlivé prosby a dal nám arcipastierov, ktorý stádo zverené do prístavu pokoja a blaženosti
povedú. Pamiatku tejto významnej posviacky v meste Metodovom na znak našej vďačnosti oproti Bohu musíme vhodným
spôsobom zvečniť. A myslíme, že cieľom najprimeranejšie
bude, keď v utešenej Župe trenčianskej krásnymi horami
ovenčenej na starobylej Skalke, kde prví slovenskí svätí pustovníci žili. Nádherný chrám z misijným kláštorom vystavíme,
ktorý by bol našou katolíckou svätinou a ohniskom nášho cirkevno-národného života. Pútnických miest aj slovenský národ
má dosť. Nemáme však takej svätiny, ako majú Moravania vo
Velehrade, Francúzi v Lurde, Poliaci v Czenstochovej, ktorý
by za svoje celý národ považoval, ale ktorú by s posvätnou úctou hľadel. Na Skalke a v jej čarokrásnom okolí, v rozzelení
10. a 11. storočia svätý Svorad – Andrej a Beňadik , prví slovenskí pustovníci, ktorých pamiatka, prísny kajúcny život
a blahodarné učinkovanie pri rozširovaní kresťanskej viery
a osvety až dodnes sa podržala v mysli nášho ľudu slovenského. V cti týchto pustovníkov nitriansky biskup v 17. storočí
vystavili síce chrám s kláštorom ten bol však v 18. storočí
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zbúraný. Dlhý čas len zrúcaniny označovali toto pamätné
miesto, avšak zbožný okolitý ľud slovenský ani vtedy neprestáva svoje obvyklé pobožnosti pri týchto zrúcaninách vykonávať. Konečne v roku 1853 z láskavých milodarov slovenského ľudu skromný kostolík bol na tomto mieste postavený
a 17. júla 1853 v úcte týchto našich svätých slávne vysvätený.
Každý národ si ctí národných svätých a stavia na tých miestach, kde oni pôsobili. Len naši národní svätí mali skromnú
pamiatku. Čo sa zanedbalo, musíme napraviť, aby nás
z nevďačnosti nikto obviňovať nemohol. A dnešná doba je na
to najpríhodnejšia. Prvá svetová vojna sa skončila. Priniesla
nám národnú slobodu v cirkevnom ohľade. Máme svojich slovenských biskupov, svätou Stolicou rímskou
vymenovaných. Na pamiatku šťastného ukončenia dlhej vojny, vydobytia našej slobody
a posviacky našich biskupov hodláme na tomto
mieste
z povďačnosti
oproti Bohom veľkolepý
chrám postaviť s misijným kláštorom a primeranými budovami, kde by sa katolíci Slováci z celého Slovenska schádzali,
vo svetle svojej viery a národnom povedomí posilnili. Kde by
sa sväté misie, duchovné cvičenia a iné pobožnosti pre rôzne
vrstvy národa stále odbavovali, obrady v staroslovanskom jazyku obnovili tak, ako sa tak deje na Velehrade, slovom, kde
by ustavične plánoval ohnisko kresťanskej viery, osvety
a rodolásky. Na toto veľkolepé dielo povďačnosti prosíme
o láskavé milodary obetavých Slovákov katolíkov.“
Text novej výzvy koncipoval a predniesol Boží služobník
dnešného dňa Ľubomír Plško : „Slováci kresťania ! Obnovme
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pomník našej kresťansko-národnej slobody. Naplňme myšlienky našich predchodcov a vybudujme svätinu Skalka, dôstojné miesto nášho nábožensko-kultúrneho života. Prispejme
k našej lepšej budúcnosti. V pamätný deň 13. februára 1921
boli v Nitre vysvätení traja slovenskí biskupi. V ten istý deň
početná skupina slovenských cirkevných a občianskych osobností na čele s Antonom Hlinkom, povzbudený a nadšený tým,
že Svätá stolica uznala našu Československú republiku za samostatný a zvrchovaný štát a tým nám priznala aj právo na
svojich biskupov, prijali ušľachtilý zámer ako prejaviť za to
vďačnosť Všemohúcemu Bohu. Týmto zámerom bolo vystavať na starobylej Skalke nádherný chrám s misijným kláštorom, ktorý by bol našou národnou katolíckou svätinou ohniskom nášho cirkevného a národného života. Dnes vieme ako
bol tento ušľachtilý plán podarilo naplniť a ako bol v ťažkých
rokoch náboženského útlaku marený. Tak ako naši úctyhodní
predchodcovia zahoreli túžbou uctiť si pamiatku národných
svätých a rozhodli sa napraviť to, čo sa zanedbalo, aby ich nikto z nevďačnosti nemohol, tak aj my dnešní súčasníci prijímame plán obnovenia pútnického miesta Skalka. Želáme si,
aby dnes, keď naša viera v Boha Všemohúceho je nielen v našom národe a celom svete nahlodávaná nerešpektovaním Božích zákonov, neúctou k životu a potláčaním dôstojnosti, atakovaná sekularizmom, konzumným životom, aby sme na
Skalke dobudovali dôležité pútnické miesto, kde sa bude náš
národ posilňovať vo viere, rozvíjať kresťanskú kultúru a vzdelanie, posilňovať sa národne, ale pohostinne vítať pútnikov z
iných národov. Miesto, kde bude naša mládež čerpať inšpiráciu z bohatých tradícií, rozvíjať svojho ducha, posilňovať svoje sebavedomie a odolnosť proti nepravdám a zlu všetkého
druhu. Na 90. výročie vysvätenia slovenských biskupov a vyhlásenia predstaviteľov elity slovenského národa vybudovať
pútnickú Skalku sa k tomuto zámeru a odkazu hlásime
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a chceme v tomto úsilí pokračovať. Chceme obetovať svoje
schopnosti a sily, zhromaždiť potrebné prostriedky a takto
s pomocou Božou dielo našich predkov rozvinúť a zveľadiť.
Chceme sprístupniť priestory Veľkej Skalky pre množstvo
pútnikov a turistov z celej Európy, Chceme vybudovať pútnický dom, ktorý bude slúžiť duchovným, kultúrnospoločenským a vzdelávacím aktivitám. Chceme, aby naša
Skalka získala medzinárodný význam a bola miestom stretnutí
príslušníkov rôznych národov a tiež miestom kresťanského
ekumenizmu. Ukážme, že aj v nás žije horlivosť našich predkov si ctíme.“
Na Skalke 20. februára 2011
vlastné poznámky
Do gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne boli prinesené relikvie sv. Cyrila s umiestnením v kaplnke sv. Anny. Dňa
11. apríla 2011 o 17.55 boli relikvie privítané a prevzaté gréckokatolíckym správcom farnosti Igorom Cígeľom. Po tomto
slávnostnom akte pokračovala slávnosť o 18.05 h pobožnosťou k sv. Cyrilovi a Metodovi a homíliou dekanom Trenčianskej farnosti Mgr. Milanom Kupčíkom. V nasledujúcom týždni od utorka do piatku bude mali veriaci možnosť modlitieb
pred relikviami.
vlastné poznámky
K 1. júlu 2011 nastali v Trenčianskej farnosti personálne
zmeny v kňazskej službe :
- dekrétom Biskupského úradu v Nitre bol preložený vdp.
Tomáš Zelenák z Trenčianskej farnosti do farnosti Bošany;
- dekrétom Biskupského úradu v Nitre bol pridelený do
Trenčianskej farnosti novokňaz vdp. Pavol Berka, ktorý
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v priebehu minulého roka vykonával v Trenčíne diakonskú
prax;
- na diakonskú prax v Trenčianskej farnosti nastúpil Martin
Vitek z Nových Zámkov, ktorý prijal posvätný rád diakonátu 10. júna 2011 v Bazilike sv. Emerána v Nitre.
Farské listy č. 7
pomocná evidencia 425/1/2011
Dňa 16. júla 2011 poobedňajších hodinách sa v historických priestoroch bývalého benediktínskeho a neskôr jezuitského kláštora na Skalke pri Trenčíne uskutočnila slávnostná
vernisáž 4. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho
sympózia „Ora et Ars – Skalka 2011“.
Prostredníctvom
sympózia a sprievodných aktivít Ora
Et Aras ožíli stredoeurópske kontexty
Skalky, ktorým zodpovedalo aj zastúpenie výtvarníkov z
Čiech – Jana Boteka (Uherské Hradište), Maďarska – Jánosa Gnandta (Békéscsaba), Poľska –
Krzysztofa Brzuzana (Rzeszow), Eugeniusza Molskeho
(Tarnow), Ruska – Oxany Begma, (Moskva), Srbska – Miljenka Buiśa, Nikola Brkanovića (Sombor) a Slovenska – Andreja Augustína z Bratislavy, Iľju Holešovského z Trenčianskej Teplej, Juraja Oravca, Jozefa Syrového z Trenčína a
Jozefa Vydrnáka z Dubnice nad Váhom.
Slávnostný program vernisáže otvoril spevácky zbor
z Novej Dubnice za dirigovania Juraja Horta, ktorý naznačil,
ako to slovne vyjadril moderátor podujatia Štefan Bučko, že
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všetci tu prítomní sa zišli pri krásnej príležitosti, na mieste,
ktoré je pre všetkých umelcov inšpiratívnym a vyjadrili tak
vďaku dvom veľkým mužom, pustovníkom a cez nich veľkému Stvoriteľovi. Privítal vzácnych hostí podujatia – predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, viceprimátorku Mesta Trenčín Mgr. Renátu Kaščákovú, pracovníčku sekcie umenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Mgr. Magdalénu Ševčíkovú, zástupcu
Národného osvetového centra PhDr.
Miroslava Holečka a dekana Trenčianskej farnosti Mgr. Milana Kupčíka. Potom sa k prítomným prihovoril
predseda predstavenstva Konstrukta –
Industry a zástupcu neinvestičného
fondu Beňadik Ing. Ľubomíra Plšku. Z jeho úst si prítomní
vypočuli informáciu, že v mesiaci február 2011 pri príležitosti
90. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov sa vtedy
prítomní veriaci prihlásili k výzve slovenskej elity z februára
1921 k budovaniu Skalky, najstaršieho slovenského pútnického
miesta novou výzvou, ktorá bude
dôstojným pokračovaním novými
aktivitami, ktorú založili naši
predchodcovia. Vznikol neinvestičný
fond „Beňadik“, ktorého hlavným poslaním je zhromažďovať prostriedky
a podporovať rozvoj pútnického miesta
Skalka. Vymenoval aj doteraz realizované aktivity, ako napríklad začal sa
budovať sociálny prístavok na Veľkej
Skalke, na Malej Skalke sa uskutočnila
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rekonštrukcia zábradlia, úprava parkoviska, vlajkosláva, prístrešok oltára a zriadenie sociálneho zariadenia. Pre budúci
rok sa plánuje rekonštrukcia Krížovej cesty na Veľkej Skalke,
očistenie skalného brala, začatie rekonštrukcie pútnického
domu, ktorý by mal zaistiť, aby Skalka žila po celý rok.
Po jeho príhovore prítomných pozdravil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH. Vo svojom príhovore zvýraznil,
že práve sympózium tvorivých aktivít
umelcov „Ora Et Ars“ prispelo k tomu,
že na toto miesto začali ľudia chodiť
v hojnejšom počte, aby našli tomto
mieste pokojnú vôľu, čistú myseľ, priateľstvo. I dnes si každý nájde trocha
umenia i duchovného.
Tohoročný ročník „Ora Et Ars“ predstavil kurátor výstavy
PhDr. Marián Kvasnička. Vo svojom príhovore uviedol, že
„i tento ročník sa niesol v benediktínskej tradícii. Sme naučení
vracať sa k duchovným tradíciám cez duchovné spirituality.“
V priebehu sympózia prebieha medzi výtvarníkmi, spisovateľmi, historikmi a širšou laickou verejnosťou diskusia
k zmyslu celého podujatia, k jeho významnej profilácii,
k pomeru medzi mestom Trenčín, širším trenčianskym regiónom, celonárodnou inšpiráciou a medzinárodným zastúpením.
V tejto diskusii sa formuje hranica medzi sakrálnymi
a profánnymi ambíciami umeleckej tvorby, otázka ikonografie, správ premodleného pútnického kraja svätých AndrejaSvorada a Benedikta. Rysujú sa aj dôležité delimitačné línie
medzi kultúrou, ktorá nerezignuje na kresťanský genetický
kód tohto územia. Pri zrode sympózia Ora Et Ars na Skalke
bol záujem o posvätné miesta nášho kraja a významnej duchovnej centrály celej Nitrianskej diecézy. Stav benediktínskeho kláštora s jaskyňou a kaplnkami v príkrove lesa sa začal
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riešiť až v nových spoločenských podmienkach po roku 1989.
Ani tzv. malá Skalka s kostolom našich svätcov okrem jubilejných pútí nemala pevnejšie duchovné, umelecké, ekonomické či turistické zázemie, ak odhliadneme od zápalu
a individuálnych snáh miestnych nadšencov, ktorí povedomie
Skalky udržiavali pri živote. Práve sympóziom prišiel čas jedinečnosť pamiatky zvýrazniť tak na pôde kultúry, ako aj na
úrovni konkrétnej materiálnej podpory. Vo februári roka 2011
miestni podnikatelia pri príležitosti 90. výročia menovania
prvých slovenských biskupov
založili
neinvestičný fond
Beňadik, ktorého zámerom je
zámerom nadviazať na niekdajšiu výzvu významných osobností národného,
politicko-spoločenského a náboženského života a dotvoriť oba
areály a potrebnú infraštruktúru a širšie prevádzkové zázemie.
Nové impulzy, ktoré vniesli jednotlivé ročníky sympózia priniesli každým rokom svoje plody, najmä v podpore Mesta
Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho
biskupstva a vrcholných štátnych orgánov. Sympózium sa tak
stalo vrcholným k špičkovým podujatím pre rozvoj kresťanskej kultúry, ako hlavného prúdu našej tradície v rámci európskej identity.
V závere príhovoru PhDr. Marián Kvasnička predstavil
sekciu
výtvarníkov, ktorí sa prezentovali na 4. ročníku
sympózia – Jána Boteka z Čiech, Jánosa Gnandta
z Maďarska, Eugeniusza Molskeho a Krzysztofa Brzuzana
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z Poľska, Miljenko Buiša a Nikola Brkanovića zo Srbska,
Oxany Begma z Ruska, Andreja Austína, Juraja Oravca,
Iľju Holešovského, Jozefa Syrového a Jozefa Vydrnáka zo
Slovenska.
Literárnu sekciu predstavil spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý konštatoval, že F. Takáč, Štefan Bučko a Pavol Stanislav Pius nezaprú hlbinnú napojenosť na odkaz katolíckej moderny a kresťanskej reflexie zložitých meandrov súčasného života. Ozdobou sympózia boli aj
ženské predstaviteľky Elena Hidvéghyová-Yung a Judita
Kaššovicová. Básnici Ján Maršálek a Rudolf Dobiáš patria
už k stáliciam sympózia.
Prezentácia výtvarných a literárnych prác, ako aj texty zo
sprievodného podujatia, kultúrno-historického seminára boli
návštevníkom k dispozícii v katalógu Ora et Ars a v katalógu
OKNO – do histórie Skalky.
vlastné poznámky
Farský chrám Narodenia Panny Márie v Trenčíne sa dostal
v mesiaci august 2011 do finálovej fázy obnovy. S prácami na generálnej obnove
začali pred štyrmi rokmi.
Hoci je Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne kultúrnou pamiatkou, na
jeho obnovu sa nepodarilo
získať podporu ani z ministerstva kultúry ani z fondov a grantov. Ako povedal dekan
trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík, z ministerstva kul595

túry nedostali ani euro. Na opravy prispelo Mesto Trenčín, veriaci a sponzori. S prácami na generálnej obnove sa začali pred
štyrmi rokmi. Múry trpeli vlhkosťou, strecha bola v zlom stave a do kostola tieklo. Bol najvyšší čas niečo pre tento architektonický skvost urobiť.
Po odkanalizovaní okolia kostola bola opravená strecha a
vynovená vonkajšia fasáda. V roku 2010 bola vymaľovaná
svätyňa a vynovený jej interiér. Pri rekonštrukcii boli uložené
pod oltár aj relikvie sv. Andreja – Svorada a Beňadika, patrónov Skalky a Nitrianskej diecézy. Od apríla 2011 pokračovali
práce na obnove maľby. Ide podľa jeho slov už o jednu z finálových etáp obnovy. Ešte zostáva zreštaurovať kaplnku Ilešháziovcov v ľavej bočnej lodi chrámu a v konečnej fáze bude
treba opraviť organ, ktorý je v zlom stave.
www.sme.sk 23.08.2011
Na podporu pútnického miesta Skalka sa uskutočnili na
Mierovom námestí v Trenčíne dva benefičné koncerty. Dňa 9.
septembra 2011 sa uskutočnil Mariánsky koncert,
v programe ktorého bola sakrálna a svetská hudba interpretovaná sólistami Janou Bernáthovou, Paulínou Puškárovou,
Martinom Babjakom, Jánom Babjakom, Dušanom Jarjabkom, Andrejom Sontágom a Jozefom Šimnovičom za
doprovodu Speváckeho zboru Piaristického gymnázia Jozefa
Braneckého v Trenčíne s dirigentom Jurajom Holúbkom
a Štátneho komorného orchestra v Žiline s dirigentom Pavlom
Tužinským.
Dňa 11. septembra 2011 sa uskutočnil Operetný galavečer, na ktorom odzneli populárne piesne J. Straussa, E. Kalmána, F. Lehára, G, Dusíka a J. Móryho v interpretácii sólistov Evy Šeniglovej, Júlii Jamriškovej, Jána Babjaka a Dušana Jarjabka za doprovodu Štátneho komorného orchestra
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v Žiline pod vedením dirigentov Zdenka Macháčka a Pavla
Tužinského.
vlastné poznámky
Štatistika cirkevných sviatostí Farského úradu v Trenčíne
v roku 2011
- krsty – spolu 154 detí:
z toho – 74 chlapcov, 80 dievčat
- manželstvá – spolu 76
- prvé sväté prijímanie – spolu 134 detí
- birmovanie – 4 osoby
- pohreby – spolu 160 veriacich:
z toho – 73 mužov, 87 žien
Farské listy - január 2012
pomocná evidencia 760/1/2011
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Náboženský a cirkevný život
Sviatosť pomazania nemocných vyslúžili dňa 11. februára
2011 hospitalizovaným odsúdeným v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne pri príležitosti 19. svetového
dňa chorých. Svätú omšu celebroval väzenský vikár Ordinariátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojených
zborov Slovenskej republiky Bartolomej Juhás s miestnym
väzenským dekanom Jánom Minárikom a kňazmi žilinského
väzenského dekanátu. Jej súčasťou bolo vysluhovanie sviatosti
pomazania nemocných, ktoré vikár Bartolomej Juhás s prítomnými kaplánmi udelili hospitalizovaným odsúdeným pre
ľahšie znášanie chorôb. Pri tejto príležitosti riaditeľ televízie
Lux Darius Hatok odovzdal vedeniu ústavu a väzenskej farnosti dar v podobe súpravy na príjem satelitného signálu, pomocou ktorej budú môcť pacienti ústavu aj za mrežami väzenskej nemocnice sledovať náboženské vysielanie katolíckej televízie. Slávnosť spevom ozdobili už tradične študenti Piaristického gymnázia z Trenčína.
Slávnostnú homíliu predniesol väzenský kaplán z Ústavu
na výkon väzby v Žiline, v ktorej upriamil pozornosť pacientov na dôsledky hriechu, ktoré spôsobujú nabúranie harmónie
človeka v oblasti duchovného i fyzického zdravia. Vyzval ich
k pokornému znášaniu chorôb, ale aj liečeniu duše, ktoré môže
mať pozitívny dopad aj na ich zmenu života po prepustení na
slobodu po odpykaní trestov.
Svetový deň chorých slávi Katolícka cirkev na celom svete 11. februára, ktorý ustanovil pápež Ján Pavol 2. v roku
1992. Tento deň predstavuje významnú príležitosť, ktorá cirkevným komunitám pomáha udržiavať stále živú pozornosť
voči chorým a trpiacim bratom a sestrám a povzbudzuje zdravotníckych pracovníkov v ich profesionálnej službe.
www.sme.sk 12.02.2011
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pomocná evidencia 62/1/2011
Dňa 20. februára 2011 na Skalke sa uskutočnila slávnostná
svätá omša pri príležitosti 90. výročia vymenovania prvých
slovenských biskupov Karola Kmeťka, Jána Vojtašáka
a Mariána Bláha po vzniku prvej Československej republiky.
Bohoslužba sa uskutočnila na mieste, ktoré sa podľa výzvy
z 13. februára 1921, teda z dňa pamätnej vysviacky, malo stať
náboženským a národným centrom katolíkov na Slovensku.
V úvode svätej omše miestny farár Mons. Strapko privítal
Jeho Excelenciu metropolitu Slovenska arcibiskupa Mons.
Stanislava Zvolenského, Jeho Excelenciu biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Viliama Judáka, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, primátora Mesta Trenčín
Mgr. Richarda Rybníčka, poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky a všetkých prítomných.
Svätú omšu vysluhoval bratislavský arcibiskup a metropolitu Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
V homílii diecézny biskup Mons. Viliam Judák povedal,
že na tomto mieste, kde žili pustovníci svätí Svorad a Benedikt
si pripomíname významné výročie, ktoré 13. februára 1921
položilo začiatok duchovného života po prvej svetovej vojne
a po vzniku nového štátu Československej republiky. Pripomenul v nej dôvody a historické súvislosti, ktoré viedli
k vyhláseniu spomenutej výzvy. Život volá po tom, aby sme
ozdravovali naše vzťahy a usilovali sa v sebe vytvárať nového
človeka. Aj to bola prvotná príčina, prečo sa rozhodli výz583

namní predstavitelia cirkevného, občianskeho a kultúrneho života duchovne oživiť toto miesto – Skalku. Vtedy pred deväťdesiatimi rokmi sa rozhodlo, aby sa toto bývalé benediktínske
opátstvo stalo našou národnou katolíckou svätyňou, ohniskom
cirkevno-náboženského života a pútnickým miestom. Biskup
Mons. Viliam Judák zdôraznil, že Skalka sa pôsobením pustovníkov svätých Svoradom a Benediktom stala jedným
z najstarších pútnických miest vtedajšieho Uhorska a významným duchovným centrom po celé stáročia na Slovensku,
najmä založením benediktínskeho opátstva v roku 1224 biskupom Jakubom
Aj v neskoršom období, keď ďalší nitriansky biskup Ján
Püsky v roku 1664 odovzdal kláštor jezuitom, predstavoval
dar duchovného, vzdelanostného a všeobecného kultúrneho
rastu nielen pre jeho
obyvateľov, ale aj
celého Považia, ba
značnej časti Slovenska. Bol ohniskom evanjelizácie.
Mons. Viliam Judák
zvýraznil, že tak ako
bola potrebná duchovná
obnova
v roku 1921, tak je
aktuálna aj dnes.
Pred deväťdesiatymi rokmi to bolo pozvanie k obnove týchto
historických múrov, ale predovšetkým k obnove náboženského života v neľahkých povojnových časoch. A ako je to dnes ?
Možno v niektorých hospodárskych ukazovateľoch lepšie aj
keď nie ideálne. Avšak, ako je to s našim životom? Ak Božia
výzva dnešnej nedele k dokonalosti a teda k duchovnej obrode
nemá zostať prázdnym slovom, tak všetci sme zodpovední pri584

ložiť ruku k dielu. Nežijeme bez koreňov, ale nežijeme bez
budúcnosti. Iba tak pohľad do vlastnej minulosti nestane sa
nostalgiou, ale života darnou energiou a odvahou do budúcnosti. Upozornil na to, že obdobie komunistického režimu nebolo pre rozvoj duchovného a náboženského života priaznivé.
Kládli sa mu prekážky zatváraním cirkevných škôl, prísnou
cenzúrou cirkevného a náboženského života, obmedzovaním
kňazského a rehoľníckeho dorastu a nevenovala pozornosť ani
materiálno-technickému zabezpečeniu tohto pútnického miesta, aby sa stalo rovné svojím významom svetovým pútnickým
miestam ako sú Lurdy a ďalšie. I dnes sme svedkami vyľudňovania obcí, v ktorých nieto detí a život. I dnes je príležitosť,
aby sme sa k týmto hodnotám prihlásili a podľa vlastných
možností podporili. Veď to, čo je kresťanské aj vysoké duchovné. Nech nám v tomto ušľachtilom úsilí pomáha všemohúci Boh na príhovor svätých Svorada a Beňadika.
Po svätej omši v krátkom programe, ktorý otvoril poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. Marián Kvasnička, pripomenul všetkým prítomným výročie výzvy z roku
1921, v ktorom sa zrodila ídea zveľaďovania Skalky, ako starobylého centra cirkevného a národného života. „Z tejto iniciatívy našich otcov s Božou pomocou povstalo aj miesto našej
oslavy. Za roky ateizácie komunistickou
ideológiou nepriali
rozvoju, ktorý bol
výzvou zamýšľaný.
Vďaka zápalu miestnych
nadšencov,
študentov letných táborov a v poslednom
aj umelcov z medzinárodného sympózia
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„Ora Et Ars“ sa meno starej a novej Skalky, teda kláštorného
areálu, aj organizovaním pútí a liturgických obradov oživili
hneď v prvých rokoch po nežnej revolúcii v roku 1989, avšak
chýbala silná koncovka, impulz, hmotná pomoc. Aj preto sa
privítala iniciatíva Biskupského úradu v Nitre a podnikatelia
Ľubomír Plško a Stanislav Bíroš, ktorí sa stali zriaďovateľmi
neinvestičného fondu pod názvom „Beňadik“. Úlohou tohto
fondu bude zhromažďovať finančné prostriedky a organizovať
aktivity na podporu pútnického miesta Skalka. V prvej fáze
pôjde o vybudovanie organizačného zázemia pre kláštorný
areál, ale ráta sa aj s prestavbou pútnického domu,
s obnovením kostola a so všetkými potrebami infraštruktúry.
Tento zámer je tak náročný, že sa to nedá dosiahnuť len ľudskými silami, potrebuje aj príhovor našich nebeských patrónov, vieru a modlitbu.“
Po týchto slovách hovorené slovo vystriedalo umenie spevu, hudby a umeleckého slová, v ktorom sa predstavili herec
Dušan Jariabek s interpretáciou piesne „Staroslovanský otče
náš“, herec Jozef Šimonovič s recitáciou básne Michala Chuda „Monológ pustovníka Beňadika“, operní speváci Ján Babjak a Martin Babjak interpretáciou piesní „Ave Mária“ a
„Agnus Dei“. Herec Karol Čálik pripomenul svojím prednesom
„Výzvy pri príležitosti vysvätenia slovenských biskupov
z roku 1921“ :
„Slováci, katolíci !
Chystáme pomník našej národno-cirkevnej slobody. Obnovme chrám našich slovenských patrónov svätých Andreja
a Beňadika z Misijným ústavom pre celé Slovensko. Položme
základ našej lepšej spoločnosti. Vysviacka troch prvých slovenských biskupov v Nitre 13. februára 1921 má nesmierne
veľký cirkevný a národný význam. Tento neoceniteľný význam väzí v tom. že Svätá stolica rímska uznala našu Česko586

slovenskú republiku za samostatný zvrchovaný štát a tým nám
priznala právo na svojich vlastných biskupov. Synovia nášho
slovenského národa sú povýšený na prestol cirkevný a pomazaný za nástupcov apoštolských. V nich sám slovenský národ
je povýšený a zvlášť slovenská chudoba oslávená, z ktorej oni
vyšli všetci. Už máme troch slovenských biskupov, ktorí sú
z kostí našich, krvou z krvi našej, ktorí našej duši, nášmu
zmýšľaniu, našich túžbam a žiadostiam rozumejú a citovo
s nami úplne splynú. Celý národ budú nosiť v srdci svojom.
Ako naši pastieri s mocou apoštolskou budú nás riadiť a spravovať, aby sme až do smrti verní zostali v tej cirkvi, ktorá
podľa slov apoštola sv. Pavla oporou a stĺpom pravdy. My konečne sa tešíme, že Boh všemohúci, ktorý riadi osudy všetkých národov a vyslyšal naše úpenlivé prosby a dal nám arcipastierov, ktorý stádo zverené do prístavu pokoja a blaženosti
povedú. Pamiatku tejto významnej posviacky v meste Metodovom na znak našej vďačnosti oproti Bohu musíme vhodným
spôsobom zvečniť. A myslíme, že cieľom najprimeranejšie
bude, keď v utešenej Župe trenčianskej krásnymi horami
ovenčenej na starobylej Skalke, kde prví slovenskí svätí pustovníci žili. Nádherný chrám z misijným kláštorom vystavíme,
ktorý by bol našou katolíckou svätinou a ohniskom nášho cirkevno-národného života. Pútnických miest aj slovenský národ
má dosť. Nemáme však takej svätiny, ako majú Moravania vo
Velehrade, Francúzi v Lurde, Poliaci v Czenstochovej, ktorý
by za svoje celý národ považoval, ale ktorú by s posvätnou úctou hľadel. Na Skalke a v jej čarokrásnom okolí, v rozzelení
10. a 11. storočia svätý Svorad – Andrej a Beňadik , prví slovenskí pustovníci, ktorých pamiatka, prísny kajúcny život
a blahodarné učinkovanie pri rozširovaní kresťanskej viery
a osvety až dodnes sa podržala v mysli nášho ľudu slovenského. V cti týchto pustovníkov nitriansky biskup v 17. storočí
vystavili síce chrám s kláštorom ten bol však v 18. storočí
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zbúraný. Dlhý čas len zrúcaniny označovali toto pamätné
miesto, avšak zbožný okolitý ľud slovenský ani vtedy neprestáva svoje obvyklé pobožnosti pri týchto zrúcaninách vykonávať. Konečne v roku 1853 z láskavých milodarov slovenského ľudu skromný kostolík bol na tomto mieste postavený
a 17. júla 1853 v úcte týchto našich svätých slávne vysvätený.
Každý národ si ctí národných svätých a stavia na tých miestach, kde oni pôsobili. Len naši národní svätí mali skromnú
pamiatku. Čo sa zanedbalo, musíme napraviť, aby nás
z nevďačnosti nikto obviňovať nemohol. A dnešná doba je na
to najpríhodnejšia. Prvá svetová vojna sa skončila. Priniesla
nám národnú slobodu v cirkevnom ohľade. Máme svojich slovenských biskupov, svätou Stolicou rímskou
vymenovaných. Na pamiatku šťastného ukončenia dlhej vojny, vydobytia našej slobody
a posviacky našich biskupov hodláme na tomto
mieste
z povďačnosti
oproti Bohom veľkolepý
chrám postaviť s misijným kláštorom a primeranými budovami, kde by sa katolíci Slováci z celého Slovenska schádzali,
vo svetle svojej viery a národnom povedomí posilnili. Kde by
sa sväté misie, duchovné cvičenia a iné pobožnosti pre rôzne
vrstvy národa stále odbavovali, obrady v staroslovanskom jazyku obnovili tak, ako sa tak deje na Velehrade, slovom, kde
by ustavične plánoval ohnisko kresťanskej viery, osvety
a rodolásky. Na toto veľkolepé dielo povďačnosti prosíme
o láskavé milodary obetavých Slovákov katolíkov.“
Text novej výzvy koncipoval a predniesol Boží služobník
dnešného dňa Ľubomír Plško : „Slováci kresťania ! Obnovme
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pomník našej kresťansko-národnej slobody. Naplňme myšlienky našich predchodcov a vybudujme svätinu Skalka, dôstojné miesto nášho nábožensko-kultúrneho života. Prispejme
k našej lepšej budúcnosti. V pamätný deň 13. februára 1921
boli v Nitre vysvätení traja slovenskí biskupi. V ten istý deň
početná skupina slovenských cirkevných a občianskych osobností na čele s Antonom Hlinkom, povzbudený a nadšený tým,
že Svätá stolica uznala našu Československú republiku za samostatný a zvrchovaný štát a tým nám priznala aj právo na
svojich biskupov, prijali ušľachtilý zámer ako prejaviť za to
vďačnosť Všemohúcemu Bohu. Týmto zámerom bolo vystavať na starobylej Skalke nádherný chrám s misijným kláštorom, ktorý by bol našou národnou katolíckou svätinou ohniskom nášho cirkevného a národného života. Dnes vieme ako
bol tento ušľachtilý plán podarilo naplniť a ako bol v ťažkých
rokoch náboženského útlaku marený. Tak ako naši úctyhodní
predchodcovia zahoreli túžbou uctiť si pamiatku národných
svätých a rozhodli sa napraviť to, čo sa zanedbalo, aby ich nikto z nevďačnosti nemohol, tak aj my dnešní súčasníci prijímame plán obnovenia pútnického miesta Skalka. Želáme si,
aby dnes, keď naša viera v Boha Všemohúceho je nielen v našom národe a celom svete nahlodávaná nerešpektovaním Božích zákonov, neúctou k životu a potláčaním dôstojnosti, atakovaná sekularizmom, konzumným životom, aby sme na
Skalke dobudovali dôležité pútnické miesto, kde sa bude náš
národ posilňovať vo viere, rozvíjať kresťanskú kultúru a vzdelanie, posilňovať sa národne, ale pohostinne vítať pútnikov z
iných národov. Miesto, kde bude naša mládež čerpať inšpiráciu z bohatých tradícií, rozvíjať svojho ducha, posilňovať svoje sebavedomie a odolnosť proti nepravdám a zlu všetkého
druhu. Na 90. výročie vysvätenia slovenských biskupov a vyhlásenia predstaviteľov elity slovenského národa vybudovať
pútnickú Skalku sa k tomuto zámeru a odkazu hlásime
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a chceme v tomto úsilí pokračovať. Chceme obetovať svoje
schopnosti a sily, zhromaždiť potrebné prostriedky a takto
s pomocou Božou dielo našich predkov rozvinúť a zveľadiť.
Chceme sprístupniť priestory Veľkej Skalky pre množstvo
pútnikov a turistov z celej Európy, Chceme vybudovať pútnický dom, ktorý bude slúžiť duchovným, kultúrnospoločenským a vzdelávacím aktivitám. Chceme, aby naša
Skalka získala medzinárodný význam a bola miestom stretnutí
príslušníkov rôznych národov a tiež miestom kresťanského
ekumenizmu. Ukážme, že aj v nás žije horlivosť našich predkov si ctíme.“
Na Skalke 20. februára 2011
vlastné poznámky
Do gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne boli prinesené relikvie sv. Cyrila s umiestnením v kaplnke sv. Anny. Dňa
11. apríla 2011 o 17.55 boli relikvie privítané a prevzaté gréckokatolíckym správcom farnosti Igorom Cígeľom. Po tomto
slávnostnom akte pokračovala slávnosť o 18.05 h pobožnosťou k sv. Cyrilovi a Metodovi a homíliou dekanom Trenčianskej farnosti Mgr. Milanom Kupčíkom. V nasledujúcom týždni od utorka do piatku bude mali veriaci možnosť modlitieb
pred relikviami.
vlastné poznámky
K 1. júlu 2011 nastali v Trenčianskej farnosti personálne
zmeny v kňazskej službe :
- dekrétom Biskupského úradu v Nitre bol preložený vdp.
Tomáš Zelenák z Trenčianskej farnosti do farnosti Bošany;
- dekrétom Biskupského úradu v Nitre bol pridelený do
Trenčianskej farnosti novokňaz vdp. Pavol Berka, ktorý

590

v priebehu minulého roka vykonával v Trenčíne diakonskú
prax;
- na diakonskú prax v Trenčianskej farnosti nastúpil Martin
Vitek z Nových Zámkov, ktorý prijal posvätný rád diakonátu 10. júna 2011 v Bazilike sv. Emerána v Nitre.
Farské listy č. 7
pomocná evidencia 425/1/2011
Dňa 16. júla 2011 poobedňajších hodinách sa v historických priestoroch bývalého benediktínskeho a neskôr jezuitského kláštora na Skalke pri Trenčíne uskutočnila slávnostná
vernisáž 4. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho
sympózia „Ora et Ars – Skalka 2011“.
Prostredníctvom
sympózia a sprievodných aktivít Ora
Et Aras ožíli stredoeurópske kontexty
Skalky, ktorým zodpovedalo aj zastúpenie výtvarníkov z
Čiech – Jana Boteka (Uherské Hradište), Maďarska – Jánosa Gnandta (Békéscsaba), Poľska –
Krzysztofa Brzuzana (Rzeszow), Eugeniusza Molskeho
(Tarnow), Ruska – Oxany Begma, (Moskva), Srbska – Miljenka Buiśa, Nikola Brkanovića (Sombor) a Slovenska – Andreja Augustína z Bratislavy, Iľju Holešovského z Trenčianskej Teplej, Juraja Oravca, Jozefa Syrového z Trenčína a
Jozefa Vydrnáka z Dubnice nad Váhom.
Slávnostný program vernisáže otvoril spevácky zbor
z Novej Dubnice za dirigovania Juraja Horta, ktorý naznačil,
ako to slovne vyjadril moderátor podujatia Štefan Bučko, že
591

všetci tu prítomní sa zišli pri krásnej príležitosti, na mieste,
ktoré je pre všetkých umelcov inšpiratívnym a vyjadrili tak
vďaku dvom veľkým mužom, pustovníkom a cez nich veľkému Stvoriteľovi. Privítal vzácnych hostí podujatia – predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH, viceprimátorku Mesta Trenčín Mgr. Renátu Kaščákovú, pracovníčku sekcie umenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Mgr. Magdalénu Ševčíkovú, zástupcu
Národného osvetového centra PhDr.
Miroslava Holečka a dekana Trenčianskej farnosti Mgr. Milana Kupčíka. Potom sa k prítomným prihovoril
predseda predstavenstva Konstrukta –
Industry a zástupcu neinvestičného
fondu Beňadik Ing. Ľubomíra Plšku. Z jeho úst si prítomní
vypočuli informáciu, že v mesiaci február 2011 pri príležitosti
90. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov sa vtedy
prítomní veriaci prihlásili k výzve slovenskej elity z februára
1921 k budovaniu Skalky, najstaršieho slovenského pútnického
miesta novou výzvou, ktorá bude
dôstojným pokračovaním novými
aktivitami, ktorú založili naši
predchodcovia. Vznikol neinvestičný
fond „Beňadik“, ktorého hlavným poslaním je zhromažďovať prostriedky
a podporovať rozvoj pútnického miesta
Skalka. Vymenoval aj doteraz realizované aktivity, ako napríklad začal sa
budovať sociálny prístavok na Veľkej
Skalke, na Malej Skalke sa uskutočnila
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rekonštrukcia zábradlia, úprava parkoviska, vlajkosláva, prístrešok oltára a zriadenie sociálneho zariadenia. Pre budúci
rok sa plánuje rekonštrukcia Krížovej cesty na Veľkej Skalke,
očistenie skalného brala, začatie rekonštrukcie pútnického
domu, ktorý by mal zaistiť, aby Skalka žila po celý rok.
Po jeho príhovore prítomných pozdravil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH. Vo svojom príhovore zvýraznil,
že práve sympózium tvorivých aktivít
umelcov „Ora Et Ars“ prispelo k tomu,
že na toto miesto začali ľudia chodiť
v hojnejšom počte, aby našli tomto
mieste pokojnú vôľu, čistú myseľ, priateľstvo. I dnes si každý nájde trocha
umenia i duchovného.
Tohoročný ročník „Ora Et Ars“ predstavil kurátor výstavy
PhDr. Marián Kvasnička. Vo svojom príhovore uviedol, že
„i tento ročník sa niesol v benediktínskej tradícii. Sme naučení
vracať sa k duchovným tradíciám cez duchovné spirituality.“
V priebehu sympózia prebieha medzi výtvarníkmi, spisovateľmi, historikmi a širšou laickou verejnosťou diskusia
k zmyslu celého podujatia, k jeho významnej profilácii,
k pomeru medzi mestom Trenčín, širším trenčianskym regiónom, celonárodnou inšpiráciou a medzinárodným zastúpením.
V tejto diskusii sa formuje hranica medzi sakrálnymi
a profánnymi ambíciami umeleckej tvorby, otázka ikonografie, správ premodleného pútnického kraja svätých AndrejaSvorada a Benedikta. Rysujú sa aj dôležité delimitačné línie
medzi kultúrou, ktorá nerezignuje na kresťanský genetický
kód tohto územia. Pri zrode sympózia Ora Et Ars na Skalke
bol záujem o posvätné miesta nášho kraja a významnej duchovnej centrály celej Nitrianskej diecézy. Stav benediktínskeho kláštora s jaskyňou a kaplnkami v príkrove lesa sa začal
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riešiť až v nových spoločenských podmienkach po roku 1989.
Ani tzv. malá Skalka s kostolom našich svätcov okrem jubilejných pútí nemala pevnejšie duchovné, umelecké, ekonomické či turistické zázemie, ak odhliadneme od zápalu
a individuálnych snáh miestnych nadšencov, ktorí povedomie
Skalky udržiavali pri živote. Práve sympóziom prišiel čas jedinečnosť pamiatky zvýrazniť tak na pôde kultúry, ako aj na
úrovni konkrétnej materiálnej podpory. Vo februári roka 2011
miestni podnikatelia pri príležitosti 90. výročia menovania
prvých slovenských biskupov
založili
neinvestičný fond
Beňadik, ktorého zámerom je
zámerom nadviazať na niekdajšiu výzvu významných osobností národného,
politicko-spoločenského a náboženského života a dotvoriť oba
areály a potrebnú infraštruktúru a širšie prevádzkové zázemie.
Nové impulzy, ktoré vniesli jednotlivé ročníky sympózia priniesli každým rokom svoje plody, najmä v podpore Mesta
Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho
biskupstva a vrcholných štátnych orgánov. Sympózium sa tak
stalo vrcholným k špičkovým podujatím pre rozvoj kresťanskej kultúry, ako hlavného prúdu našej tradície v rámci európskej identity.
V závere príhovoru PhDr. Marián Kvasnička predstavil
sekciu
výtvarníkov, ktorí sa prezentovali na 4. ročníku
sympózia – Jána Boteka z Čiech, Jánosa Gnandta
z Maďarska, Eugeniusza Molskeho a Krzysztofa Brzuzana
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z Poľska, Miljenko Buiša a Nikola Brkanovića zo Srbska,
Oxany Begma z Ruska, Andreja Austína, Juraja Oravca,
Iľju Holešovského, Jozefa Syrového a Jozefa Vydrnáka zo
Slovenska.
Literárnu sekciu predstavil spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý konštatoval, že F. Takáč, Štefan Bučko a Pavol Stanislav Pius nezaprú hlbinnú napojenosť na odkaz katolíckej moderny a kresťanskej reflexie zložitých meandrov súčasného života. Ozdobou sympózia boli aj
ženské predstaviteľky Elena Hidvéghyová-Yung a Judita
Kaššovicová. Básnici Ján Maršálek a Rudolf Dobiáš patria
už k stáliciam sympózia.
Prezentácia výtvarných a literárnych prác, ako aj texty zo
sprievodného podujatia, kultúrno-historického seminára boli
návštevníkom k dispozícii v katalógu Ora et Ars a v katalógu
OKNO – do histórie Skalky.
vlastné poznámky
Farský chrám Narodenia Panny Márie v Trenčíne sa dostal
v mesiaci august 2011 do finálovej fázy obnovy. S prácami na generálnej obnove
začali pred štyrmi rokmi.
Hoci je Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne kultúrnou pamiatkou, na
jeho obnovu sa nepodarilo
získať podporu ani z ministerstva kultúry ani z fondov a grantov. Ako povedal dekan
trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík, z ministerstva kul595

túry nedostali ani euro. Na opravy prispelo Mesto Trenčín, veriaci a sponzori. S prácami na generálnej obnove sa začali pred
štyrmi rokmi. Múry trpeli vlhkosťou, strecha bola v zlom stave a do kostola tieklo. Bol najvyšší čas niečo pre tento architektonický skvost urobiť.
Po odkanalizovaní okolia kostola bola opravená strecha a
vynovená vonkajšia fasáda. V roku 2010 bola vymaľovaná
svätyňa a vynovený jej interiér. Pri rekonštrukcii boli uložené
pod oltár aj relikvie sv. Andreja – Svorada a Beňadika, patrónov Skalky a Nitrianskej diecézy. Od apríla 2011 pokračovali
práce na obnove maľby. Ide podľa jeho slov už o jednu z finálových etáp obnovy. Ešte zostáva zreštaurovať kaplnku Ilešháziovcov v ľavej bočnej lodi chrámu a v konečnej fáze bude
treba opraviť organ, ktorý je v zlom stave.
www.sme.sk 23.08.2011
Na podporu pútnického miesta Skalka sa uskutočnili na
Mierovom námestí v Trenčíne dva benefičné koncerty. Dňa 9.
septembra 2011 sa uskutočnil Mariánsky koncert,
v programe ktorého bola sakrálna a svetská hudba interpretovaná sólistami Janou Bernáthovou, Paulínou Puškárovou,
Martinom Babjakom, Jánom Babjakom, Dušanom Jarjabkom, Andrejom Sontágom a Jozefom Šimnovičom za
doprovodu Speváckeho zboru Piaristického gymnázia Jozefa
Braneckého v Trenčíne s dirigentom Jurajom Holúbkom
a Štátneho komorného orchestra v Žiline s dirigentom Pavlom
Tužinským.
Dňa 11. septembra 2011 sa uskutočnil Operetný galavečer, na ktorom odzneli populárne piesne J. Straussa, E. Kalmána, F. Lehára, G, Dusíka a J. Móryho v interpretácii sólistov Evy Šeniglovej, Júlii Jamriškovej, Jána Babjaka a Dušana Jarjabka za doprovodu Štátneho komorného orchestra
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v Žiline pod vedením dirigentov Zdenka Macháčka a Pavla
Tužinského.
vlastné poznámky
Štatistika cirkevných sviatostí Farského úradu v Trenčíne
v roku 2011
- krsty – spolu 154 detí:
z toho – 74 chlapcov, 80 dievčat
- manželstvá – spolu 76
- prvé sväté prijímanie – spolu 134 detí
- birmovanie – 4 osoby
- pohreby – spolu 160 veriacich:
z toho – 73 mužov, 87 žien
Farské listy - január 2012
pomocná evidencia 760/1/2011
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Ochrana a tvorba životného prostredia
Bez výraznej pomoci od štátu mesto Trenčín ani investori
neúnosnú dopravnú situáciu nemôžu finančne zvládnuť, tak
zhodnotil primátor situáciu Mgr. Richard Rybníček. Zároveň
dodal, že „cez rieku Váh vedie jediný most, ktorý ja nazývam
most smrti. Mám pocit, že tu všetci roky čakáme na tragédiu,“
Zdôraznil, že riešenie neúnosnej dopravnej situácie je pre neho
absolútnou prioritou.
Druhý cestný most cez Váh v Trenčíne zásadným spôsobom ovplyvní i keď celkom nevyrieši dopravnú situáciu
v meste, len prerozdelí dopravu medzi obomi brehmi rieky
Váh. Doprava, vedúca zo Zámostia na Juh, by mala byť trasovaná výhradne novým cestným mostom, čo výrazne odľahčí
dopravu na komunikáciách v centre mesta. Na stavbu nového
mosta je vydané stavebné povolenie a tender vyhlásený začiatkom minulého roka 2010 Úrad pre verejné obstarávanie
zrušil. Investorom stavby je štát prostredníctvom Slovenskej
správy ciest. „V najbližšom čase by sa mal k tejto téme stretnúť primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček s ministrom
dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing. Jánom Figeľom. Keďže
sa očakáva, že výstavba potrvá dva roky, mesto Trenčín požiadalo investora, aby začal s najkritickejšími objektmi stavby,
ktoré by už v prvej fáze čiastočne zmiernili súčasnú nepriaznivú dopravnú situáciu.
Ďalšou investíciou na úseku pozemných komunikácií na
území mesta Trenčín by sa mala realizovať výstavba okružnej
križovatky „Pod mostom“. Tú možno považovať za hlavnú
križovatku v meste, prechádzajú ňou takmer všetky vozidlá,
ktoré sa pohybujú medzi jednotlivými protiľahlými časťami
mesta. Na stavbu sa v súčasnosti pripravuje projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Mesto Trenčín má ďalej
pripravený zámer pre tzv. juhovýchodný obchvat mesta, ktorý
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zabezpečí dopravné prepojenie najväčšieho sídliska Juh so severnou stranou mesta v smere na Žilinu. Zámer pripravil niekoľko variantov riešenia, na ktoré už bolo vypracované vyhodnotenie vplyvu na životné prostredie. Zatiaľ, ale nebol stanovený definitívny variant, na ktorý sa budú pripravovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie. Ďalším dôležitým projektom, ktorý mesto Trenčín začína pripravovať, je križovatka
pri hoteli Tatra, ktorej riešenie je zásadne podmienené realizáciou modernizácie železničnej trate na území mesta, ktorá vytvorí priestor na vybudovanie súbežnej ulice so súčasnou Hasičskou ulicou.
www.sme.sk 16.01 2011
pomocná evidencia 11/1/2011
Trenčín síce pozná budúcu podobu námestia, tá však realitou tak skoro nebude. Mestu chýbajú peniaze a výzva na eurofondy nemá termín. Trenčín tak zostáva posledným krajským
mestom, ktorého centrálne námestie neprešlo zásadnou rekonštrukciou. Mesto Trenčín plánovalo, v prípade získanie finančných prostriedkov z eurofondov, s rekonštrukciou hlavného Mierového námestia už v roku 2011. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Mierového
námestia je už dlhší
čas pripravená, no
ešte doposiaľ nebola vyhlásená súťaž,
cez ktorú sa chce
mesto
Trenčín
uchádzať o eurofondy. Rekonštrukcia povrchového vzhľadu námestia podľa vtedajších predpokladov mala stáť mesto 1,83 milióna eúr.
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Termín, kedy vyhlásia výzvu nevedelo spresniť ani Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Ako povedal
Juraj Kadáš z odboru komunikácie s médiami, vzhľadom na
rozsah a charakter revízie ROP do jej schválenia Európskou
komisiou nie je možné zo strany riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program reálne odhadnúť termíny vyhlásenia
jednotlivých výziev, a teda ani pripraviť a uverejniť záväzný
harmonogram výziev na predkladanie žiadostí na rok 2011.
Napriek nejasnej situácii v prípade vyhlásenia výzvy, výhrady k začatiu finančne náročnej rekonštrukcie námestia má
aj primátor mesta Mgr. Richard Rybníček, keď povedal, že
„s rekonštrukciou námestia tento rok určite nezačneme. Musia
sa prehodnotiť aj ďalšie významné projekty projekty ako výstavba Auparku, modernizácia nábrežia, či územný plán. Dal
som si na ne urobiť analýzu a potom ako ich rozdiskutujem
s odbornou verejnosťou a s občanmi, k nim vydám stanovisko“.
Mesto si už v roku 2008 pozvalo architektov, aby vypracovali návrh nového vzhľadu námestia. Rekonštruovať by sa malo podľa plánov brnianskeho ateliéru RAW. Jeho návrh vyšiel
víťazne spomedzi siedmich projektov a rozhodovali o tom občania aj odborníci a obe skupiny sa zhodli. Podľa víťaznej štúdie by sa nemal radikálne zmeniť tvár súčasného historického
námestia. Trávnik v strede námestia by mal nahradiť centrálny
ovál z rezanej doskovej dlažby, no zachované zostanú všetky
stromy, ku ktorým pribudne ďalších dvadsať. Z väčšej časti
zostane zachovaná pôvodná andezitová dlažba, avšak bude
nanovo, aby zabezpečovala bezproblémovú chôdzu. Po rekonštrukcii bude námestie bezbariérové.
Súčasťou rekonštrukcie Mierového námestia bude aj kompletná obnova a údržba inžinierskych sietí. Na túto časť projektu už bolo vydané územné rozhodnutie. Mesto už komunikovalo so správcami jednotlivých sietí, aby si ich obnovu za657

bezpečili zároveň s budúcou úpravou námestia, ktorú bude robiť mesto. To znamená, že pod novým námestím sa požaduje
mať zrekonštruované všetky siete tak, aby následne nemuselo
dochádzať k zásahom do nového povrchu.
www.sem.sk 19.01.2011
pomocná evidencia 16/1/2011
Zlepšenie dopravnej situácie v Trenčíne je v nedohľadne.
Vodiči motorových vozidiel aj naďalej budú hromžiť na zápchy a preplnené miestnych komunikácií. Druhý cestný most,
ktorý Trenčanom sľubovali jeho primátori aj vlády, zostal na
papieri. Od začiatku roka 2005 mal začiatok výstavby mosta
niekoľko istých termínov, naposledy jar 2011, ktorý avizoval
investor akcie Slovenská správa ciest. Lenže Úrad pre verejné
zaobstarávanie však tender pre chyby zrušil, lebo neboli stanovené rovnaké podmienky v európskom vestníku a vo vestníku Úradu pre verejné zaobstarávanie. Mesto sa snažilo
urýchliť výstavbu mostu vypracovaním projektovej dokumentácie na vlastné náklady za viac ako 1,5 milióna eur a vydalo
aj stavebné povolenie. Slovenská správa ciest vo svojom vyjadrení konštatovala, že pripravuje podklady pre novú súťaž,
pre ktorú vyhlásenia ešte nie je známy a bude akceptovať
spracovanú projektovú dokumentáciu.
O výstavbe nového mosta má rokovať primátor Mesta
Trenčín Mgr. Richard Rybníček s ministrom dopravy Slovenskej republiky Ing. Jánom Fígeľom, ktorý prisľúbil situáciu
definitívne vyriešiť, aby sa mohlo v priebehu roka 2011
s výstavbou mosta.
Trenčianske noviny 31.01.2011
pomocná evidencia 38/1/2011
Internetová stránka www.sme.sk dňa 6. februára 2011 priniesla informáciu, že v oblasti Zámostia by mal pribudnúť no658

vý polyfunkčný dom za 3.765.000 eúr. Na rekonštrukciu a dostavbu reštaurácie Bianka vydalo mesto Trenčín stavebné povolenie dňa 4. augusta 2010. Polyfunkčný dom by mal vzniknúť do troch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.. Zhotoviteľa stavby vyberie stavebník výberovým konaním, ktorým je v tomto prípade trenčianska spoločnosť 2xN spol.,
s.r.o.
Polyfunkčný dom vznikne prestavbou pôvodnej jednopodlažnej reštaurácie. V jeho suteréne budú garáže, sklady a bar,
na prízemí zase obchodno-predajné prevádzky. Na horných
poschodiach vybudujú 30 bytov. Pre obyvateľov domu i jeho
návštevníkom bude k dispozícií 69 parkovacích miest, z toho
budú tri určené pre imobilných. Prízemie i ubytovacia časť
budovy by mali byť bezbariérové. Stavba bude dopravne napojená na Piešťanskú a Zlatovskú ulicu, pričom celková plocha upravených komunikácií a spevnených plôch by mala byť
984,40 štvorcového metra.
www.sme.sk 06.02.2011
pomocná evidencia 493/1/2011
Dňa 21. februára 2011 v areáli bývalého závodu Merina
v Trenčíne likvidovala partia živnostníkov z Ružomberka a
Prievidze v asi desaťmetrovej výške staré železobetónové
premostenie medzi
dvomi budovami aj
s pomocou žeriava
demontovať.
Pri
odpaľovaní železnej
konštrukcie sa celé
premostenie zrútilo.
Našťastie pri tejto
havárii
nedošlo
k usmrteniu,
len
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k menším poraneniam u dvoch robotníkov, ktorí boli odvezení
do trenčianskej fakultnej nemocnice. Podľa vyjadrenia námestníčky riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Terézie Drobnej obaja zranení robotníci boli počas ošetrenia pri
vedomí, komunikujú a mali by absolvovať CT – vyšetrenie.
Veliteľ zásahu Ľuboš Liška z Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne konštatoval, že po ich odvážali sanitky zranené
osoby. Keďže pod zrútenou konštrukciou bola plynová fľaša,
ktorá mala poškodený ventil a unikal z nej plyn museli hydraulickými zdvihákmi nadvihnúť spadnutú konštrukciu a fľašu vytiahli. Bezprostredné ohrozenie širšieho okolia nehrozilo.
Pod spadnutou konštrukciou bolo ešte niekoľko kyslíkových fliaš na rezanie kovov, ktoré mala pripravené likvidačná
partia robotníkov. Tie však neboli poškodené, preto ich hasiči
vytiahli a premiestnili na bezpečné miesto.
www.sme.sk 21.02.2011
pomocná evidencia 81/1/2011
Novú plaváreň na Ostrove Mesto Trenčín nadchádzajúce
leto v roku 2011 neotvorí. Hoci je stavba dobudovaná, nevedie
k nej žiadne inžinierske siete, teda voda, plyn či kanalizácia.
Aj vzhľadom k meškaniu začiatku modernizácie železničnej
trate, tak Trenčanom bude ešte aj túto tohoročnú letnú sezónu
slúžiť súčasná letná plaváreň
V piatok dňa
11. februára 2011
sa
uskutočnilo
pracovné stretnutie vedenia Mesta
Trenčín s predstaviteľmi spoločnosti VOD-EKO,
ktorá
plaváreň
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budovala. Z rokovania vyplynulo, že firma si splnila všetky
zmluvou dohodnuté povinnosti, ale nová plaváreň nemôže byť
skolaudovaná. „Dnes tak máme v meste už dve atrakcie, okrem jamy v centre aj novú plaváreň bez vody a zdroja tepla,“
uviedol trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček.
Na novú plaváreň bolo vynaložených už takmer 7,5 milióna
eur, kým Mesto
Trenčín zinkasovalo za predaj
pôvodnej plavárne 4,3 milióna
eur. Peniaze však
neboli použité na
výstavbu novej.
V súčasnosti musí
samospráva
hľadať riešenia
na sprevádzkovanie novej letnej plavárne, pričom prestavba železnice sa do
mesta blíži. Podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby bráni už
len sťažnosť jedného z neúspešných kandidátov vo verejnej
súťaži na modernizáciu úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá.
„Vybudovanie inžinierskych sietí potrvá niekoľko mesiacov, avšak v tomto prípade je s tým spojená aj rekonštrukcia
mosta na Ostrov. Táto investícia si vyžiada podľa odborníkov
vyše päť miliónov eur. Preto v súčasnosti nevieme povedať,
kedy túto situáciu vyriešime. Určite nechceme dopustiť, aby
krajské mesto ostalo bez funkčnej letnej plavárne,“ doplnil
primátor Mgr. Richard Rybníček s dodatkom „Napadá ma jediné riešenie, osloviť bývalého primátora a zveriť mu takto
dobudovanú plaváreň do prevádzky.
www.trencin.sk 25.02.2011
pomocná evidencia 97/1/2011
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Studené a pritom suché počasie v mesiaci február spôsobilo, že v ovzduší nad Trenčínom bolo zistené automatickou
monitorovacou stanicou nadmerné množstvo tuhých znečisťujúcich látok. Ku dňu 27. február 2011 bola zistená na automatickej monitorovacej stanici v Trenčíne 35-krát prekročená 24hodinová limitná hodnota pre znečisťujúcu látku PM10 - 50
mikrogramov/m3 dosiahnutím úrovne 97 mikrogramov/m3.
Krajský úrad životného prostredia
v Trenčíne preto
vyzval obyvateľov,
aby obmedzili cestovanie autami, vykonávanie stavebných prác a vykurovanie domácností
tuhými
palivami.
Mesto Trenčín patrí
v súčasnosti do prvej desiatky miest s
najväčším počtom prekročení povolených hodnôt PM10 v ovzduší. Sledovaných je pritom 38 monitorovacích staníc na celom Slovensku.
Na základe analýzy Slovenského hydrometeorologického
ústavu vyplýva, že najväčší podiel na znečistení ovzdušia v
meste Trenčín má cezhraničný prenos, malé zdroje znečisťovania ovzdušia, najmä vykurovanie domácností tuhými palivami a doprava.
Kvôli cezhraničnému prenosu udelila Európska komisia
mestu Trenčín výnimku. V bežných prípadoch totiž po nedodržaní povoleného počtu prekročení sú udeľované sankcie.
Automatická monitorovacia stanica pritom v roku 2009 namerala 32 prekročení, v roku 2010 ich bolo až 53 prekročení.
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PM10 sú prachové častice do veľkosti 10 mikrogramov/m3.
Zdrojom prachových častíc môžu byť prírodné procesy ako
výbuch sopky, lesné požiare. Podiel na ich vzniku má aj ľudská činnosť - spaľovanie tuhých palív, ťažba kameňa a uhlia.
Významným zdrojom sú taktiež automobily s dieselovými
motormi, ktoré nemajú katalyzátor. Vysoké množstvo prachových častí v ovzduší môže mať nepriaznivé účinky na ľudské
zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest, spojiviek,
kašeľ či kýchanie.
www.sme.sk 01.03.2011
pomocná evidencia 108/1/2011
V novembri minulého roka 2010 spoločnosť Marius Pedersen opravovala
schody vedúce na železničný most na
Radlinskej ulici. Tie
sa však stali predmetom kritiky občanov,
keď sa však sťažovali
na kvalitu vykonanej opravy. Po obhliadke dňa 1.marca 2011
bolo konštatovali, že sťažnosti obyvateľov sú oprávnené, keď
schodiská sú v dezolátnom stave a pre chodcov sú ťažko priechodné. Z tohto dôvodu si Mesto Trenčín si uplatnilo kompletnú opravu schodov na náklady spoločnosti, aby sa schody
opäť nerozpadli. Spoločnosť ich opraví až bude primerané počasie.
Spoločnosť vo svojom vyjadrení konštatovala, že súčasný
stav spôsobili prechádzajúci cyklisti a chodci, ktorí v priebehu
opráv schodísk a nástupných rámp po nich prechádzali, čím
opakovane poškodzovali už hotové opravy. Okrem toho na
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nekvalitu vykonanej práce prispelo chladné počasie v mesiaci
november 2010.
www.sme.sk 01.03.2011
pomocná evidencia 109/1/2011
Prosím vás, neskáčte z okraja bazéna ! varuje internetové
vydanie známeho nemeckého magazínu Spiegel. Takúto výstrahu priniesol nadpis článku o novej letnej plavárni v Trenčíne, ktorá nemá prípojku na vodu. Článok časopis prebral z
nemeckej tlačovej agentúry DPA, ktorá cituje oficiálnu stránku Trenčína. „Novú plaváreň na Ostrove mesto nadchádzajúce
leto neotvorí.
Hoci je stavba
dobudovaná,
nevedie k nej
žiadna
sieť
ako
voda,
plyn či kanalizácia.“
„Aj keď to
znie až komicky, ide o
vážnu záležitosť a čakajú nás veľmi ťažké rokovania, aby to železnice zaplatili,“ reagoval na článok v Spiegeli nový primátor Trenčína
Mgr. Richard Rybníček. Tvrdí, že situáciu zavinilo predošlé
vedenie mesta na čele s primátorom Ing. Branislavom Cellerom, ktorý sa „zrejme sa domnieval, že siete preplatia železnice. Rokovania nedotiahol do nejakých záväzkov, skončilo sa
to len pri ústnych prísľuboch.“ Ing. Branislav Celler na svoju
obranu tvrdí, že „mesto malo postaviť plaváreň a infraštruktúru mal zabezpečiť investor modernizácie železničnej trate.
Z rokovaní vyplynulo, že siete budú súčasťou modernizácie.
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Je to iba otázka času, naťahuje to vyhodnotenie tendra.“ Najhoršie na všetkom je, že Železnice sa k záväzku nehlásia. „Záležitosť je predmetom skúmania a rokovaní na úrovni Železníc
Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a Mesta Trenčín. Najhoršie je, že plaváreň je dokončená,
nebude ju možno dať do prevádzky, preto bude chátrať. Vznikajú náklady na jej ochranu strážením a okrem toho bežia záručné lehoty na technológie. Je to manažérsky absolútne nezvládnutý projekt,“ tvrdí primátor Mgr. Richard Rybníček.
www.sme.sk 03.03.2011
pomocná evidencia 122/1/2011
Meškajúca výstavba nového cestného mosta v Trenčíne cez
Váh sa pravdepodobne predraží. Slovenská správa ciest plánuje v apríli 2011 vyhlásiť opakovaný tender na stavbu mosta za
predpokladanú cenu 60,36 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.
Podľa predbežného oznamu vo Vestníku verejného obstarávania a Úradnom vestníku Európskej únie stavebné práce by
mali trvať 1 095 dní od
uzavretia zmluvy s vybraným
dodávateľom.
Pôvodnú verejnú súťaž
nariadil Úrad pre verejné
obstarávanie zrušiť vlani
v máji. Odhadované náklady na stavbu mosta v
Trenčíne vtedy dosahovali 51,32 mil. eur bez
dane.
Predpokladaná cena tejto investície od vyhlásenia predchádzajúceho tendra v novembri 2009 vzrástla o 18 %. Vo zvýšenej predpokladanej cene za stavebné práce je zohľadnená in665

flácia. Stavebné práce začnú po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok. Stavba mosta má byť spolufinancovaná z
európskych peňazí v rámci Operačného programu Doprava.
Slovenská správa ciest vyhlásila verejnú súťaž na stavbu
druhého cestného mosta v Trenčíne s predpokladanou cenou
51,32 mil. eúr bez dane v novembri 2009. Práce boli naplánované na štyri roky. Stavba bola zaradená v zozname širšieho
zásobníka projektov ciest prvej triedy v programovom období
2007 až 2013, ktoré majú byť spolufinancované zo zdrojov
Európskej únie.
Úrad pre verejné obstarávanie však neskôr nariadil zrušiť
tender, pretože Slovenská správa ciest podľa neho porušila pri
súťaži zákon o verejnom obstarávaní a nedostatky mohli mať
zásadný vplyv na jej výsledok.
www.sme.sk 10.03.2011
pomocná evidencia 155/1/2011
Prvých osem rodín, ktoré sa pre modernizáciu železničnej
trate v meste musia opustiť a vysťahovať sa z nich, majú už
postavené nové
domovy. V lokalite Na Kamenci
Mesto
Trenčín
prostredníctvom
spoločnosti Monolit Slovakia, s.
r. o. Trenčín
postavilo osem
rodinných domov. „Dňom 15. marca 2011 začalo kolaudačné konanie. Tehlové domovy spĺňajú technické normy. Sú zateplené, pričom
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každá rodina mala možnosť výberu interiéru,“ povedal Ing.
Peter Blažek z Útvaru životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Trenčíne.
Mesto Trenčín investíciu hradilo zo svojho rozpočtu. „Domy na základe aktuálneho znaleckého posudku po schválení
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne vymení za tie pôvodné,
ktoré následne odpredá Železniciam Slovenskej republiky,“
uviedla vedúca Útvaru majetku mesta Ing. Gabriela Vanková.
Modernizácia železničnej trate v Trenčíne si vyžiada sťahovanie
28
rodín. Sedemnásť
z nich
pristúpilo na
finančnú kompenzáciu.
„Tieto peniaze
boli až na jednu výnimku
všetkým rodinám už Mestom Trenčín
vyplatené, pričom Železnice Slovenskej republiky Mestu
Trenčín preplatili zatiaľ kompenzácie pre štrnásť rodín,“ doplnila Ing. Gabriela Vanková. Ďalej doplnila, že „s jednou rodinou rokujú priamo Železnice Slovenskej republiky a zostávajú
tak dve rodiny, ktorým mesto postaví nové domy a to
v lokalite na Ulici Michala Kišša a v časti mestskej časti Kubra. Momentálne sa čaká na vydanie stavebného povolenia pre
tieto domy, aby sa pristúpilo k realizácii stavieb.“
www.trencin.sk 15.03.2011
pomocná evidencia 157/1/2011
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V Trenčíne dňa 22. marca 2011 sa slávil Svetový deň vody, ktorý organizovala Trenčianska vodohospodárska spoločnosť v spolupráci s Krajským úradom životného prostredia v
Trenčíne a Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pre takmer šesťdesiat študentov stredných škôl a verejnosť.
Jej súčasťou bol
prednáškový cyklus
s tematikou vody a
exkurzia v čistiarni
odpadových
vôd.
„Voda je hlavnou
zložkou nášho životného prostredia a
touto formou sme
chceli na to upozorniť širokú verejnosť
a mladých ľudí. Pre
študentov to mohla byť praktická skúsenosť, ako sa dozvedieť
niečo viac o čistení odpadových vôd,“ uviedol prednosta Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne Mgr. Jozef Letko.
Na dnešnej exkurzii mohli záujemcovia vidieť všetky fázy
čistenia odpadových vôd v pravobrežnej čistiarni odpadových
vôd, ktorá je novšia. Krajský úrad životného prostredia v
Trenčíne spoluorganizoval podobnú akciu prvýkrát a v najbližšej chce osláviť aj aprílový Deň Zeme.
Dnešný deň 22. marec 2011 bol v roku 1992 vyhlásený
valným zhromaždením Organizácie spojených národov za
Svetový deň vody. Ponúka príležitosť na podporu aktivít, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody nielen pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. Tento deň
slúži na pripomenutie toho, ako je voda pre nás dôležitá a na
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uvedomenie si, že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre
ďalšie generácie.
www.sme.sk 22.03.2011
Mesto Trenčín sa zapojilo dňa 26. marca 2010 do celosvetovej akcie s názvom Hodina Zeme. medzi 20:30 a 21:30,
keď zhaslo osvetlenie viacerých pamiatok v meste. Vo tme na
hodinu zostal Farský kostol na Mariánskom námestí, Galéria
Bazovského na Palackého ulici, Piaristický kostol, Morový
stĺp, synagóga, mestský úrad a mestská veža. Bolo vypnuté aj
verejné osvetlenie, iluminácia hradnej skaly a Trenčiansky
hrad. Podľa vlastného uváženia sa do projektu zapojili aj obyvatelia a inštitúcie, keď v sobotu o 20:30 h na hodinu zhasli
svetlá vo svojej domácnosti či firme.
Organizátorom Hodiny Zeme bola celosvetová ochranárska
organizácia World
Wildlife
Fund
(WWF), ktorej poslaním je zastavenie ničenia prirodzeného prostredia
a vybudovanie budúcnosti, kde ľudia
budú môcť žiť v
harmónii s príroTrenčiansky hrad sa zahalil na jednu hodinu do tmy
dou. Vlani sa do
projektu zapojilo 128 krajín sveta. Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré podporili akciu zhasnutím sa objavili napr.
Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Brazílii,
parížska Eiffelova veža, most Golden Gate v San Franciscu a
rímske Koloseum. Projekt Hodina Zeme podporili na Slovensku v tomto roku napríklad mesto Spišská Nová Ves, predajňa
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nábytku IKEA v Bratislave či Múzeum Bojnice zhasnutím
osvetlenia Bojnickeho zámku.
vlastné poznámky
Na pohyb diviačej zveri v okolí parku pod Juhom upozornili poľovníkov občania. „Mali sme niekoľko telefonátov, že sa
tam diviaky zdržujú najmä večer v krovinách,“ hovorí predseda Poľovníckeho združenia Ostrý vrch Soblahov Ján Drha.
„Vedľa parku sa nachádzajú zanedbané pozemky zarastené
hustou krovitou vegetáciou. Na nich má diviačia zver vhodné
úkrytové podmienky a to aj napriek ruchu mesta, na ktorý si
táto mimoriadne adaptabilná zver dokáže zvyknúť.“
Dôkazom ich výskytu bola rozrytá plocha vedľa cesty pri
podjazde pod sídliskom Juh. Pôsobenie pachových ohradníkov
je dočasné, preto poľovníci
nevylučujú, že sa zver môže po nejakom čase na tieto miesta opäť vrátiť, najmä ak ju tam bude lákať
atraktívna potrava. Diviačia zver má svoje ležoviská
v neďalekom
lesoparku
Brezina. Keďže sa premnožila, poľovníci na tejto
pachové ohradníky
nepoľovnej ploche uskutočnili už tri poľovačky.
Na odstránenie pohybu diviačej zveri poľovníci postriekali
kríky v okolí parku pod sídliskom Juh v Trenčíne penou, ktorá
by mala odradiť diviačiu zver od pobytu na tomto mieste. Ako
povedal Ján Drha, pena obsahuje pre zver odpudzujúce chemické prípravky. Do akej miery to pomôže, ukáže čas.
www.sme.sk 28.03.2011
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Slovenská správa ciest po viac ako roku opäť vyhlásila verejnú súťaž na stavbu nového cestného mosta v Trenčíne. Stavebné práca za predpokladanú cenu 60,36 mil. eúr bez dane z
pridanej hodnoty sú naplánované na 1 095 dní od uzavretia
zmluvy s vybraným dodávateľom. Cestári plánujú stavbu mosta cez Váh spolufinancovať z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.
Záujemcovia majú požiadať o súťažné podklady do 20. apríla 2011. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 22. júna 2011. Uchádzači musia preukázať obrat zo stavebnej výroby v predošlých troch rokoch v objeme vyše 25 mil. eúr bez
dane. Uchádzač v pozícii hlavného zhotoviteľa musí mať skúsenosť s výstavbou najmenej dvoch mostov v dĺžke nad
100 metrov počas predchádzajúcich päť rokov.
Pôvodnú verejnú súťaž na stavbu mosta v Trenčíne nariadil
Úrad pre verejné obstarávanie zrušiť vlani v máji 2010. Slovenská správa ciest podľa úradu porušila pri súťaži zákon o
verejnom obstarávaní a nedostatky mohli mať zásadný vplyv
na jej výsledok. Odhadované náklady vtedy dosahovali 51,32
mil. eur bez dane. Predpokladaná cena stavby mosta od vyhlásenia predchádzajúceho tendra v novembri 2009 vzrástla o 18
%.
„Vo
zvýšenej
predpokladanej cene
za stavebné práce je
zohľadnená
inflácia,“ zdôvodnila nedávno nárast odhadovaných nákladov
na stavbu trenčianskeho mosta hovorkyňa
Slovenskej
správy ciest Iveta
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Fedorová. „Stavebné práce začnú po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok“. Výstavba trenčianskeho mosta
bola pôvodne plánovaná na štyri roky. Stavba bola zaradená v
zozname širšieho zásobníka projektov ciest prvej triedy v
programovom období 2007 až 2013, ktoré majú byť spolufinancované zo zdrojov Európskej únie.
www.sme.sk 02.04.2011
Mestá a obce po zimnom období začali s tradičným upratovaním. Výnimkou nebolo ani mesto Trenčín, ktoré od 4. apríla
2011 odštartovalo mesačný cyklus jarného upratovania, zabezpečeného rozvozom veľkoobjemových kontajnerov podľa
harmonogramu po celom meste.
Mesto Trenčín koncom marca 2011 zároveň začalo aj
s čistením ulíc po zimnej údržbe ciest. Práce by sa mali skončiť do konca mesiaca apríla. „Práce sú zmluvne zabezpečené
a špecifikované v objednávkach na príslušné kalendárne mesiace, čo do rozsahu, ako aj finančných možností na túto činnosť. Predpokladá sa, že poveternostné podmienky umožnia
vykonať všetky činnosti. Okrem toho sa celoročne zabezpečuje ručné zametanie historického centra a strojové zametanie
komunikácií a
spevnených
plôch.
„Čistenie
chodníkov,
ktoré susedia
s pozemkami
vo vlastníctve
mesta, v plnom
rozsahu zabezpečuje Mesto
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Trenčín cestou svojho dodávateľa prác. I keď Mesto Trenčín
má vo vlastníctve cca 156 kilometrov chodníkov,
v zmysle cestného zákona a príslušného všeobecne záväzného
nariadenia čistenie chodníkov, ktoré susedia s pozemkami vo
vlastníctve tretej osoby, je povinný zabezpečiť vlastník, užívateľ alebo správca týchto nehnuteľností v plnom rozsahu.
www.trencin.sk 05.04.2011
Pred tromi rokmi nevyšiel železniciam projekt na opravu
chátrajúcich železničných staníc v niektorých mestách medzi
nimi aj v Trenčíne. Opravu ponúkali súkromným spoločnostiam za právo využívať v nich komerčné priestory. Železnice
túto ponuka skúsili opäť.
O zámere Železníc Slovenskej republiky informovala hovorkyňa Martina Pavlíková. „Železnice vyhlásili 31. marca
2011 obchodnú verejnú súťaž pre stanice v Trenčíne, Prievidzi
a Žiline. Ide o pokračovanie projektu Moderná stanica,“ povedala.
Podmienky sú aj teraz podobné. Ak sa nájde záujemca, ktorý zabezpečí ich obnovu formou verejno-súkromného partnerstva, ako protihodnotu za vykonanie rekonštrukčných prác mu
železnice dajú právo užívať komerčné priestory staníc na dobu
určitú. Súťažné návrhy očakávajú do konca augusta 2011.
Napriek tomu, že
pilotný projekt z roku 2009 neskončil
žiadnou
zmluvou
medzi súkromným
investorom a železnicami, spoločnosť
to nepovažuje podľa
Pavlíkovej za neúspech. Príčinu vidí aj
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v celkovej nepriaznivej situácii v realitnej oblasti. Pozitívne je,
že získali skúsenosti s PPP projektmi. O súťaž a rekonštrukciu
štyroch vybratých staníc, Trenčín, Žilina, Prievidza a Nové
Mesto nad Váhom pred tromi rokmi prejavilo záujem až 19
spoločností, ale prihlásilo sa ich však len päť.
Napokon rekonštruovať všetky vybrané stanice chcela iba
jedna talianska spoločnosť. Traja ďalší uchádzači mali záujem
len o trenčiansku stanicu, jeden o žilinskú. Taliani však pred
termínom na predkladanie návrhov odstúpili a prievidzská a
novomestská súťaž sa tak skončili skôr, ako sa začali. Návrhy
na modernizáciu trenčianskej a žilinskej stanice napokon predložila iba jedna firma. Oba projekty však boli podstatne
skromnejšie, ako si ich Železnice Slovenskej republiky predstavovali.
www.sme.sk 12.04.2011
pomocná evidencia 213/1/2011
Pri upratovaní lesoparku Brezina v Trenčíne v utorok 19.
apríla 2011 pomáhali úradníci a študenti. Akciu pri príležitosti
Dňa Zeme zorganizoval Krajský úrad životného prostredia v
Trenčíne. „Chceme pomôcť vyčistiť Brezinu po zime, aby
nám všetkým mohla slúžiť na jarné a
letné opekačky a
oddych v prírode.
Akcia je zároveň
snahou vytiahnuť
deti do lesa a ukázať im jeho čaro pri
príležitosti Medzinárodného roka lesov 2011,“ uviedla Erika Kostková z trenčianskeho Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne.
674

Do upratovania sa zapojilo 30 zamestnancov Krajského
úradu životného prostredia v Trenčíne a Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne a takmer 50 žiakov, študentov
či skautov. Vyzbieraný odpad po ukončení akcie bol vyseparovaný a uložený na miesto, kam patrí. V rámci Dňa Zeme sa
okrem upratovania Breziny sa deti zúčastnili dvoch prednášok
a hier v lese.
www.sme.sk 18. 4. 2011
pomocná evidencia 227/1/2011
V stredu 20. apríla 2011 sa v Trenčíne s dvojdňovým predstihom oslavoval Deň Zeme. Na Mierovom námestí rozložili
informačné
stánky viaceré
enviromentálne organizácie,
ktoré prezentovali svoju
činnosť.
Návšteníci si mohli
vypočítať
vlastnú ekologickú stopu, dozvedeli sa informácie o kriminalite v životnom prostredí, alebo sa mohli zoznámiť s výrobkami z odpadkov. Na Mierovom námestí do užívania slávnostne uviedli Eko-mapu
Trenčianskeho kraja, ktorú vytvorili kolektívy z jedenástich
základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja. Eko - mapa
odpovedá na otázky, kde odovzdať pokazenú práčku, kam
s nepotrebným šatstvom, kde kúpiť zdravé potraviny či kam sa
vybrať s rodinou počas víkendu. V rámci Dňa Zeme sa čistilo
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aj nábrežie, konkrétne priestor pri bývalom ihrisku Gymnázia
Ľ. Štúra pod cestným mostom pri rieke Váh, ktorý sa bude
zveľaďovať v rámci projektu Ekopolis v spolupráci s Centrom
enviromentálnych aktivít Trenčín. Do tohto priestoru plánujú
umiestniť drevené prvky na šantenie detí, miesto na opekanie
a podobné aktivity, aby miesto pritiahlo ľudí. Daný priestor
čistili tri triedy stredoškolákov, skauti a ďalší dobrovoľníci. Za
dve hodiny brigádnici
naplnili
deväťdesiat
vriec. Študenti boli
prekvapení, čo všetko
našli – plechovky, fľaše, rošt z postele a všeličo iné. Keďže sa ešte
všetko nevyzbieralo,
tak si mladí naplánovali podobnú aktivitu na 4. mája toho roku. Predpokladá sa, aby táto oddychová zóna slúžila verejnosti
koncom roku 2011.
www.trencin.sk 21.04.2011
Trenčianske noviny 26.04.2011
pomocná evidencia 231/1/2011, 241/1,2/2011,
Pri príležitosti Dňa
Zeme zasadilo dňa 20. apríla 2011 občianske združenie Pre prírodu v Parku
M. R. Štefánika v Trenčíne nový strom ginko,
ako symbol návratu a
ochrany zelene v meste.
Združenie k sadeniu pri676

zvalo aj primátora Mgr. Richarda Rybníčka, aby sa zlepšili
vzťahy medzi mestom Trenčín a ochranármi a nové vedenie
mesta viac propagovalo ekologické aktivity. Nové ginko bolo
vypestované v Bojkoviciach, dve metre vysoké.
Pred troma rokmi na pozemku vedľa mestského parku
v súvislosti s plánovanou výstavbou hotela, vyrúbali storočné
ginko dvojlaločné, čo sa stretlo s nevôľou ochranárov a veľkej
väčšiny občanov. Dodnes však ani hotel ani polyfunkčný dom
tam nestoja. Keďže ide o súkromný pozemok, nové ginko vysadili priamo v parku, zhruba 50 metrov od toho pôvodného.
www.trencin.sk 21.04.2011
pomocná evidencia 232/1/2011
Od 15. apríla 2011 bola vernisáž výstavy pod názvom
„Trenčianske lesy od histórie k súčasnosti“ inštalovaná
v budove Štátneho podniku Lesy, Slovenskej republiky. Výstava priblížila na históriu od čias panovania Matúša Čáka.
Ako povedala pri vernisáži výstavy Ing. Jarmila Hatalová,
na príprave výstavy sa spolupodieľali s kolegami z Lesníckeho
a drevárskeho múzea vo Zvolene a Trenčianskeho múzea. Výstavou sa vytvoril základný pohľad na históriu lesníctva
v trenčianskom regióne. Mnohé dobové fotografie priblížili
lesnícku činnosť a celkové dianie okolo lesníctva, ktoré boli
usporiadané i prostredníctvom starších obyvateľov mesta
PhDr. Milan Šismiš a Ing. Jaroslav Baláž.
Na trinástich obrazových klipoch sa návštevníci oboznamovali s vývojom vlastníckych vzťahov počas panovania Matúša Čáka Trenčianskeho, neskôr so spôsobom hospodárenia v
urbárskom spoločenstve na trenčianskom hradnom panstve.
Výstava nevynechala historickú súvislosť s úlohou Márie Terézie a jej Tereziánskeho lesného poriadku. Novodobý pohľad
ponúka na obdobie vzniku Československých štátnych lesov
a majetkov v roku 1924. Na ďalších vystavených paneloch vý677

stavy bol priblížený pohľad na technický a vzdelanostný rozvoj v štátnom lesníctve, oblasť lesnej pedagogiky a na prácu
s verejnosťou.
Trenčianske noviny 26.04.2011
pomocná evidencia 236/1/2011
Začiatok pstruhovej sezóny sme zaznamenali dňa 16. apríla
2011. „Je to prvý deň lovu po dobe hájenia, ktorá trvala od
septembra 2010“, povedal predseda Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenčíne Ľubomír Klas. Slovenský rybársky zväz má 2200 členov a obhospodaruje jedenásť lovných revírov. Pstruhové vody boli zarybňované pstruhom potočným a pstruhom dúhovým.
Trenčianske noviny 26.04.2011
pomocná evidencia 237/2/2011
V rámci tohtoročných celoslovenských Lesníckych dní
dňa 28. apríla 2011 sa v Trenčíne a okolitých obciach konalo
niekoľko
podujatí,
ktorými chceli lesníci
pripomenúť význam
a funkcie lesa. Okrem
lesných
vychádzok
a zážitkových
hier,
keď boli pripravené
boli rôzne skladačky,
hádanky a hry, ale aj
pílenie dreva pre základné školy pripravilo Lesné hospodárstvo Inovec spolu
s mestom Trenčín a lesnými úradmi Lesnícky deň pre verejnosť na Mierovom námestí v Trenčíne.
Podujatie zhodnotila Ing. Jarmila Vanyová z Lesného
hospodárstva Inovec, keď povedala, že „týmto sme propago678

vali lesy a lesníctvo, aby vedeli ľudia, čo to les je. Môže sa
o ňom hovoriť, môže sa o ňom učiť v škole, nikdy to nie je to
isté, ako keď si les ochytajú, ovoňajú a precítia všetkými
zmyslami.“ Na Mierove námestie priniesli vetvičky rôznych
druhov ihličnanov, skladačky a hry z rôznych druhov drevín,
hmatové hádanky, semienka, vysvetľovali, čo všetko sa dá
v lese vidieť, akú úlohu to plní a ako vyzerá práca lesníka.
Na atraktívnosti podujatia prispeli aj vtáčie dravce, ktoré so
sebou priniesla sokoliarka Anna Hanincová z Mníchovej Lehoty. O dravých vtákoch povedal, že veľká väčšina občanov pozná
dravcov z námestí
alebo hradov, ktoré
sa cvičia iba na vystúpenia. Ona sokoliarka priviedla so sebou sokoliarskeho psíka a cvičí vtáky na lov. Ten psík je stavač, on vystaví zver
a potom púšťame sokola. Keď dravec psíka zbadá, vie, že tam
niečo je, krúži a čaká. Vtedy mu psík vyženie korisť a on ju
loví.
Lesnícky deň na vyučovanie biológie využilo niekoľko
tried stredných i základných škôl, pristavili sa aj menšie deti
a náhodní okoloidúci. Rok 2011 je Medzinárodným rokom lesov.
www.sme.sk 01.05.2011
pomocná evidencia 249/1/2011
Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., plánuje intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd, dobudovanie odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou v Trenčianskom
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regióne v predpokladanej hodnote 70,36 milióna eúr bez DPH.
Vyplýva to z predbežného oznámenia vo „Vestníku verejného
obstarávania“.
Predmetom plánovanej verejnej súťaže budú stavebné práce na dobudovaní, rozšírení a intenzifikácii 4 jestvujúcich komunálnych čistiarne odpadových vôd Trenčín, čistiarne odpadových vôd Nové Mesto nad Váhom, čistiarne odpadových
vôd Trenčianska Teplá, čistiarne odpadových vôd Trenčianske
Stankovce a vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd
Ivanovce.
Intenzifikované čistiarne odpadových vôd a nová čistiarne
odpadových
vôd
v Ivanovciach budú
mať
kapacitu
113.200 tzv. ekvivalentných obyvateľov. Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu minimálne
na 85 % existujúcich producentov v
projektových územiach sa zabezpečí vybudovaním 50.029 m
gravitačnej kanalizácie, 31 ks čerpacích staníc, 8398 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa novo pripojí 11.650 obyvateľov. V rámci projektu sa vybuduje aj 26.365 m vodovodného potrubia, na ktoré
sa novo pripojí 3.121 obyvateľov.
Projekt sa má ukončiť do 36 mesiacov od uzatvorenia
zmluvy a bude sa spolufinancovať z Operačného programu
Životné prostredie – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.
www.sme.sk 09.05.2011
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pomocná evidencia 259/1/2011
Rybári čistia na jar a jeseň brehy rieky Váh, ale aj miestnych potokov a rybárskych revírov už dlhoročne. Výnimku
nebola aj tohoročná jar. V lete brehy kosia. Ako povedal Zdeno Šťastný z miestneho rybárskeho zväzu v Trenčíne, ročne
vykonajú vyše 70 brigád.
Členovia rybárskeho zväzu majú povinnosť odpracovať
osem brigádnických hodín, niektorí však odrobia aj 120 hodín. „Váh to
je kus krásnej vody
a treba si ho vážiť. Každý
rybár musí najskôr chovať a chrániť a až potom
loviť,“ skonštatoval Zdeno Šťastný.
Počas jednej brigády
na jar tohto roka vyzbierali 157 vriec s odpadom, prevažne
plastovým. Mesto Trenčín rybárom pomáha odviezť zozbieraný odpad.
www.sme.sk 17.05.2011
pomocná evidencia 284/1/2011
Jedným z dlhého
radu šetriacich opatrení Mesta Trenčín
pri súčasných dlhoch bola aj odstávka
dvoch
mestských
fontán. Ich prevádzka stojí mestskú pokladňu takmer 23
tisíc eúr ročne, pri681

čom najviac prostriedkov smeruje do prevádzky vodníka Valentína na Štúrovom námestí. Vodník podobne ako rozpočet
mesta vyschol. Jeho znovu spustenie bude signálom pre občanov, že zlé časy sa skončili, Ale to je hudba budúcnosti.
Návštevníci i občania mesta sú z odstávky vodníka sklamaní. Bolo to výborné, keď fontána fungovala, lebo deti sa tu vybláznili. Fontána priťahovala aj návštevníkov mesta. Fontána
chýba aj podnikateľom, lebo nie je dôvod navštíviť centrum
mesta. Ak sa vypnú takéto atrakcie, tak sem nebudú chodiť ani
domáci ani turisti, tlmočil názor podnikateľ a poslanec Martin
Barčák. Podľa jeho slov, mohla sa riešiť fontána zjednodušením prevádzky, alebo spoluprácou s podnikateľmi, ktorí by na
fontánu sponzorsky prispievali.
Trenčianske noviny 30.05.2011
pomocná evidencia 319/1/2011
Od 5. septembra 2011 vyhlásilo Mesto Trenčín pripomienkovanie návrhu územného plánu začína, ktoré skončí 14. októbra 2011. Po procese schvaľovaní môže mať mesto nový
územný plán najskôr v prvej polovici budúceho roka 2012.
V priebehu doby pripomienkovania Mesto Trenčín pripravilo aj prezentáciu predmetného návrhu pre verejnosť, ktorá sa
uskutočnila 20. septembra 2011 v Artkine Metro na Mierovom
námestí. Kompletný návrh plánu s jeho textovou aj grafickou
časťou bol umiestnený na
webovej stránke mesta a zároveň vybrané výkresové
časti, boli umiestnené vo
vestibule Centra rozvoja
mesta na Farskej ulici.
Kompletná
dokumentácia
bola aj na Útvare životného
prostredia, dopravy a územ682

ného plánovania. Pre pripomienky občanov bol pripravený
špeciálny formulár.
V Trenčíne stále platí územný plán z roku 1997, je však už
neaktuálny. Ten musel byť viackrát zmenený, aby sa zosúladil so zámermi súkromných investorov. Stavebný úrad
v Trenčíne vydal viacero stavebných povolení, ktoré boli
v rozpore s územným plánom, na čo upozornila aj prokuratúra.
Po nástupe do funkcie zriadil primátor Mgr. Richard
Rybníček odbornú skupinu, zloženú zo zamestnancov mesta,
stavebných inžinierov, architektov a občianskych a environmentálnych aktivistov a poslancov, aby zhodnotila návrh
územného plánu. Na dokumentáciu získalo Mesto Trenčín
grant od vtedajšieho Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky v sume takmer 95-tisíc eúr.
Koncept návrhu bol skupinou predložený na pripomienkovanie pred tromi rokmi.
Dvanásťčlenná odborná komisia po šesťmesačnej práci
spracovala pripomienky k návrhu pripomienky, tie musia
odobriť aj dotknuté orgány a organizácie, následne aj nadriadený Krajský stavebný úrad v Trenčíne. Jeho platnosť je podmienená jeho schválením mestským zastupiteľstvom. Predpokladá sa, že po procese schvaľovania môže mať mesto Trenčín
nový územný plán najskôr v prvej polovici budúceho roka.
vlastné poznámky
Za stavidlami, kde sa lúči rieka Váh s mestom Trenčín, sa
uskutočnila v piatok 9. septembra 2011 významná udalosť,
poklepanie základného kameňa
nového cestného mosta, ktorá
svojím významom ovplyvní od
roka 2014 v najbližších rokoch
dopravnú situáciu v Trenčíne.
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Prvé autá po ňom by mali prejsť za zhruba za 36 mesiacov.
Pri tejto príležitosti sa na spomínanom mieste stretlo veľa
významných
osobností
politického,
spoločenského
a hospodárskeho života, ktoré si nechceli
nechať újsť príležitosť
zúčastniť sa tejto významnej udalosti. A tak
medzi hosťami sme
mali možnosť stretnúť
sa s prvým podpredsedom Vlády Slovenskej
republiky a ministrom dopravy Slovenskej republiky Ing. Jánom Figeľom, primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom
Rybníčkom, generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest
v Bratislave Ing. Pavlom Pavláskom a konateľom a riaditeľ
podnikateľskej oblasti pozemné inžinierske staviteľstvo ZIPP
Strabag Bratislava Ing. Jurajom Hirnerom, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
V stanovenom čase 14,30 h moderátor
podujatia Anton Šepták pozval riaditeľa
organizácie Inžinierske výstavby a správy
Ing. František Faktor
ciest Žilina Ing. Františka Faktora, aby
pred informačnou tabuľou s projek-tom a fotografickými montážami daného územia zoznámil prítomných o novej cestnej
stavbe – 1/61 most. Ako povedal, že „táto stavba pomôže hospodárskemu napredovaniu mesta Trenčín.“ Táto stavba bude
súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, ktorý spája diaľničný privádzač a obchvatom popod sídlisko Juh, poza
Trenčiansky hrad späť na cestu 1/61. Priblížil históriu, kedy
v roku 2003 sa začala rodiť myšlienka výstavby nového cestného mosta a následne pokračovalo spracovávanie predprojek684

tovej a projektovej prípravy, územného rozhodnutia, stavebná
uzávera a dokončenie dokumentácie pre vydanie stavebného
povolenia v roku 2006. V tomto období prevzalo Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky do investorstva Slovenskej správy ciest v Žiline. Následne Slovenská správa ciest vykonala štátnu expertízu, ktorá potvrdila
konštrukčné riešenie,
ekonomiku,
projektantov a nakoniec potvrdila,
aby akcia sa posunula ďalej do investičného
procesu.
V roku 2008 v spolupráci s mestom
Trenčín bolo vybavené právoplatné stavebné povolenie.
Vo roku 2011 sa zásluhou ministra Ing. Jána Fígeľa našiel sa
na stavbu zdroj financovania z operačného programu „doprava
a stavba“, stavba bola zaradená do verejnej súťaže, ktorá začatá vo februári roka 2011 a ukončená v auguste 2011. Dnes je
stav taký, že bola podpísaná zmluva o dielo s výhercom verejnej súťaže ZIPP Strabag Bratislava. Stavba začína pri diaľničnom privádzači z D-1, prechádza Biskupickým kanálom, riekou Váh, miestnou časťou Biskupice, železničnou traťou
a napája sa na cestu 2/507 mimoúrovňovou križovatkou do
centra Trenčína. Stavba má dĺžku takmer 2,8 km, rozpočtový
náklad z pôvodných 64 miliónov eúr bol verejnou súťažou
znížený na 40 miliónov eúr. Stavba má jednosto objektov.
Hlavný most, objekt č. 202 má dĺžku 540 metrov, štyri mosty
cez ulice, štyri križovatky. Dohodou Trenčianskeho samosprávneho kraja s Mestom Trenčín a Slovenskou správou ciest
sa vyriešilo majetko-právne vysporiadanie existujúceho mosta
na ceste 1/61 s tým, že starý most prejde do správy Trenčian685

skeho samosprávneho kraja. Ukončenie stavby nového mosta
sa predpokladá v apríli 2014. Vyjadril presvedčenie, že stavebný dodávateľ termín stavby dodrží, že stavba bude zhotovená v potrebnej kvalite, vo vysúťaženej cene, v záruke. Konštrukcia mostu bude oceľovobetónová.
Podľa programu ďalej vystúpili popredné osobnosti. Ako
prvý s k prítomným prihovoril prvý podpredseda Vlády Slovenskej republiky a minister dopravy Slovenskej
republiky Ing. Ján Figeľ.
V úvode konštatoval, že je
rád, keď môže v tejto príjemnej atmosfére môže so
všetkými prítomnými zúčastniť významnej udalosti pred zahájením prác na
významnej stavbe, akou je
cestný most v Trenčín cez rieku Váh. Toto dielo ukáže prínos
pre modernizáciu krajského mesta Trenčín. Spomedzi krajských má Trenčín
a Prešov najhoršiu dopravnú situáciu.
Vo svojom príhovore použil názov ľudovej piesne „Na trenčianskom moste
fiaľôčka rastie“, ktorá sa spieva dnes, ale
keď stavba nového mosta skončí bude sa
spievať „Na trenčianskych mostoch fiaľôčka rastie“. Dúfa, že sa zvýši priepusIng. Ján Fígeľ
tnosť, bezpečnosť cez mesto Trenčín. Zvýraznil skutočnosť,
že tým, že sa použila transparentná metóda verejnou súťažou,
sa veľa finančných prostriedkov sa ušetrilo. Vo verejnej súťaži
sa zúčastnilo dvanásť firiem a oproti štátnej expertíze konečná
vysúťažená cena je v polovičnej hodnote, čím možno urobiť
dvojnásobok investícií. To je výsledok seriózneho výstupu.
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„Som rád, že po trinástich rokoch sa môže mesto Trenčín tešiť
z nového mosta“, že to bude pekná dominanta architektonického charakteru pod hradom, kde sídlil Matúš Čák pán Váhu a
Tatier. V závere minister zaželal mestu Trenčín a regiónu,
zhotoviteľovi, stavebnému dozorovi a investorovi, aby spolupráca, ktorá bola nádejne zahájená, takto pokračovala
a priniesla kvalitné, spoľahlivé ovocie vo forme zhotovenia
dôležitého diela pre Trenčín.
Ako druhý vystúpil riaditeľ Slovenskej správy ciest
v Bratislave Ing. Pavol Pavlásek, ktorý v úvode konštatoval,
že predmetná investícia, ktorým je most cez Váh v Trenčíne je
najvýznamnejšou investíciou nielen pre Trenčín, ale aj pre
Slovenskú správu ciest. Mostom sa otvára mesto svetu. Výstavbe dlho očakávaného druhého mosta pre motoristov už nič
nestojí v ceste. Na budúci týždeň 14.
septembra 2011 začnú stavebné práce.
Ako prisľúbil zástupca investora, ak sa
nič dramatické neudeje, tak by stavba
mostu mala byť hotová na jar 2014. Pre
Slovenskú správu ciest je most kľúčovou a prioritnou investíciou, ktorá má
vyriešiť kritickú dopravnú situáciu v
Ing. Pavol Pavlásek
meste, ktorá je spomedzi krajských
miest v Trenčíne najhoršia. Cez mesto vedie len jeden most,
čo je problematické z hľadiska hustoty dopravy a tranzitu cez
mesto a výstavba nového mesta by tieto nedostatky mohla vyriešiť. Veď štatisticky potvrdené, že denne prejde cez jediný
cestný most okolo 22-tisíc vozidiel z toho je tretina nákladných. Predpokladá sa, že nový most odbremení dopravu v
meste a stiahne až polovicu vozidiel. Efekt jeho výstavby je
nielen v dopravnom riešení, ale má význam aj z hľadiska
ochrany životného prostredia.
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Ako tretí vystúpil ZIPP Strabag Bratislava Ing. Juraj Hirner, ktorý vyjadril spokojnosť, že jeho firma uspela vo verejnej súťaži na úrovni 44 miliónov eúr. „Po výhre sme museli
zodpovedať prítomným či je možné v tejto cene realizovať
spomínanú stavbu v potrebnej kvalite, keď
sa znížil rozpočet o takmer polovicu oproti štátnej expertíze. Výhodnú cenu umožnila zmena súťažných podmienok
v opakovanom tendri, najmä zmena vzdialenosti návozu a odvozu násypového materiálu a recyklácia asanovaného materiálu
Ing. Juraj Hirner
a jeho zabudovanie do násypov.“ Vyjadril presvedčenie, že
združenie splní všetky stanovené termíny a stavbu odovzdá
v potrebnej kvalite.
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček v úvode
skonštatoval, že dnes je pre Trenčín historická chvíľa, lebo na
tento most sa čakalo už dosť dlho. V Trenčíne už pomaly nikto
neveril, že tento most sa zrealizuje. Dnes, keď tu stojíme nás
presvedčuje, že predsa sen sa stal skutočnosťou, realitou. Keď sme sa stretli
vo februári 2011, bolo povedané, že netreba sľubovať, ale radšej plniť skutky.
Boli sme pokojní a pokorní. Uvedomujeme si dnes, že život je vrtkavý,
v ktorom s striedajú chvíle šťastia
s chvíľami zármutku. Tento nový most
je začiatkom budúceho juhovýchodného
obchvatu mesta, aby sa to mesto mohlo
Mgr. Richard Rybníček
rozvíjať. Mesto Trenčín je dnes centrom diania pre smutnú
chvíľu súvisiacu s tragickou smrťou hokejistu Pavla Demitru,
ale aj pre dnešnú krásnu chvíľu, keď zahajujeme výstavbu nového mostu. Poďakoval všetkým, ktorý sa o výstavbu mostu
zaslúžili.
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Po príhovoroch nasledovalo požehnanie základného kameňa mostu dekanom Trenčianskej farnosti Mons. Milanom
Kupčíkom, keď povedal, „vyprosujeme
Božiu pomoc, aby Pán
Boh túto stavbu šťastne priviedol k želanému zavŕšeniu, chránil
pracovníkov a obránil
ich od každého zla.
Prosme Boha Otca
Všemohúceho, aby dielo, ktoré dnes začíname prispelo k budovaniu Božieho kráľovstva a vo viere a láske nás spojilo
s Kristom uhoľným kameňom. Prosíme Ťa vyslyš nás.“
Záver významné osobnosti poklepali kladivkami základný
kameň nového mosta.
vlastné poznámky
Dňa 14. septembra 2011 sa uskutočnila v Lúč klube trojhodinová verejná diskusia o budúcnosti nábrežia Váhu
v Trenčíne, ktorej sa zúčastnilo približne tridsať účastníkov.
Názor organizátorov reprezentoval Mgr. Richard Medál
z Centra environmentálnych aktivít, keď povedal, že „v priestore od lávky na Ostrov po trenčiansku Rivieru žiadame, aby
sa zachovala trasa súčasnej hrádze bez jej posúvania. V časti
medzi hrádzou a riekou Váh chceme, aby bol zachovaný prírodný charakter, aby tento zostal verejným priestorom.“
Člen iniciatívy stretnutia Ing. arch. Marek Guga konštatoval, že “v minulých rokoch boli prezentované viaceré projekty centrálnej mestskej zóny, ktoré smerovali k zastavaniu
jedného z najcennejších území v Trenčíne.“ Iniciatíva sa rozhodla v praxi dokázať, že sa dá dotvárať už existujúci priestor
tak, aby slúžilo verejnosti. Ako sa to dá v praxi realizovať, po689

tvrdzuje existujúci medzi hrádzový priestor pri ihrisku Gymnázia Ľ. Štúra. Tento priestor je propagovaný na verejnosti,
pozýva ju na jeho návštevu, pripravuje ekoaktivity pre školy.
Postup Mesta Trenčín prezentoval zástupca Útvaru architektúry a územného plánu Ing. arch. Martin Beďatš, keď
povedal, že na útvare bude vyčlenená časť pracovníkov, ktorí
budú mať na starosti nábrežie.
Podujatie moderovala Zora Paulíniová z Bratislavy, ktorá
nahlas vyslovila názor, že nahlas vyjadrené názory občanov,
čo sa im nepáči, má zmysel. Za príklad uviedla aktivistov
v Bratislave, ktorým sa podarilo zastať zbúranie komplex objektov Parku kultúry a oddychu, alebo vo Zvolenie, kde sa podarilo presadiť zmenu územného plánu a zastaviť asanáciu
mestského parku, na ktorom sa malo stavať.
Trenčianske noviny 19.09.2011
pomocná evidencia 540/1/2011
Fontána vodníka Valentína na Štúrovom námestí po dvojmesačnom prevádzkovaní občianskym združením „Občania
pre Trenčín“ uskutočnilo dôkladné vyčistenie, aby ju mohlo
odovzdať Mestu Trenčín v dobrom stave. Firma, ktorá fontánu
čistila, darovala strojné zariadenie na čistenie budúcemu
správcovi. Zaujímavé bolo, čo všetko návštevníci do fontány
nahádzali. Bolo tam všeličo – čapice, plechovky, sklo, zubné
protézy, kusy ženského oblečenia aj erotická pomôcka.
Trenčianske noviny19.09.2011
pomocná evidencia 537/1/2011
Občania Trenčína sa mohli s návrhom územného plánu
oboznámiť v utorok dňa 20. septembra 2011 v Artkine Metro.
Záujem prejavili len dve desiatky občanov, najmä majiteľov
nehnuteľností v lokalitách, kde mesto uvažuje so zmenou
funkcie zóny, zástupcovia developerov či realitných kancelá690

rií, ale aj záhradkári a občianski aktivisti, ktorí proces tvorby
tohto dokumentu pripomienkujú.
Pri prezentácii sa tak dozvedeli priamo od architekta Ing.
arch. Dušana Kostovského zo spracovateľskej firmy Aurex,
aké plány má mesto či im môže vyrásť pod oknami ďalšia bytovka, alebo sa blízke športovisko zmení na výrobnú firmu,
sklady či hypermarket.
Tí, ktorí to nestihli, si kompletný návrh plánu s jeho textovou aj grafickou časťou môžu pozrieť na webovej stránke a
zároveň vybrané výkresové
časti, vzhľadom na ich veľkosť, pozrieť vo vestibule
Centra rozvoja mesta na Farskej ulici. Ak by občan potreboval viac vysvetlení k súboru máp a odborných textov,
pomoc poskytnú pracovníci
Ing. arch. Dušan Kostovský

Útvaru architektúry a územného plánovania Mestského úradu
v Trenčíne.
Pripomienkovať návrh nového územného plánu, ktorý mesto Trenčín pripravuje od roku 2007, môžu občania pripomienkovať na špeciálnom dotazníku do 14. októbra 2011. Občan
môže podať aj viac pripomienok, nemusia sa týkať zmien a
funkčnosti lokality v jeho bezprostrednom okolí, ale môže
namietať aj voči zmenám a zámerom v iných častiach mesta.
Po procese schvaľovaní môže mať mesto Trenčín nový územný plán najskôr v prvej polovici budúceho roka 2012. Platiť
začne po jeho schválení zastupiteľstvom.
Územný plán by mal platiť približne dvadsať rokov. Doteraz stále platný územný plán prijalo mesto Trenčín v roku
1997. Odvtedy bol viackrát upravovaný, aby ho zosúladilo s
už vydanými povoleniami pre investorov. Rovnako ako nový
aj predchádzajúci spracovávala pre mesto firma Aurex. Na
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vypracovanie dokumentácie mesto získalo grant vo výške 95tisíc eur.
www.sme.sk 21.09.2011
Trenčianske noviny 26.09.2011
pomocná evidencia 542/1/2011, 554/2/2011
Jesenné upratovanie začína v pondelok 3. októbra 2011 na
sídlisku Juh a malo by sa skončiť do konca mesiaca októbra.
Jesenné upratovanie bude zabezpečovať spoločnosť Marius
Pedersen v spolupráci s mestskou políciou. Na každom zbernom mieste budú na odpad vyhradené dva veľkoobjemové
kontajnery. Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie
biologicky rozložiteľného odpadu, ako sú konáre, odpad zo
záhrad, trávnikov a podobne. „Hádzať akýkoľvek iný odpad
ako biologicky rozložiteľný je do tohto kontajnera prísne zakázané pod hrozbou pokuty 166 eur. Kontajnery budú umiestnené v pracovných dňoch od 10. do 18. h podľa harmonogramu zverejneného na mestskej webovej stránke. Preto
v každý deň na zberných miestach budú dozor konajúci ľudia.
Do veľkoobjemových kontajnerov nemožno ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný
šrot a pneumatiky. Odporúča sa odpad vyložiť ku kontajnerom
a ich odvoz zabezpečí Marius Pedersen. Zberný dvor na Zlatovskej a na Soblahovskej ulici bude otvorený aj počas upratovania.
vlastné poznámky
Na trenčianskom nábreží vznikla blízko lodenice Zátoka
pokoja, ktorá bude poskytovať občanom priestor na rekreáciu,
relax a oddych. Hoci v tomto prostredí skupina ľudí okolo
Centra environmentálnych aktivít organizovala rôzne podujatia už dávnejšie, verejnosti ju oficiálne odovzdali až v piatok
30. septembra 2011. V tento deň dopoludnie patrilo najmä de692

ťom a školským triedam, pre ktoré boli pripravené tvorivé
úlohy s využitím prírodného prostredia. Popoludnie, aj s účasťou viceprimátorky Mesta Trenčín Mgr. Renáty Kaščákovej
a dvoch mestských poslancov, upravený priestor odovzdali verejnosti. „Teší nás, že záujem zo strany mesta sa prejavili,“
povedal Mgr. Richard Medal z Centra environmentálnych
aktivít.
Členom Centra environmentálnych aktivít sa podarilo
upraviť časti nábrežia, osadiť prírodné sedenie, hojdačky,
ohnisko a mólo pri vode. Pribudla aj netradičná učebňa. „Na
svoj projekt získali 5.200 eúr z grantového programu Pohoda
za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis,“ informovala
Henrieta Hrinková.
Podľa programovej manažérky nadácie Ekopolis Martiny
Paulíkovej sa v Trenčíne občanom podarilo ukázať, že nie sú
potrebné veľké finančné zdroje a obľúbené oddychové miesta
môžu získať príťažlivú podobu a ponúknuť zaujímavé aktivity, hoci aj vysadením slnečníc či inštaláciou nenáročných drevených prvkov. Som rada, že aj prostredníctvom spoločného
plánovania a diskusií ukázali Trenčania, že príroda v meste
môže byť začlenená do urbanizovaného prostredia a
že má význam diskutovať o jej budúcnosti. Upravený
priestor bol a stále
je ohrozený masívnou
výstavbou,
ktorá by úplne odrezala prístup verejnosti k rieke. „Nábrežia riek sú v mnohých európskych
mestách obľúbenými rekreačnými zónami, ktoré navyše po693

skytujú aj priestor na pohyb a oddych. U nás sú žiaľ mnohé
takéto miesta stále na pokraji záujmu alebo naopak, hrozí ich
likvidácia.
Je snahou Centra environmentálnych aktivít vyhlásiť Zátoku pokoja za Územie chránené občanmi. „Na Slovensku sa to
zatiaľ podarilo iba v dvoch prípadoch,“ povedal Mgr. Richard
Medal, „V Tichej a Kôprovej doline ohrozenej výrubom pre
lykožrúta a v prípade bratislavského Sadu Janka Kráľa ohrozeného výstavbou. My chceme tým dať najavo, že ľudia, ktorí
zátoku majú radi a ju využívajú, si želajú zachovanie jej prírodného charakteru.“
Svoj názor môže ešte počas týchto dní verejnosť vyjadriť aj
formou pripomienky k návrhu nového územného plánu mesta
Trenčín. Ako povedal Mgr. Richard Medal, lebo väčšina občanov, ktorí do zátoky prídu po prvý raz, býva veľmi prekvapená z toho, čo v nej nájde. Je tu na čo sa dívať, čo pozorovať
a vnímať všetkými zmyslami. A to sme iba desať minúť pešo
od námestia. Je to neuveriteľná danosť tohto priestoru.“ Centrum environmentálnych aktivít chce v Zátoke pokoja ponúkať
školám výučbové ekologicko-výchovné programy. Priestor je
zaujímavý živočíchmi i rastlinami, ktoré sa v ňom dajú pozorovať. Ak majú návštevníci šťastie, podarí sa im vidieť aj
mladé ondatry, ktoré sa v zátoke ukázali ľuďom práve v deň
jej oficiálneho otvorenia.
www.sme.sk 02.10.2011
pomocná evidencia 563/1/2011
Špaldové cestoviny od myjavského výrobcu získali v internetovom hlasovaní spotrebiteľov prvé miesto. Titul Biopotravina roka 2011 odovzdali na Trenčianskom biojarmoku dňa
7. októbra 2011. Toto prestížne ocenenie Biopotravina roka
2011 získal produkt „Biomila špaldové cestoviny tarhoňa“ od
výrobcu Ekotrend Myjava. Len o pár hlasov zaostala „Bio –
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ovčia bryndza“ zo Salaša Pružina. Ako informoval Mgr. Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít Trenčín, že
od 1. júla do 30. septembra 2011 sa do on-line hlasovania sa
zapojilo 1.413 spotrebiteľov. Respondenti mohli hlas mohli
odovzdať len jednej zo štyroch nominovaných potravín. Okrem špaldových cestovín tarhoňa a ovčej bryndze to bol „Bio
– detský čaj na imunitu“ a „Tatranský Bio – encián camembert“.
„Obidva produkty majú veľa podporovateľov a sú na trhu
jedinečné,“ povedal Mgr. Richard Medal. Špaldová tarhoňa
tým, že je vyrobená zo stopercentnej bio špaldovej múky, ktorá má priaznivé zdravotné účinky a je chutná na veľa spôsobov. Ovčia bryndza zo Salaša Pružina je unikátna ako stopercentná ovčia bryndza z ekologického poľnohospodárstva, vyrobená tradičným spôsobom bez pasterizácie, vďaka čomu si
zachováva zdraviu prospešné mikroorganizmy a v organizme
pôsobí ako probiotická bomba.
Podľa Ing. Dušana Janovíčka, riaditeľa spoločnosti Ekotrend Myjava je špalda výrobok, ktorý vytvorila príroda tak, že
zrno je chránené na poli i na sklade v dvojitom obale pliev,
ktoré ho chránia pred rôznymi vplyvmi znečistenia a tejto plevy sa zbavuje ďalším spracovaním až tesne pred mletím zrna v
mlyne. Špaldová tarhoňa je výrobok, ktorý je vyrobený z takto
výnimočne prírodou vytvoreného obilia. Je to vhodná cestovina ako hlavné jedlo, prílohové jedlo alebo do polievok a sme
radi, že si ju zákazníci obľúbili.
Vyhlasovateľom a organizátorom spotrebiteľského hlasovania Biopotravina roka bolo Centrum enviromentálnych aktivít Trenčín v spolupráci so Zväzom Ekotrend Slovakia. Ocenenie pre výrobcu najobľúbenejšej slovenskej biopotraviny
bolo odovzdané na Svetovom dni potravín v Nitre, neskôr na
veľtrhu Biostyl v Bratislave a v tomto roku 2011 malo premié-
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ru ocenenia na trenčianskom Bio jarmoku, ktorý sa konal v
piatok 7. októbra 2011 na Mierovom námestí.
www.sme.sk 07.10.2011
pomocná evidencia 589/1/2011
Zaujímavú súťaž vyhlásili Priatelia Zeme od 3. mája do 31.
augusta 2011 pod názvom „Miss kompost 2011“. V rámci
súťaže posielali súťažiaci fotografie, miery
a jedálny lístok svojho kompostu. Odborná porota zaregistrovala viac ako prihlásených. Päť najlepších finalistov so
vzorkami pozvali na trenčiansky Bio-jarmok dňa 7. októbra
2011. Návštevníci Bio-jarmoku napokon rozhodli po preskúšaní vône, chuti a drsnosti o udelení poradia.
1. cenu a titul „Miss kompost 2011“ získal Martin Pizňák
z Košíc so svojím dvojkomorovým zásobníkom na kompost;
2. cenu získala Renáta Sýkorová z Košíc;
3. cenu získal Vladimír Troška z Pruského za kompostovisko
z lieskového a vŕbového prútia;
4. cenu získal Ladislav Brtáň z Košece;
5. cenu získala Severína Lehotská z Pruského, ktorá prepojila
kompostovisko spojila so skleníkom;
Trenčianske noviny 10.10.2011
pomocná evidencia 562/1/2011
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Nefunkčné batérie, kalkulačky či telefóny môžu Trenčania
vhodiť do pripraveného boxu na mestskom úrade, ktorý bol umiestnený od štvrtka 10. novembra 2011 v
priestoroch
Klientskeho
centra na mestskom úrade.
„Občania, ktorí navštívia
trenčiansky mestský úrad,
sa môžu zároveň zbaviť nepotrebných drobných elektrozariadení. E-box slúži na
zber nefunkčných kalkulačiek, telefónov, drobných
počítačových vybavení, rádií, varných kanvíc, fénov, elektrického náradia, MP3 prehrávačov a ďalších. Jedinou výnimkou sú žiarivky, ktoré sa do Eboxu ukladať nesmú.
www.sme.sk 10.11.2011
pomocná evidencia 665/1/2011
K návrhu územného plánu mesto Trenčín zaevidovalo zo
strany verejnosti, od občanov a organizácii celkom 131 pripomienok. Obyvatelia sa vyjadrovali najmä k častiam, ktoré sa
ich priamo dotýkajú, napríklad pri plánovanej výstavbe rodinného domu. Niekoľko pripomienok smerovalo k celému mestu. Každá pripomienka bude vyhodnotená a pokiaľ možno zapracovaná do návrhu.
Jednou z takýchto pripomienok bolo stanovisko vlastníkov
individuálnych garáží na Ulici Generála Goliana pri zimnom
štadióne Pavla Demitru. Podľa návrhu mali byť garáže nahradené verejnou zeleňou. „Svoj nesúhlas s likvidáciou garáží a
ich nahradením zeleňou som predložil ako pripomienku už v
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roku 2009 ku konceptu územného plánu,“ povedal jeden z majiteľov garáží Ivan Cifra. Jeho pripomienke už predtým danej
zrejme nebolo vyhovené, lebo text sa objavil aj v návrhu
územného plánu teraz. Preto ho pripomienkoval opäť. „Nemôžem súhlasiť, aby sa súčasné ubúdanie plôch zelene v meste v
dôsledku individuálnej bytovej výstavby riešilo naplánovaním
a schválením likvidácie súkromného majetku občanov
v budúcnosti.“
V prípade pripomienok, ktorým z odborného hľadiska nie
je možné vyhovieť, mesto občana alebo inštitúciu pozve na
opätovné prerokovanie. Mesto Trenčín oslovilo 67 orgánov
štátnej správy a samosprávy, ktorých sa návrh územného plánu týka a ktorých súhlas mesto na schválenie nového územného plánu potrebuje. Územný plán musí rešpektovať aj nadradený Územný plán Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výsledkom celého procesu pripomienkovania by mal byť takzvaný čistopis. Územný plán musí následne odobriť Krajský stavebný úrad v Trenčíne.
Definitívne schválenie nového územného plánu Mesta
Trenčín, ako strategického dokumentu samosprávy, musí odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo formou všeobecno-záväzného
nariadenia. „Ukončenie celého procesu schvaľovania plánu
a bude predpokladať v mesiaci marec 2012.
Mesto Trenčín sa v súčasnosti riadi územným plánom z
konca 90. rokov. Nový územný plán začalo pripravovať v roku 2007. Na územnoplánovaciu dokumentáciu získalo grant
od vtedajšieho Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky v sume takmer 95-tisíc eúr. Návrhu
územného plánu predchádzal jeho koncept, ktorý bol pripomienkovaný v roku 2009.
www.sme.sk 11.11.2011
pomocná evidencia 666/1/2011
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Na sviatok mena Katarína, v piatok 25. novembra 2011
osadili pracovníci mestského hospodárstva na Mierovom námestí v Trenčíne vianočný stromček. Bude tak pripravený na
5. decembra 2011, kedy ho rozsvieti ho sv. Mikuláš.
Tento rok počas vianočných
sviatkov
bude
mať
stromček
Mesto Trenčín z
vlastných zdrojov, z verejnej zelene. Bude ním
smrek opadavý,
vysoký asi desať
metrov, pochádzajúci z lokality Noviny, kde rástol na ulici Jána Zemana.
Pôvodne Mestu Trenčín ponúkla stromček Stredná odborná
škola letecko-technická v Trenčíne, v areáli ktorej rástla krásna duglaska, ktorej sanáciu nariadil Letecký úrad. Pri obhliadke bolo však zistené, že sa k nej nemôže dostať technika, tak
sa vybral už spomínaný druhý strom v poradí, povedal Ing.
Benjamín Lisáček z Mestského úradu v Trenčíne.
Tradičné vianočné trhy na námestí so sprievodným kultúrnym programom pod názvom „Čar Vianoc pod hradom“ sa
začnú o tri dni skôr, v piatok 2. decembra 2011.
www.sme.sk 25.11.2011
pomocná evidencia 678/1/2011
Trenčianske vodárne a kanalizácie začali koncom mesiaca
novembra 2011 s rekonštrukciou kanalizačného potrubia na
Piaristickej ulici pred budovou Okresného súdu v Trenčíne.
Kanalizácia v tejto časti ulici bola vyhodnotená ako havarijná,
pretože hrozilo zrútenie cestnej komunikácie, pretrhnutie
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a následné zatopenie okolitých nehnuteľností. V dôsledku rekonštrukčných prác v dĺžke 168 metrov sa museli vykonať
viaceré zásadné dopravné obmedzenia. Tie budú trvať do konca kalendárneho roka. V prípade nepriaznivého počasie práce
sa zastavia, výkopy zasypú a s rekonštrukciou sa bude pokračovať na jar. V roku 2012 by mala rekonštrukcia pokračovať
na ďalších úsekoch a mala by pribudnúť obnova vodovodného
potrubia na celej Piaristickej ulici.
Trenčianske noviny 28.11.2011
pomocná evidencia 697/1/2011
Mestá a obce v Slovenskej republike na základe ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mohli žiadať o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu
za separáciu odpadu. Nárok na tento príspevok obci, alebo
mestu vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie
a zhodnotenia príslušnej komodity. Túto možnosť využilo aj
Mesto Trenčín a v roku 2011 požiadalo o finančný príspevok
za vyseparované zložky za rok 2010.
Množstvo preukázateľne zdokladovaných vyseparovaných
a zhodnotených komodít bolo celkom 1.404,26 t, z toho:
- pneumatiky - 22,24 t,
- plasty – 360,62 t,
- akumulátory a batérie – 0,81 t,
- sklo – 337,96 t
- a papier 682,63 t.
Správna rada Recyklačného fondu rozhodla o pridelení finančnej čiastky vo výške 36.890 eúr. Tieto finančné prostriedky poslúžia na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou, dopravou na zhodnotenie vyseparovaných zložiek a podporu propagácie separovania.
www.trencin.sk 06.12.2011
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pomocná evidencia 724/1/2011
V dňoch 3. októbra do 31. októbra 2011 sa uskutočnilo
v Trenčíne jesenné upratovanie, ktorého rozsah bol určený
podľa schváleného harmonogramu. Na jednotlivých stanoviskách boli umiestnené dva kusy veľkoobjemových kontajnerov,
do ktorých občania ukladali biologicky rozložiteľný odpad
a objemný odpad. Aby nedošlo k zmiešaniu jednotlivých zložiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, prípadne, aby do kontajnerov neboli umiestňované nepovolené druhy odpadov, tak na každom stanovisku mal službu zodpovedný zamestnanec Marius Pedersen a.s. Trenčín,
ktorý koordinoval po celý čas zberu činnosť občanov.
Zber organizovaný na 89 stanoviskách, z ktorých sa odviezlo 131 veľkoobjemových kontajnerov objemného odpadu
a 133 veľkoobjemových kontajnerov biologicky rozložiteľného odpadu.
Zozbierané množstvá odpadov:
- oleje a tuky – 018 t,
- obaly s nebezpečnými látkami – 1,98 t,
- zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky –
1,955t,
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia – 4,92 t,
- opotrebované pneumatiky – 1,04 t,
- biologicky rozložiteľný odpad – 81 t,
- objemný odpad – 144,73 t
Spolu bolo zozbierané 235,805 t odpadu. Na jesenné upratovanie bolo vynaložených celkom 16.666,32 eúr.
www.trencin.sk 16.12.2011
pomocná evidencia 743/1/2011
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Nové poznatky z histórie Mesta Trenčín
História Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého
Piaristické školstvo v Trenčíne nadviazalo na činnosť rehole jezuitov, ktorí sa v polovici 17. storočia so súhlasom habsburského dvora usadili v Trenčíne. Začiatkom januára roka
1649 otvorili gymnázium, pri ktorom postavili kostol zasvätený sv. Františkovi Xaverskému.
Jezuitské gymnázium pozostávalo z troch humanitných
tried a vyučovanie v ňom riadilo spoločným štatútom „Ratio
studiorum“ ešte z roku 1599. Hlavný dôraz bol kladený na latinský jazyk, pričom reálne vzdelávanie bolo zúžené. Pátri jezuiti vytrvalo pracovali na poli školskej výchovy a dosahovali
znamenité úspechy. Škola pripravovala kazateľov, rečníkov
a katolícku inteligenciu.
V roku 1773 bola pápežom Klementom 14. zrušená rehoľa
jezuitov. O tri roky neskôr cisárovná Mária Terézia rozhodla,
že vedenie gymnázia prevezme rehoľa piaristov. Sama panovníčka s prihliadnutím na verejné dobro a vzrast pravej viery,
ktoré piaristi svojou výchovou mládeže prinášajú, založila
fundáciu 50.000 zlatých na výchovu novicov. Dokladá to fundačná listina s jej podpisom vydaná vo Viedni dňa 7. októbra
1777.
Podľa školského poriadku z roku 1777/1778 (Ratio educationis) bolo gymnázium päťtriedne, z toho tri ročníky boli
gramatické a dve humanitné. Piaristi uprednostňovali výučbu
humanitných a prírodných vied. Zdokonaľovali žiakov
v rečníctve a poézii, učili dejepis, zemepis, prírodopis (botaniku a zoológiu), matematiku a hudbu. Základom bolo vyučovanie v náboženskom duchu. Významným novým prvkom bolo
vyučovanie cudzích jazykov.
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Za vlády cisára Jozefa 2. prevzal zodpovednosť a kontrolu
nad stredným a vysokým školstvom štát. Nariadeniami panovníka boli nielen zrušené kongregácie, duchovné cvičenia, povinné spovede a prijímania, ale napríklad bol zakázaný nácvik
divadelných hier v školách. Cisár Jozef 2. navštívil mesto
Trenčín aj gymnázium dňa 21. apríla 1779. Na základe nového
školského poriadku z roku 1807 sa zmenila organizačná štruktúra školy. Podľa neho tretia trieda ľudovej školy bola pripojená ku gymnáziu, a tak sa z päťtriedneho gymnázia stalo
šesťtriedne, pričom štyri triedy boli orientované na gramatiku
a dve triedy mali humanistické a estetické zameranie.
Po revolúcii v roku 1848 bolo gymnázium v hlbokej kríze.
Pri reorganizácii stredných škôl, ktorú zaviedol minister Leo
Thun v roku 1849, bolo trenčianske piaristické gymnázium zaradené medzi nižšie – štvortriedne s vyučovacím jazykom slovenským, nemčina bola povinným predmetom, maďarčinu zo
školy vylúčili a zaviedli gréčtinu a geometriu. Gymnázium bolo rozšírené v roku 1868 na šesť tried a v roku 1876 malo podobu osemtriedneho gymnázia a v školskom roku 1877/1878
sa stáva úplným gymnáziom. V roku 1890 dochádza k zmene
vyučovacieho jazyka, keď sa postupne zavádza maďarčina ako
povinný jazyk a zároveň sa ruší vyučovanie povinnej gréčtiny.
Na trenčianskom gymnáziu pôsobili okrem významných pedagógov aj básnici, hudobníci, astronómovia, rečníci
a organizátori kultúrneho života. Spomenúť možno :
- astronóma Daniela Matiáša Kmeťa (1873 – 1825),
- hudobného skladateľa Augustína Františka Šmehlíka (1765
– 1844),
- matematika Mikuláša Stankoviča (1765 – 1840),
- básnika a historika Jozefa Budavári-Krička (1813 – 1897),
- filológa a literáta Jozefa Budaváriho (1844 – 1905),
- botanika Jozefa Pudera (1874 – 1941).
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V 20. storočí bola činnosť školy dvakrát prerušená. Prvýkrát sa tak stalo v roku 1918, keď po vzniku Československej
republiky bolo gymnázium poštátnené a premenované na Československé štátne vyššie reálne gymnázium Ľudovíta Štúra,
ktorého správou bol poverený Jíří Nerád. Priebeh udalostí súvisiacich s poštátnením piaristického gymnázia v Trenčíne
priblížil človek, ktorý ho zažil na vlastnej koži, vtedajší rektor
kláštora Jozef Branecký – „V roku 1918 nastali radikálne
zmeny po každej stránke. Do Trenčína prišli neznámi ľudia
a robili poriadky. Keď to nešlo hladko, vykonali to násilím.
Domáci pomáhali neznámym a darilo sa všetko. Prečo by sa
nebolo darilo práve Jurajovi Nerádovi, ktorý sa objavil
v Trenčíne ako homo novus a zatočil s piaristickým gymnáziom. Dňa 18. decembra 1918 zobral jednoducho celý inventár
a učebné pomôcky piaristického gymnázia. Stará piaristická
budova zostala prázdna. Celý inventár a všetky učebné pomôcky preniesol do vyššej dievčenskej školy v Trenčíne, ktorá
bola takmer nová a úhľadná. Tým bolo piaristické gymnázium
na smrť odsúdené, lebo bez náradia a znázorňovacích pomôcok sa vyučovať nedalo. Ale boli obavy, že mŕtve piaristické
gymnázium vstane z hrobu. Aby sa tak nestalo župný úrad
v Trenčíne zabral dňa 1. októbra 1921 celú budovu. Činnosť
gymnázia bola prerušená na dvadsať rokov. Náplň a duch štátnej školy bol v rozpore s duchom rehoľných katolíckych gymnázií. Obnovenie piaristického gymnázia nastalo až v roku
1938 zásluhou pátra Jozefa Braneckého.
Páter Jozef Branecký, SchP.
Narodil sa dňa 31. marca 1882 v Skalici v rodine kováča.
Študoval v rodnom meste, potom v Levoči a vo Vácove, kde
po skončení sexty vstúpil do rehole piaristov a absolvoval noviciát. Vysokoškolské štúdium skončil na Univerzite Petra
Pázmanyho v Budapešti. Vyštudoval teológiu a filozofiu
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a zároveň získal úplnú pedagogickú klasifikáciu. Po kňazskej
vysviacke v roku 1907 pôsobil ako profesor na piaristickom
gymnáziu Nagykárolyi. O desať rokov neskôr prichádza do
Trenčína, kde sa stáva rektorom domu piaristov i profesorom
na tunajšom gymnáziu.
V Trenčíne strávil 42 rokov vyplnených kňazskou, rehoľnou, pedagogickou, spisovateľskou, organizátorskou a kultúrnou činnosťou. Ako spisovateľ a historik sa orientoval postupne na Trenčín a jeho okolie, čo sa odrazilo v tituloch ním vydaných kníh – „Krátke dejiny mesta Trenčín“, „Keď múry ožijú“, „Fráter Johannes“, „Čo máme vedieť o kostole piaristov v
Trenčíne“. Po dlhé roky bol hlavnou autorskou osobnosťou
časopisu „Trenčan“, stal pri zrode gymnaziálneho orchestra,
obnovil Mariánsku kongregáciu založenú jezuitmi v roku
1657, zúčastnil sa na založení miestneho odboru Matice slovenskej, Slovenského orla a Slovenského kruhu. V roku 1934
prevzal úrad provinciála piaristov. Vďačné mesto pánovi rektorovi z príležitosti jeho 60-tých narodenín udelilo čestné občianstvo za jeho kultúrnu činnosť.
Vďaka snahám pátra Jozefa Braneckého Ministerstvo školstva a osvety v Prahe svojím výnosom zo dňa 18. mája 1938
schválilo obnovenie Rehoľného slovenského gymnázia piaristov v Trenčíne. Piaristi teda začínali po druhýkrát. Prvým riaditeľom a dušou školy bol sám provinciál Jozef Branecký. Nasledujúci rok bol za riaditeľa vymenovaný Jozef Hatala. Škola
mala bohatú mimoškolskú činnosť. Na treťom poschodí sa
hrávalo divadlo, usporadúvali sa koncerty, prednášky, akadémie, školské zábavy – majálesy. Záznam o prvom je z roku
1778. Študenti každoročne s pátrom Jozefom Braneckým organizovali vychádzky na Trenčiansky hrad a na Inovec. Na
škole fungoval Samovzdelávací krúžok Ľudovíta Štúra a Samovzdelávací krúžok Antona Bernoláka.
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Druhá etapa rozvoja piaristického gymnázia v Trenčíne sa
skončila po druhej svetovej vojne. Rehoľné gymnázium bolo
poštátnené po druhýkrát 10. apríla 1945. V jeho priestoroch
vzniklo 2. štátne gymnázium, a tak sa na 45 rokov prerušila
činnosť rádu piaristov. V apríli 1950 za známej „barbarskej
noci“ boli zlikvidované všetky mužské rehole a ich kláštory na
Slovensku. V Trenčíne bol odňatý celý kláštorný komplex,
hnuteľný a nehnuteľný majetok. Páter Jozef Branecký zostal
vo funkcii rektora piaristického kostola do roku 1956 a v roku
1959 bol donútený opustiť Trenčín. Posledné roky svojho života prežil v Kňazskom charitnom domove pri Pezinku, kde
zomrel 14. novembra 1962 vo veku 80 rokov. Podľa jeho želania bol pochovaný na mestskom cintoríne v Trenčíne.
Tretia etapa činnosti piaristického gymnázia nastala po politických a spoločenských zmenách v rokoch 1989 – 1990,
keď provinciálna kongregácie na základe žiadosti vtedajšieho
dekana Trenčianskej farnosti Gejzu Lukyho sa rozhodla poslať
do Trenčína dvoch rehoľníkov. A tak do Trenčína prichádzajú
dňa 31. mája 1990 pátri rehole piaristov Imrich Baláž a Ján
Žákovic, aby prevzali duchovnú správu piaristického kostola.
Stalo tak rozhodnutím Nitrianskeho diecézneho biskupa kardinála Jána Chryzostoma Korca dňa 15. júla 1990.
Poznámky z Pamätnej knihy Piaristického gymnázia Jozefa
Braneckého v Trenčíne
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História Trenčianskeho hradu
Trenčiansky hrad vznikol na mieste staršieho osídlenia,
ktoré tu existovalo od doby bronzovej cez Keltov a Germánov
až po slovanské osídlenie. Zo staršieho veľkomoravského hradiska sa v dobe vzniku uhorského štátu stal komitátny kráľovský hrad. Najstaršou kamennou stavbou hradu je predrománska rotunda, pravdepodobne ešte z veľkomoravského obdobia.
Koncom 11. storočia vznikla kamenná útočná veža (donjon,
bergfrid), po roku 1270 nadstavená a rozšírená gotickým tehlovým plášťom. Svojou kónickou zbiehavosťou smerom
k vrcholu tvorí na Slovensku ojedinelý prvok hradnej architektúry. Je stredobodom hradnej akropoly a najvýraznejšou pohľadovou dominantou panorámy mesta. V jej tesnej blízkosti
vznikli jednotlivé hradné paláce. Ich stavba súvisela
s rozšírením funkcie hradu predovšetkým z obrannej na správnu, administratívnu a obytnú.
Najstarším palácom bol zrejme Matúšov palác zo začiatku
14. storočia, z ktorého sa však zachovala iba jedna stena, ktorá
dnes tvorí súčasť Barborinho paláca. Bol sídlom Matúša Čáka
Trenčianskeho (okolo 1260 – 1321),
ktorý z neho urobil svoj sídelný
hrad a centrum rozsiahlych dŕžav,
tzv. „Matúšovej zeme“ alebo aj
„Terra Mathei“. Tento, v tom čase
najmocnejší uhorský magnát, ovládol takmer celé dnešné Slovensko
a značnú časť Zadunajska. Patrilo
mu takmer 50 hradov a niekoľko
žúp. Zaberal nielen majetky svojich
Matúš Čák Trenčiansky
slabších šľachtických protivníkov,
ale raboval i kráľovské domínium. Nešetril ani cirkevný majetok, čo mu dokonca až dvakrát vynieslo cirkevnú kliatbu
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a vyhlásenie interdiktu (zákazu výsluhy sviatostí) nad jeho
majetkami. Razil vraj v Trenčíne i vlastné mince, žiadna sa
však nenašla. A tak ide asi len o ohováranie jeho premnohých
nepriateľov. Matúšova smrť 18. marca 1321 znamenala nielen
okamžitý rozpad jeho „kráľovstva“, ale stala sa základom viacerých legiend a povestí. Pretože jeho hrob nikdy nikto nenašiel, stal sa obľúbeným cieľom rôznych romantikov, dobrodruhov, hľadačov pokladov i serióz-nych historikov. Povesť
hovorí, že bol pochovaný v cínovej, striebornej a zlatej truhle
s obrovskými pokladmi. Akosi podozrivo to však pripomína
povesť o smrti „Biča božieho“, hunského kráľa Attilu. Trenčiansky hrad sa vrátil do majetku uhorskej koruny, čiže kráľa
Karola.
Anjuovskú dobu pripomína gotický Ľudovítov palác, ktorého stavba sa pripisuje synovi Karola Róberta Ľudovítovi,
zvanému aj Svätý či Veľký. Trenčianske múzeum pripravilo
v jeho priestoroch expozíciu chladných a palných zbraní
z obdobia 13. až 19. storočia. Návštevníci tu najdu gotické
meče, šable i paloše či súčasti
neskorogotickej zbroje. Z palných zbraní zaujmú kresadlové
a perkusné pušky a pištole, pruské „ihlovky“, bohato zdobené
lovecké pušky, ale i orientálne
zbrane, jatagány, handžáry
a pušky.
Gotický sloh s ranno renesančnými prvkami reprezentuje
Barborin palác
i Barborin palác, ktorý vraj dal
vystavať cisár Žigmund Luxemburský pre svoju druhú manželku Barboru Cellskú v dobe, keď trenčianske panstvo patrilo
medzi Barborine venné majetky.
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Posledným, tretím palácom na Trenčianskom hrade je Palác Zápoľských, pochádzajúci z obdobia panstva mocnej rodiny Zápoľských. Dal ho v neskorogotickom slohu s prvkami
rannej renesancie postaviť zrejme Štefan Zápoľský a jeho žena
Hedviga, kňažná Tešínska. Ich syn, neskorší uhorský kráľ Ján
Zápoľský o hrad prišiel zásluhou habsburského vojvodcu Johana Katzianera, ktorého vojská hrad obľahli v máji roku
1528. Po ostreľovaní delami, ktoré spôsobilo výbuch hradnej
prachárne a po tom, čo bolo zrejmé, že Ján Zápoľský hradu
pomôcť nemôže, posádka dňa 15. júna 1528 sa hradu vzdala
za osobnú bezpečnosť a čestný odchod s poctami. V Paláci
Zápoľských umiestnilo Trenčianske múzeum súbor obrazov
z Ilešháziovskej zbierky, ktorá sa radí k najkomplexnejším
šľachtickým umeleckým kolekciám na Slovensku. Jej umelecko - historický význam však presahuje hranice Slovenska
a patrí ku kultúrnemu bohatstvu zjednotenej Európy. Takmer
sto vystavených obrazov reprezentuje viacero umeleckých
slohov a žánrov, od neskorej renesancie, cez baroko po romantizmus. Okrem významnej portrétnej zložky zahŕňa krajinársku tvorbu, zátišia, poľovnícke motívy, maríny, batálie
i sakrálne obrazy. Mená ako J. K. Hoffstedtter, Daniel Schmidelli, Jean Luicxs či Daniel Michorn patria najvýznamnejším
osobnostiam maliarstva svojej doby.
Rodina Zápoľských sa rozhodla vyriešiť i problém jediného
zraniteľného miesta hradu a to tiahleho sedla Breziny naväzujúceho na hradnú skalu z južnej strany. Všetky útoky na hradné opevnenia boli a mohli byť vedené iba odtiaľto. Nové Južné opevnenie preťalo sedlo dvoma suchými priekopami
a troma hradobnými pásmi so strieľňami a smolnými nosmi.
Vtedy už zastarávajúci gotický systém posilnili dve delostrelecké bašty nového renesančného rondelového typu - Jeremiášova bašta a Mlynská veža, umiestnené v stredovej osi obrany.
Z architektonického hľadiska ide o unikátny fortifikačný sys709

tém, v strednej Európe ojedinelý. Nemenej unikátnou stavbou
z tejto doby je i budova kasární pre hradnú posádku, vedľa
druhej hradnej brány. Doba vlády Štefana Zápoľského zrodila
i jednu z najstarších a najkrajších slovenských povestí
o Studni lásky.
Trenčiansky hrad
však nezažil iba vojnu
a násilie. Hostil vo
svojich múroch korunované hlavy takmer
z celej Európy. Výhodná poloha v blízkosti hraníc troch kráľovstiev ho priam
predurčovala za miesto diplomatických schôdzok a stretnutí. Dňa 24. augusta 1335
sa na Trenčianskom hrade stretli pri mierových rokovaniach
poľský kráľ Kazimír, uhorský kráľ Karol Róbert so synom
Ľudovítom a český kráľ Ján Luxemburský sprevádzaný taktiež
svojím synom Karolom.
Český panovník sa zriekol titulu poľského kráľa, začo si ponechal
Piastovské vojvodstvo
v Sliezsku. V roku 1362
tu opäť prebehli mierové
rokovania medzi Ľudovítom Veľkým a rímskym
Farský kostol Narodenia Panny Márie
cisárom Karolom 4.
Obaja panovníci tu vyriešili svoje spory o Aquileu. Mier bol
uzavretý o dva roky neskôr. Pri tejto príležitosti si obaja panovníci, ako bolo zvykom, vymenili honosné dary. Kráľ Ľudovít prijal od Karola pozlátenú gotickú monštranciu, ktorá je
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dodnes súčasťou chrámového pokladu Farského kostola Narodenie Panny Márie v Trenčíne a sám cisárovi venoval krištáľovú kanvicu, ktorá je dnes uložená v katedrálnom chráme
sv. Víta v Prahe. Podobným spôsobom využíval Trenčiansky
hrad i cisár Žigmund Luxemburský a neskôr kráľ Matej Korvín. Múry Trenčianskeho hradu však vítali i hostí, ktorí ho navštívili za radostnejším účelom. Už spomínaný kráľ Matej so
svojou matkou Alžbetou tu v roku 1461 očakával svoju snúbenicu, dcéru Juraja z Poděbrad, českú princeznú Katarínu
(Kunhutu) a v roku 1512 sa na hrade konali zásnuby dcéry
Štefana Zápoľského s poľským kráľom Žigmundom.
Diplomatické tradície Trenčianskeho hradu nezostali zabudnuté i v jeho novodobej histórii, lebo v dňoch 24. – 25.
mája 2002 sa tu uskutočnil summit premiérov a ministrov
zahraničných vecí krajín Višegrádskej štvorky a Beneluxu
a v roku 2004 sa uskutočnila na Trenčianskom hrade návšteva
účastníkov parlamentného stretnutia krajín NATO.)
Od 15. storočia sa pôvodne kráľovský hrad postupne dostával do rúk šľachtických vlastníkov či už záložným právom
alebo kúpou. Medzi najvýznamnejších vlastníkov patrili Thurzovci, Forgáčovci, tirolský gróf Pirrhus
z Arcu, kráľovský taverník Juraj Zrínsky,
Ladislav Popel mladší z Lobkovíc, vlastnícky podiel tu mali
napríklad Rákociovci
a viacerí ďalší.
Silueta Trenčianskeho hradu – zľava Delová bašta, Hodinová veža, Matúšova veža,
Uhorský
palatín
Palác Zápoľských, Farský kostol Narodenia Panny Márie
Alexius Thurzo dal v polovici 15. storočia postaviť
v severnom rohu dolného nádvoria renesančnú Delovú baštu,
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ktorá svojimi delami chránila Hornú „vodnú“ mestskú bránu
s mostom. Dnes slúži ako výstavná sieň Trenčianskeho múzea.
Od roku 1548 súčasne prebiehali opravy hradu, poškodeného Katzianerovými vojskami. Gróf Imrich Forgáč pozval na
hrad talianskych a nemeckých kamenárskych majstrov
a murárov, aby ho opravili a zveľadili. Práce prebiehali
v rokoch 1583 – 92 a ich výsledkom bola napríklad stavba
barbakanu Prvej brány s dvoma valcovitými baštami, či vizuálne zjednotenie hradných palácov renesančnými oblúčkovými
atikami.
V roku 1594 získal záložné právo na Trenčiansky hrad Štefan Ilešházi a v roku 1600 ho kúpil. Položil tak základ moci
a slávy jedného z najmocnejších magnátskych rodov Uhorska,
dedičných županov Trenčianskej a Liptovskej stolice. I keď
Ilešháziovci už nepostavili na hrade žiadne významnejšie objekty, dokončili rekonštrukciu, ktorú zahájil Forgáč. V 17. a
18. storočí projektované úpravy hradu v duchu barokovej
opevňovacej sústavy neboli už z väčšej časti realizované.
Vpád Turkov na Považie v roku 1663 inicioval posledné
spevňovanie obrany hradu. Južné opevnenie bolo zosilnené
barokovým hviezdicovým bastionovým prvkom, dokončeným
v roku 1673. Avšak ten sa nezachoval. Následne cisár umiestnil na hrade vlastnú posádku v sile asi 400 mužov. To malo za
následok, že Ilešháziovci sa definitívne presťahovali do svojho
nového zámku v Dubnici nad Váhom. Pri tejto príležitosti kázali v roku 1678 svojmu provizorovi spísať podrobný inventár
hradného mobiliára a zásob. Tento dokument, písaný po
slovensky, nás podrobne informuje nielen o zariadení hradu
a vybavení kuchyne, remeselníckych dielní, ale aj o stave zásob potravín, zbroje a výzbroje. Poskytuje taktiež prvý historický údaj o Ilešháziovskej obrazovej zbierke a listinnom archíve.
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Ku koncu 18. storočia Trenčiansky hrad definitívne stratil
svoj
vojenský
význam a následne, v roku 1783
odišla
z neho
i cisárska vojenská posádka. Obrovský požiar 11.
júna 1790, ktorý
takmer
zničil
mesto, zasiahol
Zľava – Ľudovítov palác, Matúšova veža, Palác Zápoľských
devastujúcim
spôsobom i hrad. Posledný člen slávneho rodu, Štefan 2. Ilešházi predal v roku 1834 Trenčianske panstvo i s hradom mobilizovanému bankárovi grófovi Georgovi Sinovi. Posledná majiteľka, Iphigenia De Castris D´Harcourt darovala Trenčiansky
hrad mestu Trenčín v roku 1904.
Prvé opravy schátralých ruín začali ešte v roku 1912, avšak
systematická rekonštrukcia prebieha od roku 1956 dodnes.
Trenčiansky hrad videl pod svojimi hradbami nepriateľské
vojská českých a poľských kráľov, tatárske hordy, Bočkaiových a Bethlenových hajdúchov, cisárskych landsknechtov,
janičiarov a bašibozukov tureckého sultána, Tatárov krymského chána, kompánie saského vojvodu, Kurucov i Labancov. Nikdy však nebol dobytý priamym útokom. Súčasný
komplex Trenčianskeho hradu je jedinečným architektonickým súborom palácových, hospodárskych a fortifikačných
stavieb, ktorý sa formoval od 11. do 18. storočia. V roku 1964
bol Trenčiansky hrad vďaka svojej výnimočnej urbanistickoarchitektonickej hodnote vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku.
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Počasie v Trenčíne a na Slovensku
Synopticky prehľad za január 2011
Za zvlneným studeným frontom, ktorý prešiel cez územie
Slovenska v noci na 2. január 2011, sa rozšíril od západu výbežok tlakovej výše. Jej stred sa v ďalších dňoch presúval cez
strednú Európu až nad východnú Ukrajinu. Po jej zadnej strane začal prúdiť vo vyšších vrstvách ovzdušia od juhozápadu
teplý vzduch, čo sa prejavilo väčšinou zamračeným, hmlistým
počasím.
Dňa 10. januára 2011 postúpil od západu nad Slovensko
zvlnený studený front, ktorý sa nasledujúci deň vo vysokom
tlaku vzduchu nad nami rozpadol.
Dňa 12. januára 2011 postupovala cez Dánsko a južnú
Škandináviu tlaková níž. S ňou spojený studený front zasiahol
i územie Slovenska. V ďalších dvoch dňoch mesiaca vďaka
silnému západnému až severozápadnému prúdeniu postupovali cez územie Slovenska prevažne teplé fronty, ktoré prinášali
teplý a vlhký oceánsky vzduch a spôsobili prakticky na celom
Slovensku dážď.
Po prechode studeného frontu 15. januára 2011 sa na Slovensko nasledujúci deň rozšíril výbežok tlakovej výše, ktorá
zmohutnela a prepojila sa so stredom tlakovej výše nad východnou Škandináviou. Zároveň ukončila zrážkovú činnosť
na Slovensku a ako pás vysokého tlaku vzduchu sa dňa
17. januára 2011 sa presúvala pomaly na východ, takže aj nasledujúci deň ovplyvňoval počasie na Slovensku. Dňa 19. januára postupoval v brázde nízkeho tlaku vzduchu cez územie
Slovenska na východ zvlnený studený front, spojený s tlakovou nížou nad Fínskom. Súčasne zosilnela nad britskými
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ostrovmi tlaková výš a po jej prednej strane začal na Slovensko prúdiť od severu chladný vzduch.
Dňa 23. januára 2011 postúpil od severozápadu cez naše
územie na juhovýchod studený front. Pretože výbežok zoslabol, aj v ďalších troch dňoch postupovali od severozápadu až
západu cez územie Slovenska frontálne rozhrania, ktoré vytvorili snehovú pokrývku na celom Slovensku. Dňa 27. januára 2011 sa z britských ostrovov v studenom vzduchu rozšíril
pás vysokého tlaku vzduchu, najprv nad severnú časť strednej
Európy, neskôr až nad Balkán, a až do konca mesiaca ovplyvňoval počasie na Slovensku.
Klimatologický prehľad
Mesiac január 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné normálny s teplotnými odchýlkami od -0,8 ° C na Sliači
a Poprade do -2,1 ° C v Oravskej Lesnej, na východe Slovenska až nadnormálny od -2,3 ° C v Košiciach na letisku do -3,0
° C v Stropkove – Tisinci.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Poprade -4,2 ° C, najvyššia v Bratislave na letisku +0,1 ° C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v januári 2011 od -8,1 ° C na Chopku do -10.3 ° C
na Lomnickom štíte.
Absolútne teplotné minimum namerali v Poprade -24.0 ° C,
dňa 4. januára 2011.
Absolútne teplotné maximum +13.5 °C dňa 16. januára
2011.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola v mesiaci
január 2011 okolo normálu – Bratislava -1 %, Piešťany -3 %,
Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná -6 %, Sliač -2 %, Boľkovce +10 %, Telgárt -1 %, Štrbské Pleso +2 %, Košice – letisko
+3 %, Stropkov – Tisinec +2 %.
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Suma trvania slnečného svitu bola v januári 2011 rozdielna
a to v intervale od 61 % v Stropkov – Tisinci do 132% na
Lomnickom štíte.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 až
70 km/h vo vysokých horských polohách aj vyššie boli pozorované v dňoch 15. a 23. januára 2011. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Január 2011 bol na území Slovenska zrážkovo prevažne
normálny až podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických
zrážok sa pohybovali väčšinou od 2 mm v centrálnom Spiši
do 95 mm v Remetských Hámroch. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 32 mm, čo
predstavuje 70 % normálu a deficit zrážok 14 mm. Súvislá
snehová pokrývka sa vyskytovala na väčšine územia Slovenska na začiatku a na konci mesiaca. Jej trvanie bolo prerušené
mimoriadne teplým počasím uprostred mesiaca január.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac január roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká len na východe Slovenska aspoň od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký len na východe Slovenska a na stanici
Bratislava – Koliba, aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké na mnohých miestach Slovenska aspoň od roku
1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na krajnom severe a východe Slovenska
aspoň od roku 1961.
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Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty v Oravskej Lesnej, v Telgárte, v
Tisinci, v Medzilaborciach, naopak štatisticky významne nízke hodnoty dosiahlo len v Piešťanoch, aspoň od roku 1961.
Na ostatnom území boli hodnoty v rámci normálu.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty v Bratislave na Kolibe, v Hurbanove, v Telgárte
a na Lomnickom štíte, aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol Štatisticky významne nízky najmä v Hurbanove, v Čadci, na Sliači, na Chopku, v Telgárte (2. najnižší mesačný úhrn) a v Poprade, aspoň od roku
1961, z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska.
Agrometeorologický a fenologický prehľad. Teplota a
premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v januári pohybovala od -2.1 ° C v Liptovskom Hrádku do 1.8 ° C v Mochovciach a Košiciach – letisku.
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 7.4 ° C v Liptovskom Hrádku až 0.5 ° C v Mochovciach.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od -1.7 ° C v Liptovskom Hrádku do +2.5 °C v Košiciach – letisko.
Maximálna úroveň premrznutía pôdy na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 4 cm v Moravskom Svätom Jáne až 27 cm
v Žihárci, na strednom Slovensku 8 cm v Dudinciach až 24
cm v Rimavskej Sobote, na východnom Slovensku 6 cm
v Orechovej a Somotori až 30 cm v Plavci nad Popradom.
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V rastlinnej ríši neboli zaznamenané žiadne aktivity. V živočíšnej ríši tiež neboli zaznamenané žiadne aktivity.
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Synoptický prehľad za február 2011
Pás vysokého tlaku vzduchu sa od začiatku mesiaca februára 2011 udržiaval nad západnou a strednou Európou. Dňa 2.
februára 2011 a potom z 3. na 4. februára 2011 po jeho severnej strane postupovali cez Poľsko na východ studené fronty s
vplyvom na naše územie. V ďalších dňoch mesiaca pokračoval do vnútrozemia kontinentu prílev teplého morského vzduchu.
Dňa 8. februára 2011 postupoval cez Slovensko ďalší studený front, za ktorým začal prúdiť k nám studený vzduch. Za
ním sa v chladnom vzduchu presúvala cez Slovensko ďalej na
východ tlaková výš. Dňa 11. februára 2011 smerovala cez severné Poľsko ďalej na východ tlaková níž spojená so studeným frontom. Za ním k nám opäť prenikol studený vzduch, v
ktorom sa rozšírila od severu oblasť vysokého tlaku vzduchu.
Dňa 16 februára sa nad Biskajským zálivom prehĺbila brázda
nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojená tlaková níž sa do 20.
februára 2011 presúvala cez Stredomorie ďalej na východ.
Pod jej vplyvom prúdil do alpskej a karpatskej oblasti teplejší
a vlhký vzduch. Nad západným Ruskom a Ukrajinou sa súčasne sformovala mohutná tlaková výš a pretrvala do konca
mesiaca februára 2011.
V dňoch 21. a 22. februára 2011 sa nad Stredomorím sformovala nová tlaková níž a postupovala ďalej na východ. Medzi týmito tlakovými útvarmi prúdil do našej oblasti od severovýchodu chladný a vlhký vzduch až do 25 februára 2011.
Od soboty 26 februára 2011 do konca mesiaca po prednej
strane výbežku tlakovej výše nad východnou Európou a priľahlou časťou Ruska prúdil do strednej Európy teplejší
vzduch.
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Klimatologický prehľad
Mesiac február 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné normálny, na východnom Slovensku miestami teplotné
podnormálny, s odchýlkami od -1,7 °C v Košiciach-letisku,
Milhostove, Kamenici n/Cirochou do +1,3 °C na Lomnickom
štíte.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu
bola zaznamenaná v Telgárte -4,5 °C, najvyššia v Bratislave
na letisku -0,2 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla
priemerná mesačná teplota vzduchu vo februári 2011 hodnoty
od -10,0 °C na Lomnickom štíte do -7,8 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských
polôh, namerali v Medzilaborciach -19,0 °C, dňa 15. februára
2011; najvyššie maximum v Bratislave na Kolibe +15,6 °C,
dňa 7. februára 2011. Dňa 12. februára 2011 klesla minimálna
teplota vzduchu na Lomnickom Štíte až na -21,4 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine územia Slovenska podnormálna – Bratislava -9 %, Piešťany -3 %, Hurbanovo -4 %, Oravská Lesná -19 %, Sliač -4 %,
Boľkovce -2 %, Telgárt -10 %, Štrbské Pleso -7 %, Košice -4
%, Stropkov-Tisinec -4 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci február 2011
nadnormálna, pričom sa pohybovala v intervale od 96 % v
Kamenici n/Cirochou) do 155 % v Bratislave na Kolibe a
Sliači normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra sa zaznamenali v dňoch 5. až 12.
februára 2011, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť
60 až 80 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie.
Uvedené rýchlostí vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách
územia Slovenska.
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Mesiac február 2011 bol na území Slovenska zrážkovo
prevažne podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od niekoľkých desatín milimetra
v centrálnom Spiši do 44 mm, v Oravskej Lesnej a v Palote,
pričom vo vysokohorských polohách Tatier to mohlo byt aj
viac. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie
Slovenska dosiahol 13 mm, čo predstavuje 31 % normálu a
deficit zrážok 29 mm. V priebehu februára 2011 sa už zreteľne prejavil nedostatok snehovej pokrývky v druhej polovici
tohtoročnej zimy. Na konci februára 2011 dosahovala snehová
pokrývka aj vo vysokohorských polohách maximálne iba
o niečo viac ako pol metra, pričom v tomto čase v iných rokoch zaznamenala sa výšky aj jeden až dva metre.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac február roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne nízka len na východe Slovenska aspoň od roku 1961 a
to v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne nízky len na východe Slovenska aspoň od r.
1961 a to v Košiciach, v Tísinci, v Medzilaborciach, v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké v Bratislave na Kolibe, na Sliači, na Chopku, v
Telgárte, v Poprade aspoň od r. 1961. Naopak štatisticky nízke hodnoty boli zaznamenané v Košiciach, Tisinci, Medzilaborciach, Milhostove a Kamenici nad Cirochou.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky nízky len v Bratislave na letisku a v Košiciach aspoň od r.
1961.
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Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty len v Oravskej Lesnej a to aspoň
od r. 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty v Bratislave, v Piešťanoch, na Sliači, na Chopku, v Telgárte a aj na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky nízky na väčšine územia Slovenska s výnimkou Oravskej Lesnej, Lomnického štítu a Košíc, kde hodnoty boli priemerné aspoň od roku
1961.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári pohybovala od -2,2 °C v Liptovskom Hrádku do +1,1 °C v Bratislave - Koliba.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola -7,8
°C v Liptovskom Hrádku až +0,4 °C v Mochovciach.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od -1,9 °C v Liptovskom Hrádku do +1,6 °C v Kráľovej
pri Senci a v Moravskom Svätom Jáne.
Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 5 cm v Hurbanove až 25 cm v Beluši, na
strednom Slovensku 7 cm v Liesku až 39 cm v Dolnom Hríčove, na východnom Slovensku 12 cm v Orechovej až 55 cm
v Poprade.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných
a lesných drevín a rastlín
Vplyvom teplého počasia z predchádzajúceho obdobia bol
pozorovaný od druhého februárového týždňa na južných miestach Slovenska začiatok kvitnutia snežienky jarnej a predlžovanie jahniad liesky obyčajnej a vŕby rakytovej (babuliatka).
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Lieska obyčajná na najteplejších lokalitách na konci februára
2011 miestami začala prášiť aj peľ, kvitla.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Tretí týždeň v mesiaci boli lokálne pozorované prvé prílety
škorca lesklého.

Synoptický prehľad za mesiac marec 2011
723

Klimatologický prehľad
Marec 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné
nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +0,5 °C v
Medzilaborciach, Milhostove do +1,9 °C v Oravskej Lesnej.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej a v Telgárte +1,0 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +6,7 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla
priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci marec hodnoty
od -7,6 °C na Lomnickom štíte do -4,9 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských
polôh, namerali v Oravskej Lesnej -16,0 °C dňa 8. marca
2011, najvyššie maximum v Hurbanove +21,5 °C dňa
14. marca 2011. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 7. marca 2011 na -22,2 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnormálna - v Bratislave -9 %, Piešťanoch -8 %, Hurbanove -8 %, Oravskej Lesnej -10 %, Sliači
-14 %. Boľkovciach -12%. Telgárte -17%, Štrbskom Plese-11
%, Košiciach -13%, Stropkove -Tisinci-14 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v marci 2011 nadnormálna od 128 % na Lomnickom štíte do 178 % normálu na
Chopku.
Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 18. a
19. marca 2011, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 50 až 80 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie.
Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách
územia Slovenska.
Mesiac marec 2011 bol na Slovensku zrážkovo prevažne
normálny, ale v severných regiónoch Slovenska zrážkovo
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podnormálny až mimoriadne zrážkovo podnormálny. Naopak
v južnej polovici stredného Slovenska, v oblasti Malých Karpát a čiastočne aj na juhozápade východného Slovenska bol
miestami zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 3 mm v Ústi nad priehradou do 105 mm v Králikoch. resp. 101 mm v Detvianskej
Hute a v Modre-Piesok.
Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie
Slovenska dosiahol 45 mm, čo predstavuje 96 % normálu a
deficit zrážok 2 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac marec roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky vysoká
v Bratislave, v Oravskej Lesnej, na Sliači, na Chopku a na
Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na
celom území Slovenska aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké len v Bratislave na Kolibe, v Oravskej Lesnej a
v Tisinci aspoň od roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky vysoký len v Oravskej Lesnej aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
nízke hodnoty len v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v
Hurbanove, v Medzilaborciach a v Milhostove aspoň od roku
1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky vysoké hodnoty (miestami extrémne) na celom území Slovenska aspoň od
roku 1961. Rekord bol prekonaný na Chopku – 182,8 h a v
Milhostove – 212,4 h aspoň od roku 1961.
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Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky nízky v Čadci,
v Oravskej Lesnej, na Chopku, na Lomnickom štíte a v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 1961.
Agrometeorologický a fenologický prehľad. Teplota a
premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci pohybovala od +1,2 °C v Medzilaborciach do +6,1 °C v Žihárci. Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -4,6 °C v
Plavči nad Popradom až +0,5 °C Mochovciach. Priemerná
mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 0,6 °C
v Plavči nad Popradom a Podolínci do 5,4 °C v Dudinciach.
Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku sa pohybovala od 6 cm v Hurbanove do 25 cm v Beluši,
na strednom Slovensku od 5 cm v Dudinciach, do 40 cm v
Dolnom Hričove, na východnom Slovensku od 9 cm
v Orechovej, do 40 cm v Plavči nad Popradom.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Pšenica ozimná, ktorá neodnožila na jeseň, odnožovala v
druhej polovici marca, ostatné porasty začali v poslednej dekáde predlžovať listové pošvy. Repka ozimná koncom marca
začala miestami predlžovať byľ. Od konca druhého týždňa sa
začala sejba jačmeňa jarného, koncom marca miestami začal
vzchádzať. Na lucerne siatej sa vytvárali prvé listy. Koncom
marca sa začal siať hrach siaty, miestami sa začali sadiť aj
skoré odrody zemiakov.
V druhej a tretej dekáde marca 2011 na ovocných drevinách pučali púčiky. V teplejších oblastiach západného Slovenska začali koncom mesiaca kvitnúť marhule. V poslednej
dekáde marca bolo pozorované prúdenie štiav viniča hroznorodého.
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Od začiatku mesiaca marca 2011 pokračovalo kvitnutie
snežienky jarnej. Lieska obyčajná, vŕba rakytová a jelša lepkavá kvitli prevažne od druhej marcovej dekády. Od konca
druhej dekády začal kvitnúť podbeľ liečivý, drieň obyčajný a
zlatovka previsnutá. V tretej dekáde marca začali kvitnúť veternica hájna a záružlie močiarne. Prevažne poslednú marcovú
dekádu na lesných stromoch a kroch pučali púčiky, baza čierna vytvárala prvé listy.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Od začiatku marca 2011 sa zaznamenávali prvé spevy
drozda plavého, prílety škovránka poľného a škorca lesklého.
Od druhej dekády marca boli pozorované prvé znášky peľu
včely medonosnej. Koncom mesiaca prilietal bocian biely,
miestami aj skôr.

Synoptický prehľad za mesiac apríl 2011
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Na začiatku mesiaca sa presúvala cez strednú Európu ďalej
na severovýchod plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu spojená
s frontálnym rozhraním. Za ním sa nad vnútrozemie kontinentu rozšíril od severovýchodu výbežok tlakovej výše.
Ďalší zvlnený studený front postupoval cez Slovensko dňa
4. apríla 2011, za ktorým sa dostával od severozápadu do našej oblasti chladný vzduch. V ňom sa rozšírila od západu k
nám tlaková výš. V ďalších dňoch tlaková výš nad vnútrozemím kontinentu zoslabla a v silnom severozápadnom prúdení
večer 7. apríla 2011 smeroval cez Slovensko studený front. Za
ním prúdil od severozápadu do našej oblasti studený vzduch,
v ktorom sa prechodne rozšíril od západu výbežok tlakovej
výše.
Dňa 12. apríla 2011 spomínaný výbežok tlakovej výše zoslabol a cez Slovensko smeroval ďalej na východ ďalší studený front. Za ním sa k nám od západu rozšírila tlaková výš. V
nasledujúcich dňoch sa tlaková výš presúvala zo západnej Európy cez Severné more, Škandináviu, Balt, Bielorusko a Ukrajinu ďalej na východ až juhovýchod
Dňa 24. apríla 2011 od juhozápadu zasahovala do karpatskej oblasti brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa v nasledujúcich dňoch pomaly presúvala ďalej na východ. Súčasne vo
vyšších vrstvách ovzdušia sa 25. apríla 2011 z Poľska cez Čechy presúvala ďalej na západ tlaková níž.
V závere mesiaca už pokračovalo nad naším územím východné teplé prúdenie.
Klimatologický prehľad
Mesiac apríl 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné nadnormálny, miestami až silne nadnormálny s odchýlkami
od +1,4 °C na Lomnickom štíte do +3,4 °C v Bratislave na
Kolibe.
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Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej 6,2 °C, najvyššia v Bratislave na letisku 13,4 °C.
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná
teplota vzduchu v apríli hodnoty od -4,3 °C na Lomnickom
štíte do -0,4 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských
polôh) bolo zaznamenané v Telgárte -4,5 °C, dňa 14. apríla
2011, najvyššie maximum v Bratislave v Mlynskej doline a aj
v Kráľovej pri Senci 27,0 °C, dňa 7. apríla. Na Lomnickom
štíte poklesla dňa 11. apríla 2011 teplota vzduchu na -14,2 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnormálna - v Bratislave -6 %, Piešťanoch -3 %, Hurbanove -6 %, Oravskej Lesnej -6 %, Sliači 10 %, Boľkovciach -16 %, Telgárte -17 %, Štrbskom Plese 12 %, Košiciach -13 %, Stropkove - Tisinci -12 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v apríli 2011 nadnormálna a pohybovala sa v intervale od 88 % na Lomnickom štíte do 141 % v Milhostove mesačného normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 7. - 9.
apríla 2011, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť
80 až 100 km/h. vo vysokých horských polohách aj vyššie.
Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách
územia Slovenska.
Mesiac apríl 2011 bol na Slovensku zrážkovo prevažne
podnormálny. ale v západných, severozápadných, severných a
severovýchodných regiónoch Slovenska bol zrážkovo normálny príp. až zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 4 mm v Silickej
Jablonici do 103 mm na Skalnatom Plese a na hrebeňoch Tatier to bolo aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zrážok
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pre celé územie Slovenska dosiahol 34 mm, čo predstavuje 62
% normálu a deficit zrážok 21 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac apríl roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká na celom území Slovenska aspoň od roku
1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska, okrem
Lomnického štítu aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké v Bratislave, v Piešťanoch, na Sliači, na Chopku. v Boľkovciach a v Telgárte aspoň od roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky vysoký v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, v Oravskej Lesnej, v Boľkovciach, v Telgárte, na Lomnickom štíte, v
Košiciach a tiež v Milhostove. aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
vysoké hodnoty takmer na celom území Slovenska aspoň od
roku 1961. Nadpriemerné, avšak štatisticky nevýznamné vysoké hodnoty bolí namerané len v Čadci a na Chopku.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty (miestami takmer extrémne) na väčšine územia
Slovenska aspoň od roku 1961. Nadpriemerne vysoké, štatisticky nevýznamné hodnoty boli namerané na Chopku a
v Kamenici nad Cirochou. Štatisticky významne nízka hodnota bola nameraná na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky vysoký len v
Bratislave na letisku a na Lomnickom štíte, aspoň od roku
1961. Štatisticky nízke hodnoty mesačného úhrnu atmosféric730

kých zrážok boli namerané na väčšine meteorologických staníc, aspoň od roku 1961
Agrometeorologický a fenologický prehľad/Teplota
a premrzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybovala
od 8,6 °C v Plavči nad Popradom, Medzilaborciach do +13,5
°C v Žiháreci, Rimavskej Sobote.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 1,0
°C v Liptovskom Hrádku až +8,0 °C v Bratislave na Kolibe.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +7,9 °C v Podolínci do +12,5 °C v Rimavskej Sobote.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných
a lesných drevín a rastlín
Od začiatku apríla 2011 vyspelejšie porasty pšenice ozimnej pokračovali v predlžovaní listových pošiev. od druhej dekády začali steblovať, vytvárať prvé kolienka, v druhej polovici mesiaca aj druhé kolienka. Začiatkom apríla pokračovala
ešte sejba jačmeňa jarného, skôr zasiaty pokračoval vo vzchádzaní, odnožoval od druhej dekády, predlžoval listové pošvy,
začal od konca druhej dekády mesiaca. Siala sa a vzchádzala
repa cukrová, koncom mesiaca vytvárala prvé páry pravých
listov. Od konca prvého aprílového týždňa sa siala kukurica
siata, koncom mesiaca už vzchádzala. Prvé dve dekády mesiaca sa sadili zemiaky, skôr zasadené vzchádzali od druhej
dekády apríla. Repka ozimná pokračovala v predlžovaní byle,
koncom druhého týždňa začala kvitnúť. Hrach siaty vzchádzal, siala sa slnečnica ročná, ktorá od druhej dekády mesiaca
apríla začala aj vzchádzať. Na chmeli obyčajnom pučali púčiky, koncom apríla sa vytvárali prvé listy v Trenčíne a Klátovej
Novej Vsi.
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Začiatkom apríla 2011 pokračovalo kvitnutie marhúľ, za
nimi kvitli skoré odrody broskýň a čerešní i ríbezle. Od konca
prvej aprílovej dekády začali kvitnúť višne, neskoršie odrody
čerešní, slivák, skoršie odrody hrušiek a jabloní, za nimi neskoršie odrody hrušiek a jabĺk.
V druhej polovici mesiaca kvitol orech kráľovský. Zalisťovanie ovocných drevín prebiehalo prevažne druhý a tretí aprílový týždeň. Vinič hroznorodý prvé listy vytváral od konca
druhého aprílového týždňa.
Od začiatku apríla od juhu k stredným polohám začala
kvitnúť breza previsnutá. Od konca prvého týždňa kvitla púpava lekárska, slivka trnková, rozkvital a zalistoval sa smrekovec opadavý. Prvé dve aprílové dekády pokračovalo kvitnutie veternice hájnej a záružlia močiarneho. Od druhej dekády
začal kvitnúť hrab obyčajný, v druhej polovici apríla pagaštan
konský, hloh obyčajný. Poslednú aprílovú dekádu začal kvitnúť orgován obyčajný, buk lesný, dub letný, zimný, javor horský, z bylín konvalinka voňavá. Od druhej aprílovej dekády
lesné dreviny sa zalistovali, v poslednej pentáde sa na ihličnatých stromoch začali vytvárať prvé májové výhonky a začali
kvitnúť.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V prvej polovici apríla pokračoval prílet bociana bieleho.
Prevažne v druhej polovici mesiaca prilietala belorítka a lastovička domová, zaznamenávali sa prvé spevy kukučky jarabej a miestami prvé a hromadné výskyty chrústa obyčajného.
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Synoptický prehľad za mesiac máj 2011
Od začiatku mesiaca mája do 3. mája 2011 postupovali cez
územie Slovenska zvlnené studené fronty ďalej na východ. V
nasledujúci deň sa v chladnejšom vzduchu sformovala tlaková
výš, ktorá dňa 7. mája 2011 začala slabnúť.
Od západu na východ cez Karpatskú oblasť 8. mája 2011
postupoval oklúzny front, ďalší deň zasahovala tlaková výš
nad územie Slovenska od severu a od 10. mája 2011 sa nad
strednou Európou nachádzalo nevýrazné tlakové pole.
Od 12. do 15. mája 2011 postupovali od západu na východ
cez Slovensko studené fronty a za studenými frontami sa od
západu do našej oblasti v chladnom vzduchu rozširoval výbežok tlakovej výše. Nad naším územím sa udržiaval vyšší tlak
vzduchu až do 19. mája 2011. V nasledujúci deň do strednej
Európy od západu postúpil zvlnený front, ktorý sa nad územím Slovenska rozpadával.
Od 22. mája 2011 sa územie Slovenska nachádzalo v relatívne vyššom tlaku vzduchu. V ranných hodinách 25. mája
2011 cez územie Slovenska ďalej na východ postúpil zvlnený
studený front a za ním sa do oblasti Slovenska prechodne rozšíril od západu výbežok tlakovej výše.
Dňa 28. mája 2011 sa nad Slovenskom nachádzalo frontálne rozhranie, ktoré postupovalo na severovýchod a od západu
sa prechodne rozšíril výbežok tlakovej výše. V posledný deň
mesiaca od severozápadu zasahovala nad Slovensko brázda
nízkeho tlaku vzduchu.
Klimatologický prehľad
Mesiac máj 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné
normálny s teplotnými odchýlkami od -0,1 °C v Čadci do +1,5
°C v Bratislave - Kolibe. Relatívne najchladnejšia bola prvá
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dekáda mesiaca; v dňoch 5. a 6. mája 2011 sa aj v nížinách
vyskytli ranné mrazy, miestami až do -3°C.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +10,5 °C, najvyššia v Hurbanove +16,7 °C. Vo
vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v máji 2011 hodnoty od 1,4°C na Lomnickom
štíte do +3,3 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských
polôh) namerali v Oravskej Lesnej +5,8 °C, dňa 6. mája 2011,
najvyššie maximum v Hurbanove +30,6 °C dňa 24. mája
2011. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 5. mája 2011 na teplotu -13,4 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine územia Slovenska podnormálna v Bratislave – letisku -9
%, Piešťanoch -5 %, Hurbanove -7 %, Sliači -8 %, Boľkovciach -9 %, Telgárte -10 %, Štrbskom Plese -8 %, Košiciach –
letisku -11 %; Stropkove - Tisinci -12 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v máji 2011 prevažne
nadnormálna v intervale od 136 % v Kamenici n/Cirochou a
Boľkovciach do 163 % na Lomnickom štíte.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou od 60
do 100 km/h boli pozorované pri búrkach, najmä v dňoch 3. a
27. mája 2011. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a
nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Mesiac máj 2011 bol na Slovensku všeobecne zrážkovo
prevažne normálny. Vyskytlo sa relatívne veľa búrkových lejakov a málo trvalejších veľkopriestorových atmosférických
zrážok. Pole mesačných úhrnov zrážok bolo preto veľmi premenlivé a mohli sa v ňom vyskytovať aj miesta s podnormálnymi, alebo naopak nadnormálnymi zrážkami.
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 16 mm v Choňkovciach, na krajnom východe Slovenska do 158 mm v Magurke. na svahoch Nízkych Tatier.
Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 67 mm, čo predstavuje 88 % normálu a deficit zrážok 9
mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac máj roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky vysoká
len v Bratislave na Kolibe, na Sliači, v Telgárte a v Poprade
aspoň od roku 1961. Na ostatnom území bola nadpriemerná,
štatisticky nevýznamná.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky vysoký na väčšine územia Slovenska, okrem Bratislavy
– letiska, Piešťan a Čadci aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky vysoké na väčšine územia Slovenska, okrem Piešťan, Čadce a
Telgártu aspoň od roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky nízky predovšetkým v Piešťanoch, v Hurbanove, v Čadci,
v Poprade, v Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 1961. Na ostatnom území bol podpriemerný až
priemerný, štatisticky nevýznamný.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne nízke hodnoty na celom území Slovenska aspoň od
roku 1961, najvýraznejšie v Čadci.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky vysoké hodnoty, miestami extrémne, napríklad v Bratislava na Kolibe, Piešťanoch, Sliači, Lomnickom štíte a Milhostove na celom území
Slovenska aspoň od roku 1961.
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Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký len v Hurbanove, v Oravskej Lesnej, na Sliači a v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 1961. Na ostatnom území
bol podpriemerný až priemerný, štatisticky nevýznamný aspoň od roku 1961.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji 2011 pohybovala od 13,2 °C v Gánovciach do 18,6 °C v Žihárci.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 3,3
°C v Plavči nad Popradom až 10,8 °C v Bratislave na Kolibe.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 12,3 °C v Gánovciach do 17,4 °C v Žihárci.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Pšenica ozimná pokračovala v steblovaní, vo vytváraní
druhého kolienka. od druhej dekády mesiaca dochádzalo k
zdurovaniu pošvy posledného listu, v druhej polovici mája začala klasiť a poslednú dekádu mesiaca začala kvitnúť.
Jačmeň jarný pokračoval v predlžovaní listových pošiev a
začal steblovat, vytvárať prvé kolienka a od druhého májového týždňa vytváral druhé kolienka. v druhej polovici mesiaca
dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného listu, koncom mesiaca začal klasiť.
Repka ozimná druhú májovú dekádu kvitnutie končila.
Repa cukrová pokračovala vo vytváraní prvých párov pravých listov, zapájala sa do riadkov, dekortizovala. Neskôr vysadené zemiaky vzchádzali, ostatné sa zapájali do riadkov,
koncom mája začali kvitnúť. Pokračovala sejba a vzchádzanie
kukurice siatej. Hrach siaty kvitol druhú a tretiu dekádu mesiaca. Slnečnica ročná v prvej májovej dekáde pokračovala vo
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vzchádzaní. Oddruhej dekády mesiaca prebiehala prvá kosba
lucerny siatej. Posledný májový týždeň na chmeli obyčajnom
rástli zálistky v Trenčíne, Klátovej Novej Vsi a koncom mesiaca začal butonizovať Klátovej Novej Vsi.
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Synoptický prehľad za jún 2011
Na začiatku mesiaca júna 2011 zasahovala nad Karpaty od
severu tlaková výš. Tá postupne zoslabla a po prednej strane
tlakovej výše, ktorá sa na Slovensko rozšírila od západu a postúpil v dňoch 3. až 4. júna 2011 cez územie Slovenska studený front. Až do 7. júna 2011 sa nad vnútrozemím Európy nachádzalo nevýrazné tlakové pole.
V dňoch 8. až 9. júna 2011 postúpil cez územie Slovenska
smerom na východ studený front spojený s brázdou nízkeho
tlaku vzduchu. Od 10. do 17. júna 2011 sa nad vnútrozemím
Európy nachádzalo nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku
vzduchu. Od 18. do 20. júna 2011 postúpila cez strednú Európu smerom na východ brázda nízkeho tlaku vzduchu. V ďalších dňoch mesiaca na Slovensko od juhozápadu prechodne
zasahoval výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Ten neskôr zoslabol a následne 24. až 25. júna 2011 prešla cez územie Slovenska od západu ďalšia brázda nízkeho tlaku vzduchu. Dňa
26. júna 2011 na Slovensko od západu zasahovala tlaková
výš. ktorá sa presunula na severovýchod a po jej prednej strane na územie Slovenska v závere mesiaca prúdil od severovýchodu studený vzduch.
Klimatologický prehľad
Mesiac jún 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné
nadnormálny, miestami až veľmi teplý s kladnými teplotnými
odchýlkami od +1,4°C v Piešťanoch do +2,1°C v Bratislave
na letisku, Košiciach na letisku, Stropkove – Tisinci, Medzilaborciach.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte 14,1°C. najvyššia v Hurbanove 20,7 °C. Vo vysokých hor739

ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu
v júni od +3,3 °C na Lomnickom štíte do +6,6 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských
polôh) namerali v Telgárte +2,7 °C, dňa 26. júna 2011, najvyššie maximum v Hurbanove +33,2 °C, dňa 22. júna. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 26. júna
2011 na -6,0 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa pohybovala
prevažne slabo nad normálom – v Bratislave +5 %, Piešťanoch +4 %, Hurbanove -3 %, Oravskej Lesnej +4 %, Sliači +3
%, Boľkovciach +2 %, Telgárte +1 %, Štrbskom Plese +6 %,
Košiciach -3 %, Stropkove-Tisinci -4 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v júni prevažne okolo
normálu v intervale od 58 % na Lomnickom štíte do 125 % v
Milhostove.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h boli pozorované lokálne najmä pri búrkach. Uvedené
rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia
Slovenska.
Jún 2011 bol na Slovensku všeobecne zrážkovo prevažne
nadnormálny. Vyskytlo sa relatívne veľa búrkových lejakov,
ale neskôr aj trvalejších veľkopriestorových zrážok. Pole mesačných úhrnov atmosférických zrážok bolo preto veľmi premenlivé a mohli sa v ňom vyskytovať aj miesta s normálnymi
alebo s podnormálnymi, alebo naopak aj s veľmi nadnormálnymi zrážkami. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 36 mm vo Vranove nad Topľou na východe Slovenska, do 246 mm na Lukovej pod Chopkom,237
mm na Skalnatom Plese, 234 mm v Perneku, 227 mm v Jasnej
a 226 mm v Modre - Piesku. Priestorový úhrn atmosférických
zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 124 mm. Čo
predstavuje 144 % normálu a prebytok zrážok 38 mm.
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Zaujímavosti mesiaca
Mesiac jún roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky vysoká
na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky vysoký na väčšine územia Slovenska okrem Čadce,
Oravskej Lesnej, Sliača. Chopku, Telgártu a Lomnického štítu
aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne nízke len na Chopku a v Milhostove. Na ostatnom
území boli hodnoty priemerné až podpriemerné aspoň od roku
1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky vysoký na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
vysoké hodnoty na väčšine územia Slovenska aspoň od roku
1961, okrem Piešťan, Lomnického štítu a Milhostova.
Trvanie slnečného svitu bolo veľmi rozdielne v rámci Slovenska, pričom dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty
v Bratislave a v Milhostove. Štatisticky významne nízke hodnoty boli na Sliači, na Chopku, v Telgárte a na Lomnickom
štíte aspoň od roku 1961. Na ostatnom území Slovenska boli
hodnoty priemerné, niekde nadpriemerné, inde podpriemerné,
štatisticky však nevýznamné aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký v Bratislave, v Piešťanoch, v Oravskej Lesnej, na Sliači,
na Chopku (prekonaný rekord z roku 1965), v Telgárte, na
Lomnickom štíte a v Milhostove. Naopak štatisticky nízke
hodnoty mesačného úhrnu atmosférických zrážok boli v Čadci
a aj v Tisinci. aspoň od roku 1961.
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Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa pohybovala od +16,7 °C na Oravskej Lesnej do +22,6 °C v Žihárci.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm v rovnakej
hĺbke bola +12,1 °C v Oravskej Lesnej až +16,9 °C v Dudinciach.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 17,0 °C v Liesku do +21,8 °C v Žihárci.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných
a lesných drevín a rastlín
Pšenica ozimná začiatkom júna 2011 pokračovala ešte v
kvitnutí a začala potom vstupovať do mliečnej zrelosti, v poslednej dekáde začala vstupovať aj do žltej zrelosti. Jačmeň
jarný v prvej júnovej dekáde pokračoval v klasení, kvitol prevažne v prvej polovici mesiaca, od druhej dekády začal vstupovať do mliečnej zrelosti, v poslednej dekáde miestami aj do
žltej zrelosti. Repka ozimná v druhej polovici júna vstupovala
do žltej zrelosti. V priebehu mesiaca pokračovalo kvitnutie
zemiakov. Kukurica siata koncom júna lokálne začala klasiť.
Hrach siaty dosahoval zelenú až žltú zrelosť, slnečnica ročná
butonízovala a koncom júna začala kvitnúť. Prevažne v druhej
polovici mesiaca prebiehala druhá kosba lucerny siatej. Začiatkom júna pokračoval zber skorých odrôd čerešní. Od konca prvej dekády dozrievali a zberali sa neskoré odrody čerešní, v druhej polovici mesiaca skoršie odrody višní a ríbezle.
Koncom mesiaca začali v južných oblastiach dozrievať skoršie odrody marhúľ. Vinič hroznorodý pokračoval prvé dve
dekády v kvitnutí a potom začal zavesovať strapce.
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Synoptický prehľad za mesiac júl 2011
Začiatkom mesiaca k nám v tyle tlakovej niže, ktorej stred
sa presúval z Pobaltia nad Bielorusko a do 6. júla 2011 postupne až nad Poľsko a Ukrajinu, prúdil od severozápadu studený morský vzduch. V období od 7. do 10. júla 2011 sa nad
územím strednej Európy rozprestieralo nevýrazné tlakové
pole. Súčasne po prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu
nad západnou Európou začal nad naše územie od juhozápadu
prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Dňa 11. júla
2011 od západu nad Slovensko postúpil zvlnený studený
front. Za ním sa k nám dňa 12. júla 2011 od severozápadu
rozširoval výbežok tlakovej výše. Nasledujúci deň zoslabol a
po prednej strane prehlbujúcej sa tlakovej niže so stredom nad
Nemeckom sa k nám obnovil prílev veľmi teplého, tropického
vzduchu. Ten vyvrcholil 14. júla 2011, pred postupom ďalšieho zvlneného studeného frontu nad územie Slovenska.
Za spomínaným frontom sa dňa 16. júla 2011 do karpatskej
oblasti od juhozápadu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 17. júla 2011 sa nad Britskými ostrovmi prehlbovala
tlaková níž a po prednej strane opäť začal nad Slovensko od
juhozápadu prúdiť teplý vzduch. Súčasne sa nad strednou Európou rozprestieralo nevýrazné tlakové pole. V ňom sa nad
naším územím 19. júla 2011 vlnil ďalší studený front, v súvislosti s ktorým sa na Slovensku v dňoch 19. až 21. júla 2011
vyskytovali intenzívne búrky aj s krupobitím a lokálnymi prívalovými povodňami.
Samostatná tlaková níž, ktorá sa na spomínanom fronte
prehĺbila, postupovala dňa 20. júla 2011 cez Slovensko smerom na severovýchod. V jej tyle k nám od západu až severozápadu začal prúdiť chladný a vlhký vzduch. Stred spomínanej tlakovej niže sa v ďalších dňoch premiestňoval z Poľska
nad južnú Škandináviu. V dňoch 23. až 24. júla2011 sa z ob744

lasti východných Álp a Balkánu presúvala nad Slovensko
frontálna vlna, ktorá ovplyvňovala počasie u nás ešte i nasledujúci deň.
Od 26. júla 2011 sa nad strednou Európou udržiavalo nevýrazné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu. Súčasne sa vo
vyšších vrstvách ovzdušia nad našou oblasťou nachádzala tlaková níž, ktorá až do konca mesiaca júla spôsobovala zrážkovo nadnormálne a zároveň chladné počasie v porovnaní s dlhodobým priemerom pre dané obdobie roka.
Klimatologický prehľad
Mesiac júl 2011 bol na území Slovenska prevažne teplotné
normálny s odchýlkami od -0,8 °C Bratislava - Koliba do +1,4
°C na Lomnickom štíte.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte
+14,7 °C, najvyššia v Hurbanove 20,3 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu
v júli hodnoty od +4,8 °C na Lomnickom štíte do +7,6 °C na
Chopku.
Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých
horských polôh, v Telgárte +4,5 °C dňa 3. júla 2011.
Najvyššie teplotné maximum namerali v Hurbanove +35,6
°C, dňa 9. júla 2011. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 2. júla
2011 minimálna teplota vzduchu na -4,6 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska nadnormálna – v Bratislave - letisku +7
%, Piešťanoch +13 %, Hurbanove +8 %. Oravskej Lesnej +9
%, Sliači +7 %, Bolkovciach +10 %, Telgárte +9 %, Štrbskom
Plese +13 %, Košiciach – letisku +8 %, Stropkove - Tisinci
+10 %.
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Suma trvania slnečného svitu bola podnormálna v intervale
od 70 % v Poprade do 89 % normálu v Bratislave – Kolibe,
Sliači.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h, ojedinelé aj vyššie, boli pozorované pri búrkach.
Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Mesiac júl 2011 bol na Slovensku zrážkovo nadnormálny.
Vyskytlo sa relatívne veľa búrkových lejakov, ale aj trvalejších veľkopriestorových atmosférických zrážok. Mesačné
úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od 61 mm v Rusovciach, 63 mm v Šelpiciach a 65 mm v Skalici do 412 mm na
Skalnatom Plese. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie
Slovenska dosiahol 173 mm, čo predstavuje 192 % normálu a
prebytok zrážok 83 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac júl roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevýznamná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961 napriek podpriemerným hodnotám.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky nízky najmä v západnej časti Slovenska a z časti na
krajnom severovýchode krajiny, na ostatnom území boli hodnoty podpriemerné aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké len v Hurbanove, v Oravskej Lesnej, na Sliači,
na Chopku, v Boľkovciach, na Lomnickom štíte a v Poprade
aspoň od roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký v Oravskej Lesnej, na Sliači, v Boľkov746

ciach, v Telgárte, v Poprade a vo východnej časti Slovenska
aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty na väčšine územia Slovenska aspoň od roku 1961 okrem Chopku, Telgártu, Lomnického štítu,
Košíc a Milhostova.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky nízke hodnoty
na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky vysoký na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. Najvýraznejšie z
vybraného počtu meteorologických staníc sa to prejavilo v
Telgárte a v Poprade
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci júl 2011
pohybovala od 17,4 °C v Trenčíne do 22,7 °C v Somotore.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 12,4
°C v Plavči nad Popradom až 16,6 °C v Somotore.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 16,9 °C v Trenčíne do 22,7 °C v Rimavskej Sobote.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Od začiatku júla 2011 pšenica ozimná a jačmeň jarný dosahovali žltú zrelosť a v nižších polohách porasty začali vstupovať do plnej zrelosti, od konca prvého týždňa sa začali aj
zberať. Žatva v druhej polovici mesiaca júla 2011 bola často
prerušovaná dažďom.
Repka ozimná sa začala zberať od začiatku júla 2011. Na
skorších odrodách zemiakov dochádzalo k všeobecnému žltnutiu a odumieraniu vňate, začali sa zberať.
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Kukurica siata pokračovala v klasení, druhú a tretiu dekádu
mesiaca júla kvitla a koncom júla začala vstupovať do mliečnej zrelosti.
Hrach siaty dosahoval plnú zrelosť, zberal sa.
Slnečnica ročná začiatkom mesiaca pokračovala v kvitnutí.
Pokračovala druhá kosba lucerny siatej. Chmeľ obyčajný začal kvitnúť v Trenčíne začiatkom júla. Začiatkom júla pokračoval ešte zber ríbezlí.
V prvej polovici mesiaca júla pokračovalo dozrievanie a
zber marhúľ.
Od druhej júlovej dekády dozrievali a zberali sa letné odrody jabĺk, v druhej polovici mesiaca júla aj letné odrody hrušiek. Koncom júla dozrievali skoršie odrody sliviek.
V druhej polovici júla skoršie odrody viniča hroznorodého
vstupovali do fázy mäknutia bobúľ. Na začiatku júla ešte kvitla lipa malolistá v podhorských polohách.
Od začiatku mesiaca júla pokračovalo dozrievanie a zber
plodov ostružiny malinovej. V poslednej júlovej dekáde boli
miestami zaznamenané na niektorých druhoch lesných drevín
jánske výhonky.
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Synoptický prehľad za august 2011
Na začiatku mesiaca augusta 2011 z Ruska zasahovala do
našej oblasti brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá v ďalších
dňoch mesiaca sa na mieste pomaly vypĺňala. Dňa 2. augusta
2011 sa zo Škandinávie cez Baltik nad Ukrajinu presúvala tlaková výš, po okraji ktorej začal prúdiť od juhozápadu do našej
oblasti teplejší vzduch. Dňa 8. augusta 2011 cez Slovensko
postupoval ďalej na východ zvlnený studený front, za ktorým
sa na Slovensko rozšíril od západu výbežok vyššieho tlaku
vzduchu.
Na začiatku druhej dekády mesiaca k nám začal prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. V dňoch 15. až 19. augusta 2011
smerovali cez Slovensko ďalej na východ studené fronty, za
ktorými sa prechodne ochladilo a od západu sa rýchlo rozšírila
oblasť vysokého tlaku vzduchu. Na začiatku poslednej dekády
mesiaca augusta 2011 cez strednú Európu sa presúvala na východ tlaková výš, ktorá postupne slabla a po jej zadnej strane
začal prúdiť od juhozápadu do našej oblasti veľmi teplý
vzduch, pôvodom tropický. Prílev tropického vzduchu do našej oblasti sa skončil prechodom zvlneného studeného frontu,
ktorý smeroval dňa 27. augusta 2011 popoludní a večer cez
Slovensko ďalej na východ. Za ním prúdil od severozápadu
nad strednú Európu chladný vzduch. V ňom sa zo západnej
Európy rozšíril nad vnútrozemie kontinentu výbežok tlakovej
výše, ktorý v záverečných dňoch mesiaca zoslabol.
Klimatologický prehľad
Mesiac august 2011 bol na juhozápadnom Slovensku teplotné silne nadnormálny s kladnými odchýlkami od +1,9 °C v
Bratislava na Kolibe do +3,1 °C na Sliači a Lomnickom štíte.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte
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+15,9 °C, najvyššia v Hurbanove +21,6 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu
v auguste hodnoty od +6.7 °C na Lomnickom štíte
do +9,7 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských
polôh, namerali v Telgárte +2,7 °C, dňa 11. augusta 2011,
najvyššie maximum v Žihárci +37,0 °C, dňa 26. augusta 2011.
Na Lomnickom štíte poklesla dňa 10. augusta 2011 minimálna
teplota vzduchu na -2,9 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala okolo
normálu v Bratislava -3 %, Piešťanoch -1 %, Hurbanove -2 %,
Oravskej Lesnej -11 %, Sliači -4 %, Boľkovciach -1 %, Telgárte -2 %, Štrbskom Plese -2 %. Košiciach -2 %,
Stropkove - Tisinci -6 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v auguste 2011 na väčšine územia Slovenska nadnormálna v intervale od 124 % v
Telgárte do 145 % normálu v Milhostove.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h sa lokálne vyskytli pri búrkach. Uvedené rýchlosti
vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Mesiac august 2011 bol na Slovensku zrážkovo prevažne
podnormálny. na východe Podunajskej nížiny a na Východoslovenskej nížine ojedinelé, silne až mimoriadne zrážkovo
podnormálny. Ale na miestach, kde sa vyskytli silné búrkové
lejaky bol august 2011 naopak zrážkovo normálny alebo nadnormálny.
Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 2 mm v Zemplínskom Hradišti do 199 mm v Dedinkách. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie
Slovenska dosiahol 44 mm, čo predstavuje 54 % normálu a
deficit zrážok 37 mm.
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Zaujímavosti mesiaca
Mesiac august roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Oravskej Lesnej, na Sliači, na
Chopku a na Lomnickom štíte. Vo všetkých lokalitách to bola
druhá najvyššia hodnota aspoň od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký takmer na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. Štatisticky nevýznamné, za to nadpriemerné hodnoty boli v Bratislave na letisku a v Piešťanoch.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké takmer na celom území Slovenska aspoň od
roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty v Oravskej Lesnej, na Sliači a na
Lomnickom štíte. Naopak štatisticky nízka hodnota bola zaznamenaná v Piešťanoch. Na ostatnom území boli štatisticky
nevýznamné a priemerné aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.
Rekord bol prekonaný v Milhostove 320,2 h a v Kamenici nad
Cirochou 312,9 h.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne nízky na väčšine územia Slovenska aspoň od roku 1961, okrem
Boľkoviec, Telgártu, Lomnického štítu a Popradu. Naopak
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štatisticky významný mesačný úhrn atmosférických zrážok
sme zaznamenali v Bratislave na Kolibe.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste pohybovala od 18,0 °C v Trenčíne do 23,6 °C v Žihárci.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 12,8
°C v Plavči nad Popradom až 17,9 °C v Košiciach.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 17,5 °C v Trenčíne do 22,9 °C v Žihárci.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Žatva husto siatych obilnín pokračovala ešte začiatkom augusta a to prevažne vo vyšších polohách. V priebehu mesiaca
augusta 2011 pokračovalo všeobecné žltnutie a odumieranie
vňate zemiakov, od druhej augustovej dekády sa začali zberať
neskoršie odrody. Kukurica siata (na zrno) od druhej augustovej dekády vstupovala do mliečno-voskovej zrelosti, v tretej
dekáde začala vstupovať do plnej zrelosti, posledný týždeň sa
zberala kukurica na siláž. Posledný augustový týždeň slnečnica ročná začala lokálne vstupovať do plnej zrelosti. Repka
ozimná sa siala v južných oblastiach Slovenska od polovice
augusta, na konci mesiaca miestami začala vzchádzať. Chmeľ
obyčajný sa zberal v Trenčíne v druhej polovici augusta. V
prvej polovici augusta pokračoval zber letných odrôd jabĺk a
hrušiek. V priebehu mesiaca dozrievali a zberali sa slivky. V
druhej polovici augusta začali dozrievať jesenné odrody jabĺk
a hrušiek a koncom mesiaca aj skoré odrody viniča hroznorodého.
Prevažne v druhej polovici augusta 2011 začali dozrievať
plody bazy čiernej, drieňa obyčajného, hloha obyčajného a
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liesky obyčajnej. V poslednej augustovej dekáde bolo miestami zaznamenané na niektorých druhoch lesných drevín letné
žltnutie listov. Koncom augusta rozkvitala jesienka obyčajná.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Od konca prvej augustovej dekády sa začali zoskupovať do
kŕdľov lastovička domová a belorítka domová, na konci mesiaca miestami aj odlietali. Bocian biely začal odlietať miestami už od konca druhého augustového týždňa.
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Synoptický prehľad za mesiac september 2011
Začiatkom mesiaca septembra 2011 sa nad strednou Európou udržiavalo nevýrazné tlakové pole. Postupne zosilnel prílev teplého vzduchu na Slovensko. Ten bol ukončený studeným frontom, ktorý postupoval cez naše územie 5. septembra
popoludní. Dňa 7. septembra 2011 postúpil na Slovensko ďalší studený front, za ktorým sa rozšírila do strednej Európy tlaková výš, ktorá sa presúvala ďalej na východ a začal prúdiť
teplý vzduch od juhozápadu.
V dňoch 12. a 14. septembra 2011 postupovali cez naše
územie studené fronty. Za druhým sa od západu rozširovala
do strednej Európy tlaková výš, ktorej stred sa postupne presúval až nad Ukrajinu a na Slovensko začal opäť prúdiť veľmi
teplý vzduch od juhu až juhozápadu. Dňa 17. septembra 2011
ovplyvnil počasie v západnej časti krajiny okraj teplého frontu. Nasledujúce dni na Slovensko prúdil veľmi teplý vzduch
pred studeným frontom spojeným s tlakovou nížou nad Jadranom, ktorý zotrvával takmer bez pohybu na západných hraniciach Slovenska. Dňa 20. septembra 2011 spomínaný front
postúpil ďalej nad Slovensko, kde sa rozpadával. Dňa 22. septembra 2011 sa od západu rozširoval výbežok vyššieho tlaku
vzduchu, nasledujúci deň počasie na Slovensku ovplyvnil nevýrazný studený front.
0d 24. septembra 2011 až do konca mesiaca sa nad strednou Európou udržiavala oblasť vyššieho tlaku vzduchu do dňa
28. septembra 2011, kedy ovplyvnil počasie na severe Slovenska nevýrazný studený front.
Klimatologický prehľad
Mesiac september 2011 bol na väčšine územia Slovenska
teplotné silne nadnormálny, s kladnými teplotnými odchýlkami od +0,9 °C v Čadci do +3,5 °C v Košiciach na letisku.
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Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +11,8 °C a najvyššia v Bratislave na letisku +18,5
°C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v septembri hodnoty od +4,6 °C na
Lomnickom štíte do +7,4 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských
polôh, namerali v Oravskej Lesnej -0,2 °C dňa 25. septembra
2011.
Najvyššie teplotné maximum bolo namerané v Hurbanove
33,0 °C dňa 5. septembra 2011. Na Lomnickom štíte poklesla
minimálna teplota vzduchu dňa 9. septembra 2011 na -4,5 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine územia Slovenska podnormálna v Bratislave na letisku -12
%, Piešťanoch -11 %, Hurbanove -10 %, Boľkovciach -13 %,
Telgárte -9 %, Štrbskom Plese -8 %, Košiciach na letisku -16
%, Stropkove - Tisinci -16 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v septembri 2011 nadnormálna v intervale od 127 % v Boľkovcich do 189 % normálu na Chopku.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
90 km/h boli pozorované dňa 19. septembra 2011. Uvedené
rýchlosti vetra boli orientačné a nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia
Slovenska.
Mesiac september 2011 bol na Slovensku zrážkovo prevažne podnormálny, niekde silne až mimoriadne a ojedinelé
až extrémne zrážkovo podnormálny. Iba na krajnom východe
Slovenska a čiastočne aj na krajnom západe Slovenska bol
tohtoročný september zrážkovo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od nemerateľného množstva na niektorých miestach na juhu stredného Slovenska, do viac ako 60 mm na južných svahoch Vihorlatu.
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Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 17 mm, čo predstavuje 27 % normálu a deficit zrážok 46 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac september roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. Na
niektorých miestach boli prekonané rekordy aspoň od roku
1961, odkedy sú údaje nahráte v DB. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislave na letisku, v Košiciach, v Milhostove (všade prekonaný rekord), na všetkých ostatných vybraných staniciach lokalizovaných v spektre všetkých nadmorských výšok
Slovenska, boli hodnoty štatisticky významne vysoké (často
blížiace sa rekordom) aspoň od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký takmer na celom území Slovenska aspoň od roku 1961, pričom na viacerých miestach bol prekonaný rekord z obdobia 1961-2010. Štatisticky najvýznamnejšie
sa to prejavilo v Piešťanoch, v Boľkovciach, v Poprade, v Košiciach a aj v Tisinci (tam všade prekonaný rekord), na ostatných meteorologických staniciach sa hodnoty približovali extrémom.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké takmer na celom území Slovenska aspoň od
roku 1961. Rekord bol prekonaný v Oravskej Lesnej a na
Lomnickom štíte. Na ostatnom území Slovenska boli hodnoty
štatisticky nevýznamné vysoké.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od roku 1961 s výnimkou Čadce.
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Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty na celom území Slovenska, s výnimkou Čadce, aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty na celom území Slovenska aspoň od roku 1961,
pričom na mnohých miestach bol prekonaný rekord v Piešťanoch, Sliači. Chopku. Košiciach, Tisinci, Milhostove.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne nízky takmer na celom území Slovenska aspoň od roku 1961 okrem Milhostova. Miestami sa nízke hodnoty blížili k rekordom.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v septembri pohybovala od +14,7 °C v Telgárte do +20,6 °C v Žihárci.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +9,2
°C v Plavči nad Popradom až +14,3 °C v Bratislave na Kolibe.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +15,3 °C v Liptovskom Hrádku do +20,,6 °C v Žihárci.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V prvej polovici septembra pokračovala sejba repky ozimnej, vzchádzala, a skôr zasiata repka v druhej a tretej dekáde
vytvárala prvé páry pravých listov. Sejba ozimných obilnín
začala prevažne až od poslednej septembrovej dekády. V
priebehu septembra pokračoval zber neskorších odrôd zemiakov, v druhej polovici mesiaca repa cukrová dosahovala technickú zrelosť a začala sa zberať. Slnečnica ročná dosahovala
plnú zrelosť a od druhého septembrového týždňa sa začala
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zberať. Kukurica siata (na zrno) dosahovala plnú zrelosť a začala sa zberať prevažne koncom mesiaca. V tomto mesiaci
pokračoval tiež zber aj kukurice na siláž.
V prvej polovici septembra pokračoval ešte zber neskorších odrôd sliviek a to prevažne vo vyšších polohách. V priebehu mesiaca pokračoval zber jesenných odrôd jabĺk a hrušiek, dozrieval a zberal sa vinič hroznorodý. V druhej polovici
septembra dozrievali plody orecha
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Synoptický prehľad za mesiac október 2011
Na začiatku mesiaca októbra 2011 sa nad vnútrozemím Európy nachádzala rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Od
4. októbra 2011 začal uvedený vyšší tlak vzduchu klesať a v
priebehu 6. a 7. októbra 2011 prešiel cez Slovensko smerom
na juhovýchod studený front. Za ním sa k nám v chladnejšom
vzduchu od západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.
V ďalších dňoch mesiaca októbra 2011 sa nad Slovensko od
západu zasahoval okraj tlakovej výše.
Dňa 12. októbra 2011 prešiel od severu až severozápadu
cez Slovensko studený front a za ním prúdil od severu chladný vzduch arktického pôvodu. V ňom sa postupne vytvorila
nad Dánskom a Škandináviou tlaková výš, ktorá sa rozšírila
nad Pobaltie a presunula sa nad Ukrajinu. V ďalších dňoch
mesiaca sa nad Škandináviou a Nórskym morom výrazne prehĺbila rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Po jej prednej
strane k nám prúdil prechodne teplejší vzduch, ale neskôr prešiel studený front a za ním sa v chladnom vzduchu od 20. októbra 2011 začala do našej oblasti rozširovať tlaková výš. Tá
sa presunula do 23. októbra nad Ukrajinu a Pobaltie a po jej
zadnej strane na Slovensko začal prúdiť teplejší vzduch od juhovýchodu až juhu. Uvedená situácia prevládala bez výraznejšej zmeny až do konca mesiaca októbra 2011.
Klimatologický prehľad
Mesiac október 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné normálny prevažne so zápornými teplotnými odchýlkami od -1,0 °C v Medzilaborciach a Chopku do +0,6 °C v Bratislave na letisku.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej a v Telgárte +5,1 °C, najvyššia v Bratislave na le759

tisku +10,6 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla
priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci október hodnoty od -2,2 °C na Lomnickom štíte do -0,2 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých
horských polôh, v Poprade -7,0 °C dňa 16. októbra 2011.
Najvyššie teplotné maximum namerali v Dolných Plachtinciach +29,2 °C dňa 1. októbra 2011. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 26. októbra 2011 minimálna teplota vzduchu na
-15,1 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnormálna v Bratislave na letisku -4
%, Piešťanoch -3 %, Hurbanove -7 %, Oravskej Lesnej -4 %.
Sliači -6 %, Bolkovciach -8 %, Telgárte -3 %, Štrbskom Plese
+3 %, Košiciach na letisku -11 %. Stropkove – Tisinci -12%.
Suma trvania slnečného svitu bola v októbri 2011 prevažne
nadnormálna v intervale od 84 % na Chopku do 136 % normálu Milhostove.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 až
80 km/h boli pozorované v dňoch 25. až 26. októbra 2011.
Uvedené rýchlosti vetra boli orientačné a nemusia zodpovedať
maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách
územia Slovenska.
Mesiac október 2011 bol na Slovensku zrážkovo prevažne
podnormálny až normálny, a iba ojedinelé mohol byť aj zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa
pohybovali väčšinou od menej ako 10 mm v povodí dolného
Ipľa, do viac ako 100 mm na juhovýchodných svahoch Malých Karpát, ďalej na niektorých miestach Veľkej Fatry. Nízkych a aj Vysokých Tatier. Priestorový úhrn atmosférických
zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 42 mm, čo predstavoval 69 % normálu a deficit zrážok 19 mm.
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Zaujímavosti mesiaca
Mesiac október roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevýznamná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961 s výnimkou Medzilaboriec, kde bola na hranici štatisticky nízkych
hodnôt.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku
1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky vysoké takmer na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.
Rekord bol prekonaný v Piešťanoch, na Sliači, v Košiciach a
v Milhostove.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne nízky najmä na strednom a východnom území
Slovenska aspoň od roku 1961 (okrem vyššie položených
miest na Chopku, Lomnickom štíte a Telgárte a nižšie položených Košíc a Milhostova.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
nízke hodnoty len v Čadci, na Chopku. v Košiciach a v Milhostove a to aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky vysoké hodnoty len v Bratislave na letisku, na Sliači a v Milhostove aspoň
od roku 1961, pričom na ostatných miestach boli namerané
hodnoty blízke priemeru.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký iba v Bratislave na Kolibe, na Lomnickom štíte a v Poprade aspoň od roku 1961. Naopak štatisticky nízke hodnoty
boli zaznamenané na Sliači a v Milhostove.
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Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri
pohybovala od +7,5 °C v Plavči nad Popradom a Telgárt do
+12,0 °C v Bratislave na Kolibe.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +0,6
°C v Plavči nad Popradom až +7,5 °C v Bratislave na Kolibe.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +8,2 °C v Telgárte do +12,6 °C v Bratislave na Kolibe
v Jaslovských Bohuniciach.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V prvej októbrovej dekáde pokračoval ešte zber slnečnice
ročnej. V priebehu mesiaca október 2011 sa zberala repa cukrová a kŕmna, kukurica siata (na zrno). Repka ozimná sa nachádzala vo fáze prvých párov pravých listov. Prevažne prvé
dve októbrové dekády pokračovala sejba ozimných obilnín,
hlavne pšenice ozimnej, skôr zasiata vzchádzala, prevažne poslednú dekádu začala vytvárať tretí list. vzchádzanie ozimných obilnín bolo v dôsledku sucha pomalé a nerovnomerné.
V prvej dekáde októbra sa zberali lokálne ešte neskoré odrody viniča hroznorodého. V priebehu mesiaca sa zberali zimné odrody jabĺk a hrušiek. Pokračovalo žltnutie a opadávanie
lístia z ovocných drevín. V októbri pokračovalo ešte dozrievanie plodov na niektorých lesných drevinách, ako napríklad
na buku lesnom, dube letnom a zimnom, slivke trnkovej, ruže
šípovej, hrabe obyčajnom. Na lesných drevinách tiež pokračovalo žltnutie a opadávanie lístia.
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Synopticky prehľad za november 2011
Začiatkom mesiaca novembra 2011 zasahovala nad územie
Slovenska tlaková výš, ktorej stred bol nad Ukrajinou. Po jej
zadnej strane prúdil na Slovensko vo vyšších vrstvách atmosféry teplejší vzduch od juhu, takže bolo typické inverzné počasie. Stred tlakovej výše sa z Ukrajiny presúval nad severozápad Ruska, späť na Ukrajinu, potom nad južnú Škandináviu,
odtiaľ nad východnú polovicu strednej Európy, prechodne až
nad Rumunsko a od 25. novembra 2011 sa pás vysokého tlaku
vzduchu rozprestieral od Španielska cez strednú Európu až
nad Čierne more.
Od 26. novembra 2011 zasahovala výrazná frontálna zóna
zo severnej Európy až nad južné Poľsko. Dňa 27. novembra
2011prešiel cez severovýchodné Slovensko na juhovýchod
okraj studeného frontu a za ním sa v páse vysokého tlaku
vzduchu prechodne vytvoril samostatný stred tlakovej výše
nad našim územím.
Klimatologický prehľad
Mesiac november 2011 bol po teplotnej stránke veľmi rozdielny v závislosti od výskytu inverzných situácií. V nižších
polohách, dolinách a kotlinách bol prevažne teplotné podnormálny, s teplotnými odchýlkami od -1,1 °C v Bratislava na
Kolibe a Piešťanoch do -1,9 °C v Poprade. Miestami na východnom Slovensku bol však až silne podnormálny od -2,1 °C
v Medzilaborciach do -3,4 °C v Kamenici nad Cirochou. Naopak v stredných a vysokých horských polohách a tam, kde sa
inverzia nevyskytovala, bol mesiac november teplotné normálny v Telgárte -0,3 °C, a v Oravskej Lesnej -0,6 °C, no boli
aj miesta, kde bol teplotné až silne nadnormálny v Čadci +2,9
°C. Vo vysokých horských polohách Vysokých a Nízkych Tatier dosiahli teplotné odchýlky ešte vyššie hodnoty a to od
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+3,7 °C na Chopku do +4,2 °C na Lomnickom štíte, čím mesiac november môžeme v týchto oblastiach z hľadiska intervalu odchýlok klasifikovať ako mimoriadne teplotné nadnormálny.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte
0,0 °C, najvyššia v Čadci +5.6 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci
november hodnoty od -0,6 °C na Chopku do -2,4 °C na Lomnickom štíte.
Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých
horských polôh, v Poprade -11,0 °C dňa 29. novembra 2011.
Najvyššie teplotné maximum namerali v Bratislave na letisku +19,9 °C dňa 5. novembra 2011. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 28.novembra 2011 minimálna teplota vzduchu na 13,0 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnormálna s odchýlkami v Bratislave
na letisku 0 %, v Piešťa- noch -4 %, v Hurbanove -3 %. v
Oravskej Lesnej -13 %, v Sliači 0 %, v Boľkovciach -9 %, v
Telgárte -14 %, na Štrbskom Plese -15 %, v Koši-ciach na letisku -9 %.
Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia Slovenska nadnormálna od 152 % v Hurbanove do 259 normálu
% na Chopku.
Vzhľadom na prevládajúci anticyklonálny charakter počasia s vysoké nárazy vetra nepozorovali.
Mesiac november 2011 bol na Slovensku zrážkovo extrémne podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok
sa pohybovali väčšinou od 0 do 4 mm, a viac to bolo iba na
krajnom východe Slovenska, v Jovsi 6 mm a v Remetských
Hámroch 13 mm. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre
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celé územie Slovenska dosiahol 0,6 mm, čo predstavovalo
1 % normálu a deficit zrážok 61,4 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac november roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a najmä atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nízka
predovšetkým v nižšie položených lokalitách Slovenska. Štatisticky vysoké hodnoty boli zaznamenané v Čadci, na Chopku. ale najmä na Lomnickom štíte, ktorý spolu s rokom 1978
bol najteplejším za ostatných 51 rokov.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významný vo vyššie položených miestach a na severe
Slovenska v Čadci. Oravskej Lesnej. Chopku, Telgárte a na
Lomnickom štíte aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké takmer na 50 % meteorologických staníc Slovenska aspoň od roku 1961. Najvýraznejšie sa to prejavilo v
Oravskej Lesnej.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne nízky na väčšine územia Slovenska aspoň od
roku 1961, okrem vyššie položených miest ako Chopok,
Lomnický štít a Telgárt. Práve na Chopku a na Lomnickom
štíte dosiahli hodnoty štatistickú významnosť.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty len v Čadci, na Chopku a na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.
Na staniciach Chopok, Telgárt, Lomnický štít a Kamenica nad
Cirochou boli prekonané rekordy aspoň od roku 1961.
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Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne nízky. resp. rekordne nízky na všetkých meteorologických staniciach aspoň od roku 1961.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novembri pohybovala od +1,2 °C v Plavči nad Popradom do +6,4 °C
v Moravskom Svätom Jáne.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola -4,5
°C v Turčianskych Tepliciach až 3,0 °C v Moravskom Svätom
Jáne.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 2,0 °C v Liptovskom Hrádku do 7,4 °C v Moravskom
Svätom Jáne.
Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 do
25 cm v Poprade.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Začiatkom novembra 2011 sa lokálne zberala ešte kukurica
siata (na zrno). V prvej dekáde mesiaca neskôr zasiata pšenica
ozimná vzchádzala a potom vytvárala tretí list, miestami začala aj odnožovať. Začiatkom novembra vo vyšších polohách
krajiny pokračoval ešte lokálny zber zimných odrôd jabĺk.
Prevažne prvé dve dekády mesiaca pokračoval opad lístia z
ovocných drevín.
V priebehu novembra na lesných drevinách pokračovalo
opadávanie lístia, na niektorých opad lístia sa v tomto mesiaci
ukončil. Vplyvom teplého počasia bolo lokálne pozorované
pučanie púčikov vŕby rakytovej, ziatovky previsnutej a aj druhotné kvitnutie púpavy lekárskej.
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V prvej polovici mesiaca z južných oblastí Podunajskej nížiny odlietal ešte škorec lesklý.
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Synoptický prehľad za mesiac december 2011
Začiatkom mesiaca decembra 2011 zasahovala do strednej
Európy od juhovýchodu tlaková výš, ktorá začala dňa 2. decembra 2011 slabnúť. V dňoch 3. až 4. decembra 2011 postupovali v západnom prúdení do strednej Európy frontálne systémy. Taktiež v dňoch 5. až 15. decembra 2011 postupovali v
silnom západnom až severozápadnom prúdení do strednej Európy frontálne systémy, ktoré prinášali nad naše územie vlhký
vzduch, pričom od 12. decembra 2011 sa prúdenie zmenilo na
západné až juhozápadné.
V polovici mesiaca ovplyvňovala počasie u nás menej výrazná tlaková výš. Dňa 16. decembra 2011 pred brázdou nízkeho tlaku vzduchu prúdil nad naše územie od juhozápadu
teplejší vzduch. Dňa 17. decembra 2011 prechádzala územím
Slovenska brázda nízkeho tlaku vzduchu, za ktorou začal od
severozápadu prúdiť do strednej Európy studený a vlhký
vzduch. Dňa 19. decembra 2011 sa v chladnom vzduchu rozšíril od západu do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku
vzduchu.
Dňa 21. decembra 2011 postúpil nad naše územie oklúzny
front, ktorý sa nad karpatskou oblasťou rozpadával. Dňa 23.
decembra 2011 začala počasie u nás ovplyvňovať od západu
brázda nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojený teplý a studený
front. Dňa 27. decembra 2011 sa do strednej Európy rozšírila
od západu rozsiahla tlaková výš a dňa 26. decembra 2011 po
jej severnom okraji postúpil cez Slovensko okraj teplého frontu. V dňoch 29. a 30. decembra 2011 postúpili nad Slovensko
frontálne systémy. Dňa 31. decembra 2011 sa od juhozápadu
rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.
Klimatologický prehľad
Mesiac december 2011 bol na väčšine územia Slovenska
teplotné nadnormálny, na východnom Slovensku miestami až
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silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +0,9 °C na
Lomnickom štíte do +3,4 °C v Kamenici nad Cirochou.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte -2,2 °C, najvyššia v Bratislave na letisku 3,1 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota
vzduchu v decembri hodnoty od -8,9 °C na Lomnickom štíte
do -6,4 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum namerali v Oravskej Lesnej 17,9 °C, dňa 21. decembra 2011, najvyššie maximum v Hurbanove 13,2 °C dňa 5. decembra 2011.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine územia Slovenska slabo nadnormálna v Bratislave -2 %,
Piešťanoch +2 %, Hurbanove -2 %. Sliači +4 %, Boľkovciach
+3 %, Telgárt +8 %. Štrbské Pleso +6 %, Košiciach +5 %,
Stropkove - Tisinci +3 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci december
prevažne podnormálna v intervale od 34 % v Milhostove do
102 % Bratislave na letisku.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) sme pozorovali v dňoch 8. a 17. decembra 2011. Uvedené rýchlosti
vetra boli iba orientačné, ktoré nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia
Slovenska.
Mesiac december 2011 bol na území Slovenska zrážkovo
prevažne normálny, ale hlavne na krajnom východe Slovenska
bol až zrážkovo nadnormálny.
Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 17 mm v niektorých miestach Záhorskej nížiny do
168 mm v Remetských Hámroch.
Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie
Slovenska dosiahol 64 mm, čo predstavovalo 121 % normálu
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a prebytok zrážok 11 mm. Súvislejši výskyt snehovej pokrývky bol prvýkrát v tejto zimnej sezóne zaznamenaný na Mikuláša, a v centrálnych oblastiach Slovenska, v horách na severe
Slovenska a v Tatrách sa táto snehová pokrývka udržala až do
konca roka. Na ostatnom území Slovenska v nižších polohách
však prevládal nedostatočný výskyt snehovej pokrývky.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac december roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu, a ale najmä atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká na celom území Slovenska, okrem horských
štítov Chopku a Lomnického štítu aspoň od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na väčšine územia Slovenska okrem
Sliača, Chopku, Telgártu a Lomnického štítu aspoň od roku
1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké takmer na 50 % meteorologických staníc Slovenska aspoň od roku 1961, pričom najvýraznejšie sa prejavovalo na východe krajiny.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký takmer na celom území Slovenska aspoň
od roku 1961, okrem vyššie položených lokalít ako Chopok a
Lomnický štít.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty takmer na celom území Slovenska
aspoň od roku 1961, okrem Piešťan, kde hodnota dosiahla
nadpriemernú, no zo štatistického hodnotenia nevýznamnú
hodnotu.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky nízke hodnoty
iba v Piešťanoch, na Sliači, na Chopku, v Boľkovciach, v Tel771

gárte, v Košiciach, v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou
aspoň od roku 1961. Na ostatných meteorologických staniciach Slovenska boli hodnoty síce podpriemerné, ale štatisticky nevýznamné.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne nízky na meteorologických staniciach vo východnej časti Slovenska aspoň od roku 1961. Štatisticky významne vysoké hodnoty boli zaznamenané v Bratislave a aj na Chopku z vybraného
počtu meteorologických staníc.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v decembri
pohybovala od -0,2 °C v Plavči nad Popradom do +4,1 °C v
Moravskom Svätom Jáne.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm v rovnakej
hĺbke bola -1,8 °C v Myjave až +1,6 °C v Košiciach na letisku.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +0,2 °C v Liptovskom Hrádku do +4,9 °C v Moravskom Svätom Jáne.
Maximálna hĺbka premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 do
31 cm v Poprade.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V dôsledku teplého počasia v decembri bolo lokálne zaznamenané pokračovanie vzchádzania pšenice ozimnej. Miestami ešte pokračoval aj opad lístia z lesných drevín.
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Kalendár udalostí v roku 2011
Významné regionálne osobnosti a udalosti, ktorých výročie sme si pripomínali v roku 2011, prezentoval tento súhrn
údajov a informácií vydanej Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne. Kalendár výročí, ako bol nazvaný, obsahuje
súpis jubilujúcich osobností a udalostí okresu Trenčín.
Kalendár bol rozdelený na dve základné časti. V prvej
časti publikácia obsahuje jubilujúce osobnosti, ktoré majú k
regiónu vzťah, t. j. narodili sa tu, pôsobili, umreli, sú tu pochované alebo ho výkonom svojej aktívnej práce ovplyvnili
a v roku 2011 sme si pripomenuli ich výročie. O každej osobnosti boli uvedené základné biografické údaje so základnou charakteristikou, t.j. meno a priezvisko, rok narodenia
a úmrtia, povolanie a vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie, úmrtie, pochovaný). Usporiadanie tejto časti bolo chronologické,
podľa dátumu výročia jubilujúcej osobnosti, to znamená podľa
mesiaca a dňa výročia jubilanta vo vzťahu k jej narodeniu alebo úmrtiu.
Druhú časť tvorili významné udalosti regiónu, rozdelené
na prvé písomné zmienky jubilujúcej obce a výročia udalostí,
ktoré ovplyvnili život v regióne. Záznam o výročí prvej písomnej zmienky, okrem názvu mesta uvádza rok, ku ktorému
sa výročie vzťahuje a záznam o významnej udalosti regiónu
okrem roku, ku ktorému sa vzťahuje výročie, obsahuje aj jeho
stručnú charakteristiku.
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Jubilujúce osobnosti
mesiac január
02.01.1871* Misz Rudolf, kňaz, mešťanosta. Narodil sa
v Nitre. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 6.6.1954 zomrel – 140. výročie narodenia
05.01.1841† Kosper Andrej, kňaz, ľudovýchovný pracovník,
propagátor ovocinárstva a včelárstva. Narodil sa
5.5.1788 v Nitre. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, kde aj zomrel – 170. výročie úmrtia
07.01.1941* Veliký Ivo, recitátor, organizátor kultúrnych
podujatí. Narodil sa v Sučanoch. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel 01.12.2010 v Trenčíne –
70. výročie narodenia
11.01.1971† Mojto František, pedagóg, verejný činiteľ. Narodil sa 10.10.1885 v Pruskom. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 40. výročie úmrtia
11.01.1861* Nemák Vojtech, organizátor protipožiarnej
ochrany, úradník. Narodil sa v Kláštore pod
Znievom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 22.04.1932
zomrel – 150. výročie narodenia
12.01.1966* Hanesová Renáta, sochárka. Narodila sa
v Trenčíne. Pôsobí v Novom Meste nad Váhom
– 45. výročie narodenia
12.01.1856† Štúr Ľudovít, politik, ideológ a vodca národného hnutia, kodifikátor spisovnej slovenčiny, redaktor, novinár. Narodil sa 29.10.1815 v Uhrovci. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Modre – 155.
výročie úmrtia
13.01.1851† Štúr Karol st., kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 25.03.1811 v Trenčíne, kde aj pôsobil.
Zomrel v Modre – 160. výročie úmrtia
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17.01.1926* Šimurka Pavol st., lekár. Narodil sa v Koši. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 11.12.1989 zomrel – 85.
výročie narodenia
18.01.1996† Bičan Milan, stredoškolský pedagóg. Narodil sa
11.11.1929 v Hodoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 15. výročie úmrtia
18.01.1931* Hrabovec Ivan, botanik. Narodil sa v Bratislave. Pôsobí v Trenčíne – 80. výročie narodenia
23.01.1696* Beňovský Pavol, náboženský spisovateľ. Narodil sa v Pruskom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
28.09.1743 v Bratislave – 315. výročie narodenia
25.01.1911* Beňuška Pavol, katolícky kňaz, publicista. Narodil sa v Partizánskom. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 01.02.1972 v Topoľčanoch – 100. výročie narodenia
25.01.1901* Gaubeová Ružena, spisovateľka. Narodila sa
vo Valašskej Belej. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela 08.07.1989 – 110. výročie narodenia
25.01.1971† Gross Hugo, výtvarník, maliar. Narodil sa
21.05.1894 vo Svinnej. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel – 40. výročie úmrtia
26.01.1906* Golian Ján, odbojár, dôstojník, generál. Narodil
sa v Dombóváre (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v roku 1945 vo Flössenburgu (Nemecko) – 105. výročie narodenia
27.01.1956* Mináriková Jarmila, regionálna spisovateľka.
Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Bošáci, Trenčíne – 55. výročie narodenia
27.01.1996† Červenka Miroslav, športovec, úradník, telovýchovný funkcionár. Narodil sa 21.12.1922
v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Bratislave –
15. výročie úmrtia
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28.01.1926* Brešťanský Jozef, právnik, sudca. Narodil sa
v Trenčíne - Záblatí. Zomrel 02.04.1968 v Řehenice – Babice okres Praha – východ. Pochovaný je v Záblatí – 85. výročie narodenia
28.01.1926* Jakubíková Lýdia, módna návrhárka. Narodila
sa v Opatovej nad Váhom. Pôsobí v Trenčíne –
85. výročie narodenia
mesiac február
01.02.1951* Hubinský Ján, maliar, keramikár. Narodil sa
v Kočovciach - Rakoľuby. Pôsobí v Trenčíne –
60. výročie narodenia
02.02.1931* Čepčiansky Ladislav, pedagóg, kanoista. Narodil sa v Nitrianskej Strede. Študoval v Trenčíne
– 80. výročie narodenia
03.02.2006† Vrzalová - Hrobárová Katarína, herečka. Narodila sa 22.10.1922 v Trenčíne. Zomrela v Martine – 5. výročie úmrtia
04.02.1911* Turková Mária, politička, poslankyňa Národného zhromaždenia. Narodila sa v Uhrovci. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela 10.12.1947 v Púchove – 100. výročie narodenia
05.02.1946† Boček Juraj, pedagóg, ovocinár. Narodil sa
03.06.1859 v Adamovských Kochanovciach.
Pôsobil v Nemšovej, Trenčianskej Turnej, Trenčíne, kde aj zomrel – 65. výročie úmrtia
08.02.1766† Ilešházi Jozef, krajinský hodnostár, trenčiansky
a liptovský župan. Narodil sa v roku 1700. Pôsobil v Trenčíne. Pochovaný je v Trenčíne –
245. výročie úmrtia
13.02.1851* Kadlečík Ján, náboženský spisovateľ, kultúrny
pracovník, publicista. Narodil sa v Trenčíne.
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20.02.1786*

21.02.1896*

23.02.1911*

25.02.1896*

27.02.1916*

Zomrel 04.05.1910 v Hošťálkovej, okres Vsetín
– 160. výročie narodenia
Beták Adam, kňaz, náboženský spisovateľ. Narodil sa v Soblahove. Pôsobil v Trenčíne, Dubnici nad Váhom, Malej Hradnej, Bobote
a v Trenčianskej Teplej, kde aj 06.07.1868 zomrel – 225. výročie narodenia
Černek Ján, dôstojník, odbojár. Narodil sa
v Myjave – Turá Lúka. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20.04.1977 v Myjave – 115. výročie narodenia
Eiset Arpád, lekár – chirurg, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Rožňave. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel 13.09.1974 v Nyíregyháze
(Maďarsko) – 100. výročie narodenia
Gleimanová Anna, spisovateľka, prekladateľka.
Narodila sa v Dohňanoch. Pôsobila v Trenčíne
a v Bánovciach
nad
Bebravou.
Zomrela
05.01.1965 v Beaconsfielde (Kanada) – 115. výročie narodenia
Getlík Andrej, lekár – pediater, pedagóg. Narodil sa vo Vinnom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
19.10.1990 v Bratislave – 95. výročie narodenia

mesiac marec
02.03.1916* Dostál Rudolf, maliar, dôstojník. Narodil sa
v Heřmanuv Městec (Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj v roku 1977 zomrel – 95. výročie narodenia

778

03.03.1996† Hanták Jozef, tréner hokejistov. Narodil sa
25.10.1954 a pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel –
15. výročie úmrtia
03.03.1921* Klinovský Jozef, botanik, pedagóg. Narodil sa
v Bobrove. Pôsobil v Prievidzi, Bánovciach nad
Bebravou a v Trenčíne. Zomrel 17.08.1983
v Bratislave – 90. výročie narodenia
04.03.1921* Záhumenský Anton, príslušník 2. paradesantnej
brigády. Narodil sa v Hornom Srní. Pôsobí
v Trenčíne – 90. výročie narodenia
10.03.1881† Pifko Michal, pedagóg. Narodil sa 12.03.1798
v Trenčíne. Pôsobil v Starej Turej. Zomrel
v Trenčíne – 130. výročie úmrtia
16.03.1956† Šimko Julián, právnik, verejný činiteľ. Narodil
sa 30.11.1886 v Beckove. Študoval v Trenčíne.
Zomrel v Piešťanoch – 55. výročie úmrtia
18.03.1321† Čák - Trenčiansky Matúš, palatín, majiteľ trenčianskeho hradu, župan. Narodil sa v roku 1260.
Pôsobil v Trenčíne – 690. výročie úmrtia
18.03.1906* Hajduch Ján, fotograf. Narodil sa v Trenčíne,
kde aj pôsobil a 04.08.1972 zomrel – 105. výročie narodenia
20.03.1911* Radványi Celestín, novinár, publicista, spisovateľ. Narodil sa v Leviciach. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj 24.08.1978 zomrel – 100. výročie narodenia
21.03.1801† Fába Šimon, básnik, mecén, univerzitný profesor, cirkevný hodnostár. Narodil sa 18.08.1731
v Slopnej.
Pôsobil
v Trenčíne.
Zomrel
21.03.1801 v Trnave – 210. výročie úmrtia
22.03.1881† Dualský Ján, katolícky kňaz, regionálny historik. Narodil sa 06.01.1808 v Senici. Pôsobil
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22.03.1846*
23.03.1876†

25.03.1811*
27.03.1961*
29.03.1946*

v Trenčíne, Opatovej a Beckove. Zomrel v Nitre
– 130. výročie úmrtia
Porubský Ján, právnik, publicista. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj 09.05.1907 zomrel – 165. výročie narodenia
Steltzer Karol Pavol., kňaz, náboženský spisovateľ, autor učebníc. Narodil sa 01.11.1813
v Trenčíne. Zomrel v Holíči, kde je aj pochovaný – 135. výročie úmrtia
Štúr Karol st., kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel
13.01.1851 v Modre – 200. výročie narodenia
Vydrnák, Jozef, maliar, grafik, ilustrátor. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí v Dubnici nad Váhom
– 50. výročie narodenia
Porubský Roman, fotograf. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 65. výročie narodenia

mesiac apríl
02.04.1791* Hornay Ambróz Adam, matematik, pedagóg.
Narodil sa v Trenčianskych Tepliciach. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel 02.03.1852 v Cluji (Rumunsko). – 220. výročie narodenia
10.04.1901* Guniš Cyril, kňaz, jazykovedec, prekladateľ.
Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch. Pôsobil
v Trenčíne a v Soblahove. Zomrel 24.08.1974
v Nitre. – 110. výročie narodenia
12.04.1976† Janotová Hana, osvetová a sociálna pracovníčka. Narodila sa 09.05.1896 v Trenčíne. Zomrela
v Bratislave. – 35. výročie úmrtia
13.04.1846* Szalavszký Július, advokát, župan Trenčianskej
župy. Narodil sa v Hlohovci. Zomrel 07.03.1936
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14.04.1911*

15.04.1931†
15.04.1901*
16.04.1886*

16.04.1906*

17.04.1901*

17.04.1986†

19.04.1891*

v Zemianskom Lieskovom. Pochovaný je v Kochanovciach. – 165. výročie narodenia
Schidlay Eugen, právnik, botanik. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 17.02.1972
v Galante - Hody. Pochovaný je v Trenčíne. –
100. výročie narodenia
Biringer František, lekár. Narodil sa
07.01.1859 v Trenčíne. Zomrel v Nitre. – 80.
výročie úmrtia
Vrla Jozef, lekár, publicista. Narodil sa
v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel ?. –
110. výročie narodenia
Čepelák Rudolf, pedagóg, entomológ. Narodil
sa v Kutnej Hore (Česko). Pôsobil v Trenčíne –
Zlatovciach. Zomrel 21.12.1972 v Českom Brode (Česko). – 125. výročie narodenia
Hečko Rudolf, pedagóg, zberateľ ľudového folklóru. Narodil sa v Horných Orešanoch. Pôsobil
v Dolnej Súči a v Trenčíne. Zomrel 03.02.1975
v Dolnej Súči. – 105. výročie narodenia
Gazda Jozef, pedagóg, ochranca prírody. Narodil sa v Kovaloviciach (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 10.05.1989 v Nitre. – 110. výročie
narodenia
Staňo Ondrej, pedagóg, historik, publicista,
kultúrny dejateľ. Narodil sa 28.11.1919 v Melčiciach - Lieskovom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Melčiciach - Lieskovom, kde je aj pochovaný.
– 25. výročie úmrtia
Chomkovič Gregor, pedagóg, člen korešpondent SAV. Narodil sa v Przegonine (Poľsko).
Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel
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11.10.1968 v Trenčíne. – 120. výročie narodenia
23.04.1586† Pruno Fraštacký Ján, pedagóg, básnik. Narodil
sa v roku 1560 v Hlohovci. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel. – 425. výročie úmrtia
26.04.1951† Detrich Ján, spisovateľ, prekladateľ. Narodil sa
14.05.1877 v Trenčíne. Zomrel v Trnave. – 60.
výročie úmrtia
28.04.1986† Vršanský Andrej, kňaz, pedagóg, právnik. Narodil sa v roku 07.04.1902 v Dolnom Hričove.
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Beckove. – 25. výročie úmrtia
mesiac máj
04.05.1866* Stark Leopold, elektrotechnik, vynálezca. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 17.12.1932 v Budapešti. – 145. výročie narodenia
07.05.1991† Ďurčo Jozef, lekár – rádiológ. Narodil sa
27.04.1917 v Diviackej Novej Vsi. Zomrel
v Trenčíne. – 20. výročie úmrtia
07.05.1941† Púder Jozef, prírodovedec, piarista. Narodil sa
13.09.1874 v Trenčianskych Miticiach. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj zomrel. – 70. výročie úmrtia
09.05.1896* Janotová Hana, osvetová a sociálna pracovníčka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 12.04.1976
v Bratislave. – 115. výročie narodenia
09.05.1946* Lisický Mikuláš, spisovateľ, pedagóg, ekológ.
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 05.08.2008 v Bratislave. – 65. výročie narodenia
09.05.1921* Sulo Ľudovít, príslušník 2. československej paradesantnej brigády. Narodil sa v Ivanovciach.
Pôsobí v Trenčíne. – 90. výročie narodenia
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10.05.1841* Pullmann Ján, katolícky kňaz, pedagóg, funkcionár Spolku svätého Vojtecha. Narodil sa
v Trenčíne. Zomrel 12.09.1918 v Cabaj - Čápore. – 170. výročie narodenia
11.05.1946* Zornička Dušan, výtvarník. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí. – 65. výročie narodenia
20.05.1931* Paštéka Milan, maliar. Narodil sa v Trenčíne.
Zomrel 23.09.1998 v Bratislave. – 80. výročie
narodenia
24.05.1736† Kirchvogel Michal, filozof, profesor. Narodil sa
21.03.1692 v Zinsendorfe (Rakúsko). Zomrel
v Trenčíne. – 275. výročie úmrtia
24.05.1986† Rumpel Karol, kňaz, historik. Narodil sa
31.10.1899 v Ilave. Pôsobil v Skalke nad Váhom. Zomrel v Trenčíne – Orechovom, kde je aj
pochovaný. – 25. výročie úmrtia
26.05.1986† Beták Rudolf, pedagóg, jazykovedec. Narodil
sa 02.01.1919 v Trenčíne – Kubra. Pôsobil v
Trenčíne. Zomrel v Bratislave. Pochovaný je
v Hlohovci. – 25. výročie úmrtia
26.05.1711* Deményi Ladislav, pedagóg, spisovateľ, divadelník. Narodil sa 26.05.1711 v Trenčíne. Zomrel 28.10.1761 v Krupine. – 300. výročie narodenia
26.05.1986† Izakovič Viliam, lekár – internista, pedagóg.
Narodil sa 24.06.1925 v Borovej. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. – 25. výročie
úmrtia
mesiac jún
02.06.1666† Lipai Ján, pedagóg, botanik. Narodil sa
30.06.1606 v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne.
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02.06.1876*
07.06.1971†
09.06.1996†
10.06.1941*
13.06.1931*
14.06.1921*
15.06.2006†

24.06.1996†

25.06.1946*
25.06.1896†

Zomrel v Trenčianskych Tepliciach. Pochovaný
je v Trenčíne. – 345. výročie úmrtia
Porubský Dušan, novinár, redaktor. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj pôsobil a 09.04.1924 zomrel.
– 135. výročie narodenia
Eckmann Ignác, tlačiar. Narodil sa 16.05.1883
v Drietome. Pôsobil v Ilave, Trenčíne a v Drietome. Zomrel v Bratislave. – 40. výročie úmrtia
Súčanský Marián, maliar. Narodil sa
11.02.1938 v Trenčíne, kde aj pôsobil. - 15. výročie úmrtia
Mikulík Peter, režisér, herec. Narodil sa v Trenčíne. – 70. výročie narodenia
Engler Ivan, lekár – traumatológ, vedec. Narodil sa v Trenčíne, v súčasnosti pôsobí v Salzburgu (Rakúsko). – 80. výročie narodenia
Maršál Jozef, účastník protifašistického odboja.
Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí. – 90. výročie narodenia
Dieška Dionýz, lekár – internista, pedagóg. Narodil sa 27.07.1914 vo Valaskej, okres Brezno.
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. –
5. výročie úmrtia
Gallo Jozef, geodet, právnik. Narodil sa
11.04.1922 v Trenčianske Teplej – Dobrá. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel. – 15. výročie
úmrtia
Chlebana Milan, muzeológ, etnograf. Narodil
sa v Hornom Srní. Pôsobil v Trenčíne. – 65. výročie narodenia
Učnai Michal, prozaik, publicista, katolícky
kňaz. Narodil sa 21.04.1819 v Trenčíne. Pôsobil
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v Trenčianskych Miticiach. Zomrel v Trenčianskych Tepliciach. – 115. výročie úmrtia
30.06.1606* Lipai Ján, pedagóg, botanik. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 02.06.1666
v Trenčianskych Tepliciach. Pochovaný je
v Trenčíne. – 405. výročie narodenia
mesiac júl
03.07.1746* Straka Ján, kňaz, náboženský spisovateľ, prekladateľ. Narodil sa v Trenčíne - Zlatovciach.
Zomrel 28.01.1804 v Pukanci, okres Levice. –
265. výročie narodenia
05.07.1841* Verebély Ladislav, lekár, chirurg. Narodil sa
v Trenčíne. Zomrel 11.12.1922 v Budapešti. –
170. výročie narodenia
13.07.1991† Drgonec Ján, lekár – dermatovenerológ, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 14.02.1919 v Lubine. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom
a v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. – 20. výročie
úmrtia
15.07.1926* Mikuš Milan, zootechnik, autor viacerých regionálnych publikácii. Narodil sa v Krtovciach,
okres Topoľčany.
Pôsobí
v Motešiciach
a v Trenčíne. – 85. výročie narodenia
24.07.1956† Zemplén Gejza, pedagóg, chemik. Narodil sa
26.10.1883 v Trenčíne. Zomrel v Budapešti
(Maďarsko). – 55. výročie úmrtia
26.07.1946† Stacho Pavol, spisovateľ, publicista. Narodil sa
17.11.1887 v Martine. Pôsobil v Trenčianskych
Tepliciach a v Trenčíne, kde aj zomrel. – 65. výročie úmrtia
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27.07.1851† Štúr Samuel st., učiteľ, národnokultúrny pracovník. Narodil sa 16.03.1789 v Lubine. Pôsobil
v Trenčíne a v Uhrovci, kde aj zomrel. – 160.
výročie úmrtia
29.07.1921* Cicvárek Zdenko, lekár, biochemik, odborný
spisovateľ. Narodil sa v Jure pri Bratislave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 26.11.1976 zomrel. –
90. výročie narodenia
mesiac august
02.08.1951† Polák Milan, verejný činiteľ. Narodil sa
17.08.1897 v Čadci. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel. – 60. výročie úmrtia
05.08.1901* Igaz Jozef, spisovateľ, básnik, dramatik, novinár. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 05.06.1949 v Leopoldove. – 110. výročie narodenia
06.08.1671* Mittuch Adam, kňaz. Narodil sa v Trenčíne.
Nie je známy dátum a miesto úmrtia. – 340. výročie narodenia
07.08.1731* Koroda Teofil Andrej, pedagóg, spisovateľ.
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 21.09.1787
v Trenčianskych Tepliciach. – 280. výročie narodenia
10.08.2006† Drobena Milan, pedagóg, publicista. Narodil sa
01.07.1927 vo Višňovom. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel. – 5. výročie úmrtia
10.08.1726* Fabri František, katolícky kňaz – jezuita, misionár, veršovník. Narodil sa v Leviciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 19.01.1788 v Rožňave. –
285. výročie narodenia
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11.08.1986† Abel Svetozár, maliar. Narodil sa 11.08.1929
v Chocholnej – Velčiciach. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel. – 25. výročie úmrtia
12.08.1961* Fízlová Mária, sochárka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Chocholnej – Velčiciach
a v Trenčíne. – 50. výročie narodenia
13.08.2006† Ďurža Miroslav, grafik, karikaturista. Narodil
sa 08.06.1944 v Zemianskom Podhradí. Pôsobil
v Starej Turej, v Trenčíne a v Novom Meste nad
Váhom, kde aj zomrel. – 5. výročie úmrtia
13.08.1866† Vittek Ján, kňaz, pedagóg, básnik. Narodil sa
27.12.1793 v Opatovej nad Váhom. Pôsobil
v Drietome. Zomrel v Skačanoch. – 145. výročie
úmrtia
17.08.1991† Fundárek Jozef, právnik, národohospodár, odborný spisovateľ, univerzitný profesor. Narodil
sa 01.10.1896 v Bytči. Pôsobil v Trenčíne
a v Bytči. Zomrel v Bratislave. – 20. výročie
úmrtia
18.08.1731* Fába Šimon, básnik, mecén, univerzitný profesor, cirkevný hodnostár. Narodil sa v Slopnej.
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 21.03.1801 v Trnave. – 280. výročie narodenia
19.08.1941* Hajduch Peter, fotograf. Narodil sa v Trenčíne,
kde aj pôsobí. – 70. výročie narodenia
21.08.1906* Pockody Alexander, spisovateľ, pedagóg, poľnohospodár. Narodil sa v Bábe, okres Nitra. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne.
Zomrel 12.02.1972 v Bratislave. Pochovaný je
v Novom Meste nad Váhom. – 105. výročie narodenia
22.08.1901* Filo Emanuel, lekár – internista, univerzitný
profesor. Narodil sa v Beluši. Pôsobil v Tren787

číne. Zomrel 07.10.1973 v Žiline. – 110. výročie
narodenia
25.08.1946* Marciňa Milan, sochár. Narodil sa v Trenčíne.
– 65. výročie narodenia
mesiac september
01.09.1941† Laco Jozef, notár, entomológ. Narodil sa
14.04.1872 v Nemšovej - Ľuborči. Študoval
v Trenčíne. Zomrel v Dolnej Súči. – 70. výročie
úmrtia
03.09.1886* Chládek Henrich, hudobný skladateľ, organista. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 18.12.1931
v New Yorku. – 125. výročie narodenia
09.09.1936* Cejpková Oľga, ekonómka, vysokoškolská pedagogička. Narodila sa vo Veľkej Hradnej. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela 10.09.1994 v Bratislave. – 75. výročie narodenia
09.09.1946* Slávik Dušan, prírodovedec, ochranár. Narodil
sa v Lubine pri Novom Meste nad Váhom. – 65.
výročie narodenia
14.09.1786* Madva František, kňaz, bylinkár, ľudový lekár.
Narodil sa v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, Nemšovej a v Trenčianskej Teplej. Zomrel
20.08.1852 v Nitrianskych Sučanoch. – 225. výročie narodenia
20.09.1821* Balog Augustín Florián, kňaz, ľudový pracovník, propagátor moderného hospodárstva a ovocinárstva. Narodil sa v Melčiciach – Lieskovom.
Študoval v Trenčíne. Zomrel 03.09.1898 v Púchove, časť Horné Kočkovce. – 190. výročie
narodenia
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22.09.1911* Drozd Alojz, technik, stavebný odborník. Narodil sa v Oslanoch, pôsobil v Trenčíne a v Prievidzi. Zomrel 10.06.1990 v Košiciach. – 100.
výročie narodenia
22.09.1926* Moško Rudolf, maliar. Narodil sa v Trenčianskej Teplej – Dobrej. Pôsobí v Trenčíne. – 85.
výročie narodenia
24.09.1916† Bálent Štefan, kňaz, národovec. Narodil sa
23.02.1842 v Trenčíne. Zomrel v Beckove. – 95.
výročie úmrtia
24.09.1966† Zongor Štefan, architekt. Narodil sa 04.04.1899
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. – 45. výročie
úmrtia
mesiac október
01.10.1896* Fundárek Jozef, právnik, národohospodár, odborný spisovateľ, univerzitný profesor. Narodil
sa v Bytči. Pôsobil v Trenčíne a v Bytči. Zomrel
17.08.1991 v Bratislave. – 115. výročie narodenia
01.10.1906* Furka Štefan, matematik, pedagóg. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel 07.12.1962
v Bratislave. – 105. výročie narodenia
01.10.1946* Schut Jaroslav, spisovateľ, publicista. Narodil
sa v Trenčíne. Pôsobil v Prievidzi a v Novákoch.
Zomrel 18.04.2000 v Prievidzi. – 65. výročie
narodenia
05.10.1891* Dukát Michal, kníhtlačiar, redaktor. Narodil sa
v Trenčíne. Zomrel 30.06.1958 v Košiciach. –
120. výročie narodenia
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12.10.1981† Halaša Ján, lekárnik, fotograf, turista. Narodil
sa 09.10.1893 v Martine. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel. – 30. výročie úmrtia
13.10.1846† Hábel František Xaver, kňaz, prekladateľ, bernolákovec. Narodil sa 13.10.1760 v Trenčíne.
Pôsobil v Dolnej Súči a v Trenčianskej Teplej.
Zomrel v Nitre. – 165. výročie úmrtia
16.10.1996† Štubňa Anton, fotograf. Narodil sa 06.05.1934
v Prahe. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel. – 15.
výročie úmrtia
18.10.1921* Žáčik Ignác, politický a odborársky pracovník.
Narodil sa v Trenčianskom Jastrabí. Pôsobí
v Trenčíne. – 90. výročie narodenia
20.10.1876* Hubocký Michal Ján, národovec, zberateľ, remeselník, publicista. Narodil sa v Trenčíne, kde
aj 07.10.1945 zomrel. – 135. výročie narodenia
20.10.1921* Tehlárik Ján, príslušník 2. československej paradesantnej brigády. Narodil sa v Trenčíne –
Zlatovciach. – 90. výročie narodenia
28.10.1761† Deményi Ladislav, pedagóg, spisovateľ, divadelník. Narodil sa 26.05.1711 v Trenčíne. Zomrel v Krupine. – 250. výročie úmrtia
mesiac november
01.11.1711* Gažo Štefan, katolícky kňaz – jezuita, fyzik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Lednici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 25.05.1755 v Trnave. –
300. výročie narodenia
01.11.1816* Perger Ján Ľudovít, maliar. Narodil sa v Kremnici. Zomrel v roku 1865 v Trenčíne. – 195. výročie narodenia
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04.11.1941* Čillík Igor, herec. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, kde aj
15.01.2010 zomrel. - 70. výročie narodenia
06.11.1946† Mousson Jozef Teodor, maliar. Narodil sa
15.12.1887 v Hőgyészi (Maďarsko). Zomrel
v Trenčíne. – 65. výročie úmrtia
20.11.1921* Baranovič Ján, geodet, kartograf. Narodil sa vo
Vaďovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo
Vranove nad Topľou. – 90. výročie narodenia
23.11.1996† Hajdyla Erik, ekonóm, pedagóg. Narodil sa
10.07.1923 v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil
v Trenčíne a v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel v Bratislave. – 15. výročie úmrtia
24.11.1916* Košíková Mária, pedagogička, prekladateľka.
Narodila sa v Trenčíne. – 95. výročie narodenia
26.11.1976† Cicvárek Zdenko, lekár, biochemik, odborný
spisovateľ. Narodil sa 29.07.1921 v Jure pri
Bratislave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel. –
35. výročie úmrtia
30.11.1886* Šimko Julián, právnik, verejný činiteľ. Narodil
sa v Beckove. Študoval v Trenčíne. Zomrel
16.03.1956 v Piešťanoch. – 55. výročie úmrtia
mesiac december
01.12.1991† Blűhová Irena, fotografka, publicistka. Narodila sa 02.03.1904 v Považskej Bystrici. Pôsobila
v Trenčíne. Zomrela v Bratislave. – 20. výročie
úmrtia
04.12.1946† Szatmáry Ladislav, právnik, diplomat, organizátor protifašistického odboja. Narodil sa
10.09.1895 v Trenčíne. Zomrel v Prahe. – 65.
výročie úmrtia
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04.12.1871* Bálent Teodor, prekladateľ, publicista, redaktor,
kultúrny pracovník, evanjelický kňaz. Narodil sa
v Beckove. Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Myjave. Zomrel 14.03.1938 v Novom Meste nad
Váhom. – 140. výročie narodenia
05.12.1846* Kiss Michal, pedagóg, osvetový pracovník, básnik. Narodil sa v Uhrovci. Zomrel 03.03.1927
v Trenčíne. – 165. výročie narodenia
07.12.1981† Bolda Gejza, katolícky kňaz – piarista, publicista, prekladateľ. Narodil sa 20.07.1913 v Makove. Pôsobil v Prievidzi a v Trenčíne. Zomrel
v Beckove. – 30. výročie úmrtia
08.12.1906* Haas Jozef, šľachtiteľ. Narodil sa v Lednických
Rovniach. Pôsobil v Púchove a v Trenčíne. Zomrel 24.03.1979 v Trnave. – 105. výročie narodenia
10.12.2006† Dieška Ivan, horolezec, publicista. Narodil sa
v roku 1941. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. – 5. výročie úmrtia
13.12.1941* Korvas Vojtech, kultúrnovýchovný pracovník.
Narodil sa v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne
a v Nemšovej. – 70. výročie narodenia
16.12.1896† Dohnány Ľudovít, advokát, politik, publicista,
národný buditeľ. Narodil sa 26.06.1830 v Dolných Držkovciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel. – 115. výročie úmrtia
18.12.1931† Chládek Henrich, hudobný skladateľ, organista. Narodil sa 03.09.1886 v Trenčíne. Zomrel
v New Yorku. – 80. výročie úmrtia
20.12.1996† Rajninec Juraj, pilot, odborný spisovateľ, historik. Narodil sa 20.08.1930 v Trenčíne, kde aj
pôsobil a zomrel. – 15. výročie úmrtia
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22.12.1956* Abelová – Mišáková Eva, maliarka. Narodila sa
v Trenčíne, kde aj pôsobí. – 55. výročie narodenia
23.12.1976† Adamať Samuel, včelár, lekár - veterinár. Narodil sa 25.08.1904 v Bošáci. Pôsobil v Trenčíne
a v Starej Turej. Zomrel v Novom Meste nad
Váhom. – 35. výročie úmrtia
23.12.1906* Pozdišovský Štefan, historik, pedagóg, publicista. Narodil sa v Močenku. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj 01.09.2007 zomrel. – 105. výročie narodenia
27.12.1976† Medvecký Gregor, pedagóg, publicista. Narodil
sa 20.11.1899 v Bendery (býv. ZSSR). Pôsobil
v Trenčíne, kde aj zomrel. – 35. výročie úmrtia
29.12.1916* Cvacho Viktor, dôstojník, odborár, letec. Narodil sa vo Varíne. Pôsobil v Novom Meste nad
Váhom a v Trenčíne, kde aj 09.04.1987 zomrel.
– 95. výročie narodenia
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Prvé písomné zmienky miest a obcí
Trenčín – z roku 1111 – 900. výročie

Významné udalosti
1116
1241
1386
1421
1431
1436
1461
1476
1556
1586
1626
1646
1656.

ukončenie vojny medzi českým kráľom Vladislavom
1. a uhorským kráľom Štefanom 2. pri Trenčíne –
895. výročie
vpád Tatárov na Považie. Trenčiansky hrad nebol
dobytý – 770. výročie
(12.05.) mesto Trenčín dostal do daru od manželky
kráľovnej Márie kráľ Žigmund – 625. výročie
Žigmund daroval hrad Súču spolu s Trenčínom svojej manželke Barbore Cillskej – 590. výročie
vypálenie Trenčína husitmi – 580. výročie
(22.02.) dvanásť privilégii mesta Trenčín z r. 1402
od kráľa Zigmunda bolo obnovených kráľom Albertom – 575. výročie
Matej Korvín požiadal na Trenčianskom hrade Juraja Podebradského o ruku jeho dcéry Kataríny – 550.
výročie
Trenčiansky hrad pripadol Štefanovi Zápoľskému –
535. výročie
(08.03.) kráľ Ferdinand potvrdil patronátne právo
Altárie sv. Trojice pre Trenčín – 455. výročie
Rudolf 2. potvrdil všetky privilégia opátstvu na
Skalke – 425. výročie
Nové Mesto nad Váhom vydrancoval cisársky generál Wallenstein – 385. výročie
usadenie jezuitov v Trenčíne – 365. výročie
(06.05.) dekrétom z Ríma bola v Trenčíne založená
Mariánska spoločnosť – 355. výročie
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hradný kostol v Trenčíne prevzatý jezuitmi späť od
trenčianskych protestantov – 340. výročie
zemetrasenie v Trenčíne – 340. výročie
(05.04.) z rozkazu Márie Terézie sa skončilo pre
Trenčín nariadenie, že každý rozsudok nad bosorkami musel byť potvrdený kráľovským splnomocnencom – 2 35. výročie
(21.06.) veľká povodeň v Trenčíne – 195. výročie
(23.04.) magistrátom mesta Trenčín vydané generálne artikulácie pre stolárov – 185. výročie
cholera v Trenčíne, Starej Turej a v Soblahove –
180. výročie
(19.04.) v strede Trenčína vypukol požiar - 150. výročie
(01.07.) povodeň v Trenčíne – 140. výročie
(04.12.) v trenčianskom kasíne mal 1. schôdzku spolok korčuliarov – 140. výročie
založenie tlačiarne Leopolda Gansela v Trenčíne 135. výročie
(21.02.) povodeň v Trenčíne – 135. výročie
(31.08.) ukončenie drevenej stavby mosta v Trenčíne – 135. výročie
(máj) zavedenie omnibusovej premávky s konským
poťahom z Trenčína do Trenčianskych Teplíc a do
Žiliny - 130. výročie
(03.10.) založenie dievčenského trenčianskeho spevokolu – 130. výročie
(07.10.) prvá výstava ovocia a zeleniny v kláštore
piaristov v Trenčíne – 130. výročie
(01.01.) založenie poštovej sporiteľne v Trenčíne –
125. výročie
(15.07.) otvorenie kiosku v trenčianskom parku –
125. výročie
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ukončenie prestavby hotela Zlatý baran v Trenčíne
– 120. výročie
1891
(01.07.) začal vychádzať v Trenčíne časopis Úradný
vestník Trenčianskej župy – 120. výročie
1896
otvorenie terajšieho mestského cintorína v Trenčíne
– 115. výročie
1901
(01.05.) otvorenie železničnej stanice vo Svinnej –
110. výročie
1901
(17.07.) otvorenie železničnej trate Trenčín - Bošany
– 110. výročie
1901
(01.08.) prvé osobné auto v Trenčíne – 110. výročie
1901
(16. - 18.08.) otvorenie železničnej trate Trenčín Topoľčany – 110. výročie
1901
(07.10.) začiatok prvej cukrovarníckej kampane
v Považskom cukrovare v Trenčianskej Teplej –
110. výročie
1901
otvorenie Továrne na výrobu pieskového a kamenného stavebného dielca – platní v Trenčíne za mostami – 110. výročie
1906.
(20.05.) bola otvorená v Parku M. R. Štefánika v
Trenčíne botanická záhrada, ktorá prezentoval flóru
celej župy – 105. výročie
1906.
(27.05.) v Trenčíne bol založený „Občiansky spoločenský kruh“ - 105. výročie
1911
ukončenie stavby synagógy v Trenčíne – 100. výročie
1911
založenie nemocnice v Starej Turej – 100. výročie
1911
(09.05.) bol odovzdaný do užívania v Trenčíne prvý
vodovod – 100. výročie
1911-1912 renovácia farského kostola v Trenčíne – 100. výročie
1891
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(24.10.) sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie
Muzeálnej spoločnosti župy Trenčianskej – 100. výročie
(15.01.) prešiel Trenčínom 1. balkánsky vlak –
95. výročie
(05.10.) boli sňaté z veží trenčianske zvony pre vojenské účely počas 1.sv.vojny – 95. výročie
(12.07.) bola v Trenčíne ustanovujúca schôdza trenčianskej organizácie komunistickej strany – 90. výročie
(20.09.) privítali Trenčania na starej železničnej stanici prezidenta ČSR T. G. Masaryka, ktorý cestoval
do Martina – 90. výročie
(21.09.) návšteva prezidenta ČSR Eduarda Beneša
v Trenčíne – 75. výročie
(20.04.) založenie Ľudového stavebného družstva
v Trenčíne – 70. výročie
založenie dychovej hudby Strojárka, Textilanka,
Váhovanka v Trenčíne – 40. výročie
(28.09.) odhalenie Pamätníka Ľudovíta Štúra na
Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne – 20. výročie
(18.10.) otvorenie Lekárskej stanice prvej pomoci na
Legionárskej ulici v Trenčíne - 20. výročie
(21.10.) otvorenie City University v Trenčíne - 20.
výročie
(01.11.) zaniklo rozhlasové vysielanie Radiohit
Trenčín – 15. výročie
(12.01.) otvorenie pobočky banky Haná v Trenčíne –
15. výročie
(17.02.) bola otvorená Prvá komunálna banka
v Trenčíne, v súčasnosti Dexia banka – 15. výročie
(01.09.) vznikol Trenčiansky kraj – 15. výročie
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(01.10.) vznikla v Trenčíne Trenčianska kultúrna
a programová agentúra – 10. výročie
bolo v Trenčíne založené Múzeum antiky Vojtecha
Zamarovského – 10. výročie
(01.02.) zaniklo kino Metro v Trenčíne – 5. výročie
(28.04.) bolo slávnostne otvorené Artkino Metro
Trenčín - 5. výročie
(21.01.) bol slávnostne otvorený Piano club Trenčín
- 5. výročie
(máj) na Trenčianskom hrade bola sprístupnená
predrománska rotunda - 5. výročie
(01.06.) Nemocnica s poliklinikou v Trenčíne zmenila názov na Fakultnú nemocnicu Trenčín - 5. výročie
(13.05.) v Skalke nad Váhom bola vysvätená kaplnka - 5. výročie
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1. Verejno spoločenský život

- dňa 7. januára 2011 chytili trenčianski policajti pri lekárni
Arnika zlodeja, ktorý prepadával lekárne a stávkové kancelárie v roku 2010, str. 54
- dňa 10. januára 2011 rokovalo Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne, na ktorom poslanci schválili zmeny vo vedení
Kultúrno-informačného centra, keď do správnej rady
schválili Františka Koroncziho a Mgr. Ladislava Pavlíka a za jeho riaditeľku Ing. Janku Sedláčkovú. Do orgánov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie delegovali do funkcie predsedu predstavenstva Mgr. Richarda
Rybníčka a do funkcie predsedníčky dozornej rady spoločnosti nominovali Ing. Máriu Kebískovú. Poslanci
schválili zmeny vo vedení Trenčianskej parkovacej spoločnosti, keď súčasný prednosta Mestského úradu
v Trenčíne Ing. Jaroslav Pagáč nahradil exprednostu Ing.
Františka Orolína a súčasne poslanec JUDr. Ján Kanaba
bude v spoločnosti zastávať funkciu predsedu dozornej rady. str. 72
- dňa 14. januára 2011 stretnutie primátora Mesta Trenčín
Mgr. Richarda Rybníčka s veliteľom vojenskej posádky
Trenčín generálmajorom Ing. Petrom Vojtekom, str. 56
- 18. januára 2011 sa na pôde Mestského úradu v Trenčíne
stretol primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček
s taiwanským veľvyslancom – Jeho Excelenciou Róbertom C. M. Chenom a s manažmentom AU Optronics
Corporation, ktorý viedol prezident spoločnosti Kuen Yao
Lee, str. 57;
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- dňa 24. januára 2011 Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Trenčíne uskutočnila tlačová beseda,
na ktorej vedúci prevádzkovo-technického oddelenia npor.
Ing. Milan Dudák a vedúci oddelenia požiarnej prevencie
kpt. Ing. Štefan Martinka informovali novinárov
o svojich aktivitách v roku 2010, str. 58
- dňa 26. januára 2011 sa uskutočnila tlačová konferencia
pobočky Slovenského štatistického úradu v Trenčíne
v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku
2011, na ktorej sa zúčastnili riaditeľka Slovenského štatistického úradu Ing. Ľudmila Benkovičová, riaditeľ odboru
štatistiky obyvateľstva Slovenského štatistického úradu
Ing. Marián Horecký a riaditeľ pobočky Slovenského štatistického úradu v Trenčíne Ing. Pavol Arpáš, str. 65
- dňa 26. januára 2011 sa konala dopravná policajná akcia
v mestách Trenčianskeho kraja, str. 66
- v dňoch 25. a 26. januára 2011 sa uskutočnilo vo Valčianskej doline blízko Martina spoločné rokovanie poslancov
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a vedúcich útvarov
Mestského úradu v Trenčíne, str. 69;
- dňa 26. januára 2011 si členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne s Veliteľstvom pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky pripomenuli
105. výročie narodenia armádneho generála in memoriál
Jána Goliana pri pamätnej tabuli na budove Veliteľstva
pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne, str. 70;
- dňa 28. januára 2011 na Slnečných jazerách v Senci sa zúčastnili potápači z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne 14. ročníka výcviku potápačských skupín, str. 71
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- v mesiaci január 2011 vyhlásila Trenčianska nadácia 7.
ročník programu Mladí filantropi, str. 71
- dňa 11. februára 2011 na Štúrovom námestí v Trenčíne
uskutočnilo Stredisko integrovaného záchranného systému
v Trenčíne, cvičenie v rámci ktorého požiarnici a zdravotníci pred veľkou kulisou občanov predviedli svoje nacvičené úkony pri záchrane občana, ktorý bol zranený pri
autonehode, str. 74
- dňa 18. februára 2011 primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček vymenoval dvojicu viceprimátorov Mgr.
Renátu Kaščákovú (Sloboda a Solidarita) a JUDr. Milana Kováčika (Smer – Sociálna demokracia), str. 75
- dňa 20. februára 2011 sa uskutočnila pietna spomienka pri
príležitosti 60. výročia popravy troch gymnazistov Antona
Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za účasti ministra dopravy Slovenskej republiky Ing. Jána Fígeľa, JUDr. Jána Čarnogurského, spisovateľa Rudolfa Dobiáša, primátora Mesta
Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH a ďalších hostí. Pietna spomienka sa začala svätou
omšou v kostole Notre Dame za celebrovania Dona Antona Srholca a potom odhalením pamätnej tabule už spomínaným trom študentom, str. 75
- dňa 22. februára 2011 sa uskutočnilo 4. zasadnutie zhromaždenia delegátov Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
str. 78
- dňa 23. februára 2011 na rokovaní Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bol predstavený nový ria801
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diteľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Buzalka, str. 79
dňa 24. februára 2011 uskutočnili v Posádkovom klube
Trenčín oslavy 20. výročia vzniku Vojenskej polície za
účasti ministra obrany Slovenskej republiky Ing. Ľubomíra Galka, str. 81
dňa 28. februára 2011 uskutočnilo pracovné stretnutie primátorov a starostov miest a obcí Trenčianskeho kraja, str.
83
dňa 1. marca 2011 Mgr. Vojtecha Filína, ktorého Občianske združenie Fórum pre pomoc starším ocenilo ocenením
„Senior roka 2010“ prijal primátor Mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček, str. 85
dňa 3. marca 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne
primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Jeho Excelenciu
Dr. Markusa Wuketicha, str. 85
dňa 4. marca 2011 bol menovaný Mgr. Ján Forgáč novým prednostom Spoločného stavebného úradu v Trenčíne
a nahradil Ing. Beátu Bredschneiderovú, ktorá dočasne
viedla Útvar životného prostredia Mestského úradu
v Trenčíne, str. 87
dňa 8. marca 2011 navštívili trenčianski policajti žiakov
piateho ročníka Základnej školy Hodžova v Trenčíne, s
ktorými hovorili o bezpečnosti na cestách a tak pomohli
znížiť počet dopravných nehôd chodcov a cyklistov. Podujatie sa uskutočnilo v rámci „Týždňa preventívnych aktivít
s témou bezpečnosti na cestách“, str. 87
od konca marca 2011 mohli občania Trenčína naladiť digitálny televízny signál a postupne dochádzalo k vypínaniu
analógového televízneho vysielania, str. 88
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- dňa 10. marca 2011 sa uskutočnilo Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne, ktoré schválilo novelu „Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne“ a schválili do komisií mestského zastupiteľstva odborníkov zo strany verejnosti, str. 90
- dňa 10. marca 2011 v Kultúrnom centre Dlhé Hony sa
uskutočnila výročná členská schôdza Organizácie postihnutých chronickými chorobami za účasti Terezy Pavláskovej z Trenčianskeho samosprávneho kraja a za Mesto
Trenčín viceprimátorky Mgr. Renáty Kaščákovej, str. 94
- dňa 16. marca 2011 prijal veľvyslanca USA na Slovensku
Jeho Excelenciu Theodore Sedgwicka primátor Mesta
Trenčín Mgr. Richard Trenčín, str. 95
- dňa 21. marca 2011 v Trenčíne slávnostne uviedol do prevádzky dvojposchodový osobný vlak „Lucia“ podpredseda Vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Ján Fígeľ, str. 99
- dňa 4. apríla 2011 primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard
Rybníček na tlačovej konferencii po jednosto dňoch vo
funkcii predstavil zástupcom médií výsledky auditov, str.
103
- dňa 4. apríla 2011 pred budovou Mestského úradu v Trenčíne dopoludnia protestovali študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, keď od primátora Mgr. Richarda Rybníčka chceli od neho počuť vysvetlenie, čo si myslí
o škole, ktoré vyjadril v Televízii Markíza, str. 106
- dňa 8. apríla 2011 v obradnej miestnosti Mestského úradu
v Trenčíne potvrdili svojím podpisom minister výstavby,
dopravy a regionálneho rozvoja Ing. Ján Fígeľ, predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybní803
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ček a riaditeľ Slovenskej správy ciest Ing. Pavol Pavlásek
„Memorandum o spolupráci na stavbe nového mosta“,
str. 113
dňa 8. apríla 2011 pri Pamätníku umučených na Brezine si
občania mesta Trenčín pietnym aktom pripomenuli 66. výročie oslobodenia mesta Trenčín, str. 116
dňa 11. apríla 2011 doručilo Mesto Trenčín vysielateľovi
Televízie Trenčín Spoločnosti Slovakia okolo sveta výpoveď Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie, str. 119
dňa 12. apríla 2011 vo večerných hodinách sa uskutočnilo
stretnutie obyvateľov Trenčína v športovej hale na Sihoti
s primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom po sto dňoch
po jeho nástupe do funkcie primátora, str. 120
dňa 20. apríla 2011 navštívili Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja atašé pre univerzitnú, vedeckú a odbornú
spoluprácu na Veľvyslanectve Francúzska v Slovenskej
republike prof. Rachid Makhloufi a zástupca Komisariátu
pre atómovú energiu pre strednú Európu Dr. Gérard
Cognet, str. 123
dňa 27. apríla 2011 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja svojom deviatom zasadnutí v tomto funkčnom období schválilo kúpu nehnuteľnosti v centre Trenčína na Hviezdoslavovej ulici pre potreby Verejnej knižnice Michala Rešetku za 1.330 tisíc eúr, str. 125
dňa 29. apríla 2011 primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard
Rybníček predstavil novinárom na tlačovej konferencii
projekt „Transparentné mesto Plus“, str. 128
dňa 4. mája 2011 generál major Ján Samuel Strcula oslávil svoje 99. narodeniny, str. 129
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- dňa 9. mája 2011 bola na Mestskom úrade založená nová
tradícia „Deň otvorených dverí“, keď každý občan mohol
prísť bez nutného ohlásenia a mohol sa prísť porozprávať
o svojich problémoch s primátorom Mgr. Richardom
Rybníčkom, alebo viceprimátormi JUDr. Milanom Kováčikom a Mgr. Renátou Kaščákovou, str. 130
- dňa 13. mája 2011 zorganizovalo mesto Trenčín seminár
o skúsenostiach nájomného bývania, v ktorom referoval
Alle Elbers z Holandska, str. 133
- dňa 17. mája 2011 slávnostne otvoril minister obrany Slovenskej republiky Ing. Ľubomír Galko v Trenčíne na Partizánskej ulici Špeciálne centrum výnimočnosti NATO,
str. 133
- dňa 19. mája 2011 poslanci Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne na svojom zasadnutí schválili rozpočet na rok
2011, str. 138
- dňa 26. mája 2011 začalo v Trenčíne dvojdňové zasadnutie
Združenia samosprávnych krajov Slovenskej republiky –
SK 8, str. 140
- dňa 27. mája 2011 sa v priestoroch Hasičskej stanice
v Trenčíne a Mestského futbalového štadióna v Dubnici
nad Váhom uskutočnil v poradí už 15. ročník krajskej súťaže v hasičskom športe hasičov z povolania Trenčianskeho kraja. V kategórii jednotlivcov vyhral Vladimír Plachý
z Prievidze, na druhom mieste Marek Veselovský z Trenčína a na treťom mieste Jozef Ridzik z Púchova. V súťaži
družstiev si najlepšie počínalo družstvo hasičov z Trenčína, na druhom mieste sa umiestnili hasiči z Považskej
Bystrice a treťom mieste skončilo družstvo z Prievidze,
str. 144
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- dňa 21. júna 2011 po štyroch mesiacoch odvolal primátor
Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček viceprimátora
Mesta Trenčín JUDr. Milana Kováčika, str. 145
- absolútnymi víťazmi 6. ročníka súťaže o Putovný pohár
prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie
družstvo v povodňovej záchrannej službe sa stali hasiči
z Trenčína, str. 146
- absolútnymi víťazmi 6. ročníka súťaže o Putovný pohár
prezidenta Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky pre najlepšie družstvo v povodňovej záchrannej
službe sa stali hasiči z Trenčína, str. 146
- dňom 1. júla 2011 zaviedol Trenčiansky samosprávny kraj
multifunkčnú krajskú kartu Multicard, integrovanú dopravnú karta pre prímestskú autobusovú dopravu, str. 187
- dňa 13.júla 2011 boli vyhlásené výsledky 1. ročníka krajského kola súťaže „Výnimočné ženy Slovenska“. Tri
hlavné ocenenia si prevzali psychoterapeutka Ingrid Červeňanová, telesne postihnutá autorka niekoľkých básnických zbierok Janka Truhlíková – Prekopová a pedagogička a ochotníčka, angažujúca sa v mnohých kultúrnoosvetových činnostiach Margita Klabníková. Osobitné
ocenenie za špeciálny prínos v regióne získala Mária Jana
Jablonská, str. 148
- dňa 21. júla 2011 umiestnila neznáma osoba plagát s hanlivým textom namiereným voči primátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi a jeho zástupkyni Mgr. Renáte Kaščákovej, str. 149
- 22. júla 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvyslanca
Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike Gu Zipinga s manželkou Li Qian, str. 149
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- dňa 22. júla 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne
primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
Gu Zipinga s manželkou Li Qian, str. 150
- dňa 28. júla 2011 na mimoriadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva schválili poslanci predĺženie zmluvy Hokejovému klubu Dukla do konca roka 2011, str. 152
- v dňoch 5. až 8. augusta 2011 prebiehala aukcia voľných
bytov na sídlisku Juh, ktorých predaj Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 31.augusta 2011 neodsúhlasilo,
str. 154
- dňa 30. augusta 2011 si občania mesta Trenčín pietnym
aktom v lesoparku Brezina pri pamätníku pripomenuli 66.
výročie Slovenského národného povstania, str. 158
- dňa 29. septembra 2011 bol Mestským zastupiteľstvom
v Trenčíne schválený návrh o vypovedaní Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu v Trenčíne a dňom 1.
októbra 2011 začala plynúť trojmesačná výpovedná lehota,
aby Stavebný úrad v Trenčíne sa osamostatnil k 1. januáru
2012, str. 158
- dňa 24. septembra 2011 navštívil Mesto Trenčín podpredseda Vlády Slovenskej republiky a predseda koaličnej
strany Most – Híd Béla Bugár a počas pobytu navštívil taiwanskú spoločnosť AU Optronics a primátora Mesta
Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, str. 159
- dňa 30. septembra 2011 si prevzali pamätné medaily za
účasť v mierových misiách príslušníci ozbrojených síl
Chorvátska, Srbska a Maďarska pôsobiaci v mierových
jednotkách spolu so Slovákmi na trenčianskom Mierovom
námestí z rúk ministra obrany Slovenskej republiky Ing.
Ľubomíra Galka, str. 160
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- dňa 1. októbra 2011 oznámil primátor Mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček, že Mesto Trenčín týmto dňom prebralo
zimný štadión na Sihoti opätovne do svojej správy, str. 162
- dňa 5. októbra 2011 rokovalo v Trenčíne Predsedníctvo
Slovenskej národnej strany pod vedením svojho predsedu
Jána Slotu, na ktorom sa venovalo aktuálnym vnútropolitickým a zahraničnopolitickým otázkam, zaujalo stanovisko k aktuálnej domácej a zahraničnej politickej situácii,
venovalo sa októbrovej schôdzi parlamentu, venovalo
problematike pripravovaného štátneho rozpočtu a otváraiu
zákona o štátnom občianstve, reagovalo na aktuálnu situáciu s eurovalom, str. 163
- v nedeľu podvečer o 17,25 h dňa 9. októbra 2011 došlo k
strhnutiu trolejového vedenia na železničnom priecestí v
Trenčianskych Bohuslaviciach, spôsobené prechádzajúcim
žeriavom a auto sa do vedenia zamotalo. Život na železnici
sa zastavil. Prestalo premávať 16 vlakov a na staniciach v
Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a vo vlakoch uviazli
stovky cestujúcich z desiatich rýchlikov Ružín, Krivaň, Šarišan, str. 164
- dňa 11. októbra 2011 mladí filantropi svoju celoročnú prácu na netradičnej tlačovej besede pod názvom Reálni ľudia, skutočné projekty v priestoroch Centra seniorov
v Trenčíne, str. 166
- dňa 24. októbra 2011 sa uskutočnilo podujatie pod názvom
„Informačné fórum mladým ľuďom“, ktoré malo za
cieľ poradiť stredoškolákom a mladým uchádzačom o zamestnanie, ako začať vlastný biznis alebo si nájsť vhodné
zamestnanie, str. 169
- dňa 25. októbra 2011 darovala spoločnosť OU Optronics
s.r.o. šesť nových monitorov s uhlopriečkou 42 palcov
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Mestskej polícii v Trenčíne na zvýšenie sledovania kvality
monitorovania situácie v uliciach Trenčína, str. 171
dňa 25. októbra 2011 odovzdal primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček finančné ocenenie šiestim príslušníkom Mestskej polície v Trenčíne za príkladné plnenie služobných povinností, str. 172
dňa 3. novembra 2011 sa uskutočnila v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne oslava životného jubilea sto rokov
ich klientky pani Jolany Lukáčovej, ktorej sa zúčastnili
krajská prokurátorka JUDr. Viera Kováčiková, predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a s primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom, str. 177
dňa 3. novembra 2011 prerokovala Mestská rada v Trenčíne návrh na vykonanie zápisu do kroniky Mesta Trenčín za
rok 2010 a svojím uznesením č. 95/2011 ho vzala na vedomie, str. 178
v dňoch 21. do 25. novembra 2011 si mohli občania mesta
vyzdvihnúť potravinovú pomoc, ktorí mali na ňu nárok,
str. 181
dňa 11. novembra 2011 o 11,00 h sa na trenčianskom vojenskom cintoríne z prvej svetovej vojny z nahrávky rozozvučal „Zvon mieru“ z talianskeho mesta Rovereto, ktorým si Klub vojenských veteránov pri Zväze vojakov Slovenskej republiky a občania uctili obete oboch svetových
vojen „„Dňa vojnových veteránov“, str. 182
dňa 16. novembra 2011 sa konali pred budovou Mestského
úradu v Trenčíne oslavy 22. výročia „nežnej revolúcie“
v Trenčíne, str. 183
dňa 24. novembra 2011 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH veľ809

vyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike Pavla
Maratoviča Kuznecova, ktorý sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní čestných doktorátov dvom ruským profesorom na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, str. 185
- dňa 30. novembra 2011 Mesto Trenčín vyhralo súdny spor
s prevádzkovateľom Televízie Trenčín, spoločnosťou Slovakia okolo sveta Krajský súd v Trenčíne o zaplatenie
7.449,15 eúr ako zmluvnú pokutu z oneskorene uhradenú
faktúru za služby poskytnutie v roku 2009, str. 188
- dňa 13. decembra 2011 prijal a ocenil piatich výnimočných
ľudí Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, str. 192
- dňa 15. decembra 2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012,
str. 193

2) Ekonomicko-spoločenský život

- dňa 15. januára 2011 sa konalo výberové kolo na majstrovstiev Slovenska v mejkape na výstavisku Expo
v Trenčíne, str. 195
- dňa 26. januára 2011 sa uskutočnilo rokovanie klubu pobočky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
v Trenčíne za účasti primátorov Trenčianskeho kraja –
Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, Mesta Partizánske Mgr. Jozefa Božika, PhD., mesta Ilava Ing. Štefana
Daška a viceprimátorky mesta Bánovce nad Bebravou
Ing. Márie Hajšovej, PhD., str. 197
- dňa 3. februára 2011 bol otvorený v Trenčíne – Opatovej
prvý autosalón podľa koncepcie Audi v Európe. Symbo810
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lickú stuhu prestrihol riaditeľ spoločnosti Araver Ing. Jaroslav Závodský, str. 197
dňa 17. februára 2011 bola Mestská krytá plaváreň
uzavretá a odpojená od elektriny pre dlh 70 tisíc eúr
firme Komunal Energy, a.s., str. 199
odo dňa 1. marca 2011 začal proces preberania Mestskej
krytej plavárne Mestom Trenčín pod svoju správu od spoločnosti IB Správcovská, str. 204
od 1. marca 2011 bola zvedená nová autobusová linka č.
27 pre potreby zamestnancov AU Optronics v novom
priemyselnom parku v juhozápadnej časti mesta Trenčín,
str. 205
v dňoch 10. až 12. marca 2011 sa uskutočnil na výstavisku
Expo Centrum v Trenčíne 19. ročník výstavy „Beauty Forum Slovakia 2011“ za účasti takmer 150 domácich
i zahraničných vystavovateľov, str. 206
od 11. apríla 2011 začali občania a príležitostní návštevníci
platiť za používanie verejných toaliet v Trenčíne na Sládkovičovej ulici tridsať centov, str. 210
dňa 5. mája 2011 sa stretli zástupcovia pracovnej skupiny
Mesta Trenčín, ktorá sa zaoberá modernizáciou železničnej
trate a poslancov Mesta Trenčín s predstaviteľmi Železníc
Slovenskej republiky a projektantom modernizácie trate
v Trenčíne spoločnosťou Reming Consult, str. 211
v dňoch 12. a 13. mája 2011 sa konal na výstavisku Expo
Center Trenčín v poradí 13. ročník medzinárodného veľtrhu práce, ktorý zorganizovalo prostredníctvom siete Eures
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, str. 213
dňa 28. júna 2011 slávnostne otvorili fabriku na výrobu
LCD modulov za účasti predsedníčky Vlády Slovenskej
republiky Ivety Radičovej. Ide o najvýznamnejšiu investí811
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ciu v novodobej histórii Mesta Trenčín a o jednu z najväčších na Slovensku v objeme 191 miliónov eúr taiwanskou
spoločnosťou AU Optronics. Závod sa začal stavať v
priemyselnej zóne Bratislavská na jar 2010 a s veľkovýrobou začala firma v máji 2011, str. 215
dňom 1. júla 2011 začala šesť mesačná výpovedná lehota
prevádzkovateľovi Centra seniorov na Sihoti, str. 218
dňa 31. augusta 2011 bola slávnostne odovzdaná do užívania v areáli Správy ciest v Trenčíne na Brnianskej ulici
technika na zimnú a bežnú údržbu ciest, str. 220
dňa 11. októbra 2011 bol slávnostne otvorený 17. ročník
medzinárodného veľtrhu ELO SYS za osobnej účasti vedúceho kancelárie prezidenta Slovenskej republiky JUDr.
Milana Čiča, str. 221
v dňoch 10. do 24. októbra 2011 sa prezentovalo Mesto
Trenčín v Prahe na medzinárodnom festivale architektúry a
urbanizmu Architecture Week 2011, str. 222
od 11. do 14. októbra 2011 sa konal na trenčianskom výstavisku Expo Center 17. ročník veľtrh Elo Sys, ktorý sa
stal centrom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky,
elektroniky, energetiky a telekomunikácií, str. 225
v dňoch 10. a 11. novembra 2011 sa uskutočnil na výstavisku Expo Centrum 3. ročník veľtrhu práce „Job Forum“,
ktorý bol určený všetkým, ktorí hľadajú stálu prácu, prípadne brigádu bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracovné skúsenosti, str. 228

3) Kultúrno – spoločenský život

- dňa 4. januára 2011 odborná porota vyhodnotila fotografie,
ktoré boli zaslané do súťaže „Trenčiansky kraj inými očami“. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 237 čiernobielych a farebných fotografií od 42 autorov. Do kategórie
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„Život kolo nás“ bolo prihlásených 63 fotografií, do kategórie „Krajina“ 83 fotografií, do kategórie „Architektúra“ 45 fotografií a do kategórie „Reportážna fotografia“
38 fotografií, str. 228
dňa 4. januára 2011 sa uskutočnila v Posádkovom dome
Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom „Retro 2011“,
v ktorej išlo o výstavu úžitkových predmetov, ktoré už
stratili svoje opodstatnenie na používanie v domácnostiach
alebo na pracoviskách svojich užívateľov, str. 234
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
a Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne
uskutočnili v oktáve vianočných sviatkov „Trojkráľový
koncert“, v ktorom učinkovali spevácky zbor Piarisimo,
Detský spevácky zbor, Sláčikový orchester a Komorný orchester zložený z absolventov za dirigovania Aleny Piatkovej a Martina Holúbka, str. 229
do 9. januára 2011 mali možnosť návštevníci Domu umenie v Bratislave navštíviť výstavu výtvarných a literárnych
prác účastníkov už troch ročníkov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars – Skalka“,
str. 229
dňa 12. januára 2011 sa uskutočnila v priestoroch Posádkového klubu Trenčín vernisáž výstavy pod názvom „Moja pocta poštovej známke“ pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín filatelistu, recitátora, publi-cistu
a organizátora kultúrnych podujatí Iva Velikého, str. 230
v dňoch 22. a 23. januára 2011 sa uskutočnil na výstavisku
Expo Centrun v Trenčíne 14. ročník Medzinárodnej výstavy psov za účasti 250 plemien, str. 231
dňa 19. januára 2011 vypravili medzi čitateľov dve nové
knižky – prírodnú lyriku „Nebobelásky“ a druhé rozšírené
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vydanie próz „Pozbie-rané pri cestách“ ich autorka Katarína Hudecová, publicistka a novinárka Vlasta Henčelová a Silvia Havelková z Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach, str. 232
dňa 27. januára 2011 sa uskutočnila v obchodnom centre
Max v Trenčíne vernisáž výstavy prievidzkého výtvarníka
Romana Turcela pod názvom „Priestor pre Desatoro“,
str. 232
dňa 29. januára 2011 sa premietal v ArtKine Metro
v Trenčíne dlhometrážny film o výnimočnej ceste Divadla
z Pasáže do Spojených štátov pod názvom Chránené
územie, v ktorom hrali zdravotne postihnutí herci, str. 233
dňa 8. februára 2011 usporiadala Verejná knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne pre stredoškolskú mládež prednášku
psychologičky Mgr. Ivety Izraelovej pod názvom „Európsky deň bezpečného internetu“, ktorého úlohou bolo
zoznámiť prostredníctvom živého slova a video záznamov
stredoškolskú mládež a nových informačných technológiách na nepriaznivé dôsledky vplyvu internetu, najmä
v oblasti sexuológie, str. 235
v mesiaci február 2011 vystavoval kanadský Slovák Ondrej Miháľ v kine Moskva svoje fotografie pod názvom
„Úvahy v zrkadle času“, v ktorej priblížil život starších
ľudí vo Vojvodine, str. 235
dňa 10. februára 2011 usporiadala Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne prednášku Mgr. Ing. Jozefa Drgu pod názvom „História a súčasnosť astronómie
v Trenčíne“, str. 236
dňa 11. februára 2011 sa uskutočnila prezentácia básnickej
prvotiny Mgr. Zuzky Laurenčíkovej pod názvom „Básničky zo Zuzkinej poličky“ str. 236
814

- dňa 18. februára 2011 sa uskutočnila v Galérii M . A. Bazovského v Trenčíne vernisáž výstavy umeleckej aj manželskej dvojice Viery Žilinčanovej a Michala Jakabčica
pod názvom „Ostrovy imaginácie“, str. 237
- dňa 23. februára 2011 sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici
Michala Rešetku obvodné kolo 44. ročníka Festivalu
umeleckého prednesu poézie a prózy, str. 238
- dňa 24. februára 2011 uskutočnila Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v rámci cyklu „Poznávajme
Trenčanov“ prednášky doc. RNDr. Mgr. Petra Chrastinu, PhD. pod názvom „Bitka pri Trenčíne v roku 1708
(Hámre)“ a „Strava vojakov počas napoleonských vojen“,
str. 238
- dňa 25. februára 2011 v Malej galérii Dora sa uskutočnila
vernisáž výstavy Evy Mišákovej – Ábelovej a jej dcéry
pod názvom „Malé a ešte menšie obrázky“, str. 239
- dňa 1. marca 2011 sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Michala Rešetku stretnutie čitateľov s populárnou televíznou
moderátorkou, scenáristkou a spisovateľkou Emou Tekelyovou, str. 239
- dňa 3. marca 2011 sa uskutočnila vernisáž ôsmich mladých
slovenských výtvarníkov Juraja Tomana, Lucie Horňákovej, Michala Gogoru, Mareka Halazsa, Petra Horňáka, Radoslava Ondrišáka, Natálie Okolicsnayovej
a Pavly Pádivej pod názvom „Legenda o Omarovi
a Fatime“, str. 240
- dňa 8. marca 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu
prednášku Daniely Dúbravkovej a Kataríny Kočudákovej na tému „Zbaľ sa a poď do Číny“, str. 240
- v dňoch 18. februára do 13. marca 2011 vystavovali vo výstavných priestoroch Trenčianskeho múzea študenti kated815
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ry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných
umení z Bratislavy výstavou pod názvom „Uhol pohľadu“, str. 240
dňa 14. marca 2011 sa uskutočnila v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“ beseda s cestovateľkou RNDr. Antóniou Dvoranovou o jej postrehoch z pobytu ostrovného
štátu na severe Európy – Islande, str. 241
dňa 18. marca 2011 sa uskutočnila v mestskej veži vernisáž výstavy veľkého nadšenca amatérskej maliarskej tvorby Emiliána Cvengroša pod názvom „Rušeň vo veži“,
str. 242
dňa 18. marca 2011 vystavovali za oknami knižnice Posádkového klubu v Trenčíne fotografie dvoch jubilujúcich
šesťdesiatnikov Štefana Majtána a Jaroslava Matejčeka,
str. 243
dňa 23. marca 2011 v Banskej Bystrici vyhodnotili celoslovenskú súťaž o „Najkrajší kalendár Slovenska na rok
2011“ a „Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2010“
a „Propagačný materiál o Slovensku za rok 2010“,
v ktorej Trenčiansky samosprávny kraj získal prvé ceny
v kategórii „nástenné kalendáre“ a v kategórii „propagačné
materiály“, str. 243
dňa 28. marca 2011 bol otvorený 12. ročník celoslovenského projektu s mottom „Knižnice pre všetkých“ vystúpením Kataríny Koščovej, str. 244
dňa 29. marca 2011 uskutočnila Verejná knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne podujatie pod názvom „Literárna
a publicistická činnosť Iva Velikého“ pri príležitosti nedožitých sedemdesiatich narodenín Iva Velikého, str. 244
dňa 31. marca 2011 usporiadala Verejná knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne v Základnej škole Trenčín, Novome816
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ského ulica besedu so spisovateľkami Silviou Havelkovou
a Denysou Križanovou o knižke pod názvom „Školienkine dobrodružstvá“, str. 246
dňa 31. marca 2011 sa uskutočnilo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne 5. ročník stretnutie spisovateľov
a literátov s blízkym vzťahom k Trenčínu, str. 246
dňa 1. apríla 2011 sa uskutočnilo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne podujatie „Noc s Andersenom“,
str. 247
dňa 9. apríla 2011 sa uskutočnil v Art Centrum Synagóga
15. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej tvorby „Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“, str. 247
v mesiaci apríl a máj 2011 sa uskutočnila Trenčianska hudobná jar, str. 249
v dňoch 10. až 12. apríla 2011 sa v Békéšskej Csabe uskutočnilo „Medzinárodné stretnutie básnikov“, ktorého sa
zúčastnili zástupcovia Verejnej knižnice Michala Rešetku
v Trenčíne, ktorí sa prezentovali veršami Jána Maršálka
a Rudolfa Dobiáša, str. 249
dňa 14. apríla 2011b sa konala beseda s historikom Róbertom Letzom k jeho vydaným knihám „Odkaz živým“
a Draho milovaní, moji!“, str. 250
dňa 15. apríla 2011 uskutočnil dubnický umelec Jozef Vydrnák pri príležitosti svojho životného jubilea 50 rokov
autorskú výstavu pod názvom „Laudacio 2“ vo výstavných priestoroch mestskej veže v Trenčíne, str. 251
dňa 20. apríla 2011 sa uskutočnilo v Posádkovom klube
Trenčín podujatie pod názvom „Kultúrne pre kultúru“,
ktorým vyjadrili súbory, ktoré pracujú s deťmi a mládežou
v Kultúrnom centra Aktivity na sídlisku Juh svoju zmysluplnú činnosť, str. 252
817

-

-

-

-

dňa 27. apríla 2011 spisovateľ René Benda predstavil svoj
román „Moja studená vojna“, str. 253
dňa 4. mája 2011 sa uskutočnilo v Trenčíne seminárne
stretnutie venované významnému slovenskému prozaikovi,
dramatikovi, publicistovi, predstaviteľovi slovenskému
realizmu a zakladateľovi modernej slovenskej prózy Martinovi Kukučínovi, spojeného s vernisážou pod názvom
„Martin Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobežník“, str. 254
dňa 12. mája 2011 uskutočnilo Krajské centrum voľného
času v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny kraj vyhodnotenie stredoškolských časopisov, v ktorom prvé miesto
získal časopis „Rozhľad“ z Gymnázia Považská Bystrica,
na druhom mieste sa umiestnil časopis „Chameleón“ zo
Strednej odbornej školy Nové Mesto nad Váhom a na treťom mieste sa umiestnil časopis „Veget“ z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, str. 255
dňa 20. mája 2011 vyhlásili v Galérii Mikuláša Alexandra
Bazovského v Trenčíne víťazov jubilejného 30. ročníka
podujatia „Detský výtvarný a literárny Trenčín“,
str. 256
25. mája 2011 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku
v Trenčíne besedovali čitatelia so spisovateľom Jozefom
Banášom o jeho najnovšej knihe „Kód 9“, str. 257
dňa 27. mája 2011 vyhodnotili v Verejnej knižnici Michala
Rešetku v Trenčíne 9. ročník tradičnej literárnej súťaže
žiakov základných škôl „Píšem, píšeš, píšeme“, str. 258
dňa 28. mája 2011 sa v centre mesta Trenčín uskutočnilo
podujatie pod názvom „Trenčianske hradosti“ s podtitulom „Trenčianske hradosti, hraj sa v meste do sýtosti“,
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ktoré bolo výsledkom občianskej iniciatívy Trenčana žijúceho v Zamarovciach Mariána Rendeka, str. 261
dňa 1. júna 2011 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch
Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy pod názvom „Zabudnutá hudba – stratené nástroje“, str. 262
v dňoch 3. a 4. júna 2011 sa uskutočnilo kultové podujatie
multižánrový festival „Gympelrock“, str. 262
dňa 5. júna 2011 uskutočnil koncert piesní zozbieraných
v židovských getách a koncentračných táboroch, str. 263
dňa 11. júna 2011 sa uskutočnil v Trenčíne na Mierovom
námestí 31. ročník „Trenčianske folklórne slávnosti“,
str. 264
dňa 12. júna 2011 sa uskutočnila tradičná akcia Trenčianskej nadácie „Korzo“ na Mierovom námestí, str. 265
dňa 17. júna 2011 bol v Posádkovom klube Trenčín slávnostne otvorený 19. ročník „Art Film Fest“, str. 266
dňa 18. júna 2011 sa uskutočnila v Art Centrum Synagóga
vernisáž súťažnej fotografie 15. ročníka AMFO Trenčianskeho kraja, do ktorej sa prihlásilo celkom 112 autorov, ktorí do všetkých kategórií doručili 522 fotografií,
str. 268
dňa 22. júna 2011 sa uskutočnil 47. ročník tradičná medziškolskej a medzitriednej čitateľskej súťaže žiakov trenčianskych základných škôl pod názvom „Čítajme všetci –
čítanie je super“, str. 270
dňa 22. júna 2011 kvapkami vody rieky Moravy a rieky
Nitra symbolicky na cestu za čitateľmi novú publikáciu
pod názvom „Klenoty prírody Trenčianskeho kraja
a Zlínskeho kraja“ vystrojili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a ria819
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diteľ Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne PhDr. Antonín Sobek, str. 272
dňa 23. júna 2011 sa uskutočnil v refektári Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého kultúrno-historický seminár
pod názvom „Skalka pri Trenčíne – od histórie po záchranu“ pri príležitosti poriadaného medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars“, str. 273
dňa 25. júna 2011 sa konal na Štúrovom námestí 6. ročník
vodníckej párty, str. 274
dňa 7. júla 2011 bola na Mierovom námestí prezentovaná
výstava karikatúr „DarylGagle & Shootys“, ktorú realizovalo ako jednu zo svojich kultúrnych a vzdelávacích aktivít Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave, str. 276
dňa 4. septembra 2011 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúkla na letné mesiace dvojicu nových
výstav – výstavu českého sochára Igora Kitzbergera
a výstavu Súčasná ukrajinská grafika, str. 276
od dňa 7. do 10 júla 2011 sa konal festival „Bažant Pohoda“, str. 278
dňa 9. júla 2001 sa uskutočnila v reštaurácii Kabaka na
Matúšovej ulici v Trenčíne za účasti čitateľov a verejnosti
krstila svoj najnovší román „Vydať sa a zomrieť“ Barbora
Kardošová, str. 280
v dňoch 12. až 31. júla 2011 patrila výstavný priestor Art
Synagóga dvom výstavám a to samostatnej autorskej výstave Libuši Čtverákovej pod názvom „Farebné svety“
na prízemí a výstave „Z tvorby levických amatérskych
výtvarníkov“, v ktorej sa predstavili Gabriela Frečková,
Ing. Štefan Herczeg, PaedDr. Gabriela Nagyová, Helena Neviďanská a Mgr. Peter Pleva na poschodí, str. 281
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dňa 8. júla 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu
vernisáž výstavy pod názvom „Keď sme mali obchod“,
str. 282
dňa 12. júla 2011 sa uskutočnila v Katovom dome vernisáž
výstavy diel akademického maliara Jozefa Chovana, ktorá
niesla názov „Akty“ pri príležitosti 100. výročiu umelcovho narodenia, str. 284
v dňoch 15. až 26. júna 2011 sa uskutočnil v areáli Malej
a Veľkej Skalky 4. ročník medzinárodného výtvarnoliterárneho sympózia „Ora Et Ars – Skalka 2011“,
str. 287
v dňoch 25. do 29. júla 2011 sa uskutočnil 6. ročník Trenčianskych historických slávností, str. 288
v dňoch 30 a 31. júla 2011 sa uskutočnili na Trenčianskom
hrade „Hradné slávnosti, str. 290
dňa 3. augusta 2011 v trenčianskom Art Centra Synagóga
bola sprístupnená tradičná autorská výstava slovenských
a moravských výtvarníkov „Stretnutie – Setkání“,
str. 290
dňa 22. augusta 2011 otvoril Bohumil Hanzel s manželkou Katarínou novú Q-EX galériu a predajňu umeleckých
diel priamo v centre mesta –pod mestskou vežou, str. 292
dňa 26. augusta 2011 výstavné priestory Art Centrum synagóga v Trenčíne sprístupnili na celoslovenskej vernisáži
výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2011, str. 295
v dňoch 27. a 28. augusta 2011 sa uskutočnil Na trenčianskom výstavisku Expo Centrum Trenčín 8. ročník medzinárodnej prehliadky „Kôň“, str. 298
v dňoch 1. až 4. mája 2011 na Mierovom námestí premietal filmové predstvenia „Bažant Kinematogra“, str. 299
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dňa 2. septembra 2011 sa uskutočnila v Katovom dome
vernisáž výstavy obrazov koláží, kresieb a grafiky výtvarníčky Drahoslavy Burďákovej, členky amatérskeho združenia výtvarníkov z Uherského Hradišťa, str. 300
dňa 6. septembra 2011 Posádkový klub Trenčín usporiadal
vo svojich výstavných priestoroch reprezentačnú výstavu
svojich klubov, str. 301
dňa 8. septembra 2011 sa uskutočnila vernisáž výstavy
významného českého maliara Františka Romana Dragouna, str. 302
dňa 8. septembra 2011 Klub Omega oslávil svoje pätnáste
výročie svojej činnosti, str. 304
dňa 9. septembra 2011Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne uskutočnila dvojicu nových výstav českého výtvarníka Jiří Kubového a sochára Martina Lettricha, str.
v dňoch 15. až 18. septembra 2011 v kine Hviezda sa
uskutočnil 17. ročník medzinárodného festivalu monodrámy s názvom „Sám na javisku“, str. 307
dňa 16. septembra 2011 ožilo Mierové námestie 25. ročníkom tradičným mestským festivalom „Pri trenčianskej
bráne“, str. 308
dňom 19. septembra 2011 bola sprístupnená v mestskej
veži v Trenčíne výstava odevného dizajnu pod názvom
„Súhry“, pripravenú učiteľmi a študentmi Strednej umeleckej školy v Trenčíne, str. 309
dňa 20. septembra 2011 bolo slávnostne otvorené pracovisko pobočky Verejnej knižnice M. Rešetku v Opatovej nad
Váhom, str. 310
dňa 21. septembra 2011 pripravila Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pre milovníkov poznávania cu822
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dzích krajín stretnutie s cestovateľkou Mgr. Antóniou
Dvoranovou, učiteľkou zemepisu na Základnej škole Dlhé
Hony v Trenčíne, ktorá počas letných prázdnin pokorila
významné ázijské krajiny – Čínu, Nepál a Indiu, str. 310
v dňoch 24. do 25. septembra 2011 patril Trenčín džezu a
to 18. ročníku „Jazz pod hradom“, v ktorom si občania
a priaznivci džezu pripomenuli 20. založenia trenčianskej
formácie Aurélius Q, str. 311
dňa 1. októbra 2011 bola verejnosti predstavená v trenčianskej Galérii Q-EX pri mestskej veži najnovšiu kniha
mladej autorky Eriky Ridziovej „Vyššie je už iba nebo“,
str. 316
dňa 30. septembra 2011 v Art Centre Synagóga otvorili 17.
ročník „Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“, str. 318
Kultúrno-umelecký projekt „Krása v nás a okolo nás“
odštartovala v Katovom dome dňa 5. októbra 2011 vernisáž výstavy obrazov Jany Vozárikovej a výstavy fotografií Juliany Vozárikovej, str. 321
dňa 9. októbra 2011 sa začala séria podujatí tradičného festivalu vážnej hudby Trenčianska hudobná jeseň 2011,
str. 321
dňa 13. októbra 2011 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne vernisáž 48. ročníka výstavy fotografií členov fotoskupiny „Méta 2011“,
str. 322
dňa 25. a 26. novembra 2011 sa uskutočnil 1. ročník Pohoda Indoor Camping Festival v priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Centrum, str. 323
dňa 30. septembra 2011 sa stretli na Trenčianskom hrade
členovia Asociácie európskej siete miest mieru, str. 325
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dňa 11. októbra 2011 besedovala vo Verejnej knižnici M.
Rešetku v Trenčíne s mladými čitateľmi spisovateľka
Gabriela Futová, str. 327
dňa 14. októbra 2011 boli vyhlásené v Trenčíne výsledky
celoslovenskej výtvarnej súťaže žiakov pod názvom „Figurálna tvorba“, str. 328
dňa 14. októbra 2011 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch Trenčianskeho múzea vernisáž autorskej výstavy
Jána Hubinského pod názvom „... a vice versa ...“,
str. 329
od 18. októbra 2011 Kultúrno-informačné centrum
v Trenčíne od sídli na Mierovom námestí v priestoroch
bývalej lekárne, v ktorej dostala miesto aj mestská klubovňa po rekonštrukcii spomínaných priestorov, str. 330
dňa 21. októbra 2011 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne výstava trenčianskeho umeleckého
fotografa publicistu a lekárnika PhMr. Jána Halašu pri
príležitosti jeho 30. výročia úmrtia a akademického maliara Imra Weinera - Kráľa pri príležitosti jeho 11. výročia
narodenia, str. 332
dňa 20. októbra 2011 v Galérii Q-EX na Sládkovičovej
ulici sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy sochára
Štefana Poláka, pri ktorej sa uskutočnilo odhalenie bronzovej plastiky umiestnenej pred vchodom galérie. Bronzová socha predstavuje nezvykle štylizovanú postavu
s maskou skrývajúcou autorov portrét, ktorému dali meno
„Čuril“, str. 337
dňa 26. októbra 2011 sa predstavil čitateľom spisovateľ
Viliam Klimáček vo Verejnej knižnici Michala Rešetku
v Trenčíne svoju knihu „Horúce leto 68´“, str. 338
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dňa 28. októbra 2011 sa konal 8. ročník súťaže Miss
Trenčín 2011 v Posádkovom klube Trenčín. Tohtoročnou
víťazkou stala dvadsaťročná Nikoleta Jankovičová
z Nového Mesta nad Váhom, str. 340
dňa 28. októbra 2011 bola odhalená pamätná tabuľa trenčianskemu rodákovi - lekárovi, vedcovi a spisovateľovi
prof. MUDr. Ivanovi Englerovi, PhD., str. 343
dňa 27. októbra 2011 sa uskutočnilo v kine Hviezda spomienkové podujatie pri príležitosti 410. výročia prvej písomnej pamiatky o rodine Štúrovcov a 155. výročia úmrtia
Ľudovíta Štúra, str. 344
v dňoch 28. a 29. októbra 2011 sa konala na trenčianskom
výstavisku Expo Centrum výstava Jahrada, str. 345
dňa 4. novembra 2011 sa uskutočnila v mestskej veži
v Trenčíne vernisáž výstavy členov Spoločnosti rozvinutej fantázie – Sporofa rezbára Jána Ferianca, umelkyne
práce s drôtom Evy Feriancovej, rezbára Ľuboa Straku a
inzitnej maliarky Jany Jankovskej pod názvom „Krása
dreva, drôtu a maľby“, str. 346
dňa 4. novembra 2011 vernisáž výstavy Fotoklubu Považie v Katovom dome v Trenčíne, str. 346
dňa 11. novembra 2011 sa uskutočnila v Barborinom paláci Trenčianskeho hradu vernisáž výstavy „História 71.
drotárskeho pešieho pluku – Pevní vo vernosti“, str. 347
23. novembra 2011 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho
samosprávneho kraja uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom
z oblasti kultúry „Za osobitný prínos k rozvoju kultúry
Trenčianskeho kraja“, „Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa“, „Za tvorivý čin roka“,
str. 350
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25. novembra 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu
vernisáž z výberu tvorby za posledných päť rokov Rudolfa
Moška pri príležitosti jeho 85. narodenín. K celoživotnému dielu mu blahoželal aj primátor Mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček, str. 357
dňa 29. novembra 2011 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne beseda so spisovateľom
Gustavom Murínom o jeho najnovšej knihe „Mafia na
Slovensku“ a doterajšej literárnej tvorbu, str. 357
dňa 1. decembra 2011 sa uskutočnila konferencia pri príležitosti 80. výročia činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika,
str. 358
dňa 2. decembra 2011 vyhodnotenie 19. ročníka autorskej
literárnej súťaže Jozefa Braneckého v próze a poézii pod
názvom „Keď sa studňa s dažďom zhovára“, str. 361
dňa 2. decembra 2011 sa začalo podujatie „Čaro Vianoc
pod hradom“, str. 359
dňa 5. decembra 2011 prišiel na Mierové námestie Mikuláš
a rozsvietil vianočný strom, str. 360
dňa 9. decembra 2011 sa uskutočnila v Galérii Miloša
Alexandra Bazovského autorská výstava diel akademického maliara Miloša Šimurdu, str. 364
dňa 10. decembra 2011 Trenčianske hradné divadlo uskutočnilo v sále kina Hviezda premiéru divadelného predstavenia hry Júliusa Barč – Ivana „Malka“, str. 367
dňa 13. decembra 2011 v programe pod názvom „Vianoce
v Aktivity“ vstúpilo 220 detí a mladých ľudí z Kultúrneho
centra Aktivity, str. 367
26. decembra 2011 na Štefana sa konal koncert v kostole
piaristov, v ktorom vystúpil Trenčiansky komorný orchester
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so Speváckym zborom Ilegal Chorus z Brna s „Českou vianočnou omšou“ od Jána Jakuba Rybu, str. 360
- dňa 15. decembra 2011 sa uskutočnila vianočná akadémia
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne spojené s oslavou
tridsiateho výročia nového názvu folklórneho súboru Véna,
str. 369
- dňa 21. decembra 2011 Trenčianska nadácia odovzdala už
po siedmykrát knihy 189-tim deťom z rodín v sociálnej núdzi, str. 372
- dňa 27. decembra 2011 vystúpila trenčianska kapela „Bez
ladu a skladu“ na spomienkovom koncerte „Drahý Václav“ v Bratislave, str. 373

4) Školstvo a vzdelávanie

- od 15. januára do 15. februára 2011 sa konal zápis budúcich
prvákov do základných škôl, str. 374
- v mesiaci január 2011 uviedla Slovenská zdravotnícka univerzita v priestoroch Fakulty mechatroniky Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v mestskej časti Trenčín –
Záblatie univerzitné vedecko-výskumné pracovisko
s lineárnych urýchľovačom, ktoré bude slúžiť k výučbe personálu rádioterapie pomocou urýchľovačov nabitých častíc,
výchove expertov v radiačnej ochrane a a na expertíznu
činnosť, str. 374
- dňa 19. januára 2011 sa uskutočnila tlačová konferencia na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, na ktorej bola
poskytnutá informácia o otvorení Centra excelentnosti pre
keramiku, sklo a silikátové materiály na akademickej pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, str. 374
- dňa 4. februára 2011 uskutočnila na Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka prvá vedecká konferencia pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou pod heslom
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„Aktuálne otázky politiky“. Garantom konferencie bolo
celouniverzitné pracovisko – študijný program Politológie,
str. 376
dňa 11. februára 2011 bola sprístupnené v trenčianskej
mestskej veži výstava pod názvom Figurálna tvorba 2010,
na ktorej boli vystavené najlepšie práce celoslovenskej výtvarnej súťaže vo mladých ľudí vo veku od 10 do 19 rokov,
str. 378
dňa 9. marca 2010 sa uskutočnila vo vestibule Obvodného
úradu v Trenčíne výstava výtvarných prác žiakov 26. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“,
str. 380
dňa 9. marca 2011 sa zúčastnili žiaci 9. ročníka základných
škôl na celom Slovensku overovania svojich vedomostí zo
slovenského jazyka a literatúry a matematiky „Monitor“,
str. 387
dňa 10. marca 2011 večerným koncertom troch školských
speváckych zborov v úplne zaplnenom kostole piaristov, sv.
Františka Xaverského, ktorým vyvrcholilo dvanáste tradičné stretnutie mládežníckych speváckych zborov Školského
speváckeho zboru Piaristického lícea Stanislava Konarského z Krakowa – Poľsko, Dievčenského speváckeho zboru
Diecézneho klasického gymnázia z Lubľjane - Slovinsko
a Školského speváckeho zboru Piarissimo Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína – Slovensko, str.
388
v dňoch 2. – 4. marca 2011 sa konala v Kyjeve v Paláci
pionierov a mládeže druhá medzinárodná výstava – prezentácia „Súčasné študijné inštitúcie – 2011“, ktorej sa zúčastnili študenti Dopravnej akadémie v Trenčíne, str. 391
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- v mesiaci september 2009 dalo Mesto Trenčín do správy
objekt kina Hviezda do správy Základnej umeleckej školy
Karola Pádivého v Trenčíne, str. 393
- dňa 28. marca 2011 v priestoroch Galérie Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíne sa stretli vybraní pedagógovia zo
škôl a školských zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde boli ocenení pri príležitosti Dňa
učiteľov ďakovnými listami za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu, str. 396
- dňa 28. marca 2011 pri príležitosti „Dňa učiteľov“ prijal
primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dvanásť
pedagógov zo škôl spravovaných Mestským úradom
v Trenčíne, t.j. materských a základných škôl a základnej
umeleckej školy, str. 399
- v dňoch 30. marca až 1. apríla 2011 sa uskutočnil 6. ročník
výstavy „Učeň – Stredoškolák“, str. 401
- dňa 30. marca 2011 vzdal hold práci učiteľom stredných
škôl Krajský školský úrad v Trenčíne, str. 403
- od 27. do 31. augusta 2011 dopravní policajti organizovali
na Základnej škole Trenčín, Kubranská ul. a Základnej škole Trenčín, Hodžova ul. dopravno-preventívnu akciu,
v ktorej sa do cestnej kontroly zapájali aj školáci, str. 405
- v dňoch 26. až 29. apríla 2011 sa Mesto Trenčín stalo hostiteľom účastníkov 33. ročníka celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti, str. 405
- dňa 28. apríla 2011 sa na Strednej priemyselnej škole Emila
Belluša v Trenčíne uskutočnil 33. ročník stredoškolskej odbornej činnosti, str. 409
- dňa 28. apríla 2011 sa konalo v Žiline finále olympiády
„Mladý účtovník“, v ktorej prvenstvo získal študent Ob829
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chodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne Ján Balaj,
str. 415
dňa 4. mája 2011 začal posledný z mítingov medzinárodného projektu „Zdravá európska škola prostredníctvom
zdravotníckych kompetencií“ v rámci programu „Comenius – multilaterálne školské partnerstvá“ na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, str. 416
dňa 19. mája 2011 v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo krajské kolo súťaže
„Môj nápad pre región“, zameranej na podporu a rozvoj
štúdia cestovného ruchu na stredných školách, str. 423
dňa 19. mája 2011 vyvrcholili v Posádkovom klube oslavy
slávnostnou akadémiou pri príležitosti 50. výročia Základnej školy Trenčín, U. Dlhé Hony, str. 425
dňa 30. mája 2011 priniesla Televízia Markíza v Televíznych novinách, že školskí inšpektori zakázali maturovať
158 študentom na Súkromnej strednej odbornej škole v
Trenčíne pre podozrenie z kupovania maturít, str. 428
dňa 1. júna 2011 mali všetky deti do 15 rokov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí voľný vstup na mestskú vežu,
str. 429
dňa 14. júna 2011 sa uskutočnila slávnostná detská konferencia o vode pod názvom „Daj si vodu z vodovodu“ za
účasti zástupcov z dvanástich základných škôl Trenčianskeho okresu 5. až 9. postupného ročníka, str. 429
dňa 23. júna 2011 Mesto Trenčín ocenilo detské osobnosti
mesta za školský rok 2010/2011 z oblasti kultúry, vedomostí a športu, str. 431
dňa 27. júna 2011 sa uskutočnilo na Základnej škola Trenčín, Kubranská ul. vyhodnotenie 16. ročníka súťaže
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v tvorbe školských časopisov na základných školách Trenčianskeho okresu, str. 433
študent Gymnázia Ľ. Štúra Peter Kosec na 42. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olympiády získal bronzovú medailu, str. 434
dňa 31. augusta 2011 Fakulte mechatroniky Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka skončila akreditácia v jedinom študijnom odbore. Chýbal im garant, pretože nového fakultou
navrhnutého akreditačná komisia neschválila, str. 435
dňa 5. septembra 2011 do nového školského roka
2011/2012 do trenčianskych základných škôl nastúpilo
4.113 žiakov, čo je o 24 žiakov viac ako v minulom školskom roku 2010/2011, str. 437
dňa 5. septembra 2011 bola otvorená na Materskej škole
Trenčín, Ul. Niva o jednu triedu viac z dôvodu nárastu
predškolákov, str. 438
dňa 19. septembra 2011 Posádkový dom v Trenčíne bol
miestom slávnostného otvorenia nového 15. ročníka akademického roka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, str. 439
dňa 29. septembra 2011 si mohli ako prví pozrieť študenti
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne prvé digitálne prenosné planetárium v strednej Európe, str. 445
dňa 20. októbra 2011 odovzdali sedemdesiatim slovenským
školám titul „Zelená škola“, teší, že certifikát získala aj
Malotriedna základná škola v Trenčíne – Opatovej, str. 448
v dňoch 18. až 20. októbra 2011 v Kyjeve sa zúčastnila Dopravná akadémia v Trenčíne výstavy „Inovatika“, str. 449
dňa 16. novembra 2011 v Posádkovom klube Trenčín si na
slávnostnej akadémii pripomenula Stredná priemyselná škola Beluša v Trenčíne svoje už 50. výročie činnosti, str. 450
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- dňa 24. novembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Akademickej obce Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka pri príležitosti 90. výročia narodenia Alexandra
Dubčeka, str. 453

5. Telesná výchova a šport
- dňa 19. januára 2011 Mestský úrad v Trenčíne zverejnil
-

-

-

štatistické údaje o využívaní školských areálov základných
škôl v Trenčíne, str. 456
k dňu 1. február 2011 abdikoval Eduard Hartman na post
generálneho manažéra Hokejového klubu Dukly Trenčín.
Predstavenstvo klubu dňa 26. januára 2011 jednomyseľne
rozhodlo, že novým generálnym manažérom Hokejového
klubu Dukly Trenčín sa stal bývalý trenčiansky hráč Andrej Kollár, str. 457
dňa 6. februára 2011 odohral AS Trenčín prípravné stretnutie počas návštevy Veľkej Británie s rezervou hostiteľov
Wigan Athletic, str. 458
dňa 20. februára 2011 v záverečnom kole hokejovej Slovnaft extraligy, domáca Dukla Trenčín prehrala s Nitrou 1:2,
str. 459
dňa 25. februára 2011 sa stretli v Sokolovni členovia Telovýchovnej organizácie Sokol v Trenčíne, aby si pripomenuli 20 ročné obdobie obnovenej činnosti Sokola
v Trenčíne, str. 450
v dňoch 26. a 27. februára 2011 sa v Budapešti konal 12.
ročník „Budapest Tatami Cup“, na ktorom sa zúčastnili
aj mladí členovia Real teamu Trenčín a z Maďarska si priniesli celkom päť medailí, str. 466
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- dňa 26. februára 2011 sa končila najvyššia slovenská súťaž
vo florbale mužov po 22 kolách základnej časti a jej víťazom sa stali hráči ŠK 1. FBC Trenčín, str. 466
- dňa 21. februára 2011 bola zatvorená mobilná ľadová plocha okolo vodníka Valentína na Štúrovom námestí, str. 467
- dňa 26. februára 2011 na 12. ročníku Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v halovom veslovaní
v Banskej Bystrici skončil Juraj Oravec z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na 3.
mieste, str. 469
- dňa 6. marca 2011 juniori Dukly Trenčín porazili v rozhodujúcom piatom zápase juniorov Nitry 2:1 po nájazdoch a
postúpili medzi štyri najlepšie tímy a upravili stav série na
3:2, str. 470
- dňa 9. marca 2011 sa uskutočnil rozhodujúci a posledný
siedmy hokejový zápas medzi Slovanom Bratislava
a Duklou Trenčín v sezóne 2010/2011 sa v Bratislave,
v ktorom Dukla Trenčín vyhrala 4:3, str. 470
- dňa 17. marca 2011 zúčastnil v Havířove trenčiansky klub
Laugaricio medzinárodný turnaj stredoeurópskeho pohára
v karate mládeže, z ktorého si priniesli mladí karatisti 17
medailí, str. 474
- dňa 18. marca 2011 na trenčianskom zimnom štadióne padlo rozhodnutie, že Dukla Trenčín v boji s Košicami semifinálový súboj prehrala 5:1 a teda do finále play-off postúpili
Košice, str. 474
- dňa 9. apríla 2011 sa uskutočnili v Trenčíne majstrovstvá
Slovenska v silovom trojboji mužov, žien a masters,
str. 479
- v dňoch 16 a 17. apríla 2011 na Medzinárodnom turnaji
Ostrava karate open 2011 sa zúčastnilo v ostravskej špor833
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tovej hale cez 250 pretekárov z Poľska, Slovenska a Českej
republiky, medzi nimi aj mladí karatisti z trenčianskeho
klubu Laugaricio, z ktorého priniesli štrnásť medailí,
str. 481
v dňoch 16. a 17. apríla 2011 sa v Pobedime konali Majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kolkoch. Najviac kovov si
na svoje konto pripísali kolkári z Trenčína, str. 482
dňa 17. apríla 2011 vo štvrtom finálovom zápase padlo rozhodnutie, že florbalisti 1. FBC Trenčín získali majstrovský
titul víťazstvom nad družstvom Hurikanu Bratislava,
str. 485
dňa 18. apríla 2011 odovzdal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH pretekársky kajak pre Centrum olympijskej prípravy, ktoré pôsobí pri Športovom gymnáziu v Trenčíne, str. 487
dňa 18. apríla 2011 si prebrali Pamätné listy z rúk primátora Mgr. Richarda Rybníčka najlepší športovci mesta
Trenčín za výbornú reprezentáciu mesta v minulom roku
2010, str. 487
dňa 23. apríla 2011 si AS Trenčín víťazstvom 2:1 nad posledným družstvom z Púchova zabezpečilo účasť v Corgoň
lige, str. 491
od 29. apríla 2011 organizátori majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji umožnili občanom Trenčína sledovať na
veľkoplošnej obrazovke na Mierovom námestí ich priebeh,
str. 493
dňa 1. mája 2011 stali na 45. Majstrovstvách Slovenskej
republiky v Trenčíne vo dvojhrách Jarolím Vícen zo Spojov Bratislava a Monika Fašungová z domáceho tímu
CEVA Trenčín, str. 494
834

-

-

-

-

v dňoch 14. a 15. mája 2011 piaty ročník stolnotenisového
turnaja organizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Trenčíne v spolupráci so
stolnotenisovým oddielom TJ Kubran Trenčín pri príležitosti 66. výročia oslobodenia mesta Trenčín. Víťazkou a aj
držiteľkou putovného pohára sa stala slovenská reprezentantka Soňa Hudecová z Trenčianskej Teplej, str. 496
dňa 21. mája 2011 sa v Dome umenia v Piešťanoch konali
majstrovstvá Slovenska v kulturistike žien, fitness žien
a mužov a bodyfitness. V kategórii bodyfitness stala majsterkou republiky Trenčianka Adela Ondrejovičová,
str. 496
slovenský reprezentant a člen FC Južanka Trenčín Filip
Kratina vybojoval striebornú medailu na majstrovstvách
sveta v Rakúsku, v tlaku na lavičke, str. 497
dňa 25. mája 2011 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček hráčov a vedenie futbalového klubu AS
Trenčín, vedené generálnym manažérom klubu Mgr. Róbertom Rybníčkom, aby tak ocenil viacročné úsilie futbalistov na ceste medzi najlepšie futbalové kluby do Corgoň
ligy, str. 498
v mesiaci máj 2011 na prestížnom futbalovom turnaji hráčov do 19 rokov „Copa Amsterdam 2011“ bol AS Trenčín najväčším prekvapením, str. 499
v dňoch 28. a 29. mája 2011 sa konali na parkovisku pri
Obchodnom centre C Laugaricio medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky „Scooter – GP 2011“, str. 500
dňa 29. mája 2011 sa uskutočnil v lokalite kiosku lesoparku Brezina ďalší ročník tradičného behu „Beh trenčianskou Brezinou“ za účasti 145 bežcov z celého Slovenska,
str. 501
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od 3. do 5. júna 2011 sa konal v Opatovskej doline 9. ročník motozrazu Klubu Black Kings, str. 502
v dňoch 6. a 7. júna 2011 sa v Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu v Senci konalo finále
13. ročníka školských majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok základných škôl „Mc Donald´s Cup
2010/2011“, do ktorého sa zapojilo takmer sedemdesiattisíc žiakov z 550 základných škôl. Vo veľkej konkurencii
nakoniec zvíťazili futbalisti zo Základnej školy na Hodžovej ulici v Trenčíne, str. 504
dňa 16. júna 2011 hokejisti Bostonu Bruins získali v noci
zo stredy na štvrtok Stanleyho pohár a nad hlavu ho ako
prvý zdvihol slovenský kapitán Zdeno Chára, str. 505
počas víkendu 4. a 5. júna 2011 juniori 1. FBC Trenčín obhajovali v Dolnom Kubíne majstrovský titul spred roka.
Vo finále zvíťazili nad ATU Košice 5:4, str. 506
dňa 19. júna 2011 oslávil pivno-turistický pochod „Kukanova desina“ svoje dvadsiate výročie, str. 509
dňa 25. júna 2011 na Majstrovstvách Európy v bodyfitness
pretekárka fitnescentra P+D Jarábek Trenčín Adela Ondrejovičová, získala bronzovú medailu, str. 511
v dňoch 30. júna až 1. júla 2011 sa na Majstrovstvách
Slovenskej republiky Hasičského a záchranného zboru
konaných v Banskej Bystrici sa najlepšie darilo hasičom
z Trenčína, str. 512
dňa 4. júla 2011 vypovedalo Mesto Trenčín zmluvu o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna Hokejovému
klubu Dukla Trenčín ku dňu 1. august 2011, str. 512
dňa 3. júla 2011 súťažilo viac ako osemdesiat jazdcov na
20. ročníku jazdeckých parkúrových pretekoch v Trenčíne
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– Nozdrkovciach O Cenu Mesta Trenčín a o Pohár Moravsko – Slovenského partnerstva, str. 514
- dňa 20. júla 2011 sa uskutočnilo podujatie „Meč Matúša
Čáka“, ktorého sa zúčastnilo jedenásť strongmanov, ktorí
absolvovali päť náročných disciplín – dvíhanie nápravy,
dvíhanie áut na konštrukcii, prevracanie pneumatiky 150
kg ťažkým mečom a dvíhanie betónových gulí, str. 515
- v noci z 12. na 13. júla 2011 neznámy páchateľ poškodil
optický kábel nového inštalovaného kamerového systému,
str. 516
- od 18. do 24. júla 2011 trvali v centre mesta Trenčianske
športové dni, ktoré sa odohrávali pieskovom ihrisku, ktoré
vytvorili v strede Mierového námestia, str. 517
- v sobotu dňa 23. júla 2011 viac ako 4.000 hokejových fanúšikov privítalo v Trenčíne na Mierovom námestí hokejistu a kapitána Boston Bruins Zdena Cháru a Stanleyho
pohár, str. 518
- dňa 25. júla 2011 sa uskutočnilo na Ostrove tretie kolo európskeho šampionátu vznášadiel. Pretekov sa zúčastnilo 41
jazdcov z desiatich európskych krajín, str. 519
- v dňoch 22. júla do 4. augusta 2011 rozložil v Trenčíne
svoj tréningový stan ruský hokejový klub Spartak Moskva,
str. 520
- Víťazmi turnaja Hotel Sitno Cup - Memoriál Júliusa
Moru vo Vyhniach, ktorý bol zároveň medzinárodnými
majstrovstvami Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke, sa stali chlapci ATC Trenčín COP a dievčatá
VK Doprastav Bilíkova Bratislava, str. 528
- dňa 7. septembra 2011 tragicky zahynul pri leteckej nehode, spoločne so svojimi spoluhráčmi z ruského klubu Lo837
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komotiv Jaroslavľ slovenský hokejista Pavol Demitra,
str. 528
dňa 15. septembra 2011 sa v Trenčíne celé Slovensko sa
lúčilo s hokejistom Pavlom Demitrom, str. 531
dňa 16. septembra 2011 sa uskutočnilo 1. kolo Tipsport extraligy v pietnej atmosfére na zimnom štadióne v Trenčíne
s družstvom Banskej Bystrice, keď sa fanúšikovia kyticami
kvetov vhodených na ľad rozlúčili s Pavlom Demitrom,
str. 535
v dňoch 9. do 11. septembra 2011 zúčastnili zverenci trénerského dua Erik Gábor a Jozef Socha na medzinárodnom
turnaji do 18 rokov Euro Volley Cup 2011 v talianskom
Bari , kde obsadili v konkurencii ôsmich tímov podobne
ako pred rokom tretie miesto.
dňa 1 októbra 2011 sa uskutočnilo športové podujatie
8. ročník Inoveckého výbehu, str. 540
dňa 7. októbra 2011 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček družstvo starších dorasteniek Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín, vedené prezidentom klubu
Jánom Bakošom a trénerkou Petrou Botcherovou, ktoré
v máji 2011 získalo na „Final Four“ v Michalovciach titul
majsteriek Slovenskej republiky, str. 541
dňa 22. októbra 2011 na 39. ročníku bežeckého podujatia
„Memoriál Ing. Ľ. Košeckého“ v Trenčianskych Tepliciach boli úspešní pretekári z Trenčína, str. 545

6. Náboženský a cirkevný život
- dňa 11. februára 2011 vyslúžili hospitalizovaným odsúdeným v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne
pri príležitosti 19. svetového dňa chorých, str. 546
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- dňa 20. februára 2011 na Skalke sa uskutočnila slávnostná
svätá omša pri príležitosti 90. výročia vymenovania prvých
slovenských biskupov Karola Kmeťka, Jána Vojtašáka
a Mariána Bláha po vzniku prvej Československej republiky, str. 547
- dňa 11. apríla 2011 boli prinesené do gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne relikvie sv. Cyrila s umiestnením v kaplnke sv. Anny, str. 553
- dňa 16. júla 2011 sa v historických priestoroch bývalého
benediktínskeho a neskôr jezuitského kláštora na Skalke pri
Trenčíne uskutočnila slávnostná vernisáž 4. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora et Ars –
Skalka 2011“, str. 554
- v mesiaci august 2011 sa dostal do finálovej fázy obnovy
Farský chrám Narodenia Panny Márie v Trenčíne, str. 558
- dňa 9. septembra 2011 sa uskutočnil na Mierovom námestí
v Trenčíne Mariánsky koncert a dňa 11. septembra 2011
sa uskutočnil Operetný galavečer na podporu pútnického
miesta Skalka, str. 558

7.Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
- dňa 1. januára 2011 – prvé narodené dieťa, občan mesta
Trenčín prišlo na svet ráno o 08,40 h. Bola ňou Karolina
Hrubová, dcéra Mirky a Jozefa Hrubových, str. 560
- dňa 18. januára 2011 spustila Slovenská zdravotnícka univerzita v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Záblatí univerzitné vedecko-výskumné pracovisko, str. 560
- dňa 4. februára 2011 navštívil Detské mestečko v Zlatovciach minister práce Jozef Mihál, str. 561
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- dňa 26. februára 2011 sa stretli v Trenčíne na Dni ambulantných sestier zdravotné sestry z ambulancii lekárov
Trenčianskeho kraja, v programe ktorého v organizovaných
seminároch odzneli prednášky na rôzne témy, ale riešili sa
aj pracovno-právne a profesné problémy, str. 565
- dňa 31. marca 2011 Kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčín
žilo v dopoludňajších hodinách prehliadkou záujmovej činnosti seniorov z Trenčína a obcí z blízkeho okolia, str. 569
- dňa 12. apríla 2011 sa skončila verejná finančná zbierka pre
Slovenské hemofilické združenie v 23 vybraných Tesco obchodoch, str. 570
- dňa 14. apríla 2011 sa prezentovalo na samostatnej výstave
kompenzačných pomôcok pre slabozrakých Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých v Trenčíne, str. 571
- dňa 8. mája 2011 sa uskutočnilo v Trenčíne podujatie „Míľa pre mamu“, ktoré sa každoročne koná pri príležitosti
„Dňa matiek“, str. 573
- od 1. júla 2011 bol zredukovaný počet približne o jednosto
postelí vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktorí odobrila
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 13. apríla
2011 na návrh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, str. 575
- dňa 17. mája 2011 sa pripojili zdravotné sestry z Fakultnej
nemocnice v Trenčíne k protestu zdravotných sestier
a pôrodných asistentiek v Bratislave, str. 575
- dňa 18. mája 2011 vyhlásila Liga proti rakovine oficiálny
výsledok 15. ročníka „Dňa narcisov“ na Slovensku,
str. 576
- dňa 19. mája 2011 hostil Domov sociálnych služieb – Demy v Trenčíne približne stovku hendikepovaných detí
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a mládeže na 20. ročníku kultúrno – spoločenského podujatia „Farbičky – Čarbičky“, str. 577
dňa 22. mája 2011 sa uskutočnilo na Mierovom námestí v
Trenčíne benefičné popoludnie organizácie „Lepší svet“.
Podujatie bolo zamerané na pomoc mentálne postihnutým
ľuďom, str. 578
v dňoch 25. a 26. mája 2011 sa predstavilo na výstavisku
Expo Centrum
44 vystavovateľov zo Slovenska, Českej
republiky a Maďarska na výstave zdravotníckej a farmaceutickej výstavy Medipharm, str. 579
dňa 26. mája 2011 zasadala v Trenčíne Asociácia nemocníc
Slovenska, na ktorom navrhla zaviesť marginálne poplatky
za hospitalizáciu pacientov, str. 580
dňa 3. júna 2011 sa uskutočnil v Posádkovom klube Trenčín 39. ročník celoslovenskej konferencie sociálnych sestier
a pracovníkov, str. 583
dňa 8. júna 2011 sa uskutočnilo v Kultúrnom centre Dlhé
Hony v Trenčíne slávnostné ukončenie 24. ročníka Akadémie tretieho veku školského roka 2010/2011, str. 588
dňa 10. júna 2011 bola inštalovaná v Obchodno – zábavnom centra Trenčín putovná výstava pupočníkovej krvi po
piatich slovenských mestách, str. 590
dňa 14. júna 2011 uskutočnil Územný spolok Slovenského
červeného kríža v obradnej miestnosti Mestského úradu
v Trenčíne stretnutie s bezpríspevkovými darcami krvi s
funkcionármi Slovenského červeného kríža, poisťovní,
str. 590
dňa 11. júla 2011 slávnostne promovali v Posádkovom klube účastníci trojročného cyklu celoživotného vzdelávania
Univerzitu tretieho veku, str. 592
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- dňa 14. septembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
najstaršieho vzdelávania seniorov na Slovensku 25. ročníka
Akadémie tretieho veku, str. 593
- dňa 21. septembra 2011 sa uskutočnila v Trenčíne akcia
„Biela pastelka“, verejná zbierka pre zrakovo postihnutých, str. 598
- do 30. septembra 2011 podalo v trenčianskej fakultnej nemocnici výpoveď 144 lekárov, čo je 61,28 %, str. 599
- dňa 22. októbra 2011 pri príležitosti „Mesiaca úcty
k starším“ sa uskutočnilo v Trenčíne stretnutie s jubilujúcimi dôchodcami, str. 599
- dňa 1. novembra 2011 zriadilo pre bezdomovcov nocľaháreň Nešporovej ulici v nevyužitej budove v majetku Mesta
Trenčín, hneď vedľa gymnázia a základnej školy, ktorá začala fungovať od dňa 16. novembra 2011, str. 601
- dňa 28. októbra 2011 sa v Obchodnom centre Laugaricio
v Trenčíne uskutočnil 1. ročník podujatia Deň sociálnych
služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorým sa
Trenčiansky samosprávny kraj prezentoval v oblasti sociálnych služieb a jednotlivých zariadení sociálnych služieb v
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, str. 603
- od 23. novembra 2011 vo Fakultnej nemocnici Trenčín prestali prijímať pacientov na plánované zákroky a ošetrovali
len akútne prípady z titulu štrajku lekárov, str. 606
- dňa 5. decembra 2011 podpísala väčšina lekárov nové pracovné zmluvy vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Išlo o 22
lekárov, ktorí mali od 1. decembra 2011 platné výpovede,
str. 608

8. Ochrana a tvorba životného prostredia

- dňa 11. februára 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
vedenia Mesta Trenčín s predstaviteľmi spoločnosti VOD842

-

-

-

-

EKO, ktorá plaváreň budovala. Z rokovania vyplynulo, že
firma si splnila všetky zmluvou dohodnuté povinnosti, ale
nová plaváreň nemôže byť skolaudovaná, pretože je bez
vody a zdroja tepla. Znamená to, že v roku 2011 Mesto
Trenčín novú plaváreň na Ostrove nadchádzajúce leto neotvorí, str. 618
ku dňu 27. február 2011 bola zistená na automatickej monitorovacej stanici v Trenčíne 35-krát prekročená 24hodinová limitná hodnota pre znečisťujúcu látku PM10 50 mikrogramov/m3 dosiahnutím úrovne 97 mikrogramov/m3, str. 619
v mesiaci marec 2011 sa mesto Trenčín dostalo na internetovú stránku známeho nemeckého magazínu Spiegel, keď
priniesol článok pod nadpisom Prosím vás, neskáčte z
okraja bazéna !, v ktorej sa vysmieva skutočnosti, že nová letná plaváreň bola postavená bez prípojka na vodu,
str. 621
v mesiaci apríl 2011 bol vyhlásený Slovenskou správou
ciest opakovaný tender na výstavbu nového mesta
v Trenčíne, str. 622
dňom 15. marca 2011 sa začalo kolaudačné konanie
v lokalite Na Kamenci ôsmich rodinných domov, ktoré
stavalo mesto Trenčín občanom, ktorí museli svoje domy
museli opustiť pre modernizáciu železničnej trate, str. 623
dňa 22. marca 2011 sa slávil v Trenčíne Svetový deň vody, ktorý organizovala Trenčianska vodohospodárska spoločnosť v spolupráci s Krajským úradom životného prostredia v Trenčíne a Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne, str. 625
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- dňa 26. marca 2010 sa zapojilo Mesto Trenčín do celosvetovej akcie s názvom Hodina Zeme hasnutím osvetlenia
viacerých kultúrnych pamiatok, str. 625
- dňa 31. marca 2011 vyhlásili Železnice Slovenskej republiky obchodnú verejnú súťaž pre stanicu v Trenčíne projektu „Moderná stanica“, ktorou sa zabezpečí jej obnova
formou verejno-súkromného partnerstva, ako protihodnotu
za vykonanie rekonštrukčných prác železnice dajú právo
užívať komerčné priestory, str. 630
- dňa 19. apríla 2011 pri príležitosti Dňa Zeme zorganizoval
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne upratovanie
lesoparku Brezina v Trenčíne, v ktorom pomáhali úradníci
a študenti, str. 630
- dňa 20. apríla 2011 sa v Trenčíne oslavoval Deň Zeme, na
Mierovom námestí kde si rozložili informačné stánky viaceré enviromentálne organizácie a tak prezentovali svoju
činnosť, str. 631
- dňa 20. apríla 2011 zasadilo občianske združenie Pre prírodu v Parku M. R. Štefánika v Trenčíne nový strom ginko, ako symbol návratu a ochrany zelene v meste, str. 632
- dňa 15. apríla 2011 sa uskutočnila vernisáž výstavy pod
názvom „Trenčianske lesy od histórie k súčasnosti“ inštalovaná v budove Štátneho podniku Lesy, Slovenskej republiky, str. 633
- dňa 16. apríla 2011 bol zaznamenaný začiatok pstruhovej
sezóny, str. 634
- dňa 28. apríla 2011 sa v rámci tohtoročných celoslovenských „Lesníckych dní“ konalo v Trenčíne niekoľko podujatí, ktorými chceli lesníci pripomenúť význam a funkcie
lesa, str. 634
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- na jar a jeseň rybári čistili brehy rieky Váh a miestnych potokov a rybárskych revírov, str. 636
- dňom 5. septembra 2011 vyhlásilo Mesto Trenčín pripomienkovanie návrhu územného plánu začína, str. 638
- dňa 9. septembra 2011 sa uskutočnila poklepanie základného kameňa nového cestného mosta, str. 639
- dňa 14. septembra 2011 sa uskutočnila v Lúč klube Trenčín trojhodinová verejná diskusia o budúcnosti nábrežia
Váhu v Trenčíne, str. 644
- dňa 20. septembra 2011 sa mohli občania mesta Trenčín s
návrhom územného plánu mesta Trenčín oboznámiť v Artkine Metro, str. 645
- dňa 3. októbra 2011 sa začalo jesenné upratovanie
v Trenčíne a skončilo koncom mesiaca októbra 2011,
str. 647
- dňa 30. septembra 2011 vznikla na trenčianskom nábreží
blízko lodenice „Zátoka pokoja“, str. 647
- dňa 7. októbra 2011 odovzdali na Trenčianskom biojarmoku titul „Biopotravina roka 2011“ výrobcovi Ekotrend
Myjava za produkt „Biomila špaldové cestoviny tarhoňa“,
str. 649
- od 3. mája do 31. augusta 2011 prebiehala zaujímavú súťaž vyhlásenú Priateľmi Zeme pod názvom „Miss kompost 2011“, str. 650
- od 10. novembra 2011 bol umiestnený box v klientskom
centre na vhodenie nefunkčných batérií, kalkulačiek
str. 651
- dňa 25. novembra 2011 bol, osadený na Mierovom námestí vianočný stromček, str. 653
- koncom mesiaca novembra 2011 začali Trenčianske vodárne a kanalizácie s rekonštrukciou kanalizačného potru845

bia na Piaristickej ulici pred budovou Okresného súdu
v Trenčíne, str. 653
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Pomôcky použité pri spracovaní kronikárskeho
záznamu
mesta Trenčín za rok 2011

Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej
rady v Trenčíne;
Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské
listy;
Aktuality stiahnuté z internetu
Vlastné poznámky z účasti na podujatiach.
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Záverečné ustanovenie

Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín za rok
2011 bol po vypracovaní kronikárom predložený rokovaniu
Rady Mesta Trenčín dňa 5. apríla 2012, ktorá ho svojím
uznesením č. 181 vzala na vedomie.

––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

Ing. Jaroslav Pagáč
prednosta Mestského úradu
Trenčín

Mgr. Richard Rybníček
primátor Mesta
Trenčín

Mgr. Jozef Čery
kronikár Mesta Trenčín
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