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Činnosť orgánov mesta Trenčín
Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín
účinné v roku 2012
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne
služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012,
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa ŠZ, ktoré sú
zriadené na území Mesta Trenčín na kalendárny rok
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012,
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012,
o určení názvu ulice Hroznová v mestskej časti Západ,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012,
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012,
o určení názvu ulice „Na kameni“ v mestskej časti Sever
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín“
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012,
o určení názvov ulíc v mestskej časti Sever – „Rovná“
a Západ – „Jána Prháčka“
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012,
o Územnom pláne Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011,
o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011,
o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečistenia
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011,
o určení názvu verejného priestranstva „Námestie svätej
rodiny“ v mestskej časti Juh
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 13/2008, ktorý sa určuje výška mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojenou s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011,
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne
služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Trenčín
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011,
o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách
za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008
o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných
zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2009 o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne
referendum)
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných a turistických podujatiach
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 20/2008 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
letných terás na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009
o určení názvov ulíc v mestskej časti Stred a v mestskej
časti Západ
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009
príloha – Ulica Na Zagorke
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009
príloha – Ulica Pod lesoparkom
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009
príloha – Ulica Kňažské
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009
príloha – Ulica Slivková a Ulica Šafránková
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2004 o odpadoch
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne
služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 14/2008 Zásady hosp. s byt. fondom vo vlastníctve mesta
Trenčín, Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov a výške
úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta
Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003 o
zmluvných prevodoch
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo
vlastníctve Mesta Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za
dočasné užívanie pozemkov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005
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Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009
o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v
zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009
o Mestskej polícii v Trenčíne
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách na
území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009
o miestnom referende
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2008
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2008
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás
na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/ 2008
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín /ÚPN
SÚ Trenčín/
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2008
o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy
a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008
Zásady hospodárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008
o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít
na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami
Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2004 o odpadoch
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2007
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-

-

-

-

-

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Trenčín č.7/2003 o zmluvných prevodoch majetku
mesta
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2007
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 13/1998 Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami
Mesta Trenčín
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
o určení názvov ulíc „Hviezdova“, „Ku Štvrtiam“,
„Šťastná“, „Vojtecha Zamarovského“ a verejného priestranstva „Mariánske námestie“, v mestskej časti Stred
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2006
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2004 o odpadoch
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2006
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2006
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a ktorým sa rušia niektoré
všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006
O používaní a ochrane mestských symbolov
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006
o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny
primátora a Čestných pôct mesta
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2005
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2004 o odpadoch
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005
o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a
iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území
mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005
O určení názvu ulice v mestskej časti Stred – Ul. Pod Komárky
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004
O dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004
Ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia
mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004
O určení školských obvodov na území mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004
O odpadoch
11

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004
O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004
O určení názvu ulice v mestskej časti Západ – Ul.
K mlyniskám
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003
O určení názvu ulice v mestskej časti JUH - Južná ulica
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002
O podmienkach držania psov v meste Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2000
O ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými
zdrojmi znečistenia
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1999
O územnom pláne sídelného útvaru Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/1988
Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/1998
Trhový poriadok pre príležitostné trhy na Farskej ulici a
Mierovom nám.
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/1998
Trhový poriadok pre trhovisko č.3 pri Nákupnom stredisku
Úspech
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1998
Trhový poriadok pre trhovisko č. 4 pri Nákupnom stredisku
Rozkvet
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1998
Trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri Nákupnom stredisku
Družba
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1998
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997
O premávke na pozemných komunikáciách na území mesta
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1994
Domový poriadok mesta Trenčín
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1991
Štatút zelene
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1991
Štatút mestskej pamiatkovej rezervácie
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Uznesenia prijaté Mestským zastupiteľstvom
v Trenčíne v roku 2013
Uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 16. februára 2012
Uznesenie č. 343

Uznesenie č. 344

Uznesenie č. 354

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných
ukazovateľoch
Mesta
Trenčín
k
31.12.2011.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
za
2. polrok 2011.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schválilo
výpožičku nehnuteľnosti – nebytových
priestorov kina Hviezda o výmere
127,69 m2 pre Základnú umeleckú školu
Karola Pádivého, ktoré budú využívané
vyplývajúce z činnosti umeleckej školy
na dobu neurčitú.
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Uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 19. apríla 2012
Uznesením č. 361

Uznesením č. 438

Uznesením č. 439

Uznesením č. 440

Uznesením č. 441

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
informáciu o finančnej situácii Mesta
Trenčín k 29.02.2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 „o pravidlách
predaja v obchode a času predaja služieb
na území mesta Trenčín“
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012
o určení názvu ulice v mestskej časti Sever –Ulica Rovná a v ulica v mestskej
časti Západ – Ulica Jána Prháčka
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
novelizáciu Štatútu Mesta Trenčín
podľa predloženého návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne návrhu na uzatvorenie dohody o vzájomnom
zápočte pohľadávok a uznanie dlhu medzi Mestom Trenčín a HK Dukla Trenčín a.s.
schvaľuje
1. stavebné úpravy vykonané HK Dukla
Trenčín a.s. na objekte Zimného štadióna
15

Pavla Demitru v Trenčíne definované
znaleckom posudkom č. 63/2011 vypracovaný Ing. Jozefom Prekopom
2. uzavretie dohody o vzájomnom zápočte
pohľadávok a uznanie dlhu medzi Mestom Trenčín a HK Dukla Trenčín a.s.,
ktorá tvorí prílohu k tomuto uzneseniu
Uznesením č. 443 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Správu o činnosti Mestskej polície
v Trenčíne a o stave verejného poriadku
v mesta Trenčín za rok 2011
Uznesením č. 443 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
správu o činnosti Zboru pre občianske
záležitosti v Trenčíne za rok 2011
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 29. mája 2012
Uznesením č. 445

Uznesením č. 446

Uznesením č. 452

Uznesením č. 453

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
informáciu o podanom podnete prokurátorovi na preskúmanie zákonnosti uznesenia
Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne č. 268 zo dňa 20,10.2011
a o výsledkoch podnetu
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
novelizáciu Zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta Trenčín
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
vyhlásenie a vykonanie verejného obstarávania – podlimitnej zákazky „Digitalizácia Artkina Metro Trenčín“, predmetom ktorej je dodanie komponentov na
digitalizáciu Artkina Metro v Trenčíne
ako verejný obstarávateľ v maximálnej
hodnote 45.000 eúr bez DPH
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012
o sociálnych službách a úhradách za poskytovanie sociálne služby zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 14. júna 2012
Uznesením č. 455

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
novelizáciu
Rokovacieho
poriadku
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne,
konaného dňa 30. júla 2012
Uznesením č. 536

Uznesením č. 537

Uznesením č. 543

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
nevyslovuje dôveru
viceprimátorke Mgr. Renáte Kaščákovej za doterajšiu činnosť od jej vymenovania do funkcie.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
A) schválilo
zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012
B) schválilo
uzatvorenie zmluvy o spolupráci
medzi Mestom Trenčín a Hokejovým klubom Dukla Trenčín, a.s., na
základe ktorej:
- bude Hokejový klub Dukla Trenčín, a.s. v sezóne 2012/2013 vyvíjať aktivity smerujúce k šíreniu
dobrého mena Mesta Trenčín, k
podpore hokeja a športu;
- bude Mesto Trenčín spolupracovať
pri podpore týchto aktivít a zároveň poskytne Hokejovému klubu
Dukla Trenčín, a.s. v roku 2012
sumu vo výške 70.000,- eúr.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schválilo
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve
Mesta Trenčín je objekt Základnej školy
19

na Ulici 1. mája č. 9 v Trenčíne, súp. č.
169. v k.ú. Trenčín, nachádzajúceho sa
na pozemku C-KN parc. č. 339/1, 2, 6,
317/1 pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra, za účelom výchovy a
vzdelávania, ktoré poskytujú cirkevné
školy alebo školské zariadenia, ktorých
zriaďovateľom je nájomca, na dobu 10
rokov, súčinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni. v ktorom bude zmluva zverejnená v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za cenu nájmu 1,- euro
ročne s výnimkou bytu nachádzajúceho
sa na prízemí objektu základnej školy,
ktorý je v nájme Ing. Mariana Matušku
na základe zmluvy o nájme bytu zo dňa
18.11.1997.
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne, konaného dňa 21. septembra 2012
Uznesením č. 558

Uznesením č. 559

Uznesením č. 559

Uznesením č. 572

Uznesením č. 605

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
vyjadruje
podporu snahám Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka pri zachovaní jej
pôvodného názvu. Vnímame, že zachovanie názvu bude na prospech univerzity
a rozvoja krajského mesta Trenčín
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012
o určení názvu ulice v mestskej časti Sever Ulica „Na kameni“
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
novelizáciu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti – pozemku pre
Gréckokatolícku cirkev farnosť Trenčín
na výstavbu nového gréckokatolíckeho
chrámu za 35.000 eúr
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov – horáreň v Soblahove, vo vlastníctve Mesta
Trenčín, v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín pre
spoločnosť Autis za účelom prevádzko21

Uznesením č. 615

vania „Trenčianskeho autistického centra“
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
zmenilo
uznesenie Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne č. 1/2010, ktorým rozšírilo
miesta vykonávania sobášnych obradov
mimo sobášnej miestnosti:
- v interiéri Trenčianskeho hradu: Delová bašta, Barborin palác
- v exteriéri Trenčianskeho hradu: hradné nádvorie
- v interiéri hotela Elizabeth
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne,
konaného dňa 29. novembra 2012
Uznesením č. 617

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
1) berie na vedomie
a) zánik mandátu poslankyne Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Mgr. Renáty Kaščákovej vo volebnom obvode č. 3 písomným
vzdaním sa mandátu zo dňa
15.11.2012 s účinnosťou dňom
15.11.2012
b) zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Mgr.
Ladislava Pavlíka vo volebnom
obvode č. 4 písomným vzdaním sa
mandátu zo dňa 15.11.2012 s účinnosťou dňom 15.11.2012
2) vyhlasuje
a) nastúpenie náhradníka JUDr. Richarda Hulína na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č. 3
b) nastúpenie náhradníka Mgr. Bc.
Josefa Kolářa na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č. 4
3) konštatuje, že:
a) JUDr. Richard Hulín sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva
23

Uznesením č. 646

v Trenčíne zložením predpísaného
sľubu poslanca
b) Mgr. Bc. Josef Kolář sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne zložením predpísaného
sľubu poslanca
4) konštatuje
a) začlenenie poslanca JUDr. Richarda Hulína do Výboru mestskej časti Sever
b) začlenenie poslanca Mgr. Bc. Josefa Kolářa do Výboru mestskej
časti Západ
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
menovalo
Mgr. Ladislava Pavlíka do funkcie riaditeľa Sociálnych služieb Mesta Trenčín,
m.r.o. dňom 1.decembra 2012
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne,
konaného dňa 12. decembra 2012
Uznesením č. 648

Uznesením č. 649

Uznesením č. 650

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
sa dištancuje
od výrokov a názoru primátora mesta
zrušiť úrad prezidenta
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
a) vyhovuje
protestu prokurátora proti článku 2
ods. 2 písm. c), čl. 4 ods. 8 a čl. 6
ods. 4 a ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia mesta č. 3/2002 „o podmienkach držania psov“
b) odporúča
primátorovi Mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v
Trenčíne vypracovaním novelizácie
Všeobecne záväzného nariadenia
mesta č. 3/2002 „o podmienkach držania psov v meste Trenčín“, v ktorom sa napadnuté články všeobecne
záväzného nariadenia nahradia ustanoveniami v súlade so zákonom
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
A) mení
uznesenie Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne č. 32 zo dňa 10.03.2011
v znení uznesenia č. 461, písm. A)
zo dňa22.06.2012, ktoré po zmene
znie nasledovne:
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1) členovia stálych komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov:
Komisia finančná a majetková
- Bc. Tomáš Vaňo
- Ing. Pavol Kubečka
- Mgr. Rastislav Kudla
- Martin Barčák
- JUDr. Richard Hulín
Komisia životného prostredia,
dopravy, investícií a územného
plánovania
- Vladimír Gavenda
- Ing. Emil Košút
- Ing. Peter Gašparovič
- Patrik Burian
- Ing. Michal Urbánek
Komisia školstva
- doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
- Ing. Mário Krist
- JUDr. Ján Kanaba
Komisia mládeže a športu
- PaedDr. Daniel Beníček
- František Koronczi
- Patrik Žák
Komisia
sociálnych
vecí
a verejného poriadku
- MUDr. Stanislav Pastva
- Ing. Róbert Lifka
- JUDr. Milan Kováčik
- Eduard Hartman

26

Komisia kultúry a cestovného
ruchu
- Dušan Paška
- Ján Babič
- Branislav Zubričaňák
- PhDr. Leo Kužela
- Mgr. Bc. Josef Kolář
2) predsedovia stálych komisií
mestského zastupiteľstva
- Ing. Pavol Kubečka, predseda finančnej a majetkovej
komisie
- Ing. Emil Košút, predseda
komisie životného prostredia,
dopravy, investícií a územného plánovania
- doc. Ing. Oto Barborák,
CSc. predseda komisie školstva
- PaedDr. Daniel Beníček,
predseda komisie mládeže a
športu
- MUDr. Stanislav Pastva,
predseda komisie sociálnych
vecí a verejného poriadku
- Ján Babič, predseda komisie
kultúry a cestovného ruchu
B) zriaďuje
Mestskú radu v Trenčíne v tomto
zložení:
- zástupcovia primátora
- poslanci - Ing. Pavol Kubečka,
Ing. Emil Košút, doc. Ing. Oto
27

Uznesením č. 650

Barborák, CSc., PaedDr. Daniel Beníček, MUDr. Stanislav
Pastva, Ján Babič.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
A) mení
uznesenie Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne č. 35 zo dňa 10.03.2011
v zložení delegovaných zástupcov
v základných a materských školách
takto:
- Základná škola Trenčín, Kubranská - JUDr. Richard Hulín, Ing.
Mário Krist, Ing. Róbert Lifka,
Mgr. Rastislav Kudla
- Materská škola Trenčín, M. Turkovej - JUDr. Richard Hulín,
František Koronczi
- Základná škola Trenčín, Veľkomoravská - Martin Barčák, Mgr.
Bc. Josef Kolář, Bc. Tomáš Vaňo, Patrik Burian
- Základná škola Trenčín, Na dolinách - Martin Barčák, Mgr. Bc.
Josef Kolář, Bc. Tomáš Vaňo,
Patrik Burian
- Materská škola Trenčín Ul. Pri
parku – Martin Barčák, Mgr. Bc.
Josef Kolář,
- Základná umelecká škola K. Pádivého – Ján Babič, JUDr. Richard
Hulín, MUDr. Stanislav Pastva,
Mgr. Rastislav Kudla
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Uznesením č. 683

Uznesením č. 683

Uznesením č. 683

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
1) Územný plán mesta Trenčín – grafická a textová časť, vrátanie záväznej
časti
2) Vyhodnotenie stanovísk
a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Trenčín
3) Všeobecne
záväzné
nariadenie
č.1/2012, o Územnom pláne mesta
Trenčín
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
návrh riešenia statickej dopravy v meste
Trenčín
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012
o určení názvu ulice Hroznova
v mestskej časti Západ
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Verejno – spoločenský život
So starým rokom 2011 sa na silvestrovskej diskotéke v
Trenčíne rozlúčilo asi 1.300 ľudí. Hmlisté a chladné počasie
im na Mierovom námestí vôbec neprekážalo. Keďže vedenie
mesta šetrí všade, kde sa dá, tak Silvester sa konal bez ohňostroja. Trenčania sa však oň postarali sami. Niekoľko sekúnd
po polnoci k nebu sa ponáhľalo viacero svetlíc a ohňostrojov.
Nový rok privítali ľudia v dobrej nálade, mnohým nechýbali v
ruke poháre so šampanským, ďalší si priniesli na námestie fľaše s alkoholom.
Ľudia na Mierovom námestí sa bavili už od 21,30 h na diskotéke s typickými hitmi. Dominovala najmä mladšia generácia, no zabaviť sa prišli aj starší Trenčania. Diskotéka tento
rok dokonca prilákala viac ľudí ako kultúrny program s ohňostrojom v minulom roku. Celkový rozpočet na tohtoročný Silvester bol vo výške asi 350 eúr. O pokojný priebeh záverečných hodín tohto roka sa starala aj mestská polícia. Podľa
hliadkujúcich policajtov sa oslava konca roka 2011 niesla síce
v bujarej atmosfére, ale nezaznamenali sa žiadne väčšie problémy. Jeho slová potvrdil aj trenčiansky policajný hovorca
Pavol Kudlička, podľa ktorého bol v meste pokoj a nebola
hlásená žiadna mimoriadna udalosť.
www.sme.sk 01.01.2012
pomocná evidencia 1/1/2012
Mesto Trenčín prostredníctvom svojej webovej stránky
www.trencin.sk dňa 1. januára 2012 oznámilo, že Spoločný
stavebný úrad v Trenčíne dňom 31. decembra 2011 zanikol.
Mesto Trenčín od 1. januára 2012 vykonáva činnosti stavebného úradu v prenesenom výkone štátnej správy samosprávne,
teda nevykonáva tieto činnosti pre ostatné obce.
30
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Od 1. januára 2012 tak vznikol v organizačnej štruktúre
Mestského úradu v Trenčíne „útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií“.
www.trencin.sk 01.01.2012
pomocná evidencia 05/1/2012
Po ročnej prestávke sa Mesto Trenčín rozhodlo obnoviť
vydávanie mestských novín Info Trenčín. Primátor Mesta
Trenčín Mgr. Richard Rybníček ich po nástupe do funkcie
primátora zrušil. Ich vydávanie si vyžiadali samotní Trenčania. Prvé číslo obnovených mestských novín Info Trenčín vyšlo dňa 16. januára 2012.
Prijaté opatrenia na odstránenie schodku v mestskej pokladnici zasiahlo aj vydávanie mestských novín. Samotný primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček považoval mestské
noviny pri nástupe do funkcie za propagandistický plátok,
a preto noviny prestali vychádzať. Teraz sa vedenie Mesta
Trenčín rozhodlo, že mestské noviny Trenčín potrebuje. Info
Trenčín bude vychádzať ako mesačník, na ktorý mesto z rozpočtu vyčlenilo dvadsaťtisíc eúr. Ide o
minimum finančných prostriedkov,
ktoré sú potrebné na vydávanie novín.
Preto sa bude musieť dať priestor aj
reklame a osloviť sponzorov. Vydávanie novín mesto obnovilo podľa nej
najmä preto, že si to vyžiadali samotní
Trenčania.
Nie všetko, čo je pre Trenčanov
dôležité, je zaujímavé aj pre celoštátne média. Info Trenčín bude poskytovať základný informačný servis užitočný pre občanov. Prostredníctvom
Infa Trenčín sa budú vyzývať ľudí k spolupráci, aby boli ak31
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tívnou súčasťou činnosti mesta. Priestor v novinách dostanú
poslanci a priblíži sa dianie v jednotlivých mestských častiach.
Primátor Mgr. Richard Rybníček stále zastáva názor, že mestské noviny Info Trenčín, ktoré vychádzali v minulom volebnom období, bolo propagandistickým plátkom. Nové číslo,
ktoré dostanú občania teraz, žiadne znaky propagandy podľa
vedenia mesta vykazovať nebude.
Trenčianski poslanec Bc. Tomáš Vaňo obnovenie vydávania Info Trenčín privítal, lebo ho považuje za dôležitý komunikačný kanál vo väzbe na občanov, a to najmä pre ľudí v okrajových častiach mesta. Občania mali prehľad o pozvaniach
na rôzne podujatia i výbory mestských častí. Keď sa Info
Trenčín nevydávalo, ľudia sa nedozvedeli, kde a kedy sa môžu
stretnúť s poslancami vysvetlil Tomáš Vaňo.
Podobný názor má aj poslanec Mgr. Ladislav Pavlík, podľa ktorého Mesto Trenčín potrebuje nosiče informácií, ktorých
má teraz Trenčín málo. Zároveň však varuje pred mestskými
novinami v takej podobe, v akej vychádzali v minulom volebnom období. Info Trenčín vtedy bolo hlásnou trúbou primátora. Preto hovorím, že je potrebné, aby noviny boli také, ktoré
budú zabezpečovať rôznorodosť názorov, budú objektívne a
budú dávať priestor všetkým poslancom i občanom na vyjadrenie svojich názorov.
Obnovenie Infa Trenčín po takmer ročnej prestávke považuje poslanec Ing. Róbert Lifka za prejav nekoncepčnosti.
„Všetkým nám hovorili, že sa nájde iný spôsob, ako budeme
informovať občanov. Ja len dúfam, že zasa nebude na každej
druhej strane pán primátor a vybraní poslanci. To vždy zvádza
k zneužitiu do volebnej kampane a myslím, že to je to posledné, čo potrebujeme“
www.sme.sk 17.01.2012
pomocná evidencia 33/1/2012
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Smutná správa pre trenčiansku futbalovú verejnosť prišla
v závere prvého týždňa roku 2012, keď vo veku nedožitých 75
rokov zomrel po dlhej ťažkej chorobe Štefan Hojsík. Legendárny obranca bol jedným zo strojcov „zlatej éry“ trenčianskeho futbalu. Vysoký stopér doviedol Jednotu Trenčín
s kapitánskou páskou k postupu do československej prvej ligy
a v nasledujúcim ročníku 1962/1963 aj k druhému miestu za
Duklou Praha. Bol aj pri historickom víťazstve Jednoty Trenčín nad Flamengom Rio de Janeiro. Podieľal sa úspechu klubu
v Stredoeurópskom pohári, v ktorom sa dostal až do finále,
kde mu k víťazstvu zabránila talianska Fiorentína. Dlhé roky
bol členom legendárnej trenčianskej obrany – Schwarcz, Pokorný, Hojsík a Čemez. Spoluhráč Miroslav Čemez o svojom
bývalom spoluhráčovi povedal, že „bol pilierom našej obrannej štvorice. Stal sa z neho prirodzený líder. Veľmi dobre sme
si na trávniku rozumeli. Niekedy sa zdalo, že sme boli myšlienkovo prepojení. Vynikal nielen po taktickej stránke, ale aj
v osobných súbojoch. Veľmi dobre vedel založiť útok., Vynikajúco čítal hru. Bol to skutočne vynikajúci futbalista. Posledná rozlúčka so Štefanom Hojsíkom sa uskutočnila dňa 11. januára 2012 v Dome smútku na sídlisku Juh.
www.trencin.sk 12.01.2012
pomocná evidencia 19/1/2012
V stredu 11. januára 2012 zomrel vo veku nedožitých sto
rokov najstarší slovenský generál Ján Samuel Strcula, informoval o tom hovorca ministerstva obrany Slovenskej republiky Ivan Rudolf.
Ján Samuel Strcula sa narodil 4. mája 1912 vo Vyšnej Boci.
Na základnú vojenskú službu nastúpil v októbri 1936 v 201.
delostreleckom pluku v Ružomberku, o rok neskôr do Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave. Pôsobil v delostreleckom pluku vo Frenštáte pod Radhoštem. V roku 1938 počas
33
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mobilizácie bol náčelníkom štábu oddielu delostreleckého
pluku pri Opave.
Neskôr, po návrate na Slovensko, boli jeho pôsobiskom
delostrelecké útvary v Ružomberku, Brezne a Žiline.
Zažil poľné ťaženie slovenskej armády na východnom
fronte v roku 1941. Od júna
Ján Strcula pri slávení svojich 99 rokov
1944 velil batérii delostreleckého pluku 2 tzv. východoslovenskej armády vo Vyšnom Mirošove. Po odzbrojení oboch divízií nemeckými vojskami sa mu podarilo prebiť na povstalecké
územie.
Stal sa veliteľom delostreleckej batérie Kosatec v priestore
Kráľová Lehota Malužiná Čertovica, neskôr stal sa veliteľom
delostrelectva celej skupiny. Jeho batéria zničila nemecký
pancierový vlak, úspešne prepadla nemecké letisko Mokraď.
Po ústupe povstalcov do hôr pôsobil v partizánskom zväzku
Stalin v Nízkych Tatrách. Od februára 1945 bol príslušníkom
delostrelectva 1. čs. armádneho zboru.
V apríli 1954 ho vymenovali do hodnosti generálmajora.
Pôsobil ako veliteľ mechanizovanej divízie v Olomouci, od
roku 1958 v Trenčíne ako zástupca veliteľa vojenského okruhu. Svoju vojenskú kariéru zavŕšil ako inšpektor pre materiálne otázky výcvikovej základne, zodolnenia letísk a bytovej
výstavby ministerstva obrany v Prahe. Do zálohy odišiel v roku 1972. Počas svojho pôsobenia v armáde získal viac ako desať vyznamenaní.
Generál major Ján Samuel Strcula bol takmer štyri desaťročia vo výslužbe. Po skončení aktívnej vojenskej kariéry sa začal venovať rezbárstvu. „Keď som už nebol v spoločnosti využitý tak ako predtým, hľadal som možnosť nejako sa zamestnať. Odmalička bol mojím najlepším kamarátom nožík, a tak
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so sa začal venovať rezbárstvu. Keď sa mi páči nejaký prejav
alebo výjav, tak ho hodím na dosku a vyrežem. Je to maľba
nožíkom,“ povedal počas svojich osláv.
www.sme.sk 13.01.2012
pomocná evidencia 17/1/2012
Trenčianski hasiči zasahovali pri požiari poľského kamióna
s nákladom prepravovaných osobných vozidiel podvečer
o 18,30 h na 128 km diaľnice
D-1 v smere na Žilinu, pri obci
Zamarovce, okres Trenčín dňa
16. januára 2012. Príčinou požiaru bola pravdepodobne technická porucha na prívese. Na
mieste udalosti prišli aj zástupcovia z Údržby diaľnic a príslušníci polície, oheň likvidovalo sedem hasičov. Tí po príchode na miesto zásahu zistili, že na prívese prvej jazdnej súpravy horí pneumatika, ktorú sa pred príchodom hasičov neúspešne pokúšal uhasiť vodič kamióna spolu s posádkou ďalších dvoch kamiónov. Jeden z vodičov sa pritom nadýchal
splodín horenia a privolaní zdravotníci ho odviezli na ďalšie
ošetrenie do nemocnice. Oheň mierne poškodil aj jedno z prevážaných vozidiel, vodičovi sa ho podarilo dostať ostatných
osem vozidiel požiar nezasiahol z ťahača ešte pred príchodom
hasičov.
www.sme.sk 17.01.2012
pomocná evidencia 32/1/2012
Obvodná volebná komisia mala ustanovujúce zasadanie
dňa 24. januára 2012, na ktorom si žrebovaním zvolila za
svojho predsedu Attilu Batkyho za stranu Most – Híd.
vlastné poznámky
35

35

Protest proti korupcii „Gorila“ prebiehal v Trenčíne na
Mierovom námestí dňa 3. februára 2012 pokojne. Na pódiu sa
vystriedalo asi dvadsať rečníkov, prišli nielen mladí ľudia, ale
aj tí, ktorí spomínali na roky 1968 a 1989. Začali krátko po
16,00 h sa protest
začal
slovenskou
štátnou
hymnou,
ktorú spievalo celé
námestie. Tú počas
protestu vystriedali
heslá ako „Nie je
nám to jedno“, „Slováci do toho“, „Kto
neskáče, je gorila“ a
pod...
„Najviac nás naštartovala arogancia vyšších miest. Niekto
hovorí, že zbytočne pochodujeme v zime, nám ale ide o princíp. Čím viac ľudí sa zúčastní, tým väčšia bude sila posolstva,
ktoré pôjde z Trenčína,“ povedal pred protestom organizátor
Peter Čačko.
Na námestie prišlo v mrazivom počasí asi šesťsto ľudí. Organizátori počítali s 2500
protestujúcimi. Protest v
Trenčíne ukončili o 17.30
h minútou ticha za dožívajúcich politikov a slovenskou štátnou hymnou.
„Musel som to rozpustiť,
lebo nebudeme tu predsa
kvôli takým hovädám
mrznúť. Vyjdeme znova do ulíc a ukážeme im, že chceme
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zmenu,“ povedal na záver jeden z rečníkov. Celý protest podľa krajského policajného hovorcu Pavla Kudličku prebehol
bez komplikácií.
www.sme.sk 03.02.2012
Posledné mesto, ktoré taliansky svetobežník Gianluca Ratta na Slovensku navštívil dňa 5. februára 2012, bolo mesto
Trenčín. Ako povedal, so svojím psom Shirou tu plánuje stráviť tri dni. „Nie sú pre mňa dôležité pamiatky, prvoradí sú pre
mňa ľudia, rozhovory s nimi a spoznávanie ich vnútra,“ povedal. Gianluca Ratta využije čas na kúpenie nových topánok,
pretože jeho staré sú už
takmer rozpadnuté. Precestoval s nimi totiž celé Slovensko a Maďarsko, pričom doteraz zodral viac
ako 30 párov obuvi. Záujem prejavil aj o návštevu
hradu, z ktorého si chce
pozrieť panorámu krajského mesta. Taliansky cestovateľ prešiel takmer 45 000 kilometrov, na Slovensku navštívil Bratislavu, Trnavu, Nitru, Banskú Bystricu, Tatry, Košice,
Prešov aj Žilinu.
Gianluca Ratta do Trenčína zavítal iba v tričku, šortkách a
s ruksakom na chrbte. „Zimu ako takú necítim, ale vnímam
skôr chlad z ľudského vnútra, vtedy mi je zima,“ povedal.
Mestský úrad v Trenčíne mu z reprezentačného fondu zaplatí
prenocovanie v jednom z trenčianskych penziónov. Na svojich
potulkách totiž funguje bez sponzora, spolieha sa na dobrosrdečnosť ľudí, ktorých pri cestovaní stretne. „Mnohí ľudia mi
vravia, že obdivujú život, ktorý vediem. Ja im však hovorím,
že oni môžu spraviť to isté, čo ja. Každý sa rozhoduje sám za
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seba, nemám kľúče od väzenia, ktoré si iní vo svojej hlave vytvorili,“ hovorí Ratta.
Po návšteve Trenčína sa Talian presunul do Novej Bošáce
v okrese Nové Mesto nad Váhom, ktorá bola jeho poslednou
zástavkou na Slovensku, a začal svoju púť v susednej Českej
republike. Na cestách po Európe je Gianluca Ratta už desať
rokov, o svojich dobrodružstvách napísal aj knihu. Postupne
obchádza radnice v jednotlivých mestách a zbiera potvrdenia o
tom, že ich navštívil. Pokúša sa totiž o zápis do Guinnessovej
knihy rekordov. „Ale nie je to môj hlavný cieľ, je to skôr len
môj sen. Všetci by sme mali žiť svoje sny,“ zakončil.
www.sme.sk 07.02.2012
pomocná evidencia 90/1/2012
Publikácia o pôsobení prvého európskeho komisára Ing.
Jána Figeľa v centre Európy mala svoj krst dňa 16. februára
2012. Predslov k memoárom napísal J. M. Barosso: „V modernom svete je Ján Figeľ presvedčivým politikom. Uprednostňuje zásadovosť pred osobným prospechom. Inšpiroval aj
iných svojou vierou v hodnotu európskej integrácie. Všetkým,
ktorí sa chcú dozvedieť viac o presvedčeniach a hodnotách vo
verejnom živote, odporúčam prečítať si túto knihu.“
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý sa prezentácii
knihy zúčastnil povedal, že Ing. Ján Figeľ prináša hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité pre dnešný svet. „On toho dokázal veľmi veľa a verím, že ešte aj dokáže. Myslím si, že knižku nestačí prečítať, ale si ju naštudovať. Je tam veľa
postrehov a skúseností, z ktorých je možné čerpať užitočné
poznatky. Je to kniha o konkrétnych rozhodnutiach a skúsenostiach nášho prvého slovenského eurokomisára. Uviedol, že
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najväčším nebezpečenstvom pokroku je ľahostajnosť a nevedomosť. “
Predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš
vyzdvihol, že obaja vnímajú, že Slovensko môže byť silnou
krajinou: „Ján Figeľ urobil vynikajúce meno Slovensku v zahraničí. Dokonca možno povedať, že v zahraničí je ešte viac
pozitívne vnímaný ako doma. Verím, že jeho predstavy a túžby budú naplnené.“
Expredseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek vo svojom príhovore uviedol, že Ján Figeľ je politik, ktorý vyznáva
etické princípy, podľa ktorých je
„Slovensko členom Európskej únie
a Ján Fígeľ je súčasťou tohto úspechu“.
Autor knihy, predseda Kresťansko-demokratického hnutia vo svojom príhovore Ján Fígeľ poukázal na
to, že európske dejiny sú plné konJerzy Buzek
fliktov. „Dnes máme mier, ktorý je
pomaly samozrejmosťou. Sloboda, ale neprišla sama od seba.
Mnohí sa museli obetovať. Pravda a láska zvíťazí nad lžou a
nenávisťou - na tom by nám malo záležať. Európa ak sa bude
učiť zo svojich dejín, tak pôjde dopredu. Pravdu nesmieme
odvrhnúť. Sloboda
musí ísť spolu so
zodpovednosťou.
Pravidlá musia vychádzať v ústrety aj
slabším. Teraz sme
pri stole ako rovný s
rovným.
Záverom
dodal, že Európa bola najsilnejšia vtedy,
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keď stavala na vzdelaní a kultúre. V tom treba pokračovať a
potom bude tento kontinent ovplyvňovať celý svet.
Program podujatia spestril svojím vystúpením sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave Otokar
Klein. Podujatie sa stretlo so záujmom verejnosti, čo potvrdila
aj plná sála „Panorama clubu“ v Trenčíne. Po predstavení
knihy a príhovoroch nasledovala autogramiáda.
pomocná evidencia 108/1/2012
Dňa 18. februára 2012 zomrel vo veku nedožitých 82 rokov
známy trenčiansky historik, znalec vojenských a všeobecných
dejín mesta Trenčín, organizátor skautingu v Trenčíne, autor
viacerých publikácií a do odchodu na dôchodok vedúci odboru
územného plánu a architektúry Mestského úradu v Trenčíne
Ing. arch. Štefan Androvič.
Zomrelý sa narodil 1. októbra 1930 v Trenčíne, kde absolvoval základnú školu a štvorročné reálne piaristické gymnázium. Po zrušení piaristického gymnázia dokončil stredoškolské gymnázium na druhom štátnom gymnáziu v Trenčíne, kde
zmaturoval v roku 1949. Pre svoj triedny pôvod nebol prijatý
na vysokú školu, preto sa zamestnal na stavebnom oddelení
národného podniku Merina a neskôr ako projektant na Pozemných stavbách v Trenčíne. Zúčastnil sa viacerých celoštátne
organizovaných mládežníckych stavbách, čím si získal dôveru
a na základe kladného hodnotenia získal povolenie v štúdiu na
vysokej škole. A tak roky 1951 až 1955 sa venoval štúdiu na
fakulte architektúry a špeciálneho urbanizmu Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Po ukončení štúdií na vysokej škole pracoval ako samostatný projektant a architekt v
Keramoprojekte Trenčín a u Pozemných stavieb Trenčín. Po
úspešnom konkurze pracoval ako vedúci útvaru územného
plánu a architektúry Mestského národného výboru v Trenčíne.
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Popri svojej profésii sa venoval svojím koníčkom leteckej a
regionálnej histórii. Od roku 1965 bol členom leteckej historickej spoločnosti pri Národnom technickom múzeu v Prahe,
neskôr členom Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied
a techniky pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Bolo
veľmi zaujímavé ho počúvať, keď pútavo zoznamoval svojich
poslucháčov o lietadlách, alebo keď „z rukáva“ vychrlil časové údaje, kedy sa čo udialo. I v čase na dôchodku sa zaujímal
o dianie v jeho rodnom meste.
Jeho odchodom stratilo mesto Trenčín významnú osobnosť.
Česť jeho pamiatke.
pomocná evidencia 211/1/2012
Zdá sa, že stať sa poslancom Národnej rady Slovenskej republiky je zaujímavým jobom pre veľa ľudí i z trenčianskeho
regiónu. Z pohľadu uzávierky nových kandidátov pre voľby
10. marca 2012 chcú byť poslancami riaditelia, manažéri,
podnikatelia, nezamestnaní, ale aj terajší poslanci z regiónu –
Zuzana Aštaryová, Martin Fedor, Milan Hort, Marián Kvasnička či Anna Vitteková. Do parlamentu sa chceli presadiť aj
ľudia z komunálnej politiky ako napríklad viceprimátorka
Mgr. Renáta Kaščáková. Z celkového počtu 2.967 kandidátov
na poslancov Národnej rady z trenčianskeho regiónu kandiduje 127 kandidátov, z ktorých 96 mužov a 31 žien. Z mesta
Trenčín kandiduje 48 kandidátov. Z celkového počtu 26 zaregistrovaných politických strán z trenčianskeho regiónu má
svoje zastúpenie 21 politických strán.
Trenčianske noviny 20.02.2012
pomocná evidencia 120/1/2012
Dňa 22. februára 2012 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH spolu
s ďalšími vedúcimi predstaviteľmi úradu oficiálnu šesťčlennú
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delegáciu z Istrie, vedenú podpredsedníčkou regiónu Istria Vivianou Benussi.
Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Trenčianskym
samosprávnym krajom a Chorvátskym regiónom Istria bola
podpísaná v roku 2006 ako šiesta a zároveň zatiaľ posledná zo
všetkých dohôd s partnerskými regiónmi. Za hlavné oblasti
spolupráce boli stanovené cestovný ruch, kultúra, vzdelávanie,
prednostný záujem bol
o vytvorenie kontaktov medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka
a Univerzitou v Pule. Konkrétne príklady napĺňania
dohody o partnerstve v kultúrnej oblasti boli realizované dvakrát, išlo o účasť
folklórneho súboru Košovan z obce Kanianka a prezentáciu
karikatúr Igora Lackoviča na Festivale smiechu v Istrii vo februári 2007.
Členovia delegácie sa
počas stretnutia najviac
zaujímali o čerpanie nenávratných finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v predvstupovom období a v období
rokov 2007 – 2013, nakoľko Chorvátsko sa
pripojí k Európskej únii 1. júla 2013. Praktické skúsenosti
z čerpania financií rezonovali počas úvodného stretnutia na
úrade, na následnej prezentácii vedúcich odborov Trenčianskeho samosprávneho kraja i počas ďalšieho programu.
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Účastníci sa rozdelili do dvoch pracovných skupín. Prvá skupina, zameraná na regionálny rozvoj a kultúru, sa presunula na
Gazdovský dvor na Myjave, kde mala možnosť vidieť príklad čerpania finančných prostriedkov v rámci programu Interreg 3A. Dobrým príkladom praxe čerpania NFP bola rekonštrukcia kotolne a spaľovne v Nemocnici s poliklinikou Myjava, ktorú navštívili následne. Táto oblasť zaujala
najmä zástupkyňu Všeobecnej nemocnice v Pule Irenu Hrstič. Členovia druhej skupiny, orientovanej na univerzitnú spoluprácu a cestovný
ruch, navštívili pod
vedením prorektora
Univerzity
Juraja
Dobrila v Pule Ivana
Jurkoviča Univerzitu
A.
Dubčeka
v Trenčíne. Potom
zavítali do Regionálneho kultúrneho
centra v Prievidzi, kde sa stretli so starostami obcí Sebedražie
a Cígeľ, ktoré majú partnerské obce v Chorvátsku a uskutočnili prehliadku turistických atrakcií zámku Bojnice.
Podľa vyjadrenia vedúcej delegácie Viviany Benussi pracovná návšteva vrchovato naplnila očakávania a obidve strany
s potešením skonštatovali, že spolupráca sa popri kultúre rozšírila o ďalšie praktické oblasti.
vlastné poznámky
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo
29. februára 2012 na svojom 15. zasadnutí. V majetkových
prevodoch dominovalo zverenie majetku z ukončených investičných akcií do správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hodnota majetku
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Centra sociálnych služieb v Novej Bošáci sa napríklad zvýšila
o rekonštruovanú kotolňu a Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo zverených päť veľkých zametačov a tri
malé podvozky s cisternou na čistenie ciest.
Zastupiteľstvo schválilo štyri všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú dôležité pre činnosť školských zariadení v kraji:
Všeobecne záväzné zariadenie č.
9/2012 určilo výšku
dotácie na prevádzku
a mzdy jazykovým
školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja,
ako aj výšku dotácie
na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na
kalendárny rok 2012. Dochádza k zmene spôsobu financovania z paušálneho na výkonové.
a) týmto nariadením sa určuje dotácia pre zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 0,90 eúr na
jedno vydané
hlavné jedlo a
0,18 eúr na
jedno vydané
doplnkové jedlo;
b) týmto nariadením sa určuje
dotácia
na
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ného ubytovaného žiaka na rok 2012 v internáte vo
vlastnom zariadení je 1200 eúr.
c) týmto nariadením sa určuje dotácia na jedno dieťa v škole v prírode je 30 eúr;
d) týmto nariadením sa určuje dotácia na dieťa cirkevného
a súkromného zariadenia pre školu v prírode je 26,40
eúr;
e) týmto nariadením sa určuje dotácia pre školský internát
je to suma 1.056 eúr na rok;
f) týmto nariadením sa určuje dotácia pre cirkevné a súkromné zariadenia školského stravovania sa určuje vo
výške 0,80 eúr za jedno hlavné jedlo a 0,16 eúr na jedno
vydané doplnkové jedlo;
g) Ostatné dotácie pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa nemenia.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
1. apríla 2012.
- Všeobecne záväzné zariadenie č.10/2012 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške náhrady na nákup potravín,
príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni a o určení podmienok úhrad týchto príspevkov;
- Všeobecne záväzné zariadenie č.11/2012 stanovilo výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte od 1. marca 2012;
- Všeobecne záväzné zariadenie č.12/2012, ktorým sa mení
spôsob určovania výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.
Zastupiteľstvo posúdilo a schválilo žiadosti o nenávratné
finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, ako aj 5 % spolufinancovanie týchto projektov zo zdrojov Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Ide o projekty z programu „Obnovme
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svoj dom“ a jeho podprogramu „Obnova kultúrnych pamiatok“.
A) Jednalo sa o tieto projekty:
- rekonštrukcia fasády so zateplením v Dome sociálnych
služieb v Zemianskom Podhradí;
- reštauračné a sanačné práce v kaštieli s areálom
v Pruskom;
- a viacero menších projektov v rámci výzvy Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky, o ktoré sa uchádzajú kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja;
B) Ďalšiu schválenú skupinu tvoria vzdelávacie projekty zamerané na premenu tradičnej školy na modernú
- v Gymnáziu v Považskej Bystrici,
- v Gymnáziu V.B. Nedožerského v Prievidzi,
- v Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici,
- v Strednej odbornej škole v Pruskom,
- a v Strednej odbornej škole na Štúrovej ulici v Dubnici
nad Váhom.
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vzalo
na vedomie informatívnu správu o implementácii projektov
Trenčianskeho samosprávneho kraja
zo
štrukturálnych
fondov Kohézneho
fondu a iných programov
Európskej
únii. Ide o aktuálne
realizované projekty
z oblasti obnovy a
modernizácie ciest, o
rekonštrukcie škol46

46

ských budov a zariadení sociálnej starostlivosti, obnovu kultúrnych pamiatok, až po projekt vzdelávania pracovníkov v
oblasti zdravotníctva.
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vzalo
na vedomie informatívnu správu o implementácii projektov
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo štrukturálnych fondov
Kohézneho fondu a iných programov Európskej únii. Ide o aktuálne realizované projekty z oblasti obnovy a modernizácie
ciest, o rekonštrukcie školských budov a zariadení sociálnej
starostlivosti, obnovu kultúrnych pamiatok, až po projekt
vzdelávania pracovníkov v oblasti zdravotníctva.
www.tsk.sk 29.02.2012
pomocná evidencia 143/1/2012
2
Slovenská pošta otvorila v stredu 7. marca 2012 na Pošte
Trenčín 1. na Mierovom námestí, druhé špeciálne pracovisko
na Slovensku, ktoré bude sprístupňovať elektronické služby
štátu občanom.
Zákazník si už teraz môže na dvoch pilotných pracoviskách
pošty vybaviť tri služby:
- výpis z obchodného registra na právne účely,
- overenie osvedčenia o evidencii vozidla
- overenie originality elektronického čipu
- a odpis elektronických údajov.
Slovenská plánuje rozšíriť ponuku o najčastejšie používané
služby štátu, najbližšie už do konca roka 2012. Do roku 2014
by pošta chcela postupne sprístupniť tieto služby na osemsto
poštách. Služby sú elektronické a poskytujú ich na jednom
mieste.
Generálna riaditeľka Slovenskej pošty Marcela Hrdá povedala, že „chceli by sme sprístupniť ďalšie on-line služby,
ako napríklad:
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- podanie žiadosti o výmenu rôznych typov tabuliek evidenčného čísla,
- podanie žiadosti o vydanie dokladov o evidencii vozidla,
- poskytnutie evidovaných údajov o vozidle v registroch ministerstva - údaje o povinnom zmluvnom poistení, technickej a emisnej kontrole, a iné, “. Podľa nej by ešte k súčasným službám (osvedčenie o evidencii) malo do konca mesiaca marca 2012 pribudnúť aj overovanie rakúskych
osvedčení o evidencii vozidla.
Pošta vyškolí na tieto pracoviská pracovníkov, do konca
júna 2012 absolvuje približne štyristo zamestnancov zo sto
pôšt počítačový kurz. Obdobné projekty poskytujú aj poštové
správy napríklad v Belgicku, Českej republike či Estónsku.
www.sme.sk 07.03.2012
pomocná evidencia 156/1/2012
Dňa 9. marca 2012 sa uskutočnil v Trenčíne druhý protest
proti korupcii. Začal sa pri pamätníku Ľudovíta Štúra na
Hviezdoslavovej ulici a po vystúpení niekoľkých rečníkov sa
protestujúci presunuli cez Mierove námestie do Parku M. R.
Štefánika. Organizátori spojili protest so sviečkovým pochodom pod názvom „Od Štúra k Štefánikovi“. Do Trenčína pozvali organizátori predstaviteľov spoločnosti Penta, tí však neprišli. Na protest prišlo v tento deň asi päťdesiat občanov.
Trenčianske noviny 12.03.2012
pomocná evidencia 173/2/2012
Všetky média priniesli v pondelok 12. marca 2012 oficiálne
výsledky parlamentných volieb na Slovensku, ktoré sa uskutočnili dňa 10. marca 2012. Tak ako sa predpokladalo suverénnym víťazom volieb sa stala strana Smer – Sociálna demokracia. Do parlamentu sa ešte dostalo Kresťansko-demo48
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kratické hnutie, Obyčajní ľudia, Most – Híd, Slovenská demokratická a kresťanská únia a Strana a Solidarita,
Podrobné výsledky:
Strana Smer – Sociálna demokracia získala 44,1 %, 83 poslancov
Kresťansko-demokratické hnutie získalo 8,82 %, 16 poslancov
Obyčajní ľudia získali 8,55 %, 16 poslancov
Strana Most – Híd získala 6,89 %, 13 poslancov
Slovenská demokratická a kresťanská únia získala 6,09 %, 11
poslancov
Strana a Solidarita získala 5,88 %, 11 poslancov
Zloženie parlamentu
Mesto Trenčín budú po týchto parlamentných voľbách za49

stupovať Ing. Magda Košútová, JUDr. Anna Vitteková, obe
49

za stranu Smer – Sociálna demokracia a PhDr. Marián
Kvasnička za Kresťansko-demokratické hnutie.
vlastné poznámky
www.atlas.sk 12.03.2012
pomocná evidencia 167/1/2012
Stranu Smer – Sociálna demokracia volila v troch volebných obvodoch Trenčianskeho kraja viac ako polovica všetkých oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili v sobotu 10.
marca 2012 parlamentných volieb.
V trenčianskom volebnom obvode mohlo voliť 143.682 ľudí, ktorí svoje volebné právo využilo 90.143 a odovzdali
88.787 platných hlasov. Volebná účasť
bola na 62,73 %.
Zvíťazila
strana
Smer – Sociálna demokracia s 51,14 %,
volilo ju 45.410 voličov. Druhí skončili
Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti
s 8.755 a 9,86 %, tretí najvyšší počet hlasov v tomto obvode dostalo Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré volilo 8.539 voličov, čo je 9,61 %.
Strana Sloboda a Solidarita bola štvrtá, hlasy dostala od
5.240 voličov, čo je 5,90 %. Slovenská demokratická únia dostala 4.897, čo predstavuje 5,51 % a do parlamentu voliči v
tomto obvode posunuli aj Slovenskú národnú stranu, ktorú volilo 4.987 voličov, za čo dostali 5, 48 %.
www.sme.sk 11.03.2012
pomocná evidencia 168/1/2012
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V Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne,
ktorá je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku, využilo volebné právo 23 z celkovo 248 osôb. Volebné právo si
nemohlo uplatniť 21 osôb, z nich dvadsať je odsúdených pre
obzvlášť závažné zločiny a jeden je zbavený svojprávnosti. Informoval o tom riaditeľ väzenskej nemocnice Miloš Drgo.
Ako povedal, pedagógovia zariadenia všetkých obvinených a
odsúdených poučili a priebežne im poskytovali potrebné informácie. Pripomenul, že vo väzenskej nemocnici je momentálne aj desať žien, no žiadna z nich k voľbám nešla. V parlamentných voľbách v roku 2010 volilo trinásť obvinených a
odsúdených.
„Zúčastňujem sa všetkých volieb. Vidím, čo sa deje v našej
politike, takže si myslím,
že je mojou povinnosťou
odovzdať hlas,“ povedal
jeden z odsúdených. „V
tomto zariadení som volil
prvý raz, na budúci rok
ma prepustia na slobodu.
Nová vláda ovplyvní aj
mňa a keď sa odtiaľto
dostanem, chcem začať normálne fungovať,“ doplnil ďalší z
odsúdených.
Výkon volebného práva obvineným a odsúdením umožnila
okrsková volebná komisia v Trenčíne číslo 2. Jej traja členovia prišli do zariadenia s prenosnou urnou.
www.sme.sk 10.03.2012
Trenčianske noviny 12.03.2012
pomocná evidencia 169/1/2012
V druhom čísle mesačníka „Info Trenčín“ roka 2012 bol
uverejnený dotazník pre občanov mesta Trenčín, ktorým Mes51
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to Trenčín zisťuje, odkiaľ občania mesta čerpajú informácie
o dianí v meste a akú úlohu pri tom zohrávajú mestské noviny
Info Trenčín. Dotazník zverejnilo Mesto Trenčíne aj na svojej
internetovej stránke.
Dotazník vo zvýšenej miere sa zameriava najmä na mesačník Info Trenčín, ktorý začal po ročnej pauze opäť vychádzať
v decembri 2011 roka. Trenčania mali pripomienkovať jeho
kvalitu, vybrať si, ktoré témy ich zaujali a taktiež súčasne navrhnúť, čo by chceli do mesačníka pridať, prípadne k čomu
majú výhrady. „Aj takýmto spôsobom chceme požiadať Trenčanov o spoluprácu pri tvorbe novej tváre mestských novín a
pri hľadaní najlepšieho spôsobu, ako občanov informovať o
dianí v meste. Každý zaujímavý podnet môže byť pre redakciu
inšpiratívny,“ uviedla hovorkyňa mesta Erika Ságová.
V závere dotazníka je vyjadrená žiadosť, že splnenie žiadosti možno vyplniť buď na webovej stránke mesta alebo
priamo v Info Trenčín a potom ho následne zaslať alebo priniesť do klientskeho centra mestského úradu v termíne
do 23. marca 2012.
www.sme.sk 14.03.2012
pomocná evidencia 180/1/2012
Vo veku nedožitých 88 rokov zomrel v utorok 20. marca
2012 prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., priekopník religionistiky.
Prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc.
sa narodil 2. júna 1924 v Trenčíne. Vyštudoval slavistiku (rusistiku) a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzite
Komenského v Bratislave. V roku
1952 bol promovaný na doktora filozofie, o pätnásť rokov neskôr získal titul
CSc.
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Prof. PhDr. Jána Komorovského, CSc. z ideovo-politických
dôvodov dvakrát z fakultnej pôdy vyhodili. Bolo to v roku
1959, keď bol odborným asistentom na katedre ruského jazyka
a literatúry a druhýkrát v roku 1975 v rámci normalizácie, kedy pôsobil ako odborný pracovník v kabinete etnológie. Keď
sa ako 65-ročný na fakultu po rehabilitácii vrátil, stal sa docentom národopisu. Zakrátko ho vymenovali za univerzitného
profesora a založil odbor religionistiky - vedy o náboženstvách sveta. Religionistika dovtedy na Slovensku nemala
žiadnu tradíciu.
„Bol a je to zložitý vedný odbor, ktorý zahrnuje dejiny náboženstiev, fenomenológiu, psychológiu a sociológiu náboženstva, náboženskú symboliku, dejiny religionistiky, antropológiu a iné disciplíny. Tento vedný odbor sa podarilo uviesť
do akademického štúdia, do systému vied a do slovenskej kultúry. Všetky vedy, ktorými som v živote prešiel - literárna veda, folkloristika, národopis, mytológia, napokon vyústili do
religionistiky,“ povedal prof. PhDr. Komorovský, CSc.
Napísal desiatky kníh, viaceré preklady, najmä diel predstaviteľov ruskej náboženskej filozofie a vedecké štúdie. Editoval prvý domáci religionistický slovník „Religionistika a náboženská výchova“. V roku 1993 prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc. založil Slovenskú spoločnosť pre štúdium náboženstiev, v roku 1996 zas prvý religionistický časopis na Slovensku - Hieron. Pri príležitosti 80. rokov prevzal Cenu ministra
kultúry za celoživotný prínos. Je nositeľom mimoriadneho
ocenenia Fra Angelico za rok 2007.
Posledná rozlúčka sa konala v piatok 23. marca v Kostole
Svätej rodiny v Trenčíne na Juhu.
www.sme.sk 23.03.2012
pomocná evidencia 204/1/2012
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Pri príležitosti „Dňa učiteľov“ ocenili podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček
a riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Vladimír Buzalka vybraných pedagógov zo stredných škôl
v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavným
kritériom bolo pedagogické majstrovstvo a prirodzená autorita
spojená s rešpektom vo svojom okolí.
V štyridsiatich siedmich školách a v troch školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pôsobí momentálne 2.330 pedagógov, ktorí
učia približne o 24.500 žiakov. Ich práca je mimoriadne náročná a okrem neustáleho dopĺňania vzdelania vyžaduje nevšednú mieru trpezlivosti a psychickej odolnosti každého učiteľa.
Na dôkaz toho, že Trenčiansky samosprávny kraj si prácu
pedagógov cení, šestnásti z nich v stredu 28. marca 2012
v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne
prevzali ďakovné listy predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu. Aj ich zásluhou sú viacerí študenti z našich škôl úspešní na celoslovenských i medzinárodných vedomostných olympiádach či
súťažiach zručnosti a dôstojne reprezentujú náš Trenčiansky
samosprávny kraj nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Ďakovné listy prevzali títo pedagógovia:
- Mgr. Ivan Kasár – Stredná odborná škola obchodu
a služieb Púchov,
- Ing. Rudolf Kasala – Stredná odborná škola Dubnica nad
Váhom,
- Mgr. Mária Hanešová – Gymnázium Vavrinca Benedikta
Nedožerského Prievidza,
- Mgr. Stanislav Hulla – Gymnázium Partizánske,
- Mgr. Jozef Zámečník – Stredná odborná škola Piešťanská
ul. Nové Mesto nad Váhom,
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- PhDr. Marcela Štefániková – Stredná odborná škola podnikania Trenčín,
- Ing. Marián Mičúch – Stredná odborná škola Ul. slovenských partizánov 1132/52 Považská Bystrica,
- Félix Adamec – Stredná odborná škola Ul. Slovenských
partizánov 1129/49 Považská Bystrica,
- RNDr. Bernarda Luptáková – Gymnázium Ľ. Štúra
Trenčín,
- Ing. Zuzana Zajacová – Stredná odborná škola Pruské,
- Mgr. Jozef Zajac – Spojená škola Partizánske,
- Ing. Štefan Sadloň – Stredná odborná škola Myjava,
- Mgr. Jitka Slyšková – Stredná umelecká škola Trenčín,
- Ing. Ján Málek – Stredná odborná škola Stará Turá,
- Ing. Zuzana Tomová – Stredná odborná škola J. Ribaya
Bánovce nad Bebravou
- Alena Bartalosová – Stredná odborná škola obchodu
a služieb Púchov.
www.tsk.sk 28.03.2012
pomocná evidencia 208/1/2012
Obetavosť, úsilie a trpezlivosť pedagógov trenčianskych
základných a materských škôl je aj v týchto ťažkých časoch
obdivuhodná. Výsledkom ich každodennej práce sú úspechy
ich žiakov, ktoré
sú zároveň aj pozitívnym zviditeľnením nášho mesta. Aj preto primátor Richard Rybníček vyjadril poďakovanie i úctu
trenčianskym učiteľom. Stalo sa tak
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presne na Deň učiteľov 28.marca 2012.
V obradnej sieni mestského úradu si 12 pedagógov prevzalo z rúk primátora Mgr. Richarda Rybníčka kvety, pamätné
listy a drobné darčeky z chránenej dielne. V príhovore povedal
„Venujete sa niečomu, čo je popri zdraviu vysokou hodnotou.
Vaša práca má zmysel. Naša spoločnosť a naše mesto potrebuje vzdelaných ľudí.“
Stretnutia sa zúčastnila aj Mgr. Iveta Kováčiková
z Krajského školského úradu, viceprimátorka Mgr. Renáta
Kaščáková, predseda Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve doc. Ing. Oto Barborák, CSc., zástupcovia útvaru
školstva Mestského úradu v Trenčíne a riaditelia základných
a materských škôl.
Ocenení pedagógovia:
- Daniela Babálová – Základná škola, Východná
- Mgr. Pavol Bratranec – Základná škola, Hodžova
- Mgr. Jana Fabianová – Základná škola, Na dolinách
- Daniela Ježíková – Materská škola, Stromová
- Mgr. Alena Kadáková – Materská škola, Šafárikova
- Mgr. Miroslava Koprivňanská – Základná škola, Bezručova
- Mgr. Jarmila Mahríková – Základná škola, Kubranská
- Eva Pavlíková – Materská škola, Šmidkeho
- Ing. Erika Podskubová – Základná škola, Dlhé Hony
- Ing. Alena Rumanovská – Základná škola, Ul. L. Novomeského
- Mgr. Jozefa Tehláriková – Základná škola, Veľkomoravská
- Ľubica Zajacová – Základná umelecká škola K. Pádivého
www.trencin.sk 28.03.2012
pomocná evidencia 290/1/2012

56

56

Trenčanov najviac zaujíma nový most, plaváreň bez vody a
jama na konci pešej zóny. Výsledky získalo mesto vďaka dotazníku, ktorý zverejnil mestský časopis Info Trenčín vo svojom marcovom vydaní, sprístupnený taktiež na internete. Tieto
tri hlavné témy zaujímali osem z desiatich obyvateľov krajského mesta, v tesnom závese bola téma o znížení dlhu Trenčína. „Podľa očakávania Trenčanov zaujímal najviac osud nového mosta, pretože dopravný kolaps v meste zažívame všetci
každý deň. Našťastie odpoveď bola jasná, lebo most sa už stavia. Tiež ma neprekvapilo, že sa občania zaujímajú o osud jamy pri bývalom Dome armády,“ povedal trenčiansky primátor
Mgr. Richard Rybníček. Na posledných priečkach sa usadila
téma vlaňajšieho sporu medzi mestom Trenčín a Hokejovým
klubom Dukla Trenčín a valorizácia daní.
Z prieskumu vyplynulo, že najsledovanejšími médiami sú
televízie, za nimi nasledujú celoslovenské denníky, inzertné a
regionálne noviny. Pri mladých ľuďoch sa významným zdrojom informácií stáva sociálna sieť Facebook.
Marcové číslo Info Trenčín prešlo grafickou zmenou a jeho
súčasťou sa stalo aj „Kam v Trenčíne“ s aktuálnymi pozvánkami do kina, divadla, na výstavy, koncerty a voľnočasové aktivity. Túto zmenu občania postrehli a skoro 33 % z nich vníma jeho kvalitu ako lepšiu. Na základe výsledkov prieskumu
by do novín mali pribudnúť „zelené“ témy, ktoré budú riešiť
čistotu mesta.
www.sme.sk 28.03.2012
pomocná evidencia 210/1/2012
Dňa 11. apríla 2012 si občania
Mesta Trenčín pripomenuli na
pietnom akte pri pamätníku na
Brezine 67. výročie oslobodenia
Mesta Trenčín spod nemeckého
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fašistického jarma. Po slovenskej štátnej hymne položili delegácie politických strán, spoločenských organizácií a žiakov
základných škôl vence a kytice vďaky k pamätníku. V programe sa k zúčastneným občanom prihovoril primátor Mesta
Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý zvýraznil skutočnosť,
že na oslobodení nášho mesta sa zúčastnili aj občania iných
národností, aby tým porazili zlo, pretože
chceli, aby sme žili slobodne. Priami účastníci
národno-oslobodzovacieho boja nás opúšťajú,
priamych svedkov hrôzovlády je čoraz menej.
Je o to dôležitejšie, aby sme si my všetci, ktorí sme túto hrôzu nezažili, aby sme ju pripomínali ako niečo,
čo sa nesmie opakovať. A opakovanie histórie nesmú dovoliť
tí, ktorí tu na tejto krvou poliatej zemi dnes žijeme. Nesmieme
dovoliť všetkým tým, ktorí by mali záujem toto zlo obnoviť,
aby sa im to podarilo. Pokiaľ by sme to neurobili, stalo by sa
to, čo sa stalo pred rokmi. Vyjadril radosť, že sa pietneho aktu
zúčastňujú deti, teda generácia, ktorá sa nikdy podobných
zverstiev nedožije, ktorá bude vždy s úctou chodiť na toto
miesto, spomínať si na tých, ktorí za nich položili svoj život.
Vyslovil presvedčenie, že tento deň, v ktorý si pripomíname
oslobodenie nášho krásneho mesta bude považovaný najpamätnejší. Na príhovor primátora Mgr. Richarda Rybníčka nadviazal veterán druhej
svetovej vojny plukovník v.v. Ľudovít Kaliský, ktorý pripomenul, že dnes mesto Trenčín
a jeho región oslavujú 67. výročie oslobodenia spod nemeckého fašizmu Sovietskou
a Rumunskou armádou. Ich vojakom patrí úprimná vďaka. V
tomto konflikte zahynulo viac ako 60 miliónov ľudí a z toho
počtu 40 miliónov civilného obyvateľstva. I na tomto mieste
sú pochovaní príslušníci viacerých národov, ktorí sa po boku
Slovákov zapojili do národno-oslobodzovacieho boja.
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Záver pietneho patril hymnickej piesni „Kto za pravdu horí!“
vlastné poznámky
Trenčianski mestskí policajti riešili v minulom roku 2011
celkovo 9.813 priestupkov. Väčšinou išlo o dopravné priestupky ako nerešpektovanie dopravných značiek alebo zlé
parkovanie. Bez pokuty sa zaobišla viac než polovica z toho,
zaplatiť však muselo 4.831 ľudí. Suma, ktorú policajti vybrali
na pokutách bolo viac ako 62 tisíc eúr. Informácia vyplývala
zo Správy o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín predloženej na rokovaní
mestského zastupiteľstva dňa19. apríla 2012.
Mestskí policajti v uplynulom roku odstránili 56 reklamných tabúl a reklamných pútačov umiestnených na zakázaných miestach, doručili 551 súdnych zásielok. V 38 prípadoch
poskytli prvú pomoc či zavolali sanitku k chorým alebo zraneným osobám. Policajti taktiež našli a odovzdali rodičom tri deti, ktoré sa stratili a zabezpečovali verejný poriadok na 38 akciách obvodného charakteru a na 12 akciách veľkého celomestského charakteru. Pozornosť venovali aj psíčkárom, keď
v minulom roku skontrolovali 944 majiteľov psov. V 251 prípadoch riešili osoby, ktoré neodstránili výkaly po psoch alebo
pustili psa na miestach, kde je to zakázané.
Mestskí policajti taktiež dohliadali na pokojný priebeh 33
hokejových a 17 futbalových zápasov v Trenčíne. Najväčšie
množstvo síl a prostriedkov si vyžiadali najmä futbalové stretnutia s mužstvami Slovan Bratislava a Spartak Trnava, taktiež
hokejové zápasy extraligy s mužstvami Slovan Bratislavou,
HK 36 Skalica a MHC Martin. „Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa mesto v súčasnej dobe nachádza, ako aj s ohľadom na
nepriaznivú situáciu v rozpočtovej kapitole Mestskej polície,
sa budeme snažiť v priebehu roka 2012 zabezpečovať úlohy v
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zmysle zákona o obecnej polícii minimálne na takej úrovni,
ako tomu bolo počas roka 2011,“ uvádza sa v závere dokumentu.
www.sme.sk 21.04.2012
pomocná evidencia 255/1/2012
Dňa 19. apríla 2012 rokovalo Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne o viacerých zaujímavých témach. Hneď v úvode
primátor Mgr. Richard Rybníček predložil poslancom informačnú správu o finančnej situácii mesta Trenčín.
Z predloženej
správy
vyplynulo, že Mesto
Trenčín za uplynulé
obdobie znížilo svoj dlh
o 11,1 milióna eúr, čo
je v prepočte na jedného obyvateľa o 199 eúr.
Znížiť dlh sa podarilo
radikálnymi úspornými
opatreniami, organizačnými zmenami, úspešným naplnením
rozpočtu kapitálových príjmov (príjmy z predaja majetku mesta), zvýšením miestnych daní s účinnosťou od 1. januára 2012
a s pomocou občanov a sponzorov. V súčasnosti je však ešte
stále každý Trenčan zadlžený sumou 515 eúr, preto v šetrení je
nutné pokračovať. Mesto Trenčín stále hľadá
možnosti, ako efektívnejšie a hospo-dárnejšie
využívať verejné zdroje,
ktoré primárne získava
od občanov a od štátu.
Naďalej musí splácať
záväzky mesta. V roku
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2012 sú splátky záväzkov rozpočtované vo výške cca 9,2 milióna eúr, čo predstavuje 32,5 % rozpočtu bežných príjmov
v roku 2012.
Mestskí poslanci v Trenčíne v minulom roku 2011 schválili, že terasy podnikov v centre môžu byť otvorené do polnoci.
Na základe podnetu prevádzkovateľov pohostinských zariadení sa poslanci k téme na rokovaní mestského zastupiteľstva
vrátili. Žiadali, aby mohli mať terasy otvorené podľa otváracích dôb. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne im vyhovelo a zároveň schválilo prenájmy terás jednotlivým prevádzkam.
Na základe Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného
štadióna z roku 2009 sa oň staral Hokejový klub Dukla Trenčín. Mesto Trenčín zimný štadión v roku 2011 prevzalo do
svojej správy. S klubom sa dohodlo na podmienkach nájmu.
Obe strany však mali
voči sebe nevyrovnané
finančné záväzky. Súdny znalec určil, že Hokejový
klub
Dukla
Trenčín zhodnotil majetok mesta vybudovaním
VIP boxov a ďalšími
stavebnými úpravami o
237 763 eúr. Keďže Dukla naopak dlhovala mestu Trenčín
takmer rovnakú sumu, obe strany sa dohodli na vzájomnom
započítaní pohľadávok.
Poslanci zároveň na základe predošlých dohôd schválili
Hokejovému klubu Dukla Trenčín refundáciu nákladov za
prevádzku štadióna vo výške 60 tisíc eúr. Primátor Mgr. Richard Rybníček k tomu poznamenal, že zmluvy o prenájme
štadióna s Duklou vypršali koncom apríla 2012 a momentálne
sa rokuje o podmienkach nových zmlúv vo využívaní Zimného štadióna Pavla Demitru.
61

61

Poslanci schválili návrhy výbory mestských častí
o pomenovaní nových ulíc, ktoré vznikli výstavbou rodinných
domov. V mestskej časti Sever v lokalite pri
Kubranskej ulici tak
pribudne Rovná ulica.
V mestskej časti Západ
bude niesť nová Ulica
Jána Prháčka, meno
slovenského bojového
pilota, rodáka zo Zlatoviec, ktorý zahynul 24. marca 1939 v maďarsko-slovenských
vzdušných bojoch a bol In memoriam povýšený do hodnosti
kapitána, čo pripomína aj pamätná tabuľa Kultúrnom dome
v Zlatovciach. Schválenie nových ulíc podmienilo zmenu Štatútu mesta Trenčín, do ktorého bolo okrem spomínaných ulíc
pridané aj Námestie svätej rodiny pred kostolom na sídlisku
Juh, ktorého názov schválili poslanci ešte vlani.
www.trencin.sk 23.04.2012
pomocná evidencia 264/1/2012
Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček vymenoval dňom 2. mája 2012 svojho nového prvého
zástupcu JUDr. Rastislava Kudlu. Tým potvrdil, že v meste Trenčín budú dvaja viceprimátori.
Vo funkcii druhého zástupcu primátora zostane
aj naďalej Mgr. Renáta Kaščáková, napriek
tomu, že primátor sa vlani na jeseň 2011 vyjadril, že ak strana
SAS nebude vo vláde, Mgr. Renátu Kaščákovú z funkcie
svojho zástupcu odvolá. Dôvodom mal byť pád vlády Ivety
Radičovej a odchod strany SAS z parlamentu, čím viceprimátorka stratila politické napojenie na vládu. Primátor Rybníček
však svoj názor zmenil. Zdôvodnil to aktivitami Mgr. Renáty
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Kaščákovej v projekte „Trenčín si TY“, ktorý
rieši urbanizmus v meste
Trenčín a zaoberá sa zástavbou jeho nábrežia.
Primátor Mgr. Richard
Rybníček sa dohodol s
najsilnejším poslaneckým
tlačová beseda zľava – JUDr. R. Kudla, PaedDr. D. Beníček
klubom Smer – SD na
novom viceprimátorovi. O tejto skutočnosti informoval na brífingu novinárov predseda poslaneckého klubu Smer SD Mgr.
Daniel Beníček a súčasne predstavil nového viceprimátora
tridsaťtriročného právnika Mgr. Rastislava Kudlu.
www.sme.sk 19.04.2012
pomocná evidencia 257/1/2012
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa rokovalo dňa 25. apríla 2012 na svojom 14. zasadnutí v tomto
funkčnom období.
V úvode poslanci schválili predaj prebytočného pozemku:
1) v blízkosti cestnej komunikácie v katastrálnom území Dolné Naštice v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti;
2) do správy Gymnázia Janka Jesenského
v Bánovciach nad Bebravou zverili majetok,
financovaný zo zdrojov
Európskej únie v rámci
projektu „Rekonštrukcia
Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou,“ v obstarávacej
cene takmer 1.114 tis. eúr.
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Poslanci potom schválili bez výhrad záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011. Hospodárenie
Trenčianskeho samosprávneho kraja v minulom roku 2011 bolo charakterizované nasledovne:
- bežný rozpočet bol prebytkový v čiastke 3.303.317,79 eúr a
prebytok bol vyšší oproti schválenému rozpočtu;
- kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke 7.091.415,88
eúr, schodok je nižší oproti rozpočtu,
- finančné operácie na vykrytie kapitálového rozpočtu boli
v čiastke 7.587.633,88 eúr a boli nižšie oproti rozpočtu.
Poslanci vzali na vedomie:
1. informatívnu správu o náhrade preukázanej straty, ktorá bola poskytnutá za zrealizované služby vo verejnom záujme
v prímestskej doprave za rok 2011;
2. výročnú správu o činnosti a hospodárení Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2011;
3. informatívnu správu
o rozvojovom programe verejných prác
Trenčianskeho samosprávneho kraja na
roky
2013-2015
v jednotlivých okresoch kraja;
4. informatívnu správu
o účasti
Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu
v prvom štvrťroku 2012;
Poslanci schválili uznesenie o doplatení neuhradenej náhrady preukázanej straty pre zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. vo výške 74.119 eúr.
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S veľkou odozvou v diskusii sa už tradične stretla informatívna správa o stave troch zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V tejto súvislosti Zastupiteľstvo poverilo predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby rokoval s predsedom vlády
Slovenskej republiky o prechode nemocníc Trenčianskeho
samosprávneho kraja
späť do zriaďovateľskej pôsobnosti štátu.
Zároveň poslanci poverili predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja, aby
hľadal možnosti na
dočasnú finančnú výpomoc nemocniciam
Trenčianskeho samosprávneho kraja v nevyhnutnom rozsahu pre zachovanie ich prevádzky pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Zastupiteľstvo schválilo dodatky k zriaďovacím listinám
a k organizačným poriadkom sociálnych zariadení a stredných
škôl.
www.tsk.sk 25.04.2012
pomocná evidencia 265/1/2012
Dňa 30. apríla 2012 predvečer osláv Prvého mája sa na
Mierovom námestí uskutočnilo tradičné stavanie mája. Podujatie otvorila dychová hudba Opatovanka rezkými tónmi
a potom už pred postavením mája deti z Detského folklórneho
súboru Radosť ozdobili vrchol mája pestrými farebnými stuhami. Po vyzdobení mája sa tento majestátne vztýčil v žiari
slnečných lúčov v centre Mierového námestia za pomoci tech65

65

nických zariadení. Záver dňa patril koncertu dychovej hudbe
Opatovanka.
Slnečnú a príjemnú atmosféru prvomájového dňa umocnil
kultúrny program, ktorý otvorila Detská dychová hudba Rudolfa Hečka z Dolnej Súče, na ktorú nadviazalo Divadlo
„Maska“ zo Zvolena s predstavením „Kto druhému jamu kope...a iné ezopove bájky“. Prvomájový program pokračoval
vystúpením Detským folklórnym súborom Radosť, tanečných
skupín Aura a Goonies, country tanečnej skupiny Maryland.
Záver podujatia patrilo detskému tanečnému súboru Milagro a
vokálnej skupine Svetlana-show, s ktorou vystúpili aj víťazi
súťaže Šanca mladým z Rigy (Lotyšsko).
Prvý májový deň bol na Mierovom námestí obohatený aj
remeselným jarmokom, športovými hrami a súťažami pre deti
a tvorivými dielňami.
vlastné poznámky
Dňa 8. mája 2012 zomrel v skorých ranných hodinách posledný primár nemocničného stomatologického oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Ernest Csillagi.
Počas svojho pôsobenia v trenčianskej nemocnici vychoval
veľkú časť dnešnej generácie mladých privátnych zubných lekárov. Charakteristickým znakom jeho osoby bola srdečnosť,
priateľskosť a úsmev.
Posledná rozlúčka s významnou osobnosťou trenčianskej
stomatológie bola v piatok dňa 11. mája 2012 v Dome smútku
na Juhu v Trenčíne.
vlastné poznámky
Už po siedmy krát sa v Bruseli v rámci podujatia „Dňa
otvorených dverí v inštitúciách Európskej únie“ prezentoval dňa 12. mája 2012 Trenčiansky samosprávny kraj. Cieľom
bolo priblížiť návštevníkom krásy a možnosti, ktoré tento kraj
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ponúka. V popredí záujmu návštevníkov boli najmä hrady,
zámky a kúpele.
Videoreportáž o krásach hornej Nitry pútavo dopĺňala propagačné materiály o Trenčianskom kraji. Aj tento rok pripravilo Zastúpenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja v Bruseli
interaktívne hry pre záujemcov
o darčeky, ktoré poslali niektoré
mestá a obce. Vedomosťami
prekvapili mladší i starší. Prekvapila napr. návštevníčka z
Belgicka ovládajúca históriu
hradu v Čachticiach z filmu o Alžbete Báthory.
V stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja sa počas dňa
vystriedali návštevníci z viacerých krajín Európy, najmä Belgicka, Holandska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Česka, Španielska, Talianska, dokonca aj z Guinei, Iránu či Číny.
www.tsk.sk 14.05.2012
pomocná evidencia 298/1/2012
Primátor Mgr. Richard Rybníček chcel ešte začiatkom roka 2012 získať súhlas zastupiteľstva na vyhlásenie verejného
obstarávania na nákup tonerov, kancelárskych potrieb a investičných projektov mesta. Poslanci však tvrdili, že ich súhlas
nepotrebuje a obstarávanie môže vyhlásiť sám. Mesto Trenčín
sa preto obrátilo na prokuratúru. Primátor argumentoval tým,
že poslanci v októbri minulého roka 2011 odsúhlasili zásady
hospodárenia, podľa ktorých potrebuje mať na vyhlásenie súťaže súhlas poslancov. Primátor sa obával, že v opačnom prípade by nekonal v súlade so zákonom, čo by mohlo paralyzovať chod mesta. Prokuratúra sa priklonila k názoru primátora a
dala mestu Trenčín upozornenie a zároveň navrhla, aby upravilo svoje zásady hospodárenie a nakladania s majetkom.
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Okresná prokuratúra v Trenčíne upozornením prokurátora
jasne hovorí, že procesy verejného obstarávania a schvaľovanie rozpočtu sú dva odlišné procesy a ďalej špecifikuje na str.
4 upozornenia: „Nakoľko schválený rozpočet obce nie je dostatočne konkrétny, nie sú v ňom presne špecifikované jednotlivé predmety ani cena obstarania, je v súčasnosti z hľadiska
prehľadnosti, transparentnosti a efektívnosti hospodárenia a
nakladania s verejnými prostriedkami vhodné, ale aj právne
možné, aby si obecné zastupiteľstvo v rámci svojich kontrolných
oprávnení
daných zákonom o
majetku obcí v
rámci zásad hospodárenia
samo
sebe stanovilo postup, ktorý bude
spočívať v schvaľovaní vyhlásenia
verejného obstarávania avšak iba v štádiu pred jeho vyhlásením.“
Prokuratúra taktiež uviedla, že schvaľovanie už „vysúťaženej zmluvy“ zastupiteľstvom dodatočne nie je právne možné,
nakoľko úspešný uchádzač má na uzavretie zmluvy nárok bez
ďalšieho schvaľovania a išlo by o konanie v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Zákon o obecnom zriadení, o
majetku obcí, verejnom obstarávaní a o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je potrebné vykladať vo vzájomnej
súvislosti a logickosti.
Základným problémom je povinnosť vyhlasovania obstarávaní mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo nepovažuje povinnosť schvaľovania obstarávaní za svoju povinnosť, ktorá zastupiteľstvu zo zákona prináleží a odvoláva sa na
mestský rozpočet ako postačujúci dokument a na vyhlásenie
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obstarávaní primátorom mesta. Ako cestu poslanci navrhovali
schvaľovanie samotnej zmluvy po ukončení obstarávania. Nastal stav, kedy primátor v zmysle zákona nie je oprávnený bez
súhlasu zastupiteľstva obstarávanie sám vyhlásiť a kedy zastupiteľstvo súhlas odmieta poskytnúť.
Podmienky upravujúce konanie primátora a zastupiteľstva
aj v oblasti obstarávania sú upravené v zásadách o hospodárení nakladaní s majetkom mesta, ktoré je potrebné v súlade s
upozornením prokurátora novelizovať. Objednávanie potrebných služieb mesta, kedy mesto nakladá s vysokou sumou finančných prostriedkov, je tak pozastavené, pričom napr. v oblasti chodu úradu je ohrozený výkon jeho činnosti nemožnosťou nákupu tonerov. Prokuratúra tiež navrhla, že súčasné zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta je potrebné
novelizovať a upraviť, aby došlo k ich zosúladeniu s platnou
právnou úpravou.
Tak primátor mesta Trenčín ako i zastupiteľstvo mesta hľadajú v súčasnosti spoločné a pre mesto Trenčín, čo najvýhodnejšie riešenie danej situácie tak, aby postup mesta Trenčín
bol ohľadom nakladania s majetkom mesta zákonný a pre
obyvateľov mesta i maximálne transparentný.
www.trencin.sk 23.05.2012
pomocná evidencia 329/1/2012
Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček zvolal na deň
24. mája 2012 mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pre nízku účasť poslancov však nebolo uznášania schopné a primátor ho musel ukončiť. Z poslaneckého klubu Smer –
Sociálna demokracia, ktorý má v zastupiteľstve väčšinu, sa
zúčastnil len poslanec JUDr. Ján Kanaba, ktorý vyhlásil, že
pre neúčasť svojich kolegov na rokovaní mestského zastupiteľstva, vystupuje zo strany Smer – Sociálna demokracia.
Primátor Mgr. Rybníček zvolal mimoriadne zasadnutie
bezprostredne po tom, ako dostal stanovisko okresnej prokura69
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túry k zásadám hospodárenia, ktoré poslanci schválili vlani
v októbri 2011 a ktoré považuje pre neho za právne zaväzujúce. Prokuratúra konštatovala, že je zákonné, vhodné a transparentné, aby verejné súťaže schvaľovalo mestské zastupiteľstvo ešte pred ich vyhlásením. To poslanci z väčšinového poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia odmietli.
Pre neochotu niektorých poslancov schvaľovať vyhlásenie
verejných obstarávaní sa stále nezačala:
- rekonštrukcia kotolne na Základnej škole Na dolinách,
- rekonštrukcia podchodu pri bývalom hoteli Tatra
- a nemôžu sa zakúpiť tonery do tlačiarní.
„Neviem či stihneme vykurovacie obdobie na škole, kde
nemajú kotolňu. Začiatkom septembra 2012 sa má slávnostne
otvoriť bývalý hotel Tatra a my im tam začneme búrať podchod? Dochádzajú tonery, úrad začína byť paralyzovaný. Toto
je mimoriadna situácia, a preto som zvolal mimoriadne zastupiteľstvo. Postoj časti poslancov je absolútne nezodpovedný.
Moje sklamanie je obrovské, pretože netrpím len ja, ale aj občania. Budem sa musieť poslancov z poslaneckého klubu
Smer – Sociálna demokracia opýtať, čo je to za zodpovedný
prístup k poslaneckému mandátu? Potreboval som prerokovať
vážnu tému,“ uviedol po ukončení zasadnutia primátor Mgr.
Richard Rybníček.
Poslanci mestského zastupiteľstva v októbri minulého roka
schválili do zásad hospodárenia to, aby primátor všetky verejné obstarávania nad 10 tisíc eúr pred ich vyhlásením predkladal na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Neskôr poslanecký klub Smer – Sociálna demokracia konštatoval, že táto
podmienka nie je nevyhnutná a odmietli súťaže odhlasovať.
V patovej situácii sa primátor Mgr. Richard Rybníček obrátil na trenčiansku prokuratúru, aby zásady preverila. V uplynulých dňoch vydala stanovisko, že schvaľovanie súťaží poslancami je zákonné, prehľadné, transparentné a teda aj vhod70
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né. K zásadám však vydala jedno upozornenie a to, že odobrenie poslancov musí prísť vždy ešte pred samotným vyhlásením súťaže, nakoľko prípadný úspešný uchádzač má na uzavretie zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní nárok.
Z poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia na mimoriadne zasadnutie prišiel len poslanec JUDr. Ján Kanaba,
ktorý skomentoval neúčasť poslancov, „že zasadnutie je financované z peňazí našich občanov. Nebudem robiť cvičenú opicu a nebudem hlasovať tak, ako povie predseda okresnej organizácia alebo krajskej organizácie. V piatok 25. mája 2012 doručujem moje vystúpenie zo strany Smer – Sociálna demokracia a s touto stranou končím.“
www.trencin.sk 25.05.2012
pomocná evidencia 331/1/2012
V polovici mája 2012 Okresná prokuratúra v Trenčíne vydala stanovisko, že schvaľovanie súťaží poslancami je zákonné, prehľadné, transparentné a teda aj vhodné.
Napokon poslanci z poslaneckého klubu Smer – Sociálna
demokracia uznali stanovisko prokuratúry, čo vyústilo ich
účasťou na mimoriadnom zasadnutí 29. mája 2012
Na tomto mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 29. mája 2012 schválili poslanci všetky
verejné súťaže nad 10 tisíc eúr, t.j.:
- rekonštrukciu podchodu pri bývalom hoteli Tatra,
- súťaž na digitalizáciu ArtKina Metro,
- nákup tonerov a výpočtovej techniky.
Poslanci neschválili:
- súťaž na vybudovanie kotolne na biomasu na Základnej
škole Ul. Na dolinách a pre posúdenie vyžiadali správu výhodnosti kotolne na biomasu v porovnaní s klasickou plynovou,
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- súťaž na poskytovanie poštových služieb, ktorú sa mesto
Trenčín rozhodlo vyhlásiť, keďže Slovenská pošta stratila
monopol na doručovanie úradných zásielok,
- súťaž na prevádzku a údržbu informačného systému mesta.
Poslanci na záver zasadnutia uznali dlh voči SAD Trenčín
cez 1 milión eúr, ktorý vznikol v minulom roku 2011, keďže
preddavky vo vlaňajšej zložitej finančnej situácii nestačili pokryť reálne náklady dopravcu.
„Najzásadnejšia vec je, že poslanci mestského zastupiteľstva pochopili význam a dôležitosť upozornenia prokuratúry
a svojim hlasovaním ho uznali. Je to dôležité, preto, že nám
mesiace stáli pre mesto a jeho obyvateľov dôležité investičné
akcie,“ uviedol primátor mesta Mgr. Richard Rybníček.
www.trencin.sk 30.05.2012
pomocná evidencia 347/1/2012
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH dňa 6. júna 2012 prijal na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Maďarskej republiky v Slovenskej republike Dr.
Csabu Balogha. Témou rokovania boli možnosti prípadnej
spolupráce najmä v oblasti cestovného ruchu, keďže blízkosť
regiónov, podobné tradície a zvyklosti považujú obidvaja predstavitelia za veľkú výhodu. Zhodli sa na
tom, že turizmus možno vzájomne
rozvíjať cez podnikateľskú spoluprácu, pričom podnikateľské subjekty by určite našli aj ďalšie možnosti
rozvíjania aktivít. Trenčiansky župan spomenul nedávny úvodný ročník výstavy „Region tour Expo
2012“, na ktorom sa predstavilo šesť krajov z česko72
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slovenského pohraničia a ktorý by sa v budúcnosti mohol rozšíriť o ďalšie blízke oblasti iných krajín. Rovnako uviedol
možnosť účasti maďarských študentov na projektoch, akými
sú „Robotický deň“ či výstava „Stredoškolák“. Spoluprácu by
však mohli nadviazať tiež študenti vysokých škôl. MUDr. Pavol Sedláček, MPH a Dr. Czaba Balogh viedli dialóg aj o spoločných problémoch oboch krajín, akými sú útlm priemyslu a
poľnohospodárstva a možnostiach oživenia týchto sektorov.
www.tsk.sk 07.06.2012
pomocná evidencia 366/1/2012
Nórsku veľvyslankyňu v Slovenskej republike J. E Trine
Skymonen prijal dňa 5. júna 2012 predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Trenčiansky župan pripomenul, že Trenčiansky samosprávny kraj má od roku 2004 podpísanú zmluvu o spolupráci
s nórskym regiónom Sor-Trondelag. Nórski hostia navštívili
náš kraj v septembri 2006, naopak predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja navštívili partnerský nórsky región v
júni 2008. Na tieto kontakty naposledy nadviazali podobnou
výmenou v roku 2009 žiaci Strednej odbornej školy v Handlovej a partnerskej strednej školy Gerharda Schoningsa v Trondheime.
V prvej fáze rozhovorov bola najdiskutovanejšou otázkou
možná spolupráca nórskych odborníkov pri obnove Trenčianskeho
hradu. Vypracovaný projekt však
napokon nezískal podporu z nórskeho finančného mechanizmu, a
tak k spolupráci v tejto oblasti nedošlo. Momentálne Trenčiansky
samosprávny kraj realizuje projekt
obnovy Trenčianskeho hradu z
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iných európskych zdrojov. Nórska diplomatka pripomenula,
že v budúcom plánovacom období bude na využívanie zdrojov
z nórskeho finančného mechanizmu vyčlenených 80 miliónov
eúr. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja prisľúbil,
že kraj preverí, v ktorých oblastiach by bolo možné využiť aj
tieto zdroje.
Nórska veľvyslankyňa navštívila aj nórsko-slovenskú firmu
TIMM v Trenčíne, ktorá vyrába lodné laná. V závere pobytu v
Trenčianskeho samosprávneho kraja zavítala do Bojníc, ako
jedného z najvýznamnejších centier turistického ruchu v kraji.
www.tsk.sk 06.06.2012
pomocná evidencia 365/1/2012
Od 20. júla 2011 do 20. júna 2012 realizovala Trenčianska
nadácia budovanie kapacít komunitnej nadácie k potrebám
trenčianskeho regiónu vďaka podpore Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Zo získaného nenávratného finančného príspevku 111.055 eúr zabezpečila Trenčianska nadácie vzdelávacie aktivity a spracovanie troch dokumentov – Organizačný
audit, Prieskumy potrieb komunity a prevencii darov a Tvorbu finančnej, rozvojovej a marketingovej stratégie.
V rámci vzdelávacej aktivity absolvovali členovia nadačného tímu spolu 12 odborných tréningov zameraných na rozvoj komunitnej nadácie v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, legislatívy tretieho sektora fundrasingových aktivít
a tvorby stratégií, marketingu, komunikácie a dobrovoľníctva.
V máji 2012 uzavrela Trenčianska nadácia vzdelávaciu časť
projektu ako aj posledný dokument Tvorby stratégií.
Výsledky projektu sa odzrkadlia v zmenách vnútornej
štruktúry nadácie, v efektívnejšom prístupe k donorom a grandistom a v zásadnom rozšírení reálnej pôsobnosti nadácie bez
zmeny cieľov nadácie.
74

74

Trenčianske noviny 25.06.2012
pomocná evidencia 414/1/201
Vláda Slovenskej republiky koncom mesiaca júna
a začiatkom mesiaca júla 2012 sústredila svoje aktivity na vykonanie personálnych zmien v orgánoch štátnej správy po
voľbách v marci 2012. V Trenčíne, kde sídlia krajské
a obvodné úrady sa vykonali tieto personálne zmeny:
Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 287 zo dňa 20.
júna 2012 bol dňom 20. júna 2012 odvolaný z funkcie prednosta Krajského školského úradu v Trenčíne Ondrej Divinský
a do tejto funkcie bola dňom 21. júna 2012 vymenovaná Mgr.
Iveta Kováčiková.
Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 288 zo dňa 20.
júna 2012 bol dňom 20. júna 2012 odvolaný z funkcie prednosta Krajského stavebného úradu v Trenčíne Ing. Anton
Šumichrast a do tejto funkcie bol dňom 21. júna 2012 vymenovaný Ing. Milan Petrík.
Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 290 zo dňa 20.
júna 2012 bol dňom 20. júna 2012 odvolaný z funkcie prednosta Obvodného úradu v Trenčíne Ing. Pavol Čiernik a do
tejto funkcie bol dňom 21. júna 2012 vymenovaný Mgr. Juraj
Gerlici.
Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 317 zo dňa 27.
júna 2012 bol dňom 30. júna 2012 odvolaný z funkcie prednosta Krajského lesného úradu v Trenčíne Ing. Milan Smrečanský a do tejto funkcie bol dňom 1. júla 2012 vymenovaný
Ing. Ľuboš Balušík.
Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 322 zo dňa 27.
júna 2012 bol dňom 30. júna 2012 odvolaný z funkcie prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne Ing. Vojtech
Poliačik a do tejto funkcie bola dňom 1. júla 2012 vymenovaná Jana Ujová.
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Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 322 zo dňa 27.
júna 2012 bol dňom 30. júna 2012 odvolaný z funkcie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne Ing. Miroslav
Murgaš a do tejto funkcie bol dňom 1. júla 2012 vymenovaný
JUDr. Milan Kováčik.
Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 347 zo dňa 6. júla 2012 bol dňom 6. júla 2012 odvolaný z funkcie riaditeľa
Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Trenčíne Ing. Stanislav Jakubík a vymenovaná dňom 7. júla 2012 do tejto funkcie Mgr. Lenka Kolářová.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 452/1/2012
Policajti dňa 25. júla 2012 v raňajších hodinách prehľadávali budovu Mestského úradu v Trenčíne. Dôvodom ich akcie
bol list s výhražným obsahom, ktorý sa našiel konci júna 2012
v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne schránke
podnetov a návrhov. V ňom sa neznámy páchateľ vyhrážal
bombovým útokom, ktorý sa mal stať práve dnes. Samozrejme, že žiadna výbušnina sa nenašla, informoval trenčiansky
policajný hovorca Pavol Kudlička. Ďalej dodal, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašenej správy a
páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
www.sme.sk 25. 7. 2012
pomocná evidencia 451/1/2012
Mesto Trenčín od 18. augusta 2012 zmenilo cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy. Za zmenou bola snaha
mesta Trenčín o zefektívnenie jednotlivých liniek a zároveň
zníženie počtu najazdených kilometrov. O d spomenutého
termínu bude mestská hromadná doprava dva mesiace jazdiť v
skúšobnej prevádzke a zmenený cestovný poriadok môžu občania pripomienkovať. Zmeny v mestskej hromadnej doprave
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sa dotýkajú najmä časov odchodov jednotlivých spojov zo zastávok a nového trasovania liniek. Niektoré linky budú zrušené, iné naopak zavedené. Kompletný nový cestovný poriadok
bol zverejnený v
Trenčianskych
novinách, ktoré
vyšli v pondelok
13.
augusta
2012 a v mimoriadnom vydaní
Info
Trenčín,
ktoré bolo bezplatne distribuované do všetkých schránok v meste a zverejnené na webovej stránke mesta.
www.trencin.sk 07.08.2012
pomocná evidencia 474/1/2012
Dňa 10. augusta 2012 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard
Rybníček pri príležitosti 80 rokov exprimátora Mesta Trenčín Štefana Reháka a poďakoval mu za jeho prácu v
zložitých politicko-spoločenských podmienkach po nežnej revolúcii v roku
1989.
vlastné poznámky
Mesto Trenčín sa spýtalo občanov sa prostredníctvom dotazníka mesačníka Info Trenčín na ich spokojnosť s mestskou
políciou. Ním mohli občania hodnotiť prácu mestskej polície a
vyjadriť sa, čo má predovšetkým riešiť. Na dotazník zareago77
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valo viac ako 280 občanov, ktorí sa vyjadrili, čo ľudí najviac
trápi. Sú nimi nedisciplinovaní vodiči, psičkári a čierne skládky v okrajových častiach. Ľudia citlivo reagovali na problematiku porušovania cestnej premávky vodičmi a sťažovali sa na
autá, ktoré sa preháňajú rýchlo ulicami mesta a ohrozujú bezpečnosť ľudí. Preto zo strany občanov sa žiada dôslednejšia
kontrola rýchlosti, kde v minulosti došlo k smrteľným nehodám. Toto však nie je v
kompetencii mestskej
polície, preto riešenie sa
musí odvíjať od súčinnosti so štátnou políciou.
Dotazník ďalej ukázal, že ľudia z jednotlivých mestských častí
majú rôzne skúsenosti a
rozličné požiadavky na prácu polície. Obyvatelia sídlisk citlivejšie vnímajú problémy s parkovaním, keď napríklad na sídlisku Sihoť občanom prekáža, že počas športových zápasov
nemôžu zaparkovať pri svojich bytovkách. Na sídliskách je
kritizovaná nedisciplinovanosť psičkárov, ktorí neodstraňujú
exkrementy po svojich miláčikoch. Naopak v okrajových častiach sú na prvom mieste čierne skládky. Obyvateľom Trenčína tiež prekáža fajčenie a pitie na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, žobranie v centre mesta a bezdomovci, prespávajúci na lavičkách a iných verejných priestranstvách.
vlastné poznámky
Dotazník priniesol veľa pripomienok a postrehov na zlepšenie práce mestskej polície. Na druhej strane verejnosť pozitívne vníma preventívne aktivity mestskej polície v školách,
ako aj pri práci so seniormi.
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Mesto Trenčín má zriadenú mestskú políciu dvadsať rokov.
V čase najväčšieho rozmachu mala aj 64 policajtov. V súčasnosti mesto zamestnáva 39 policajtov. Ako poznamenal náčelník mestskej polície JUDr. Stanislav Bero, okrem náčelníka,
zástupcu a príslušníkov operačného strediska sú v uliciach v
podstate všetci. Mestská polícia má okrem centra na Hviezdovej ulici aj vysunuté pracoviská na Juhu a Zámostí.
www.sme.sk 13.08.2012
pomocná evidencia 485/1/2012
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo 22. augusta 2012 na svojom 15. riadnom zasadnutí
v treťom funkčnom období.
V úvode poslanci schválili :
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.13/2012, ktorým
sa určuje :
a) výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín,
b) príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení
podmienok
na
úhrady týchto nákladov.
O zmenu
všeobecne záväzného
nariadenia požiadali riaditelia troch
škôl, pri ktorých sú
zariadenia školského
stravovania
zriadené, predovšetkým z dôvodu aktuálneho vývoja
spotrebiteľských cien potravinových komodít, z ktorých
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-

-

-

-

sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje.
návrh na zrušenie Výdajnej školskej jedálne v Strednej
zdravotníckej škole na ulici J. Braneckého č. 4 v Trenčíne,
ktorá bola súčasťou Gymnázia Ľ. Štúra. Žiaci zamestnanci
Strednej zdravotníckej školy sa budú stravovať priamo
v neďalekej Školskej jedálni Gymnázia Ľ. Štúra na
Ul. 1. mája 170/2 v Trenčíne.
dodatky k organizačným poriadkom viacerých stredných
škôl. Ich hlavným zámerom bolo prispôsobiť počty zamestnancov škôl klesajúcemu počtu žiakov týchto škôl.
V desiatich stredných školách išlo celkovo o zníženie počtu, teda o 60 zamestnancov.
realizáciu a spolufinancovanie dvoch strategických rozvojových dokumentov kraja:
a) Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v Trenčianskom samosprávnom kraji;
b) Stratégia rozvoja priemyslu a podnikania Trenčianskom
samosprávnom kraji na roky 2013 až 2020.
projekt Mobilné prihraničie, v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorého
cieľom je zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia.
odmenu hlavnému kontrolórovi za 1. polrok 2012.
Poslanci vzali na vedomie :
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za prvý
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polrok 2012. Vo väčšine kontrolovaných organizácií boli
zistené nedostatky najmä v oblasti účtovníctva, verejného
obstarávania a vykonávania predbežnej finančnej kontroly.
Najviac porušení bolo zistených v Strednej odbornej škole
M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, v Strednej odbornej škole v Pruskom a v Strednej priemyselnej škole v
Myjave.
- informáciu hlavného kontrolóra o vybavovaní sťažností
a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za l.
polrok 2012.
www.tsk.sk 22.08.2012
pomocná evidencia 489/1/2012
Znehodnotené chodníky, málo parkovacích miest, špeciálne
pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, rozptylové plochy pri
verejných budovách, problematická orientácia a barierizácia
celého mesta boli hlavné problémy, ktoré zistil prieskum expertov zo Stredoeurópskeho výskumného a školiaceho strediska v oblasti priestorového plánovania „Spectra Centre od Excelence Európskej únie“.
Na workschope
dňa 20. augusta
2012
zástupcovia
tejto inštitúcie prezentovali pred zástupcami
bezpečnostných zložiek, záchranných
zložiek
a úradov samosprávy
nielen vyššie spomenuté nedostatky, ale
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ponúkli aj niekoľko návrhov ako verejné priestory z hľadiska
bezpečnosti vylepšiť. Navrhli napríklad mapy „Trasy pre všetkých“ alebo rozdelenie mesta Trenčín na zóny podľa farieb.
Od 1. septembra 2012 bude spustená na internetovej stránke www.spectra-perseus.sk mapa, na ktorej budú môcť občania mesta priamo vyznačiť nebezpečné miesta v meste. Mapu
poskytnú aj Mestu Trenčín, aby aj jej prostredníctvom sa mohli vykonať konkrétne opatrenia. Vďaka spolupráci s Mestom
Trenčín bude mapa k dispozícii i po skončení projektu. Zároveň budú realizované ďalšie aktivity na zlepšenie dialógu
s obyvateľmi o tému bezpečnosť prostredníctvom on-line dotazníkov a diskusného fóra. Skúsenosti a poznatky z pilotného
projektu bude Stredoeurópske výskumné a školiace centrum
prezentovať na národnej konferencii v závere kalendárneho
roka v Bratislave.
Info Trenčín 03.09.2012
pomocná evidencia 519/1/201
Občania mesta Trenčín si dňa 31. augusta 2012 pripomenuli 68. výročie Slovenského národného povstania pietnym aktom kladením vencov pri pamätníku umučených na trenčianskej Brezine. Za smútočného chorálu, ktorý hrala Dychová
hudba Ozbrojených síl Armády Slovenskej republiky postupne
položili
k pamätníku
vence
vďaky jednotlivé
zúčastnené delegácie. Po delegácii Ozbrojených
síl Armády Slovenskej republiky
položili vence delegácie krajskej
rady priamych účastníkov rednú
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a mestskej samosprávy, delegácia priamych účastníkov Slovenského národného povstania a účastníkov protifašistického
odboja, delegácia Slovenského protifašistických bojovníkov,
delegácia vojenských veteránov, delegácia Jednoty dôchodcov
a delegácie politických strán a hnutí. Slávnostný príhovor
predniesol primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.
Ten zdôraznil zmysel pripomínania si významu Slovenského
národného povstania a obetí vojnového
besnenia. „Hoci mesto Trenčín nebolo
v centre diania Slovenského národného
povstania, ale v práve v čase jeho vypuknutia i v meste likvidovali nevinných
ľudí. Majme preto v úcte obete vojny už
aj preto, že dnes môžeme spokojne žiť.
Tieto chvíle si musíme pripomínať, lebo
sa stáva, že mladá generácia si tieto hrozby neuvedomuje. Vyslovil želanie, aby sa na významných výročiach zúčastňovalo
viac občanov, detí a školákov. Po jeho príhovore vystúpil
priamy účastník Slovenského národného povstania plukovník
v.v. Ľudovít Kaliský, ktorý priblížil prítomným hlavné etapy
priebehu Slovenského národného povstania. Zvýraznil, že
„slovenský národ neochvejne bojoval na všetkých bojiskách
a frontoch druhej svetovej vojny a to by nás
malo neustále napĺňať hrdosťou a vlastenectvom.“ Skonštatoval, že „vo svete nie je stále mier, lebo vojny, revolúcie a krviprelievania pokračujú. Bojuje sa ďalej. Vznikol
svetový terorizmus. Musí nás znepokojovať,
že v súčasnej dobe sa aktivizujú na celom
pluk. v.v. Ľudovít Kaliský
svete, ale aj u nás neofašistické, neonacistické a iné násilnícke
organizácie, ktoré vnášajú medzi prostý ľud svoju ideológiu.“
Pietny akt bol ukončený hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“.
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vlastné poznámky
Trenčianske noviny 03.09.2012
pomocná evidencia 516/2/2012, 525/1/2012
V pondelok 10. septembra 2012 po takmer dvojročnom pôsobení vo funkcii veliteľa
pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajor Ing.
Ján Salaganič, za prítomnosti ministra obrany
Slovenskej
republiky
Martina Glvača a náčelníka generálneho štábu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálporučíka Petra
Vojteka v priestoroch kasární Slovenského národného povstania v Trenčíne, slávnostne odovzdal funkciu veliteľa pozemných síl brigádnemu generálovi Ondřejovi Novosadovi,
ktorý doposiaľ vykonával funkciu zástupcu veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Slávnostný ceremoniál sa začal nástupom symbolickej
účasti podriadených útvarov a zväzkov, zastúpenými svojimi
veliteľmi a zástavníkmi nesúcimi bojové zástavy a zástavy
jednotiek. Aktu odovzdania a prevzatia velenia sa zúčastnili
hlavní funkcionári rezortu
obrany, vojenskí pridelenci
akreditovaní na Slovensku
a ďalší pozvaní hostia. Po
podaní hlásenia generálmajora Ing. Jána Salaganiča ministrovi obrany Martinovi
Glvačovi sa tento poklonil
štátnej vlajke a vykonal prehliadku nastúpených jednotiek. Po
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prečítaní rozkazu zástupcom odboru personálneho manažmentu Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
plukovníkom Marekom Brlášom:
- personálnym rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č.137 zo dňa 24. augusta 2012 a náčelníka štábu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 64 zo
dňa 28. augusta 2012
bol generálmajor Ing.
Ján Salaganič odvolaný
z funkcie veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej repersonálny rozkaz predniesol plukovník Marek Brláš
publiky dňom 14. septembra 2012 a ustanovený do funkcie odborného radcu –
príprava na plnenie úloh v zahraničí Generálneho štábu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňom 15. septembra
2012. Personálnym rozkazom ministra obrany Slovenskej
republiky č. 149 zo dňa 6. septembra 2012 bola udelená
generálmajorovi Ing. Jánovi Salaganičovi zlatá pamätná
medaila.
- personálnym rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky dňom 14. septembra
2012 bol odvolaný z funkcie zástupcu veliteľa pozemných síl Ozbrojených
síl Slovenskej republiky
a dňom 15. septembra
2012 bol ustanovený do
funkcie veliteľa pozem- generálmajor Ing. Ján Salaganič vyznamenaný zlatou medailou
ných Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádneho generála Ing. Ondřej Novosad.
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Po vyhlásení personálnych rozkazov odchádzajúci veliteľ
generálmajor Ing. Ján Salaganič odovzdal štátnu zástavu Slovenskej republiky prostredníctvom náčelníka
štábu
generálporučíka
Petra Vojteka a novovymenovaný veliteľ brigádny generál Ing. Ondřej Novosad ju symbolicky prevzal na znak
prevzatia funkcie.
Ing. Ján Salaganič odovzdáva štátnu zástavu SR Ing. Ondrejovi Novosadovi
V ďalšom programe ceremoniálu sa k prítomným jednotkám prihovorili odstupujúci generálmajor Ing. Ján Salaganič
a novo nastupujúci brigádny generál Ing. Ondřej Novosad, vo
svojich príhovoroch poďakovali za pochopenie
pri plnení rozhodnutí a vzájomne zaželali veľa
pracovných a osobných úspechov.
Záverečný príhovor patril ministrovi obrany Slovenskej republiky
generálmajor J- Salaganič
Martin Glvač, ktorý poďakoval obom generálom
za ich doterajšiu prácu a zaželal im na nových brig. generál O. Novosad
pracoviskách veľa úspechov.
Záver slávnostného ceremoniálu patril slávnostnému pochodu nastúpených jednotiek pred veliteľskou tribúnou
a prehliadkou motorizovaných jednotiek.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 534/1/2012
Konzultačné pracovisko pre ľudí v materiálnej núdzi zmenilo priestory, keď našlo svoje nové miesto v budove Obvodného úradu v Trenčíne od 17. septembra 2012. Nová kancelária Centra právnej pomoci nahradila doteraz fungujúce konzultačné pracovisko. To doteraz sídlilo v priestoroch bývalého
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Kultúrno-informačného centra v Trenčíne. Tam môžu požiadať o právne služby pracovníkov centra.
V územnej pôsobnosti kancelárie sú okresy Trenčín, Púchov, Prievidza, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Ilava,
Bánovce nad Bebravou. Konzultačné dni kancelárie sú pondelok a streda, v čase od 8:00 do 15:00 h. Podateľňa kancelárie je
pre klientov dostupná od pondelka do štvrtka od 8:00
do 16:00 h.
Úlohou kancelárie Centra právnej pomoci je poskytovať
právnu pomoc vo vnútroštátnych sporoch všetkým fyzickým
osobám vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych,
pracovnoprávnych, obchodnoprávnych a aj v konaniach pred
súdom v správnom súdnictve a v konaniach pred Ústavným
súdom Slovenskej republiky. V cezhraničných sporoch centrum poskytuje právnu pomoc všetkým fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu Európskej únie, s výnimkou Dánska.
www.sme.sk 18.09.2012
pomocná evidencia 561/1/2012
Nový chrám postaví gréckokatolícka cirkev na Ulici 1. mája. Predaj pozemku pod kostol odhlasovali poslanci na mestskom zastupiteľstve 21. septembra 2012, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa v Trenčianskom kraji
oficiálne ku gréckokatolíckej cirkvi hlási 1338
obyvateľov. Z toho 817
v trenčianskej farnosti a
242 z nich žije priamo v
meste Trenčín. Gréckokatolícka farnosť v Trenčíne
bola zriadená v roku 2004
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na žiadosť miestnych veriacich a dnes pokrýva cely Trenčiansky kraj. V súčasnosti je rozdelená na prievidzskú
a trenčiansku časť, pričom farnosť v Prievidzi je spravovaná
tiež z Trenčína. Ako hovorí správca farnosti Igor Cingeľ,
„časť veriacich tvoria v súčasnosti aj študenti Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka, ktorí prišli za štúdiom prevážne
z východu Slovenska, alebo prechodne pracujú v Trenčíne.
V súčasnej dobe na bohoslužby využívajú rímskokatolícku
kaplnku sv. Anny v Trenčíne a od októbra 2010 aj rímskokatolícku kaplnku sv. Ondreja v Novom Meste nad Váhom. Najbližší gréckokatolícky chrám je lokalizovaný v Žiline a v Bratislave. Zámerom gréckokatolíckej cirkvi je postaviť v Trenčíne na pozemku okrem samotného chrámu aj farský úrad, administratívne a pastoračné priestory. Realizácia projektu bude
financovaná z milodarov veriacich a ďalších zdrojov, ktoré má
cirkev na takéto účely. „Správu o odsúhlasení predaja bola prijatá s veľkým potešením a zároveň zodpovednosťou, že na
ňom bude stať to, čo je v
zámere,“ povedal Igor
Cingeľ. Stavba bude zrealizovaná do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia.
Poslanci schválili predaj pozemku pre gréckokatolícku cirkev za celkovú sumu 35 tisíc eúr.
Proti tomuto návrhu ostro vystúpil poslanec JUDr. Jan Kanaba, keď povedal, že „nevidí dôvod, aby sa tento pozemok v
tejto lokalite predával za smiešnych 35 tisíc eúr“ a navrhol
tajne hlasovanie, avšak protinávrh poslanci neschválili. Poslanec Ján Babič vyjadril podporu predaja pozemku tak, ako bo-
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lo navrhnuté. Konštatoval, že „na tomto mieste by mala stať
kultúrno-cirkevná ustanovizeň.“
Treba konštatovať, že
o predaji sa malo rokovať na mestskom zastupiteľstve v apríli 2012,
keď bola navrhnutá cena
za pozemok o výmere
631 metrov štvorcových
za 20 tisíc eúr. Navrhnutá čiastka sa poslancom
nepozdávala a bod bol z rokovania stiahnutý. „Jedna z vecí,
ktorá nás presvedčila, je ten potenciál, že do nášho mesta príde
tisíc ľudí gréckokatolíckeho vyznania, čo pre zatraktívnenie
a zviditeľnenie mesta ako centra kultúry a vzdelávania má
značný prínos,“ povedal Ing. Pavol Kubečka
Aj podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka bude nový
chrám prínosom, keď povedal, že „považuje Trenčín za multikulturálne a tolerantné mesto. Je nadej, že bude mať popri židovskej synagóge, evanjelickom kostole a ďalších rímskokatolíckych kostoloch aj gréckokatolícky kostol. Je to úžasné rozhodnutie poslancov, veľmi si ich za to vážim, že to urobili.“
Info Trenčín 01.10.2012
pomocná evidencia 603/1/2012
Od 18. augusta 2012 platí
v Trenčíne nový grafikon
mestskej hromadnej dopravy,
aby sa zefektívnili finančné
prostriedky vynakladané na
mestskú hromadnú dopravu,
s čo najmenším negatívnym
dopadom na cestujúcich.
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Tento grafikon mali možnosť občania do 16. septembra 2012
pripomienkovať. Pôvodne mali spoje najazdiť ročne takmer
2,3 milióna kilometrov. Už na jar tohto roka sa upravil grafikon o mínus stotisíc kilometrov. Teraz predpokladá nový grafikon pokles o ďalších tristotisíc kilometrov. Na Meste Trenčín bolo zaznamenaných 176 pripomienok, ktoré sa v súčasnej
dobe spracovávajú a vyhodnocujú.
Trenčianske noviny 08.10.2012
pomocná evidencia 596/1/2012
Mesto Trenčín zvažuje založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“. Ide o iniciatívu vyvolanú
prijatím zákona o podpore cestovného ruchu, platného od decembra minulého roku 2011, na základe ktorého budú mať
takto vzniknuté organizácie nárok na štátnu podporu.
O založení takejto organizácie musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo.
Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček pozval na informatívne stretnutie dňa 3. októbra 2012 zástupcov potenciálnych partnerov pripravovanej organizácie. Formou okrúhleho
stola diskutovalo približne 25 účastníkov z radov starostov
obcí, obecných poslancov, poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne a zástupcov podnikateľských subjektov – Hotela Elizabeth a Hotela Grand.
Podmienkou založiť organizáciu a získať prostredníctvom
nej štátnu finančnú podporu majú iba tie mestá, ktoré na svojom území vyberajú od ubytovacích zariadení daň za ubytovanie (tzv. Bed Tax). Celú problematiku vysvetlil Stanislav
Rusinko, poradca pre destinačný manažment a bývalý generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorý
má osobný podiel na príprave novely zákona a jeho uvádzaní
do praxe.
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Podľa neho organizáciu zakladajú obce a podnikateľské
subjekty v cestovnom ruchu tak, že musí ísť o spojenie minimálne piatich obcí, ak počet prenocovaní na ich území dosiahol aspoň 50 tisíc za predchádzajúci kalendárny rok. Iba
v prípade, že by počet prenocovaní prevyšoval 150 tisíc za
rok, mohlo by takúto organizáciu založiť aj menej obcí. To je
príklad Trenčianskych Teplíc, kde vďaka kúpeľom evidujú
nad 200 tisíc prenocovaní ročne, a preto sa toto mesto rozhodlo vytvoriť si oblastnú organizáciu cestovného ruchu samostatne. Povinný počet zakladajúcich podnikateľských subjektov je v každom prípade minimálne dva, pričom po založení
má každý subjekt podnikajúci, ale aj nepodnikajúci v oblasti
cestovného ruchu na danom území zo zákona právo do takejto
organizácie vstúpiť.
Mesto Trenčín štatisticky vykazuje v priemere cca 70 tisíc
prenocovaní ročne. Pri založení oblastnej organizácie cestovného ruchu je odkázané na spoluprácu s minimálne štyrmi
ďalšími obcami. S ponukou oslovilo susedné obce združené
v „Mikroregióne Inovec“ (Trenčianska Turná, Trenčianske
Stankovce, Mníchova Lehota, Soblahov, Selec, Opatovce,
Veľké Bierovce a Krivosúd-Bodovka). „Spojenie našich obcí
s krajským mestom Trenčín môže byť obojstranne prospešné.
Obyvatelia, ale i návštevníci Trenčína potrebujú aj potenciál
vidieckeho turizmu a ten sú naše obce schopné vytvoriť. Naopak, nám by zase prospela spoločná propagácia a väčšie zviditeľnenie našich obcí a ich možností v krajskom meste, lebo
každý sám za seba si s marketingom neporadíme,“ povedal
starosta obce Selec MVDr. Stanislav Svatík.
Jeho slová potvrdil aj riaditeľ Hotela Elizabeth PhDr. Ján
Svoboda, keď povedal, že „ak by bola v okolí zaujímavá ponuka, radi tam našich klientov pošleme a vidiecke atrakcie
spropagujeme. Ak vďaka zaujímavostiam v okolí zostanú
v Trenčíne o jeden až dva dni dlhšie, prospelo by to všetkým.“
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Väčšina obcí už zámer vstúpiť do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ schválila vo svojich obecných zastupiteľstvách. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne takéto rozhodovanie ešte len čaká. „So schvaľovaním netreba
váhať. Ak organizácia cestovného ruchu nebude založená ešte
v tomto roku, nebude môcť žiadať o dotáciu. Navyše v novom
programovom období 2014 až 2020 sa mestá i obce pripravia
o možnosť čerpať európske dotácie zo štrukturálnych fondov
pre oblasť cestovného ruchu, pretože Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zvažuje
mechanizmus, aby oprávnenými žiadateľmi z tejto pripravovanej schémy by už mali byť len takto založené organizácie,“
povedal S. Rusinko.
www.trencin.sk 10.10.2012
pomocná evidencia 619/1/2012
V blízkosti železničného priecestia neďaleko fabriky Old
Herold v Trenčíne sa o 13,50 h dňa 18. októbra 2012 vykoľajil
nákladný vlak. Príčina sa nezistila. Ani večer vlaky nepremávali. Nehoda spôsobila neprejazdnosť trate na úseku Zlatovce
- Trenčín v oboch smeroch. Doprava bola preto v tomto úseku
prerušená.
Podľa riaditeľa odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko Ing. Tomáša Šarlušku pre cestujúcich zabezpečili náhradnú dopravu tak, že „vlaky z Bratislavy ukončili svoju cestu
v železničnej stanici Nové
Mesto nad Váhom. Tam
cestujúci prestúpili do náhradnej vlakovej súpravy,
ktorá premávala medzi
Novým Mestom nad Vá92
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hom - Zlatovcami a späť. Zo Zlatoviec do Trenčína jazdila náhradná autobusová doprava. Vlaky z Košíc ukončili svoju cestu v stanici Trenčín a z Trenčína cestujúci prestúpili do náhradných autobusov smerujúcich do Zlatoviec a zo Zlatoviec
cestovali náhradnou vlakovou súpravou do Nového Mesta nad
Váhom.
Cestujúci však mali námietky s prijatými krízovými opatreniami spoločnosti, lebo podľa nich nie je šťastným riešením,
aby sa všetci pasažieri z IC vlaku premiestnili v Novom Meste
nad Váhom len do troch vagónov a potom prečo ten vlak nezastavil priamo v Zlatovciach, bolo by to pre mnohých jednoduchšie.
Na mieste nehody stále pracoval traťový personál. Bol privolaný aj špeciálny žeriav, ktorý pomáhal sprejazdniť jednu
traťovú koľaj.
www.sme.sk 18.10.2012
pomocná evidencia 627/1/2012
Železnice Slovenskej republiky 10. októbra 2012 podpísali
konečne zmluvu na výstavbu modernizácie trate Trenčianska
Teplá – Zlatovce s konzorciom firiem „Združenie pod Brezinou“ pod vedením TSS Grade a.s.. Bratislava.
Zhotoviteľ výstavbu úseku v zmysle zmluvy zrealizuje za
244.969 911,33 eúr bez DPH. „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaci
orgán pre „Operačný program – Doprava“ súhlasilo s podpisom zmluvy na modernizáciu 12-kilometrovej železničnej trate pre rýchlosť 160 kilometrov za hodinu,“ informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková.
www.trencin.sk 10.10.2012
Verbálny útok na poslankyňu Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne Mgr. Renátu Kaščákovú sa začal tri mesiace po
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jej ustanovení za viceprimátorku vyvesením plagátu na cestnom moste dňa 21. júla 2011 s hanlivým textom na jej osobu
„Nech kaščica skape“ ??, ktorým neznámy páchateľ zaútočil
na viceprimátorku Kaščákovú a primátora Rybníčka.
V priebehu dvoch rokov sa
tlak zo strany poslancov na
zasadnutiach mestského zastupiteľstva stupňoval na viceprimátorku Mgr. Renátu
Kaščákovú až do nechutných
verbálnych útokov.
Na tlačovej konferencii dňa
24. októbra 2012 oznámila
novinárom, že po tlaku, ktorý bol na ňu vyvíjaný zo strany
poslancov formou lživých obvinení a doslova nechutných
osobných útokov na svoju osobu rozhodla sa vzdať k 31. októbru 2012 poslaneckého mandátu za stranu SaS a zároveň odstupila s funkcie viceprimátorky. Chce sa naplno venovať projektu „Trenčín si Ty“, ktorý v meste rezonuje a ktorý je pre
plánované zmeny v meste absolútnou prioritou.
www.trencin.sk 24.10.2012
pomocná evidencia 637/1/2012
Aktuálna situácia v Trenčíne vo vzťahu k podnikateľskému
prostrediu bola hlavnou témou stretnutia primátora Mesta
Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka s 38 trenčianskymi podnikateľmi dňa 24. októbra 2012. Podujatie bolo organizované
v spolupráci s Trenčianskou regionálnou kanceláriou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Podujatie moderoval
predseda Trenčianskej regionálnej komory Ing. Boris Paulen,
PhD.
Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček faktograficky
oboznámil prítomných so štartovacou finančnou a právnou si94
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tuáciou, v ktorej sa
mesto
nachádzalo
bezprostredne po jeho prevzatí funkcie
primátora
mesta
v roku 2010. Kvantifikoval
konkrétne
kroky a opatrenia,
ktoré boli vykonané
v období od komunálnych volieb po dnešok a ich reálny dopad
na finančnú situáciu mesta. Diskutovali o dlhovom zaťažení
mesta, ozdravných opatreniach, rekonštrukcii železničnej trate, financovaní škôl, kultúry a športu a tiež o výkone prenesených právomocí zo štátu na mesto.
Hovorili aj o potenciálnych rozvojových zámeroch, výstavbe cestného mostu cez Váh, dokončení letnej plavárne, o revitalizácii centra mesta a nábrežia Váhu.
Ako informoval riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Ján
Václav, identifikovali problémy spôsobené neefektívnou činnosťou štátnych orgánov, ktoré negatívne ovplyvňujú realizáciu viacezľava – Mgr. Richard Rybníček, Ing. Boris Paulen, PhD.
rých rozvojových projektov.
S cieľom upozorniť na tento nežiaduci jav sa dohodli na vypracovaní komuniké zo stretnutia, ktoré bude doručené príslušným štátnym orgánom.
Išlo o prvé stretnutie organizované pod záštitou Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spolupráci s Mestom Trenčín. Predseda Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej a prie95
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myselnej komory i primátor mesta potvrdili záujem o pravidelné stretnutia s podnikateľmi. Vytvorila by sa tak podnikateľská konzultačná platforma pre mesto Trenčín.
www.trencin.sk 31.10.2012
pomocná evidencia 647/1/2012
V Trenčíne v hoteli Elizabeth dňa 29. októbra 2012 podpísali minister životného prostredia Slovenskej republiky Peter
Žiga a minister dopravy Českej republiky
Pavel Dobeš na záver
spoločného stretnutia
vlád Českej republiky
a Slovenskej republiky
v Trenčíne medzivládnu dohodu o dočasnom využívaní časti
zľava Pavel Dobeš a Peter Žiga
štátneho územia a majetku Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Baťovho
kanála. Asi 53-kilometrový Baťov kanál vedúci z Otrokovíc
do Skalice by mal byť predĺžený asi o kilometrový úsek pri
Skalici, čím bude kanál splavnený v úseku Otrokovice Hodonín. V Skalici by mal pribudnúť aj nový prístav.
Vnútrozemský prieplav Otrokovice Hodonín vznikol v rokoch 1936 – 1938. Cieľom jeho výstavby bolo zvýšenie hladiny spodnej vody po regulácii rieky Morava, ale aj stará myšlienka o prepojení Dunaja, Odry a Labe. Plavbu na ňom z
ekonomických dôvodov ukončili v roku 1960. Momentálne sa
využíva iba na turistické účely. Výškový rozdiel celého kanálu
je 18,6 metra, je na ňom 13 vzdúvadiel, rovnaký počet splavov
a 50 mostných objektov. Priemerná hĺbka kanála je 1,5 metra,
priemerná šírka 12 metrov. Na južnej vetve Baťovho kanála
chýba plavebná komora v Sudoměřiciach, čo znemožňuje
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plavbu od Skalice ďalej smerom na Hodonín, kde je samostatne splavný úsek.
www.sme.sk 29.10.2012
pomocná evidencia 643/1/2012
Dňa 30. októbra 2012 pozval primátor Mgr. Richard
Rybníček občanov Trenčína do Mestskej športovej haly na
Sihoti, kde im vyargumentoval dva roky svojho pôsobenia na
čele nášho mesta. Pred začiatkom podujatia rozvešal občan
Gabrhel transparenty s nedôstojným textom, ktoré organizátori postŕhali.
Primátor Mgr. Richard Rybníček pred zhromaždenými
občanmi informoval o všetkých základných svojich krokoch,
ktoré pred ním čakali po nástupe do funkcie primáotora Mesta
Trenčín:
- v deň nástupu do funkcie primátora dňa 22. decembra 2010
zistil, že mesto je
nezávideniahodnom
stave, keď Mesto
Trenčín malo dlh 40
miliónov eúr a hrozila hrozba ozdravného režimu a nútenej správy. Mimoriadne zastupiteľstvo
schválilo šetrenie finančných prostriedkov, čo ovplyvnilo
bežný život v meste (menej sa kosilo, uskutočňovala sa minimálna údržba komunikácii, nefungovali fontány, mobilná
ľadová plocha, časť verejného osvetlenia bola vypätá, obmedzili sa výdavky na kultúru a šport a neuskutočňovali
žiadne investície);
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- vykonala sa reštrukturalizácia mestského úradu, ktorou sa
znížil počet pracovníkov o 42 osôb, zrušil spoločný stavebný úrad, vznikol nový Útvar stavebný zlúčením útvarov životného prostredia a útvaru dopravy a investícií, zlúčila sa
podateľňa
s klientskym
centrom pod samostatný
útvar, zrušilo sa uzamykanie dverí na chodbách,
pod správu mesta prešla
krytá a letná plaváreň,
zimná plaváreň a centrum
seniorov;
- boli podané dve trestné oznámenia na:
a) podozrenie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa,
b) podozrenie z trestného činu podvodu.
- prehodnotili sa nevýhodné zmluvy z oblasti tepelného hospodárstva, z oblasti údržby mesta,
- vypovedala sa zmluva s Televíziu Trenčín;
- Krajský stavebný úrad v Trenčíne potvrdil zrušenie stavebného povolenia na výstavbu garáží pred Posádkovým klubom
Trenčín a 31. októbra 2012 sa
začalo so zasypávaním jamy;
- v roku 2012 nastal posun v riešení najväčších problémov:
a) začiatok výstavby nového
cestného mostu cez Váh,
b) začala sa zasýpať jama určená pre výstavbu podzemných garáží,
c) dokončila sa rekonštrukcia hotela Elizabeth,
d) dokončila sa rekonštrukcia podchodu pri hoteli Elizabeth
s realizáciou výťahu – bezbariérový vstup,
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e) odovzdanie staveniska pre modernizáciu železničnej trate na úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá,
f) získanie nenávratného príspevku z fondov Európskej
únie na odkanalizovanie Opatovej, Zlatoviec a Orechového.
- pre rok 2013 s bude naďalej pokračovať v šetrení výdavkov, musí sa uskutočniť rozšírenie cintorína, uvažuje zrealizovať križovatka ul. Štefánikova a ul. Kukučínova;
Trenčania mali aj
možnosť pýtať sa na čokoľvek. Diskusia trvala
tri hodiny a sústredila sa
predovšetkým na kritiku
modernizácie železničnej trate, že vedie centrom mesta. K problému
povedal primátor, že tí
občania, ktorí dnes predkladajú nové návrhy na vymedzenie
trasy železničnej trate, tie mali podať do roku 2008 a dnes sa
zmeny nedajú realizovať.
Druhým najviac diskutovaným problémom bola realizácia
golfového ihriska v záplavovom území Váhu v blízosti stavidiel.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 669/1/2012
V Trenčíne dňa 31. októbra 2012 konečne začali zasypávať
známu „cellerovú“ jamu na konci pešej zóny pred Posádkovým klubom Trenčín. Trenčania sa tak konečne dočkali, že jeden z nepopulárnych symbolov mesta po rokoch zmizne. Ako
informoval primátor na tlačovej besede Mgr. Richard Rybníček, zasypanie bude trvať asi desať dní, závisí to však od počasia. Na zasypanie sa použije 1.800 m3 zeminy, ktorú Mesto
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Trenčín dostalo sponzorsky a platiť bude iba za dopravu. Pôvodne mesto Trenčín odhadovalo, že zasypanie jamy ho bude
stáť od 5.000 do 20.000 eúr, napokon za to zaplatí maximálne
8.000 eúr.
Stalo sa len históriou,
ktorú Trenčania veľmi dobre poznajú, keď v roku
2008 na konci pešej zóny
chcela pôvodne spoločnosť
Tatra Real vystavať podzemné garáže a obchodnú
galériu. Po náleze mestského opevnenia zo 17. storočia a jeho vyhlásenia za Národnú
kultúrnu pamiatku, však vo svojom zámere nemohla pokračovať a na mieste ostala iba jama, ktorá štyri roky zarástla náletovými krovinami, z ktorého sa stal prales.
„Chcel by som ísť takým holandským modelom, ktorým by
sme to tam chvíľku nechali, aby si ľudia sami vyšliapali chodníčky, kadiaľ chcú chodiť, potom z toho urobíme zmysluplné
miesto s lavičkami na oddych a nejaký parčík možno s priestorom, kde by sa časom mohli robiť farmárske trhy,“ povedal
primátor Mgr. Rybníček.
Mesto Trenčín viedlo so spoločnosťou Tatra Real takmer
ročný súdny spor,
počas ktorého predložili obe strany
veľké množstvo dôkazov
a k meritu
veci vypovedal aj
bývalý
primátor
Trenčína Ing. Branislav Celler. Firma
chcela pôvodne od
100

100

mesta za nezasypanú jamu 1,2 milióna eúr ako odškodné, na
januárovom súdnom pojednávaní však zmenila sumu na viac
ako 1,9 milióna eúr s príslušenstvom, čo je zhruba 2,2 milióna
eúr. Napokon v júni 2012 sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne
rozhodla, že Mesto Trenčín nemusí spoločnosti zaplatiť odškodné, pretože nemôže za to, že tam objavili archeologický
nález, ktorý Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo za Národnú kultúrnu pamiatku. V septembri 2012 Krajský
stavebný úrad v Trenčíne zrušil stavebné povolenie na výstavbu podzemných garáží. Problém s jamou vznikol po tom, čo
archeológovia pred
Posádkovým
klubom v Trenčíne v
hĺbke asi dva metre,
objavili zvyšky vonkajšej línie opevnenia mesta. Ide pravdepodobne o predsunutú časť mestského
opevnenia,
ktorá bola vybudovaná niekedy v 17. storočí. Podľa pamiatkarov ide o slovenskú raritu a nariadili nález zachovať na mieste.
S tým investor nesúhlasil, pretože by zámer v projektovanej
podobe nedokázal postaviť. Spoločnosť Tatra Real žiadala nález vytiahnuť na povrch a tam ho prezentovať. S týmto návrhom súhlasilo aj Mesto Trenčín, pamiatkari však neustúpili a
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky medzitým nález
vyhlásilo za Národnú kultúrnu pamiatku. Investor odstúpil a
jama ostala mestu, pretože pozemky mala spoločnosť na základe zmluvy s mestom získať až po kolaudácii garáží.
www.novycas.sk 31.10.2012
pomocná evidencia 647/1/2012
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Pamiatku padlých vojakov v prvej a druhej svetovej vojne
si Trenčania uctili na mestskom cintoríne dňa 12. novembra
2012 o 11.hodine pri „srbskej kaplnke“ pri príležitosti
„Dňa vojenských veteránov“, symbolom ktorého sa
stal vlčí mak. Pietny akt sa
začal reprodukovaním bijúceho zvonu „Mária Dolens” z talianskeho mesta
Rovereto, ktorý bol uliaty z pozbieraných nábojníc a iného
použitého zbrojného materiálu pod gesciou
miestneho kňaza v rokoch 1918 až 1925. Pietny
akt otvoril svojím príhovorom predseda Klubu
vojenských veteránov v Trenčíne plukovník v.
v. Peter Forgách, ktorý skonštatoval, že v tento deň sme sa všetci stretli, aby sme si pripomenuli Deň vojnových veteránov a venovali pietnu spomienku obetiam dvoch
svetových vojen a to bez rozdielu či patrili k víťazom alebo
porazeným, vyznávali to či ono náboženstvo a boli rôznych
národností a rás. Svojím činom sme sa pripojili k tisícom ďalších ľudí po celej Európe, v USA a Kanade.
Vo väčšine demokratických krajín, ktoré sa zúčastnili
dvoch
svetových
vojen, si táto udalosť pripomína ako
„Deň veteránov“,
„Remembrance
Day“,
„Poppy
Day“, „Jour de
I´Armistice“ a podobne. V roku 2005
sa pripojila k tejto
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výzve obec Říčany pri Prahe a potom ju nasledovali aj ďalšie
obce v Čechách. Kvety červeného maku symbolicky predstavujú krv vojakov na svetových bojiskách. Najväčšiu a najstrašnejšiu vojnu, akú do tej doby ľudstvo poznalo, skončila
uzavretým prímerím medzi Spojencami a porazeným Nemeckom dňa 11. novembra 1918 o 11.hodine a 11.minúte. Podpis
prímeria sa uskutočnil v železničnom vagóne v lese pri Compiégne vo Francúzsku. A tak 11. november sa tak stal „Dňom
vojnových veteránov“ na pamiatku obetiam vojny v demokratických krajinách Európy,
v USA a Kanade a jeho
symbolom sa stal vlčí
mak, ktorého papierový
kvet si pripínajú ľudia na
odev ako spomienku na
padlých vojakov.
Na príhovor Petra
Forgátha nadviazal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý pripomenul, že obete nezmyseľného vraždenia vo vojnách vyvolávajú pozornosť u ľudí, aby takýmto činom
ľudstvo zabránili. Je chvályhodné, že i naše
mesto Trenčín podporilo uctenie si pamiatky
zomrelých vo vojnách v roku 2011. Po príhovoroch si prítomní uctili pamiatku obetí
vojen položením vencov k pamätníku na vojenskom cintoríne.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 664/1/2012
Dňa 16. novembra 2012 v predvečer pripomienky na „Nežnú revolúciu“ v roku 1989 sa uskutočnila pred budovou Mestského úradu v Trenčíne pietny akt pri pamätnej tabuli, ktorá
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hlása na známosť všetkým živým, že „na tomto námestí sa
v novembri 1989 sformovalo občianske hnutie obyvateľov
Trenčína , ktoré prispelo k zvrhnutiu komunistického režimu
a k nastoleniu demokracie.“
Pietny akt otvorila vedúca odboru kultúry Ing. Janka Sedláčková a po privítaní hostí sa
k prítomným občanom prihovoril primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard
Rybníček. V príhovore konštatoval, že
je rád, keď sa môže
stretnúť s občanmi a
môže si s nimi spoločne
si zaspomínať na chvíle,
keď sa rodila sloboda.
Pamätá si na obdobie, keď mal 15 rokov a spolu s ostatnými chalanmi
z Trenčíne založili kapelu „Bez ladu a skladu“, ktorým sa začal jeho krásny osobný príbeh. Pamätá si na jeden deň, keď
ako študent cestoval z Bratislavy do Trenčína, aby potom na
vlečke pred mestským úradom zvestoval zhromaždeným občanom, čo sa deje v Bratis-lave, ako sa vyvíja situácia. Som za
to, aby mladá generácia, ktorá nezažila komunizmus si vždy
pripomínala vo všetkej úcte
a láske sa šírila. Treba vzdať
hold tým ľuďom, ktorý sa
v minulom období nebáli povedať svoj názor, bojovali za slobodu, za ktorý museli trpieť
v komunistických
väzeniach
a znášať neľudské životné podmienky. Zapálením sviečky si spomenieme všetci na tých, ktorý každý svojím spôsobom bojovali a položili svoj život. Potom zavesil primátor Mgr. Richard Rybníček veniec pod pa104
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mätnú tabulu veniec a spolu s občanmi zapálil sviečky k stene
mestského úradu.
vlastné poznámky
Dňa 26. novembra 2012 previezli pracovníci Mestského
hospodárstva v Trenčíne na
Mierové námestie v Trenčíne vianočný stromček, ktorý
doteraz rástol pred mestskou
športovou halou. Dôvodom
výrubu smreka bolo poškodzovanie schodov na budove
športovej haly. Dvanásťmetrový strieborný smrek pichľavý bude dotvárať sviatočného
ducha Vianoc v centre mesta. Už tradične 7.000 žiaroviek na
ňom rozsvieti Mikuláš za prítomnosti detí dňa 5. decembra
2012 o 17,00 h.
www.sme.sk 27.11 2012
pomocná evidencia 716/1/2012
Dňa 29. novembra 2012 sa konalo mimoriadne rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Jeho rokovanie viedol
primátor Mgr. Richard
Rybníček.
V úvode
rokovania
mestského zastupiteľstva
zložili JUDr. Richard
Hulín a Josef Kolář,
obaja (Smer-SD). Poslanecký sľub do rúk primátora Mgr. Richarda Ryb-
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níčka, ktorí po vzdaní sa poslaneckého mandátu nahradili poslancov Mgr. Renátu Kaščákovú (SaS) a Mgr. Ladislava Pavlíka (Smer-SD).
Mgr. Renáta Kaščáková sa stala poslankyňou mestského
zastupiteľstva po voľbách v
roku 2010. Kandidovala za
politickú stranu Sloboda a
Solidarita vo volebnom obvode č. 3. - Sihoť I.-IV.,
Opatová, Pod Sokolice,
Kubra, Kubrica. Mgr. Ladislav Pavlík sa stal poslan- Josef Kolář a JUDr. Richard Hulín skladajú sľub do rúk primátora
com mestského zastupiteľstva po voľbách v roku 2010. Kandidoval za politickú stranu Smer – sociálna demokracia vo volebnom obvode č. 4 – Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové,
Záblatie. Obaja sa poslaneckého mandátu vzdali 15. novembra
2012. Na ich miesta postúpili náhradníci, ktorí získali najvyšší
počet volebných hlasov vo voľbách v roku 2010. V obvode
č. 3 nahradil Mgr. Renátu Kaščákovú JUDr. Richard Hulín,
(Smer – SD) a Mgr. Ladislava Pavlíka v obvode č. 4 nahradil
Josef Kolář (Smer – SD).
Po tomto bode programu poslanci schválili po prerokovaní
tieto uznesenia:
- vymenovalo Mgr. Ladislava Pavlíka do funkcie riaditeľa
Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r. o.
- zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012:
navýšením bežných príjmov o 75.000 eúr.
a) išlo o dotáciu z Európskej únie na projekt „Projektové
vyučovanie“ Základnej školy Kubranská,
b) bežné výdavky boli zvýšené o 69.563 eúr,
c) bežné výdavky boli pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby na interiérové vybavenie.
d) navýšené boli aj kapitálové výdavky o sumu 5.437 eúr.
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Po zapracovaní týchto zmien rozpočtu bol bežný rozpočet
prebytkový vo výške +201.233 eúr. Kapitálový rozpočet bol
tiež prebytkový vo výške +79.711 eúr.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo zámer vyhlásiť
verejné obstarávanie - podprahovú zákazku na kúpu nového
osobného automobilu.
Predpokladaná hodnota
zákazky je maximálne
29.100,- eúr bez DPH.
Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorená kúpna
zmluva. Dôvodom kúpy
nového osobného automobilu, ktorý bude slúžiť nielen potrebám primátora, je zvýšená kazovosť a nespoľahlivosť súčasného Audi A6. Ide o 9–
ročné auto, ktoré má najazdených 323.000 kilometrov. Jeho
prevádzka je vysoko neekonomická, najmä kvôli stále častejším a nákladným opravám. Spotreba tohto automobilu je 14
litrov/100 km. Počas uplynulých 4 mesiacov musela byť dvakrát privolaná odťahová služba, lebo auto zlyhalo. Náklady na
opravu za posledné 3 roky dosiahli sumu takmer 6.000 eúr.
www.trencin.sk 30.11.2012
pomocná evidencia 731/1/2012
V noci zo soboty 8. decembra 2012 na nedeľu 9.
decembra 2012 výťah
v podchode pri hoteli Elizabeth skupina neznámych
mladíkov poškodila natoľko, že od 9. decembra 2012
s najväčšou pravdepodob107

107

nosťou až do budúceho roka budú mať opäť skomplikovanú
situáciu minimálne ľudia na vozíčkoch a mamičky s deťmi,
pretože výťah sa stal nefunkčným, pretože súčiastky potrebné
k oprave sú atypické a je potrebné ich vyrobiť.
Výťah, ktorý je bližšie k hotelu, zostal vážne poškodený
keď silu troch mladíkov si odniesli spodné dvere výťahu, riadiaci panel a výhrevné teleso v šachte výťahu.
www.sme.sk 10.12.2012
pomocná evidencia 756/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne sa uskutočnilo
dňa 12. decembra 2012. Jeho najdôležitejšími bodmi programu bolo prerokovanie návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na roky
2013 - 2015 a návrhu Územného plánu Mesta Trenčín.
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva patrilo vystúpeniu koledovníkov z Folklórneho súboru „Radosť“. Pred
uvedením návrhu rozpočtu Mesta Trenčín primátor Mesta
Trenčín Mgr. Richard Rybníček uviedol, že za dva roky poklesol dlh mesta Trenčín o takmer 40 %. Na konci februára
roka 2012 bol každý Trenčan zadlžený sumou 515 eúr a k 31.
októbru 2012 dlh na jedného obyvateľa mesta klesol na 436
eúr. Celková výška dlhu zostala v súčasnosti 24,2 milióna eúr,
čo je dokonca menej, ako tomu bolo na konci roka 2008, kedy
bol Trenčín zadlžený sumou 26,5 milióna eúr, čo znamená 477 eúr na
jedného
občana.
V Trenčíne sa naposledy valorizovali
miestne dane a
poplatky za odpad
v roku 2012, k čomu
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Mesto Trenčín muselo pristúpiť po mnohých rokoch. S poslancami sme sa zhodli na tom, že nebudeme prenášať ťarchu
dlhov mesta na občanov. Preto sa ani dane, ani poplatky na
rok 2012 zvyšovať nebudú, povedal Mgr. Richard Rybníček.
Od 1. januára 2013 nedôjde k zmene ani platu primátora
Trenčína, ktorý má i naďalej najnižší plat spomedzi všetkých
krajských primátorov. Od 1.júna 2011 poberá mesačnú mzdu
na úrovni zákonného minima. Mesačná mzda primátora Trenčína bola v tomto roku 2.508 eúr. O zníženie platu ešte pred
rokom a pol požiadal z vlastnej iniciatívy. „Urobil som to z
dôvodu veľmi zlej finančnej situácii mesta a tiež z presvedčenia a solidarity s občanmi, ktorí trpezlivo znášali nemalé
úsporné opatrenia. Ale urobil som to nielen ja, ale aj poslanci,“ povedal Mgr. Richard Rybníček.
Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva sa dokonca vzdali nákupu nových notebookov a naviac na návrh predsedu poslaneckého klubu Smer – sociálna demokracia
PaedDr. Daniela Beníčka sa v rozpočte na budúci rok znižuje
v položke „Mzdy“ pre mestský úrad a mestskú políciu o 5 %.
Rovnako budú znížené aj odmeny mestským poslancom.
„Keď k tomu všetkému pridáme skutočnosť, že sa mestu
Trenčín za dva roky podarilo znížiť dlh o 40 %, tak potom
mesto Trenčín je
príkladom pre celé
Slovensko a aj pre
Vládu
Slovenskej
republiky. Vyzýva
samosprávy,
aby
šetrili aj na vlastných mzdách. My
v Trenčíne to už
dávno robíme, a to
tak, že nižšie sa už
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ísť v našom prípade nedá. Mesto Trenčín urobilo najväčšiu reformu a ozdravenie verejných financií,“ povedal trenčiansky
primátor.
www.sme.sk 13.12.2012
pomocná evidencia 774/1/2012
Transparency International Slovensko zhodnotila, jednosto najväčších samospráv ako sú ich vedenia naklonené k
otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom. Rebríček bol založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. Mesto Trenčín podľa týchto kritérií postúpilo o 22 miest. Kým v roku 2010 bolo
na 40. mieste, v roku 2012 sa umiestnilo na 18. mieste v rebríčku transparentnosti.
www.sme.sk 13.12.2012
pomocná evidencia 779/1/2012, 780/1/2012
Zamestnanci Mestského úradu v Trenčíne vianočné odmeny nedostali. Mesto Trenčín nevyplatilo svojím zamestnancom
koncoročné odmeny ani 13. respektíve 14. plat. Pri odmeňovaní postupovalo v zmysle Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Trenčín v súlade so Zákonníkom práce. Pracovníci
dostali iba základnú mzdu a motivačnú zložku mzdy.
Ani v budúcom roku 2013 si zamestnanci mesta neprilepšia. Na základe rozhodnutia poslancov im platy v roku 2013
klesnú o približne 5 %, rovnako ako mestským poslancom a
policajtom. Mesto Trenčín bude dodržiavať podmienky Memoranda uzatvoreného medzi vládou Slovenskej republiky,
Združením miest a obcí Slovenska a samosprávami, na základe ktorého znížilo rozpočet na osobné výdavky o viac
ako 5 %.
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Od nového roka 2013 sa nezmení ani plat primátora Mgr.
Richarda Rybníčka. Má teda i naďalej najnižší plat spomedzi
všetkých krajských primátorov. Od 1. júna 2011 poberá mesačnú mzdu na úrovni zákonného minima 2.508 eúr. O zníženie platu ešte pred rokom a pol požiadal z vlastnej iniciatívy.
www.sme.sk 17.12.2012
pomocná evidencia 781/1/2012
Po období dvoch rokov skracovania výdavkov, v ktorých
Mesto Trenčín len s námahou zabezpečovalo základné vitálne
funkcie samosprávy, počíta budúci rozpočet na 2013 aj s investíciami a miernym rozvojom.
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček predpokladá v budúcom roku 2013 so zvyšovaním investícií, čo hodnotí tak, že „Mesto si zoberie úver, z ktorého by sa malo zainvestovať niekoľko rekonštrukcií striech materských a základných škôl, vstup do nemocnice, rozšírenie dvoch cintorínov,
zrekonštruovanie komplikovanej križovatky na Kukučínovej
ulici tak, aby tam nedochádzalo k smrteľným úrazom
a vybuduje sa niekoľko chodníkov.“
Zároveň dodal, že „v budúcom roku 2013 sa začne rekonštrukcia železnice na rýchlosť 160 km/h, čo sa v roku 2013
dotkne najmä Ulice Pred poľom a mestskej časti Opatová.
Riešiť sa bude komplikovaný a nebezpečný železničný priechod pre peších, kde bude realizovať podjazd. K predpokladaným investíciám treba spomenúť stavbu nového cestného
mosta cez Váh, rekonštrukciu železničnej trate a rekonštrukciu
autobusového nástupišťa, čo znamená, že v najbližších troch
rokoch prídu do Trenčína investície za viac ako 300 miliónov
eur.“
www.sme.sk 18.12.2012
pomocná evidencia 783/1/2012
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 12. decembra 2012 schválili programový rozpočet mesta na budúci
rok 2013.
Do schváleného rozpočtu:
- zahrnuli zníženie mzdových výdavkov na zamestnancov
mesta, mestských policajtov, ale aj na odmeny poslancov v
zmysle memoranda podpísaného medzi Združením miest a
obcí Slovenska a slovenskou vládou.
- disproporciu medzi schodkom kapitálového a prebytkom
bežného rozpočtu bude musieť mesto vykryť prijatím úveru.
- na návrh poslanca Daniela Beníčka schválili poslanci:
a) zníženie nákladov na mzdové výdavky pracovníkov
mestského úradu a zamestnancov mestskej polície viac
ako o 5 %;
b) zníženie základných odmien poslancov mestského zastupiteľstva o 5 %.
- poslanec Pavel Kubečka navrhol, aby 15.000 eúr, ktoré
boli v rozpočte pôvodne vyčlenené na nákup nových notebookov pre poslancov mestského zastupiteľstva, aby boli
použité na výdavky v detských jasliach a vykrytie nákladov
v sociálnej oblasti.
- poslanci neschválili návrh Jána Babiča, ktorý chcel znížiť
príspevok Mesta Trenčín na hudobný festival „Pohoda“ a
na Medzinárodný filmový festival „Art Film Fest“ zhodne
o 3.000 eúr a sumu 6.000 eúr presunúť na organizačné zabezpečenie jubilejného 20. ročníka džezového festivalu
„Jazz pod hradom“.
Rozpočet na rok 2013 počíta so schodkom vyše 1,82 milióna eúr, pričom prebytok bežného rozpočtu by mal byť 418.426
eúr a schodok kapitálového rozpočtu sa predpokladá na úrovni
viac ako 2,24 milióna eúr.
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V roku 2013 sa uvažuje o prijatie investičného úveru vo
výške 3,5 milióna eúr na realizáciu nových investičných akcií
rozpočtovaných v rámci kapitálových výdavkov. Bez prijatia
úveru by nebolo možné tieto investičné akcie zrealizovať, nakoľko kapitálové príjmy sú určené výhradne na splátky záväzkov mesta. Zároveň sa zdôrazňuje, že aj prijatím investičného
úveru sa počíta v roku 2013 so znížením celkového dlhu mesta
Trenčín, keďže splátky záväzkov z minulých rokov budú vyššie ako výška prijatého úveru, uvádza sa v dôvodovej správe k
rozpočtu s tým, že na splátky úverov dá mesto v budúcom roku v zmysle zmluvných podmienok 1,7 milióna eúr.
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 12. decembra 2012 vystúpil, poverený rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. na ktorom podal poslancom
mestského zastupiteľstva informáciu o stabilizovaní situácie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, o príprave na komplexnú akreditáciu v roku 2014 a o zavádzaní hodnotenia kvality podľa medzinárodných noriem ESG.
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček potvrdil
vzájomnú spoluprácu medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Mestom Trenčín k prospechu obyvateľov
mesta a trenčianskeho regiónu. Spolupráca medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a samosprávou Mesta
Trenčín sa stáva dôležitým míľnikom v ďalšom zvyšovaní
kvality vysokoškolského vzdelania v trenčianskom regióne.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 787, 788/1/2012
Počet detí narodených v Trenčíne zvyčajne každým rokom
mierne stúpal, ale v roku 2012 sa tento trend zastavil, keď detí
na svet prišlo menej ako rok predtým. Toto konštatovanie potvrdzuje aj uvedená štatistika:
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v roku 2009 prišlo na svet 1.528 detí,
v roku 2010 prišlo na svet 1.625 detí,
v roku 2011 prišlo na svet 1.650 detí
v roku 2012 prišlo na svet 1.628 detí.
Kým počet narodených detí klesol, počet sobášov stúpol. V
roku 2011 si „áno“ povedalo 256 párov, vlani to bolo 277 párov a rozviedlo sa 93 párov.
V meste Trenčín mierne stúpla aj úmrtnosť, keď bolo evidovaných 1.028 úmrtí, čo je o 22 viac ako v roku 2011.
Celkový počet obyvateľov krajského mesta mierne klesol,
ale stále si však drží nad hranicu 55-tisíc. Trenčín mal k 1. januáru tohto roka 55.523 obyvateľov, čo je o 14 menej ako na
začiatku roka 2011.
www.sme.sk 08.01.2013
pomocná evidencia 795/1/2012
Trenčania svojim deťom v roku 2012 opäť vyberali mená
podľa posledných trendov. Mená Jakub a Sofia ani po rokoch
nie sú na ústupe. Aj vlani boli u trenčianskych rodičov tými
najobľúbenejšími. Okrem Jakubka dostali chlapci najčastejšie
mená Adam, Martin, Lukáš a Matúš.
Pri dievčatkách kraľuje Sofia, stále obľúbené sú Nela, Natália, Ema a Karolína. Zdá sa, že tradičné slovenské mená
ako Jozef, Ján, Anna či Mária slovenskí rodičia veľmi neobľubujú.
Trenčianske noviny 18.01.2013
pomocná evidencia 800/1/2012
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Ekonomický život
Dňa 15. februára 2012 boli slávnostne sprevádzkované
objekty spoločnosti Leoni Autokabel Slowakia po rozsiahlej
rekonštrukcii, ktorá musela byť vykonaná po veľkom požiari
závodu 26. augusta 2011 za účasti predstaviteľov spoločnosti,
dodávateľa rekonštrukčných prác a za účasti primátora Mesta
Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka.
Spomínaný požiar ako povedal konateľ spoločnosti Leoni
Autokabel Slowakia Ralf Singmann spôsobila technická
porucha pece a pri jeho likvidácii zasahovalo sedemnásť
vozidiel. Požiar zničil
polovicu výrobnej haly, zariadenie a vnútroné vybavenie haly
a kancelárske priestory.
Škody dosiahli takmer
osem miliónov eúr.
Pred požiarom sa pripravovali vo výrobnej
hale káblové zostavy
pre Porsche Carrera,
ktoré chcela automobilka uviesť na autosalóne vo Frankfurte.
Do uvedenia nového typu automobilu na trh zostávalo deväť
dní. Zástupca firmy Porsche Gunter Hof-farth povedal, že
mali obavu či Leoni splní dodávku. Firme sa podarilo
i napriek týmto ťažkostiam zákazku zachrániť, pretože našli
dočasne bývalé výrobné priestory v areáli zaniknutého
podniku Merina.
S obnovou výrobnej haly začali hneď po uhasení požiaru.
Rekonštrukciu objektov zabezpečovala spoločnosť VOD-EKO
Trenčín. „Práce boli však náročné a nebezpečné“, povedal
generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Klačman.
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Trenčianske noviny 20.02.2012
pomocná evidencia 117/1/2012
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček podpísal
dňa 15. februára 2012 rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia investorovi, ktorý chcel pri bývalom Dome armády
v Trenčíne postaviť podzemné garáže a polyfunkčný objekt.
Týmto krokom sa celá záležitosť okolo obrovskej jamy
v centre mesta posúva výrazne dopredu.
Pre všetkých účastníkov stavebného konania po doručení
rozhodnutia začne plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa
môžu voči rozhodnutiu odvolať. Primátor uviedol, že rozhodnutie podpísal preto, aby sa chránil nález, ktorý Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo za národnú
kultúrnu pamiatku. Mesto Trenčín je prvým stavebným
úradom na Slovensku, ktoré využilo paragraf 127 odsek 3)
stavebného zákona. Podľa tohto ustanovenia zákona môže
stavebný úrad rozhodnúť o zrušení stavebného povolenia,
pokiaľ sa pri realizácii stavby objaví pamiatka mimoriadneho
významu. A to sa v Trenčíne stalo.
Na osvieženie pamäti treba uviesť, že takmer pred štyrmi
rokmi pri bývalom Dome Armády chcela postaviť podzemné
garáže a polyfunkčný objekt spoločnosť Tatra Real
Trade. Pri prácach
bola pri výkopových prácach objavená pamiatka mimoriadneho významu a na tomto
mieste zostala už
takmer štyri roky obrovská jama. Stavenisko a zvyšky muriva,
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ktoré mali tvoriť opevnené predbránie mesta, sa rozhodnutím
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky stalo archeologické
nálezisko národnou kultúrnou pamiatkou. Firma Tatra Real
Trade sa s Mestom Trenčín súdi a súčasne žiada odškodné vo
výške viac ako 2 milióny eúr. Mesto Trenčín však akýkoľvek
podiel viny na zmarenom projekte odmieta a celú žalobu
spochybňuje. Na všetkom je zaujímavé, že žalobcom je iná
firma ako bol pôvodný investor a táto podľa právnych zástupcov Mesta Trenčín nie je ako žalobca aktívne legitimovaná
– nemôže mesto žalovať. A samotnej zmluve chýba súhlas
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Na záver dodal primátor, že pamiatky mimoriadneho významu sú majetkom štátu, preto investor by si mal uplatniť svoje ústavné práva voči
Slovenskej republike, nie voči mestu Trenčín.
www.trencin.sk 20.02.2012
pomocná evidencia 121/1/2012
V železničnej stanici v Trenčíne sa dňa 21. februára 2012 v
noci pri posunovaní súpravy zloženej z pätnástich vozňov
vykoľajil nákladný vozeň. Príčinou bolo nesprávne nastavenie
výhybky. Okrem vykoľajenia nákladného plošinového vozňa
došlo aj k poškodeniu ťažného háku a nárazníka na ďalšom
vozni, ako aj k poškodeniu výhybky. Pri nehode sa nikto
nezranil, škoda na majetku bude vyčíslená dodatočne.
Zainteresované osoby sa podrobili dychovej skúške s
negatívnym výsledkom. V dôsledku nehody bola zastavená
vlaková doprava na prvej a druhej traťovej koľaji od 21.30 do
23.45 h. Meškanie (105 minút) mal rýchlik 707 a dva osobné
vlaky meškali 99, resp. 42 minút. Doprava bola obnovená iba
na prvej traťovej koľaji, na druhej ju obnovili po odstránení
vykoľajeného vlaku.
www.sme.sk 22.02.2012
pomocná evidencia 133/1/2012
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Mesto Trenčín pripravilo od 3. marca 2012 zmeny v grafikone liniek mestskej hromadnej dopravy a niektoré dlhodobo
veľmi málo využívané spoje sa úplne zrušia.
Znamená tom, že na štrnástich linkách prestane premávať
štyridsaťštyri spojov. Týmito úspornými opatreniami chce
mesto Trenčín ušetriť 54-tisíc eúr. Časy odchodov ďalších
desiatich spojov budú upravené tak, aby buď zabezpečovali
nadväznosť na najbližší
spoj inej linky alebo,
aby
bola
čiastočne
vykrytá časová medzera
z dôvodu zrušeného
spoja. Väčšina zrušených spojov má zabezpečenú čiastočnú náhradu vo forme prestupu
posunom času odchodu
iného spoja, alebo je do oblasti vedená prímestská autobusová
doprava. V niektorých prípadoch budú musieť cestujúci prejsť
na zastávku inej linky mestskej hromadnej dopravy. Známe sú
už konkrétne zmeny napríklad, bočný spoj číslo 50 nebude
zachádzať do Zámostia.
Ďalšiu redukciu spojov mestskej hromadnej dopravy
pripravuje mesto Trenčín od jesene 2012. Mesto Trenčín chce
podniku SAD Trenčín upraviť platby za prevádzkovanie
mestskej hromadnej dopravy na 140-tisíc eúr namiesto doterajších 202-tisíc eúr mesačne. Ušetriť chce redukciou
najazdených kilometrov.
Pôvodne navrhovalo mesto Trenčín spoplatnenie cestovného aj pre dôchodcov nad 70 rokov, s tým ale nesúhlasili
poslanci, a tak sa peniaze našli vo zvýšení cestovného, ktoré
platí už od minulého roka 2011 a aj v obmedzení najazdených
kilometrov. Dotkne sa to tretiny spojov, ktorým ušetria 670118

tisíc kilometrov, čo v praxi bude znamenať redukciu približne
tretiny spojov.
www.sme.sk 21.02.2012
pomocná evidencia 125/1/2012
20. ročník odborného kozmetického veľtrhu Beauty
Forum Slovakia sa konal v dňoch 15. – 17. marca 2012
v areáli výstaviska Expo Center a.s. v Trenčíne. Veľtrh bol
organizovaný v spolupráci s nemeckou spoločnosťou Health
& Beauty Trade Fairs GmbH & Co. KG., ktorá je držiteľom
licencie pre usporiadanie odborných súťaží a veľtrhov Beauty
Forum v celej Európe.
Cieľom veľtrhu je budovať odborný, profesionálny veľtrh
a poskytnúť tak priestor pre prezentáciu výrobkov, značiek a
služieb, nadväzovanie kontaktov a rozširovanie distribučnej
siete. Cieľovou skupinou veľtrhu Beauty Forum Slovakia je
odborná verejnosť - výrobcovia, dovozcovia a distribútori
kozmetických a kaderníckych produktov a prístrojov, prípravkov a nástrojov pre nechtový dizajn a pedikúru, prevádzkovatelia wellness zariadení a solárnych štúdií, poskytovatelia služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, manikúry, pedikúry a plastickej chirurgie ako aj združenia, asociácie a vydavateľstvá odborných časopisov.
Počas veľtrhu bol pripravený odborný sprievodný program,
v rámci ktorého sa uskutočnili:
- Slovenský šampionát
8. ročníka v maľovaní
na telo Body Art,
ktorého témou bola
história. Zúčastnilo sa
ho pätnásť súťažiacich, ktorí tvorili fa119

rebné obrazce na telách svojich modeliek takmer päť hodín.
Body artdizajnéri používali pri práci farby na telo, trblietavé tetovanie, mejkap a rôzne doplnky. Tému histórie
museli nielen namaľovať, ale aj na výstavnom pódiu pred
štvorčlennou porotou odprezentovať. Tá hodnotil kreativitu
nápadu a použitých doplnkov, precíznosť prevedenia a
čistotu maľby, osobné nasadenie a obtiažnosť vybraného
nápadu a celkový dojem. „Keď porovnáme úroveň súťaže
pred dvanástimi rokmi so súčasným ročníkom, tak sa
neuveriteľne zvýšila,“ skonštatoval člen poroty Radomír
Fiksa. Najväčší úspech zožala výtvarníčka Radka Valová
z Brna, ktorá na telo modelky Katky stvárnila dielo „Přesahy“; Hviezde slovenského Body Art Andrei Jackovej sa
ušla strieborná priečka, ktorá nahé telo modelky Kristíny
premenila na Máriu Antoinettu; Bronzovú priečku získala
Zdeňka Rylka Dovályová, ktorá na modelke Paole Veselej
znázornila „Objavenie Ameriky“. Nepopulárnu štvrtú
priečku obsadila Gabriela Bučeková s témou „Vyhnanie
z raja“.
- Majstrovstvá Slovenskej republiky v „make-upe“ sa uskutočnili 16. marca 2012 a niesli sa pod pracovnou témou –
„Rock sa stretá s rokokom“. a súťažiaci v nej mali vyjadriť potešenie zo
života, zábava, hodovanie, intrigy a boj
o pozornosť boli charakteristické pre
život šľachty v období rokoka. Do
súťaže bolo prihlásených 12 súťažiacich. Odborná porota rozhodla o najlepších takto:
1 .miesto Silvia Píšová,
2. miesto Klaudia Demčáková,
3. miesto Mária Krnáčová
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Celková víťazka Majstrovstiev Slovenskej republiky v
make-upe postúpila na 25. medzinárodné majstrovstvá v
make-upe „Masters´ Award Make-up 2012“, ktoré sa budú
konať v Mníchove.
- Majstrovstvá Slovenskej republiky v „nail designe“ a
„NailArt Trophy“ sa uskutočnili dňa
15. marca 2012. Pre tento rok bola
stanovená téma „Carmen – španielske ohnivé flamenco“. Carmen je
vášnivá, ale chladná. Krásna, ale krutá. Milujúca, ale zraňujúca. Flamenco,
to je tanec plný emócií, temperamentu
a španielskeho slnka a súťažiaci mali
vytvoriť osobitý dizajn. Odborná porota hodnotila kreativitu, komplexnosť, povrch nechtov, stupeň obtiažnosti – zručnosť, návrh
a celkový dojem rozhodla nasledovne:
1.miesto Lenka Bercíková
2.miesto Ildikó Dudášová
3.miesto Irena Gyurkiová
Víťazka postúpila na Majstrovstvá Európy do Mníchova, ktoré sa uskutočnia počas veľtrhu „Beauty Forum“
v októbri 2012.
- Súťaž „Tip Box“, pre
ktorú boli témami súťaže
„Mix Média – Morská
víla a podmorský svet“ a
„Múzeá sveta – Obrazy
a portréty“.
Odborná porota rozhodla v téme „Mix Média – Morská víla
a podmorský svet“ o umiestnení súťažiacich takto:
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1. miesto Angela Trapezniková
2. miesto Eva Slovíková
3. miesto Timea Litvaiová
Odborná porota rozhodla v téme „Múzeá sveta – Obrazy
a portréty“ o umiestnení súťažiacich takto:
- 1.miesto Angela Trapezniková
- 2.miesto Irena Gyurkiová
- 3.miesto Timea Litvaiová
Odborná pediatrická súťaž „Beauty Foot“, v ktorej odborná
porota rozhodla nasledovne:
1. miesto Zuzana Myšíková Černá
2. miesto Eva Fajnorová
3. miesto Denisa Antalová
Československú súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe, odborný kozmetický seminár, ktorý bol určený pre kozmetičky. Bude koncipovaný na základe potrieb praxe s využitím v každodennej práci.
Počas veľtrhu sa konali firemné prezentácie, kde firmy
predstavili svoje aktuálne novinky.
vlastné poznámky
www.sme.sk 18.03.2012
Dňa 20. marca 2012 sa uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie
delegátov
Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory
v Trenčíne
v piatom
volebnom období. Rokovanie zhromaždenia
delegátov otvoril predseda komory Ing. Boris Paulen, PhD. Po schválení mandá122

tovej, návrhovej a volebnej komisie sa pristúpilo k voľbám do
orgánov Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne. Návrhy predniesol
Ing. Vladimír Bielik. Za predsedu Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne bol jednomyseľne zvolený Ing.
Boris Paulen, PhD. Za podpredsedov predstavenstva boli
jednomyseľne zvolení Ing. Emil Dobiaš, Ing. Július Homola
a Ing. Jozef Kašuba.
Po voľbách si delegáti vypočuli Vyhodnotenie činnosti a Správu o plnení rozpočtu Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne za rok Ing. Boris Paulen, PhD.
2011, ktoré schválili. Následne si delegáti vypočuli Návrh
plánu aktivít, Návrh rozpočtu a Návrh programu činnosti
Trenčianskej regionálnej
komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory v Trenčíne na
rok 2012, ktoré delegáti
schválili s pripomienkami. Prvú časť rokovania
uzavrelo vystúpenie predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Petra Mihóka.
V druhej časti rokovania prebiehalo rokovanie za účasti
hostí, medzi ktorými boli prítomní primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček, primátorka Brezovej pod Bradlom
Mgr. Eva Ušiaková, zástupca Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Miroslav Križan a prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Dušan Turan, PhD., ktorí
pozdravili rokovanie zhromaždenia a zúčastnili sa diskusie.
vlastné poznámky
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pomocná evidencia 196/1/2012
Zimná údržba ciest stála trenčiansku radnicu takmer 230tisíc eúr. Mesto Trenčín pritom ešte vlani odhadovalo, že za
údržbu počas zimy 2011/2012 zaplatí maximálne 150-tisíc
eúr. „Náklady sa v tomto prípade dajú odhadnúť veľmi ťažko,
pretože všetko závisí od počasia,“ skonštatoval vedúci útvaru
interných služieb mesta Ing. Benjamín Lisáček. Ako ďalej
dodal, tuhá zima a intenzívne sneženie najmä v mesiaci január
a február 2012 náklady na údržbu značne navýšili.
Na posyp ciest bolo spotrebovaných 365 ton soli a 900 ton
kamennej drviny. „V rámci zimnej údržby sa prostredníctvom
spoločnosti Marius Pedersen, strojmi aj ručne prehŕňali a
posýpali komunikácie a odvážali sneh. Po zimnom období sa
vo väčšej miere ukázalo poškodenie ciest, ktoré spoločnosť
Marius Pedersen začala postupne opravovať tak, aby bola
zabezpečená bezpečnosť na miestnych komunikáciách,“
uviedol vedúci útvaru interných služieb Mestského úradu
v Trenčíne Ing. Benjamín Lisáček.
Zimná údržba ciest v Trenčíne sa začala 1. novembra 2011
a trvala do 31. marca 2012. V roku 2011 stála zimná údržba
mesto Trenčín 245-tisíc eúr. Mesto Trenčín počas roka
zabezpečuje pravidelnú údržbu približne 114 kilometrov
miestnych komunikácií a približne 156 kilometrov chodníkov.
www.sme.sk 22.3.2012
pomocná evidencia 198/1/2012
Spoločnosť „Slovakia okolo sveta“, ktorá prevádzkuje
Trenčiansku televíziu, dostala od Rady pre vysielanie a
retransmisiu upozornenie, že v septembri 2010 zaradila do
programu „Týždenník“ rubriku s kreslenými vtipmi. Predmetom sporu boli tri kreslené vtipy, ktoré boli namierené proti
bývalému primátorovi Trenčína Ing. Branislavovi Cellerovi,
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čím v spravodajskej relácii spoločnosť porušila zákon. Spoločnosť toto upozornenie ignorovala a spor skončil na súde.
Krajský súd v Trenčíne dňa 11. apríla 2012 riešil žalobu,
ktorú podala Spoločnosť „Slovakia okolo sveta“ na Radu pre
vysielanie a retransmisiu za upozornenie, ktoré od rady
dostala. V prvom kreslenom vtipe postavička strihá predvolebný meter. Osoba sa vzďaľuje a miesto hlavy má zeler.
Na ľavej strane sú ruky s transparentom „Preč s zelerom“, z
pravej strany drží ruka transparent s nápisom „Mrkva je
zdravšia“, zhora visí transparent s textom „Komunálne voľby
27. november 2010“. V druhom kreslenom vtipe figuruje muž
oblečený za kata, ktorý
má na krku zavesenú
ceduľku
s
textom
„Neuhradené faktúry cca
240 000 eúr“. V ruke drží
sekeru, na ktorej je zavesená ceduľka s textom
„Zmluvné pokuty doteraz
40.000 eúr“. Na obrázku
je televízor s logom Televízie Trenčín, ktorý je čiastočne rozpolený. V tretej karikatúre zobrazuje muža v miernom predklone, ktorý má na
sebe tričko s logom Televízie a v chrbte zaseknutú sekeru.
Na rúčke sekery je ceduľka s textom „Cellerova sekera“ a
ceduľky „Neuhradené faktúry cca 240000 eúr“ a „Zmluvné
pokuty doteraz 40000 eúr“.
Podľa rady ich odvysielaním nezabezpečili objektívnosť a
nestrannosť programu. Spoločnosť „Slovakia okolo sveta“ sa
bráni tým, že karikatúry nemôžu byť nestranné a objektívne a
požiadavka, aby sa k nim mohla vyjadriť dotknutá osoba je
nezmyselná. Rozhodnutie rady je teda podľa spoločnosti nesprávne, odvolávajúc sa na autorské práva, ktoré nedovoľujú
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zasahovať do jednotlivých karikatúr a upravovať ich a tiež na
to, že verejne činná osoba musí zniesť vyššiu mieru kritiky
ako bežní ľudia.
Podľa Milana Kubinca, ktorý na súde zastupoval Radu pre
vysielanie a retransmisiu, problém nebol v samotných karikatúrach, ale v tom, že ich televízia zaradila do spravodajskej
relácie. „Karikatúra nie je nestranná, s tým sa stotožňujeme,
ale nemá čo hľadať v spravodajskom programe,“ tlmočil názor
rady Milan Kubinec. Na základe informácií odvysielaných v
spravodajskom programe si ľudia podľa neho vytvárajú vlastný názor. Preto, keď sa už televízia rozhodla karikatúry zaradiť medzi spravodajstvo, mala dať priestor dotknutej osobe, v
tomto prípade vyjadriť sa bývalému primátorovi Ing. Branislavovi Cellerovi,.
Podľa informácií hovorcu Krajského súdu v Trenčíne Mgr.
Romana Tarabusa na Krajskom súde v Trenčíne evidujú ešte
jedno konanie, kde žalobcom je spoločnosť „Slovakia okolo
sveta“. Predmetom konania je žaloba o preskúmanie rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorú Krajský súd v
Trenčíne zamietol. Žalobca podal odvolanie a spis bol predložený Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky.
„V právnej veci o zaplatenie 7.449,15 eúr s príslušenstvom,
ktorá bola vlani právoplatne rozhodnutá Krajským súdom v
Trenčíne, bolo podané dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej
republiky. Ide o spor, kde žalobcom je spoločnosť „Slovakia
okolo sveta“ a žalovaným Mesto Trenčín. Na Okresnom súde
Trenčín je vedené konanie o zaplatenie 59.227 eúr s príslušenstvom, kde žalobcom je spoločnosť „Slovakia okolo sveta“
a žalovaným Mesto Trenčín.
www.sme.sk 16.04.2012
pomocná evidencia 248/1/2012
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Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne si vyžaduje okamžitú opravu. Mesto Trenčín ho prevzalo v októbri minulého
roka od akciovej spoločnosti Dukla Trenčín v havarijnom stave. Naviac, bez dokumentácie k chladiarenskému zariadeniu.
Havarijnosť spočíva v tom, že chladiace veže sú opotrebované
a skorodované. Roky sa do zastaralej čpavkovej chladiarenskej technológie neinvestovalo. Kondenzačná časť chladiaceho okruhu je v katastrofálnom stave a nevyhnutne potrebuje
rekonštrukciu.
Na možné úniky čpavku Mesto Trenčín upozornila technická správa bezpečnostného technika a
tiež Civilná ochrana
obyvateľstva. „V systéme je napustených 12
ton čpavku, pričom
normálne zimné štadióny, kde sú novšie
technológie, majú tak
okolo obsah 2,5 tony. Na samotné chladenie plochy stačí
približne jedna tona,“ uviedol bezpečnostný technik civilnej
ochrany obyvateľstva Miloš Kment, ktorý zároveň upozornil,
že ak by na trenčianskom zimnom štadióne došlo k nejakej
trhline na potrubiach alebo nádrži, tak už pri samotnej 3 cm
veľkej diere by mohlo do troch minút uniknúť približne
1.652 ton čpavku. „To je strašné množstvo, znamená to vyše
600 kilogramov za minútu. Ohrozených by bolo až do 10 tisíc
ľudí. Ak by došlo k havárii v čase hokejového zápasu, to číslo
by bolo oveľa vyššie. To je dosť veľké riziko.“
Na základe zistených skutočností bolo mestu Trenčín odporučené bezodkladné odstránenie zistených závad. „V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a životov obyvateľov mesta,“ zdôraznil Miloš Kment.
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„Po týchto zisteniach nedovolím vyrobiť ľad a otvoriť
štadión. Zabezpečiť výmenu chladiarenského zariadenia vlastnými prostriedkami nedokážeme, preto vnímam ponuku investora, s ktorým rokujem už 4 mesiace, ako dar z neba,“ povedal
primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. „V tejto
chvíli je predaj zimného štadióna jediná možná cesta, ako
štadión zachrániť. Akékoľvek diskusie o prenájme štadióna
Hokejovému klubu Dukla Trenčín sú za daných okolností
irelevantné. Záleží mi v prvom rade na bezpečnosti občanov.“
Investor zo Slovenska chce začať s výmenou celého chladiarenskeho zariadenia, ľadovej plochy a mantinelov okamžite
po získaní štadióna. Postupne tu chce preinvestovať niekoľko
miliónov eúr. „Trenčín by bol po Bratislave a Košiciach tretím
mestom, ktoré by malo modernú hokejovú arénu,“ zdôraznil
primátor Mgr. Richard Rybníček. „Jednou z mojich podmienok je, aby na štadióne mala svoj priestor hokejová mládež,
ktorú bude mesto dotovať.“
www.trencin.sk 15.05.2012
pomocná evidencia 301/1/2012
Staré šatstvo, nepotrebný textil a obuv
môžu
od
konca
mája Trenčania
vhadzovať
do
bielo
označených
kontajnerov na textil. Je ich celkom
desať, ktoré sú rozmiestnené týchto
uliciach: Ul. 28. októbra, Saratovská ul.,
Ul. Gen. Svobodu, Partizánska ul.,
Zlatovská
ul.,
Ul.
K výstavisku,
Šoltésovej ul., Opatovská ul., Ul. Na
Kamenci a na Námestí Dr. prof. Hlaváča. Tento zber je pre
mesto bezplatný. Zberné nádoby na základe zmluvy s Mestom
Trenčín rozmiestnila „Spoločnosť Revenge“, ktorá ich bude
aj pravidelne vyvážať a starať sa o čistotu okolo nich.
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www.trencin.sk 25.05.2012
pomocná evidencia 330/1/2012, 332/1/2012
Na Okresnom súde v Trenčíne pokračoval dňa 23. mája
2012 súdny spor medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra
Real Trade vo veci náhrady za vzniknuté škody, ktoré
spoločnosti vznikli zastavením stavby v lokalite vyhlásenej za
národnú kultúrnu pamiatku.
Spor medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real
Trade Okresný súd v Trenčíne neukončil ani v tomto
poslednom pojednávaní. Naďalej je tak otázne či spoločnosť
dostane od mesta 2,2 milióna eúr, ktoré žiada ako náhradu
škody, za ušlý zisk a zálohu, ktorú zaplatila za pozemky, na
ktorých mala firma chcela postaviť polyfunkčnú budovu a
podzemné garáže. V priebehu výstavby sa však našli zvyšky
opevnenia mesta, ktoré štát vyhlásil za národnú kultúrnu
pamiatku a investor musel stavbu zastaviť.
Pred
senátom
Okresného súdu v
Trenčíne vypovedal
bývalý
primátor
Trenčína Ing. Branislav Celler. Podľa
jeho
slov
mesto
Trenčín v tomto prípade
nepochybilo.
za pár rokov pred Posádkovým klubom vznikne džungla
„Za daný stav je
zodpovedný štát, ktorý celú túto investíciu zmaril. Sú na to
posudky, že ten objekt ani neexistuje tak, ako bol vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku, podľa mňa tie fakty sú neodškriepiteľné.“ Prípad bude pokračovať 1. júna 2013.
Kým na Okresnom súde v Trenčíne pokračoval spor
o 2,2 milióna eúr pre spoločnosť Tatra Real Trade, Mesto
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Trenčín, naopak, od nej požaduje nedoplatok za daň za
užívanie verejného priestranstva vo výške takmer 265-tisíc eúr
a pohľadávku postúpilo exekútorovi. Voči rozhodnutiu mesta
spoločnosť Tatra Real Trade, a.s. podala na krajský súd aj
žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta. Súd sa
tým momentálne zaoberá a exekútorské konanie bolo prerušené.
Treba dodať, že nedokončená stavba spôsobuje komplikácie aj budove Posádkového klubu, ktorá s jamou priamo susedí. Pre výstavbu je totiž zablokovaná polovica únikových
východov. „Pri akciách veľkého charakteru, ktoré tu mávame,
sa v priestoroch pohybuje okolo šesťsto ľudí. Z tej strany ako je
jama, máme zablokované únikové východy, čím sa vlastne porušuje zákon,“ povedal
náčelník Posádkového klubu Stanislav
Martinák s tým, že
únikové východy sa snažia nahradzovať. Okrem toho sa budove objavila prasklina, ktorá však zatiaľ nespôsobuje výraznejšie problémy a neohrozuje statiku budovy.
www.sme.sk 28.05.2012
pomocná evidencia 343/1/2012
Spoločnosť Google začala v apríli 2012 fotiť slovenské
mestá pre svoju službu Street View. Špeciálne upravené
automobily odštartovali zber fotodokumentácie v devätnástich
slovenských mestách vrátane Bratislavy. Cieľom tejto služby
je zachytiť historicky a kultúrne dôležité miesta a mestá na
Slovensku v podobe panoramatických fotografií, ktoré neskôr
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pribudnú na mapách Google. Služba Street View pritom môže
podľa country manažéra slovenského Googlu Rasťa Kulicha,
podporiť rozvoj cestovného ruchu a prilákať do miest nových
návštevníkov.
“Street View je inovatívny a silný marketingový nástroj pre
rozvoj cestovného ruchu a propagáciu Slovenska po celom
svete. Preto som veľmi
rád, že túto službu spustíme aj na Slovensku,“
uviedol doterajší generálny riaditeľ Slovenskej
agentúry pre cestovný
ruch Peter Belinský.
Google spustil projekt
Street View po ukončení
rokovaní s Úradom na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a splnení
všetkých špecifických podmienok pre ochranu súkromia. Ich
autá jazdili len na verejne dostupných priestranstvách
a nafotená fotodokumentácia sa bude následne niekoľko
mesiacov spracovávať pomocou špeciálnej technológie na
ochranu súkromia. Tá automaticky rozmazáva tváre a
evidenčné čísla áut tak, aby ich nebolo možné identifikovať.
www.sme.sk 27.05.2012
pomocná evidencia 349/1/2012
Nová letná plaváreň mala byť pýchou Trenčína. Dnes je
však nepoužiteľná. Novinári si ju boli pozrieť dňa 12. júna
2012, ale to čo videli, vyvolalo veľa nezodpovedaných otázok,
lebo v bazénoch bola tmavozelená voda plná nánosov, lístia, špiny a dokonca uhynutého potkana, ktorá neláka ani divé
kačice a žaby. Ľudia si pritom oddych na jednej z najdrahších
plavární na svete ešte nemali šancu ani len vyskúšať.
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Na začiatku leta sa
Trenčania opäť začali
zaujímať o osud novej
letnej plavárne na Ostrove. Dnes je už isté,
že Mesto Trenčín ju
v najbližších
rokoch
neotvorí, najmä po
posledných vyjadreniach štátu, že modernizácia železničnej trate cez Trenčín sa
odkladá na neurčito.
Súčasťou plánovanej úpravy trate bolo vyrovnanie jej
oblúku, čo si podmienilo asanovanie súčasnej letnej plavárne.
Železnice Slovenskej republiky ju odkúpili za 4,3 milióna eúr,
ktoré malo Mesto Trenčín použiť na výstavbu novej letnej
plavárne. Napokon ich investovalo inam.
Pred novinárov predstúpil primátor Mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček, aby vniesol vysvetlenie nezodpovedaných
otázok. „V prvom rade mesto Trenčín nemalo
novú plaváreň stavať. S touto investíciou aj s
inžinierskymi sieťami sa mali zaoberať
Železnice Slovenskej republiky a výsledkom
malo byť odovzdanie kľúčov od starej a novej
plavárne. Tak sa nemohlo stať, že budeme mať postavenú
predraženú, zastaranú a rýchlo chátrajúcu plaváreň bez vody
a ďalších sietí, bez parkoviska a bez zodpovedajúcej infraštruktúry. Nechápem, prečo sa bývalé vedenie mesta rozhodlo
ísť touto cestou. Aj keby sme dnes do plavárne dotiahli
inžinierske siete, potrebovali by sme ďalšie státisíce eúr, aby
sme ju vôbec sprevádzkovali. V tomto stave je plaváreň
ekonomicky drahá a nepoužiteľná.“ Na absurdnosť vybudovaného objektu poukázal aj správca už súčasných plavární
Ing. Ľudovít Prívara, keď povedal, že „celý projekt je
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nedomyslený, pretože použité technológie sú zastarané.
Napríklad:
- o filtračný systém sa musí niekto 24 hodín
denne starať, pritom už dávno existujú
moderné filtre s automatizovanou prevádzkou;
- sú tu obrie kotolne na plyn, pritom na
možnosť využitia solárnej energie projektant nemyslel;
- systém vypúšťania bazénu nevyužíva gravitáciu, ale sa má
prečerpávať, čo robí plaváreň energeticky náročnou na
prevádzku;
- rozloženie bazénov je nepraktické, chýba 50-metrový
plavecký bazén, je dostatok toaliet, bufetov a šatní.“
Pimátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi sa nepozdáva
hneď niekoľko vecí. Napríklad:
- účet 13 miliónov korún za asanáciu „hada“ pri hrádzi
a ďalších stavieb, ktoré pôvodne stáli na mieste novej
plavárne. Za to by sa dalo postaviť niekoľko rodinných
domov aj so sieťami;
- doposiaľ nová plaváreň stála
vyše sedem miliónov eúr,
pričom môj predchodca nezaplatil z tejto čiastky 3,6 milióna eúr. Plaváreň je preto
založená v banke a bude sa
splácať do roku 2020.
- na sprevádzkovanie plavárne bolo nutné dotiahnuť siete
a zrekonštruovať most na Ostrov, čo sú investície za vyše
päť miliónov eúr. Môj predchodca tieto prostriedky nezabezpečil. Všetko skončilo len v akejsi rovine ústnych
prísľubov a zápisníc.
- je otázne, prečo vôbec mesto Trenčín v tomto nezmysle
pokračovalo až do konca, keď ešte nebola ukončená súťaž
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na modernizáciu trate. Keby bývalý primátor Ing. Branislav
Celler povedal občanom, že kým nebude mať na papieri
potvrdené, že štát investuje päť miliónov eúr, tak by nedal
postaviť tieto „krásne“ veci kvôli občanom, aby ich oklamal.
V súčasnosti už ani peniaze od štátu nebudú stačiť. „Aj
keby sa o niekoľko rokov modernizácia železničnej trate začala
a štát nám peniaze na
realizáciu sietí poskytol, bez výraznej rekonštrukcie a prestavby
plavárne by nebolo ju
možné pre Trenčanov
otvoriť. Oslovení odborníci krútia hlavou, ako niekto mohol
v 21. storočí naprojektovať niečo takto nezmyselné, čo nám
teraz navyše chátra. Je to len riadne predražená maketa
plavárne a dovolím si tvrdiť, že náhrobný kameň Cellerizmu
v Trenčíne. Symbol toho, ako dokážu samosprávy nezodpovedne bačovať,“ povedal primátor Rybníček s dodatkom, že
naďalej platí jeho ponuka spred roka, aby si bývalý primátor
zobral plaváreň do nájmu za jedno euro a prevádzkoval ju
sám.
www.trencin.sk 12.06.2012
pomocná evidencia 378/1/2012
Rekonštrukcia úseku železničnej trate Zlatovce Trenčín na
rýchlosť 160 km/h sa v tomto programovom období s najväčšou pravdepodobnosťou nestihne. Informoval o tom
minister dopravy Slovenskej republiky Ing. Ján Počiatek, že
je to jeden z projektov ktorý nebude možné realizovať v tomto
programovom období.
134

I keď to nebolo zatiaľ oznámené oficiálne, ale už dnes je
takmer isté, že rekonštrukcia úseku sa už nestihne. potvrdili aj
Železnice Slovenskej republiky s tým, že ak sa nezačne stavať
do konca júna 2012, tak sa to v tomto programovom období
nestihne.
V podstate tu bol
naprogramovaný 240
metrov dlhý a 11 metrov vysoký „čínsky
múr“ stredom mesta.
Mesto Trenčín v spolupráci s odborníkmi
vypracovalo 16 bodový dokument s pripomienkami k projektu, povedal primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček.
Predpokladá, že bude vyhlásená nová súťaž a že jedným z
bodov jeho rokovania s ministrom dopravy a Železníc Slovenskej republiky bude zapracovanie požiadaviek mesta do
projektu.
Zastavenie rekonštrukcie železnice vítajú občianski
aktivisti, ktorí sa už niekoľko rokov snažia presunúť
železničnú trať mimo centrum mesta na jeho perifériu.
„Nenajedenosť firiem a ich politický lobing priviedol Trenčín
do veľmi šťastnej situácie, keď sa modernizácia železnice
zastavila. Žiadame, aby nezávislá medzinárodná komisia
posúdila dva varianty variant cez centrum mesta a mimo
centrum mesta. Jedným z dôležitých argumentov v prospech
variantu mimo mesta je aj Dunajská stratégia splavnenia
Váhu, ktorej súčasťou je aj Slovensko. My máme urbanistický
variant zmeny celej stratégie a zmeny projektu s tým, aby sme
zachránili mesto. Tak by mal rozmýšľať každý Trenčan“,
povedal poslanec mestského zastupiteľstva a jeden z akti135

vistov Ján Babič. „Štát do projektu, ktorý bol nekvalitne pripravenou súťažou zmarený, investoval desiatky miliónov eúr a
ja nepredpokladám, že ho hodí za hlavu a začne investovať do
nejakého iného variantu.
Je vydané platné územné rozhodnutie, ktoré môže zmeniť
iba štát, konštatoval primátor Mgr. Rybníček. Zdôraznil, že
tému železnice nechce politizovať a nemieni populistickými
vyhláseniami naháňať politické body. Príčin, prečo sa modernizácia železničnej trate v úseku Trenčín - Zlatovce stále
nezačala, je podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky
Martiny Pavlíkovej viacero. Či už je to uplatnenie revíznych
postupov zo strany uchádzačov, alebo viaceré súdne spory.
Kľúčová bola podľa nej žaloba voči rozhodnutiu Úradu pre
verejné obstarávanie vo veci vrátenia vylúčeného uchádzača spoločnosti Skanska opätovne do vyhodnocovania, kde dosiaľ
nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu. Stavbu rovnako
ovplyvnili aj zmeny v projektovej dokumentácii počas súťaže,
ktoré vyplynuli z toho, že mesto Trenčín zrušilo pôvodné
územné rozhodnutie, ako aj neoprávnené požiadavky mesta
Trenčín vo veci zámeny nadjazdu za násyp a podobne.
www.sme.sk 08.06.2012
pomocná evidencia 380/1/2012
Od soboty 18. augusta 2012 teda začal platiť nový cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy. Mesto Trenčín už koncom minulého roka 2011 avizovalo, že musí znížiť
náklady za preplatenie strát, ktoré verejná doprava prináša.
„Optimalizácia liniek mestskej hromadnej dopravy Trenčín
vychádza zo súčasného stavu siete liniek s cieľom zníženia
ubehnutých kilometrov. To znamená, že nerieši radikálnu
zmenu trasovaní. K takejto zmene príde zrejme po uvedení
druhého cestného mosta do prevádzky,“ uviedol viceprimátor
Trenčína JUDr. Rastislav Kudla.
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Povodne sa malo ročne najazdiť v mestskej hromadnej doprave Trenčín takmer 2,3 milióna kilometrov. Už na jar roka
2012 došlo k prvej úspore, približne 100 tisíc km a teraz budú
znížené výkony
o ďalších asi
300 tisíc km bez
výrazných obmedzení základnej obsluhy. „Po
zavedení všetkých
zmien
predpokladáme
úsporu približne
400 tisíc eúr
ročne,“ povedal JUDr. Rastislav Kudla.
„Žiadna zmena sa nedá robiť len takpovediac od stola.
Preto sa pristúpilo k skúšobnej prevádzke nového cestovného
poriadku, ktorá bude trvať dva mesiace. Tento čas ukáže či
cestovný poriadok zostane bez ďalšej zmeny, alebo bude ešte
upravený,“ konštatovala Ing. Jarmila Maslová z Mestského
úradu v Trenčíne.
„Snahou našej dopravnej spoločnosti SAD Trenčín, a. s. je
maximálne profesionálne poskytovať verejnú službu.
Snažíme sa byť
nápomocní
v daných možnostiach
objednávateľovi
služby aj cestujúcej
verejnosti,“ uviedol
generálny riaditeľ
podniku SAD Trenčín Ing. Juraj Popluhár.
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Počas skúšobnej prevádzky nebudú v cestovnom poriadku
garantovane spoje, ktoré sú vždy prevádzkované nízkopodlažným autobusom, to znamená, že dočasne nebudú
vyznačene tzv. „i“ spoje. Zatiaľ nebudú na označníkoch na
zástavkách zmenené čísla liniek. Do konca letných prázdnin
nebudú premávať spoje označene novým znamienkom „L2“, a
samozrejme, ani spoje označené znamienkom „c“. lebo tie
premávajú len v dňoch školského vyučovania.
Cieľom je zefektívniť finančné prostriedky vynakladané na
mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne tak, aby to nemalo
negatívny dopad na cestujúcich.
Info Trenčín 17.08.2012
pomocná evidencia 487/1/2012
V dňoch 20. a 21. augusta
2012
vymieňala
letecká
spoločnosť technológie pre
mobilného operátora Orange na
desiatich budovách v meste
Trenčín pomocou vrtuľníka
MD 530FF.
www.sme.sk 20.08.2012
pomocná evidencia 497/1/2012
V roku 2012 pokračovala pamiatková obnova historických
kasární Trenčianskeho hradu, začatá v októbri 2011 za peniaze
z eurofondov. Ich celkové rozpočtové náklady predstavujú
2.480.550 eúr.
Z pôvodne vojenského objektu sa zachovali len obvodové
múry, dva pomerne veľké a dva čiastočné. Prv než sa začalo
s rekonštrukčnými prácami bol vykonaný archeologický
prieskum a zhodnotenie statiky.
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Po vykonanej rekonštrukcii objektu
bude mať tento tri
podlažia. Podľa zámeru v podkroví sa
vytvorí reprezentačná
miestnosť,
ktorá bude slúžiť
pre komorné koncerty
a divadlá.
V prízemnej časti vznikne nové moderné sociálne zariadenie.
Na treťom poschodí by sa mal vytvoriť výstavný priestor,
v ktorom by mala dostať priestor expozícia fortifikačných
zariadení a zbraní, ktoré sa vyskytovali na hrade a potom by
mali dostať priestor na prezentáciu reštaurované zemianske
portréty a obrazy. Súčasťou objektu bude ochoza, ktorá
poskytne jedinečný pohľad na mesto Trenčín a jeho najbližšie
okolie.
Trenčianske noviny 20.08.2012
pomocná evidencia 494/1/2012
Výcvikový trenažér pre výcvik posádok vojenských
dopravných lietadiel odovzdali 21. augusta 2012 US Army.
Zariadenie za viac ako 2,5 milióna dolárov vytvorili zo starého
lietadla.
Trenažér je najväčšie zo šiestich výcvikových zariadení, na
ktorom sa podieľali dve slovenské a dve americké firmy. Celková cena zákazky dosiahla 20 miliónov dolárov. „Produkt je
to vizitkou slovenského obranného priemyslu,“ povedal Ing.
Július Berith predseda predstavenstva spoločnosti VMR,
ktorá na zákazke pracovala spoločne s Leteckými opravovňami. Ako vysvetlil zariadenie je špeciálne určené pre výcvik
posádky, ktorá zabezpečuje logistiku nakladania do priestoru
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lietadla. Školiť sa na trenažéri budú afgánski vojaci a nacvičia
si simuláciu všetkých dejov, ako nakladanie materiálu, vyváženie a upevnenie v nákladovom priestore a vykládku prípadne výsadok prepravovaného nákladu. Trenažér tiež umožňuje
nácvik prestavby nákladovej kabíny na prepravu vojakov, alebo ranených či materiálu. Zariadenie si od producentov v
priestoroch hangáru Leteckých opravovní v Trenčíne prevzali
predstavitelia americkej armády. Podľa Marka Blissa,
projektového manažéra US Army. „Toto zariadenie budú
využívať vojaci armády USA na výcvik afgánskych posádok.
Tešíme sa, že odovzdaním zariadenia Afganistanu sa zabezpečí prevoz materiálu, ľudí a pomoc oveľa bezpečnejším
spôsobom,“ dodal. Ako
poznamenal všetky produkty vysoko presahujú
ich očakávanie.
Kým pre spoločnosť
VMR išlo o druhý
kontrakt, Letecké opravovne Trenčín na tomto
projekte spolupracovali
po prvý raz. „Každá
zákazka je prospešná pre našu spoločnosť. Musíme sa uberať
touto cestou a aj takto získavať prácu od zahraničných subjektov, nielen byť financovaný z prostriedkov ministerstva
obrany,“ konštatoval generálny riaditeľ Leteckých opravovní
Trenčín Ing. Milan Mutala. Momentálne sa pokúšajú presadiť v piatich zahraničných tendroch. Prácu na výcvikovom
zariadení hodnotí ako náročnú, pretože lietadlo dostali do
opravovní vo veľmi zlom stave. „Upravovali sme celý trup,
urobili generálka kompletne elektriky, hydrauliky a celého
nákladného priestoru. Všetky mechanické časti sa robili
v Leteckých opravovniach Trenčín a softvérové veci mali na
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starosti naši partneri. Realizácia zákazky trvala niekoľko
mesiacov a zrýchlila sa príchodom spoluhráčov z americkej
strany na Slovensko,“ vysvetlil Ing. Milan Mutala.
Spoločnosť VMR už s americkou armádou spolupracovala
subdodávkami pri simulátoroch pre výcvik leteckej posádky
dopravných lietadiel, ako aj pri vrtuľníkových simulátoroch,
ktoré sa vyrábali na Slovensku. Ing. Július Berith predpokladá,
že uspeli zo začiatku tým, že boli jedným z mála producentov,
ktorí robili simulátor na MI-17 okrem Rusov. Teraz ide už o
druhý väčší kontrakt a pri ňom už rozhodla zrejme kvalita a
dobré produkty.
Trenčianske noviny 27.08.2012
pomocná evidencia 509/1/2012
Po takmer dvojročnej rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala 15
miliónov eúr bol otvorený pre verejnosť najznámejší
trenčiansky hotel „Elizabeth“, ktorý zmenil svoj názov po
cisárovej Alžbete Bavorskej. Znamená to, že rímsky nápis na
hradnej skale je opäť
návštevníkom prístupný, ku
ktorému sa návštevník
dostane vstupom cez bývalý
hlavný vchod a schodmi
budovy hotela počas otváracích hodín stredísk, teda
od 8,00 do 21,00 h.
Prvých hostí privítal novootvorený hotel dňa 7. septembra
2012. Ako povedal zakladateľ Synotu Ivo Valenta, prostredie
v akom sa hotel Elizabeth nachádza je jedinečné a pekné,
avšak nechcel hotel prevádzkovať v takom stave, za aký ho
kúpil. „Návratnosť bude dlhšia, ale sa nám vráti, keď pominie
kríza. Máme konkurenčnú výhodu, pretože investujeme do
budúcnosti a tiež výhodu unikátneho prostredia, ako sú prí141

behy o Omarovi a Fatime, o Trenčianskom hrade a o rímskom
nápise.
Niekoľko miliónová investícia zvýšila kapacitu hotela aj
jeho úroveň. Ako povedal riaditeľ hotela PhDr. Ján Svoboda
„je to hotel nadregionálneho
charakteru, ktorý svojou filozofiou, koncepciou a službami
prevyšuje ostatné hotely či už
špecifickou
gastronómiou
a kvalitou ubytovania. Objekt
ponúka návštevníkom ďaleko
vyšší komfort ako predtým, čo
potvrdzuje zvýšená kapacita 75 izieb, kongresovou sálou o
kapacite 200 osôb, pribudlo niekoľko rokovacích salónov,
vrátane VIP klubu a moderného wellnes centra Caracalla Spa.
V hotely nechýba kaviareň Sissi v pôvodnom secesnom štýle
s ponukou domácich zákuskov a rakúsko-uhorskej kuchyne.
Reštaurácia Elizabeth ponúka mediteránsku kuchyňu. Gastronomické služby dopĺňajú bar Monte Carlo a Lobby bar.“
Trenčianske noviny 10.09.2012
pomocná evidencia 542/1/2012
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Slovenska
správa ciest a dodávateľ projektu (ZIPP-Strabag) sa dňa 12.
septembra 2012 dohodli na pokračovaní stavby cestného
mostu. Most však bude oceľový tak, ako bolo pôvodne
vysúťažené. Konzorcium spoločnosti ZIPP-Strabag začalo
stavať železo-betónový most, teraz musia naprojektovať
oceľovú variantu stavby, „čo bude trvať minimálne dva až tri
mesiace. Nepredpokladáme nejaké zásadné predraženie,“
uviedol konateľ spoločnosti ZIPP Ing. Juraj Bacmaňak.
Doteraz postavené časti mosta nezbúrajú, ale budú pokračovať
podľa nového projektu. Do 21. septembra 2012 mali stavebné
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firmy predložiť predbežný harmonogram prác pre oceľový
variant. Doba výstavby je podľa platnej zmluvy nastavená do
októbra 2014. „Prepadnutia eurofondov sa neobávame, keďže
Európska únia nám v súčasnom programovom období preplatí
oprávnene výdavky až do konca decembra 2015,“ ubezpečil
hovorca
Ministerstva
dopravy, výstavby a
regionálneho
rozvoja
Slovenskej
republiky
Mgr. Martin Koňa,
MBA. Mesto Trenčín je
v riešení problémov
ohľadom
výstavby
mosta iba štatistom.
„Som rád, že sa nenaplňujú
žiadne tragické scenáre
o odstupovaní od zmlúv a podobne. I naďalej budem
uplatňovať svoju jedinú právomoc v tejto veci, a síce
intenzívne komunikovať a v mene Trenčanov apelovať na
ministerstvo dopravy a Slovensku správu ciest, aby bol most
dostavaný a spojazdnený v termíne, teda v roku 2014,“ povedal primátor mesta Mgr. Richard Rybníček. Výstavba mosta
sa začala v marci
tohto roku. V júni
boli práce pozastavené. Ako v tom
čase povedala Katarína Šimková z
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky,
Slovenska
správa ciest sa do-

143

hodla so zhotoviteľom stavby na zásadnej zmene projektu bez
prerokovania s ministerstvom dopravy. Navyše hrozilo riziko,
že Európska komisia tento projekt nepreplatí z eurofondov.
Info Trenčín 01.10.2012
pomocná evidencia 600/1/2012
Na konci roka 2008 bolo mesto Trenčín dĺžne 26,5 milióna
eúr, čo v prepočte na jedného obyvateľa znamenalo 477 eúr.
Za rok 2009 však už každý Trenčan dlžil sumu 507 eúr, keďže
záväzky mesta sa zvýšili na 27,6 milióna eúr. Zadlžovanie
pokračovalo aj v roku 2010, a to rýchlym tempom až do výšky
39,7 milióna eúr. Dlh na obyvateľa sa tak vyšplhal na 714 eúr.
Rok 2011 zaznamenal obrat. Prísne šetrenie zastavilo
stúpajúcu krivku a mesto začalo výšku svojich záväzkov
naopak znižovať. K poslednému decembrovému dňu bol
celkový dlh mesta 29,9 mil. eúr a dlh na obyvateľa 539 eúr.
Na konci februára tohto roku bol každý Trenčan zadlžený
sumou 515 eúr, v súčasnosti je to 463 eúr. K 31. augustu 2012
bola výška záväzkov mesta Trenčín na úrovni 25,7 milióna
eúr. Z toho krátkodobé záväzky sú vo výške 3,2 milióna eúr a
dlhodobí 22,5 milióna eúr. O finančnej situácii informoval aj
na septembrovom zasadnutí mestského parlamentu primátor
Mgr. Richard Rybniček. „Je to informácia o tom, že sa nám
všetkým darí naďalej konsolidovať verejne financie mesta, aj
keď je situácia naďalej zložitá. V tejto chvíli je dlh oproti
tomu, ako sme nastúpili, nižší o približne 14 miliónov eúr,“
povedal poslancom. Do konca roka 2012 mesto očakáva
kapitálové príjmy za predaj rodinných domov v súvislosti s
modernizáciou železničnej trate pre Železnice Slovenskej
republiky vo výške 1,1 milióna eúr a príjmy z iných drobných
predajov. Ďalšie príjmy z predaja pozemkov v priemyselnej
zóne rozpočtované vo výške 1,6 milióna eúr ostávajú
otvorene, keďže sa blíži koniec roka, musíme s nimi počítať
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radšej až v budúcom roku a príjmy z iných drobných predajov.
Ak by prišli všetky očakávané kapitálové príjmy, mohlo by sa
skončiť s dlhom okolo 23 miliónov eúr. Nakoľko sú však
v tomto roku príjmy z predaja pozemkov v priemyselnej zóne
otázne, počíta sa s dlhom na konci roka2012 vo výške cca 25
miliónov eúr. Mesto Trenčín zostáva aj naďalej serióznym
obchodným partnerom. Nemá takmer žiadne záväzky po
lehote splatnosti. K 31. augustu boli vo výške 14.465 eúr, kým
k 31. augustu 2010 boli vo výške 3.222.886 eúr.
Info Trenčín 01.10.2012
pomocná evidencia 601/1/2012
Je rozhodnuté. Správa, ktorá potešila všetkých Trenčanov.
Do konca roka 2015 bude zmodernizovaná aj 12 kilometrov
dlhá železničná trať v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá.
Z Trenčína sa stane na najbližšie dva až tri roky veľké
stavenisko. Železnice Slovenskej republiky 10. októbra 2012
podpísali zmluvu na výstavbu modernizácie trate Trenčianska
Teplá – Zlatovce s konzorciom firiem Združenie pod Brezinou
pod vedením TSS
Grade a.s. Bratislava.
„Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný
program
Doprava súhlasilo s podpisom zmluvy na modernizáciu 12 –
kilometrovej železničnej trate pre rýchlosť 160 kilometrov za
hodinu,“ informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková.
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„Podpis zmluvy vnímam ako fakt. Od prvej chvíle všetko
nasvedčovalo tomu, že štát chce dokončiť celú modernizáciu
železničnej trate, vrátane úseku cez Trenčín. Vedeli sme teda
veľmi dobre, že nemáme žiadnu šancu na zvrat situácie,“
komentoval aktuálny stav primátor Mgr. Richard Rybníček
a zároveň vyjadril vieru, že Vláda Slovenskej republiky
a vedenie Železníc Slovenskej republiky má situáciu plne pod
kontrolou. „Verím,
že sa celá stavba
zrealizuje plynule
od začiatku do
konca. Dúfam, že
počas
výstavby
nenastanú žiadne
komplikácie. Pre
mesto Trenčín by
to bola jedna veľká
katastrofa.“
Zhotoviteľ výstavby úseku v zmysle zmluvy zrealizuje
približne za 245 miliónov eúr bez DPH. „Takáto investícia je
pre mesto povzbudením. Mesto sa výrazne zmení,“ povedal
Mgr. Richard Rybníček. Mesto je v celom ďalšom procese
pripravené na súčinnosť. Pri schvaľovacích procesoch riešení
cestnej dopravy bude mesto Trenčín, ako správny orgán
zohrávať významnú úlohu. „Teraz je dôležité, aby sme čím
skôr začali riešiť otázku termínov začatia výstavby a plánu
organizácie výstavby. Ak si predstavíme, že do konca roka sa
začne s modernizáciou železničnej trate, bude pokračovať
výstavba mosta, s veľkou pravdepodobnosťou sa do konca
roku 2014 bude stavať nová autobusová stanica a rekonštruovať železničná stanica, a tak z Trenčína bude jedno veľké
stavenisko. A to bude znamenať značné obmedzenia pre
obyvateľov. V tom čase pravdepodobne vyzvem Trenčanov,
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aby obmedzili používanie svojich áut, ale aby používali
bicykle, mestskú hromadnú dopravu alebo, aby chodili peši,
lebo predpokladám, že najbližšie dva až tri roky sa v Trenčíne
nebude dať autom pohodlne jazdiť. Budeme to musieť spoločne zvládnuť. V konečnej fáze výsledkom snaženia bude
zmodernizované mesto, ktoré celkom zmení svoju tvár.“
Rozhodnutie o tom, že úsek železničnej trate prechádzajúci
cez Trenčín sa predsa len bude v tomto programovom období
modernizovať, znamená aj zmenu investičných plánov mesta
na budúci rok. „Situácia sa zmenila a my si musíme veľmi
dobre premyslieť, ako budeme postupovať a do čoho budeme
investovať,“ konštatoval primátor.
V najbližšom čase čakajú mesto Trenčín náročné rokovania
s ministerstvom dopravy i so Železnicami Slovenskej republiky. Bývalé vedenie mesta prerokovalo len ústne dobudovanie
inžinierskych sietí k novej plavárni, opravu mosta na Ostrov
a úpravu ciest v Opatovej a Zlatovciach. „Takzvaná malá stavba si vyžiada 6 miliónov eúr zo štátneho rozpočtu, čo by malo
byť verejne a písomne deklarované a zrealizované,“ povedal
primátor. Ďalej pokračoval, že „ešte pred rokom mesto odovzdalo pripomienky ministerstvu dopravy, železniciam a aj
obom spoločnostiam, ktoré bojovali o túto zákazku niekoľko
dôležitých pripomienok, ktoré by mohli zmierniť dopady na
dopravu v meste. Ide o zmeny, ktoré by však zasiahli do už
schválenej veľkej stavby, preto nie je isté, či sa to podarí
prerokovať a zmeniť. Veľmi záleží od postoja investora, vlády
a tiež od možnosti zmeny projektu, ktorý je financovaný Európskou úniou.“
Primátor Mgr. Richard Rybníček očakáva, že pri realizácii
modernizácie železničnej trate by sa mala dostať prioritu
na začiatku výstavby tzv. malá stavba. Inak hrozí, že Mesto
Trenčín nebude mať ani jednu funkčnú plaváreň. Musí platiť
podmienka, že kým nebude skolaudovaná nová plaváreň,
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nemôže byť asanovaná doteraz prevádzkovaná. Na strane druhej, Železnice Slovenskej republiky podľa plánu organizácie
výstavby by mali začať s modernizáciou železničnej trate
asanáciou súčasnej letnej plavárne. Je to teda viac ako zložitá
situácia. Zvlášť, ak dnes za novú nefunkčnú plaváreň bez vody
platí mesto denne 2.200 eúr, teda mesačne 66.000 eúr, teda
ročne 792 tisíc eúr. Tieto prostriedky idú na vrub mestom
prijatého úveru. Výstavbu novej letnej plavárne preto považujem za jednu z najnezmyselnejších vecí, ktorú som zdedil.
Tých 792 tisíc eúr ročne sme teraz mohli investovať do ciest,
chodníkov, čistoty v meste a tak ďalej.“
www.trencin.sk 16.10.2012
pomocná evidencia 619/1/2012
V otvorenom kúpalisku v trenčianskej mestskej časti na
Zlatoveckej ulici sprístupnil súkromný majiteľ po dlhých
rokoch časť areálu s trávnatou plochou a detským ihriskom,
vyčleneného pre rodiny s deťmi. Či v dohľadnej dobe sa
uskutoční prestavba plavárne je otázne.
Vlastník pozemku s plavárňou s dvomi bazénmi Vladimír
Mego zmenil obľúbené letné rekreačné miesto v oblasti
Zámostia. Rodičia malých detí kladne hodnotia zmenu
využitia areálu, lebo v blízkosti nie sú podobné zariadenia.
Vladimír Mego kúpením kúpaliska pred siedmimi rokmi sa
zaviazal zachovať na mieste letné kúpalisko. Pri podpise
zmluvy neboli stanovené žiadne podmienky pri nedodržaní
účelu zariadenia. Pred dvomi rokmi Vladimír Mego informoval Mesto Trenčín o zámere postaviť na svojom pozemku
areál pre seniorov a na realizáciu zámeru požiadal o pridelenie
finančných prostriedkov z eurofondov, v prípade ich
nepridelenia, vyslovil sa, že stavať v dohľadnej dobe nebude.
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Podľa mestského poslanca Martina Barčáka, ide o zložitú
kauzu z minulosti, ktorá sa už tiahne viac ako sedem rokov.
„Na začiatku bol zámer
predať tento areál niekomu, kto ho bude prevádzkovať lacnejšie ako
mesto, ale pod podmienkou, že to bude
jedine ako verejné kúalisko. Za posledné dva
roky sa začal tento areál
meniť pred očami na
čokoľvek iné len nie na to, na čo bol vybudovaný. Ľudia sa
oprávnene cítia podvedení, keďže v Zámostí, kde je vážne
málo občianskej vybavenosti, prišli aj o tento reálny benefit.
Konanie majiteľa sa mi zdá byť nelogické.“
www.sme.sk 24.10.2012
pomocná evidencia 630/1/2012
Od 18. augusta 2012 bol v skúšobnej prevádzke nový
cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne.
Do 21. septembra 2012 doručili občania na Mestský úrad v
Trenčíne 167 pripomienok k cestovnému poriadku, ale aj k
samotnej prevádzke mestskej hromadnej dopravy. Tie sa
postupne vyhodnocovali. Mesto Trenčín a spoločnosť slovenkej autobusovej dopravy Trenčín ukončili skúšobnú dobu
dňom 2. novembra 2012, počas ktorej mohli ľudia cestovný
poriadok pripomienkovať. Požiadavky občanov boli akceptoané ktoré sa týkali väčšej skupiny cestujúcich.
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Upravovali sa aj
autobusové linky v
nadväznosti na odchody vlakov, najmä zo sídliska Juh boli prispôsobované na odchody vlakov, ale už na grafikon, ktorý boli
platný od decembra
2012. Cestujúci v mestskej hromadnej doprave sa však stále
sťažujú na nedostačujúce autobusové spoje. Predovšetkým
mladým Trenčanom strpčuje život nenapájanie autobusových
liniek z mestských častí Trenčína na vlakové spoje. Ďalšie
úpravy cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy
však Trenčín nateraz nepripravuje.
Významné zmeny na linkách MHD Trenčín:
Linky číslo 1 a 22 - z Juhu dochádza k posunu ranného
spoja na L1 v pracovných dňoch na 04.40 h tak, aby bol
zabezpečený prípoj na vlak s odchodom o 05.03 h smer
Bratislava, ktorý bude v prevádzke podľa cestovného poriadku
od 9. decembra 2012 - na oboch linkách sa zmení víkendový
poriadok tak, aby tvorili lepší vzájomný preklad - na linku
číslo 1 z linky číslo 11 bol presunutý jeden večerný pár spojov
s odchodom z Ulice gen. Svobodu o 22.10 h - všetky spoje
linky číslo 22 budú končiť na autobusovej stanici
Linka číslo 2 - viac spojov linky bude trasovaných až do
Nozdrkoviec, v dôsledku čoho budú prispôsobené aj časy
niektorých vratných spojov a budú prispôsobené aj odchody
niektorých spojov na linke
Linka číslo 3 bude pretrasovaná do pôvodnej trasy, tzn.
bude jazdiť po Legionárskej ul. okolo nemocnice a reštaurácie
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Perla a následne na zastávku Ku štvrtiam, Baumax (bez
prejazdu po Ul. Beckovská)
Na linke číslo 5 dochádza k zmene odchodu niektorých
víkendových spojov zo Zlatovskej ulice, čím sa vyhovelo
pracujúcim v oblasti Zámostia
Na linku číslo 7 bude zaradený jeden nový spoj s
odchodom o 12.30 h zo zastávky Zlatovská, VOD-EKO
Linka číslo 1 - bude pretrasovaná v časti trasy na
zastávky Legionárska – Legionárska, nemocnica – Dlhé Hony
– Inovecká, stred – Inovecká – Ku štvrtiam, Baumax dochádza k zmene odchodov víkendových spojov z časti
Kubrica
Na linke číslo 13 bude v pracovných dňoch zaradený
spoj s odchodom z autobusovej stanice o 8.20 h a odchod
ranného víkendového spoja zo Záblatia nebude o 8.00 h, ale o
7.20 h
Linka číslo 18 bude z časti pretrasovaná a bude premávať cez Soblahovskú a Inoveckú ulicu
Na linke číslo 19 sa menia niektoré časy odchodov
spojov tak, aby viac vyhovovali zamestnaným. Na linke číslo
23 budú zmenené najmä časy víkendových spojov
Pri linke číslo 25 sa zmenia odchody večerných spojov
podľa požiadaviek zamestnancov Obchodnej zóny Belá.
Linka číslo 27 bude pretrasovaná z Električnej ulice na
ulice Rozmarínova, Braneckého, Legionárska – okolo nemocnice a reštaurácia Perla a tiež bude na základe požiadavky
zmenený aj čas odchodu ranného spoja zo Zlatoviec na 8.20 h
Na linke číslo 28 budú menené najmä časy odchodu
víkendových spojov
Trasa linky číslo 50 sa zmení v tom, že bude mať
východziu a konečnú zastávku na Juhu 2. – Ul. gen. Svobodu,
s ponechaním súčasného okruhu trasy a zmení sa aj zastavovanie zo zastávky Inovecká na zastávku Inovecká, stred.
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www.sme.sk 07.11.2012
pomocná evidencia 665/1/2012
Tridsaťdva vystavovateľov z Poľska, Česka, Maďarska a
Slovenska sa prezentovali na 1. ročníku medzinárodnej
výstavy „Slovak Funeral 2012“, zahŕňa
pohrebné a
kremačné služieb sa konala od 8. do 10.
novembra 2012 v priestoroch výstaviska Expo Center v Trenčíne. Symbolickú stuhu spoločne prestrihli predseda
Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž a generálny riaditeľ výstaviska Expo Center
v Trenčín Ing. Emil Dobiaš. Návštevníci výstavy sa mohli pozrieť výrobu rakiev a príslušenstva, pozrieť si kremačné pece, chladiace, prepravné a
manipulačné zariadenia, ako aj hygienickú technológiu.
Ladislav Stríž povedal, že pre Slovensko sa stala výstava
ďalšou pozitívnou vecou a tento ročník nebude posledným.
Niekto povie, čo už môže byť v pohrebníctve zaujímavé. Ale
boli by ste milo prekvapení, ako sa vystavovatelia v tomto smere
snažili a urobili exkluzívne stánky. Súčasne
dodal, že najväčšie podobné výstavy sa každoročne konajú v Paríži,
Bologni a Varšave.
Súčasťou výstavy bola súťaž o najkrajšiu expozíciu, v ktorej odborná 5-členná komisia ohodnotila prvým miestom stánok Kubik - výroba truhiel z Martina, druhým miestom stá152

nok firmy Judit Hengerics - Jade z Komárna a tretím miestom
stánok firmy Topa z Bratislavy.
Aranžérska súťaž stredných škôl sa uskutočnila v troch
kategóriách:
A) tvorba ikebany
1. miesto získala Kristína Lukáčová zo Strednej odbornej
školy Malinovo,
2. miesto získal Jozef Mundi zo Strednej odbornej školy
Malinovo,
3. Lenka Patková zo Strednej odbornej školy Pruské.
B) tvorba venca
1. miesto získala Kristína Lukáčová zo Strednej odbornej
školy Malinovo,
2. miesto získali Natália Palmová s Janou Oravíkovou
zo Strednej odbornej školy Pruské,
3. miesto získal Blažej Gatyáš zo Strednej odbornej školy
Malinovo.
C) výzdoba urny
1. miesto získala Martina
Bognárová zo Strednej
odbornej školy Pruské,
2. miesto získal Jozef
Mundi zo Strednej odbornej školy Malinovo,
3. miesto získala Kristína
Lukáčová zo Strednej
odbornej školy Malinovo.
Výstava ponúkala aj odborné prednášky, týkajúce sa správy
cintorína, pasportizácie hrobov či vykonávania výkopových
prác na cintoríne. Na podujatí nechýbala aj súťaž vo floristike
stredných škôl, ako aj ukážky profesionálneho smútočného
orchestra.
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Pohrebníctvo bolo vo verejnej mienke na Slovensku dlhé
roky vnímané ako tabu, no naša verejnosť je už na takúto
výstavu pripravená. Treba si uvedomiť, že dnešná mladá
generácia nečerpá len z tradícií našich mamičiek. Ale používa
internet, čo v konečnom dôsledku rozširuje zorné pole aj v
poznatkoch o takej oblasti, akou sú služby spojené s
pohrebom.
www.sme.sk 09.11.2012
pomocná evidencia 663/1/2012
Dňa 21. novembra 2012 zamestnanci Mestského hospodárstva a správy mestských lesov v Trenčíne začali odstraňovať asfaltový povrch pešej
lávky železničného mostu za
čiastočnej obmedzenej priechodnosti peších a cyklistov.
Úplná priechodnosť lávky
bola zastavená dňa 29. novembra 2012 v čase od
08,30 h do 20,00 h, kedy sa
v dopoludňajších hodinách realizoval penetračný náter a po
jeho zaschnutí sa položil nový asfaltový povrch.
Opravu pešej lávky o celkovom náklade cca 6.000 eúr
uhradila firma Marius Pedersen, ktorá sa tiež podieľala aj na
pokládke nového asfaltového povrchu. Súčasťou rekonštrukcie
pešej lávky bola aj oprava nájazdov na lávku pre detské
kočíky a bicyklistov od Istebníka.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 686/1/2012
V Trenčíne sa z iniciatívy občanov konala verejná diskusia
na tému „O železnici inak“ dňa 14. novembra 2012. Desať
rokov trvajúci proces okolo modernizácie železnice v Trenčíne
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dostáva iný rozmer. Po direktívnych krokoch predchádzajúceho i súčasného vedenia mesta sa objavila medzi občanmi,
poslancami a aktivistami možnosť porovnania riešení modernizácie.
Neúspešný tender na realizáciu stavby úseku Zlatovce Trenčianska Teplá a následné podpísanie zmluvy o realizácii
tejto stavby posunuli Trenčanov pod tlak vyvolaný investorom
i realizátorom v tom zmysle, že celý proces je uzavretý a
nezmeniteľný. Takéto stanovisko si osvojilo aj vedenie mesta.
Napriek tomu sa z iniciatívy občanov uskutočnila verejná
diskusia na tému „O železnici inak“, na ktorej sa prezentovali
štúdie riešenia modernizácie premiestnením železničnej trate
do územným plánom schváleného koridoru popri diaľnici.
Eugene Pazman predstavil urbanistickú štúdiu, ktorá dokazuje výhodnosť tohto riešenia z urbanistického, dopravného,
bezpečnostného hľadiska, zaisťujúceho vyrovnanie rozvoja
mesta na pravom i ľavom brehu Váhu, s využitím bánovskej
trate ako električkovej trate pre hromadnú mestskú dopravu a
odľahčenie dopravy v strede mesta vzniknutým bulvárom na
mieste terajšej trate.
Architekt Ing. Igor Mrva vypracoval štúdiu, v ktorej porovnal riešenie modernizácie dvoma spôsobmi v troch hlavných aspektoch - v doprave, životnom prostredí a urbanizme
mesta. Odľahčenie dopravného tlaku v strede mesta odvedením železnice na pravý breh Váhu je evidentné. Premiestnenie železnice odstráni nebezpečenstvo havárií nákladných vlakov prechádzajúcich centrálnou mestskou zónou
rýchlosťou 140 km/h, odstráni hlukovú záťaž, vibrácie a elektromagnetický smog zo stredu mesta a husto obývanej zóny.
Pritom trasovanie železnice mimo centrálnej mestskej zóny v
koridore diaľnice nie je podľa vyjadrenia odborníkov finančne
náročnejšie.
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Poslanec a predseda komisie pre kontrolu postupov a procesov modernizácie železnice v úseku Zlatovce -Trenčianska
Teplá Ján Babič povedal, že „tvrdenie vedenia mesta a
primátora, že je vo veci modernizácie rozhodnuté a nič sa nedá
zmeniť, je len nadbiehanie investorovi v snahe umožniť
realizáciu pre mesto zničujúceho projektu. Občania a niektorí
poslanci budú naďalej pokračovať vo svojich aktivitách,
petíciu nevynímajúc v presvedčení, že projekt sa na základe
odbornej štúdie a verejnej mienky dá zmeniť.“ „Aj napriek
tomu, v akom štádiu sa celá záležitosť nachádza, treba
poukázať na metódy, akými vedenie mesta narába s osudom
mesta a jeho obyvateľov. Komunisti zničili urbanistiku mesta,
terajšie a minulé vedenie tento zločin dovádzajú k dokonalosti,“ myslí si trenčiansky aktivista Norbert Brázda.
„Stanovisko k modernizácii hovorí jasnou rečou. My nie
sme proti modernizácii železnice. Sme za projekt v rámci
noriem a predpisov Európskej únie o bezpečnosti, životnom
prostredí, splavnosti Váhu, zohľadňujúci vôľu občanov
a nepoškodzujúci, ale naopak vylepšujúci kvalitu života v
našom meste,“ doplnil ho Andrej Hrádocký.
www.sme.sk 24.11 2012
pomocná evidencia 708/1/2012
Dňa 22. novembra 2012 sa v hoteli Elizabeth v Trenčíne
uskutočnili rokovania rakúskych a slovenských podnikatelov. Rokovania sa zúčastnilo viac ako tridsať slovenských firiem, ktoré rokovali
s desiatkou rakúskych podnikateľov. Obchodnú misiu
pripravilo Obchodné zastúpenie Rakúskeho veľvysla156

nectva v Braislave v spolupráci s Trenčiankou regionálnou
kanceláiou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
v Trenčíne. Rokovanie otvoril riaditeľ Obchodného zastúpenia
Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave Mgr. Patrick Sagmeister. Prítomných podnikateľov pozdravili predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH, veľvyslanec Rakúskej republiky
v Bratislave Dr. Markus
Wuketich a riaditeľ Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory Ing. Ján Václav. Po týchto oficiálnych príhovoroch sa naplno rozbehli bilaterálne rozhovory
podnikateľov.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 749/1/2012
Najväčším tohtoročným neúspechom je pre trenčianskeho
primátora Mgr. Richarda Rybníčka projekt nájomného
bývania s názvom „Idea Grande“. Práve o ňom nedokázal
opakovane presvedčiť mestských poslancov, aby mu ho
neodsúhlasili.
Projekt „Idea Grande“ zahŕňal výstavbu takmer 700 nájomných bytov, pričom 225 z nich by patrilo Mestu Trenčín.
Primátor Mgr. Richard Rybníček sa však napriek tomuto
neúspechu myšlienky nájomného bývania nevzdal. „Som
presvedčený o tom, že nájomné bývanie je absolútne kľúčové.
Keď si predstavíte diskusie o budúcnosti miest, tak sa
jednoznačne hovorí o nájomných bývaniach. Mladí ľudia dnes
nemajú tendenciu vlastniť nehnuteľnosť, ale skôr si ju
prenajímať a chodiť za prácou. Demografia je nezastaviteľná a
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mestá musia mať prácu a bývanie, aby si zamestnanosť a
bývanie udržali a aby sem prilákali nových ľudí. Podľa
primátora potrebuje Mesto Trenčín okolo jeden tisíc
nájomných bytov. Prvých približne 60 bytov vyrastie v roku
2013, na čo sú vyčlenené peniaze v rozpočte na rok 2013. Na
rok 2014 sa uvažuje s výstavbou minimálne ďalších 125 nájomných bytov. „Je mojím záujmom, aby som sa ešte za dva
roky pokúsil o postavenie okolo 200 nájomných bytov, čo
znamená, v horizonte minimálne piatich rokov nárast okolo
jeden tisíc nájomných bytov, ktoré by mohli zastaviť úbytok
mladých Trenčanov a stabilizovať mesto ľudí v produktívnom
veku.“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček.
Za najväčšie tohtoročné úspechy Mgr. Richard Rybníček
považuje zasypanie „jamy“ v pešej zóne pri Posádkovom
klube, pokračovanie vo výstavbe cestného mosta, schválenie
nového územného plánu a zníženie dlhu samosprávy o 15,5
mil. eúr.
www.sme.sk 28.12.2012
pomocná evidencia 793/1/2012
Pri čakaní na autobus na Električnej ulici (pri sídlisku
Noviny)v Trenčíne už
nebudú ľudia moknúť.
Pôvodnú
zastávku
Mesto Trenčín odstránilo a nahradilo novou
aj s prístreškom. Táto
posledná minuloročná
investícia v Trenčíne
mala hodnotu 5 tisíc
eúr. Okolie zástavky
potrebuje ešte niekoľko úprav, ktoré mesto plánuje vykonať
v začiatkoch tohto roka.
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vlastné poznámky
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Kultúrno – spoločenský život
Jedinečnú atmosféru „Vianoce na Trenčianskom hrade“
mohli zažiť návštevníci od 10. decembra 2011 do nedele 8. januára 2012. Výstava bola umiestnená v priestoroch hospodárskej budovy v hornej časti Trenčianskeho hradu. Výstavu tento rok pripravili pracovníci Trenčianskeho múzea už po piatykrát. Podujatie Vianoce na hrade bolo spestrením bežných
prehliadok, pretože nie všetci vedia, že Trenčiansky hrad je
otvorený celoročne, teda aj v zime. Návštevníci si môžu vybrať dva typy prehliadok. Malý okruh, ktorý trvá pol hodinu
a zahŕňa výklad histórie, prehliadku expozície zbraní v Ľudovítom paláci a výstup na Matúšovu vežu. Veľký okruh trvá
približne hodinu a štvrť, zahŕňa výklad histórie, všetky aktuálne sprístupnené expozície a výstup na Matúšovu vežu.
Súčasťou tohtoročnej akcie bol Vianočný remeselnícky
jarmok v Delovej bašte, na ktorom svoje práce ponúkali drotár, maliar, keramikár, výrobca hračiek či šperkov. Nechýbali
dobroty, ako vianočná kapustnica, čaj, punč, dokonca atmosféru jarmoku podporila hudba a dobrá nálada.
www.sme.sk 07.01.2012
pomocná evidencia 34/1/2012
Dňa 12. januára 2012 sa uskutočnila v priestoroch Trenčianskeho múzea vernisáž fotografickej dvojvýstavy autorky
Barbory Prekopovej, ktorá tvorí pod menom Micha
Bardy pod názvom „Po
špičkách“. Jej práce boli
vystavené nielen v Trenčianskom múzeu, ale aj v
mestskej veži. Fotografie
boli ilustrované básňami
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novinárky a poetky Andrey Štefanovej. Kurátorkou výstavy
bola Radka Nedomová z Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne.
Mladá Trenčianka vystavila na dvadsiatich štyroch farebných a čiernobielych fotografiách popri
portrétoch slávnych osobností zachytila
atmosféru baletu v Hannoveri a baletu Slovenského národného divadla v Bratislave.
Fotografie mali premiéru v novembri
2011 v rámci medzinárodného festivalu
tanca a pohybového divadla „Nu dance
Micha Bardy
fest“ v Bratislave.
Pred objektívom poslucháčky Katedry reportážnej a dokumentárnej fotografie v nemeckom Hannoveri Barbory Prekopovej stál známe osobnosti
ako spisovateľ Rudolf Dobiáš,
maliar Július Činčár, mím Milan Sládek, fotograf Tibor
Huszár, herečka Emília Vášáryová, členovia hudobnej kapely Cigánski diabli, ale i
úspešná tanečníčka, známa
skôr ako porotkyňa z tanečnej súťaže „Let´s dance“ Tatiana
Drexler. Ich portréty, spolu s niekoľkými ďalšími si mohli pozrieť návštevníci mestskej veže v Trenčíne od
12. januára do 15. marca
2012 na výstave „Portréty vo veži“.
Barbora Prekopová sa
vo svojej tvorbe venuje
prevažne vlastným projektom. Štyri roky za161

chytáva svojim objektívom život cirkusantov v rôznych krajinách, fotografovala cigánov v rómskych osadách na východnom Slovensku, minulý rok dokumentovala priebeh Majstrovstiev Slovenska v kulturistike a ako fotografka sa zúčastnila i
jednej z najťažších súťaží psích záprahov v Európe – štvordňového etapového preteku „Šediváčkův long“. Posledné dva
roky venuje veľa energie fotografovaniu baletu. „Fascinuje ma
skôr svet za oponou, zaujíma ma súkromie baletiek také, ako
ho nepoznáme,“ hovorí dvadsaťšesťročná študentka. Popri individuálnych výstavách má za sebou i tri kolektívne výstavy v
Nemecku, tá najúspešnejšia bola súčasťou „Mesiaca fotografie“ v Berlíne, kde sa predstavila spolu so spolužiakmi.
www.sme.sk 08.01.2012
pomocná evidencia 09/2/2012
Múry Piaristického kostola v Trenčíne sa dňa 6. januára
2012, na sviatok Zjavenia Pána, stali veľkolepou koncertnou
sieňou, v ktorej sa predstavilo mnoho mladých talentov pochádzajúcich z Trenčína a jeho najbližšieho okolia. Konal sa
tradičný Trojkráľový koncert. Prvé tóny zazneli krátko po
16,00 h úvodnou piesňou „Veselej vianočnej doby“, ktorá sa
stala znelkou každoročného koncertu. Koleda „Dnešní den sa
veselme“ bola spoločným dielom Školského
speváckeho zboru Piaristického gymnázia
Jozefa Braneckého v Trenčíne „Piarissimo“ za dirigovania
Martina Holúbka a Komorného orchestra Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne za dirigovania Aleny
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Piatkovej. Koncert pokračoval vystúpením sopránistky Lucie
Komorovskej. Jej spev striedali inštrumentálne skladby
v podaní Komorného orchestra, zborové skladby Piarissima či
sólové vystúpenia tenoristu Patrika Horňáka a barytonistu
Juliána Kupku, ktorý spoločne zaspievali pieseň „Ave Verum“. Koncert to bol rôznorodý. Orchester potešil klasikou,
ako i známou piesňou „Somewhere in memory“, známej
s filmu „Sám doma“. Piarissimo zaspievali typické anglické
koledy, ale rozprúdilo krv v žilách nigérijskou vianočnou
piesňou „Betlehemu“, sprevádzanú bongom a malou rytmickou choreografiou. Špecialitou večera bolo vystúpenie Komorného zboru absolventov Piaristického gymnázia Jozefa
Braneckého v Trenčíne s piesňou „Ave Maria“ sólo huslistu
Jána Vindiša, ktorý bravúrne zvládol svoj nástroj. Preplnený
kostol potvrdil, že klasické hudobné umenie má v Trenčíne
svojich sympatizantov. Koncert uzavrela najkrajšia vianočná
pieseň „Tichá noc, svätá noc“, ktorú spieval celý kostol.
Pardon 14.01.2012
pomocná evidencia 21/1/2012
Vo výstavných priestoroch Galérie M. A. Bazovského otvorili dňa 12. januára 2012 výstavu s názvom „Radosti
života 2.“ Koncepčne ju pripravila ich lektorka Mgr. Monika
Drocárová. Ide už o druhú kolektívnu výstavu. Výtvarníci,
ktorých spája spoločná záľuba
vo výtvarnom umení mali svoju
premiéru pred dvoma rokmi v
Mestskej galérii v Trenčíne.
Vystavuje viac ako štyridsať autorov, ktorí navštevujú Ateliér pre seniorov alebo Večerný ateliér pre dospelých. Okrem
týchto prác sa tu prezentujú i návštevníci arteterapeutických
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stretnutí, ktoré sa od minulého roku konajú v priestoroch galérie.
Amatérski výtvarníci vystavujú krajinomaľby, portréty,
práce inšpirované umeleckými dielami, maľbu na hodváb či abstrakcie. Diela vznikali počas tvorivých
stretnutí v galérii, ale aj v improvizovaných domácich ateliéroch.
Tvorivé stretnutia pre seniorov majú v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne už niekoľkoročnú históriu. Vznikli ako myšlienka poskytnúť priestor
na kreatívnu činnosť pre dospelých a seniorov. Jednotlivé
stretnutia sa konajú každý druhý týždeň.
www.sme.sk 13.01.2012
pomocná evidencia 27/1/2012, 28/1/2012
Súbor „Kľumok“ z Trenčína, ktorý oslavuje tento rok
18. výročie založenia získal najvyššie ocenenie na 8 ročníku
Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych umeleckých súborov „Zimná pohádka 2012“. Festival sa konal začiatkom roka v dňoch 5. až 8. januára v Prahe a Tepliciach.
Členovia súboru, mladí hudobníci, súťažili v konkurencii
mládežníckych súborov z Ruska, Turecka, Izraela, Čiech a
Tadžikistanu. Ich výkony pri skladbe „Mesiac“ ohodnotila
medzinárodná porota najvyšším hodnotením Laureát 1. stupňa. Porota takto ocenila aj dlhoročnú prácu vedúcej súboru
Idy Arbetovej s deťmi.
Súbor je zameraný na interpretáciu ľudovej, vážnej, cirkevnej a country hudby v úpravách aj pre cimbalovú hudbu.
www.sme.sk 13.01.2012
pomocná evidencia 29/1/2012

164

Na 18. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v dňoch 19. až 22. januára
2012 v Bratislave sa predstavil Trenčiansky samosprávny kraj
so samostatnou expozíciou. ITF Slovakiatour je najvýznamnejším veľtrhom cestovného ruchu v regióne strednej Európy.
„Cieľom účasti bol využiť
dostupné možnosti marketingovej komunikácie na
zviditeľnenie prírodného,
historického a kultúrneho
potenciálu nášho kraja,
a tak prispieť k zvýšeniu
jeho návštevnosti, zvýraznil
pri slávnostnom otváraní
expozície predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Hosťom slávnostného otvorenia bol hejtman partnerského Zlínskeho kraja MVDr. Stanislav Mišák. Veľtrh priniesol komplexný pohľad na dovolenky
a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich a zahraničných regiónov, zahraničných turistických centrál a subjektov
poskytujúcich služby cestovného ruchu. Integrovaná expozícia poskytla priestor prezentácie viacerým zariadeniam, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako
sú Trenčianske múzeum, Centrum tradičnej kultúry v Myjave,
Hvezdáreň v Partizánskom, Regionálne združenie Cestovného
ruchu Horná Nitra, Múzeum Bojnice, Kúpele Bojnice, Kúpele
Nimnica.
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Tohoročným ústredným motívom expozície boli folklórne
tradície kopaničiarskeho regiónu. Počas štyroch dní
v expozícii Trenčianskeho samosprávneho kraja vystúpili tanečníci a hudobníci z folklórnych súborov a skupín, účinkujúci z Gazdovského dvora v Turej Lúke predvedú tradičné ženské zimné práce ako pradenie, paličkovanie, driapanie peria,
šitie. Hlavným cieľom účasti
Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo využiť všetky
dostupné možnosti na zviditeľnenie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu Trenčianskeho kraja, a
tak prispieť k zvýšeniu jeho
návštevnosti. Expozícia sa
prezentovala pod logom „Kraj pohody“. Počas otvorenia expozície 19. januára 2012 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH ocenil tri osobnosti
z Trenčianskeho kraja,
ktoré sa svojou aktivitou pričinili o rozvoj
regionálneho cestovného ruchu a šíria dobré
meno
Trenčianskeho
kraja na Slovensku a v
zahraničí – členku folklórneho súboru „Kyčer“
Alžbetu Belanskú za
ocenení zľava – Jaroslav Dutka, Alžbeta Belanská, Vladimír Meštera
udržiavanie ľudových
tradícií, spevu, tanca, tradičných ženských činností z oblasti
Myjavy, riaditeľa Hvezdárne v Partizánskom Vladimíra Meštera za činnosť v oblasti astronómie a jej popularizáciu medzi
mladou generáciou a predsedu Horolezeckého oddielu James
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v Trenčíne Jaroslava Dutku za jeho prínos pri organizovaní
festivalu dobrodružných filmov HoryZonty a propagáciu
Trenčianskeho kraja jeho výsledkami v oblasti horolezectva.
Atmosféru dotvorili svojimi vystúpeniami Detský folklórny
súbor „Iskerka“ z Brezovej pod Bradlom, „Folklórny súbor“
Brezová a „Folklórny súbor“ Hájiček z Chrenovca-Brusna.
Vo výstavných dňoch bola pripravená pre návštevníkov expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja koštovka tradičného
regionálneho nápoja slivovice, prezentácia práce sokoliara,
drotára, spoločenské šľachtické hry s dvornými dámami
z Bojnického zámku. Počas otváracieho dňa navštívilo stánok
Trenčianskeho samosprávneho kraja viacero významných
osobností: súčasný prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, bývalý prezident
Rudolf Schuster, predseda
parlamentu Pavol Hrušovský, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ, župani Tibor Mikuš, Juraj Blanár,
riaditeľ Národného kontrolného úradu Ján Jasovský, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Peter Mihók a ďalší hostia.
Pre návštevníkov expozície Trenčianskeho samosprávneho
kraja bola pripravená tombola, do ktorej venovali Kúpele Bojnice dva víkendové pobyty pre dve osoby. V sobotu 21. januára 2012 sa uskutočnil krst kalendára „Zlaté majsterky sveta
v hokejbale v zlatej sále Bojnického zámku“
www.tsk.sk 17.01.2012
pomocná evidencia 31/1/2012, 37/1/2012, 38/1/2012
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V šiestom ročníku krajskej súťaže MY Popstar Trenčianskeho kraja pre mladých spevákov sa o najvyššie priečky sa v
dvoch kategóriách uchádzalo osemnásť semifinalistov. Finalistov, po deväť spevákov v každej kategórii, prišli podporiť
spolužiaci, priatelia, rodina zo všetkých kútov nášho kraja.
Napätie a trému bolo cítiť najviac v zákulisí. Speváci, ktorí
mali vystúpenie ešte len pred sebou, si ticho pospevovali a tí,
ktorí ho už mali za sebou si síce oddychovali, ale napätie pretrvávalo. Výsledky sa dozvedeli až v samom závere.
Konkurencia bola
silná potvrdila to aj
odborná
porota.
Podľa nej výkony
všetkých spevákov
boli výborné, rozdiely medzi nimi
minimálne. Tie nakoniec rozhodli aj
o víťazoch v oboch
kategóriách. Výsledky vyhlásil predseda odbornej poroty Stanislav Kardoš.
V mladšej kategórii zvíťazil Slavomír Dobrotka z Handlovej,
na druhom mieste skončila Katarína Kožúriková z Púchova
a na treťom mieste Adam Foltýn z Myjavy. V staršej kategórii zvíťazila Mária Ješíková z Považskej Bystrice, druhá
miesto obsadila Michaela Chovancová z Považskej Bystrice
a tretie miesto obsadil Martin Holubec z Pobedima.
Najmladšia laureátkou v histórii súťaže bola jedenásťročná
Barbora Panáková z Považskej Bystrice. Celkové víťazstvo
v súťaži jej umožnilo nahrať vlastné CD promo. S tým, že by
sa stala absolútnou víťazkou, vôbec nepočítala, a tak, ako sa
priznala, možnosť vlastného CD nevie, kedy využije. Radosť z
víťazstva spolu s ňou zdieľala rodina i učiteľka Danka Štrau168

chová. Barborin úspech ich veľmi potešil i prekvapil. Člen
odbornej poroty Juraj Čurný bol príjemne prekvapený, akú
tradíciu si táto súťaž vybudovala. Skvelá atmosféra, skvelí
speváci, z ktorých niektorí určite majú šancu, aby pokračovali
v hudobnej kariére. Medzi porotcami bol aj herec a spevák
Štefan Skrúcaný, ktorému súťaž pripomenula, ako povedal,
detské roky, keď tiež absolvoval niekoľko speváckych súťaží.
Bolo tu veľa talentovaných detí, o ktorých budeme isto ešte
počuť. Súťaž sa páčila aj víťazovi československej „Superstar
2011“ Lukášovi Adamcovi, podľa ktorého názoru boli deti
super. Som rád, že vyhral Slavomír Dobrotka, ktorý hral zároveň aj na klavíri, veľmi sa mi páčil. Byť porotcom v takejto
súťaži bola pre mňa príjemná skúsenosť.
Na záver trocha štatistiky. Keď počas uplynulých šiestich
ročníkov sa okresných kôl zúčastnilo niekoľko stoviek žiakov,
z nich postúpilo a v semifinále zaspievalo súťažnú skladbu
324 spevákov a vo finále malo možnosť sa prezentovať počas
šiestich rokov 108 talentovaných mladých ľudí. Do šiesteho
ročníka súťaže sa v okresných kolách zapojilo takmer dvesto
súťažiacich.
www.sme.sk 22.01.2012
pomocná evidencia 43/1/2012
ArtKino Metro v Trenčíne v premiére dňa 26. januára 2012
uviedlo najnovší slovenský dokumentárny film „Muži revolúcie“, ktoré pochádza od slovenskej dokumentaristiky Zuzany Piussi a je mozaikou subjektívnych pohľadov bývalých
revolucionárov – priamych účastníkov a protagonistov „Nežnej revolúcie“. Autorka sa rozhodla pátrať v pamätiach mužov
– Fedora Gála, Jána Budaja, Františka Mikloška, Milana
Kňažka, Gabriela Levického, Jána Čarnogurského, Vladimíra
Mečiara, Ivana Mačuru, Ľubomíra Feldeka, Miroslava Cipára,
Miloša Žiaka, Milana Žitného, Martina Šimečka a ďalších,
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ktorí zohrali významnú úlohu v nových dejinách našej krajiny
a prostredníctvom ich osobného pohľadu na udalosti pred, počas a po roku 1989, až po prvé voľby v roku 1990.
Zozbierala široké spektrum výpovedí o udalostiach z novembra 1989 a priniesla neštandardný obraz revolučných
zmien ako boli vnímané vtedy a dnes. Po filme sa uskutočnili
rozhovory divákov s režisérkou.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 42/1/2012
Dňa 10. februára 2012 sa uskutočnila Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy maliara, grafika Igora
Cvacha a sochára Róberta Szittaya.
Úvodné slovo k výstave maliara a grafika Igora Cvacha
predniesla pracovníčka Galérie M. A. Bazovského
v Trenčíne kurátorka PhDr.
Alena Hejlová. Ako povedala v osobe maliara, grafika a pesničkára Igora Cvacha sa nerozlučne spája výtvarný talent s meditujúcim
filozofom v takej jednote, že je niekedy dosť ťažké určiť, ktorý z oboch sa stáva rozhodujúcim tvorivým činiteľom. Skutočnosť zachytená na jeho plátnach či grafických listoch je videná zvláštnym pohľadom a z jedinečného bodu tvorcovej
mysle. Autor hľadá odpovede na otázky, ktoré si kládli filozofovia v staroveku i stredoveku, zamýšľa sa nad etickými princípmi, ktoré ľudstvo zaujímali a znepokojovali už od nepamäti. Na svoje vyjadrenie nachádza postupy, ktorými zachytáva
svoje bezprostredné citové a zmyslové prežívanie sveta, hlbinne ukotvené archetypálnymi hladinami podvedomia. Ide
o vyjadrenie vyrastajúce z vnútra maliarových osobných zá170

žitkov, pocitov, predstáv i túžob, v ktorých sa prelína vlastná
minulosť s prítomnosťou, spolu so situáciami a udalosťami,
ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú. Autor zaujatý niektorým z
motívov, odpútava sa od vonkajšej podoby vecí, pôvodné prvky reálnych tvarov oslobodzuje a mení na čisté formy novo sa
objavujúcich skutočností.
V kontexte výtvarnej tvorby Igora
Cvacha zaujíma dôležité miesto grafika. V technike leptu, alebo suchej
ihly autor pracuje s fantazijne abstrahovanými biomorfnými a geometrickými tvarmi. Nimi rozpráva fascinujúce obrazové podobenstvá o živote a o všetkom, čo ho v rámci duchovnej vízie presahovalo a presahuje. Grafické kompozície, veľkoplošne digitálne spracované, sú
vybudované na fragmentovaní i obludnom zmnožení znakov a
figúr, zaujímajúcich identické pozície. Tváre, pripomínajúce
talianske ústa pravdy plávajú priestorom, spájajú sa, skladajú,
aby sa zase rozišli. Hrdinovia vyrastajú jeden z druhého, vŕšia
sa nad sebou. Odkrývanie zložitých až
záhadných vrstiev týchto, ako ich autor
nazýva „labyrintov života“, krajín, stavieb, tajomných procesov zrodenia i
zániku bytostí, démonov, ľudí i zvierat,
či len spleti ornamentov sa odohráva v
mnohých podobách, akoby proces grafickej tvorby bol nekonečný a neukončiteľný. Cvachove „labyrinty“ zoraďujú v sebe myšlienkove
cykly, ktoré na seba nadväzujú so vzácnou výtvarnou i obsahovou logikou. Poukazujúc na nadčasovosť v starých mýtoch
a dejoch, rovnako ako v súčasnosti, stávajú sa metaforami
ľudských situácií.
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Druhého vystavujúceho, mladého sochára Róberta Szittaya predstavila kurátorka a riaditeľka Oravskej galérie PhDr.
Eva Luptáková. Ako povedala, na realizácii tejto výstavy sa
podieľali spoločne Galéria
Miloša Alexandra Bazovského pripravuje v spolupráci s
Oravskou galériou v Dolnom
Kubíne. Výstava sa niesla pod
názvom „Anatómia ľudskosti“. Autor pri formulácii svojho autorského programu si zvolil cestu figurácie a svoju osobnú výpoveď definuje prostredníctvom ľudského tela. Jeho
tvorba reflektuje tradíciu slovenského a v širšom kontexte európskeho figuratívneho sochárstva a kontinuitne nadväzuje na
umelecké myslenie prelomu milénií. V rokoch 1993 – 2001
študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u
prof. Jozefa Jankoviča. V roku 1998 absolvoval stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe, u prof. Karla Nepraša a pravidelne vystavuje na kolektívnych výstavách na Slovensku a v
zahraničí. Samostatne vystavoval v
Bratislave (2010), v Dolnom Kubíne
(Oravská galéria, 2011) a v Prešove
(Šarišská galéria, 2011).
Róbert Szittay si vytvoril a rozvíja
vlastný model tvorby, v ktorom je od
jej začiatkov primárne stredobodom
záujmu človek. Jeho autorská stratégia, založená na expresívnom uchopení ľudskej figúry, ktorá je blízka aktuálnym figuratívnym trendom súčasného svetového sochárstva, orientovanej
na témy identity, tela, telesnosti a intimity. Na pozadí naturalisticky stvárneného ľudského tela skúma človeka, ktorý je de172

terminovaný svojou biologickou podstatou, nie však obmedzovaný v duchovnej rovine. Jeho nahota spája v sebe dva
protichodné aspekty – zraniteľnosť aj silu. Aj keď je ľudské
telo Szittayovou nosnou témou, nejde mu o vyjadrenie bezprostredného senzuálneho zážitku, ale skôr o sebaironický
komentár a budovanie vlastného konceptu osobnej mytológie.
Do jeho tvorby sa premietajú aj širšie univerzálne témy vzťahov, sexuality, viery, smrteľnosti a ďalšie témy, odrážajúce
zložitosť ľudskej existencie, popretkávanú túžbami a frustráciami každého jednotlivca.
Pri tvorbe sôch autor využíva nové i tradičné technológie a
výtvarné materiály - sklolaminát,
včelí vosk, bronz, sadru, kameň, betón a drevo. Dôraz kladie aj na farebnú povrchovú úpravu, ktorá sa
stáva nositeľom významov. Pre
tvorbu autora je príznačná bravúrna
modelácia, dramatickosť a vypätosť
sochárskej formy, založenej na deformácii a fragmentarizácii tvarov,
literárne filiácie a zmysel pre líniu, ktorý sa uplatňuje nielen v
sochárstve, ale aj v kresbe. Kresbu pritom autor rozvíja ako
svojbytné výtvarné médium. Rozsiahla samostatná výstava
mladého umelca je výsledkom vyhraneného výtvarného názoru, obdivuhodného tvorivého nasadenia a predovšetkým systematického umeleckého vývoja.
Galéria M.A. Bazovského 07.02.2012
Výstavu s názvom „Štyri ročníky medzinárodného literárno-výtvarného sympózia Ora et Ars“ na Bratislavskom
hrade pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym
osvetovým strediskom, ktorej vernisáž sa uskutočnila 6. februára 2012. Počas mesiaca február 2012 bola nainštalovaná v
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priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu a obsahovala výtvarné diela, ktoré vznikli na sympóziu počas jeho doterajšej histórie.
Účastníkmi boli autori nielen zo Slovenska, ale i z partnerských miest Uherského Hradišťa,
Tarnowa, Békešskej Čaby, Srbska či
Ruska. Výstava je putovná a doteraz
bola vystavená v Uherskom Hradišti,
v Ilave, v Považskej Bystrici a v Detve.
Sympózium „Ora et Ars“ sa koná
každoročne v júni na mieste niekdajšieho
benediktínskeho
opátstva.
Umelci sa nechávajú inšpirovať jeho
neopakovateľnou atmosférou a niektorí priamo tam aj tvoria. Jubilejný piaty ročník sympózia sa
uskutoční v starobylom areáli kláštora na Veľkej Skalke v
dňoch 18. až 23. júna.
www.sme.sk 09.02.2012
pomocná evidencia 91/1/2012
Časť svojej zbierky výtvarného umenia poskytol Bohumil
Hanzel na obdiv verejnosti. Po Ivanovi Melicherčíkovi ide iba
o druhého slovenského zberateľa, ktorý takto zverejnil svoje
vzácnosti.
Celú zbierku približuje v knihe s názvom Zbierka Bohumila Hanzela 1990 – 2012, ktorá obsahuje asi 450 diel a výber z nej. Časť zbierky pozostávajúcej zo 123 obrazov a sôch
bola poskytnutá na výstave s rovnakým názvom v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy. Výstava potrvá do 1. apríla 2012. Podľa jej kurátora Ivana Jančára z Galérie mesta
Bratislavy „Hanzelova zbierka je jedna z najprestížnejších, ra-
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cionálne a cieľavedome koncipovaná súkromná kolekcia slovenského výtvarného umenia“.
Začal ju profilovať dielami autorov z 50. a 60. rokov
20. storočia. Ako Trenčan získal pozoruhodnú sériu od Miloša
Alexandra Bazovského, ale zaujímavá je zbierka ďalších
umelcov ako Jana Hálu, pastely a oleje Janka Alexyho,
reprezentačné obrazy Martina
Benku a Mikuláša Galandu.
Vo výbere sú aj diela Gustáva Mallého, Vincenta Hložníka, Edmunda Gwerka, Zoltána Palugyaya, Imra Weinera
Kráľa, Karola Ondreičku či
Jána Mudrocha. Fenomén slovenského folklóru reprezentuje keramikár Ignác Bizmayer
a zastúpený je aj jeho určitý protipól sochár Jozef Kostka.
Kvalitná je kolekcia diel skupiny Mikuláša Galandu, ktorú
tvoria Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Anton Čutek, Andrej Barčík, Milan Paštéka, Andrej Rudavský, Ivan Štubňa a
Pavol Tóth. Väčšina týchto diel by bola ozdobou hociktorej
galérie.
„Okrem slovenských autorov je
výnimkou najvychytenejší český
sochár Olbram Zoubek, s ktorým sa
osobne poznám od
roku 1992. V knihe
je od neho štyridsať vecí a na vý175

stave tri,“ povedal zberateľ.
Reprezentatívna publikácia na vyše 360 stranách okrem katalogizovaných diel obsahuje množstvo textov od popredných
odborníkov na výtvarné umenie - Kataríny Bajcúrovej zo
Slovenskej národnej galérie Jána Abelovského z aukčnej spoločnosti SOGA a zberateľa Bohuša Hanzela. Publikáciu vydala spoločnosť Q-EX Trading a vytlačila spoločnosť Pardon
Trenčín v roku 2012.
www.sme.sk 05.02.2012
pomocná evidencia 92/1/2012
Dňa 16. februára 2012 v priestoroch Piaristického gymnázia v Trenčíne otvoril predseda Kresťansko-demokratického
hnutia Ing. Ján Figeľ zaujímavú výstavu plnú farieb s názvom „Kostoly a chrámy Trenčianskeho kraja“ od autora
Jozefa Vydrnáka. Kurátor výstavy a poslanec za Kresťanskodemokratické hnutie do Národnej rady Slovenskej republiky
PhDr. Marián Kvasnička povedal, že nahovoril svojho priateľa Jozefa Vydrnáka, aby vytvoril grafické obrazy najznámejších dekanátnych kostolov v Trenčianskom kraji, ale aj motívy
národných sakrálnych pamiatok a chrámov, ktoré ovplyvnili
moje detstvo a mladosť.. V kultúrnom programe vystúpil so
známymi áriami sólista opery Slovenského národného divadla
Ján Babjak. V refektári piaristov, kde sa podujatie konalo sa
prítomným prihovoril Ing. Ján Figeľ slovami: „Každá ľudská cesta by mala viesť domov. Umelci majú dar a talent
vyjadriť slovami, hudbou a výtvarným umením túto skutočnosť.“ Záverom Ing. Ján Figeľ poďakoval zakladateľom a
pokračovateľom kresťanskej demokracie v Trenčianskom kraji
a obdaroval dlhoročných a aktívnych členov svoju najnovšou
knihou „V centre spoločnej Európy“.
Trenčianske noviny 20.02.2012
pomocná evidencia 107/1/2012, 115/1/2012
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Od 1.februára 2012 vystavovali v Trenčianskom múzeu
trinásti študenti umeleckých vysokých škôl, väčšinou
z katedry fotografie. Boli to diela, ktoré vytvorili za posledný
semester a výstave
dali názov „Untitled“, teda „Bez názvu“. Autori vystavujú práce rôzneho
typu a žánru, od
klasických fotografií až po digitálnu
tlač. Vytvorila sa
kolekcia
žánrovo
nevymedzená. Vystavujúca Michaela Dutková povedala, že
výstava je originálna, vytvorená len pre Trenčín.
Na jednej zo stien výstavného priestoru upútala návštevníkov kolekcia podsvietených fotografií, ktorou autorka Michaela Dutková vyjadrila svojimi prácami stvárnenie témy „Kto
som?“ V nej sa zamerala na zobrazenie ľudí, s ktorými žije
a nejakým spôsobom ovplyvnili jej konanie. Konštatovala, že
„čím je fotka väčšia a žiarivejšia, tým viac ma ovplyvnil.“ Fotografie ďalšej vystavujúcej autorky Veroniky Markovičovej
mapujú posledné obdobie jej života.
Trenčianske noviny 13.02.2012
pomocná evidencia 97/1/20121
V dňoch 9. až 12. februára 2012 sa v Prahe konal 21. ročník veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World Praha“. Organizátorom bola spoločnosť Incheba Praha. Počet vystavovateľov na Holiday World a na sprievodnej výstave Golf Show
bol 725, počet zastúpených krajín 47, zahraničných centrál 28,
odborných návštevníkov 7.485 a celkový počet návštevníkov
bol 32.138 (v roku 2011 bolo 31.720 návštevníkov). Partner177

skou krajinou veľtrhu bola Dominikánska republika - najexotickejšia a geograficky najvzdialenejšia krajina z pomerne dlhého zoznamu doterajších partnerov. Toto partnerstvo sa citeľne prejavilo na dianí veľtrhu, vnieslo do výstavných priestorov veselosť a dobrú náladu.
Expozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja ako „Kraj
pohody“ veľmi vhodne vyznela v tomto pestrom rámci. Expozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v porovnaní
s minulými ročníkmi inovovaná, obohatená o efektné svietiace zábery atraktivít kraja. Záujemcom o
návštevu
Slovenska
a
zvlášť nášho kraja, odborníkom, ale aj partnerom,
ktorí navštívili stánok, boli
poskytnuté tlačené materiály a množstvo rôznych informácií o aktuálnej ponuke zariadení cestovného ruchu. Distribuovali sa imidžové materiály a
mapy o celom kraji, o niektorých konkrétnych zariadeniach
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako sú Trenčianske múzeum, Hvezdáreň Partizánske, Myjava a okolie, bohato bola
zastúpená oblasť Bojnice a
horná Nitra, stredné a severné Považie napr. ponuka
z Beluše, Hornej Maríkovej
a ďalších, ktoré sú lákadlami pre návštevníkov a majú
vlastné produkty cestovného ruchu. Predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH sa zúčastnil oficiálneho
otvorenia veľtrhu a počas otváracieho dňa absolvoval rad
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stretnutí v stánkoch Slovenskej agentúry pre cestovný ruch,
českej centrály cestovného ruchu „Czech Tourism“, niektorých krajov a ďalších významných inštitúcií, v oblasti rozvoja
príjazdového a domáceho cestovného ruchu.
www.tsk.sk 16. februára 2012
pomocná evidencia 111/1/2012
Súťaž Zodpovedne.sk vyhlásilo občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a ďalšími partnermi s cieľom podporiť
výmenu skúseností a
ohodnotiť snahu žiakov,
študentov, preventistov,
škôl a samospráv pri
bezpečnom využívaní
informačno-komunikačných technológií. Do
aktivít realizovaných v súťaži sa zapojilo viac ako 20-tisíc detí
z celého Slovenska. V tejto súťaži „zlatým ocenením“ bola
ocenená Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne.
www.tsk.sk 15.02.2012
pomocná evidencia 112/1/2012
Dňa 14. februára 2012 na sviatok sv. Valentína sa uskutočnila vo výstavných priestoroch Galérie Q-EX pod mestskou
vežou vernisáž výstavy Róberta Hromca. Umelec sa predstavil v Trenčíne už po druhý raz, keď predtým sa predviedol so
svojimi veľkorozmernými maľbami a kombinovanými technikami v Galérii M. A. Bazovského v roku 2007.
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Aj v tejto výstave na svojich maľbách ukázal svoje majstrovstvo, v ktorých sa jemná grafika snúbi s výrazovo silnou
grafikou. Časti ľudského tela sú nositeľmi deja. Dotyky sú
prejavom vzťahu a lásky. Symbolika rúk je od praveku vo
všetkých kultúrach sveta. Ak chceme spečatiť svoju lásku, dávame svoju ruku. Z ruky nám
čítajú osud, alebo naopak zveria nám ho do
vašich rúk. Rukou sa dáva požehnanie, ale aj
zaucho. Podávame si ruky na
znak priateľstva
a tlieskame, aby sme vyjadrili obdiv a uznanie.
Trenčianske noviny 20.02.2012
pomocná evidencia 115/2/2012
Výstavisko Expo Center a.s. v Trenčíne v spolupráci s odbornými garantmi – „Slovenskou agentúrou pre cestovný
ruch“ a českou centrálou cestovného ruchu „CzechTourism“
dňom 23. februára 2012 vyhlásili cezhraničnú súťaž prvého
ročníka výstavy cezhraničného cestovného ruchu regiónov
Slovenskej republiky a Českej republiky pod názvom „Klenoty pohraničia/Klenoty příhraničí“.
Tri slovenské a tri české pohraničné kraje (Trenčiansky, Žilinský, Trnavský a Zlínsky, Moravsko-sliezský a Juhomoravský) nominovali do súťaže svoje štyri najväčšie klenoty. Sú
medzi nimi jedinečné hrady, skanzeny, múzeá, prírodné krásy
a kultúrne pamiatky. O víťazovi rozhodne internetové hlasovanie na web stránkach zúčastnených krajov, organizátora a
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garantov súťaže. Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené
10. mája 2012 na Trenčianskom hrade.
Klenoty pohraničia/Klenoty příhraničí sú súčasťou sprievodného programu 1. ročníka výstavy cezhraničného cestovného ruchu regiónov Slovenskej republiky a Českej republiky
- Region Tour Expo 2012 v Trenčíne, ktorá sa uskutoční od
10. do 12. mája 2012. Výstava vytvára platformu na prezentáciu destinácií a produktov cestovného ruchu v slovenských
a českých prihraničných regiónoch, prezentáciu zaujímavostí,
pamiatok, gastronómie a širokých možností príjemného strávenia voľného času a dovolenky.
V priestoroch výstaviska Expo Center čakal návštevníkov
zaujímavý sprievodný program. Návštevníci sa tešili z premietania cestovateľských filmov, prezentácie zvykov a tradícií,
výstavy fotografií a reportáži z ciest známych cestovateľov,
ako aj rôznych súťaží o pobytové ceny. Časť programu výstavy prebiehala aj na Trenčianskom hrade, kde bol pre návštevníkov pripravený májový jarmok remesiel a vystúpenie hudobnej skupiny Čechomor.
vlastné poznámky
Dňa 23. februára
2012 sa uskutočnila
v priestoroch Kultúrneho
informačného
centra v Trenčíne vernisáž výstavy fotografií kronikára Mesta
Trenčín Jozefa Čeryho pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a 40 rokov písania kroniky mesta. Na vystavených fotografiách poskytol prie181

stor nielen zábery, ktoré sa mu podarilo nafotografovať na
rôznych podujatiach, ale aj veľmi lákavé pohľady na Trenčiansky hrad, na domy v starých uličkách z rodného mesta,
ktoré sa stali pre neho a pre históriu jedinečné. Tí, ktorí pripravovali výstavu dali priestor aj fotografiám z jeho cestovateľských aktivít po Španielsku, Tirolsku, Islande, talianskych
Dolomitoch, Kanárskych ostrovoch a podobne. Pri tejto príležitosti primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček ocenil dlhoročnú prácu jubilanta ďakovným listom.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 132/1/2012, 140/1/2012
„Filmový festival inakosti“ sa konal v piatich slovenských
mestách, medzi iným aj v Trenčíne. Trenčianski diváci si
mohli filmy o homosexuálnej menšine pozrieť 23. a 24. marca
2012 v Art Kine Metro.
Po prvýkrát v histórii festivalu sa organizátorom podarilo
pripraviť projekcie v takomto rozsahu mimo hlavného mesta.
„Považujeme to za dôležité najmä preto, že postavenie neheterosexuálov mimo Bratislavy je predsa len iné. V hlavnom
meste je istá anonymita, ľudia otvorenejšie hovoria o svojej
orientácii, v menších mestách sa naopak častejšie stretávajú
s diskrimináciou,“ zhodnotila riaditeľka festivalu Zita Hosszúová.
Ako informoval manažér festivalu Roman Samotný, na
plátnach kín sa objavilo viac ako 15 filmov. „Išlo o výber
snímok z posledných troch ročníkov festivalu, z ktorých väčšinou neboli uvedené v bežnej slovenskej kino distribúcii. Bonusom bola adaptácia románu Virginie Woolfovej „Orlando“
vo filme režisérky Sally. Do výberu filmov vybrala dramaturgia aj „Modlitby za Bobbyho“ od režiséra Russela Mulcahyho,
ktorý osobne uviedol oceňovaný americký producent Daniel
Sladek.
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Medzi premietanými filmami sa objavila aj nemecká snímka „Coming Out“, švédska snímka „Láska je láska“ od režiséra Lukasa Moodyssona a britská snímka „Stonewall“ od režisera Nigela Fincha. Do programu sa dostali aj britský film
„Víkend“ od režiséra. Andrewa Haigha, švédsky film „Patrik
1,5“ od režiséra Ella Lemhagena a americký film „Zakázané
plátno Ameriky“ od režiséra Roba Epsteina, Jeffrey Friedmana. Diváci sa mohli tešiť z nemeckého filmu „Tri“ od režiséra
Toma Tykwera či britskej drámy „Špičkou jazyku“ od režiséra
Geoffrey Saxa. Dramaturgia zaradila aj výber krátkych škandinávskych LGBT filmov, holandský tanečný film „Enter
Achilles“ od režiséra Clara van Goola a dva slovenské tanečné
filmy „Darkroom“ režiséra Petra Bebjaka a „Deň“ režiséra Jozefa Vlka).
www.sme.sk 15.03.2012
pomocná evidencia 181/1/2012
Súťaž „Keby som bol kráľom“, vyhlásená 1. marca 2012
bude jedným z podujatí, ktoré sa spájajú s 600. výročím udelenia kráľovských výsad mestu Trenčín. Ďalšími podujatiami,
ktorými si mesto Trenčín pripomenie toto výročie budú výstavy „Deň múzeí a galérií“, „Žigmundov deň“ v čase „Historických slávností“ či „Kráľovské dni pri Trenčianskej bráne“.
Ale vráťme sa k úvodnej vete článku. Pri príležitosti šesťstého výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta
Žigmundom Luxemburským pripravilo mesto Trenčín súťaž s
názvom „Keby som bol kráľom“, do ktorej môžu zapojiť žiaci
základných a stredných škôl. Súťaž je širokospektrálna, pretože zahŕňa krátke literárne útvary alebo básne, výtvarné a multimediálne práce hlavným motívom je spracovanie významnej
historickej udalosti – udelenia kráľovských výsad mestu Trenčín v roku 1412, ktoré sa tak zaradilo medzi významné mestá
Uhorského kráľovstva. Boli to výsady, aké mali mestá Budín,
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či Stoličný Belehrad. Išlo napríklad o právo meča, ktoré povoľovalo trestať smrťou, právo na ohradenie mesta hradbami,
oslobodenie od cla alebo právo usporadúvať výročné trhy.
Útvar kultúrno-informačných služieb Mestského úradu
v Trenčíne súčasne dohodol, že hodnotiteľom výtvarných prác
bude Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne,
literárnych prác Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
a multimediálnych prác Stredná umelecká škola v Trenčíne.
Podrobné informácie súťaži mohli záujemcovia nájsť na webovej stránke Mesta Trenčín. Je len samozrejmé, že všetky
prihlásené súťažné práce budú hodnotené odbornými porotami.
Vyhodnotenie, ocenenie a výstava vybraných prác sú plánované v mesiaci jún 2012 na Trenčianskom hrade.
www.sme.sk 16.04.2012
pomocná evidencia 248/1/2012
Dňa 24. marca 2012 si pripomenuli členovia Speváckeho
zboru slovenských učiteľov pri pamätnej tabuli na budove
Slovenskej sporiteľne v Trenčíne na
svojich starších kolegov z okolia Tren-

čína, Ilavy a Púchova, ktorí pred
deväťdesiatymi
rokmi rozhodli založiť mužský spevácky zbor. Následne po večernej svätej omši v kostole piaristov sa uskutočnil koncert, ktorého sa zúčastnila početná komunita priazniv184

cov zborového spevu. Na záver koncertu ocenila vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta
Šajbidorová ďakovným listom členov zboru pochádzajúcich
z Trenčianskeho kraja a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček ocenil ďakovným listom členov zboru
z Trenčína.
Kronika zboru hovorí o tom, že myšlienku založenia učiteľského, mužského speváckeho zboru vyslovili učitelia z okolia
Trenčína,
Ilavy a Púchova na župnej
schôdzke 24.
novembra 1920
v Žiline. Jej
stretnutím sa
stal 3. marec
1921 v Trenčíne, ktorý sa považuje za dátum a miesto vzniku. Tu prijal aj
svoj doterajší názov – Spevácky zbor slovenských obsah začali realizovať o niekoľko mesiacov - prvýkrát sa zišlo 26 učiteľov v Trenčíne 15. januára 1921, zatiaľ bez dirigenta. Na prvom pracovnom dni učiteľov sa rozhodli angažovať odborne
vzdelaného a fundovaného dirigenta – prof. Miloša Ruppeldta,
ktorý viedol zbor od roku 1921 do roku 1943).
Inšpiráciou pre vznik
zboru bolo umelecké
pôsobenie
bratského
„Pěveckého
sdružení
moravských
učitelů“
a zámer bolo pritiahnuť
aj ďalších učiteľov
z celého
Slovenska.
Jedným z hlavných or185

ganizátorov bol prvý tajomník zboru, Trenčan Gabriel Valocký, ktorý okrem organizátorskej práce začal so zborom nacvičovať prvú skladbu zboru, kompozíciu Jána Kadavého: „Čo
čušíš, Slováku mužný...“ Hlavným cieľom umeleckej činnosti
zboru v tomto období bolo napĺňanie obsahu motta Speváckeho zboru slovenských učiteľov: „Spevom budiť lásku k rodu“.
Prvé verejné vystúpenie mal zbor po poldruharočnom cvičení 11. augusta 1922 na večierku Slovenského kruhu v
Trenčíne. Slovenskej verejnosti sa zbor prvýkrát predstavil na slávnosti pri príležitosti odhalenia sochy básnika Jána Hollého 14. októbra 1923 v Maduniciach. Prvé
celovečerné koncerty sa uskutočnili 10. a 11. januára 1924. v
Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne.
Čas plynul a menila sa členská základňa aj dirigenti. Miloša
Rupelda vystriedal prof. Ján Strelec, ktorý viedol zbor 1945 –
1954. Neskôr ho vystriedal dr. Juraj Haluzický (1954 – 1977),
prof. Peter Hradil (1977 – 2001) a od roku 2002 teraz zbor diriguje doc. Štefan Sedlický. Posledne menovaný plynulým,
ale zásadným spôsobom zmenil dramaturgiu zaradením skladieb autorov hudby
20. storočia. Z jeho
podnetu zbor vyhlásil skladateľskú súťaž pre mužský zbor
„Volanie po partitúrach“, ktorá obohatila dramaturgiu zboru a ich naštudovanie ukázalo nové in186

terpretačné možnosti telesa. V krátkom čase, realizoval CD
nahrávky s titulmi: „Hoj, zem drahá“ a „Korunovácia Márie,
manželky Maximiliána 2“ – scénická hudba Lukáša Borzíka
na korunovačné slávnosti v Bratislave.
Doterajšiu 90. ročnú históriu Speváckeho zboru slovenských učiteľov tvorili aj obyvatelia mesta Trenčín, z ktorých
možno spomenúť učiteľov a školských pracovníkov Gabriela
Valockého, Jána Majtása, Alexeja Juríčeka, Róberta Bednárika, Františka Halúzku, Jozefa Čeryho, Karola Mušku, Jozefa
Vakoša a Branislava Vakoša. Aj cez nich sa naše mesto zviditeľňovalo a zviditeľňuje doma i vo svete. Za obetavosť
a umelecké snaženie im patrí hlboká vďaka a uznanie.
vlastné poznámky
Jedna z najpredávanejších metalových kapiel „Napalm
Death“ z anglického Birminghamu vystúpila dňa 24. marca
2012 v Piano klube na záver päť hodinového koncertu piatich kapiel z Veľkej
Británie, Čiech a Slovenska v rámci
koncertu „Brutal Assault Tour 2012“.
Koncert odštartovala skupina „Systemic Damage“ z Vranova nad Topľou
polhodinovým vystúpením death metalu
a grindcore. Na jej vstúpenie nadviazala
bratislavská skupina „Čad“, ktorá si získala divákov, čo potvrdilo skutočnosť,
prečo skupina získala cenu „Radio Head
Awards“ za nahrávku roka 2011.
K dvom slovenským skupinám bola organizátori koncertu zaradili české skupiny „Hypnos“ a „Brutaly Deceased“.
Trenčianske noviny 02.04.2012
pomocná evidencia 218/1/2012
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„Týždeň knižníc“ začal v Trenčíne dňa 26. marca 2012
prehliadkou talentov pre deti z materských škôl v Trenčíne s
podtitulom „Aj škôlkari už veľa dokážu“.
Dňa 27. marca 2012 popoludní do Trenčína zavítal spisovateľ Kornel Földvári, ktorého privítala preplnená spoločenská
miestnosť knižnice v budove na Hasičskej ulici.
V pobočke knižnice Trenčín - Kubra predstavil mladý literárny talent žiak Základnej školy Kubranská ul. Tomáš Rehák
a svoju literárnu tvorbu predstavila Margita Jurišová knihou
„Ako to bolo kedysi“, ktorá bola venovaná 600 výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Žigmundom Luxemburským.
Dňa 29. apríla 2012 predstavila spisovateľka Viera Valachovičová Ryšavá svoju najnovšiu knihu „Príbehy zo starej
Bratislavy“ a potom o knihe „Podoby lásky“ porozprávala autorka Anna Hrabalová.
V pobočke knižnice Trenčín Juh sa dňa 29. marca 2012
uskutočnila beseda so žiakmi základných škôl o drogových
závislostiach a knihách s touto problematikou. Cyklus mal názov „Prečo som na svete rád alebo Ako tráviť voľný čas“. Neskôr zasa žiaci besedovali so spisovateľkou Vierou Valachovičovou Ryšavou o knihe „Z rozprávky do rozprávky“.
V piatok 31. marca 2012 sa uskutočnilo tradičné medzinárodné podujatie venované propagácii čítania a nočným dobrodružstvám „Noc s Andersenom“. Na podujatí sa zúčastnil
v knižnici najmladší slovenský spisovateľ Christian Ježík a
krstný otec jeho knižky Rudolf Dobiáš.
www.sme.sk 27.03.2012
pomocná evidencia 207/1/1/2012
V kongresovej miestnosti Nemocnice s poliklinikou
v Trenčíne bola predstavená dňa 27. marca 2012 najnovšia
kniha MUDr. Františka Jaroša pod názvom „Z dejín tren188

čianskeho zdravotníctva“. Pôvodne autor pripravoval samostatnú kapitolu o zdravotníctve pre tretí diel pripravovanej
monografie o Trenčíne. Keďže, ale niektorí autori nedodali
rukopisy do monografie, tak táto nevyšla. Sám o tejto situácii
povedal, že „rozmýšľal som či rukopis nehodím do koša. Ale
neurobil som to a dal
som rukopis prečítať
riaditeľovi trenčianskej
nemocnice
MUDr.
Rudolfovi
Litnerovi. Zaujali ho
najmä dejiny, ako sa
vyvíjalo zdravotníctvo na území Trenčína a kraja. Ten ma povzbudil, aby som
kapitolu doplnil, aby bola z toho kniha, že on sa postará o jej
vydanie. A tak sa pripravovaná kapitola obohatila o dejiny
rímskeho a gréckeho zdravotníctva, dejiny zdravotníctva na
Slovensku od čias Rakúsko – Uhorska po dnešok a tiež nevynechal súčasnosť, keď podklady mu predložili primári oddelení, v ktorých písali o sebe, o spolupracovníkoch, o svojom oddelení a podobne.“
Novú knihu potom uviedli do života
medzi čitateľov lupienkami červených
novú knihu pokrstil primátor Mgr. Richard Rybníček
ruží predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Rudolf
Litner a historik doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.
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Po tomto slávnostnom akte poďakoval MUDr. František Jaroš všetkým účastníkom podujatia, že prijali pozvanie sa
ho zúčastniť, všetkým aktérom krstu novej knihy
a osobitne poďakoval riaditeľovi nemocnice MUDr. Rudolfovi Litnerovi, že mu pomohol pri vydaní knihy. Na
záver dodal, že je to už jeho dvanásta kniha, ktorá uzrela svetlo sveta a napísal okolo 130 publikácií, ktoré sú zamerané obsahove na jedy a otravy z jedov.
Trenčianske noviny 02.04.2012
pomocná evidencia 220/1/2012
V rámci cyklu Poznávame Trenčanov bola predstavená v
pobočke Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčín - Kubra
dňa 28. marca 2012, tvorba mladého talentovaného básnika
Tomáša Reháka.
Tomáš Rehák je žiakom 9. A triedy Základnej školy Kubranská ul. v Trenčíne. „Jeho tvorba sa začala pred rokom a
pol, ale až teraz, v deviatom
ročníku, vyšla na povrch.
Nikto to od neho neočakával
a všetci sme boli veľmi milo
prekvapení. Nepíše len zamilované básne ako iní chlapci
v jeho veku, ale svojimi básňami prezentuje svoj pohľad
na svet,“ prezradila o spolužiakovi Karolína Letašiová, žiačka 8. B Základnej školy
Kubranská v Trenčíne.
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Tomáš predstavil svoju tvorbu pri príležitosti „Týždňa slovenských knižníc“. Hosťami podujatia boli Jana Poláková z
Literárneho klubu OMEGA a Mária Špániková z Verejnej
knižnice M. Rešetku, od ktorých dostal cenné rady pre jeho
ďalšiu tvorbu a rozvíjaní jeho talentu.
„Prajeme mu veľa inšpirácií do ďalšej tvorby a potešilo by
nás, keby z neho vyrástol druhý Milan Rúfus,“ dodala Karolína.
www.sme.sk 08.04.2012
pomocná evidencia 229/1/2012
Dňa 31. marca 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií člena tvorivej skupiny Méta a Združenia výtvarníkov pri
Trenčianskom osvetovom stredisku
Ing.
Jána
Tluku
pod
názvom
„Cesty a návraty“
v mestskej veži v
Trenčíne.
Vernisáž otvorila
pracovníčka Kultúrneho informačného centra Mgr. Hana Gallová. Ako uviedla v úvodnom vstupe vystavujúci autor sa narodil v Prahe
a fotografovaniu sa venuje neprofesionálne od roku 1970, kedy sa jeho tvorba sústredila na miznúci svet valašských kopaníc. Jeho nevšedný pohľad na všedné veci sú
jeho intímnou obrazovou výpoveďou o svete
okolo nás. Jeho súčasná tvorba je motivovaná
kompozičnými variáciami s farbou a svetlom.
Dnešná výstava predstavuje súbor krajinár191

skych a reportážnych fotografií ciest najmä po Balkáne, ale aj
pre nás suchozemcov exotických krajín ako sú Egypt, Malajzia a Vietnam, ktoré sú vystavované po prvý raz.
Na jej slová nadviazala kurátorka výstavy Mgr. Eva Mišovičová, ktorá povedala, že je šťastím, že Ing. Ján Tluka si na
svoje cesty vždy balí fotoaparát a práve prehliadkou fotografií tejto výstavy prechádzame rušnou hanojskou
ulicou, premýšľame nad
znakmi neobyčajného cintorína v Hercegovine, alebo
cítime vlhký vzduch rozprávkového vodopádu v slovinských horách. Svojimi fotografiami nás vracia do 90 rokov minulého storočia, keď sa rozpútala bratovražedná vojna na Balkáne a dôsledky tejto krvavej
minulosti zviditeľňuje zničený dom, na ktorom sú vybité okná,
chýbajúca strecha a cez ne pulzujúci život zelených kríkov
a korún stromov. I na ďalších záberoch vníma návštevník pokoj, ktoré nepotrebujú uviesť, kde to je a čo to je. Pripomínajú
nám známe zákutia domova s vierou, že z každej cesty sa treba vrátiť späť. Týmto miestom je Trenčín, ktoré je miestom
návratov autora výstavy.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 214/1/2012
Dňa 30. marca 2012 sa uskutočnila v Oblastnej galérii M.
A. Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy ukrajinského
grafika Olega Denysenko a výstava s názvom „Indefinite
Scenery“ (Neurčitá krajina). Jeho diela sa nachádzajú v prestížnych múzeách mnohých krajín Európy i v Amerike. Oleg
Denysenko zaujal spracovaním tém a inklináciou ku klasickej
technike leptu. Autorov pohľad na svet je odlišný od toho náš192

ho. Diváka vedie nekončiacimi príbehmi, rozprávkami, divadlom. Postavy dôstojných starcov, mudrcov ale i obetujúcich sa
rytierov, komických kráľov a klaunov defilujú na scéne, účinkujú v dráme i komédii jeho imaginárneho predstavenia. Denysenkovým obľúbeným motívom sú záhady, labyrinty, tajomstvá. Tajomstvo je podľa autora presne to, čo robí náš život zaujímavejším, mení ho na hru, núti nás hľadať a nachádzať samých seba. Denysenko je umelcom veľmi širokého záberu výtvarných aktivít. Okrem grafiky
sa venuje kresbe, maľbe a plastike.
V druhej výstave s názvom „Indefinite Scenery“ (Neurčitá krajina) sa predstavilo s najnovšou tvorbou šesť mladých slovenských maliarov Dávid Baffi,
Michal Czinege, Erika Miklóšová,
Monika Mikyšková, Kristína Šimeková a Lucia Tallová. Ich spoločným východiskom je maliarske médium, téma krajiny a do istej mieri
aj prístup k tvorbe zúčastnených autorov, oscilujúci medzi realistickým a abstraktným maliarskym jazykom. Výstavný projekt mapuje problematiku vzťahu medzi konkrétnou a abstraktnou maľbou krajiny a divákom ako jej percipientom.
Umelecké dielo je podmienené diváckou interpretáciou - dešifrovaním jeho významu. Zámerom výstavy „Indefinite Scenery“ je poukázať na možnosť krajiny ako ikonografického
znaku v aktuálnych maliarskych tendenciách. Pre diela Moniky Mikyškovej a Lucie Tallovej je charakteristické prelínanie
abstraktného a konkrétneho sveta. Krajina v ich tvorbe vytvára
vizuálnu scenériu do ktorej vkladajú svoje osobné príbehy.
Tvorba Michala Czinegeho a Eriky Miklóšovej vyznieva viac
konkrétne, ale stále ostáva citeľný záujem o reálny priestor.
Maľba krajiny je do istej miery výsledkom spontánnej improvizácie, prepojenej s kresbou. Dávid Baffi a Kristína Šimeko193

vá sa pohybujú v diferentných abstraktných polohách s expresívnym rukopisom.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 227/1/2012
Národná banka Slovenska vydala v mesiaci marec 2012
novú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote
dvadsať eúr. Na jej
líci je zobrazený
Trenčiansky hrad
doplnený fragmentom rímskeho nápisu
rub mince
líc mince
z hradnej skaly a siluetou hradieb. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak
Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet 2012. Názov
štátu „Slovensko“ je v opise pod štátnym znakom. Štylizované
iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej
strany mince Karola Ličku (KL) sú pri jej pravom okraji.
Na rube mince je zobrazená pamiatková rezervácia z nadhľadu s cennými architektonickými pamiatkami vrátane hradu
a trojuholníkového námestia. Pri jej ľavom okraji je v opise
nápis „Pamiatková rezervácia“ a pri pravom okraji nápis
Trenčín. Označenie nominálnej hodnoty 20 euro je v ľavej
spodnej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica
a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného
návrhu rubovej strany mince Miroslava Rónaia (MR) sú b
spodnej časti mincového poľa. Na hrane je napísané „Najkrajšie slovenské mestá“. Obrazový námet vybrala komisia z ôsmich návrhov.
Zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 euro s motívmi
Trenčína je vydaná ako druhá z cyklu „Pamiatkové rezervácie
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na Slovensku“ a svojím spôsobom si ňou pripomíname 600.
výročie povýšenia Trenčína na slobodné kráľovské mesto.
Trenčianske noviny 10.04.2012
pomocná evidencia 230/1/2012
V súťaži o „Najkrajší kalendár 2012“ v kategórii „Regióny“ získal Trenčiansky samosprávny kraj absolútne prvenstvo
s kalendárom „Ladislav Medňanský - maliar a ochranca chudobných“. Úspech Trenčianskemu samosprávneho kraja priniesla aj druhá kategória „Knihy
o kraji a regióne“, keď
v súťaži o „Najkrajšiu
knihu
a propagačný
materiál na Slovensku
za rok 2011“sa umiestnila na druhom mieste
knihu dobových fotografií z Trenčianskeho regiónu pod názvom „Čiernobiely svet“. „Čarovné obrázky, zachytávajúce
prírodnú scenériu, dedinské prostredie, človeka v prírode, portréty ľudí, ale aj ich zábery v krojoch, v slávnostných chvíľach
i počas práce, zostavil akademický maliar Marián Strieženec,
ktorý sa autorsky podieľal aj na vydaní víťazného kalendára.
Táto jediná prestížna súťaž slovenských kalendárov, ktorú tradične vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej
Bystrici, začala svoju históriu v roku 1992. V jubilejnom
20. ročníku podľa súťažilo 48 kalendárov a o titul Najkrajšia
kniha sa v 5. ročníku uchádzalo 42 kníh a propagačných materiálov.
www.sme.sk 11.04.2012
pomocná evidencia 238/1/2012
195

V mesiaci apríl 2012 v mestskom parku M. R. Štefánika
v Trenčíne úradoval nepovolaný pilčík, ktorému za obeť padla
desaťročná lipka, rastúca v strede skalky, vysadená ako pamätník storočnice hnutia Rotary International.
Pri príležitosti stého výročia založenia hnutia Rotary International vysadili v roku 2005 kluby na území česko – slovenského Distriktu 2240, symbolických sto líp, medziiným aj v
Trenčíne.
Člen Rotary Clubu Trenčín Ján Babič povedal, že „do koreňov lipky zakopali pre nasledovné generácie tubus s
odkazom členov novozaloženého trenčianskeho klubu.
Ťažko však nájsť spojenie a
súvislosti medzi dobrou vôľou nezištne pomáhať a šíriť
priateľstvo po svete s takýmto vyčíňaním ľudskej
zloby.“
Aktivity trenčianskych rotariánov sa sústreďujú na študentské výmenné pobyty, celosvetovú iniciatívu na odstránenie
detskej obrny, medzinárodnú spoluprácu a pomoc ľuďom pri
prírodných nešťastiach alebo pri poskytovaní nezištnej pomoci
vo forme zbierok ako je tradičný trenčiansky vianočný punč.
Rotary International je striktne apolitickou občianskou iniciatívou.
„O to ťažšie sa hľadá odpoveď na otázku, prečo a kto mal
záujem takto nezmyselne konať. Týmto ohavným činom neublížil rotariánom, tí sa svojich ideálov a poslania nevzdajú, ale
vyslal zlý signál o stave našej spoločnosti a obavy o šírení zlej
atmosféry v našom meste,“ myslí si Ján Babič. Členovia Rotary klubu Trenčín len ťažko skrývali rozhorčenie nad týmto ne-
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pochopiteľným konaním. Vyjadrili svoje obavy zo šírenia nezmyselnej a bezdôvodnej nenávisti.
„Zabil strom, živý organizmus, zjavne bez motívu. Alebo
mal niečo proti rotariánskemu hnutiu. Pre rotariánov ten strom
predstavoval určitý symbol. Úbožiak, ktorý si svoje pocity
menejcennosti rieši spôsobom sociálne neúnosným,“ povedal
člen klubu a psychiater Svetozár Droba.
Marek Liska dodáva, že hoci samotný skutok nepochybne
do istej miery ospravedlňuje páchateľova narušená psychika,
je ťažké sa s ním zmieriť. „Najmä pre rotariánov, ktorí svoje
aktivity zasvätili všeobecne prospešnej činnosti, je takýto čin
ďaleko za hranicou pochopenia, či dokonca tolerancie,“ povedal. Ako dodal Ján Babič, žiadny zlý skutok nezostane nepotrestaný, prinajmenšom v mysli väčšiny tolerantných a slušných ľudí nenachádza zloba ospravedlnenie.
www.sme.sk 15.04.2012
pomocná evidencia 249/1/2012
Dňa 17. apríla 2012 pri príležitosti 90. výročia vzniku
Trenčianskej veterinárnej župy pre Slovensko a 60. výročia
úmrtia svetoznámeho veterinárneho lekára MVDr. Jozefa Mareka si pripomenuli občania v Posádkovom klube Trenčín vypočutím prednášky MVDr. Mateja Moťovského pod názvom
„Z dejín veterinárneho lekárstva v Trenčíne a okolí“.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 252/1/2012
Dňa 18. apríla 2012 sumou
10.000 eúr ocenila „Nadácia Orange“ v tretej kategórii Kultúrne centrum „Aktivity“ v Trenčíne.
V hodnotení sa konštatovalo, že organizácia sa dlhodobo venuje pod197

pore miestnej komunity v Trenčíne a dlhodobo vytvára priestor pre deti a dospelých. Do svojho posledného projektu zahrnuli okrem kultúrnych aktivít aj brazílske ekoworkshopy so
zahraničnými lektormi
Trenčianske noviny 07.05.2012
pomocná evidencia 285/1/2012
Skalničkári trenčianskeho klubu pripravili dňa 27. apríla
2012 jubilejnú desiatu výstavu v kultúrnom dome v Zlatovciach naaranžovaním vzorovej skalky.
Nadšenci skaliek ale aj bonsajov a sukulentov si klub založili v roku 2003 a odvtedy každý rok pripravili jednu výstavu.
Tento rok na jubilejnej desiatej skrášlili svojimi vypestovanými rastlinkami priestory kultúrneho domu. Hneď pri vstupe do
sály sa návštevníci mohli potešiť pohľadom na rôznofarebne
rozkvitnutú skalku. Nechýbali na nej dreviny, jazierko či vtáčie hniezdo s jeho obyvateľmi. Až na túto dekoráciu bolo
všetko pravé.
„Skalku sme vytvorili z doneseného materiálu, takú vzorovú, ako by mohla vyzerať. Dali sme na ňu zmes skalničiek,
snažili sme sa vybrať na ukážku také rastlinky, ktoré práve v
tomto období, teraz na jar kvitnú. A v našich skalkách máme
aj živé tvory, jašteričky, užovku, v jazierku žubienky a žaby,“
hovorí šéfka klubu Oľga Koníková.
Na výstave okrem skalničiek vystavovali okrasné dreviny,
bonsaje a sukulenty a na burze ponúkali nimi dopestované sadenice. Aby záujemcovia videli, ako kvitnú, boli pri nich fotografie. Poradili aj tým, ktorí si chcú založiť skalku a priniesť
kúsok prírody do záhrady alebo na terasu. „Treba zladiť skalku aj farebne a vyberať kvety, aby kvitli na striedačku, potom
na nej stále niečo kvitne a ostane dlho a pekne zakvitnutá.
Skalka by mala vyzerať pútavo aj keď je bez kvetov, v zime,
keď oddychuje,“ vysvetlila Oľga Koníková. Obdobie vegetač198

ného pokoja však netrvá dlho, už v januári začínajú na skalkách skalničkárov rásť snežienky a irisy.
Ako hovorí, výborné na základy skalky sú tufové kamene.
„Keď búrali Električnú ulicu,
tak ich vyvážali na smetisko.
Pre kamene skalničkári chodili aj do Omšenia, teraz je už
problém zohnať ich. Môžu
byť aj vápencové kamene
alebo štiepané bridlice. Zásada je nemiešať ich,“ upozorňuje. Ak si niekto chce založiť skalku na terase či balkóne vo veľkých misiach, tam by
odporučila menšie rastlinky a také, aby stále niečo kvitlo.
Skalky v záhradkách môžu zdobiť aj dreviny, ihličnany. „Dnes
sú v móde najmä pomaly rastúce,“ konštatuje. Podľa nej, ak si
človek vytvára skalku a postupne ju zveľaďuje, zháňa rastlinky, má k nej iný a hlbší vzťah, ako keď mu príde skalku spraviť záhradník.
Každý z členov klubu má aj svoju vlastnú domácu skalku,
niektorí ju založili už pred rokmi. Dokumentuje Oľga Fraňová, „keď povedala postavili sme si rodinný dom a chceli sme
mať miesto na oddych s jazierkom, kde budeme grilovať, kde
si posedíme. Najskôr som zháňala lekná do jazierka, potom
rastliny okolo jazierka a takto som začínala s budovaním skalky.“ V rodine má aj pokračovateľa. K záľube priviedla syna,
ktorý žije v Nemecku a ako hovorí, navzájom si vymieňajú a
dopĺňajú rastliny. Uprednostňuje domáce rastlinky pred cudzokrajnými, exotickými, najradšej má trvalky. „Teším sa na
jar, na to, ako začnú rásť snežienky, neskôr tulipány. Je to
veľká radosť, vždy sa nájde niečo, čomu sa človek poteší.
Mám rada všetky kvety, ani do vázy ich nenatrhám, teším sa z
nich radšej v záhrade, ako by mi mali na stole zvädnúť.“ Pred
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skalničkárov je skalka liekom na zlú náladu a problémy. „Keď
ráno vstaneme, ideme sa pozrieť, na skalku, či náhodou niečo
nerozkvitlo. Poskytuje nám každodennú radosť,“ dodala Koníková.
www.sme.sk 12.05.2012
pomocná evidencia 295/1/2012
Dňa 2. mája 2012 sa uskutočnila autorská vernisáž obrazov
mladej výtvarníčky Lucie Fabovej v priestoroch mestskej veže v Trenčíne. Výstavu otvorila a prítomných privítala referentka Kultúrno – informačných služieb
Mestského úradu v Trenčína Jarka Blašková. O vystavujúcej výtvarníčke a vystavené obrazy zhodnotil kurátor výstavy
Mgr. Jozef Švikruha. V úvode svojho
príhovoru povedal, že vystavujúca Lucia
Fabová je rodáčka zo Soblahova. VyštuMgr. Jozef Švikruha
dovala odbor výtvarného návrhárstva
Strednej umeleckej školy v Trenčíne, ale
viac ako odev ju zaujímalo výtvarné spracovanie, z čoho vyplynulo jej ďalšie študijné smerovanie orientované na súčasnú
maľbu na Fakulte výtvarného umenia Akadémie umenia v Banskej Bystrici v ateliéri
profesora Františka Hodovského. Počas
šesťročného štúdia sa venovala najmä súčasnej veľkoformátovej maľbe, ale objavila
aj čaro grafiky aj iných médií, ktoré rozvíjala vo svojej tvorbe. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala jednoročný štuLucia Fabová
dijný pobyt v Taliansku na Academii di
Belle Lecce v ateliéroch maľby a grafiky a v magisterskom
ročníku potom absolvovala polročnú študijnú stáž v špa200

nielskej Valencii v Galérii Maria Sanchez. Dnešná výstava
pod názvom „Rozhovory s plátnom“ predstavuje výber tvorby posledných štyroch rokov. Téma vystavujúcich
prác je rôzna, mení sa
v závislosti času, priestoru
a momentu zmeny žitia.
Dominuje v nej figúra
a portrét. Autorka výtvarnou činnosťou vypovedá
k okolitému svetu, o ceste poznávania a zvládnutia najrozmanitejších foriem skutočností, ktoré nás obklopujú, ktoré nás
zasiahnu a zanechajú stopy. Vyšla už zo všednej študijnej ateliérovej situácie, aby sa dala rozvíjať širokú problematiku portrétu a figuralistiky. Postupný vývoj maliarkinej tvorby obsahuje mimoriadne veľa figurálnych štúdií, ktoré ju priviedli
k tvarovým skratkám. Stvárňuje zoskupenia ľudského tela.
Komponuje veľkorozmerné plátna, ale aj komornejšie formáty. V kolekcii obrazov bohaté narába s líniou, tvar a priestor
určuje kultivovanými farebnými tónmi. Autorka sa nachádza
na začiatku svojej tvorby a hľadá spôsoby ako sa vyjadriť. Postupne rozvíja svoj vlastný program.
Záver patril autorke vystavených obrazov Lucii Fabovej,
ktorá poďakovala všetkým, že ju prišli podporiť v jej umeleckom snažení.
vlastné poznámky
Dňa 3. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy dvojice
výtvarníčiek Mgr. Izabely Bulkovej a Ľubice Weiss
v Katovom dome v Trenčíne pod názvom „Most svetla“.
K prítomným návštevníkom výstavy sa najprv prihovorila
Mgr. Izabela Bulková, keď povedala, že vytvorené diela
vznikli na základe pobytu v miestach, kde prežívala prekrásne
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chvíle lásky, pokoja a svetla
v septembri minulého roka.
Vtedy vznikali básne aj obrazy. Na jej slová nadviazala
Ľubica Weiss, ktorá povedala, že jej obrazy sú výsledkom zážitkov, ktoré prežíva.
Zvýraznila, že Boh a Ježiš
Kristus sú jej učitelia. Jej
obrazy sú transmisné obrazy
preto lebo prinášajú ako hologramy pre ľudí nádherné vibrácie
a energie, ktoré môžu mať aj liečivé sily. Ide o to, aby sme toho Boha hľadali v sebe a prostredníctvom tvorby umelcov sme
mohli Boha nájsť.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 266/1/2012
Dňa 4. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž súťažnej výstavy 16. ročníka „AMFO
Trenčianskeho kraja 2012“
vo foyer Trenčianskeho samosprávneho kraja. V úvode prítomných privítala referentka
zľava – Mgr. F. Tomis, Ing. M. Šajbidorová, Mgr. P. Obst
odboru kultúry Trenčianskeho
samosprávneho kraja Mgr. Janka Masárová, ktorá informovala, že do súťaže bolo doručených 485 fotografií a 16 multimediálnych prezentácií. Odborná porota v zložení Mgr. František Tomík, PhDr. Marián Pauer a Mgr. Pavol Obst vyhodnotila doručené fotografie do súťaže a odporučila vystaviť 206
fotografií a 16 multimediálnych prezentácií od 86 autorov. Zároveň odborná komisia rozhodla udeliť 13 cien a 13 čestných
uznaní.
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Pred odovzdaním cien a čestných uznaní sa prihovorili
k súťažiacim a návštevníkom vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová,
ktorá privítala súťažiacich a návštevníkov výstavy a potom
Mgr. František Tomík a Mgr. Pavol Obst vyjadrili svoje
postrehy a názory na vystavené fotografie.
Výsledky súťaže:
A/ Skupina autorov do 16 rokov
1/ farebná fotografia
- cena Kristína Hubová,
Fotoklub Junior Prievidza
- čestné uznanie:
Kristina Frimelová, Fotoklub Junior Prievidza
Vanesa Sitárová, Fotoklub Junior Prievidza
2/ čiernobiela fotografia
- cena Róbert Fritz, Myjava
- čestné uznanie:
Radovan Sobota, Fotoklub Junior Prievidza
B/ Skupina autorov do 21 rokov
1/ farebná fotografia
- cena Peter Pikulík, Fotoklub Junior Prievidza
- čestné uznanie:
Lucia Salayová, Trenčín
2/ čiernobiela fotografia
- cena Vladimír Domen, Myjava
- čestné uznanie:
Dominika Judáková, Nitr. Pravno
Dominik Slotík, Trenč. Teplá
C/ multimediálna prezentácia
- čestné uznanie:
Leontína Berková, Melčice-Lieskové
Kvetka Bobáková, Púchov
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D/ skupina autorov nad 21 rokov
1/ farebná fotografia
- 1. cena Eleonóra Žůrková,
Trenčín
- 2. cena Jíří Tomis, Stará
Turá
- 3. cena Štefan Majtán,
Trenčín
E. Žůrková pri preberaní ceny
- čestné uznanie:
Stano Drozd, Prievidza
Rastislav Hustý, Prievidza
Zuzana Janíčková, Trenčín
Pavel Melicherčík, Prievidza
2/ čiernobiela fotografia
- 1. cena Jíří Tomis, Stará Turá
- 2. cena Martin Brojo, Považská Bystrica
- 3. cena Milan Marko, Prievidza
- čestné uznanie:
Štefan Majtán, Trenčín
Mária Melicherčíková, Prievidza
E/ multimediálna prezentácia
- 1. cena Jana Veresová, Trenčín
- 2. cena Veronika Hanková, Prievidza
- 3. cena Štefan Majtán, Trenčín
vlastné poznámky
pomocná evidencia 288/1/2012
Po prvýkrát v histórii sa na trenčianskom výstavisku
v dňoch 10. – 12. mája uskutočnila výstava cestovného ruchu „Region Tour Expo 2012“. Vystavovateľská spoločnosť Expo Center Trenčín tak reagovala na súčasné trendy
spoločenského života a ekonomiky.
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Na výstave sa prezentovali tri kraje Českej republiky
a tri kraje Slovenskej republiky z prihraničného územia:
Juhomoravský, Moravskosliezsky, Zlínsky kraj a Trenčiansky, Trnavský a Žilinský samosprávny kraj. Odbornými garantmi sa stali Slovenská agentúra pre cestovný ruch
a Česká centrála cestovného ruchu Czech Tourism a hlavnými partnermi podujatia Trenčiansky samosprávny kraj
a Zlínsky kraj.
Trenčiansky samosprávny kraj slávnostne otvoril svoj
stánok dňa 10. mája 2012 v pavilóne č. 7. Príjemnú atmosféru navodila vokálna skupina VOX, samotného otvorenia
sa zhostil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH spolu so zástupkyňou generálneho riaditeľa Czech Tourismu Mgr. Norou Gill
a podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozefom Štrbom.
Trenčiansky samosprávny kraj považuje za veľmi užitočné zameranie tejto výstavy na domáci a cezhraničný cestovný ruch. Sme na začiatku letnej turistickej sezóny, mnohí potenciálni klienti sa práve teraz rozhodujú, kde budú
tráviť dovolenku a prázdniny a táto výstava vytvorila podmienky pre vystavovateľov z uvedených krajov, aby poskytli návštevníkom informácie, kde môžu tráviť voľné
chvíle v blízkom okolí. Všeobecne zvykneme konštatovať,
že navzájom si naše kraje a krajiny dobre poznáme, ale stále je čo objavovať a obdivovať. Vždy, keď sa dostaneme do
blízkeho kraja a je nám tam dobre, spravidla sme príjemne
prekvapení možnosťami, ktoré tam nájdeme. Organizátori,
odborní garanti a vystavovatelia takýto efekt prostredníctvom tejto výstavy pomohli dosiahnuť. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje všetky aktivity, ktoré napomáhajú
regionálnemu rozvoju a podporujú pozitívny obraz kraja,
preto sa výstavy zúčastňuje ako aktívny vystavovateľ. In205

formácie budú zacielené na hlavné atraktivity kraja a veľké
podujatia nadregionálneho významu, ktoré sa budú konať
v kraji.
Spolupatričnosť a spolupráca s cezhraničnými partnermi
boli potvrdené aj tým, že spolu vystavovateľom v stánku
Trenčianskeho samosprávneho kraja bol Región Bílé Karpaty so sídlom v Zlíne, ktorý na výstave propagoval subjekty a produkty cestovného ruchu z územia, ktoré zastrešuje
Euroregión Bílé/Biele Karpaty, kam patrí aj časť Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Vo výstavnom stánku Trenčianskeho samosprávneho
kraja bol inštalovaný fragment výstavy, ktorá pripomína dielo fenomenálneho architekta Dušana Jurkoviča. Narodil sa v Turej Lúke v Trenčianskom kraji a zanechal výrazné stopy na viacerých miestach na Slovensku a v Čechách, tam napr. v Brne a Zlínskom kraji. Kolegovia zo
Zlínskeho kraja, zviditeľnili jeho osobnosť aj vo forme regionálneho produktu pod názvom „Básnik dreva“, čo je putovanie po miestach, kde zanechal osobitné architektonické
diela. Jeho osobnosť a dielo nás stále spájajú.
Trenčiansky samosprávny kraj vníma potenciál rozvoja
cestovného ruchu, ktorý predstavuje mladá generácia – študenti stredných škôl v zriaďovacej pôsobnosti kraja. Hlavná časť stánku v podobe Trenčianskeho hradu bola realizovaná pred viacerými rokmi študentmi Stredného odborného
učilišťa nábytkárskeho v Pravenci a pre potreby tejto výstavy bola revitalizovaná študentmi a majstrami odborného
výcviku Strednej odbornej školy na Ul. Vansovej v Prievidzi. Autorom výtvarného návrhu bol Ing. arch. Július Bruna. Atmosféru v stánku dotvárali historické kostýmy, ktoré
navrhli a ušili študenti Strednej umeleckej školy na
v Trenčíne a vo výstavnom stánku boli ako praktikantky
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študentky Strednej odbornej školy podnikania na v Trenčíne, ktoré študujú odbor „Podnikanie v cestovnom ruchu“.
www.tsk.sk 11.05.2012
pomocná evidencia 293/1/2012
Na Trenčianskom hrade dňa 10. mája 2012 podvečer slávnostne vyhlásili výsledky súťaže „Klenoty pohraničia /Klenoty příhraničí“. Súťaž sa stala súčasťou sprievodného programu 1. ročníka výstavy cezhraničného cestovného ruchu regiónov Slovenskej republiky a Českej republiky – „Región
Tour Expo 2012 – Dovolenka pre všetkých“, ktorá sa uskutočnila na trenčianskom výstavisku Expo Centrum od 10. do
12. mája 2012. Prítomných pozdravil predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, riaditeľ sekcie
cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Stanislav Rusinko,
generálny riaditeľ Slovenskej agentúry cestovného ruchu
František Stano, generálny riaditeľ Czech Tourism Ing. Rostislav Vondruška, námestník hejtmana Zlínskeho kraja Ing.
Jindřich Ondruš a ďalší významní hostia, ktorí tak osobne
prišli podporiť toto podujatie i samotnú výstavu Region Tour
Expo 2012, ktorá sa na trenčianskom výstavisku Expo center
konala po prvýkrát.
Do súťaže Klenoty pohraničia/Klenoty příhraničí bolo nominovaných 24 subjektov z troch slovenských a troch českých
pohraničných krajov – z Trenčianskeho, Trnavského Žilinského, Juhomoravského, Moravskosliezskeho a Zlínskeho. Boli to
hrady, skanzeny, múzeá, prírodné krásy, kultúrne pamiatky a
produkty cestovného ruchu. Súťaž prebiehala na webových
stránkach príslušných krajov, odborných garantov ako aj výstaviska Expo Center a počas troch mesiacov mali hlasujúci
možnosť hlasovať za svoj najobľúbenejší klenot. Zapojilo sa
do nej 24.760 hlasujúcich.
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Absolútnym víťazom súťaže sa stal Bojnický zámok, ktorý
sa počtom hlasov 2.980 umiestnil na prvom mieste
v Slovenskej aj v Českej republike. Cenu prevzal riaditeľ Múzea Bojnice Mgr. Ján Papco.
Poradie ostatných súťažiacich objektov zo Slovenska:
2. Oravský hrad
2950 bodov
3. Kúpele Piešťany
2333 bodov
4. Katedrála sv. Ján Krstiteľa Trnava
2200 bodov
5. Tomášikovo, kolový mlyn
2050 bodov
6. Trenčiansky hrad
1178 bodov
7. Kysucko-oravská železnica
1176 bodov
8. Holíčský zámok
1176 bodov
9. Múzeum liptovskej dediny
1119 bodov
10. Mohyla M. R. Štefánika na Bradle
600 bodov
Poradie ostatných súťažiacich objektov z Čiech:
2. Lednicko – Valtický areál
850 bodov
3. Valašské múzeum v prírode Rožnov p/Radhoštěm
700 bodov
4. ZOO a zámek Zlín – Lešná
600 bodov
5. Moravský kras
570 bodov
6. Arcibiskupský zámek Kroměříž
230 bodov
7. Štramberg, Moravský Betlem
190 bodov
8. Zámek Hradec nad Moravicí
170 bodov
9. Baťův kanál
130 bodov
10. Stodolní ulice v Ostravě
70 bodov
www.tsk.sk 11.05.2012
pomocná evidencia 292/1/2012
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s českou centrálou cestovného ruchu Czech Tourism pripravil v dňoch
10. – 11. mája spoločné podujatie „Májový jarmok remesiel
na Trenčianskom hrade“, v ktorom sa prelínala úcta
k národnému kultúrnemu dedičstvu s udržiavaním a ľudových
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tradícií. Podporou týchto hodnôt organizátori prispeli k posilneniu kultúrneho života všeobecne a k rozvoju cestovného ruchu. Návštevníci mohli vidieť tradičné pracovné metódy, postupy a výrobky remeselníkov, ktorí vyrábajú predmety z kovu, dreva, kože, kosti, keramiky a ďalších materiálov tak, ako
to robili v minulosti naši predkovia v oblasti slovenskočeského pohraničia. Predstavilo sa 30 remeselníkov z troch
krajov Českej republiky a troch krajov Slovenskej republiky,
a to z Juhomoravského, Moravskosliezskeho, Zlínskeho kraja
a Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho
kraja. Atmosféru dotvárala živá ľudová hudba.
www.task.sk 11.05.2012
pomocná evidencia 294/1/2012
V polovici mesiaca mája 2012 bola otvorená v Obchodno –
zábavnom centre MAX v Trenčíne zaujímavá výstava „Terakotová armáda“.
Vystavené objekty v podobe zvláštnych
ľudských postáv z vypálenej hliny sa našli
pri hĺbení studne v Číne v roku 1974. Spolu sa s nimi našli staré bronzové hroty šípov. Roľníci, ktorí ich našli, netušili na
aký ohromný nález narazili.
Terakotová armáda
prvého čínskeho cisára
čakala na svoje objavenie do roka 1974.
Dovtedy pokojne vyčkávala v podzemí
a svedomito plnila svoju úlohu chrániť po
smrti prvého čínskeho cisára. Terakotová
armáda budí rešpekt nielen svojou početnosťou, predovšetkým svojím precíznym
spracovaním, keďže všetkých osemtisíc
bojovníkov bolo vyrobených ručne bez
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pomoci strojov. Na výrobe týchto vojakov sa podieľalo asi sedemstotisíc ľudí, medzi ktorými boli trestanci, zločinci, robotníci a vojaci. Postavy bojovníkov boli vypracované do
najmenších podrobností, majúci výšku 170 až 190 cm
a vážiaci od jedného do troch metrických centov. Každý bojovník musel mať iný výraz v tvári, čo malo budiť rešpekt
a strach, akoby bola skutočne živá.
Pri tvorbe bojovníkov umelci využívali žltú sprašovú hlinu
pochádzajúci z brehov Žltej rieky. Postavy sa najprv odlievali
do foriem a potom sa ručne modelovali. Postupovalo sa od
nôh, potom trup až napokon hlava.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 299/1/2012
K podujatiu „Noc múzeí a galérii“, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. mája 2012, sa pripojilo aj Mesto Trenčín, aby tak
všetkým vekovým kategóriám
pripomenulo, že je tomu 600 rokov, čo sa Trenčín stal slobodným
kráľovským
mestom.
K Trenčianskemu múzeu, Trenčianskemu hradu a Galérii Miloša Alexandra Bazovského sa
pripravilo pre občanov a návštevníkov celodenný program v Art centre Synagóga a v mestskej veži.
V Art centre Synagóga si mohli návštevníci od 11. do 22.
hodiny pozrieť prezentáciu umeleckých artefaktov trenčianskych výtvarníkov a výstavu maturitných prác Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Ďalšiu časť maturitných prác ponúkla
mestská veža, otvorená od 10. do 22. hodiny. V jej priestoroch
sa uskutočnili koncerty - hudobnej skupiny 3D Band
a komorného súboru starej hudby Musica Poetica.
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Mierové námestie ožilo programom v historickom duchu
o 15.30 h. Predstavili sa skupina
historického šermu Wagus, bábkové divadlo Animare Silva
manželov Pilátovcov zahralo
predstavenie „Ako sa Jano s drakom porátal“ S módnou prehliadkou historických kostýmov
sa predstavila Stredná umelecká
škola, hral komorný súbor starej hudby Musica Poetica a, svoj
renesančný repertoár ponúkla vokálna skupina VOX.
Od 15. do 20. hodiny bola sprístupnená vyhliadková veža
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, pamätná izba pátra Braneckého a refektár. Večer od 19. do 20. hodiny návštevníci využili jedinečnú možnosť prehliadky Piaristického
kostola sv. Františka Xaverského, jeho bočného oratória
a nazrieť do podzemnej krypty. O 19.30 h sa uskutočnil
v kostole piaristov koncert vokálnej skupiny VOX.
Na záver treba dodať, že od druhej polovice mája 2012 bude v Mestskej klubovni na Mierovom námestí sprístupnená
výstava archívnych dokumentov „Trenčín od najstarších
čias“, pripravená v spolupráci so Štátnym okresným archívom
v Trenčíne.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 309/1/2012
Podchod na Hasičskej ulici monitorujú od soboty 19. mája
2012 Mladí filantropi z celého Slovenska. Mladí ľudia z Bardejova, Prešova, Nitry, Pezinka, Bratislavy, Banskej Bystrice,
Modrej Torysy a Trenčína sa stretajú každý rok, aby predstavili svoju ročnú prácu, porozprávali o svojich úspešných
projektoch a hľadali navzájom inšpirácie pre ďalší rok. Tento
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rok celoslovenské stretnutie organizovala Trenčianska nadácia.
Podľa informácií správkyne nadácie PhDr. Aleny Karasovej, pripravili pre hostí nabitý program a jedným prekvapením. „Už dávno sme sa
rozhodli opraviť zničené
graffiti v podchode na
Hasičskej, ktoré pôvodne
vzniklo vďaka nápadu
našich
dobrovoľníkov
počas podujatia „Korzo
mladých“ v roku 2011.
Ak ho mohli vytvoriť
writteri z celého Slovenska, prečo by ho nemohli opraviť mladí filantropi z celého Slovenska? Zabezpečili sme im farby,
štetce, lepidlá, polystyrén, vedrá, obliekli mládežníkov do pracovných mundúrov a za dve hodiny bolo „vymaľované“, a to
doslovne. Mladí filantropi z piatich slovenských komunitiek
tam nechali odkaz pre domácich vandalov a veria, že ich
vlastné graffiti ostane nepoškodené až do ich ďalšej návštevy
Trenčína,“ dodala.
www.sme.sk 21.5.2012
pomocná evidencia 319/1/2012
Po premiére v Turčianskej galérii v Martine bola výstava
Ivana Riabiča pod názvom „In Vitro Alter Ego Metamorphosis“ reinštalovaná v Galérii Miloša Alexandra Bazovského
v Trenčíne. Výstava bola realizovaná pri príležitosti umelcovho životného jubilea a prináša prierez autorovou tvorbou. Vytvára priestor k hlbšiemu priblíženiu a zhodnoteniu
jednotlivých jej období, techník a myšlienkových metamorfóz.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 25. mája 2012.
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Pre maľby, kresby, kombinované techniky Ivana Riabiča je
charakteristická absolútna čistota výrazu, dôraz na farebnú
zložku diela, premyslená tvarová
a kompozičná skladba. Jeho svojrázne videnie krajiny, aktov, zátiší i geometrického tvaroslovia je
nasýtené zvláštnou senzibilitou a
imaginárnosťou, je čarovným a
premysleným dialógom. Spočiatku sú jeho diela plné figurálnoanimálnych bizarných a fantazijných bytostí, sú nasýtené erotikou, snami, predstavami, pulzujúcimi skrytými významami.
Ivan Riabič smeruje od konkrétneho k minimalistickému
výrazu. Favorizovaná sýta i biela farba papiera, na ktorú rád a
invenčne situuje svoje odkazy, príbehy a metafory, je pre neho
výzvou - vytvára mu čistú plochu pozadia, na ktorú maľuje a
kreslí sugestívne znaky, symboly a vízie. Celá jeho tvorba je o dobrodružstve objavovania a odhaľovania toho,
čo pre iných ostáva často skryté, je o
špecifickej emocionalite, hravej a vážnej vizualite. Jeho výsostne intímne
denníkové záznamy sú sugestívnymi
odtlačkami myšlienok, udalostí, zážitkov, pocitov a vizuálnych vnemov, ktoré často abstrahuje do
znakov a metafor. Svojim výrazovým perfekcionalizmom a
suverénnosťou vyjadrovacích prvkov sa nepochybne zapísal
do súcasnej, aktuálnej podoby slovenskej výtvarnej scény.
Ďalšími vystavujúcimi umelcami, ktorí sa predstavili boli
Jaroslava Pešicová a František Štorek. Jaroslava Pešicová
už od svojich raných prác inklinovala ku kubizmu a expresionizmu. Súbežne sa v tomto časovom období 60. rokov dvad213

siateho storočia po prvýkrát objavila v jej tvorbe tvarová monumentalizácia a svetelné odhmotnenie. Sú to prvky, ktoré
sprevádzali celú jej nasledujúcu tvorbu. Koncom 60. rokov autorka opúšťa svetelný a prírodný symbolizmus a venuje sa civilizačným témam, ktoré prinášajú do jej tvorby pop-art a nová figurácia. Jej obrazy sa stávajú imaginárnym predstavením.
V monumentálnych obrazoch a grafikách komponuje námet
absurdného divadla, ľudovej frašky, kabaretu, variuje absurdné príbehy, ktoré sú zároveň demonštráciou krízy ľudstva, nezvratnosti ľudského osudu, každodennosti existencie. V priebehu 80. rokov dvadsiateho storočia sa Pešicovej obrazy zjasnili a naplnili optimizmom. Sú predchnuté tajomstvom mýtov
a dávnych príbehov ľudstva. Naturalizmus, divadelné gestá,
nespútaná farebnosť i surrealistická snovosť vyjadrujú autorkine opojenie životom.
Umelecký život Františka Štoreka prešiel niekoľkými etapami. Jeho prvotnou tvorbou po absolutóriu akadémie boli sochárske portréty. Počiatkom 60. rokov dvadsiateho storočia
konštruoval a tesal mohutne vyznievajúce archetypálne plastiky, inšpirované biomorfnými útvarmi. V sochách zváraných
zo železných plátov, dosiahol agresívnu expresivitu, aká bola
príznačná pre art-brut. Následne sa zaoberal kompozíciami
zloženými z fragmentov tiel, údov či fantazijných prvkov s deformovanými tvarmi. V týchto antropomorfných torzách nachádzame až barokové reminiscencie. Po roku 1968 nastáva v
jeho tvorbe prechod k zobrazeniu figúry. Objavuje sa tematika
antickej mytológie a odlievanie technikou cire perdue (stratená
forma). Určujúcim znakom všetkých jeho diel je dokonalé
zvládnutie materiálu a precízne spracovaný detail i tvarová
skratka. Posledným veľkým dielom Františka Štoreka bola socha „Ikarusa“, ktorá bola inštalovaná na námestí pred Novou
radnicou v Ostrave.
vlastné poznámky
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pomocná evidencia 321/1/20
Trenčania v sobotu 26. mája 2012 vypli svoje televízory a
počítače a išli sa do centra mesta hrať. Milovníci spoločenských hier obsadili nielen priestor pod amfiteátrom Mierového
námestia, ale aj mestskú vežu, zasadačku mestského úradu a
synagógu. Tento rok prialo
podujatiu hrejivé slniečko
bez jediného obláčka. Pri
každom hracom stole bolo
vidieť tváre plné sústredenia a napätia. Sedeli tam
deti spolu rodičmi či so starými rodičmi, kamarátmi i
ľudmi, ktorí sa predtým vôbec nepoznali. V časoch dokonalých počítačových hier hráči znovu objavovali čaro spoločenských stolových hier. Väčšina z hier bola pre hráčov novinkou, a tak ich hrali s návodom v rukách alebo s pomocou dvoch desiatok
mladých asistentov. Hrali
sa strategické hry, logické,
kombinačné i také, pri ktorých hráči nehrali proti sebe, ale navzájom museli
spolupracovať. „Hráčom bolo poskytnutých asi 350 hier, ktoré
si počas desaťhodinového maratónu vyskúšalo viac ako poldruha tisíc ľudí,“ povedal organizátor podujatia RNDr. Marián Rendek, bývalý učiteľ matematiky.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 333/1/2012
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Väčšina ľudí sa obáva starnutia a toho, čo bude robiť, keď
bude mať 60, 70 alebo 80 rokov. Život sa predsa nekončí v
šesťdesiatke. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do
diania v spoločnosti bez
ohľadu na vek či už v
práci, doma alebo vo
svojej komunite. Aktívny
prístup k starnutiu pomáha všetkým, teda v komunite, v ktorej sa stretávame. V septembri
2011 bol otvorený prvý
ročník pre dospelých v Súkromnej základnej umeleckej škole
na Gagarinovej ulici v Trenčíne so zameraním na výtvarnú
výchovu. Stretlo sa tam 15 záujemcov o výtvarnú výchovu vo
veku od 26 rokov do 85 rokov.
Výsledok svojej práce predstavili pod vedením skúseného
pedagóga Mgr. Jozefa
Švikruhu rodinným
príslušníkom a širokej
verejnosti na spoločnej
vernisáži dňa 31. mája
2012 vo výstavných
priestoroch
Galérie
Miloša Alexandra Bazovského pod názvom
„Náš svet“. S výtvarnými prácami sa predstavili nielen seniori
prvého ročníka, ale aj žiaci Súkromnej základnej umeleckej
školy na Gagarinovej ulici a Súkromnej základnej umeleckej
školy na Novomeského ulici v Trenčíne.
Je to veľmi zaujímavé, keď v škole príde k seniorovi dieťa
z umeleckej školy a pochváli jeho prácu slovami, „aké je to
pekné“. Taktiež je pre mňa zážitkom, keď vidím deti ako pra216

cujú pod vedením skúsených pedagógov a najmä výsledok ich
prác. Výstava je sprístupnená verejnosti do 24. júna 2012.
príspevok Štefana Majtána
pomocná evidencia 355/1/2012
Výstava výtvarníčky Miky Šimon bola otvorená dňa 6. júna 2012 v obchode s umením „Almara“ na Ulici Marka Aurélia v Trenčíne. Ako prezradila autorka, do Trenčína priviezla
svoje najnovšie diela. Výstavou ponúkla viac ako dvadsať obrazov, maľovaných na plátno akrylovou farbou. „Nie je to tradičná maľba, je to najmä moja fantázia. Vymyslím si to tak,
aby to bolo fantastické, zaujímavé a trošku grafické,“ hovorí
Mika, ktorá okrem plátna maľuje aj na drevo.
Mika sa riadi tým, že maľuje to, čo cíti a vidí. „Maľujem
to, čo v tom obraze uvidím. Nie je to tak, že si kresbu vopred
naplánujem, ale zoberiem si dosku a keď v nej niečo uvidím,
tak si podľa toho niečo vymyslím“.
Mika Šimon pochádza z Poľska, pred desiatimi rokmi sa s
manželom presťahovala na myjavské kopanice, kde žijú spolu so
svojimi dvoma deťmi.
Maľbe sa venuje od
detstva, v Poľsku vyštudovala
výtvarnú
školu a neskôr pracovala s deťmi.
Na Slovensku sa začala venovať výtvarnej tvorbe. Pokoj na
kopaniciach je pre ňu výborným prostredím pre tvorbu. Ako
však Mika prezradila, nie každý deň je dobrý na maľovanie.
„Je taký deň, že si sadnem a začnem a ide mi to pekne, darí sa
mi všetko, čo chcem. Ale niekedy je taký deň, že sa môžem s
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obrazom trápiť a vôbec to nejde. Vtedy ho radšej odložím,“
vysvetľuje autorka.
V Trenčíne nevystavuje Mika po prvý raz, s jej tvorbou sa
mohli Trenčania stretnúť už v roku 2006. Okrem toho viackrát
vystavovala v Poľsku aj na Myjave.
www.sme.sk 10.06.2012
pomocná evidencia 376/1/2012
Trenčianske osvetové
stredisko v Trenčíne
pripravilo už 32. ročník
Trenčianskych folklórnych slávností. Pod-

ujatie sa uskutočnilo dňa
9. júna 2012 na Mierovom
námestí v Trenčíne. Návštevníci videli dopoludnia na pódiu program detských folklórnych súborov Radosť
a Kornička z Trenčína, Čajku z Hornej Súče, Bysterec
z Mníchovej Lehoty, Bukovina zo Kšinnej, Lubená
z Poluvsia, Hájiček z Chrenovca-Brusna a Chotár z Hornej
Súče. Po obede vystúpili dospelácke folklórne súbory Družba,
Senior Družba, Nadšenci a Véna z Trenčína a ako hosť vystúpil folklórny súbor Karpaty z Bratislavy. Celkovo sa predstavilo vyše 450 účinkujúcich. Ako sprievodné podujatie sa
uskutočnil jarmok remesiel s predvádzaním výroby a výstava
majstrov remesiel Trenčianskeho a Zlínskeho kraja.
www.tsk.sk 14. júna 2012
pomocná evidencia 384/1/2012
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Už šiesty rok po sebe sa v dňoch 16. a 17. júna 2012 stretli
na Trenčianskom hrade milovníci divadla a hudby na Náhradnom festivale. Návštevníkov čakali viaceré hudobné a
divadelné produkcie z dielne známych aj neznámych interpretov. V prvý deň festivalu dňa 16. júna 2012 vo večerných hodinách patrilo nádvorie Trenčianskeho hradu domácemu divadlu „Normálka“ s premiérou poviedkového predstavenia
„Príbehy za dverami“. V nedeľu 17. júna 2012 si potom diváci vychutnali vystúpenie Celkom malého divadla s hrou
Zdeňka Podskalského „Návšteva mladej dámy“. Po ňom sa
predstavil Trenčan Pavol Seriš uvedením svojho vlastného
diela pod názvom „Chutilo vám, páni“ a na záver sa predstavilo s komédiou „Cyrano“. S hudobnou produkciou sa predstavila Katarína Koščová so svojou kapelou a kapelou O.B.D.
Accoustic Live.
Návštevníci festivalu sa mohli podľa záujmu zúčastniť prehliadky Trenčianskeho hradu.
vlastné poznámky
Piaty ročník sympózia Ora Et Ars – Skalka 2012 organizovaný Mestom Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom, Farským úradom Skalka nad Váhom
a občianskym združením T-VIA sa začal sprievodným podujatím dňa 18. júna 2012 „Poézia pod Trenčianskym hradom“
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. V ten istý
deň areál Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne privítal dvanásť
výtvarníkov z Čiech, Poľska a Slovenska a päť slovenských
literátov na slávnostnom otvorení sympózia spojeného so svätou omšou, ktorá sa uskutočnila popoludní o 15.00 h
v jaskynnej kaplnke kláštora na Veľkej Skalke. Svätú omšu
celebroval dekan dekanátu Skalky Mgr. Strapko
Dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia piaristov seminár pod názvom „12. storočí kresťanstva v strednej
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Európe“, na ktorom v úvode vystúpil čestný hosť podujatia
prof. István Käfer z Maďarska, ktorý vo svojej prednáške
„Teória a prax hungaroslovakológie pri výskume dejín“ vysvetľoval nedorozumenia v slovensko - maďarskom dialógu
a odhalil, čo máme spoločné. Seminár pozdravil Nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. Zaujímavé boli aj ďalšie
prednášky:
„Byzantská misia vo svetle archeologických nálezov veľkomoravského obdobia“ v podaní PhDr. Evy Mikulovej;
„Najstaršie legendy, mýty, postavy a naša kultúrne identita“
v podaní Mgr. Igora Zmetáka, PhD.;
„Svätý Vojtech a Ostrihom“ v podaní Eszter Kovacsovej,
PhD.;
„Sedmopočetníci a Ochrid“ v podaní Mgr. Petra Martináka;
„Hlaholské a cyrilské pamiatky v zbierkach Archívu literatúry
a umenie“ v podaní Mgr. Magdalény Brinckovej;
„Obraz kresťanskej filozofie v dielach kroměříckej Arcibiskupskej zámockej knižnice“ v podaní Bc. Cyrila Měsíca;
Od tohto času do 23. júna 2012 umelci potom na tomto najstaršom pútnickom mieste na Slovensku tvorili svoje obrazy,
sochy, básne, či literárne texty. To, čo vytvorili ukázali na
pracovnej vernisáži na Malej Skalke v sobotu 23. júna 2012.
Slávnostná vernisáž sa uskutočnila počas tradičnej púte na
Skalke dňa 21. júla 2012 v areáli starobylého kláštora na Veľkej Skalke. K sympóziu bol vydaný katalóg a literárna príloha
Okno s autorskými príspevkami, ktoré odzneli na seminári.
5. ročníka sympózia Ora Et Ars - Skalka 2012 sa zúčastnili:
a) výtvarníci: Eugeniusz Molski z Tarnowa (Poľsko), Krzysztof Brzuzan, z Rzeszówa (Poľsko), Vladimír Morávek
z Bratislavy, Juraj Krajčo z Trenčína, Alena Teicherová
z Dubnice nad Váhom, Juraj Oravec z Trenčína, Zuzana
Boteková z Bratislavy, Jiří Váp zo Zlína (Česko),Andrej
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Botek z Bratislavy, Daniel Szalai z Nových Zámkov, Vladislav Zábel zo Žiliny a Jozef Vydrnák z Dubnice nad
Váhom, ako koordinátor výtvarnej sekcie.
b) literáti: Michal Chuda z Bratislavy, Mila Haugová z Bratislavy, Štefan Bučko z Bratislavy, Erik Ondrejička
z Bratislavy a Rudolf Dobiáš z Trenčína, ako koordinátor
literárnej sekcie.
vlastné poznámky
V Slovenskom inštitúte v Berlíne otvorili dňa 27. júna 2012
výstavu „Po špičkách a portréty osobností“ trenčianskej fotografky Barbory Prekopovej vystavujúcej pod menom Micha
Bardy. Po úspešných výstavách v Bratislave a v Trenčíne jej
fotografie zo zákulisia Baletu Štátnej opery v Hannoveri, Baletu Slovenského národného divadla a portréty osobností majú
možnosť si pozrieť obyvatelia hlavného mesta Nemecka Berlín. Výstava potrvá do 15. septembra.
Barbora alias Micha vyštudovala žurnalistiku na Univerzite
Komenského v Bratislave a po skončení vysokej školy sa rozhodla rozvíjať svoj talent a odišla študovať reportážnu a dokumentačnú fotografiu do Hannoveru v Nemecku.
„Väčšina fotoreportáží vznikla v priebehu štúdia. Najvýraznejšie ju poznačila úloha nafotiť tanečníkov v hannoverskom balete a v Slovenskom národnom divadle. Nesnaží sa pri
tom o zachytenie dokonalosti, ale realitu a atmosféru
z tréningov a generálok. Fotenie tanečníkov sa stalo odrazovým mostíkom k druhému žánru fotografie, ktorému sa Barbora venuje a to k portrétom.
Vytvára portrétne cykly, známych osobností i rodinných
príslušníkov. Medzi portrétmi sú aj fotografie jej starého otca
Michala Bardyho, jej pseudonym Micha Bardy je odvodený
práve z mena jej starého otca.
www.sme.sk 06.07.2012
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pomocná evidencia 433/1/2012
Druhý ročník letnej akcie s názvom „Človiečik, nehnevaj
sa“, ktorá sa konala dňa 27. júna 2012 na Mierovom námestí
v Trenčíne sa skončila úspešne pre mamičky z „Materského
centra Srdiečko“. Víťazný grant vo výške tristo eúr využijú pri
príprave športovej olympiády na Brezine, ktorá sa bude konať
v septembri 2012.
„Hra človiečik, nehnevaj sa“, ktorá sa stala zaujímavou pre
svoju veľkosť hracej
plochy 7 x 7 metrov,
veľkou hracou kockou a živými figúrkami. Hráčov živých
hier tvorili v prvom
kole deti materských
škôl z Trenčína na
Ul. M. Turkovej,
Švermovej ul. a Ul.
Niva, tímy Lienky a Motýle. V druhom kole si zahrali mimovládne organizácie Kubranské kvarteto (KC Kubra), MC Srdiečko, Nadšení blázni (FS Nadšenci) a Športovo - herný a
outdoorový klub z Bánoviec nad Bebravou. V treťom kole si
zahrali tímy spoločnosti Johnson Controls - HAS team, Kobylky, Kolotočári a NAJS team. Pre tímové názvy sa hráči nechali inšpirovať verejnoprospešným zámerom, na ktorý bude
ich víťazný grant použitý, čím sa jednotlivé mimovládne organizácie sa počas dňa priamo na námestí aj prezentovali a
predstavili návštevníkom svoje činnosti.
Posledné živé kolo patrilo hráčom z verejnosti, ktorí sa
mohli registrovať počas celého popoludnia a hrať o štyrikrát
10 kilogramov cukru od spoločnosti Považský cukor.
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Sprievodnými podujatiami boli na Mierovom námestí aj
výtvarné dielne, v ktorých deti z modelovacej hliny vyrábali
vlastných
panáčikov,
alebo maľovali kamienky prinesené od Váhu.
Aj takíto panáčikovia
umožnili ich majiteľom
hrať šťastnú kocku, hodením správneho čísla a
vyhrať vecnú cenu od
darcov z Mierového námestia.
Okrem Materského centra Srdiečko si grant tristo eúr odniesol aj NAJS tím zamestnancov spoločnosti Johnson Controls pre Centrum technického vzdelávania na podporu študentov, ktorí sa zaoberajú robotickými systémami.
Tretiu cenu v podobe drevených vyrezávaných hračiek od
firmy „Umelecké diela“ získala Materská škola Turkovej v
Trenčíne.
Trenčianske noviny 09.07.2012
pomocná evidencia 431/1/2012
Dňa 29. júna 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom „Trienále textilu bez hraníc 2012 – 2013“, ktorú
uviedla riaditeľka Galérie M. A. Bazovského PhDr. Danica
Lovíšková. Z jej slov vyplynulo, že v roku 2006 sa skupina
slovenských výtvarníkov združených v textilnom ateliéri Arttex rozhodla zorganizovať medzinárodné umelecké podujatie
pod názvom „Trienále textilu“. Dôvodom usporiadania tejto
výstavy bol najmä fakt, že textilná umelecká tvorba sa z veľkých štátnych galérií takmer vytratila.
Organizátori prvého ročníka zrealizovali výstavu diel najprv
v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a následne bo223

la reinštalovaná v Turčianskej galérii v Martine. Druhý ročník
sa uskutočnil v roku 2009, keď výstavu bolo možné vidieť
opäť v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a potom
bola premiestnená do Domu umenia v Bratislave.
Tretí ročník medzinárodného Trienále textilu sa od predošlých ročníkov v mnohom líši. Zmeny sa dotkli aj názvu výstavy, ktorý dnes znie „Trienále textilu bez hraníc 2012 –
2013“. Nový názov vyjadruje, že projekt nabral na svojej sile
a prekračuje nielen naše, ale už i európske hranice. Kvalita
diel vystavujúcich umelcov stúpla a záujem o Trienále textilu
bez hraníc stále rastie. Po tretíkrát sa predstavuje medzinárodné Trienále textilu bez hraníc na Slovensku a v srdci Európy,
čím potvrdzuje svoju existenciu. Sprostredkuje konfrontáciu
veľkého počtu umeleckých originálov v tejto výtvarnej disciplíne a jeho foriem spracovania a nových médií. Popri klasickom závesnom textilnom obraze sa na výstave prezentujú inštalácie, textilné objekty, šperk aj video. Reinštaláciou v troch
ďalších krajinách umožňuje zúčastnenému umelcovi prezentáciu, ktorá je ojedinelá a vysoko obohacujúca. Autor má takto
možnosť vystavovať skoro celý rok v šiestich galériách a v
štyroch krajinách. Výstava tretieho ročníka sa na Slovensku
uskutoční v troch galériách - v Galérii M. A. Bazovského v
Trenčíne, v Dome umenia v Bratislave a v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. V roku 2013 bude postupne reinštalovaná v Galérii Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti
v Českej republike, vo Városi Müvészeti Múzeum v Györi v
Maďarsku a v Múzeu v Bielsko - Bialej v Poľsku. Prihlášku
na tretí ročník Trienále textilu bez hraníc zaslalo 204 umelcov
z celého sveta a umelecká porota z nich vybrala 91 vystavujúcich umelcov, z toho bolo 79 profesionálnych umelcov a do
študentskej kategórie bolo vybraných 12 študentov celkovo z
26 krajín. Výber diel bol veľmi náročný, keďže na Trienále
boli prihlásené veľmi kvalitné diela. Z priestorových a inšta224

lačných dôvodov v galériách však nebude možné vystaviť
všetky práce. Porota, zložená z riaditeliek galérií – Mgr. Marie
Markytánovej, PhDr. Zuzany Gažíkovej, PhDr. Danice Loviškovej, Iwony Purzyckej, prezidentky Trienále textilu Ley Fekete a umeleckého riaditeľa Trienále textilu akad. maliara Andreja Augustína, pri výbere prihliadala najmä na inovatívne
stvárnenie diela i na brilantné spracovanie inak klasickej textilnej techniky.
Na základe rozhodnutia odbornej poroty bola v rámci vernisáže v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne udelená cena
Grand prix Boženy Augustínovej a udelené ďalšie ocenenia
- Cena Galérie M. A. Bazovského, Cena Klubu textilných výtvarníkov Arttex a študentská cena. Mimo súťažne bola udelená Cena Poľského inštitútu najinšpiratívnejšiemu poľskému
umelcovi, ktorý sa zúčastnil tohtoročného Trienále textilu bez
hraníc.
Sprievodnou prehliadkou bola výstava Klubu textilných výtvarníkov Arttex v Trenčianskom múzeu v Trenčíne a v Katovom dome.
vlastné poznámky
Dňa 2. júla 2012 sa uskutočnila v mestskej veži vernisáž
výstavy umeleckých diel Márie Vykysalej. Ako uviedla
v úvodnom preslove Jarka Blašková umelkyňa vyštudovala
Strednú priemyselnú školu odevnú v Trenčíne, Vysokú školu
odevnú v Liberci so zameraním
na odevnú technológiu a City
University v Trenčíne. Dlhé roky
žila v Taliansku, kde čerpala inšpiráciu pre svoje diela. V Grupo
della Sicietá Wallpaiting pôsobila
ako externá lektorka. V maľbe na
M. Vykysalá - Krásne je byť dvaja
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hodváb sa zdokonaľovala u prof. N. Andreaci. Jej tvorba sa
zameriava na odevy, odevné a bytové doplnky a obrazy, ktoré
maľuje špeciálnou technikou akvarelu na hodvábe v kombinácii s voskom. Na záver treba dodať, že vystavovala
v Taliansku, Maďarsku, na Slovensku a mnohé z jej prác sa
nachádzajú v súkromných zbierkach v Neemcku, Poľsku, Rakúsku, Anglicku a USA.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 433/1/2012
Festival „Bažant Pohoda“ sa tento rok mohol tešiť z tropického počasia s teplotami až do 34 o C. Počas troch dní v
areáli niekoľkokrát pršalo,
avšak po pár hodinách nebolo
na trenčianskom letisku po
daždi takmer ani stopy.
Šestnásty ročník festivalu
„Bažant Pohoda“, ktorý sa
Jana Kirschner
konal od 5. júla 2012 popoludnia do nedeľňajšieho rána 8. júla 2012 na trenčianskom letisku, sa stal minulosťou. Jeho začiatok patril len jednému
koncertu. Všetky pódiá stíchli s výnimkou toho hlavného, kde
odohrala svoje vystúpenie Jana Kirschner so zoskupením afterPhurikane. Návštevníci si aj tento rok pripomenuli tragédiu z roku 2009, keď počas
festivalu padol O2˙stan a zrútil sa na ľudí. Nehodu vtedy
neprežil 29-ročný Martin Kašák z Piešťan. Celkovo hospitalizovali 40 ľudí a 56 ošetrili
ambulantne. Po troch mesiacoch zraneniam podľahla aj
Promenáda
Nikola Kapková z Trenčína.
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„Je to koncert, ktorý nás má upozorniť na to, že napriek všetkým snahám sme stále krehkí a môže sa nám stať čokoľvek,“
povedal pred začiatkom koncertu riaditeľ festivalu Michal
Kaščák. Potom vystúpenie Jany Kirschner venoval všetkým
návštevníkom festivalu, ale aj technikovi, ktorý sa smrteľne
zranil pred šiestimi rokmi pri rozoberaní konštrukcie stanu, a
taktiež spomínaným dvom mladým ľuďom, ktorých pripravil
o život spadnutý O2 stan. Pri vyslovení oboch mien sa Kaščákovi od smútku zadrhol hlas, návštevníci Pohody mu svoju
podporu vyjadrili mohutným potleskom.
Približne o deviatej hodine rannej v nedeľu 8. júla 2012
festival ukončila ekumenická bohoslužba v Dance aréne. Festival bol pre nás krásny, povedal o podujatí jeho riaditeľ Michal Kaščák. Ten však na nedeľňajšej tlačovej konferencii
uviedol, že festival pre neho ešte stále trvá, aj keď oficiálny
program je už ukončený.
Festival tento rok nebol vypredaný, no na pokladniach zostalo menej ako
tisíc vstupeniek,
čo organizátori
považujú za úspech. Zároveň
odhadujú,
že
štvrtina ľudí na
festivale bola zo
zahraničia. Okrem bežných návštevníkov sa po areáli podľa ich vlastných
slov pohyboval rekordný počet agentov a interpretov. Kapacita areálu bola tento rok znovu 30-tisíc ľudí.
Festival sa tento rok mohol tešiť z tropického počasia s teplotami až do 34 stupňov Celzia. Práve preto po letisku neustále
jazdili hasičské autá polievajúce ľudí. V areáli boli rozmiestnené snehové delá, ktoré ovlažovali návštevníkov a crowd 227

asistenti na koncertoch ľuďom nalievali pitnú vodu. Počas
troch dní v areáli niekoľkokrát pršalo, avšak po pár hodinách
nebolo na trenčianskom letisku po daždi takmer ani stopy.
Najhrozivejšia piatková búrka síce organizátorov prinútila prerušiť program, niektoré vystúpenia museli skrátiť či posunúť,
no žiadny koncert pre počasie nemuseli zrušiť.
Jednou z dvoch kapiel,
ktoré sa na festivale nepredstavili, bola francúzska formácia „Naive New Beaters“. Tá sa na Slovensko
nemohla dostaviť pre technické problémy na letisku v
Paríži. Tie ohrozili aj koncert
Yanna Tiersena, ktorý sa mal na Pohode predviesť v piatok o
21:00. Po neskoršom príchode sa dostal na Orange stage v
rámci piatkového programu až ako posledný. Problémom sa
nevyhli ani iné kapely. Americkej formácii „Public Enemy“
chýbal mixpult, a tak otvorila polovicu jej vystúpenia nútená
zvuková skúška. Britskej kapele „Portico Quartet“ v sobotu
nedorazila batožina s potrebnými vecami a tak sa na Pohode
predstavila až po 02:00 v noci.
Popri spomenutej skupine „Naive New Beaters“ na trenčianskom letisku nevystúpili ani „S.C.U.M.“, ktorí sa krátko
pred začiatkom festivalu rozpadli. Šestnásta Pohoda bola opäť
najmä o vynikajúcej atmosfére a množstve žánrovo pestrých
koncertov domácich a zahraničných interpretov. Priaznivci
hip-hopu si prišli na svoje na koncerte „Public Enemy“ alebo
„Bonusa“, fanúšikovia britských gitaroviek na vystúpeniach
„Kasabian“, „Two Door Cinema Club“ či „The Kooks“.
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Dlho sa diskutovalo a ešte aj bude diskutovať o pútavom
nočnom predstavení kapely „The Horrors“ či koncerte Stingovej 21-ročnej dcéry Eliot Pauliny Sumner alias I Blame
Coco, ktorá zahrala okrem vlastnej tvorby aj cover od Pink
Floyd. Pohoda, to bola aj
mamička Emiliána Torrini
s hitom „Jungle Drum“,
americký
spevák
Aloe
Blacc, ktorý svoj najväčší
hit „I Need a Dollar“ zaspieval z megafónu v backstagei a výbušný set Chase
and Status, ktorí ukončili
dianie na hlavnom Bažant stagei.
Štvrtkový koncert amerického poeta Loua Reeda mal pozitívne, ale i negatívne ohlasy. Napríklad skupina „Slobodná
Európa“ ho na sobotňajšom koncerte šťavnato okomentovala
a následne zahrala vlastnú verziu jeho hitu Sweet Jane. Zmiešané reakcie boli aj na „Liverpoolske oratórium“ Paula
McCartneyho v podaní Symfonického orchestra Slovenského
rozhlasu, Speváckeho zboru Lúčnica a ďalších umelcov.
Pohoda ale opäť nebola len o hudbe. Návštevníci sa mohli
zúčastniť diskusií, na ktoré došlo široké spektrum osobností,
od Michala Handzuša po Ivetu Radičovú. V literárnom klube sa prezentovalo množstvo spisovateľov, v Bažant kinematografe premietli dokumenty, celovečerné hrané filmy, zahraničnú i slovenskú tvorbu a pestrý program pripravili organizátori v dvoch Škoda Family parkoch.
Na Pohode bola aj roller disco s požičovňou kolieskových
korčúľ, lezecká stena, Speakers corner, Dobrý trh, Lišiacke Ihrysko, bazén, relax & fun zóna na krytej terase, secondhand so
slávnostným oblečením, kvetinárstvo, kolotoče a komu nesta-
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čilo ani to, mohol si areál trenčianskeho letiska pozrieť z balóna.
Aj tento rok bol na trenčianskom letisku obrovský záujem o
permanentky na budúcoročnú Pohodu, ktorá sa bude konať
11. až 13. júla 2013. Limitovaná séria 999 lístkov za 49 eúr sa
vypredala za 2,5 hodiny. Ďalších približne
tisíc ľudí si kúpilo lístky za 59 eúr. V predpredaji po skončení
festivalu budú stáť
vstupenky 69 eúr, po
vypredaní 8.999 kusov
bude cena 89 eúr a na
mieste rovnako ako tento rok 99 eúr. Michal Kaščák povedal
pre agentúru SITA, že aj o rok by mal festival fungovať prostredníctvom modelu dva plus jeden, teda s večerným štvrtkovým programom a následným celodenným programom v piatok a v sobotu.
Okrem lístkov na 17. ročník Pohody si záujemcovia
v Pohoda schope mohli kúpiť aj vstupenky na jesenný „Pohoda Indoor Camping Festival (PICF) 2012“, ktorý sa uskutoční
26. a 27. októbra 2012 na trenčianskom výstavisku Expo Center.
www.sme.sk 08.07.2012
pomocná evidencia 422/1/2012
Vernisáž 16. ročník „Výtvarného spektra
2012“ sa uskutočnila dňa 5. júla 2012 v Art
Centrum Synagóga. Výstava priniesla nové
emócie, iné postupy a zaujímavé prekvapenia
tak pre organizátorov i zúčastnených autorov,
ktorí mali možnosť predstaviť svoje nové die230

la. Popri autoroch, ktorí sa pravidelne zúčastňujú súťažnej
prehliadky, prišli aj noví autori s novým pohľadom na svet,
novou optikou videnia, novými technikami a výtvarnými prostriedkami. Každoročne opakujúce spektrum ponúklo výtvarné
zážitky z originálnych diel a spoznávania súčasných umeleckých tendencií a nových výtvarných trendov.
Do krajského kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 16. ročníka „Výtvarného spektra Trenčianskeho kraja
2012“ sa prihlásilo 84 autorov, ktorí zaslali 246 prác. Odborná porota odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 148 diel od
75 autorov.
V jednotlivých kategóriách udelila nasledovné ocenenia:
- Kategória A) – autori do 25 rokov bez výtvarného vzdelania
Cena : Lenka Briatková, Šútovce
Čestné uznanie: Alexander Topilin, Trenčín
- Kategória A1) – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania
Hlavná cena:
Marcel Mušák, Púchov
Cena :
Mária Geršiová, Žabokreky n/N.
Lýdia Ivaňová, Trenčín
Matej Slopovský, Bošany
Sláva Šulyová, Dolný Lieskov
Čestné uznanie: Veronika Suchovská, Trenčín
Postup do celoslovenského kola: Peter Šoltó, Prievidza
- Kategória B) – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním
Cena:
Drahomír Šťastný, Nová Dubnica
Andrea Uváčiková, Dubnica n/V.
- Kategória B1) - autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním
Cena:
Jana Kazičková, Brezová p/Bradlom
Veronika Miková,
- Kategória – insita
Cena:
neudelená
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Čestné uznanie: Jozef Jonis, Ješková Ves
Oľga Michalíková, Trenčín
Postup do celoslovenského kola: Ján Nedorost, Trenčín
vlastné poznámky
pomocná evidencia 457/1/2012
Slovenská pošta vydala poštovú známku s vyobrazením barokového pútnického kostola na Skalke pri Trenčíne zasväteného sv. Svoradovi a Benediktovi v nominálnej hodnote
0,40 euro. Súčasne bola vydaná aj obálka prvého dňa (FDC),
na ktorej je zobrazená časť oltára so súsoším sv. Andreja
(Svorada) a sv. Benedikta. Motívom FDC pečiatky je pastofórium skrinka na uloženie liturgických potrieb z kostolného oltára.
Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky
je Marianna Žálec Varcholová. Autorom oceľorytiny známky a FDC je Ľubomír Žálec.
Uvedenie
poštovej
známky sa uskutočnilo dňa
v sobotu 21. júla 2012 v
rámci kresťanskej púte na
najstaršie pútnické miesto
na Slovensku v kostole sv.
Svorada a Benedikta na
Skalke celebrantom Nitrianskym sídelným biskupom Mons. Viliamom Judákom.
Pútnické miesto vzniklo na skalnom masíve na pravom
brehu Váhu severovýchodne od Trenčína. Podľa Maurovej legendy tam pôsobili sv. Svorad – Andrej, a potom jeho žiak a
nasledovník sv. Benedikt, ktorý tam zahynul mučeníckou smrťou. Lokálny kult oboch pustovníkov bol oficiálne potvrdený
v roku 1083, keď boli medzi prvými uhorskými svätcami kanonizovaní 17. júla. Podľa legendy vznikol na mieste, kde
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zbojníci zhodili telo zavraždeného sv. Benedikta do Váhu. Po
zrušení jezuitského rádu pripadol majetok opátstva štátu a celý
areál kláštora bol pridelený k farnosti Skalka nad Váhom. Posledná väčšia oprava kostolíka sa realizovala v polovici 19.
storočia. V 20. storočí sa vykonali iba nevyhnutné sanačné
práce na opevnení a zrekonštruovala sa trojica dominantných
zachovaných objektov.
www.sme.sk 18.07.2012
pomocná evidencia 443/1/2012
Žigmund Luxemburský, Rimania, dobová kuchyňa, gladiátori, ohňová šou, mučenie či bitka na zalesnenom námestí. Toto ponúkali tohtoročné „Trenčianske historické a hradné slávnosti“.
Tradičné podujatie Trenčianske historické slávnosti sa
začali tento rok v pondelok 30. júla 2012, ktoré sa niesli duchom 600. výročia udelenia kráľovských výsad panovníkom
Žigmundom Luxemburským, ktoré udelil mestu Trenčín
v roku 1412. Začiatok podujatia patril príchodu predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH a primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka na koči ťahanom
párom koní. Ďalší program pokračoval inscenovanou divadelnou alegóriou, ktoré priblížilo túto
významnú
historickú
udalosť, keď Žigmund
Luxemburský (stvárnený Jánom Trunečekom
z Mladej Boleslavi) prišiel osobne do Trenčína na Mierové
námestie na koni so svojím sprievodom a prostredníctvom
svojho pánoša predniesol udelené kráľovské výsady.
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Z vyvýšeného miesta potom spolu so županom MUDr. Pavlom Sedláčkom a primátorom Mesta Trenčín Mgr, Richardom
Rybníčkom sledoval súboje rytierov v aréne. Po vystúpení rytierov sa predstavila skupina „Falkonári“ z Považskej Bystrice
vystúpením s dravými vtákmi.
Zaujímavý program čakal na návštevníkov každý deň, kedy
sa príbehy odohrávali celý týždeň v podvečer. Na stredu sa
uskutočnil večerný program s využitím pyrotechnických efektov. Na námestí sa odohrávali kruté gladiátorské boje, gladiátorské povstanie na motívy Spartaka, trh otrokov a tradičné techniky
mučenia, rímsky tábor s
rímskou kuchyňou, dobový jarmok a záprah,
ktorý bude premávať po
meste. Dobové jarmoky
boli tento rok hneď tri a
to kurucký, rímsky a turecký. Kurucký jarmok organizoval
Hornoliptovský kurucký regiment z Vavrišova a turecký jarmok Spoločnosť veselých šermiarov Casanova z Banskej Bystrice v spolupráci so
skupinou orientálneho
tanca „Džamal“. Novinkou bola hromadná bitka s gladiátormi v lesíku, ktorý vyrástol priamo na námestí. Divákom sa predstavili tradiční účinkujúci, ako
„Memento Mori“ z Uherského Ostrohu, skupiny zo Slovenska
a Čiech a samozrejme 25 členov Skupiny historického šermu
Wagus.
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www.sme.sk
29.07.2012
pomocná evidencia 464/1/2012
Slávnostným galaprogramom vyvrcholil v sobotu dňa
4. augusta 2012 podvečer na Trenčianskom hrade týždeň plný
histórie, keď po celotýždňových Trenčianskych historických
slávnostiach na Mierovom námestí sa centrum historického
diania presunulo na Trenčiansky hrad a stal sa dejiskom
Trenčianskych
hradných slávností. Začiatok podujatia patril príhovoru všetkým návštevníkom predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH a primátorovi
Mesta Trenčín Mgr. Richardovi Rybníčkovi.
Súčasťou galaprogramu bolo vystúpenie šermiarskych skupín, ktoré predviedli to najlepšie zo svojho šermiarskeho umenia. Divákom sa predstavili aj žongléri a tanečníci a na záver
patril tradičnému ohňostroju. Na Trenčianskom hrade si milovníci histórie a zábavy mohli prísť na svoje
už od rána. Pre deti boli
pripravené rôzne hry a
dobové súťaže, do ktorých sa mohli zapojiť aj
dospelí. Zastrieľať si
mohli z luku, kuše i z
rôznych palných zbraní.
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Na hrade nechýbal ani historický jarmok umeleckých remeselníkov, ktorí predvádzali šikovnosť svojich rúk a ponúkali na predaj svoje výrobky - darčeky a spomienkové predmety.
Na hrade bol postavený kurucký i turecký tábor, šermiarske
vystúpenia, bábkové divadlo a rôzne iné zaujímavosti pre
všetky vekové kategórie.
www.sme.sk 05.08.2012
pomocná evidencia 472/1/2012
Dňa 10. augusta 2012 sa uskutočnila vo výstavnom priestore Art Synagógy v Trenčíne vernisáž výstavy 18. ročníka „Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“. Po privítaní návštevníkov a vystavujúcich umelcov riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska
Mgr. Vladimírom Zvaleným, výstavu priblížil kurátor výstavy Mgr. Jozef
Švikruha. Vo svojom príhovore uviedol, že na výstavu poslalo svoje diela
39 umelcov
vlastné poznámky
Účastníci meteorickej expedície „Perzeidy 2012“
z Trenčína pozorovali najznámejší meteorický roj Perzeidy
v dňoch 10. až 13. augusta 2012 na lúkach pod Ostrým vrchom nad Soblahovom pod vedením známeho meteorológa
Ing. Jozefa Drgu. Ako povedal „najviac meteorov padalo počas noci z 12. na 13. augusta 2012, keď letelo okolo sedemsto.
Samotný roj vznikol postupným uvoľňovaním meteorických
telies z periodickej kométy 109P/Swift-Tuttle, ktorá má dobu
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obehu 133 rokov. Vyvrcholenie aktivít vrcholilo 12. augusta
a prúd Perzeíd zem opustilo 26. augusta.“
Trenčianske noviny 27.08.2012
pomocná evidencia 510/1/2012
V pondelok dňa 20. augusta 2012 zomrela zakladateľka a
umelecká vedúca Folklórneho súboru Trenčan
Eleonóra Kubalová.
Eleonóra Kubalová sa narodila 27. februára
1921 v Bolešove. Od septembra 1947 učila na
trenčianskom gymnáziu telesnú výchovu a zemepis. Ako stredoškolská profesorka telesnej
výchovy mala vždy veľmi blízko ku gymnastike, rytmike a ľudovému tancu.
V roku 1949 na základe záujmu a nadšenia študentov o ľudový tanec založila na trenčianskom gymnáziu folklórny súbor
a jeho umeleckou vedúcou a choreografkou bola od jeho začiatku. Folklórny súbor Trenčan pod jej vedením od svojho
vzniku dosahoval vynikajúce výsledky a až doteraz patrí medzi popredné folklórne súbory na Slovensku, reprezentuje v
tom najlepšom svetle svoju školu, mesto, krajinu, národ.
Eleonóra Kubalová vytvorila v súbore viac ako osemdesiat
choreografií na základe vlastného podrobného výskumu trenčianskeho regiónu. So súborom absolvovala množstvo predstavení a zájazdov doma i v zahraničí. Za 63 rokov vychovala
celé generácie tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorých
viedla k poznávaniu folklórnych tradícií a umožnila im získať
trvalý vzťah ku vzácnym hodnotám slovenského národa – k
ľudovej piesni, tancu, hudbe, krojom, zvykom.
Mnohí z nich sú dnes, aj vďaka nej, uznávaní odborníci v
jednotlivých oblastiach ľudovej kultúry. Práca s mládežou a
práca s ľudovým umením sa stala jej poslaním. Posledná rozlúčka bola v Dome smútku na Juhu dňa 25. augusta 2012.
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www.trencin.sk 21.08.2012
pomocná evidencia 486/1/2012
Vernisáž výstavy Karla Táborského pod názvom „Drevorezba“ sa uskutočnila dňa 4. septembra 2012 v priestoroch
Katovho domu. Jej úvod patril ľudovej piesni
v interpretácii Štefana Sadovského v hre na
fujare a potom po privítaní účastníkov vernisáže vystavujúceho autora predstavil riaditeľ
Trenčianskeho osvetového strediska Mgr.
Karel Táborský
Vladimír Zvalený. Vystavujúceho autora
a jeho tvorbu predstavil kurátor výstavy
Miroslav Potyka. Z jeho vystúpenia
vyberáme, že „Karel Táborský sa síce
narodil v Uherskom Hradišti, ale detstvo
a mládenecký vek prežil v Bojkoviciach,
kde aj maturoval. V roku 1977 sa preŠtefan Sádovský
sťahoval do Uherského Brodu, kde žije a tvorí dodnes.
V novom prostredí sa začal venovať drevorezbe. Vzťah
k ľudovému umeniu a k hudbe ho priviedol
do folklórneho súboru Olšava, v ktorom našiel inšpiráciu pre svoje prvé rezbárske práce. Námety pre svoju činnosť čerpá
z mestskej scenérie a historických dominant
Uherského Brodu, Bojkovíc, Uherského
Miroslav Potyka
Hradišťa, Trenčína a podobne. Jeho tvorba má svojím spôsobom dokumentačný charakter, lebo zobrazuje miznúci svet.
Najprv rezal plastiky a reliéfy sólovo, neskôr reliéfne obrazy
rozšíril o rámovanie, čím umocnil ich celkový dojem, pretože
spôsobuje priestorový, hĺbkový a perspektívny efekt
u pozorovateľa. Svoje práce dotvára morením dreva a citlivou
prácou s farbou. Jeho estetické cítenie je podporené technickou zručnosťou a vrelým vzťahom k drevu. Výstava bola pri238

pravená k jeho tohoročným šesťdesiatinám, ktorá bola inštalovaná v klube kultúry v Uherskom Hradišti.“
vlastné poznámky
pomocná evidencia 522/1/2012, 523/1/2012
V Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne bola
otvorená dňa 7. septembra 2012 dvojvýstava umelcov Igora
Piačka a Jána Ťapáka. Výstava Igora Piačka sa niesla pod
názvom „V polčase“ a sochárske diela Jána Ťapáka pod názvom „Upokojenie“.
Obaja autori oslávia v tomto roku okrúhle životné jubileum. „Maliar, grafik a ilustrátor Igor Piačka, narodený v roku
1962 patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej výtvarnej scény na Slovensku. Návštevníci
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne budú mať
po prvýkrát možnosť vidieť
rozsiahle dielo talentovaného
umelca, žiaka prestížnej grafickej školy Albína Brunovského,“ povedala kurátorka výstavy PhDr. Ela Porubänová. Ako ďalej prezradila, tvorba Igora Piačku v sebe nesie neopakovateľnú jedinečnosť výtvarného prejavu, sústredeného primárne na figurálnu tvorbu a akt.
Igor Piačka je za svoju tvorbu často oceňovaný nielen doma,
ale predovšetkým v zahraničí. Je autorom viac ako dvadsiatich
poštových známok a ilustrátorom štyridsiatich knižných titulov. V tomto roku získal Cenu
ministerstva kultúry Slovenskej republiky za ilustrácie v
poslednej, ôsmej časti príbehov
„Tisíc a jedna noc“.
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Ján Ťapák, narodený v roku 1962, patrí k výrazným a vyhraneným predstaviteľom súčasného slovenského sochárstva.
Na slovenskej výtvarnej scéne pôsobí viac ako dvadsať rokov.
Ako povedala kurátorka výstavy PhDr. Danica Lovišková,
popri dreve a kameni je v posledných desiatich rokoch umelcovým favorizovaným materiálom bronz. „Ján Ťapák je typom
umelca, ktorý rád siaha k už overeným námetom mytologickým, historickým, literárnym alebo súčasným, aby ich stvárnil
inak. Základným atribútom jeho sochárskej tvorby je snaha
hľadať súvislosti, vnoriť sa do podstaty námetu. Jeho sochy sú
nadčasovým znakovým a metaforickým posolstvom o zmysle
a podstate ľudskej existencie.“
Od 11. do 26. septembra 2012 galéria predstaví aj výber z
projektov medzinárodnej študentskej súťaže „Dizajn nábytku
a interiéru“. Putovná výstava je výberom z 95 projektov ôsmich vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky, ktoré súťažili v uplynulom ročníku medzinárodnej študentskej súťaže
o „Cenu profesora Jindřicha Halabalu“. Študentské projekty
budú v rámci výstavy prezentované vo forme vizualizácií, nábytkových prototypov a modelov,“ informovala o pripravovanej výstave manažérka projektu Elena Farkašová. Doplnila,
že súťaž vznikla na počesť Jindřicha Halabalu, ktorý bol výraznou osobnosťou nábytkárskej tvorby v bývalom Československu 20. storočia.
www.sme.sk 07.09.2012
pomocná evidencia 527/1/2012
Dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch Art Centrum Synagóga vernisáž výstavy 49. ročníka
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej tvorby „Výtvarné spektrum 2012“. Moderátorka Eva Mišovičová privítala prítomných výtvarníkov a hostí – predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, riadite240

ľa Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimíra Zvaleného a Mgr. Adriany Réckej, PhD. a Mgr. Jozef Buriča.
Predseda hodnotiacej poroty doc. PaedDr. Jaroslav Uhel,
ArtD. konštatoval, „že nespochybniteľnou skutočnosťou zostáva, že amatérske výtvarné umenie zahŕňa
spolu so spontánnou
tvorbou
talentovaných
autorov aj inštitucionalizované formy. Táto súťaž
neprofesionálnych umelcov je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov. Táto súťaž prináša dlhodobo prináša rozvíjať záujmy
a talent autorov v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby,
oceňuje ich výtvarné aktivity, vyhľadáva a podporuje nové talenty z ra-dov mládeže a dospelých. V tomto roku sa výrazne
prejavil príliv mladých tvorcov. Do celoštátneho kola postúpilo celkom 264 autorov zo
všetkých krajov Slovenska,
ktorých reprezentovalo 479
výtvarných prác. Expozícia
výstava bola zostavená
z 212 výtvarných diel od
159 autorov. Porota udelila
16 cien a 17 čestných
Tibor Gurín preberá hlavnú cenu
uznaní.“
Potom z rúk Mgr. Adriany Réckej PhD., predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka,
MPH a Mgr. Jozefa Buriča prevzali ocenení ocenenia. Hlavnú cenu prevzal Tibor Gurín zo Spišskej Novej Vsi. Na záver
treba dodať. že v kultúrnom programe vystúpil huslista Ján
Vindiš za doprovodu klaviristu Samuela Bánovca.
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Výsledky 49. ročníka súťaže „Výtvarné spektrum 2012“:
hlavná cena – Tibor Gurín zo Spišskej Novej Vsi
kategória A) – autori do 25 rokov bez výtvarného vzdelania
- cena - Antónia Jalčáková z Humenného
- Ivan Margorín z Banskej Bystrice
kategória A1) – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania
- cena - Karol Jančo z Jelenca
- Božena Maxová z Králikov
- Lenka Pauková z Rišňoviec
- Jozef Uher z Bratislavy
- Monika Vitányi z Ruskova
- čestné uznanie - Július Ciglan z Detvy
- Lýdia Ivaňová z Trenčína
- Viera Peterková z Nitry
- Zuzana Samelová z Banskej Bystrice
- Imrich Szalai z Brezna
- Sláva Šulyová z Dolného Lieskova
- Štefan Valica zo Strečna
kategória B) – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním
- cena - Lukáš Bartoš z Bratislavy
- Michaela Ihnátová z Košíc
- Drahomír Šťastný z Novej Dubnice
- čestné uznanie - Lena Boorová z Brezovej p/Bradlom
- Miroslav Fek zo Svidníka
- Denisa Gubičová z Bratislavy
- Lenka Janúšková zo Žiliny
- Andrea Rošková z Bratislavy
kategória B1) – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním
- cena - Milan Bandurčin z Košíc
- Pavel Mochnacký zo Svidníka
- Veronika Miková z Ilavy
- čestné uznanie - Dana Motusová zo Senice-Čáčov
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- Alena Pajkošová z Nižného Mirošova
- Martin Sitár z Veľkého Krtíša
- Peter Varga zo Slažan
kategória C) – insitná tvorba
- cena - Milan Bocko z Popradu
- Anton Budzák z Popradu
- čestné uznanie – Adela Balázsová z Lučenca
vlastné poznámky
pomocná evidencia 532/1/2012
Dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnil na Mierovom námestí
v Trenčíne prvý z dvoch mariánskych koncertov na podporu
najstaršieho pútnického miesta na Slovenska Skalky pri Trenčíne. Príjemné letné počasie vytvorilo nevyhnutné podmienky
pre priaznivú interpretáciu skladieb umelcami, ale aj ich prijímanie zo strany
návštevníkov. Program sa začal interpretáciou skladby
„Starosloviensky otčenáš“
Dušanom
Jariabkom, potom
prítomných privítal
moderátor Jozef Šimonovič, osobitne
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla
Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda
Rybníčka a úvodnú časť uzavrel jeden zo zriaďovateľov neinvestičného fondu Beňadik Ing. Ľubomír Plško, ktorý priblížil prítomným zmysel koncertu a zaželal príjemný večer.
A potom Štátny komorný orchester Žilina za dirigovania Pavla Tužinského uviedol koncert skladbou L. van Beethovena
„Ódou na radosť“, ktorá sa stala hymnou Európskej únie. Jed243

notlivé interpretované skladby sa striedali s prednesom poézie
v podaní Jozefa Šimonoviča. V programe koncert oživením
bolo vystúpenie speváckeho zboru Gymnázia J. Braneckého
„Piarissimo“ pod vedením dirigenta Martina Holúbka.
Druhý mariánsky koncert sa uskutočnil dňa 9. septembra
2012 opäť na Mierovom námestí, v ktorom vystúpil Miroslav
Dvorský s priateľmi, s ktorých je treba osobitne spomenúť
opernú divu, slávnu Američanku so sicílskymi koreňmi Lucianu La Monico zo The Metropolitan Opery v New Yorku.
Zo slovenských interpretov teba spomenúť Andreu Čajovú –
Vizvári, Juraja Nociara, Daniela Čapkoviča a Dušana Jariabka.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 528/1/2012
Dňa 8. septembra 2012 sa uskutočnilo v Kongresovej sále
Trenčianskeho samosprávneho kraja sympózium „Misia – výtvarná pocta svätým
Cyrilovi a Metódovi“ pri príležitosti
1150. výročia príchodu svätých Cyrila
a Metóda na územie
Veľkej Moravy.
Po otvorení sympózia Mgr. Jankou Masárovou, prítomných pozdravil riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska
Mgr. Vladimír Zvalený. Program pokračoval odborným seminárom na tému „Cyrilometódska misia v kul-túrnohistorickom, umenovednom a cirkevnom kontexte.
Ako prvá vystúpila historička umenia PhDr. Alena Piatrová na tému „Cyrilometódska téma vo výtvarnom umení“.
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Na jej vystúpenie nadviazal Mgr. Igor Zmeták, PhD. na tému „Od legiend ku kultúrnej identite“ zo Slovenskej národnej
knižnice. Farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín Mgr. Igor
Cingeľ prednášal na tému „Svätí Cyril a Metód, ohlasovatelia
viery“. Posledným prednášateľom bol kurátor pre kresťanské
tradície PaedDr. Miroslav Holečko z Národného osvetového
strediska na tému „O cyrilometodskej a svätogorazdovskej
tradícii Slovákov“. Na záver odpovedali prednášatelia na
otázky prítomných návštevníkov seminára.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 512/1/2012, 529/1/2012
Verejná knižnica Michala Rešetku sa začala dňa 10. septembra 2012 po vykonaných rekonštrukčných prácach v budove na Jaselskej ulici sťahovať do nej z budovy
v parku M. R. Štefánika.
V prvej etape sa rozmiestni štyristo regálov
v podkroví, kde bude študovňa a potom na prvom
poschodí a prízemí, aby
sa do nich mohli umiestňovať knihy. Na prvom poschodí čitatelia nájdu oddelenie
odbornej literatúry. Na prízemí bude evidencia, beletria
a informačné stredisko Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Na sťahovanie je pripravených dvestotisíc kníh, na ktorých
presun je potrebných tritisíc škatúľ. Termíny sťahovania sú
určené tak, aby vypratanie budovy v parku sa uskutočnilo do
konca mesiaca septembra 2012 a nové pracovisko knižnice na
Jaselskej ulici by malo byť otvorené v novembri 2012.
O uvoľnených priestoroch v budove v parku po knižnici
bolo rozhodnuté, že sa do nich presťahuje základná umelecká
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škola, ktorá je roztrúsená po celom meste. Presťahovanie však
prebehne po rekonštrukcii budovy, ktorá nevyhnutne potrebuje.
Trenčianske noviny 10.09.2012
pomocná evidencia 543/1/2012
Popoludní dňa 11. septembra 2012 trenčianske Centrum
voľného času prenieslo svoje aktivity zo svojho sídla na Mierové námestie. Chcelo ukázať, čo všetko sa dá vo voľnom čase robiť. Zábavné popoludnie predstavilo ponuku
záujmových krúžkov pre malých i veľkých. Pripravený
program sa odohrával na pódiu a na celom priestore Mierového námestia, kde prebiehali hry, súťaže a ukážky z činnosti jednotlivých krúžkov tak, aby si ich deti mohli samé vyskúšať a potom sa rozhodnúť, ktorý krúžok si vybrať.
A skutočne na Mierovom námestí sa predstavilo široké
spektrum záujmových krúžkov pre deti a dospelých, ktoré
v tomto školskom roku 2012/2013 zahájili činnosť:
- kultúrno - spoločenské - výtvarný, keramický, výtvarný pre
handicapovaných, gitarový, literárno – reportážny, fotografický, divadlo pre najmenších, divadlo Škovránok pre staršie deti, šikovné ruky, nemčina pre dospelých, nemčina pre
deti, angličtina pre deti,
- technické - lego, lego
s motorčekom, letecký modelár, rádioelektronika, PC
pre žiakov, PC pre seniorov,
- športové - florbal, karate,
so svojím umením sa predstavili karatisti

246

hádzaná, tanečná prípravka, moderný tanec, gymnastika,
turistický, roztlieskavačky, Zumba, cvičme s malými deťmi, aikido, jazdecký, šachový, športový pre handicapovaných, freestyle BMX
- a ďalšie - Magic T.G. Klub, vodní skauti.
www.trencin.sk 07.09.2012
pomocná evidencia 545/1/2012
Výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej
Moravy bola venovaná výstava umeleckých diel v mestskej
veži v Trenčíne v rámci projektu „Misia – Výtvarná pocta
sv. Cyrilovi a Metodovi“, ktorej vernisáž sa
uskutočnila dňa 12. septembra 2012 podporeného dotačným systémom
Ministerstva
kultúry
Slovenskej republiky.
Na úvod vernisáže
vystúpil hrou na píšťale
Jozef Klopačka z Ružomberka a potom prítomných privítala
moderátorka vernisáže Eva Mišovičová. V ďalšej časti svojho
príhovoru povedala, „že cieľom projektu bolo otvoriť priestor
pre autentické vnímanie cyrilo-metodského dedičstva vo významnej oblasti záujmovej umeleckej činnosti
mládeže
a dospelých
v neprofesionálnej výtvarnej tvorbe a ponúknuť výtvarníkom možnosť konfrontácie tvorivých autorských prístupov
prostredníctvom
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prezentácie svojej tvorby.“ Umelecké diela boli vytvorené po
sympóziu pod názvom „Misia pri príležitosti 1.150. výročia
príchodu vierozvestcov na územie Veľkej Moravy“ zo dňa 8.
septembra 2012. V priebehu troch dní umelci z celého Slovenska tvorili svoje diela v stane na Mierovom ná-mestí a vo výstavnom priestore Art Synagóga Centrum. Výstavu pripravilo
Trenčianske osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Trenčín a Národným osvetovým centrom. Účastníkov výstavy pozdravila Mgr. Hana Gallová z útvaru kultúrno-informačných
služieb Mestského úradu v Trenčíne, riaditeľ Trenčianskeho
osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený a kurátor výstavy Ing. Jozef Vydrnák.
V Mestskej veži boli vystavené koláže, plastiky a trojrozmerné diela od 15-tich autorov z Košického, Nitrianskeho, Žilinského, Trnavského, Bratislavského
a Trenčianskeho
kraja, menovite: Gabriela
Auxtová
z Banskej Bystrice,
Ján Gall z Rozhanoviec,
Ľudmila
Hanáková
z Humenného,
Elena
Chatrnúchová zo Šale, Lýdia Ivaňová z Trenčína, Jozef
Klopačka z Ružomberka, Tibor Lešš z Močenka, Mária
Lišková zo Šale, Janka Lojeková z Trenčína, Ivan Margorín z Banskej Bystrice, Vladimír Morávek z Bratislavy, Štefan Packa z Liptovského Mikuláša, Veronika Miková z Ilavy
a Drahoslava Zalaiová z Humenného,
www.sme.sk 12.09.2012
pomocná evidencia 547/1/2012
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Od štvrtka 13. septembra 2012 sa stretli divadelníci a performeri z rôznych kútov sveta na pomyselnom divadelnom
ostrove - 18. ročníku medzinárodného festivalu divadla jedného herca v centre mesta Trenčín „Sám na javisku“ v Klube
Lúč a v kine Hviezda. Všetkých zjednocuje odhodlanie a odvaha postaviť sa na javisko úplne sám a odhaliť tak divákom
svoju dušu, obnažiť svoje pocity či ukázať svoje telo. Aj tento
rok bol festival v réžii občianskeho združenia Kolomaž –
združenia pre súčasné umenie a ponúkol divákom pestrý výber
z oblasti divadla jedného herca súčasnosti. V priebehu štyroch
dní sa predstavilo sedem interpretov z Bosny a Hercegoviny,
Poľska, Česka a zo Slovenska.
Festival sa začal vo štvrtok 13. septembra 2012 celovečernou javiskovou adaptáciou záverečnej kapitoly slávneho románu Jamesa Joycea Ullysses s názvom “Soliloquy & monologue” od fyzicko-tanečného divadla Debris Company z Bratislavy. V prvej polovici predstavenia sa predstavila choreografka a tanečníčka Stanislava Vlčeková, v druhej polovici to
bol monológ Vlada Zboroňa. Druhým predstavením festivalu
bola v istý deň one women show úspešnej a rešpektovanej stálice českého divadla, filmu a dabingu - herečky Taťjany
Medveckej s názvom „Poprvé vdaná”. Za hereckú virtuozitu
v tejto hre získala v roku 2002 prestížnu českú cenu Thálie.
V piatok 14. septembra 2012 festivalové dianie pokračovalo v poľskom jazyku (s anglickými titulkami) divadelným
stvárnením pokračovania filmu Larsa von Triera “Idioti”,
v ktorom sa divákom Marcin Zarzeczny v predstavení plnom
emócií s názvom „Jeppe”. Po ňom vystúpil Dragan Tešić z
Bosny a Hercegoviny a vo svojom autorskom predstavení plného satiry až sarkazmu s názvom „Nie všetko je v hlave,
niečo je aj v zadku …” divákom vysvetlí, že zadok má v niektorých prípadoch nadvládu nad hlavou, aj keď by to malo byť
opačne.
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V sobotu 15. septembra 2012 sa divákom predstavila renomovaná slovenská performerka Petra Fornayová vo svojom najnovšom autorskom pohybovo-tanečnom predstavení s
názvom „Všetko čo mám rada (súkromná stratégia trvalo
udržateľného rozvoja). Po nej vystúpil pred divákov známy
český herec, dramatik, režisér, pedagóg a spisovateľ Arnošt
Goldflam, aby prezentoval svoj autorský kus s názvom
„Pravdivé výmysly“, ktorý bol uvedený jediný krát na trenčianskom festivale. Išlo teda o premiéru a derniéru zároveň.
Festivalové dianie sa skončilo v nedeľu 16. septembra 2012
vystúpením Petra Čižmára z divadla Kontra, ktorý sa predstavil sa v slovenskej premiére tragikomickej monodrámy
„Nenávidím” od Mareka Koterského, poľského špecialistu na
šibeničný humor, ostrú satiru a výstižnú kritiku našej každodennosti.
Súčasťou festivalu „Sám na javisku“ sa uskutočnili sprievodné podujatia, v ktorých si mohli diváci pozrieť výstavu fotografií Radka Stoklasu, pozrieť si vystúpenie divadla „Koráb“ z Brna rozprávkou pre deti od bratov Grimmovcov –
Snehulienka a sedem trpaslíkov.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 533/1/2012
V Trenčíne po čase opäť vystavujú majstri svetoznámej
Kovačickej školy. Tvorbu insitných maliarov z Vojvodiny ponúka výstava v Galla Gallery na Mierovom námestí od
14. septembra 2012. Diela majstrov Kovačickej školy, známe
na celom svete, ani tento rok neobišli Trenčín.
Výstava „Kovačická insita“ predstavila tvorbu deviatich
umelcov - Martina Markova, Adama Mezinu, Pavla Cicku,
Anny Kňazovicovej, Pavla Lavroša, Ferenca Patakiho, Pavla
Hajka, Juraja Lavroša a Jána Bačúra.
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Na formovaní umeleckého profilu kovačických maliarov
mali veľký vplyv všetky predchádzajúce generácie, ktorým sa
podarilo zachovať identitu, vieru a obyčaje tejto malebnej vojvodinskej krajiny. Vytvorili si svojský štýl, ktorý ovplyvnili
naivní umelci tzv. slovenskej enklávy. V Kovačici a v okolí sa
maľovalo výhradne v nedeľu, kedy sa nepracovalo. Všetky zážitky z celého týždňa sa postupne objavovali na vytvorených
obrazoch. Maľovanie
v nedeľu
neskôr vystriedalo
každodenné maľovanie a insitné
umenie sa stalo
osudom viacerých
talentovaných maliarov.
Obrazy insitných maliarov z Kovačice pozná celý svet. Vystavovali v New Yorku, Paríži, vo Viedni, Mníchove, v Prahe.
Ich diela sa nachádzajú v zbierkach významných galérií
a múzeí, ale aj v súkromných zbierkach svetových osobností.
Známa maliarska škola sedliakov a robotníkov vznikla neďaleko Belehradu v banátskej dedine Kovačici. Obec, obývaná Slovákmi, sa stala známou vo svete zásluhou svojich insitných maliarov. Začiatkom 50. rokov 20. storočia založili
v Kovačici „Spoločnosť ľudových maliarov“, ktorú neskôr
premenovali na Kovačickú školu. V druhej polovici 50. rokov
vznikla Galéria maliarov sedliakov, ktorá neskôr pracovala
pod menom Galéria naivného umenia. V tejto galérii maliari
sedliaci vystavovali svoje skromné a príjemné obrazy. Kovačickí maliari si osvojili niektoré spoločné formálne znaky, ktoré spočívajú vo využívaní pestrej stupnice pitoreskných farieb,
v motívoch z dedinského života, v zjednodušených a štylizovaných tvaroch. Umelecké formy, ktoré stvárňujú sedliaci
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z Kovačice, sú hlboko zakorenené v tradícii, stupnica farieb
pripomína malebnú tradíciu slovenského folklóru. Spôsob života, pôvod a prostredie určili jedinečnosť výtvarného prejavu kovačickej skupiny maliarov vo výbere tém, kolorite, ikonografii a výraze.
www.sme.sk 17.09.2012
pomocná evidencia 551/1/2012
Dňa 19. septembra 2012 sa uskutočnila vo vestibule Posádkového
klubu
Trenčíne vernisáž
výstavy pod názvom
„Slováci
v misiách“, ktorú otvoril
náčelník Posádkového klubu Trenčín
Stanislav
Martinák. Okrem prítomných návštevníkov osobitne privítal veliteľa pozemných síl, výcviku
a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ing. Ondřeja
Novosada, náčelníka generálneho štábu Veliteľstva pozemných síl, výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky Martina Stoklasu. Vystavené exponáty priblížil vo
svojom príhovore kurátor výstavy nadprap.
v.v. Jozef Korený.
Výstava
realizovaná
s aktívnou podporou
vojenských veteránov
je príspevkom ku Dňu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a 10.
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výročiu vzniku Veliteľstva síl, výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V prvej časti boli ponúknuté
exponáty približujúce činnosti slovenských vojakov v Misii
Organizácie spojených národov UNIFICIT na Cypre. Na ďalších exponátoch sa návštevník zoznamil s činnosťou Misie
Organizácie spojených národov v Afganistane, kde sa vyznamenala najmä ženijná jednotka. Všetky vystavené dokumenty
sú doplnené fotografiami, vyznamenaniami a kontaktmi so
svetom prostredníctvom pošty.
Na záver svojho príhovoru sa Jozef Korený poďakoval
všetkým, ktorý prispeli exponátmi zo svojich súkromných
zbierok. Svoje dojmy z výstavy vo svojich príhovoroch vyjadrili vo svojich vystúpeniach veliteľ pozemných síl, výcviku
a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ing. Ondřej
Novosad a náčelník generálneho štábu Veliteľstva pozemných
síl, výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Martin Stoklasa.
vlastné poznámky
Trenčania i návštevníci mesta Trenčín mohli dňa 20. septembra 2012 využiť mimoriadnu príležitosť v pobočke Slovenského archívu na Kožušníckej ulici v Trenčíne, keď na
vlastné oči si mohli pozrieť
originály listín, dokumentujúcich históriu Trenčína. Veď také výsady ako „variť a predávať pivo“, „voliť farára“,
„usporadúvať výročné jarmoky“ vydané panovníkovými listinami v originále sa nedajú čítať každý deň.
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V rámci osláv 600. výročia vzniku jednej z najdôležitejších
listín – listiny cisára Žigmunda Luxemburského o udelení
„výsad slobodného kráľovského mesta Trenčín“ - archív na
jeden deň otvoril svoje dvere. V tento jediný deň si listiny staré viac ako päť storočí si mohla pozrieť aj široká verejnosť.
Takáto možnosť bola naposledy pred 15 rokmi. Tieto unikátne
originály privilegiálnych listín boli obsahom výstavy „Trenčín v archívnych dokumentoch“.
Pri tejto príležitosti Mesto Trenčín v spolupráci so Štátnym
archívom v Trenčíne bola vydaná aj brožúrka pod názvom
„Poklady Trenčína – písomné pamiatky“, ktorá Trenčanom
predstavila vzácne relikvie. Brožúrka bude verejne dostupná
verejnosti počas festivalu „Pri trenčianskej bráne“, po jeho
skončení v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí v Trenčíne.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 559/1/2012
V dňoch 21. a 22. septembra 2012 sa uskutočnil v Trenčíne 19. ročník Trenčianskeho
jazzového festivalu. Pri tejto príležitosti v prvý
deň festivalu poobede vystupovalo trio Jany
Gavačovej na Mierovom námestí a na večer sa
predstavila v Piano klube skupina „Bonzo &
The Resonatos“. V druhý deň festivalu sa
predstavili skupiny „Jazz & More“, „Nikolaj Nikitin Personal Suite“ a festival vyvrcholil vystúpením Petra Lipu s „VV
Jazz Qurtet“.
vlastné poznámky
Učitelia a študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne sa
stretli na vernisáži spoločnej výstave dňa 25. septembra 2012
v mestskej veži pod názvom „Súhry“, na ktorej predstavili
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návštevníkom exponáty z oblasti dizajnu a výtvarníctva. Ako
povedala riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská, priemyselný dizajn je na škole najmladším odborom a svojimi exponátmi sa predstavujú študenti prvého a druhého
ročníka. Každý rok sa na
tejto tradičnej výstave
pod týmto názvom „Súhry“ prezentuje iné študijné zameranie. Pred
rokom to bola napríklad
scénická tvorba a výtvarníctvo. Dôležitým prvkom je, že na
výstave sa spoločne prezentuje tvorba učiteľov a žiakov
a z tejto filozofie sa odvíja názvov výstavy pod názvom „Súhry“, keď aktívni umelci odovzdávajú svoje skúsenosti mladým adeptom. Vedúci odboru priemyselného dizajnu Peter
Gotthardt na Strednej umeleckej škole v Trenčíne žiakom
prezentujeme niečo, aby to bolo vzorom pre našich žiakov.
Trenčianske noviny 01.10.2012
pomocná evidencia 585/1/2012
Podujatím 26. ročníka „Pri trenčianskej bráne“ vyvrcholili oslavy 600. výročia udelenia výsad slobodnému kráľovskému mestu Trenčín v dňoch 28. a 29. septembra 2012.
Piatkový
program
dňa 28. septembra 2012
patril koncertu víťaza
súťaže Festival mladého
jazzu v rámci 19. ročníka „Trenčianskeho jazzového festivalu“ skupine Jany Gavačovej
ktorý pokračoval vystú255

pením veterána slovenskej bluesovej scény Ericha Procházku a vyvrcholil koncertom legendárnej poprockovej hudobnej skupiny „Vidiek“.
Celodenný sobotňajší program 29. septembra 2012 na Mierovom námestí otvoril nástup 330 mažoretiek, ktoré prišli do
Trenčína z celého Slovenska na prvý ročník celoslovenského
festivalu mažoretiek
„Trenčianska palička“. Podujatie otvorila
vedúca odboru kultúry
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Marta Šajbidorová
a na území Mesta
Trenčín
prítomných
učinkujúcich pozdravil primátor Mgr. Richard Rybníček.
Po tomto úvode sa spomínané kultúrne podujatie rozdelili
tak, že podujatie „Pri trenčianskej bráne“ zostalo na Mierovom
námestí a podujatie „Trenčianska palička“ sa premiestnilo na
Štúrove námestie, aby sa vzájomne nerušili. Festival „Kráľovské dni Pri trenčianskej bráne“ otvoril kráľ Žigmund Luxemburský, ktorý prišiel pred amfiteáter na koni za doprovodu
svojej družiny, kde na znak vážnosti prítomnosti hosťa rytieri
odpálili dve salvy z dela, Po privítacom akte ho privítal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček živým slovom
a podaním chleba a vína dvornými dámami a potom si pozrel
osobné súboje rytierov sečnými zbraňami, skupine orientálnych tancov „Ishtar Dancers“ a tancom detí zo Školského klubu „Sedmička“. Záver oficiálneho otvorenia patril odhaleniu
lavičke na Mierovom námestí s prispením Trenčianskej nadácie, na ktorej bolo zvýraznené 600. výročie udelenia kráľovských výsad Mestu Trenčín. Potom ešte dopoludnia sa divákom predstavilo Divadlo Fortisimo s pantomimickým predsta256

vením „Kráľ šašo“. Popoludní sa predstavili tanečné
a akrobatické skupiny „Aura“, „SWT Group“, „Korzo“
a pohostinne súbor starej hudby a tanca „Cappela Nicopolensis“ z Poľska. Bábkové divadlo „Animare Silva“ vystúpilo
pred detské publikum hrou „Žabí princ“. Milovníci klasického amerického rock
and rollu v štýle Elvisa
Presleyho si prišli na
svoje na koncerte bratislavskej
skupiny
„The
Cellmates“.
V podvečer vystúpilo
bratislavské „Túlavé
divadlo“ s hrou „Cyrano alebo Balábilé o nose pre dospelého diváka“. Program na
pódiu uzavrel komponovaný folklórny program „Vitajte pri
trenčianskej bráne“, v ktorom učinkovali folklórne súbory
„Poľana“ z Brna, „Nadšenci“, „Záhumenkári“, „Kornička“,
„Radosť“ a mužská spevácka skupina „Škrupinka“. Záver sobotňajšieho dňa patril koncertu hudobnej skupine Trenčana
Jerguša
Oravca
„3JO“.
Pre úplnosť podujatia treba dodať, že počas neho sa uskutočnili
zaujímavé sprievodné
podujatia,
z ktorých
osobitne treba spomenúť Žigmundov jarmok, heligonkári z Prietrže, ľudové remeslá z Komjatnej, tvorivé dielničky a športové súťaže pre deti.
www.trencin.sk 24.09.2012
pomocná evidencia 567/1/2012
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Dňa 22. septembra 2012 sa konal v Trenčíne prvý ročník
celoslovenskej prehliadky mažoretkových skupín – „Trenčianska palička 2012“, nad ktorou záštitu prevzal predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH. „Trenčianska palička 2012“ bola súčasťou kultúrneho
podujatia „Kráľovské dni pri trenčianskej bráne“. Vďaka organizátorom podujatia Trenčianskemu samosprávnemu kraju,
mestu Trenčín, Krajskému centru voľného času v Trenčíne
a Asociácii mažoretkového športu Slovensko sa do srdca
Trenčína dostal nový, svieži vietor a dobrá nálada. Ohlasy zo
strany obyvateľov Trenčína a ostatných priaznivcov boli viac
ako dobré, ľudia boli nadšení. Do prehliadky sa prihlásilo deväť mažoretkových skupín zo Slovenska:
Asanka z Kysuckého Nového Mesta, Astry zo Zákopčia, Bona z Považskej
Bystrice, Čačanky z Čadce,
Flowers z Prešova, Kordovánky
z Rajca,
Nikol
z Turzovky, Nelly z Púchova a Varanovia z Vranova nad
Topľov.
Prvý ročník prehliadky mažoretkových skupín začal dopoludnia 21. septembra 2012 pozývajúcim sprievodom na Mierovom námestí v Trenčíne. Za zvukov dychovej hudby prešli
súťažné súbory okolo vodníka Valentína na námestie Ľudovíta
Štúra a vydali sa späť na Mierové námestie, kde bola slávnostne otvorená súťažná nepostupová prehliadka.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach:
1) pódiové choreografie Baton a Pom-Pom/práca s paličkou
a strapcami.
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2) pochodové defilé Baton a Pom-Pom/práca s paličkou
a strapcami.
Dievčatá súťažili v troch kategóriách – kadetky (811 rokov), juniorky
(12-14
rokov)
a seniorky (nad 15
rokov).
Súťažnú
prehliadku
hodnotili
certifikovaní národní a medzinárodní rozhodcovia mažoretkového športu - prezidentka Asociácie mažoretkového športu Slovensko Zuzana
Durkáčová, Elena Martinková, Ľudmila Bučková – Kvaššayová, Eva Labudová, Tatiana Brozáková, Lenka Martinková
a Miroslava Stredňáková.
Po pochodovom defilé zasadla odborná
hodnotiaca komisia a
prezidentka Asociácie
mažoretkového športu Slovensko Zuzana Durkáčová vyhlásila výsledky. Z rúk poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a riaditeľa
Krajského centra voľného času v Trenčíne PaedDr. Daniela
Beníčka ocenenia vedúci mažoretkových súborov a skupín
a najlepším súborom a skupinám.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 572/1/2012
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Od 24. septembra 2012 mali návštevníci Mestskej klubovne
v Trenčíne možnosť pozrieť
si jedinečnú výstavu vrecúšok
z
cukru
pod
názvom
„Sladkých 5 g“, ktoré sa podávajú v reštauráciách na celom svete pri podávaní kávy,
alebo čaju. Vystavovali ich
Trenčania Jíří Prúžek a Jaroslav Michalík, ktorí zaujímajú o tento nevšedný koníček.
Vystavovateľ Jíŕí Prúžek, ktorý vlastní najväčšiu kolekciu
balených cukrov na Slovensku, sa vyznal zo svojej zberateľskej vášne, keď povedal, že „chcel som zbierať niečo, čo nie je
také typické a bežné. Dnes mám viac ako 35 tisíc kusov obalov.“ A ďalej zanietene pokračoval, že „v Prahe založil
s dlhoročným priateľom Jaroslavom Michalíkom Klub zberateľov cukru so sídlom v Prahe a na Slovensku spolu zorganizovali v roku 2007 výmennú akciu zberateľov cukru. Táto výstava v takomto rozsahu je realizovaná po prvý raz.“
Prvé, čo záujemcovia pri vstupe do výstavných priestorov
uvidia, je panel venovaný výrobe cukru a rôznym vyhotoveniam balenia. „Tvary sú rôzne a fantázii sa vážne medze nekladú,“ vysvetlil Jiří Prúžek. Vyrábajú sa v podobe kruhu,
trojuholníka, srdiečka či šálky. Raritou je aj cukrový obal v
tvare čajového vrecúška, pochádzajúceho z
Ruska.
V ďalšom výstavnom priestore nechýbajú
vrecká z Kapverd, Maurícia, Madagaskaru či
Nového Zélandu. Vzácne sú predovšetkým z
Kuby alebo vysokohorskej chaty z Nepálu,
dodal druhý vystavujúci Jaroslav Michalčík.
Zaujímavé sú aj série cukrových vrecúšok. Z
niektorých obalov si vyhotovíte celú sériu
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amerických prezidentov, alebo obraz od Van Gogha. Jeden
výstavný panel je venovaný histórii mesta Trenčín, na ktorom
sa nachádza v rôznych farebných vyhotoveniach rytina Trenčianskeho hradu, podchod Fatima alebo synagógy určite prilákajú pozornosť miestnych návštevníkov.
www.sme.sk 23.09.2012
pomocná evidencia 571/1/2012
Dňa 4. októbra 2012 sa uskutočnila v priestoroch Katovho
domu v Trenčíne vernisáž výstavy Jána Patku pod názvom
„Plastiky a reliéfy“, na ktorej sa stretli záujemcovia o drevorezbu. O svojej záľube povedal autor, že začal ako malý
chlapec, keď začal vyrezávať nožíkom jednoduché motívy do
surových tehál. Po motívy nemusel chodiť ďaleko, stačilo len
pozorovať ako sa pasú kravy a kone a námet bol hotový. Neskôr prišiel na rad drevený materiál, ktorý našiel vo vyplavených konároch. Tie sa ľahko spracovávali vyrezávaním. Jednoduché námety časom striedali zložitejšie. Exponáty na výstave stvárňujú tradície, filozófiu a život autora. Množstvo
motívov si umelec vyberal aj z oblasti ľudovej kultúry. Vystavené sú napríklad tradičné drevené stĺpy, do ktorých si obyvatelia obce vyrezávali spomienkové odkazy, alebo drevorezba
folklórnej skupiny „Skaličan“. Návštevníkov zaujali duchovné
a filozofické motívy ako soška „Madony“, drevorezby symbolizujúce plynutie času a strasti ľudského bádania, prácu baníkov pri práci a podobne. Ján Patka nezabudol pri svojej výpovedi spomenúť prácu v Trenčianskom múzeu, keď reštauroval
vzácnu starožitnú skriňu, ktorá sa nachádza v dolnej časti Katovho domu.
Trenčianske noviny 08.10.2012
pomocná evidencia 588/1/2012, 598/1/2012
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Výstava „Dotyky s ľudovou kultúrou“ bol názov trienálneho projektu Slovenského národného múzea v Martine, ktoré
už po tretí raz prichýlilo Strednú
umeleckú školu v Trenčíne a Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. V jednom priestore sa
tak stretli umelecké výpovede,
ktoré prepájali nielen konzervatívne vkusové normy s individuálnymi prístupmi študentov, ale prepojenosť tu bola zastúpená
i prostredníctvom uvedomovania si národnej svojbytnosti. Výstava pozostáva z diel, v spojitosti so študijnými umeleckými
odbormi tej - ktorej školy, čo je mimoriadnym prínosom pre
jej rôznorodosť. Témou tohto ročníka bola „Hra a hračka“, odrážajúca dobový kontext v novodobých materiáloch a technológiách.
Slovenské národné múzeum v Martine zabezpečuje evidenciu a ochranu nášho kultúrneho dedičstva, tak ako mu to ukladá zákon
č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a jeho pracovníci sprístupnením depozitu pre
študentov, poskytnutím priestorov pre túto
zaujímavú výstavu prekročili svoje povinnosti, čím prispeli k aktívnemu šíreniu dokumentov a umeleckých diel za hranice archívov. V tomto smere patrí veľké Ďakujeme najmä PhDr. Alžbete Gazdíkovej a Mgr.
Elene Zahradníkovej.
PaedDr. Ivan Štefka - Stredná umelecká škola v Trenčíne
V dňoch 24. - 25. septembra 2012 sa v Prievidzi uskutočnil
5. ročník súťaže „Do knižnice – nakazení čítaním“, v ktorej
ústrednou témou bolo „dospievanie a problémy mladých s tým
súvisiace starosti v beletrii pre mládež“ pod záštitou Sloven262

skej národnej knižnice v Martine. Cieľom súťažnej prehliadky
bolo ukázať a zhodnotiť prácu detských knihovníkov so svojimi čitateľmi formou živých podujatí s detským publikom a
knihovníckou verejnosťou ako divákmi. Prehliadka slúžila ako
vzdelávacie podujatie detských knihovníkov a jej nesúťažnou
súčasťou boli odborné workshopy. Do súťaže sa úspešne
zapojili pracovníčky oddelenia
pre deti a mládež Verejnej
knižnice M. Rešetku v Trenčíne
Petra Motyčková a Ľubica
Damíková, ktoré svojím podujatím „Imidž je nanič“,
s príbehom medziľudských vzťahov, zaujali porotu a prítomné
publikum a prá-vom získali najvyššie ocenenie víťaza.
Trenčianske noviny 15.10.2012
pomocná evidencia 620/3/2012
Dňa 16. októbra 2012 sa uskutočnila vernisáž 49. ročníka
tvorivej fotoskupiny „MÉTA“ v knižničných priestoroch Posádkového klubu. Úvod patril žiakom Zuzke
a Barborke Lukáčovým a Petrovi Vaskovi zo
Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v
Trenčíne interpretáciou skladieb hudobných
skladateľov.
Prítomných vystavujúcich a návštevníkov privítal a pozdravil riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený. Vystavujúcich fotografov predstavil jeden
z vystavujúcich Ing. Július Kákoš:
- vystavujúca Anna Marušincová vystavuje druhýkrát
a prezentuje sa peknými fotografiami zasneženého Trenčianskeho hradu;
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- vystavujúci Vladimír Hrnčiar sa dlhodobo venuje makrofotografii;
- vystavujúci Ing. Juraj
Kákoš sa vrátil k svojím
pôvodným objektom fotografie, ku kvetinkám;
- vystavujúci Ing. Jozef Poláček predkladá dokumentačné fotografie z miest,
ktoré so svojou manželkou
navštívil;
- vystavujúci Ing. Ján Tluka jeho doménou je komorno výtvarné stvárnenie fotografie, vychádzajúce z makrofotografie ;
- vystavujúci Jíří Tomis žijúci v Starej Turej v minulosti
približoval život námorníka a dnes, keď
vymenil život námorníka za suchozemca vo svojich fotografiách sa zameriava na krajinu;
vystavujúci Michal Banyaš sa predstavuje krajinárskymi motívmi a architektúrou Bojnického
zámku;
- vystavujúci Jaroslav Matejček približuje svojou tvorbou
farebnými krajinárskymi fotografiami;
vlastné poznámky
Vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa uskutočnila dňa 19. októbra 2012 vernisáž výstavy troch umelcov Ilju Holešovského, Gabriely
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Gaspárovej – Illéšovej a Eduarda Ovčáčeka. Po privítaní
a predstavení vystavujúcich
umelcov
riaditeľkou Galérie
M. A. Bazovského
PhDr. Danicou Lovíškovou
v kultúrnom programe vystúpila študentka spevu Vysokej školy muzických
umení v Bratislave Lucia Komorovská skladbou od Kajetána
Donitzetiho za doprovodu klavíristky Milici Ilčíkovej zo Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne.
Keramikár Ilja Holešovský predstavil svojou výstavou pod
názvom „Sonda do ateliéru“ výber svojej najnovšej ateliérovej tvorby. Ilja Holešovský
má veľké skúsenosti v oblasti
úžitkovej keramiky a keramického dizajnu. Princípy
rozmnožiteľnosti a opakovania využíva aj vo svojej voľnej tvorbe, v ktorej sú momenty sériovosti a variability
zastúpené rôznymi spôsobmi. Z odliatkov predmetov zostavuje jednak objekty, blízke pop-artovej estetike, v ktorých originál má pôvod v každodennej realite.
Aj skupiny figúr, ktorým sa opakovane venuje, vychádzajú z technicky
rozmnožiteľného vzoru či prototypu.
Ich variácie a posuny vznikajú drobnými zásahmi. Práve jeden z prínosov Holešovského do slovenskej
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keramiky spočíva v spájaní technicko-priemyselných postupov
s individuálnym dotvorením vo forme autorského komentára.
Aktuálna výstava predstavuje niekoľko sérií, ako sú športové
zátišia, modelované figurálne skupiny, keramické kresby
i maľby na klasické témy. Časť vstavených diel vznikla na
medzinárodnom keramickom sympóziu v Lučenci - Kalinove.
Nehlučne meditatívne a poeticky pôsobivé diela, ktoré
pomenovala sochárka Gabriela Gáspárová – Illéšová
„Frekvencia ticha“ sú zatavené do neveľkých kovových
objektov, medailí, plakiet a reliéfov z bronzu, cínu a hydronália. Viac ako vonkajšími
rozmermi, vynikajú vnútornou
myšlienkovou presvedčivosťou, jemnou modeláciou a precíznym akcentovaním rozmanitých podôb ľudského i živočíšneho sveta. Autorka pri práci uplatňuje techniku odlievania
zo strateného vosku, čo jej umožňuje venovať sa detailom ,
ktoré tvoria primárnu a významnú črtu jej neprehliadnuteľného výtvarného prejavu. Ich opakovaním a zmnožovaním do
nových variant, súvislostí a sérií, znásobuje ich a zdôrazňuje
silu svojho umeleckého zámeru. Reflexiou citových prežívaní,
dojmov a osobných pocitov, tvorí vlastný intímny svet, do ktorého v metaforách a symboloch ukrýva svoje tajomstvá, spomienky, zážitky, túžby, sklamania, ťaživé myšlienky a sny. Je
to tichý, krehký duchovný svet, v ktorom možno nájsť priestor
pre meditáciu. Je to svet, v ktorom je paradoxne frekvencia
ticha s každým detailom i každým ďalším dielom mimoriadne
intenzívna a hmatateľná. Mnohé, z jej takmer miniatúrnych
objektov pôsobia ako meditačné kamene, ktoré svojou sugestívnou silou napĺňajú priestor novou, očistnou energiou.
V kontexte viac ako tridsaťročného vývoja sochárskej tvorby
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Gabriely Gáspárovej – Illéšovej, môžeme hovoriť o postupnom rozkrývaní prostého životného príbehu zataveného do
kovovej matérie. V symbolickej symbióze živočíšneho i ľudského sveta sa akoby v zábleskoch poznania prelínajú zamenia a odkazy, spomienky z minulosti, skúsenosti zo súčasnosti,
i nádeje a túžby do budúcnosti. V raných dielach z konca 70tych a začiatku 80-tych rokov autorka vytvára sériu reliéfov
radostného a hravého sveta detí, ako paralelu so svojou rolou
matky „V začarovanom kruhu 1. – 7.“, „Svet je môj“, „Zo života mojej dcéry“, „Kukučky“, „Žabky“. Portrétne umenie
rozvinula v bronzových reliéfoch sochárov v „Cykle Sochári
1. – 5.“ i v portréte svojho profesora Rudolfa Pribiša „Každý
deň človek“. Jej sugestívne, majstrovsky zvládnuté autoportréty nesú v sebe hĺbku ľudského poznania a pokory „Pre
Všetkých o Ničom, „Cyklus – Pohoda - Nehovoriť, Nevidieť,
Nepočuť“. Významnú úlohu v jej sochárskej tvorbe zohrávajú
sny, ktoré zviditeľnila v „Sny 1.“, „Vo sne vidieť“. Pod poetickým povrchom diel sa odohrávajú smutné obrazy, ťaživé
spomienky či objavujú sa desivé znamenia. Vo vzájomnom
prepájaní ich zaklína do vlastných symbolov nefiguratívneho,
ľudského a živočíšneho sveta ako netopiere, ropuchy, komáre,
mravce. V snahe o znásobenie výpovednej sily zobrazovaného
motívu, sa autorka z plošnej hmoty dvojrozmerných plakiet
a reliéfov celkom prirodzene presúva do priestoru. Tam, jej,
o detaily ozvláštnené a zdynamizované sochárske kompozície
rozprávajú ďalšiu časť životného príbehu, zakomponovaného
do tajomstvami obostretých indícií, vnuknutí, či podobenstiev. Zo sústredenej a kompaktnej hmoty reliéfov i sochárskych objektov, často mimo ich plochu vystupujú fragmenty neživého i figurálneho a živočíšneho sveta - časti tiel ľudí i
živočíchov – rúk, nôh, krídiel, akoby v zúfalej snahe uniknúť,
zachrániť sa zo zovretia osudu. Autorka sa zamýšľa nad márnosťou materiálnosti života, nad úskaliami medziľudských
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vzťahov, ktoré ničia, ubližujú a v ktorých neschopnosť vzá
omnej komunikácie je varovaním pre budúcnosť. Tieto svoje
myšlienky zobrazila v dielach „Bezmocnosť 1. - 2.“, „Brány 1.
– 2., „Nebo – Peklo 1. – 4., „Sondy 1. – 2., „Živých zvolávam!“, „Vivos voco“ („Rýchle volanie“ 1. – 2.“). Svety ňou
stvorené neponesú nikdy stopy bezstarostných rajov. Je v nich
ukrytých mnoho krívd, ale aj priestoru pre odpustenie. Sú však
predovšetkým silným sochárskym výrazom, zhmotnením toho,
čo sa vynára zo spodných vôd duše. Hovoria o prežitej existencii a zmysle života. Pozoruhodnou a zaujímavou črtou jej
tvorivého procesu sú reliéfy vzájomne spájané a skladané do
priestoru. Tento postup umožňuje autorke viacnásobne vrstviť
a rozpohybovať statickú dvojrozmernosť pôvodnej témy do
ďalších variácií priestorových
sochárskych objektov a inštalácií „Relikviár leteckého veterána 1. – 2., „Zlatá brána ...?!“.
Tie tvoria ako reakciu na aktuálne zažité situácie, ale aj danú
atmosféru výstavného priestoru,
pre ktorý sú skladané. Odkrývanie tajných kódov v tichom svete
sochárskej
tvorby
Gabriely
Gáspárovej - Illéšovej prináša
Kompozícia so štvorcami
neočakávané poznania. Poznania o svete, kde duchovné rozjímania a ponory do vlastného vnútra prinášajú pokoj a úľavu.
V tomto snovom priestore svojich diel sa autorka cíti bezpečne
a isto, keď súčasný a nebezpečný svet neistoty zostáva vzdialený tam vonku. Jej sochársky presvedčivá tvorba má odozvu
aj v realizáciách pre architektúru a najmä v medailérskej tvorbe, za ktorú získala niekoľko domácich i medzinárodných
ocenení. Kvalitou výtvarného spracovania, ale predovšetkým
úprimnosťou emocionálneho prežívania a schopnosťou hlbo268

kého ľudského zainteresovania, má nepochybne svoje významné miesto v priestore súčasnej sochárskej scény na Slovensku.
Eduard Ovčáček nazval svoju výstavu „Premeny médií
1963 – 2012 a jeho výstava je venovaná významnému životnému jubileu 80. rokov. V rokoch
1957 až 1963 študoval na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Petra Matejku.
V roku 1962 študoval ako hosť u
profesora Antonína Kybala na Vysokej škole umeleckopriemyselnej
v Prahe. Grafika, maľba, prepaľoON – OFF – OLIT
vané koláže, plastika, vizuálna a
konkrétna poézia, lettristická fotografia, akcie a inštalácie sú
médiá, ktoré preferuje jeho multimediálna tvorba. V roku
1959 vstupuje na slovenskú výtvarnú scénu a stáva sa spolu s
grafikom Milošom Urbáskom iniciátorom vzniku nezávislej
bratislavskej skupiny umelcov „Bratislavské konfrontácie“,
ktorá presadzovala abstraktné umenie - informel na Slovensku. V rokoch 1959 až 1968 sa sústavne venoval rozvíjaniu
techniky štrukturálnej a hĺbkotlačovej grafiky a štrukturálnej
maľby. Po vzniku „Klubu konkrétistov“ v roku 1967, ktorého
je spoluzakladateľom, sa začal programovo venovať serigrafiám a dreveným polychromovaným priestorovým formám,
ktoré označuje termínom „architektony”. V serigrafiách
uplatňuje v kontexte písma a staronových znakov racionálne
stanoviská a postupy. Výtvarnú variabilitu serigrafie rozšíril
predovšetkým v posledných rokoch v súvislosti s počítačovou
technikou. Intezívnejšie se začal zaoberať tiež instaláciami a
akciami s ohnivými lanami, kde preferuje staronové znaky a
geometrické aspekty. Zúčastnil sa množstva medzinárodných
výstav a sympózií. Organizuje workshopy serigrafie na pôde
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Ostravskej univerzity. Po prvýkrát samostatne vystavoval v
Galérii na Karlovom námestí v Prahe v roku 1966. Získal
mnoho ocenení v odbore voľnej grafiky doma i v cudzine. Z
posledných rokov to bola najmä Grand Prix hlavného mesta
Prahy v 1. ročníku medzinárodného trienále grafiky „InterKontakt-Grafik“, Praha - Krakov v roku 1995, ďalej 1. cena
mesta Namur v Belgicku na medzinárodnej výstave pri príležitosti 100. výročia úmrtia Féliciena Ropsa v roku 1998. Za rok
1998 získava v Prahe prestížnu cenu Vladimíra Boudníka za
významný prínos tradícii českého
grafického umenia, výnimočné
dielo a experimentátorstvo. Bol
signatárom „Charty 77“. Je členom
združenia českých umelcov a grafikov „Hollar“ a spolku „Umelecká beseda“ v Prahe. Eduard Ovčáček sa venuje i pedagogickej činnosti. Od roku 1963 až do okupáDrevený reliéf
cie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 učil grafické techniky na Palackého univerzite v Olomouci. V súčasnej dobe je profesorom
na Ostravskej univerzite, kde na Fakulte umení vedie Katedru
grafiky a kresby.
www.gmab.sk 19.10.2012
pomocná evidencia 640/1/2012
Dvanásť dievčat z Trenčína a okolia súťažilo o korunku a
titul 9. ročníka Miss Trenčín 2012 v sobotu 27. októbra 2012
v Posádkovom klube Trenčíne. Ako pripomenul moderátor
večera Peter Pinďo Lengyel, je to najstaršia regionálna súťaž
krásy na Slovensku. Odborná porota udelila v slávnostný večer šesť titulov.
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Kritériom v rozhodovaní bola nielen krása ale aj inteligencia. Dievčatá mali možnosť porotu zaujať v rozhovore s moderátorom, pri promenáde v plavkách a prehliadkou na móle.
Po rozhodnutí poroty titul Miss Trenčín 2012 získala súťažiaca s číslom 1. Lucia Markovská. Ako víťazku ju tipovali
aj ostatné dievčatá, jej súťažné číslo často znelo aj od divákov.
Počas celého programu
svietil
v
hľadisku
transparent s nápisom
Lucia naša Miss. Sama
Lucia však s titulom
nepočítala.
„Vôbec
som to nečakala, skôr
som tipovala iné dievčatá,“ povedala Lucia
zľava-Lívia Folvarčíková 2. vicemiss, Lucia Markovská Miss Trenčín 2012,
krátko po finále. PriAlexandra Matysová 1. vicemiss
hlásiť sa do súťaže o kráľovnú krásy sa rozhodla potom, ako
ju posmelil priateľ a rodina. Na celej súťaži sa jej najviac páčili, ako aj ostatným dievčatám, výborná atmosféra a kolektív,
ktorý sa z nich počas príprav na finále stal. O kariére modelky
zatiaľ nepremýšľala, ako povedala, to sa všetko ešte uvidí. Zatiaľ študuje na Obchodnej akadémii v Trenčíne a chystá sa
pravdepodobne na Masarykovu univerzitu do Brna.
Ocenenie prvej vicemiss prisúdila porota slečne s číslom 7.
Alexandre Matysovej. Rovnako ako víťazka, ani ona s titulom nepočítala. „Cítim sa veľmi dobre, aj som si poplakala,“
prezradila. Do súťaže ju prihlásila sestra, ktorá sama bola pred
tromi rokmi vo finále. Tiež študuje na obchodnej akadémii a
plánuje pokračovať na vysokej škole. Ak sa objavia pracovné
príležitosti v oblasti modelingu, rada sa toho chytí a bude pokračovať v tejto oblasti.
Tretie miesto a titul druhej vicemiss prisúdila porota súťažiacej s číslom 2. Lívii Folvarčíkovej. Po vyhlásení výsled271

kov súťaže povedala dojatá – „som šťastná a ďakujem rodine
za podporu, boli úplne super.“ Do súťaže išla spolu s kamarátkou a že sa nechala prehovoriť teraz vôbec neľutuje.
„Úprimne som to vôbec nečakala, som milo prekvapená,“ prezradila.
Okrem troch hlavných titulov rozdali na finálovom večere
aj ďalšie ocenenia, a to „Miss fotogenic“, „Miss MY“, ktorú
zvolili čitatelia nášho týždenníka MY Trenčianske noviny a
„Miss sympatia“, ktorú vyberali diváci Trenčianskej televízie. O „Miss fotogenic“ rozhodol fotograf Jozef Ševčík, ktorý
nafotil portréty dievčat. Tento rok sa rozhodol pre Adrianu
Pevnú súťažiacu s číslom 4. Diváci televízie sa tento rok
zhodli s porotou a vybrali Luciu Markovskú za „Miss sympatia“. Čitatelia Trenčianskych novín poslali najviac hlasov Michaele Čačíkovej z Bošáce. Aj ju toto víťazstvo prekvapilo,
ako povedala, hlasovali všetci kamaráti, rodina a možno aj susedia. „Do súťaže ma prihlásila spolužiačka. Tak som si povedala, že to vyskúšam. A oplatilo sa. Bola tu úžasná atmosféra,
skvelí ľudia, aj s babami sme si veľmi rozumeli,“ povedala
Michaela. Lucia si titul Miss Trenčín podľa nej zaslúži, spolu
s ďalšími dievčatami ju aj od začiatku na víťazku tipovali.
www.sme.sk 28. 10. 2012
pomocná evidencia 641/1/2012
Dňa 9. novembra 2012 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček v obradnej miestnosti Mestského úradu
v Trenčíne dvadsaťšesť slovenských spisovateľov, ktorý sa v Trenčíne zúčastnili pri slávnostnom udeľovaní národnej ceny za literatúru faktu – „Ceny Vojtecha Zamarovského“
v Galérii M. A. Bazovského. Primátor vo svojom príhovore povedal, že stretnúť sa s ľuďmi, ktorí majú taký
Boží dar, že môžu písať svoje myšlienky na papier a tým obo272

hacovať mnohé generácie o mnohé myšlienky, pomáhať a
vzdelávať. Je to výnimočná vec, ale máte častokrát pocit, že
nie je ocenená, ako by si zaslúžila. Vy nie ste ľudia, ktorí si
potrpia na nejaké ovácie, medializácie. Dôležité je to, že to, čo
po vás zostane po dlhé roky. Trenčín je historické mesto a my
veľmi strážime nápis na
hradnej skale, ktorý je po
dvoch rekonštrukcie hotela znova sprístupnený.
„Som rád, že v čase dnešnej udalosti ho budete
môcť uvidieť v plnej kráse. Je to naša pýcha“. Naše mesto Trenčíne je pretkané osobnosťami a jednou z nich je aj Vojtech Zamarovský,
ktorému bolo za jeho celoživotné dielo priznané ako jedinému
občanovi Trenčína „Čestné občianstvo mesta Trenčín“. „Som
rád, že dnes prišiel so spisovateľmi do Trenčína exprezident
Rudolf Schuster, na ktorého
si veľmi dobre spomínať
z mojej návštevy v Košiciach.“ Záverom primátor
dodal, že ako spomienku
z ich návštevy v Trenčíne sa
zapíšu do pamätnej knihy
Mesta Trenčín a každý
z nich dostane ako dar prvý diel monografie o Trenčíne. Ako
prvý sa zapísal do pamätnej knihy exprezident Rudolf Schuster a potom ostatní prítomní spisovatelia.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 666/1/2012
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Dňa 9. novembra 2012 sa uskutočnilo v Galérii M. A. Bazovského slávnostné udeľovanie národnej ceny za literatúru
faktu – „Ceny Vojtecha Zamarovského“ za účasti dvadsiatich šiestich spisovateľov
a početnej
účasti trenčianskej
verejnosti. Začiatok
podujatia patril kultúrnemu programu,
v ktorom úvodnou
skladbou „Meditácia“ z opery Tainis
vystúpil huslista Ján
Vindiš za doprovodu Mgr. art. Samuela Bánovca. Potom sa
ďalší program odvíjal v réžii moderátorskej dvojice Martiny
Kacinovej s Jurajom Kvasnicom, keď privítali exprezidenta
Dr. h. c. Ing. Rudolfa Schustera, Mgr. Magdalénu Ševčíkovú z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, primátora
Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka a predsedu Klubu
spisovateľov literatúry faktu prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
a ostatných prítomných.
Udeľovanie národnej ceny za literatúru faktu – „Ceny Vojtecha Zamarovského“ sa uskutočnilo po Bratislave, Budmericiach, Pezinku, Banskej Štiavnici a dnes v Trenčíne. Prítomných v mene jedného z organizátorov podprimátor Mgr. R. Rybníček
ujatia pozdravil primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Vo svojom príhovore konštatoval, že dnes sa po prvý
raz odovzdáva v meste, ktoré Vojtech Zamarovský tak miloval. Vy spisovatelia ste majstrami slova, ktorí pracujete
s vedeckými faktami s údajmi a osobnými zážitkami. Jedným
z veľkých zážitkov Vojtecha Zamarovského bolo aj to, keď ho
jeho otec zaviedol k hradnej skale a ukázal mu historický rím274

sky nápis, na ktorý sme tu v Trenčíne všetci hrdí. Zrejme toto
bolo jedno z inšpirácií Vojtecha Zamarovského, aby začal dávať svoje poznatky na papier. Jeho priatelia založili Klub Vojtecha Zamarovského v Trenčíne, v neďalekých Zamarovciach
má svoje múzeum a v roku 1994 mu Mesto Trenčín udelilo titul „Čestný občan mesta Trenčín“. Osobitne zvýraznil, že
mesto Trenčín je na svojho rodáka veľmi hrdé.
Na príhovor primátora nadviazal predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., ktorého
teší najmä to, že od roku 1999 každým rokom
bez prerušenia sa najlepším spisovateľom literatúry faktu odovzdávajú národné ceny
pomenované po veľkom Trenčanovi Vojtechovi Zamarovskom.
Vyvrcholenie
slávnostného
večera
nastalo
zhodnotením prvého
tohoročného
prof. PhDr. J. Vladár preberá ocenenie Cenu V. Zamarovského
oceneného národnou cenou literatúry faktu spisovateľa Romana
Kaliského, spisovateľom Jánom Čomajom prof. PhDr. J. Vladár
a druhého tohoročného oceneného národnou cenou literatúry
faktu spisovateľa prof. PhDr. Jozefa Vladára, DrSc. spisovateľom Fedorom Mikovičom s následným odovzdaním ocenenia predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu prof.
PhDr. Jozefom Leikertom, DrSc. a primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom v neprítomnosti Romana
Kaliského jeho dcéram, pretože zlý zdravotný stav mu neumožnil si cenu prevziať osobne a prof. PhDr. Jozefovi Vladárovi, DrSc.
Na záver podujatia vystúpil známy trenčiansky umelec gitarista Jerguš Oravec.
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vlastné poznámky
pomocná evidencia 667/1/2012
V nedeľu dňa 11. novembra 2012 pripravilo Mesto Trenčín
v spolupráci s Klubom priateľov vážnej hudby záverečný koncert Trenčianskej hudobnej jesene. Išlo zároveň o zavŕšenie
cyklu podujatí venovaných šesťstému výročiu udelenia kráľovských výsad mestu Trenčín.
Operný spevák Martin Babjak, husľový majster Peter
Michalica, profesor hudobného umenia a klavirista Daniel
Buranovský boli hosťami záverečného koncertu hudobného
festivalu „Trenčianska hudobná jeseň 2012“. V komponovanom programe okrem nich vystúpili domáce hudobné telesá
– „Musica Poetica“, „Komorný orchester mesta Trenčín“,
„Trenčiansky spevácky zbor“ a „Žiacky orchester Dolsband Základnej umeleckej školy Karola Pádivého“.
Slobodným kráľovským mestom sa Trenčín stal v roku
1412. Žigmund Luxeburský mu udelil výsady, ktoré ho zaradili medzi významné mestá Uhorského kráľovstva. Udalosť si
Mesto Trenčín pripomínalo celý rok 2012, z nich treba spomenúť tieto podujatia : „Noc múzeí a galérií“, výtvarná literárna a multimediálna súťaž pre žiakov a študentov „Keby
som bol kráľom“, „Trenčianske historické slávností“ a „Kráľovské dni“ pri trenčianskej bráne.
Pri príležitosti šesťstého výročia udelenia výsad vydalo
Mesto Trenčín kašet, ktorým si občania mohli nechať opečiatkovať v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí
listy, pohľadnice alebo korešpondenčné lístky. Okrem toho
Mesto Trenčín vydalo v spolupráci s pobočkou Štátneho archívu v Trenčíne skladačku, ktorá textom a fotografiou dokumentovala písomné poklady Trenčína.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 661/1/2012
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Autor úspešných knižných publikácii o Slovensku Ján Lacika prezentoval dňa 13. novembra 2012 krásy našej krajiny.
Prírodné dejiny slovenského územia podporil aj originálnymi
fotografiami.
Ján Lacika je významným geografom. Trenčania ho poznajú z publikácii ako „1000 zaujímavostí Slovenska“ či „700
hradov a zámkov“. Má veľmi rád Slovensko, jeho prírodné
krásy a kultúrne pamiatky. „Vyštudoval som geografiu a tá mi
poskytla zázemie na to, aby som poznával krajinu, lebo táto
veda je o poznávaní krajiny,“ povedal Lacika. Fotografie a
texty do svojich publikácii si zabezpečuje sám. „Najradšej
mám fotografovanie, písanie si nechávam na zimné obdobie,
keď mám na to náladu.“
Prednášku s názvom „Prírodné dejiny Slovenska“ mal zameranú na neživé krásy nášho kraja. „Prednášku som zameral
na neživú prírodu, keďže som geograf a venujem sa geomorfológii, teda náuke o zemských tvaroch. Prezentoval som to, čo
by mali aj Trenčania o Slovensku poznať, čiže genézu pohorí
hôr kotlín, nížin, dolín travertínových kôp, sopiek. Slovensko
je veľmi dobrý koncentrát prírodných krás.“ Do Trenčína chodí Lacika veľmi rád i pre jeho pamiatky. „Toto mesto malo
významné osobnosti fotografovania ako napríklad Máriu Holoubkovú. Trenčín a jeho bohatú históriu mi priblížil aj môj
kamarát Ján Hanušin, ktorý zbiera staré pohľadnice. Cítim sa
tu dobre a veľmi rád sa sem opäť vrátim,“ hovorí Lacika.
Budúci rok by mala vyjsť aj publikácia zatiaľ s pracovným
názvom „52 víkendov na Slovensku“, ktorou chce informovať
návštevníka, ktorý sa ubytuje v Trenčíne, o pamiatkach
a podujatiach, ktoré môžu počas víkendu navštíviť, uzavrel
Lacika.
www.sme.sk 25.11.2012
pomocná evidencia 705/1/2012
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Dňa 14. novembra 2012 sa uskutočnilo na Obvodnom úrade v Trenčíne seminárne stretnutie pracovníkov kultúry
a stredoškolskej mládeže pri príležitosti a prehliadka výstavy
venovanej lyrikovi národnej fotografie Pavlovi Socháňovi. Išlo o
výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice a Slovenského národného múzea zrealizovaný pri príležitosti
150. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia Pavla Socháňa.
Po otvorení seminára riaditeľom Trenčianskeho osvetového
strediska v Trenčíne Mgr. Vladimírom Zvaleným a privítaní
prítomných zoznámil o živote Pavla Socháňa doc. PaedDr.
Pavol Parenička, CSc. Vo svojom príhovore povedal, že na
Obvodnom úrade v Trenčíne už po piaty raz prezentuje Slovenská národná knižnica a Slovenské národné múzeum svoj
výstavný projekt, ktorým priblížili život významných slovenských kultúrnych dejateľov. Týmito projektmi sa sleduje priblížiť Slovensku ľudí,
ktorí nie sú všeobecne známy, ale pre jeho
vývoj v kultúrno-spoločenskej oblasti vykonali veľa. Práve toto je dôvod, prečo
predkladáme tento projekt, ktorý sa dotýka
osobnosti Pavla Socháňa. Pavol Socháň doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.
položil základy modernej slovenskej fotografie, národopisu
a etnografie a nie ako sa hovorilo, že toto miesto patrí Karolovi Plickovi. Z výskumu je jednoznačne potvrdené, že toto
miesto zaslúžene patrí Pavlovi Socháňovi. Pavol Socháň prestal s fotografovaním v roku 1913, kedy musel emigrovať
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z Uhorska do USA a Karol Plicka začal s fotografovaním na
Slovensku v roku 1924, čo je značný časový posun. Jeho život
bol naplnený mimoriadnymi činmi a kreavitou, ale aj vlastenectvom, ktoré sa prejavilo počas emigrácie v USA, keď sa
zapojil do procesu za vznik Československej republiky.
Premiéra tejto výstavy sa uskutočnila v októbri 2011 v jeho
rodisku v Liptovskom Mikuláši. Potom pokračovala v Slovenskom národnom múzeu v Martine, v Slovenskom národnom
múzeu v Bratislave a naposledy v Múzeu národnostných menšín v Prahe.
Treba zvýrazniť, že Pavol Socháň mal isté väzby na Trenčín a jeho okolie, ktorý boli jeho vďačným objektom, najmä
ľudové odievanie, zvyky
a tradície, čo možno vidieť na dnes otvorenej
výstave v Trenčíne.
Fotografovanie bolo
súčasťou jeho etnografického výskumu, keď
textové časti doplnil fotografiou. Pavol Socháň
bol prvým profesionálnym fotografom, keď viac ako dvadsať
rokov vlastnil v Martin fotografický ateliér. V tomto roku sa
oslavovalo 120. výročie založenia slovenského spolku Detvan
v Prahe, ktorý združoval slovenských študentov študujúcich
v Prahe a ktorí sa neskôr vyprofilovali na výrazné osobnosti
slovenskej politiky, vedy, kultúry, literatúry a umenia. Z nich
možno spomenúť Kukučína, Jégeho, Krasku, Tajovského ai
samotného Socháňa, ktorý bol zakladateľom tohto spolku
a tvorcom jeho stanov.
Objektom jeho fotografovania bola krajina, architektúra,
folklór, sociálna fotografia a portréty. Fotografii sa snažil vložiť emóciu.
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Po prednáške doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. otvoril
Mgr. Peter Cabadaj výstavu „Pavol Socháň – lyrik národopisnej fotografie“.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 668/1/2012
Dňa 16. novembra 2012 sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Michala Rešetku vyhodnotenie jubilejného 20. ročníka súťaže pôvodnej literárnej tvorby v próze a poézii „Studňa sa
tajne s dažďom zhovára“. Podujatie otvorila zástupkyňa riaditeľky Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mária
Špániková, privítala členov odbornej poroty spisovateľa Jaroslava Rezníka, spisovateľku Ing. Margitu Ivaničkovú, básnika Jána
Maršálka, vedúcu odboru
kultúry
Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing.
Martu Šajbidorovú, viceprimátora Mesta Trenzľava – J. Rezník, Ing. M. Ivaničková, Ján Maršálek
čín JUDr. Rastislava
Kudlu. Potom sa program podujatia uberal speváckym vystúpením Dominiky Palákovej v korepetícii Milici Ilčíkovej.
Život literáta pátra Jozefa Braneckého
spojeného s touto súťažou priblížila
Mgr. Marta Halečková, ktorý sa od
roku 1917 stal Trenčanom a toto mesto
sa stalo miestom jeho plodného života.
Zaslúžil sa o ekumenickú spoluprácu
medzi cirkvami. Uplynulých dvadsať
rokov súťaže Jozefa Braneckého
zhodnotila členka poroty spisovateľka
Ing. Margita Ivaničková a súčasne odovzdala pozdravný list
280

organizátorom súťaže prezidenta Slovenskej republiky Ivana
Gašparoviča. Na jej slová nadviazal predseda hodnotiacej poroty Jaroslav Rezník, keď všeobecne zhodnotil súťažné diela.
Okrem toho povedal, že rád by odovzdal členstvo v porote
mladším literátom, aby priniesli nové pohľady pri hodnotení
literárnych diel. Janka Poláková zhodnotila 20. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého v číselných údajoch. Do súťaže sa zapojilo 39 autorov, ktorí predložili celkom 122 prác,
z toho z poézie 17 autorov a z prózy 22 autorov. Podujatie vyvrcholilo ocenením najlepších autorov vo všetkých súťažných
vekových kategóriách.
1. kategória poézia :
1. cena Kristína Ondrkálová, Melčice
2. cena Erika Švančárková, Trenčín
3. cena Alžbeta Švančarová, Nemšová
cena Matice slovenskej Karin Holotová, Trenčín
cena Matice slovenskej Mária Anna Krupková, Trenčín
2. kategória poézia :
1. Andrea Trusková, Trenčín
2. Mária Hanová, Trenčín
3. Lucia Mináriková, Trenčín
cena Matice slovenskej Elemír Beďatš, Trenč. Mitice
cena Matice slovenskej Emília Bátovská,
cena Matice slovenskej Marta Malániková-Lúčna, Trenčín
cena Verejnej knižnice M. Rešetku Elena Vavrušová, Horné
Srnie
1. kategória próza :
1. Anna Mihálová, Trenčín
2. Monika Dúžeková, Trenčín
3. Alžbeta Hrádocká, Trenčín
cena Matice slovenskej: Radka Križanová, Trenčín
cena Verejnej knižnice M. Rešetku: Alžbeta Švančarová,
Nemšová
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2. kategória poézia :
1. Peter Valášek, Považská Bystrica
2. Dušan Láznička, Trenčín
3. Jaroslav Janečka, Trenčín
cena odboru kultúry TSK: Jozef Páleník, Svinná
cena odboru kultúry TSK: Pavol Strechay, Nové Mesto n/V.
cena primátora Mesta Trenčín:
Anna Hrabalová, Trenčín,
Andrea Trusková, Trenčín,
Ružena Viskupičová, Trenčín
cena Mesto Trenčín a Matice slovenskej v Trenčíne:
Oľga Nemcová - Košecká, Trenčín
Lenka Kružlicová, Handlová
Helena Šteflovičová, Trenčín
cena primátora: Martin Lančarič, Trenčín
cena Európskej asociácie miest mieru:
Jana Judinyová, Trnava
vlastné poznámky
pomocná evidencia 706/1/2012
Mesto Trenčín si výročie „Nežnej revolúcie“ pripomenulo
dvomi výstavami. V Mierovom námestí od 16. novembra
2012 bola nainštalovaná výstava „Dve tváre socializmu“ a v
Mestskej veži bola nainštalovaná výstava „November 89“.
Prvá výstava priblížila titulné strany novín Pravda
a Práca z rokov 1948 –
1969 a vtipy, ktoré v tom
čase kolovali ústnym podaním. „Na zlé veci radi
zabúdame,“ hovorí autorka koncepcie výstavy Ing.
Jana Sedláčková. „Zabúvystavené exponáty na Mierovom námestí
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dame, že sme hovorili inak na ulici, ale úplne inak doma, že
sme sa v súkromí dusili smiechom na vtipoch o zlatú mrežu.
V robote sme si dovolili povedať ich len najlepším kamarátom. Povinne sme chodili s heslami do prvomájových sprievodov a počas nich sme sa vysmievali z funkcionárov, ktorí stáli
na tribúnach. Dnes spomíname s nostalgiou na žuvačky Pedro,
ruskú zmrzlinu, BB puding, hodinky Prim, malinovky vo vrecúškach. Naša pamäť vyzmizíkovala rady na banány, toaletný
papier či ryžu. Zostali len letmé spomienky na to, čo sme mali
radi.“ Ľudia vo veku nad 35 rokov zrejme nebudú potrebovať
k výstave žiadne vysvetľovanie a dobre sa zasmejú nad dávno
zabudnutými „fórmy“. Pre mladších môžu byť tieto staré noviny a žarty príležitosťou pozastaviť sa nad tým, aká bola doba socializmu absurdná a dvojtvárna. Vtipy poskytol trenčiansky humorista Willy Weber. Spomienku na časy socializmu
pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci s Ústavom pamäti národa.
Druhá výstava pod názvom „November 89“
pripomína najdôležitejšie udalosti z Nežnej revolúcie umiestnenej v Mestskej veži. Túto výstavu
otvoril primátor Mesta Trenčín Mgr. Richar
Rybníček, ktorý vo svojom príhovore povedal,
že dnes spomíname na 17. november, ktorý umožnil všetkým
občanom Československa žiť slobodne. Dnes sme sa tu stretli
preto, aby sme prostredníctvom tejto výstavy pripomenuli tie
nezabudnuteľné chvíle, keď sa začali písať nové
dejiny. Pred druhým rečníkom vystúpil recitátor
Ing. Jozef Kohút recitáciou básne Rudolfa Dobiáša „Litánie k slobode“. Potom vystúpil riaditeľ Ústavu pamäti národa Branislav Pánis, ktorý charakterizoval toto obdobie obdobím slobody. Táto výstava bola pripravená v roku 2009 k 20.výročiu Nežnej revolúcie
a bola sprístupnená v tomto období v Berlíne a v Taliansku.
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Pre informáciu uviedol, že ústav pripravuje spomienkovú výstavu pri príležitosti 25. výročia „Sviečkovej manifestácie“
z roku 1988. Na 13-tich paneloch mohli návštevníci možnosť
zoznámiť sa so situáciou v roku
1989 z medzinárodného aj vnútropolitického hľadiska. Fotografie dopĺňajú plagáty, výzvy, ale
aj karikatúry, ktoré vystihovali
nálady obyvateľstva.
www.trencin.sk 16.11.2012
pomocná evidencia 681/1/2012
Dlho očakávaná a slávnostná udalosť sa uskutočnila dňa
20. novembra 2012 na Jaselskej ulici
v Trenčíne, keď predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH za prítomnosti riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Buzalku a ďalších vedúcich pracovníMUDr. Pavol Sedláček, MPH
kov úradu prestrihol zelenú stuhu na dverách vstupu do Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorú tak oficiálne
otvoril pre čitateľov celého kraja.
Verejná
knižnica
počas svojej 87-ročnej
histórie prešla mnohými zmenami a sídlila
na mnohých miestach v
Trenčíne. Jej zrod sa
datuje dňa 14. februára
1925, kedy bola otvorená ako Mestská knižnica v Trenčíne. Disponovala fondom 400 zväzkov kníh a síd284

lila v budove Štátnej ľudovej školy na Ulici Slobody, (dnes na
Ulici 1. mája). O tejto významnej spoločenskej udalosti podrobne informoval týždenník Trenčan z 21. februára 1925.
Knižnica sa stále rozrastala a viackrát menila svoju adresu.
Počas druhej svetovej vojny sa presťahovala do prístavby
okresného súdu, avšak s príchodom východného frontu musela
uvoľniť priestory a pozastaviť činnosť. Dočasný azyl našla v
budove starej železničnej stanice. V roku 1950 sa knižnica
presťahovala do prvého
samostatného knižničného objektu na Jaselskej
ul. kde poskytovala svoje služby do roku 1978,
kedy sa presťahovala do
bývalej budovy Okresného národného výboru
na Námestí SNP. V budove sídlila spolu so Základnou umeleckou školou až do 8. novembra 2012, kedy bola odovzdaná jej vlastníkovi - Mestu Trenčín.
Knižnica nemenila len svoje sídlo, ale zmeny v územnosprávnom a tiež politickom usporiadaní Slovenskej republiky,
ktoré bezprostredne vplývali na jej činnosť a aj pôsobnosť.
Pôvodná Mestská knižnica v Trenčíne bola najprv reorganizovaná na okresnú ľudovú knižnicu, neskôr, na základe dosahovaných výsledkov, sa stala v roku 1968 krajskou knižnicou s metodickou pôsobnosťou vo vtedajšom Západoslovenskom kraji. Krajskú pôsobnosť má s nepatrnými preKnihy sa dostali do nových regálov na novom mieste
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stávkami dodnes. V roku 1994 do jej názvu pribudlo meno
významného, bernolákovsky orientovaného vzdelanca Michala Rešetku. Od roku 2002 spadá Verejná knižnica Michala Rešetku do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Keďže budova na Námestí SNP nebola podľa vyjadrenia
odborníkov pre knižnicu vyhovujúca po statickej stránke,
Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol pre potreby knižnice odkúpiť za 1,33 milióna
eúr aj s pozemkom pôvodnú budovu na Jaselskej ulici.
Už v júni 2011 sa začali
prípravné práce na sťahovanie knižnice. Trenčiansky samosprávny kraj poskytol vo vlastnej budove
priestor, v ktorom vybudovala depozit viazaných ročníkov periodík a staršej študijnej literatúry. Vzápätí, z dôvodu vypovedania zmlúv o podnájme
musela knižnica, s pomocou Trenčianskeho samosprávneho
kraja zabezpečiť priestory a v rýchlom slede presťahovať pobočky v Opatovej a na Dlhých Honoch, ktoré by už v súčasnosti nejestvovali. Na prelome r. 2011/2012 sa stala hlavným
sídlom Verejnej knižnice Michala Rešetku
budova na Hasičskej
ulici, kam sa po čiastočnej úprave a reorganizácii tam jestvujúcich
pracovísk presťahovali
riaditeľstvo, hospodársko-správne, metodické
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a oddelenie akvizície a spracovania knižných fondov.
Od 17. septembra 2012 začala knižnica realizovať najnáročnejšiu etapu a to sťahovanie oddelení pre dospelých čitateľov z Námestia SNP na Jaselskú ul. Predchádzalo tomu viacero etáp odborných knihovníckych a tech-nicko-manuálnych
prípravných prác. Pracovníci vyložili do 3.000 banánových
škatúľ viac ako 170.000 knižničných dokumentov a následne
ich vložili v novom priestore opäť do 400 regálov, pri dôslednom dodržiavaní systematického uloženia. Presťahovalo sa
ostatné zariadenie, t.j. 23 osobných počítačov, elektronický
knižnično-informačný systém a pod.
Po náročnom sťahovaní boli oddelenia pre dospelých čitateľov (oddelenie odbornej literatúry, študovňa, beletria,
odd. bibliografie a regionálnej literatúry – Informačné
miesto Trenčianskeho samosprávneho kraja, beletria i
cudzojazyčná literatúra) na
Jaselskej ul. 2 znova sprístupnené verejnosti v obvyklých výpožičných hodinách
zástup. riad. VKMR Mária Špániková pre TA3
od stredy 21.novembra 2012.
Pri slávnostnom otvorení uviedol predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, že „najväčšou devízou knižnice sa stala skutočnosť, že čitateľom budeme poskytovať služby v nových, dôstojných, ale už našich
vlastných priestoroch. Určite budú všetci, tak ako ja milo prekvapení ich útulnosťou a účelnosťou. Verím, že sa tu budú čitatelia cítiť príjemne a radi sa sem budú vracať. Našim zámerom pre najbližšie obdobie bude vykonať úpravy nádvoria pre
uskutočňovanie komorných podujatí.“

287

Po otvorení a prezeraní obnovených priestorov sa vyjadrila
pre médiá vedúca útvaru služieb Verejnej knižnice Michala
Rešetku Mária Špániková, že „čitatelia, tak ako boli zvyknutí
využívať s jedným čitateľským preukazom knižničnoinformačné služby v čitárni, oddelenie literatúry pre deti a
mládež, hudobné oddelenie a internet pre verejnosť vo všetkých objektoch – na Hasičskej ul., v pobočkách na Juhu, Dlhých Honoch, Kubre a Opatovej.“ „Otvorené budú denne od
7,00 h do 19,00 h okrem stredy, kedy bude knižnica sprístupnená od 10,00 h do 19,00 h a v sobotu od 8,00 h do 13,00 h.“
www.tsk.sk 21.11.2012
pomocná evidencia 688/1/2012
Po oceňovaní pracovníkov, pôsobiacich v kultúre v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa dňa 28. novembra
2012 v Kongresovej sále na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné
oceňovanie kolektívov a jednotlivcov
z oblasti kultúry z okresov Trenčín,
Nové Mesto nad Váhom, Myjava
a Bánovce nad Bebravou za prítomnosti predsedu
Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol
Sedláček, MPH, riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimíra Zvaleného a vedúcej odboru kultúry
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marty Šajbidorovej. Začiatok slávnostného podvečera patril vystúpeniu speváckeho zboru „Hornosrňan“, ktorý zaspieval dve zborové
skladby „Materinská moja reč“ a „Aká si mi krásna“ za dirigovania Jozefa Polomského. Potom už podujatie otvorila Eva
Mišovičová z Mestského úradu v Trenčíne, ktorá privítala
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hostí a ocenených jednotlivcov a kolektívy. K prítomným sa
prihovoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo svojom príhovore povedal,
že je rád dnešnému stretnutiu ľudí, ktorí sa snažia podeliť so
všetkými so svojím umením, čím pomáhajú k udržiavaniu tradícii nášho regiónu. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí
kultúru odovzdajú vo svojom okolí, ale i za hranicami nášho
regiónu. Potom postupne odovzdával „Ďakovný list za osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja“
jedenástim pracovníkom a jednému
kolektívu, medzi
ktorými
z nášho
mesta Trenčín bol
ocenený dlhoročný kronikár mesta Mgr. Jozef Čery, ďalej
„Ďakovný list za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva
národa“ siedmim jednotlivcom a štyrom kolektívom. Okrem
toho boli ocenené štyri pracovníčky Verejnej knižnice Michala
Rešetku v Trenčíne, trom jednotlivcom a siedmim kolektívom bol udelený “Pamätný list Trenčianskeho osvetového
strediska za dlhoročné pôsobenie v kultúre.“ Kolektív pracovníkov Verejnej knižnice Michala
Rešetku v Trenčíne prevzal ocenenie za tvorivý čin roka, konkrétne za spracovanie tematiky
Dospievanie a problémy mladých
s tým súvisiace v beletrii pre mládež prostredníctvom zážitkového
čítania Imidž je nanič. Mimoriadnu cenu Národného osvetového
centra za celoživotnú prácu a zásluhy vo folklórnom hnutí
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prevzal organizačný vedúci súboru Družba z Trenčína Bohuslav Žitňan.
V kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor z Omšenia,
mladý heligonkár Ondrej Panák z Hornej Súče a speváci
z folklórnej skupiny Latovec z Dolnej Súče.
www.tsk.sk 29.11.2012
pomocná evidencia 725/1/2012
Dňa 30. novembra 2012 sa uskutočnila vo výstavnom priestore Trenčianskeho samosprávneho kraja
vernisáž súťažnej amatérskej fotografie „Fotografia pomedzia – Fotografia pomezí“.
Vernisáž otvoril riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený,
ktorý privítal privítal predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, zástupcu Klubu kultúry z Uherského Hradišťa Miroslava Potyku, súťažiacich fotografov a priaznivcov fotografovania.
Po otvorení vernisáže sa k prítomným prihovoril predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo svojom príhovore
uviedol, že „má radosť, keď sa zriaďovateľovi podarilo premeniť tieto administratívne priestory tak, aby dýchali kultúrou, keď sa im podarí dostať do týchto priestorov po fotografoch aj výtvarníkov“. Na
jeho príhovor nadviazal
Miroslav Potyka, ktorý
konštatoval, že tieto kontakty Zlínského a Trenčianskeho kraja aktivizované koncom šesťdesiatych rokoch minulého
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storočia, keď začalo pôsobiť v Trenčíne združenie fotografov
„Méta“ v Zlíne združenie fotografov „Impulz“. Kontakty fotografov sa uskutočňovali prostredníctvom kolektívnych
i autorských výstav, tvorčích dielní, seminárov, ktoré vyústili
v organizovaní fotosúťaže ôsmych okresov pod názvom „Fopo
8“. Nové štátoprávne usporiadanie prinieslo zrušenie okresov,
ale dobré kontakty zostali, čo prinieslo v rámci mikroprojektu
„Stretnutie – Setkání“ oprášiť súťaž amatérskych fotografov
„Fopo 2012“ – Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí pre
autorov zo Zlínskeho a Trenčianskeho kraja. Metodička Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Janka Masárová informovala, že do fotosúťaže zaslalo tridsaťtri autorov zaslalo
291 fotografií a 4 multimediálne prezentácie fotografií v troch
tematických kategóriách, z ktorých odborná porota vybrala na
výstavu 138 prác. Vyhodnotenie súťaže:
Tematická kategória – Príroda a krajina
a) skupina farebnej fotografie
1. cena František Novotný, Vsetína
2. cena Radoslav Motal, Osvětinany
2. cena Bedřich Randýsek, Vsetín
3. cena Július Kákoš, Trenčín
3. cena Jakub, Cíbik
3. cena Ján Vodička, Uherský Brod
b) skupina čiernobielej fotografie
1. cena František Novotný, Vsetín
2. cena Bedřich Randýsek, Vsetín
Tematická kategória – História
a) skupina farebnej fotografie
1. cena Ján Tluka, Trenčín
2. cena neudelená
3. cena Jaroslav Strnad, Uherské Hradište
b) skupina čiernobielej fotografie
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1. cena Libor Velan, Bystřice p/Lopeníkom
2. cena Martin Trčka, Lačnov
Tematická kategória – Tradície a kultúra
a) skupina farebnej fotografie
1. cena František Novotný, Vsetín
2. cena Martin Trčka, Lačnov
3. cena Zdeněk Zábranský, Uherský Brod
b) skupina čiernobielej fotografie
1. cena Martin Trčka, Lačnov
2. cena neudelená
3. cena Zdeněk Zábranský, Uherský Brod
c) skupina čiernobielej fotografie
cena František Novotný, Vsetín
vlastné poznámky
pomocná evidencia 727/1/2012
Projekciou filmu „Minister“, oceneného tromi filmovými cenami Cézar, bol otvorený v kine Metro v Trenčíne
dňa 30. novembra 2012 ďalší
už 9. ročník tradičného filmového podujatia Festival
francúzskych filmov.
Na otvorení festivalu, ktoré moderovala Eva Mišovičová
z Mesta Trenčín so študentkou Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne
Krajčovou sa zúčastnila delegácia francúzskeho mesta Gran
Gevrier vedeného jeho starostom Jean Boutrym, riaditeľom
Francúzskeho inštitútu a atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzska na Slovensku Pascal Schaler
a primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Ako prvý
sa k prítomným divákom festivalu prihovoril riaditeľ Francúz292

skeho inštitútu v Bratislave Pascal Schaler, ktorý povedal, že
je rád, že diváci v Trenčíne budú môcť sledovať najnovšie
filmy francúzskej kinematografie. Vyzdvihol úroveň vyučovania jazyka francúzskeho na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Festival propaguje čisto francúzsku kinematografiu na Slovensku, ktorý bude otvorený sériou
dvanástich projekcií deviatich filmov. Filmovú
prehliadku pripravilo mesto v spolupráci
s Francúzskym inštitútom Paríž a Bratislava a
partnerským francúzskym mestom Cran-Gevrier. V závere
príhovoru zaželal umelecký zážitok z prehliadky festivalových
filmov. Druhým rečníkom bol starosta Mesta Gran-Gevrier
Jean Boutry, ktorý povedal, že bol veľmi potešený návštevou tohto krásneho mesta, ktoré máme radi pre jeho láskavosť
a pohostinnosť jeho obyvateľov. Mesto Trenčín som spoznal
pred dvadsiatimi rokmi, keď som bol jedným
z účastníkov, ktorí prišli do Trenčína osláviť
580. výročie slobodného kráľovského mesta.
Bol to začiatok intenzívnych kontaktov, ktorí
organizovali učitelia nášho a trenčianskeho
gymnázia. Ďalej sa tieto kontakty rozšírili na predstavenie
umenia z radov maliarov, fotografov, inštrumentalistov
a spevákov. Ale boli to aj stretnutia politikou na regionálnej
úrovni či riešenie niektorých problémov, ktoré sa vyskytujú
u oboch družobných miest. Želám divákom príjemný umelecký zážitok. Posledné slovo patrilo hostiteľovi
primátorovi Mesta Trenčín Mgr. Richardovi
Rybníčkovi, ktorý vyslovil spokojnosť nad
rozvíjaním družobných vzťahov oboch miest,
najmä, keď obe mestá majú veľa spoločných
problémov, ktoré sa im pri rozhodovaní do
cesty priplietli. Poďakoval starostovi Jeanovi Boutrymu, ktorý
deň pred otvorením festivalu sa zúčastnil podujatia, v ktorom
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vysvetlil, ako oni riešili lokalitu po zaniknutej továrni
v prospech bývania.
Treba dodať, že v kultúrnom programe otvorenia festivalu
sa prezentovali študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne
so sólovým spevom Monika Michalíková a Monika Jančovičová a hrou na harmonike Lukáš Hochman.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 729/1/2012
Prvú chladnú adventnú nedeľu dňa 2. decembra 2012 uzreli
svetlo sveta tri zo série neobyčajných lavičiek Trenčianskej
nadácie. Lavičky boli venované osobnostiam Trenčína,
ale samozrejme v prvom rade Trenčanom na príjemné
posedenie, oddych a debaty o
tom, čo by sa dalo v Trenčíne zlepšovať.
Zimná prechádzka cenlavička Vojtecha Zamarovského
trom mesta sa začala na
Ulici Vojtecha Zamarovského. ktorej premenovanie sa uskutočnilo schválením Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007
uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 19. júna
2007. Lavička bola umiestnená pred rodným domom Vojtecha
Zamarovského. Návrh lavičky vypracoval Ing. arch. Július
Bruna a na jej realizácii
sa podieľali viacerí umelci
a majstri.
Prechádzka pozvaných
hostí pokračovala nadol
cez Farské schody na Farskú ulicu, kde pred bývalým fotoateliérom Márie
lavička Márie Urbasiowny - Holoubokovej
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Urbasiówne-Holoubkovej bola odhalená ďalšia lavička, venovaná práve tejto známej fotografke. Poslednou zástavkou bola
Palackého ulica, pred Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne,
kde posledná lavička bola venovaná Milošovi Alexandrovi
Bazovskému od autora Juraja Oravca.
Trenčianska nadácia ďakuje darcom, partnerom, umelcom
a majstrom za pomoc pri naštartovaní tohto projektu. Pripravuje sa pokračovanie v inštalovaní netradičných lavičiek aj v ďalších častiach Trenčína a dúfame, že nám v tom
nielen trenčianske inštitúcie ale
i verejnosť pomôžu.
Treba poďakovať Nadácii Orange,
Mestu Trenčín. Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Televízii Trenčín,
Rotary Klubu Trenčín, Ing. arch. Júliusovi Brunovi, Jánovi Hubinskému,
akad. maliarovi Jurajovi Oravcovi, Rulavička M. A. Bazovského
dovi Cvopovi, umeleckým kováčom
Michalovi Kakovi a Michalovi Medňanskému. V zimnom čase lavičky budú uschované, ale na jar vás opäť pozývame na
príjemné posedenie s osobnosťami nášho mesta.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 730/1/2012
Výber umeleckých diel
z piatich ročníkov sympózia „Ora Et Ars Skalka“
bola obsahom výstavy pod
názvom „Pokoj ľuďom
dobrej vôle“, ktorej vernisáž sa uskutočnila dňa
6. decembra 2012 na svia295

tok sv. Mikuláša vo výstavných priestoroch galérie na západnej terase Bratislavského hradu. Okrem diel, ktoré vznikli počas piatich ročníkov medzinárodného literárno-výtvarného
sympózia „Ora Et Ars“, vystavovali na nej svoje diela aj dvaja hostia výstavy – Ing. Jozef Vydrnák „Madony“
a Vladimír Morávek „Betlehemy a madony“. Výstavu
v Bratislave pripravilo
Mesto
Trenčín
v spolupráci
s Trenčianskym osvetovým
strediskom. Podujatie
moderoval herec, recitátor a zároveň i účastník v literárnej sekcii
dvoch ročníkov sympózia na Skalke herec a recitátor Štefan Bučko. O vypl-nenie
kultúrneho programu sa postaral huslista Ján Vindiš. Slávnostný príhovor predniesol poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky PhDr. Marián Kvasnička, ktorý pripomenul, že
medzinárodné výtvarnoliterárne sympózium „Ora
et Ars Skalka“ vzniklo k
úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na
Slovensku Skalky pri
Trenčíne a jeho neopakovateľného „genius loci“.
Bolo tiež venované i pre
dnešnú dobu stále aktuálnemu odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej
diecézy: sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Sympózia
sa v doterajších piatich ročníkoch 2008 – 2012 zúčastnilo 36
výtvarníkov z piatich štátov – Poľska, Českej republiky, Ma296

ďarska, Srbska, Ruskej federácie a 14 literátov zo Slovenska.
Komunikáciu so slovesnými autormi zabezpečoval koordinátor literárnej sekcie básnik a spisovateľ Rudolf Dobiáš. Priorita v účasti sa kládla na autorov z krajín V4 a z partnerských
miest mesta Trenčín, ktoré sa stalo hlavným organizátorom
podujatia. Významným spoluorganizátorom je i Trenčianske
osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je chvályhodné, že
všetky doterajšie ročníky podporilo i Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky a v posledných dvoch ročníkoch i „Neinvestičný fond Beňadik“, ktorý vznikol v roku 2011 na obnovu a rozvoj pútnického miesta Skalka pri Trenčíne. Podujatie
počas piatich rokov podporilo i viacero fyzických, či právnických subjektov a veľa dobrovoľníkov. Účastníci vytvorili počas podujatia za obdobie piatich rokov výtvarné a literárne
diela. Výber tejto tvorby i vizuálno-grafické zdokumentovanie
diania na sympóziu každoročne je prezentovaný v reprezentačnom katalógu. Veľkoformátová verzia katalógu z jednotlivých rokov slúžia i na propagáciu a informovanosť nielen o
sympóziu, ale i o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.
vlastné poznámky
www.trencin.sk 06.12.2012
pomocná evidencia 740/1/2012, 753/1/2012
V dňoch 10. októbra až do 11. novembra 2012 sa uskutočnila Trenčianska hudobná jeseň, ktorá sa niesla v duchu
600. výročia vyhlásenia Trenčína za slobodné kráľovské mesto a obsahovalo päť koncertov z rôznych období. Festivaly
klasickej hudby majú v Trenčíne už dlhú tradíciu. Po bývalom
Mestskom kultúrnom stredisku je ich usporiadateľom už 14
rokov Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne. Nosnou témou
tohtoročného jesenného festivalu bolo 600. výročie udelenia
kráľovských výsad mestu Trenčín.
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O otvárací koncert sa postarala Musica Pro Sancta Cecília. Do obdobia baroka zaviedol návštevníkov festivalu koncert komorného združenia Tubarose. „Mladí bratislavskí
umelci prekvapili najmä zaradením dvoch netradičních nástrojov – tuby a basovej gitary,“ povedal Vladimír Kulíšek.
Na istotu stavili organizátori pri „hudobnej zastávke“ v období klasicizmu. Musica Aeterna je renomovaný súbor účinkujúci po celej Európe a svojím výkonom nesklamal ani na
našom festivale.
Jediní skutočne zahraniční umelci sa predstavili počas štvrtého festivalového koncertu. Duo Eufónia z Viedne, ktoré
hralo skladby prevažne z obdobia romantizmu. A povesť, ktorá manželov Achenbachových predchádzala, naplnili do bodky.
Vyvrcholením celého festivalu bol záverečný galakoncert
za účasti primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka.
Uskutočnil sa pod názvom Hudobné pozdravy slobodnému
kráľovskému mestu. Podobný projekt realizoval Klub priateľov vážnej hudby prvýkrát. „Išlo o komponovaný program v
trenčianskom Posádkovom klube, v ktorom sa predstavili okrem profesionálnych umelcov Martin Babjak, Peter Michalica a Daniel Buranovský aj amatérske súbory z trenčianskeho regiónu.
www.sme.sk 09.12.2012
pomocná evidencia 761/1/2012
Od 6. decembra 2012 vystavovala v kaviarni Almara
v Trenčíne obrazy s vianočnou tematikou Božena Rossi, ktorá
býva a pracuje v Čechách. Pochádza so Slovenska. Narodila sa
v Podbrezovej, kde som aj vyrastala do svojich 15 rokov. „Nie
som česká akademická maliarka, ale československá,“ povedala Božena Rossi. Maľovanie už od detstva berie ako svoju
záľubu. „Kreslila som už ako dieťa a neviem si predstaviť, že
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by som robila niečo iné.“ Inšpiráciu hľadá v samotnej práci i v
rozličnom prostredí. „Keď sa veľa maľuje, prichádza to samo,
inšpirujem sa prácou
a tým, s čím sa stretávam v živote,“ hovorí. V kaviarni Almara na Mierovom
námestí v Trenčíne
vystavuje aj predáva
Božena Rossi svoje
obrazy so špecifickou tematikou. „Výstava je pripravená
špeciálne na adventné obdobie k Vianociam. Chcela som vo
svojich obrazoch vyjadriť duchovnosť, potrebu lásky a priateľstva.“
Pre komorné priestory však prezentuje len menšie diela.
„Zvolila som do tejto predajne malé obrazy, čo nie je pre mňa
až také typické a trošku mi je ľúto, že som tu nemohla vystaviť svoje väčšie diela, teda to, čím sa prezentujem na verejnosti. Jedno z nich tu však mám. Nazvala som ho Zmierenie,“ hovorí maliarka. Do Trenčína sa Božena Rossi chce určite so
svojimi dielami vrátiť. „Veľmi rada by som prezentovala svoje
diela v trenčianskej galérii, kde som mala dávnejšie už svoju
výstavu spolu so siedmimi ďalšími umelcami, s ktorými som
študovala.“
www.sme.sk 06.12.2012
Dňa 7. decembra 2012 občan Trenčína Bohumil Hanzel
pod záštitou Galérie Miloša A. Bazovského predstavil vernisáži verejnosti svoju kolekciu obrazov, v ktorej nechýbajú
významní autori slovenského umenia ako Martin Benka či Mi-
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loš Alexander Bazovský, ale i trenčianskych výtvarníkov Ruda Moška, Juraja Oravca a ďalších umelcov.
O svojej vášni povedal, že umelecké
diela začal zbierať až
keď sa vrátil z emigrácie do Československa. v roku 1990. Výtvarné diela najprv
zbieral len ako dekoráciu do svojej firmy
či domu, no neskôr sa
v ňom prebudila vášeň pre umenie a súbor výtvarných prác
postupne rozširoval. Zbierku vystavoval Bohumil Hanzel i v
Bratislave, konkrétne v Mirbachovom paláci v januári 2012.
Na aktuálnej výstave v Trenčíne exponáty rozšíril o obrazy
miestnych autorov.
Na výstave návštevníci si mohli pozrieť obrazy vysokej
zberateľskej hodnoty. Pravdepodobne najcennejší obraz celej
zbierky je dielo Martina Benku „Nad hĺbkou doliny“ z roku
1948. Veľmi vzácne dielo pre laickú verejnosť menej známeho, ale uznávaného maliara Edmunda Gwerka, je obraz z názvom „Oráčiny pod horami.“ Bohumilovi Hanzelovi najviac
učarovali diela českého autora Jána Hálu, od ktorého má najviac prác. Tomuto maliarovi
natoľko učarovalo okolie Važca, že tam zostal a do konca
svojho života zobrazoval v
svojich dielach len ľudí z tohto
kraja.
Pre galériu v Trenčíne je táDanica Lovíšková a Bohumil Hanzel
to výstava významná i preto,
že v zbierke Bohumila Hanzela figurujú i diela Miloša A. Ba300

zovského, podľa ktorého má galéria pomenovanie „Veľmi ma
oslovila zbierka diel M. A. Bazovského, ktorými pán Bohumil
Hanzel disponuje. Sú to naozaj krásne diela, ktoré by boli
hodnotným prínosom i do našej stálej expozície,“ povedala
Danica Lovišková, riaditeľka galérie. Podľa nej na výstave
možno uvidieť diela, ktoré sú samé o sebe jedinečné a určite
by boli ozdobou mnohých galérií.
„Výstava svojím
spôsobom je významná i tým, že
približuje
vývoj
slovenského
výtvarného umenia od
zakladateľskej generácie, cez skupinu Mikuláša Gaprimátor Mgr. R. Rybníček blahoželal Bohumilovi Hanzlovil
landu, až po druhú
polovicu 20. storočia,“ dodala Lovišková. Pri pozorovaní
týchto exponátov záujemcovia o umenie uvidia rôznorodé tématické okruhy i techniky maľovania. Podľa Danice Loviškovej bude Galéria M. A. Bazovského pokračovať aj v budúcom
roku v prezentácii obrazov z dielní slovenských i českých
umelcov.
www.sme.sk 12.12.2012
pomocná evidencia 764/1/2012
Dňa 16. decembra sa uskutočnil v Posádkovom klube
v Trenčíne „Vianočný koncert“, v ktorom hlavným aktérom
koncertu bol sympatický rakúsky spevák Martina Hammerle
Bortolotti za učinkovania Inštrumentálneho súboru Brnenskej filharmónie pod vedením koncertného majstra Pavla
Wallingera, Speváckeho zboru Piarissimo z Gymnázia Jozefa Braneckého a Speváckeho zboru Základnej umeleckej
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školy K. Pádivého v Trenčíne. Začiatok koncertu bol svojím
spôsobom zaujímavý, keď vstup speváka Martina Hemmerle
Bortolottiho bol sprevádzaný okrem jeho barytónového spevného hlasu aj darovaním Mozartových čokoládových guličiek
dámam v sále, čo
vyvolalo úsmevné
pohľady
prítomných. V programe
odzneli diela Tomasa Albinoniho,
W. A. Mozarta, G.
B. Martiniho a ďalších
skladateľov.
Odznela aj známa
pieseň Vianoc „Tichá noc, svätá“ od Franza Xaver Grúbera v
nemčíne. Návštevníkov koncertu rozohriali vianočné piesne
a koledy.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 777/1/2012, 779/1/2012
V dome pod Trenčianskym hradom, kde sa narodil spisovateľ Vojtech Zamarovský, vyrábajú nezvyčajní remeselníci keramiku tradičným spôsobom. Záujem o ňu majú ľudia z celého
sveta. Peter Vozárik reštauruje a vyrába repliky dobových
nádob od rôznych pohárov až po pohrebné nádoby. K tomuto
povolaniu ho priviedol jeho otec Pavol. Sám o tejto záľube
povedal „otec vyrábal keramiku a ja som sa učil popri práci.
Na škole v Pezinku a praxi v Modre som sa naučil základy
maľovanej keramiky.“ Teraz sa s otcom venujú odlišnej technológii, prevažne výrobe replík.
Túto činnosť si vybrali krátko po kúpení domu, v ktorom
kedysi žil Vojtech Zamarovský. „Pri sadení stromu na záhrade
sme vykopali nejaké úlomky a keďže sa nachádzame
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v podhradí, črepov je tu veľmi veľa,“ vysvetľuje Pavol Vozárik. „Začali sme zisťovať, aká je to keramika a ako sa vyrába,
prečo je napríklad šedá, neglazovaná a postupne sme prichádzali aj na to, ako vyrobiť napríklad i pec, v ktorej ju budeme
páliť.“
Vozárikovci sa v začiatkoch učili zo svojich
chýb. Pomohli im k tomu
praktické skúšky ich výrobkov. Rôzne rytierske
a šermiarske spolky majú
s trenčianskymi keramikármi
veľmi
dobrý
vzťah. Okrem stálych objednávok replík stredovekých pohárov, ich aj pri rôznych podujatiach v rámci takzvanej „living history“ testujú. „Pri jednom posedení
s rytiermi sme zistili, že nami vyrobené poháre zapáchajú
predchádzajúcim nápojom,“ vysvetlil Peter Vozárik.
Keramikári teda museli začať uvažovať tak, ako ľudia pred
niekoľkými storočiami a rozmýšľať, čo naši predkovia mali
vtedy k dispozícii. Nakoniec Vozárikovci prišli na použitie
včelieho vosku. „Včelári spolupracovali s keramikármi a
vlastne celá tá komunita fungovala dohromady. Použili sme
teda včelí vosk a bolo po probléme. Nápoj má potom jemnú
medovú arómu a príchuť.“
Sortiment replík je veľmi bohatý. Vozárikovci vyrábajú keramiku od napodobenín pravekých misiek až po vyzdobené
poháre s trenčianskym erbom. Vytvárajú napodobeniny originálov okolo roku 5000 pred naším letopočtom až po 18. storočie. Klientelu tvoria okrem stálych zákazníkov z USA
i záujemcovia z Malajzie, Čiech, Kanady, Nového Zélandu či
Japonska. Taktiež spolupracujú s archeologickými inštitúciami
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a múzeami pri reštaurovaní keramických nálezov v rámci celého Slovenska.
Jednotlivé nádoby Vozárikovci vyhotovujú na špeciálnom
hrnčiarskom kruhu, ktorý si vyrobili sami. „Ako vzor sme použili podobný kruh, ktorý majú v archeoskanzene v Modrej na
Morave.“ Okrem hrnčiarskeho kruhu si Vozárikovci vyhotovili aj vlastné nástroje na zdobenie. Svoju vynaliezavosť použil
Peter Vozárik pri dekorovaní repliky nádoby, pôvodne pochádzajúcej z jaskyne Domica, z obdobia bukovohorskej kultúry
približne 5000 rokov pred naším letopočtom. Na jej dekoráciu
použil zašpicatenú kosť z prasaťa.
Aby boli jednotlivé repliky hodnoverné, musia keramikári
neustále zbierať nové vedomosti a študovať históriu. „Originály sú zakreslené v rôznych knihách, tiež chodievame do depozitárov v múzeách, aby sme aj prostredníctvom fotografií
mohli vidieť detaily výroby.“ Na výrobu rozličných replík je
potrebné myslieť na odlišné druhy hliny a spôsob vypaľovania
jednotlivých nádob. „Na poháre používame mastnejšiu hlinu,
teda tvárnejšiu a plastickejšiu, potom existuje takzvaná krátka
hlina. Tá je vhodná na modelovanie napríklad kachlíc, obsahuje šamot, ktorý je odolný proti rýchlej zmene teploty,“ vysvetlil keramikár.
Vozárikovci reštaurovali i rôzne nálezy z vykopávok v
Trenčíne. Veľké nálezisko bolo na ploche pri výstavbe obchodného domu Tesco a Laugarícia v Trenčíne. Ako povedal
Vozárik, pod týmto komplexom bolo pohrebisko z obdobia asi
1700 pred naším letopočtom. Tam sa nachádzali veľké pohrebné nádoby.“ Pre Petra Vozárika je keramika srdcovou záležitosťou, no momentálne mu chýbajú výzvy. Prezradil, že „jeho snom je robiť repliky zložitejších keramík, napríklad zo
starovekého Grécka či Ríma.“
Pri procese výroby keramiky je nevyhnutnosťou špeciálna
pec. Vozárikovci ju symbolicky nechávajú zdobiť podpismi od
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návštevníkov. „Máme na nej autogram nášho prezidenta, či astronautov z NASA. I cez najkrajšie sviatky v roku majú trenčianski keramikári veľa práce. „Na Vianoce vyrábame svietniky so stredovekým motívom, na ktorých je vyobrazených päť
reliéfov - Ukrižovanie Krista, Narodenie Pána, Zmŕtvychvstanie, príchod do Jeruzalema a Nanebovzatie Panny Márie.
Samozrejmosťou sú rôzne vianočné zdobené poháre, zvonce či
kríže,“ uzavrel Pavol Vozárik.
www.sme.sk 29.12.2012
pomocná evidencia 794/1/2012
Na Mierovom námestí sa ako súčasť mestom Trenčín usporiadaných vianočných kultúrnych a zábavných aktivít „Čaro
Vianoc“ uskutočnil hudobný festival „Bluesnenie 13“. V sobotu 22. decembra 2012 prišla potešiť bluesových fanúšikov
stálica slovenskej scény Janka Ružičková so svojou trnavskou kapelou „Cross The Line“. Janka je skvelá interpretkou
a na jej čare osobnosti a bluesového spevu neubrala ani úloha
dvojnásobnej mamičky.
Naopak, je si istá svojím poslaním a rodinné zázemie jej
určite dáva pevnú podporu aj v jej umeleckej tvorbe. A možno
jej duševná i fyzická istota a inšpirácia pochádza z hlbín oceánu, v ktorom sa často ponára do jeho tajov a nezvyčajnej krásy.
V nedeľu 23. decembra 2012 potešil Peter Bonzo Radványi, neodmysliteľná postava
slovenského a európskeho
blues.
Spevák, gitarista, prostredníctvom rovnomenného
festivalu aj šíriteľ slávy slovenského vynálezu – gitary
„dobro“ sa predstavil jeho
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kolega Luboš Beňa, aby pokrstili nový album s názvom
„Nemám hlad, nemám smäd...“. Krstným otcom albumu bol
trenčiansky džezový animátor Jano Babič. Určite neostane
len pri krste a zasadne aj na jeho trón za bicími nástrojmi. Pri
krste rošírili formáciu tri trenčianske legendy gitarista Števo
Pakan, klávesák Ivan Marušinec a bubeník Ján Babič, ktorí
svojím vystúpením pripomenú existenciu nezabudnuteľnej
trenčianskej kapely. Vystúpenia prispeli k sviatočnej atmosfére predvianočného obdobia.
www.sme.sk 22.12.2012
pomocná evidencia795/1/2012
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Školstvo a vzdelávanie
V Trenčíne začal zápis detí do prvého ročníka povinnej
školskej dochádzky 16. januára 2012. Deväť základných škôl
si rozdelilo termíny zápisov od 16. januára do 8. februára
2012. Týkal sa detí, ktoré najneskôr k 31. augustu 2012 dovŕšia šesť rokov. Pokiaľ chceli rodičia zapísať do školy dieťa
mladšie ako šesť rokov, boli povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a vyjadrenie
pediatra. Ak dieťa nedosiahlo
školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o
odklade o jeden školský rok. Aj v
tomto prípade je potrebné odporučenie centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a tiež súhlas rodiča. Ak
má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom handicapované, mal by sa rodič informovať či škola má pre tieto
situácie prispôsobené priestory a tiež či disponuje špeciálnym
pedagógom.
Mesto Trenčín má jeden školský obvod, čo znamená, že
rodičia môžu vybrať pre svoje dieťa základnú školu podľa
svojho výberu, bez obmedzenia adresou bydliska. Prednostne
však budú školy prijímané deti s trvalým pobytom v Trenčíne
a v obciach Hrabovka a Zamarovce, ktoré patria do trenčianskeho školského obvodu. Dňa 16. januára 2012 začal zápis v
Základnej škole na Bezručovej ulici, na Ul. L. Novomestského
a na Východnej ul. Na Základnej škole Kubranská ul. zapisujú
od 17. do 19. januára 2012, pre triedy intelektovo nadaných
žiakov je zápis 24. a 25. januára 2012. Od 23. januára 2012 sa
uskutočnia zápisy na Základnej škole Hodžova a na Základnej
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škole Dlhé Hony. Dňa 25. januára 2015 zapisujú v Základnej
škole Potočná ul. Dňa 6. februára 2012 začínajú so zápismi v
Základnej škole Na dolinách a v Základnej škole Veľkomoravskej.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 35/1/2012
Dňa 8. februára 2012 uskutočnila Stredná odborná škola
v Trenčíne, Ul. Pod Sokolicami tlačovú konferenciu pri príležitosti konania 7. ročníka „Trenčianskeho robotického dňa“.
O jeho poslaní a zámeroch informoval riaditeľ Strednej odbornej školy v Trenčíne Ing. Ľuboš Chochlík. Z jeho slov vyplynulo, že cieľom podujatia je spopularizovať vedu
a techniku medzi mladými ľuďmi v trenčianskom regióne.
Trenčiansky robotický deň sa stal prezentáciou myšlienok
a ich realizácií, ktoré umožňujú presvedčiť mladú generáciu,
že správnou cestou je hľadať, navrhovať a realizovať vlastné
riešenia a nie realizovať myšlienky iných.
Tento rok sa podujatia zúčastnia stredné školy z Česka,
Nemecka, Fínska a Rumunska. Podujatie bude nielen súťaž,
ale aj spoznávanie nových ľudí a myšlienok. Tento rok svoje
„know-how“ vo svojich prednáškach poskytnú tri významné
osobnosti slovenskej vedy – prezident Európskej akadémie
vied a umení Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení, člen predsedníctva Slovenskej
akadémie vied prof. RNDr. Július Krempašský, DrSc.
a Igor Túnyi.
Na podujatí stredobodom pozornosti mladých ľudí budú
sprievodné aktivity ako napríklad:
- identifikácia a zneškodňovanie podozrivých predmetov
diaľkovo riadeným manipulátorom používanom policajtmi,
- futbalový zápas robotov,
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- ukážka elektromobila,
- vytváranie open street máp,
- predstavenie robotov Žilinskej univerzity,
- robotov partnerov z Fínska, Rumunska a Nemecka.
Paralelne s robotickým dňom bude prebiehať výstava
„Stredoškolák 2012“ a medzinárodný projekt „Comenius
– Školské partnerstvá Car servis in Europe“.
vlastné poznámky
V Trenčíne sa skončil 8. februára 2012 zápis budúcich prváčikov do základných škôl. Jeho výsledky potvrdili, že detí v
niektorých školách bude viac. Podľa predbežných výsledkov
zápisu zo septembra 2012 malo do prvého ročníka mestských
základných škôl v Trenčíne nastúpiť 468 žiakov.
Ako informovala Mgr. Ľubica Kršáková z Útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne, do prvého ročníka základnej
školy sa prišlo zapísať celkom 525 detí, z ktorých 52 deťom
bol odložený začiatok
povinnej školskej dochádzky. Ku každému
odkladu sa musí vyjadriť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie
v Trenčíne, a tak presný
počet detí - prvákov,
ktoré zasadnú do školských lavíc, bude známy až na začiatku školského roka.
Predpokladá sa, že podľa zapísaných detí do prvých tried
sa otvoria v novom školskom roku 2012/2013 dvadsať jeden
prváckych tried. Najviac, štyri triedy budú otvorené v Základnej škole Trenčín, Hodžova ulica. Po tri triedy budú otvorené
v Základnej škole Trenčín, Bezručova, v Základnej škole
309

Trenčín, Dlhé Hony, v Základnej škole Trenčín, Novomeského a v Základnej škole Trenčín, Veľkomoravská ulica. V Základnej škole Trenčín, Východná ulica a v Základnej škole
Trenčín, Potočná ul. bude po jednej triede prvákov.
Porovnaním počtov žiakov v trenčianskych základných
školách v budúcom školskom roku so súčasnosťou vyplýva, že
bude v nich o 27 školopovinných detí viac, čo ide na vrub rozdielu medzi odchádzajúcimi deviatakmi a prichádzajúcimi prvákmi, pričom v piatich školách budú mať detí viac, v ostatných menej ako v tomto školskom roku.
www.sme.sk 13.02.2012
pomocná evidencia 101/1/2012
Na výstavisku Expo Centrum, a. s. Trenčín sa v dňoch 15.
– 17. februára 2012 konala výstava „Stredoškolák“ a súbežne
s ňou „Trenčiansky
robotický deň“. Nad
obidvoma podujatiami
prijal záštitu predseda
Trenčianskeho samosprávneho
kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Výstava
„Stredoškolák“ má pevné
miesto v kalendári výstaviska a aj v tomto roku ju pripravila
spoločnosť Expo Center, a.s. Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Krajským centrom voľného času
v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín. Návštevníci ju dlhé roky poznali pod
názvom „Učeň“, neskôr sa premenovala na „Učeň – Stredoškolák“ a teraz sa už druhý rok predstavuje už len pod názvom
„Stredoškolák“. Podstatné však je, že hlavný zámer sa nezme310

nil. Na jej už 13. ročníku účastníci prezentovali výsledky práce stredných škôl a ich žiakov v oblastiach strojárstva, elektrotechniky, energetiky, drevárstva, odevníctva, obchodu a služieb a ďalších
odborov, vyučovaných na stredných školách. Cieľom výstavy bolo
vytvoriť vhodnú príležitosť na propagáciu stredných škôl a zároveň
sprostredkovať žiakom základných
škôl informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na nich. Termín výstavy bol upravený na polovicu februára vzhľadom k tomu, že
deviataci práve v tomto období zvažujú voľbu strednej školy a
tým aj budúceho povolania. Inšpiráciu tu však nachádzajú aj
mladší žiaci.
Tak ako v predošlých ročníkoch aj tento
ročník výstavy bol obohatený o sprievodný
program. Zaujímavé bolo stretnutie s firmami s
cieľom priblížiť potreby
podnikateľského prostredia Trenčianskeho
kraja strednému odbornému školstvu a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu stredných odborných škôl s firmami. Nechýbali odborné semináre, workshopy, módne prehliadky a kultúrny
program s viac ako 260 účinkujúcimi. Tradične sa uskutočnila
súťaž o najlepší exponát výstavy a odborná porota udelila nasledovné ocenenia:
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Modrá kvapka: Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom, ktorú prezentovali autori Matúš Karamáš a Ľuboš Modrin dielom „Ekologický ohrievač vody“
Žltá kvapka: Stredná odborná škola Sklárska Lednické Rovne
ktorú prezentovala autorka Barbora Rácová dielom „Filipíny“
kované zrkadlo kombinované s vitrážnym sklom
Červená kvapka : Stredná odborná škola polytechnická Prievidza, ktorú prezentovali autori Martin Obert, Maroš Vavro dielom „Simulátor elektrického zabezpečovacieho systému“
Zelená kvapka : Stredná odborná škola Handlová, ktorú prezentovali autori: Martin Lúčka, Štefan Németh dielom „Využitie odpadových stroj. súčiastok a materiálov umeleckých
modelov, strojov a zariadení“
Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja získala Stredná odborná škola Stará Turá, ktorú prezentoval, autor: Martin Valášek dielom „Robot Milénium“
Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za
najlepšie umelecké stvárnenie expozície získala Stredná odborná škola podnikania Trenčín.
Po pozitívnej skúsenosti z predošlého ročníka sa súbežne v
dňoch 15. a 16. februára
2012 konal na výstavisku
„Trenčiansky robotický
deň“ - medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov. Už 7.
ročník ho organizovala
Stredná odborná škola
Pod Sokolicami a Pansophia, n.o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, v spolupráci s
Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Trenčín a Expo Centrum a.s. Trenčín. Primárnym cieľom tejto akcie bolo
popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi nielen
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trenčianskeho regiónu. Opäť sa jej zúčastnili aj stredné školy z
Nemecka, Fínska a Česka. Vyhlasovateľom súťaže po prvýkrát bolo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Celkovo sa
Trenčianskeho robotického dňa zúčastnilo 24
základných a stredných
škôl zo Slovenska a 3
zahraničné školy, ktoré v
súťažiach predstavili 76 robotov, čo je zatiaľ v histórii podujatia rekordný počet. Absolútnych víťazom sa stal Tomáš Tonhajzer zo Strednej odbornej školy Handlová, ktorý získal postup do súťaže v Rumunsku.
Obidve výstavy hneď v úvodný deň navštívil minister školstva Slovenskej republiky Eugen Jurzyca, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Vitteková, riaditeľ
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Vladimír Buzalka, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček a ďalší
významní hostia.
Výsledková listina:
1. kategória Driver A)
1. miesto a Cenu primátora mesta Trenčín získal Juraj Fojtík zo Strednej odbornej školy polytechnickej Zlaté Moravce;
2. miesto získala žiaci Ján Maťaš a Andrej Chudý zo
Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, Banská Bystrica;
3. miesto získal Jakub Jančo zo Základnej školy
s Materskou školou v Trenčianskej Turnej;
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2. kategória Driver B)
1. miesto a Cenu riaditeľa Stredného odborného učilišťa
Pod Sokolicami 14, Trenčín získal Dávid Šedivý zo
Základnej školy s Materskej školy Trenčianska Turná;
2. miesto získal Jakub Jančo zo Základnej školy
s Materskou školou v Trenčianskej Turnej,
3. miesto získal Milan Šnapko zo Základnej školy s Materskou školou v Chlebnici;
3. kategória skladačky robotov (stavebnice)
1. miesto a Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja získali žiaci Rastislav Šoltis, Samuel Kacej,
Adam Arnold zo Základnej školy Trenčín, Hodžova ul.;
2. miesto získal Dávid Pasztor zo Strednej odbornej školy
v Handlovej;
3. miesto získal Jakub Bukovčák zo Strednej odbornej
školy v Starej Turej;
4. kategória Free Style
1.miesto a Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky získal Patrik Štefka zo Strednej
priemyselnej školy v Myjave;
2. miesto získal Tomáš Tonhajzer zo Strednej odbornej
školy Handlová;
3.miesto získal Juraj Fojtík zo Strednej odbornej školy
polytechnickej v Zlatých Moravcich;
5. špeciálnu cenu firmy Elzo, s.r.o. získali žiaci Lukáš Uher
a Tomáš Krska zo Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne;
6. špeciálnu cenu firmy National Instruments získal Juraj
Fojtík za samostatné riešenie zo Strednej odbornej školy
polytechnickej v Zlatých Moravciach;
7. špeciálnu cenu Pansophie, n.o. získal Filip Grelneth zo
Základnej školy s Materskou školou v Prievidzi, Mariánska
ul.;
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8. špeciálnu cenu od firmy „Jablotron“ – zabezpečovacie
zariadenia získal Damián Feťko zo Strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej v Prešove;
9. absolútnym víťazom Trenčianskeho robotického dňa sa
stal Tomáš Tonhauzer Strednej odbornej školy v Handlovej, ktorý týmto získal postup na robotickú súťaž v Rumunsku na jeseň 2012
www.tsk.sk 17.02.2012
pomocná evidencia 110/1/2012
Centrálny zápis detí do materských škôl v Trenčína sa začal
dňa 20. februára 2012 v budove Školských zariadení na Kubranskej ul. a trval do 2. marca 2012. O presnom termíne zápisu
v jednotlivých materských školách boli rodičia informovaní na
výveskách v každej materskej škole, na webovej stránke mesta
Trenčín, v mestských novinách Info Trenčín, prípadne na
iných verejných budovách.
Pri zápise sa postupovalo podľa týchto zásad, že:
- prednostne sa prijímali deti, ktoré dovŕšili päť rokov alebo
dovŕšia do konca augusta 2012;
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou;
- prednosť umiestnenia mali deti s trvalým pobytom v Trenčíne;
- pri zápise museli rodičia predložiť spolu so žiadosťou potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz;
- o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 15. júna 2012.
www.sme.sk 19.02.2012
pomocná evidencia 113/1/2012
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Do šestnástich materských škôl v Trenčíne zapísali 562 detí
a podmienky pre ich prijatie splnilo 433 detí. Ako povedala
hovorkyňa mesta Erika Ságová, ide o trojročné deti s trvalým
pobytom v Trenčíne a
päťročné deti. Päťročným deťom prijatie do
škôlky zaručuje zákon. O
umiestnenie dieťaťa do
materskej školy mali záujem aj rodičia dvojročných detí, z ktorých na
zápis prišlo 101“.
Podľa riaditeľky Školských zariadení v Trenčíne Mgr. Danici Lorencovej, tieto deti môžu riaditelia prijať len vtedy, ak sú splnené personálne a
materiálno-technické podmienky. Ak sa dvojročné dieťa prijme, podľa zákona sa počíta za dve, čo si však môže máloktorá materská škola dovoliť. Rozhodnutie o prijatí zasielajú riaditeľky materských škôl do 15. júna 2012. Najväčší záujem
bol aj tento rok o škôlky na Soblahovskej a Legionárskej ulici.
www.sme.sk 18.03.2012
pomocná evidencia 191/1/2012
Doterajší záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka nie je ani polovičný oproti minulému
akademickému roku. Vedúca kancelárie rektora školy Ing.
Eva Eliášová informovala, že k 3. máju 2012 evidovali 1.045
prihlášok, z toho 744 na denné a 301 na externé štúdium. Najväčší záujem bol o Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov,
kde bol evidovaných 405 prihlášok a o Fakultu zdravotníctva,
na ktorej prejavilo záujem študovať 419 mladých ľudí. Prihlasovanie doposiaľ nie je uzavreté, preto študenti sa môžu na
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niektoré odbory stále prihlasovať, i keď termín uzávierky bol
do konca marca či apríla 2012.
Z prihlášok na Trenčiansku univerzitu za posledné dva
akademické roky, sa v akademickom roku 2010/2011 do prvého ročníka prvého aj druhého stupňa štúdia hlásilo celkom
2.090 mladých ľudí, z ktorých malo 1.430 záujem o denné
štúdium. Na zápis ich však nakoniec prišlo len 1.491 študentov, z toho 959 boli denní študenti. Pre akademický rok
2011/2012 bolo prihlásených na Trenčiansku univerzitu 3.005
študentov, z nich 2.105 prihlásených na denné štúdium. Napokon sa celkovo zapísalo 1.860 ľudí. V súčasnosti navštevuje
Trenčiansku univerzitu 4.442 študentov.
www.sme.sk 05.05.2012
pomocná evidencia 286/1/2012
Viac než štyristo eúr bol rozdiel medzi najlacnejšou a najdrahšou univerzitou v akademickom roku 2011/2012. Vyplýva
to z prieskumu, ktorý začiatkom mája realizoval internetový
portál „Študentské financie“. Najdrahšou sa v ňom stala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. „Zisťovali
sme, na ktorých verejných vysokých školách budú mať študenti počas prvého ročníka denného štúdia najvyššie finančné
náklady spojené so
štúdiom,“ informoval autor stránky
Študentské financie
Patrik Lučan.
Na prvých troch
priečkach sa umiestnili univerzity v
Trenčíne a Bratislave. Najlacnejšou je
podľa
prieskumu
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, kde študent
zaplatí ročne 1.078 eúr. Naopak, najviac stojí štúdium na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a to
1.506 eúr ročne. Za ňou skončila Ekonomická univerzita v
Bratislave s nákladmi na štúdium vo výške 1.485 eúr ročne a
tretia najdrahšia je Univerzita Komenského v Bratislave
s 1.447 eúr.
„Do rebríčka nebola zaradená štátna Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom
Mikuláši, keďže štúdium je spojené s výkonom profesionálnej
vojenskej služby a náklady študentov v plnom rozsahu hradí
štát,“ vysvetlil Patrik Lučan.
Pri výpočte nákladov sa vychádzalo z modelového príkladu
prváka, ktorý študuje na vysokej škole dennou formou, je ubytovaný v internáte, využíva služby verejnej dopravy a jedenkrát za deň sa stravuje v univerzitnej jedálni. Náklady sa vzťahujú na celý akademický rok, teda desať mesiacov. Do prieskumu boli započítané položky ako poplatok za prijímacie konanie, poplatok za vydanie preukazu ISIC, ubytovanie v internáte, obedy v školskej jedálni a cestovné mestskou hromadnou
dopravou.
www.sme.sk 15.05.2012
pomocná evidencia 303/1/2012
Krajské kolo súťaže „Môj nápad pre región“ sa uskutočnilo dňa 15. mája 2012 v Kongresovej
sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 10. ročník tejto súťaže zameranej na rozvoj cestovného ruchu
pripravila nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko,
n. o.
V trenčianskom kole predstavilo
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svoje projekty celkom 14 študentov stredných škôl od Bratislavy, cez Piešťany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou až po
Trenčín. Odbornú porotu, na čele s vedúcou odboru medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu
Úradu Trenčianskeho samosprávneho
kraja PaedDr. Sylviou Maliarikou
najviac zaujal projekt „Rybárske dvory
– Za pokladom zlatej rybky“, ktorý
predložila študentka Strednej odbornej
školy podnikania v Trenčíne Lenka
Ondrášková. Druhé miesto získala
Patrícia Matejovičová zo Strednej odbornej školy J. Ribaya z
Bánoviec nad Bebravou za projekt „Návrh a realizácia náučného chodníka v obci Čierna Lehota“. Tretí najvyšší počet bodov získal od poroty projekt „Klenoty Považia - Matúšova
cesta Považím“, ktorý predstavila Miroslava Panáková zo
Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne.
V závere hlavný organizátor súťaže Marián Paulus z neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement povedal,
že tri najlepšie študentky postupujú do celoslovenského kola,
ktoré sa uskutoční 6. júna 2012 v Úrade Banskobystrického
samosprávneho kraja.
www.tsk.sk 16.05.2012
pomocná evidencia 304/1/2012
Možno najväčšie tablo s rozlohou 20 m2 na Slovensku dňa
25. mája 2012 rozprestreli v Trenčíne na Mierovom námestí
štvrtáci zo Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne.
Budúci podnikatelia podnikavo zareagovali na výzvu gymnazistov, ktorí zhruba pred mesiacom umiestnili svoje tablo na
mestskej veži. To malo necelých 20 m2. „Gymnazisti nás vyprovokovali, a tak sme si povedali, že my si spravíme ešte
väčšie a aj so sprievodným programom,“ povedala za triedny
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kolektív autorka nápadu Anna Vršková. Tablo umiestnili na
konštrukciu pódia amfiteátra.
Celá realizácia nápadu a vybavovanie potrebných povolení,
aby mohli svoje tablo na obrovskej plachte umiestniť na pódium, trvala približne týždeň. Nápad im pomohli zrealizovať v
reklamnej agentúre. Pôvodne maturanti chceli mať tablo aspoň
50 m2, napokon však z megaplánov zľavili. Predpokladali totiž, že vybaviť jeho umiestnenie tak, aby viselo napríklad z
hradnej veže, by asi nebolo vôbec jednoduché.
Tablo bolo vyvesené počas obdobia maturitných skúšok.
Kam s ním potom, študenti
ešte
nevedia.
„Možno ho rozstriháme
a každý si vezme svoju
časť,“
skonštatovala
Vršková.
Jej spolužiaci rozdávali okoloidúcim aj malé
tablá vo veľkosti vizitkového formátu, ktorí
im prispeli nejakým centom do klobúka. Peniaze však nezbierali so zámerom minúť ich v niektorom podniku. Tie dali ako
dar Trenčianskej nadácii s tým, aby boli určené na akcie a projekty pre mladých ľudí. Študenti napokon do klobúka vyzbierali 198,40 eúr. Správkyňa nadácie PhDr. Alena Karasová
k zbierke povedala, „doložili sme tých pár drobných do okrúhlej dvestovky. „My sme túto ich myšlienku podporili a peniaze
sa plánujú použiť buď v grantovom kole „Mladých filantropov“, alebo na akciu „Človiečik, nehnevaj sa“.
www.sme.sk 31.05.2012
pomocná evidencia 348/1/2012
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Dňa 1. júna 2012 bola v amfiteátri Trenčianskeho hradu
vyhodnotená súťaž vo výtvarnom, literárnom a multimediálnom odbore „Keby som bol kráľom“, vyhlásenej Mestom
Trenčín pri príležitosti 600. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Trenčín spolu s Centrom voľného
času, Základnou umeleckou školou Karola
Pádivého a Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne.pri príležitosti
žiakov
materských, základných,
špeciálnych základných škôl
a gymnázií nielen z Trenčína, ale celého širšieho regiónu od Nového Mesta, Považskú
Bystricu po Prievidzu.
Podujatie otvorila moderátorka Eva Mišovičová a privítala všetky prítomné deti
spolu s mímom Vladimírom Kulíškom a kráľom Žigmundom, alias Milošom Križanom, ktorý priviedol so sebou deti
zo Školského klubu „Sedmička“.
Literárnu časť súťaže zhodnotila riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová.
V príhovore konštatovala, že literárna súťaž
mala dve témy a to
„Keby som bol kráľom“ a voľnú tému.
Do súťaže bolo doručených od 159 autorov
zo 14 škôl celkom 217
literárnych prác, ktoré
hodnotila odborná porota, v ktorej členstvo prijali spisovateľka Silvia Havelková, Rudolf Dobiáš a Ján Maršálek. V prvej
téme „Keby som bol kráľom“ autori s humorom vyslovovali
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názor na kráľovanie, alebo si vzor vzali historické pramene
o kráľovi Žigmundovi. Vo voľnej téme sa zaoberali ekológiou,
sociálnymi, zdravotníckymi a školskými problémami, zrejme
inšpirovaní dnešnou situáciou, rodinou pubertou a podobne.
Potom bolo odovzdaných 56 cien a sedem čestných uznaní
odovzdali
zástupcovia
porôt účastníkom súťaže.
Veľmi úspešnou v literárnom odbore bola Základná škola Trenčín,
Ulica Dlhé Hony ktorá
získala v literárnej sekcii
sedem cien, vo výtvarnej
tri ceny a za multimediálne DVD aj Cenu poroty. Výtvarnú časť súťaže predniesla
hodnotenie Eva Mišovičová. ktoré konštatovala, že do výtvarnej časti súťaže zaslalo dvanásť materských škôl 61 prác, desať základných škôl 99 prác, šesť základných umeleckých škôl
116 prác a šesť špeciálnych základných škôl, šesť 37 prác.
V multimediálnom odbore bolo v kategórii Animovaný film
a videoart 24 prezentácií, Základná škola Dlhé hony do tejto
sekcie prihlásila multimediálne DVD, v kategórii Power Point
hodnotila porota 7 prezentácií.
Ocenené práce boli vystavené na Trenčianskom hrade
v Delovej bašte a v katovom dome do 25. júna 2012.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 359/1/2012
Krajské centrum voľného času v Trenčíne zorganizovalo
dňa 20. júna 2012 v priestoroch Verejnej knižnice M. Rešetku
v Trenčíne regionálnu súťaž o najlepší stredoškolský časopis
v školskom roku 2011/2012.
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Trojčlenná odborná porota – šéfredaktorka Trenčianskych
novín Mgr. Ľuboslava Sedláková, redaktor televízie Markíza Michal Bujna
a predsedkyňa poroty hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr.
Vlasta Henčelová ocenila prácu tvorcov časopisov, ktorí ich pripravujú pre
seba a o sebe vo viere, že oslovia študentov i pedagógov a zachytia ich život, čo najpresvedčivejšie. Pri hodnotení porotcovia brali do
úvahy nielen grafické stvárnenie, ale predovšetkým obsah a
tvorivý, inovatívny prístup a originalitu či nápady študentov.
Prvé miesto napokon obhájil časopis Rozhľad, vychádzajúci na Gymnáziu v Považskej Bystrici, na druhom mieste časopis Cellula z autorskej dielne študentov zo
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne a z tretieho miesta sa tešili študenti Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, ktorí pripravujú časopis SOS.
Na záver nechýbala zaujímavá
debata, rady členov poroty, ale najmä vzájomná konfrontácia
práce a výmena skúseností nádejných novinárov.
www.tsk.sk 21. júna 2012
Najúspešnejšou základnou školou Trenčianskeho kraja vo
vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach za školský
rok 2011/2012 bola vyhodnotená Základná škola Trenčín, Ul.
Dlhé Hony. Jej žiaci získali v rámci obvodných a krajských
súťaží najviac úspechov, keď spomedzi 186 základných škôl
Trenčianskeho kraja získala 317 bodov, za čo prevzal riaditeľ
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tejto školy dňa 20. júna 2012 Mgr. Michal Galko putovný
pohár prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne.
Info Trenčín 2. júla 2012
V súťaži „Talent Trenčianskeho kraja 2012“ organizovaný Krajským školským úradom v Trenčíne boli za talenty
vyhlásení aj študenti trenčianskych stredných škôl – Zuzana
Zajacová zo Strednej umeleckej školy, Alžbeta Harárová, Ján
Deván, Alžbeta Devánová, Monika Slezáková, Ľubica Jančová a Ivan Ševčík, všetci z Gymnázia Ľ. Štúra.
Do 17. ročníka súťaže základných škôl mesta a okresu
Trenčín v tvorbe školských časopisov sa prihlásilo 14 základných škôl, z ktorých podmienky súťaže splnilo 13 základných
škôl. Hlavnou podmienkou bolo vydanie dvoch čísel
časopisu za školský
rok s rozsahom minimálne desať strán,
pričom ich obsahovú stránku mali tvoriť i pravidelné ,
ktoré sú typické pre
časopisy, t.j. úvodník, vlastná tvorba, informácie o živote školy, súťaže, krížovky, anketa, výtvarné a grafické práce, humor a podobne. Formálna stránka je ľubovoľná.“
Vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 25. júna 2012 v Základnej škole na Kubranskej ulici v Trenčíne. Školské časopisy boli porotou zaradené do troch pásiem.
Zlaté pásmo získali časopisy:
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- časopis (zá)Školáčik Základnej školy na Bezručovej ulici,
- školský časopis Žirafa žiakov Základnej školy na Dlhých Honoch,
- časopis NonStop zo Základnej školy na Kubranskej ulici
- a časopis Domino zo Základnej školy na Veľkomoravskej ulici.
Strieborné pásmo získali časopisy:
- časopis Dolináčik zo Základnej školy Na dolinách,
- časopis Úsmev zo Základnej školy s Materskou školou
Jána Smreka Melčice - Lieskové,
- časopis Bociany zo Základnej školy Svinná,
- časopis Školák zo Základnej školy Soblahov
- a časopis Úsmev zo Špeciálnej základnej školy internátnej V. Predmerského.
- Bronzové pásmo získali časopisy:
- časopis Kocka zo Základnej školy sv. Andreja - Svorada
a Benedikta,
- časopis Chocholúšik zo Základnej školy Chocholná –
Velčice,
- časopis Úlet zo Základnej školy Východná ul.
- a časopis Studnička zo Základnej školy v Mníchovej
Lehote.
www.trencin.sk 26.06.2012
pomocná evidencia 395/1/2012
Na Základnej škole Kubranská ul. v Trenčíne sa realizoval
projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. V projekte s názvom „Projektové vyučovanie Kubranská“ išlo o
moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Cieľom projektu bolo vytvoriť školský vzdelávací program
s dôrazom na kooperatívne vyučovanie, prácu s IKT a medzi-
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predmetové vzťahy s cieľom dosiahnuť u žiakov premenu vedomostí na znalosti.
vlastné poznámky
Trenčianske noviny zo dňa 2. júla 2012 priniesli informáciu, že od septembra 2013, teda budúceho akademického roka
príde
Trenčianska
univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita J. Selyeho
v Komárne a Akadémia Policajného zboru v Bratislave o titul
univerzitnej vysokej
školy. Táto informácia vyplývala z návrhu Ministerstva školstva Slovenskej republiky, predloženého
ministrom školstva Dušanom Čaplovičom na medzirezortné
pokračovanie. Dôvodom má byť nesplnenie podmienok komplexnej akreditácie. Po novom by sa zmenil aj názov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Trenčianska vysoká škola Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Trenčianske noviny 02.07.2012
pomocná evidencia 423/2/2012
Na 6. ročníku Medzinárodnej olympiáde z astronómie
a astrofyziky v Rio de Janeiro v Brazílii, ktorá sa konala od
4. do 14. augusta 2012, sa zúčastnilo 29 delegácií z 27 krajín a
súťažiacich študentov bolo 135, medzi ktorými boli aj piati
slovenskí študenti. Je potešujúce, že z Ria de Janeiro sa vrátili
s dvoma zlatými Peter Kosec z Gymnázia Ľudovíta Štúra v
Trenčíne a Matúš Kulich z Detvy a jednou striebornou medailou Michal Račko z Martina. Vo výprave pod vedením
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predsedu Výkonného výboru Astronomickej olympiády na
Slovensku a vedeckého pracovníka Astronomického ústavu
Slovenskej akadémie Ladislava Hrica, boli študenti okrem
vyššie spomínaných ocenených Filip Ayazi z Gymnázia Ľ.
Štúra v Trenčíne, Miroslav Gašpárek zo Súkromného slovensko-anglického gymnázia v Žiline.
Táto pätica si postup zabezpečila umiestnením na prvých
miestach vo finále Astronomickej olympiády na Slovensku,
ktorú organizovala už 6. rok Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici
a s výraznou pomocou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
Po prílete z Južnej Ameriky organizátor astronomických
olympiád pre mladých na Slovensku Ladislav Hric zhodnotil
ich aktivity takto - „Títo žiaci stredných škôl so záujmom o
astronómiu, fyziku a matematiku, ktorým sa venujú doslova
odmala, prekročili naše očakávania. Osobitne treba zvýrazniť
študenta Petra Koseca, ktorý dostal diplom aj za absolútne víťazstvo v dátovej analýze, ktorú urobil bez straty bodov a v
celkovom umiestnení skončil na piatom svete. Za uplynulých
šesť rokov si mladí slovenskí astronómovia priniesli z medzinárodných olympiád päť zlatých, dve strieborné a tri bronzové
medaily.
Všetci študenti, ktorí sa umiestnili na medailových pozíciách budú pokračovať v štúdiu na vysokých školách, zväčša v
zahraničí. Napríklad do Veľkej Británie mieri aj Peter Kosec,
ktorý po úspechoch na medzinárodných fyzikálnych i astronomických olympiádach a úspešných prijímacích testoch a interview začne na jeseň študovať na univerzite v Cambridge.
www.sita.sk 17.08.2012
Trenčianske noviny 27.08.2012
pomocná evidencia 508/1/2012
327

Počas letných prázdnin sa zaznamenala oprava vstupných
školských schodov do budovy Základnej školy Trenčín, Novomestského ulica od Šafárikovej ulice. Ako povedal riaditeľ
školy Mgr. Jozef
Spišák „schody boli viackrát opravované, ale v minulom školskom roku
sa stali nepriechodnými. V spolupráci
s Mestom Trenčín
sa ich podarilo opraviť za rozumnú
cenu, keď časť materiálu (obrúbovníky) sa nemuselo platiť, keď tieto nepoužívané sa nachádzali v areáli Mestského hospodárstva. Verím, že
vydržia ďalších 15 až 20 rokov.“
Info Trenčín 03.09.2012
pomocná evidencia 519/1/201
Dňa 3. septembra 2012 sa pre malých aj veľkých školákov
opäť roztočil kolotoč školských povinností. Detským džavotom ožili aj materské školy. Presné počty detí, ktoré budú v
novom školskom roku 2012/2013 navštevovať tieto zariadenia, budú známe 15.
septembra.
Do základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
nastúpilo 4.110 žiakov,
čo je o 24 menej ako
minulý školský rok. Zo
škôl odišlo 426 devia328

takov. V mesiaci január 2012 bolo zapísaných do prvých tried
526, ale nastúpilo iba 463. Dôvodom pre nenastúpenie do školy by mohla byť odložená povinná školská dochádzka. Ako
informovala Mgr. Ľubica Kršáková z útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne, žiaci sa budú vzdelávať v 193 triedach, čo je o dve viac ako v minulom roku. Priemerná naplnenosť tried je 21,27 žiakov na triedu. Najviac žiakov – 893 –
bude navštevovať Základnú školu Trenčín, Hodžova ulica, kde
privítali aj najviac až 95 prvákov. Najvyšší prírastok 16 žiakov
zaznamenali v Základnej škole Trenčín, Ulica L. Novomeského a 14 žiakov v Základnej škole na Veľkomoravskej ulici.
Školské kluby detí bude navštevovať 1.341 žiakov prvého až
štvrtého ročníka, čo je o 4 deti viac ako minulý školský rok.
Predpokladá sa, že predškolákov bude v novom školskom
roku viac. Ako informovala riaditeľka Školských zariadení
mesta Trenčín Mgr. Danica
Lorencová, k 1. septembru
2012 nastúpilo do materských škôl v Trenčíne celkovo 1.494 detí, z toho novoprijatých 474, predškolákov by malo byť 502, pre
porovnanie minulý rok bolo
467 predškolákov. Celkovo bude v materských školách približne rovnaký počet detí, ako minulý rok. Všetky presné číselné údaje budú známe až po 15. septembri 2012. Treba dodať, že v priebehu školských prázdnin boli na materských školách vykonané nevyhnutné opravy, vymaľované priestory
školských jedální a skladov. V novom školskom roku sa bude
starať o deti v materských školách 133 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 83 prevádzkových zamestnancov.
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Oproti minulému školskému roku je však vyšší záujem o
školský klub, ktorý využíva 1.394 detí, čo je
o 57 viac ako v septembri 2011. Záujem o krúžky v Centre voľného času má 387 zapísaných
detí a mládeže. O štúdium hudby, tanca, výtvarného či literárnodramatického odboru v Základnej umeleckej škole Karola Padivého prejavilo záujem 1203 žiakov.
Na väčšine trenčianskych základných škôl sa vyučujú
v novom školskom roku tri cudzie jazyky. Hlavným cudzím
jazykom je angličtina, ktorá je povinná od prvého ročníka.
Druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú v šiestom ročníku. Väčšina detí si môže vybrať nemecký alebo ruský jazyk,
v Základnej škole Trenčín na Východnej ulici ponúkajú žiakom aj francúzštinu. Za posledné dva roky zaznamenali
v trenčianskych základných školách nárast záujmu o ruský jazyk, keď sa ho učí 798 žiakov a ich počet bude s pribúdajúcimi ročníkmi narastať. Ruský jazyk sa zdá deťom ľahší,
lebo je podobný slovenčine a mnoho slov sa zhoduje. Navyše,
písanie azbuky sa deťom zdá zábavné.
Info Trenčín 03.09.2012., 01.10.2012
pomocná evidencia 519/1/2012, 594/1/2012
Od januára 2012 bol Trenčín skúškovým centrom Britskej
rady a Cambridge ESOL. Najmladším absolventom prestížnych a náročných medzinárodných skúšok z angličtiny boli
dňa 6. septembra 2012 odovzdané certifikáty. „Títo mladí ľudia dokázali svetu, že hovoria a píšu anglicky vynikajúco“ po330

tvrdila to zakladateľka jazykovej školy v Trenčíne – Language
& Partner, ktorá cambridgské skúšky administruje.
V januári 2012 získala jazyková škola Language&Partner
prestížnu úlohu – pripravovať a administrovať skúšky v trenčianskom regióne. Uchádzači už teda nemusia cestovať do Bratislavy,
priamo v Trenčíne im
podáme informácie ako
sa na skúšky pripraviť,
akú literatúru si zakúpiť,
ako nájsť vhodné materiály na internete, vybavíme registráciu
a všetky skúšky je odteraz možné absolvovať priamo
v Trenčíne. Každý mesiac otvárame špeciálne prípravné kurzy, ktoré zvýšia šancu na úspech. Dvakrát mesačne sú organizované skúšobné testy pre verejnosť, uchádzači si môžu otestovať či si vybrali vhodnú úroveň a či sú pripravení.
Pocit z odovzdania certifikátov deťom je nádherný. Všetci
sú na tieto deti pyšní – rodičia, lektori aj Britská rada
v Bratislave. Sú to prví úspešní študenti, ktorí dosiahli
vynikajúce výsledky. Tieto
deti na sebe pracovali viac
ako ostatní; majú za sebou
špeciálnu prípravu a museli
zvládnuť stres, ktorý takáto
skúška prináša. Prvá časť
otestovala ich počúvanie, potom sa testovalo čítanie, písanie a gramatika. Na poslednú časť
„hovorenie“ si deti počkali až do popoludnia, kde ich ústne
skúšali odborne vyškolené profesorky. Počas celej skúšky vy331

konávali dozor nezávislé invigilátorky a museli byť zachované
vysoké štandardy skúšania: presná vzdialenosť medzi uchádzačmi, presný začiatok a koniec skúšky. Nezávislí skúšajúci,
zakázali priniesť si do skúšobnej miestnosti telefóny, vlastné
písacie potreby a mnohé iné pomôcky. Títo mladí študenti sa
stali pýchou jazykovej školy a tá je na ne patrične hrdá.
Trenčianske noviny 10.09.2012
pomocná evidencia 541/1/2012, 548/1/2012
Vo štvrtok 13. septembra 2012 sa trenčianski žiaci materských a základných škôl a študenti stredných škôl sa pre štrajk
svojich učiteľov neučili. Učitelia sa zapojili do celoštátneho
štrajku učiteľov. Táto situácia nebola typická len v
Trenčíne, ale na celom Slovensku. Najväčší problém
zostal na rodičoch detí predškolského veku, keď nebol
pripravený žiadny náhradný
program a rodičia si museli
vziať na jeden deň dovolenku, alebo neplatené voľno.
Do štrajku sa zapojilo všetkých deväť základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, rovnako zostalo zatvorených aj všetkých 16 materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Trenčín, Základná umelecká škola v Trenčíne a Centrum voľného času v Trenčíne. Kultúrne centrá fungovali svojim štandardným denným režimom.
Do štrajku učiteľov sa podľa informácií v Trenčianskom
samosprávnom kraji aktívne zapojilo 2.379 stredoškolských
učiteľov a školských zamestnancov, čo je asi 59 % z celkového počtu pracovníkov na stredných školách.
www.sme.sk 12.09.2012
pomocná evidencia 546/1/2012
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Dňa 14. septembra.2012 sa uskutočnil v Lesoparku Brezina
v Trenčíne 6. ročník krajskej orientačno-vedomostnej súťaže
„Kalokagatia 2012“, ktorej vyhlasovateľom bol Trenčiansky
samosprávny kraj a organizátorom Krajské centrum voľného
času Trenčín v spolupráci s odborom školstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Podujatie sa po prvýkrát uskutočnilo
v Trenčíne, keď prvých 5 ročníkov sa konalo v Prievidzi.
Súťaž bola určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej
dve dievčatá) žiakov stredných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja, ktorá obsahovo bola orientačným, športovo branným behom
v teréne v dĺžke 3 km. Na vytýčenej trati bolo šesť kontrolných stanovíšť, na ktorých boli pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblasti:
zdravotnej, geografickej, histórie, športu, dopravy, civilnej
ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a pod.
Súťaže sa zúčastnilo celkom jedenásť škôl, čo bolo z doterajšej histórie najvyšší počet. Najlepšie
si v súťaži počínali chlapci a dievčatá zo
Spojenej školy Nováky, ktorí obhájili
minuloročné prvenstvo. Druhé miesto
získalo družstvo Obchodnej akadémie
Považská Bystrica a tretie miesto obsadilo družstvo Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi.
Diplomy, poháre a vecné ceny odovzdal súťažiacim riaditeľ
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a predseda organizačného výboru pretekov Ing. Vladimír Buzalka.
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Víťazné družstvo sa zúčastní celoslovenského kola s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2012
v priestoroch Strelnice v Turanoch.
www.tsk.sk 17. septembra 2012
pomocná evidencia 566/1/2012
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne si
dňa 4. októbra 2012 pripomenula v univerzálnej sále Posádkového klubu v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti
pripravilo
vedenie univerzity spolu
s agentúrou Tonas a Datalan a. s. v nezabudnuteľnom slávnostnom večeri s bohatým programom, na ktorom sa zúčastnili
zamestnanci
univerzity,
študenti,
rektori a dekani slovenských aj zahraničných univerzít a fakúlt, osobnosti trenčianskeho regiónu, predstavitelia verejných
a štátnych inštitúcií, riaditelia stredných škôl z trenčianskeho
regiónu, predstavitelia podnikateľského sektora a významné
osobnosti, ktoré stáli pri zrode univerzity v roku 1997. Slávnostného večera sa
zúčastnili prvý rektor
univerzity akademik
Ivan Plander, splnomocnenec Vlády
Slovenskej republiky
pre vznik Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing.
Ján Pristach a nes334

kôr jej prvý kvestor, MUDr. Pavol Dubček, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava profesor Ing. Rudolf Sivák, a
ďalší. Vzácnym hosťom bol JUDr. Vladimír Mečiar, ktorý
významne prispel k vzniku univerzity ako vtedajší predseda
Vlády Slovenskej republiky.
Vo vstupnej hale bola inštalovaná výstava fotografií, ktorou
si hostia pripomenuli významné udalosti v pätnásťročnej histórii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Prvou fotografiou sa hostia vrátili o pätnásť rokov späť, keď si
pripomenuli otvorenie prvého akademického
roka
1997/1998. Fotografie priblížili prvé
imatrikulácie, beánie, ale aj významné konferencie
a návštevy politických predstaviteľov
zo Slovenska i zahraničia vrátane návštevy prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča. Výstavu uzatvárali fotografie súčasného
rektora univerzity prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. a spolu
s rektorom Bolognskej univerzity Ivanom Dionigim v septembri roka 2012, kedy mu bola odovzdaná Zlatá medaila
Alexandra Dubčeka.
V rámci slávnostného večera bol pre hostí pripravený bohatý kultúrny program v podaní známeho divadla scénického
tanca Bralen a nezabudnuteľného speváckeho tria La Gioia.
Podujatie moderoval trenčiansky rodák herec Štefan Skrúcaný. Svojim hovoreným slovom sa mu podarilo vytvoriť slávnostnú, noblesnú a príjemnú atmosféru. Svojim vystúpením

335

dokázal, že je aj výborným zabávačom, čoho dôkazom boli srdečné úsmevy na tvárach hostí.
Po kultúrnom programe bola pre všetkých pozvaných hostí
pripravená slávnostná recepcia, na úvod
ktorej slávnostným
prípitkom vystúpili
rektor Ing. Ivan
Kneppo, DrSc a
JUDr.
Vladimír
Mečiar, ktorí zaželali Trenčianskej univerzite
Alexandra
Dubčeka v Trenčíne ešte veľa úspešných rokov.
„Najkrajšia spomienka na Trenčiansku univerzitu, keď môj
prvý rozhovor sa viedol, že v Trenčíne bude univerzita. Bolo
to v hoteli Tatra, kde sedelo pár osôb, ktoré mojím slovám neverili. Vo februári 1977
sa rozhodlo,
v máji
1977 bol prijatý zákon
a 1. septembra 1977
bola otvorená univerzita aj so študentmi. Za
tri mesiace sa urobilo
veľa práce, aby snaha
zľava JUDr. Vladimír Mečiar, prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc
vyústila do krásneho
finále otvorením prvého akademického roka.“ zaspomínal
JUDr. Vladimír Mečiar. Príjemná atmosféra a dobrá nálada
bola súčasťou celého slávnostného večera a trvala do neskorých večerných hodín, kedy sa rozchádzali poslední hostia.
www.tuni.sk 04.10.2012
pomocná evidencia 638/1/2012
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Na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorá sídli v Púchove, vyhlásili dňa
12. októbra 2012 okupačný štrajk. Podporovali ho študenti aj
pracovníci školy. Týmto spôsobom chceli brániť dekana fakulty prof. Ing. Jána Vavra, PD, ktorému vedenie univerzity dalo okamžitú výpoveď, ale z funkcie ho môže odvolať len akademický senát. Do Púchova prišiel aj rektor prof. Ing. Ivan
Kneppo, DrSc., ktorý chcel, aby si študenti a aj pracovníci
zvolili nového dekana. Väčšina z nich to však odmietla. Tvrdia, že nového človeka nechcú a rektor koná v tomto prípade
nezákonne. „Musíme k okupačnému štrajku pristúpiť, aby
nám sústavne nezabraňovali normálne fungovať na fakulte a normálnym spôsobom uskutočňovať štúdium, výučbu a
normálny chod fakulty,“
informovala prodekanka
pre rozvoj a zahraničné
vzťahy Darina Ondrušová. Ako dodala, „výučba bude prebiehať normálnym spôsobom, fakulta bude taktiež fungovať štandardne. My svojho dekana máme. Fakulta funguje na vynikajúcej úrovni, rektor má
túto jedinú fakultu, ktorá má všetky akreditácie, mal by ju
podporiť.“
O svojej výpovedi nemal Ján Vavro žiadne informácie, lebo od 3. októbra 2012 bol práceneschopný. Za celým problémom vidí osobné záujmy rektora Ivana Kneppa. „Myslím si,
že sú to osobné záujmy pána rektora, vzhľadom na to, že som
požiadal, aby Fakulta priemyselných technológií prešla pod
inú univerzitu, len nie pod Trenčiansku univerzitu, pretože na
tejto sa porušuje jeden zákon za druhým,“ tvrdí Ján Vavro.

337

Rektor zase hovorí o manipulácií ľudí zo strany niektorých
pracovníkov fakulty. „My sme sem prišli len s jednoduchým
faktom, a to oznámiť, že s jedným pracovníkom som okamžite
ukončil pracovný pomer pre závažné porušenie pracovnej disciplíny,“ hovorí Ivan Kneppo. Zároveň chcel požiadať akademický senát, aby si zvolil nového človeka, ktorý by funkciu
dekana dočasne zastával.
To, že by konal protizákonne, odmieta s tým, že pracovný
pomer ukončili na základe zákonníka práce. Odmieta, že by za
tým bola jeho osobná pomsta. Sťahovanie fakulty v budúcnosti však nevylučuje, musí o to však podľa neho rozhodnúť vedenie fakulty. „Keď vedenie tejto fakulty príde na to, že to nedokáže ekonomicky utiahnuť, že nemáme prostriedky, že je tu
problém s prijímaním študentov, pretože nechcú ísť do tohto
mesta, to budú faktory, ktoré bude musieť vziať do úvahy,“
hovorí rektor.
S prípadným sťahovaním fakulty väčšina študentov nesúhlasí. Kneppovi vyčítajú, že ich zavádzal. „Rektora som sa ja
osobne pýtala, či nás presťahuje, na čo povedal, že nič sa diať
nebude. Videla som
papier, čo nám poslal,
na ktorom bolo jasne
napísané, že sa máme
sťahovať do Trenčína
Záblatia, do objektu
bývalej Fakulty mechatroniky, to znamená,
že mi do očí klamal,“
povedala študentka fakulty v Púchove.
Študenti odboru „Textilná technológia a návrhárstvo“ by
zase presťahovanie fakulty prijali. Hovoria, že v Púchove nemajú dostatočné vybavenie na štúdium. „Máme len tri miestnosti a stojany na spadnutie, ktoré ani nie sú majetkom tejto
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školy, kreslíme posediačky a dokopy tu nemáme čo robiť,“
povedala študentka Silvia Vilčinská. Trenčín podľa nej ponúka pre ich odbor lepšie možnosti uplatnenia i propagácie práce.
www.sme.sk 12.10.2012
pomocná evidencia 612/1/2012
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Ivan Kneppo, DrSc. bol dňa 21. októbra 2012 na rokovaní u ministra školstva Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. sľúbil, že vráti profesorovi Ing. Ján
Vavrovi, PhD. všetky kompetencie vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu. Podľa dohovoru teda profesor Ing. Ján
Vavro, PhD. zostáva aj naďalej dekanom Fakulty priemyselných technológií v Púchove. Dohodli sa, že obaja sa stretneme
dňa 23. októbra 2012 v Púchove. Sľub však prof. Ing. Ivan
Kneppo, DrSc. nedodržal a na dnešné stretnutie dňa 23. októbra 2012 do Púchova neprišiel. Minister doc. PhDr. Dušan Čaplovič, PhD. na neúčasť rektora na tomto stretnutí reagoval, že
„poznal som ho ako kvalitného vedeckého pracovníka
a myslel som si, že ak podá ruku nielen mne, ale aj ostatným
členom akademickej obce, že slovo
dodrží. Slovo robí
chlapa. Zbabelo zutekal
a chlapom
v tejto oblasti nie
je,“ povedal minister s tým, že Kneppovo písomné zdôvodnenie neúčasti
na sľúbenom stretnutí s ministrom v Púchove je nezrozumiteľné.
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Doplnil, že dekan zostáva dekanom, pretože aj vo vysokoškolskom prostredí musia existovať demokratické princípy
a dekana môže odvolať len ten, kto ho zvolil, v tomto prípade
akademický senát. „Rozhodnem v duchu toho, čo mi umožňuje vysokoškolský zákon. Ako náhle sa zistí pochybenie, musím sa obrátiť na Rektorskú konferenciu, Radu vysokých škôl
a Študentskú radu vysokých škôl. Ak mi dve z týchto významných inštitúcií dajú súhlas, tak poverím inú osobu dočasne
vedením Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,“ povedal minister doc. PhDr. Dušan Čaplovič, PhD.
Prípadný prechod Fakulty priemyselných technológií, ktorá
je financovaná z dvoch tretín zo zdrojov z regiónu a jednou
tretinou z eurofondov, pod Žilinskú univerzitu bude podľa ministra predmetom ďalších rokovaní. „V piatok rektor prof. Ing.
Ivan Kneppo, DrSc. na ministerstve školstva sľúbil, že podporí prechod Fakulty
priemyselných technológií pod inú univerzitu a vytvorí všetky
podmienky pre to, aby
Fakulta priemyselných
technológií
bola
v inom zväzku univerzitného
charakteru.
Žiaľ listom rektor podanú ruku odmietol,“ doplnil minister
s tým, že by sa tak mohlo stať už od budúceho akademického
roku.
V dôsledku situácie, ktorá vznikla na Fakulte priemyselných technológií v Púchove dňa 23. októbra 2012 popoludní
sa na rektoráte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
začala hĺbková ministerská kontrola v oblasti pracovnoprávnych predpisov v oblasti vysokého školstva a po nej bude na340

sledovať aj finančná kontrola. Po jej ukončení minister rozhodne tak, ako mu umožňuje zákon.
www.tasr 23.10.2012
pomocná evidencia 639/1/2012
Základná škola Veľkomoravská má za sebou 60 rokov aktívnej existencie. Túto skutočnosť si pripomenuli bývalí
a súčasní učitelia a žiaci, rodičia na slávnostnej akadémii
dňa 8. novembra 2012. Blahoželali jej súčasníci i tí, ktorí
na časy, keď prekračovali jej
prah, často a v dobrom spomínajú.
Moderátor Mgr. Patrik
Vík po otvorení privítal primátora Mesta Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka, viceprimátora JUDr. Rastislava Kudlu,
predsedu komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Trenčíne doc. Ing. Ota Barboráka, CSc., poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Martina Barčáka, Patrika Buriana,
Mgr. Ladislava Pavlíka, Bc. Tomáša
Vaňu, vedúceho útvaru školstva Mestského úradu Mgr. Jozefa Baláža a riaditeľku
Základní školy Dr. Hrubého Mgr. Vlastu
Šafránkovú zo Šternberka z Českej republiky so svojimi zástupcami, bývalého riaditeľa školy Mgr. Jána Mesároša, bývalých zástupcov riaditeľa tejto školy Mgr.
Mgr. Patrik Vík
Editu Henekovú, Mgr. Jozefínu Železníkovú a Mgr. Cyrila
Jankovského.
V slávnostnom príhovore riaditeľ školy PaedDr. Jozef
Vakoš priblížil šesťdesiatročnú cestu školy pri výchove mladej generácie. Dňa 9. novembra 1952 bola škola otvorená ako
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Stredná koedukačná škola na Piešťanskej ulici v Trenčíne
predchodkyňa súčasnej Základnej školy na Veľkomoravskej
ulici. Na začiatku mala škola deväť tried a 377 žiakov v prvom
až štvrtom ročníku strednej školy. Na
škole sa menili len názvy ulíc, ale škola
stála na rovnakom mieste. V nasledujúcom školskom roku pribudli aj triedy
prvého stupňa, keď celkovo mala škola
579 žiakov v 14 triedach. Prvým riaditeľom školy bol pán Oldrich Kasanický.
V roku 1955 ho na tomto poste vystriedal pán Florián Federič, ktorý sa stal riaditeľom už 4. Osemročnej strednej školy na ulici 9. mája v Trenčíne. Ten viedol
školu až do roku 1958. K 1. septembru 1958 sa škola premenovala na Základnú deväťročnú školu na Ulici 9. mája s 23
triedami, s riaditeľom PaedDr. Františkom Chudým a dvomi
zástupcami. V roku 1963 sa začala prístavba novej budovy
a školskej jedálne. Prístavba bola spustená do prevádzky
v školskom roku 1966/67. V školskom roku 1971/72 sa stáva
na jeden školský rok riaditeľom Andrej Mirvaj.
V školskom roku
1972/73 sa na post riaditeľa sa vracia PaedDr. František Chudý, ktorý školu
viedol až do júla 1982.
V tomto období mala škola až okolo jeden tisíc žiakov a vyučovací proces
realizovalo cca 55 pedagógov a 20 prevádzkových zamestnancov. K 1. septembru 1982 bola škola rozšírená
o stredoškolskú nadstavbu a vzniká Internátna športová škola
na Ulici 9. mája. Riadením školy bola poverená Mgr. Ľubomí342

ra Schmidtová, ktorá tento post zastávala dva roky. V školskom roku 1984/85 bol na post riaditeľa školy menovaný Mgr.
Ján Mesároš. Internátnu športovú školu zriaďoval Západoslovenský krajský národný výbor až do júla roku 1990.
V školskom roku 1990/91 sa škola vracia pod riadenie
Okresného národného výboru v Trenčíne ako Základná škola
na Veľkomoravskej ulici. Vedením školy je poverená Mgr.
Ľubomíra Schmidtová.
V tomto roku bola založená Rada školy, ktorá
ako orgán samosprávy
v školstve vstúpila do
procesov školy. Na základe splnenia kvalifikačných
podmienok
a schválenia rozvojového programu školy bola na tento post menovaná Mgr. Marta
Bučková. Jej pričinením bola škola plynofikovaná v roku 1993
a k 1. júlu 1994 bola škole priznaná právna subjektivita. Vedenie školy pod vedením pani Mgr. Marty Bučkovej pracovalo
do 30. júna 1997.
Školským
rokom
1997/98 začalo pôsobenie súčasného manažmentu školy, samozrejme s určitými výmenami. Dnes má Základná škola na Veľkomoravskej ulici 605
žiakov umiestnených do 27 tried. V poslednom čase prešla
komplexnou rekonštrukciou, .t.j. zateplením budovy, výmenou
okien, v roku 2007 bolo rekonštruované ihrisko a v roku 2011
rekonštrukciou kotolne. Zaznamenala úspech pri medzinárod343

nej spolupráci v rámci projektu Socrates – Comenius, mala víťaza celoslovenskej olympiády v biológii, úspešných riešiteľov predmetových olympiád na okresnej, krajskej,
ale i celoslovenskej úrovni.
Školu
poznajú
ju
i v zahraničí a aj tam má
vysoký kredit. Naposledy
to potvrdili naši hostia
z ôsmych krajín Európskej
únie a Turecka. Veľmi dozľava - primátor Mgr. R. Rybníček, PaedDr. J. Vakoš
bré výsledky dosahujú jej
žiaci pri celoslovenských testovaniach, dlhodobo škola nemá
problémy s umiestňovaním žiakov na stredné školy.
Na záver programu, v ktorom vystúpili žiaci školy odovzdal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček pozdravný list riaditeľovi školy PaedDr. Jozefovi Vakošovi.
S kyticami kvetov blahoželali zástupcovia Krajského školského úradu v Trenčíne, stredných škôl a ďalší.
www.trecin.sk 13.11.2012
pomocná evidencia 674/1/2012
Situácia na púchovskej Fakulte priemyselných technológií
Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka sa opäť o niečo
vyostrila. Po dekanovi prof. Ing. Jánovi Vavrovi, PhD. dostala
okamžitú výpoveď 15. novembra 2012 aj prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.,
ktorá o situácii na fakulte informovala médiá. „Ide o okamžité
ukončenie pracovného pomeru za závažné porušenie pracovnej disciplíny v súlade so Zákonníkom práce,“ informoval
Ing. Norbert Jiroš z kancelárie rektora univerzity. Odmietol
konkretizovať, v čom spočívalo toto porušenie disciplíny.
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Za študentov fakulty v Púchove informoval Lukáš Raník,
keď povedal, že kroky zo strany vedenia univerzity sa stále
stupňujú, keď nám chcú od 1. marca 2013 zavrieť jedáleň a
následne od septembra aj celý internát. Študentov, ktorí tu študujú a sú z iných miest, sa snažia takto zastrašiť, že prídu
o stravu a ubytovanie, čo je v dnešnej dobe nemysliteľné. Takýmto spôsobom chce rektor fakultu zlikvidovať.“ Napriek
tomu verí, že v období, keď by mali internát aj jedáleň zatvoriť svoje brány, sa celá situácia už vyrieši a fakulta prejde pod
inú univerzitu. V okupačnom štrajku však študenti plánujú pokračovať aj naďalej. Situáciu vnímajú ako celoslovenský problém, vďaka ktorému sa situácia na univerzite ukľudní.
Podporu študentom listom vyjadril aj minister školstva
Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan Čaplovič, PhD., keď
povedal, že „uvedené kroky sú z mojej strany neprijateľné a
plne ich odsudzujem. Som na vašej strane, odmietam nedemokratické postupy a metódy, ktoré sú v zásadnom rozpore so
žiaducim dialógom, najmä na akademickej pôde,“ napísal minister v svojom liste.
Samotná Ondrušová vníma svoju okamžitú výpoveď, ako
pomstu zo strany vedenia univerzity. Vedomá si však nie je
žiadnych porušení pracovnej disciplíny. „Na pošte mám zásielku do vlastných rúk a bol zverejnený zápis z mimoriadneho zasadnutia kolégia rektora, kde bolo zverejnené vyhlásenie kvestorky, že mi bolo zaslané okamžité ukončenie
pracovného pomeru poštou. Sama som zvedavá, čo v tej výpovedi bude.“ Zásielku si zatiaľ neprevzala.
Prodekanka je hlavnou garantkou jedného doktorandského
študijného programu, taktiež je garantkou jedného inžinierskeho programu a sú jej priznané práva na vedenie habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov, kde je
hlavnou garantkou. Stratou garancie sú ohrozené všetky tieto
akreditácie.
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Ako informovala prodekantka Ondrušová, dekanovi Vavrovi končí štvorročné funkčné obdobie 8. decembra 2012.
Voľba nového dekana by sa mala konať v stredu 21. novembra
2012.
O post dekana sa zatiaľ uchádzajú dvaja kandidáti, jedným
z nich je aj Ján Vavro.
www.sme.sk 15.11.2012
pomocná evidencia 673/1/2012
Výstava „Stredoškolák“ má pevné miesto v kalendári výstaviska Expo Center Trenčín a výnimkou nebol ani tento rok.
V dňoch 15. a 16. novembra 2012 sa uskutočnila po jarnej časti už druhýkrát. Pripravila ju spoločnosť
Expo Center, a.s. Trenčín v spolupráci s
Trenčianskym samosprávnym krajom,
Krajským centrom voľného času v
Trenčíne a Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie Trenčín. Záštitu nad ňou prevzalo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky a Trenčiansky samosprávny kraj.
Už 14. ročník prezentačnej výstavy dňa 15. novembra 2012
otvoril minister školstva doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
spolu s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH a generálnym riaditeľom
výstaviska Ing. Emilom Dobiášom.
Na výstave sa prezentovalo takmer štyridsať stredných škôl z celého kraja. Jej
súčasťou bol odborný sprievodný program
a vystúpili mnohé záujmové skupiny a súbory. Zaujímavé boli aj praktické ukážky
žiakov a možnosť kúpy vystavovaných
produktov.
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Už tradične predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH udelil cenu za tvorivý prínos,
ktorú si prevzala Stredná odborná škola v Považskej Bystrici,
Ul. slovenských partizánov.
www.tsk.sk 19.11.2012
pomocná evidencia 687/1/2012
Akademický senát Fakulty priemyselných technológií
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa
21. novembra 2012 zvolil za dekana prof. Ing. Jána Vavru,
DrSc. Na tomto poste pôsobil aj doteraz, vedenie univerzity
mu však dalo okamžitú výpoveď, čo vyvolalo okupačný štrajk
študentov fakulty v Púchove. Vavro bol jediným kandidátom,
svoj hlas mu odovzdalo 11 členov akademického senátu, jeden
hlas bol neplatný.
Rektor Ivan Kneppo na tlačovej besede povedal, že opätovné vymenovanie prof. Ing. Jána Vavra, DrSc. za dekana neprichádza do úvahy. Argumentoval tým, že bývalý dekan už nie
je zamestnancom univerzity, pretože vedenie univerzity s ním
okamžite skončilo pracovný pomer.
Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl ministerstva školstva Peter Plavčan však hovorí, že je to mylná informácia
o interpretácii zákona, lebo to, čo tvrdí rektor Ivan Kneppo bola podmienkou v pôvodný zákone o vysokých školách, že dekanmi a rektori musia byť profesormi a dekanmi univerzity,
ale to už viac ako desať rokov neplatí. Toto ustanovenie vypadlo z toho dôvodu, aby mohli byť do funkcií dekanov a rektorov vymenúvaní aj špičkoví manažéri z praxe, ktorí v tom
čase na vysokej škole nepôsobili. Rektor by podľa neho teraz
by mal dekana prijať do pracovného pomeru. Ak tak neurobí,
opätovne musí zasadnúť akademický senát. Zdôraznil, že Ján
Vavro je stále dekanom, pretože ho akademický senát nikdy z
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tohto postu neodvolal. Jeho súčasné funkčné obdobie sa mu
skončí v decembri 2012.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 700/1/2012
Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou
školou K. Pádivého Trenčín zorganizovalo v dňoch 21. a 22.
novembra 2012 42. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových
piesní „Trenčianske hodiny“. Súťaže sa zúčastnilo 47 dievčat
a chlapcov z 19 základných škôl
Trenčianskeho regiónu. Odborná
porota v zložení Slávka Švajdová,
Žofia Sekerková a Mgr. Ľubica
Kršáková hodnotili 94 piesní,
pričom jedna pieseň musela byťz regiónu Trenčín, druhá
mohla byť ľubovoľná slovenská.
Víťazi si odniesli diplomy a vecné ceny, ktoré pripravilo
Mesto Trenčína a speváčka a zberateľka trenčianskych piesní
pani Lydia Fajtová venovala oceneným deťom CD so svojimi
piesňami.
Súťaž organizačne zabezpečovala Ľubica Kršáková
z útvaru školstva Mestského úradu v Trenčín.
Výsledková listina zo dňa 21. novembra 2012
A. kategória
1. Petra Trúnková – Dolná Súča
2. Sofia Chorvátová – Chocholná-Velčice
3. Vanesa Hrbasová – Trenčín, Východná
B. kategória
1. Nina Kohoutová – Trenčín, Dlhé Hony
2. Barbora Michalíková – Trenčín, Východná
3. Emma Ďuríková – Trenčín, Dlhé Hony
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3. Darius Štefánek – Horné Srnie
C. kategória
1. Sára Šteiningerová – Trenčín, Dlhé Hony
1. Tereza Kohoutová – Trenčín, Dlhé Hony
3. Dominika Gunárová – Trenčianska Teplá
Výsledková listina zo dňa 22. 11.2012
A. kategória
1. Mária Novosadová –
Trenčín, sv. Andreja-Svorada
2. Gabriela Sedláčková –
Trenčianske Stankovce
2. Kristína Ďuračiová –
Trenčín, Veľkomoravská
3. Radovan Psotný –
Trenčín, Hodžova
3. Veronika Valápková –
Melčice-Lieskové
B. kategória
1.Barbora Horňáková –
Trenčín, Veľkomoravská
2.Jozef Chupáč – Horná Súča
3.Marianna Balajová –
Trenčianske Stankovce
3.Veronika Rácová –
Trenčín, V. Predmerského
C. kategória
1.Zuzana Juricová – Horná
Súča
2.Natália Regnerová – Melčice-Lieskové
3.Yasmine Elizabeth Cabanová – Trenčín, Hodžova
vlastné poznámky
pomocná evidencia 704/1/2012
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Dňa 8. novembra 2012 udelilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky akademikovi prof.
Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc. prestížne ocenenie „Cena
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku“ za jeho celoživotné zásluhy v
oblasti vedy a techniky.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 718/1/2012
Rektora Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. univerzitný senát
dňa 28. novembra 2012 odvolal z funkcie rektora.
Rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. už minulosti čelil
viacerým pokusom o odvolanie. Pri hlasovaní mu svoju nedôveru vyjadrilo 20 senátorov z celkovo 25 prítomných, štyria
senátori boli proti a jeden hlasovací lístok nebol platný. Niektorí senátori kritizovali skutočnosť, že materiály k odvolaniu
rektora nedostali v riadnej lehote. Senát najskôr hlasoval o
tom či bude hlasovanie pri odvolaní rektora tajné, potom o
tom či bude súčasťou programu zasadnutia senátu.
Oba návrhy senátori schválili. Pred vstupom v tento deň do
univerzity boli plagáty, na ktorých bol odkaz, že študenti za
Kneppom stoja. Po štyroch hodinách sa senátori konečne dostali k hlasovaniu o odvolaní rektora. Návrh na odvolanie rektora inicioval člen predsedníctva akademického senátu Pavol
Lizák, ktorý svoj návrh zdôvodnil poukázaním na dlhodobo
pretrvávajúce nezhody medzi ministerstvom školstva a univerzitou. Okrem toho rektorovi vyčítal aj to, že Trenčianska
univerzita nezostala zaradená medzi univerzitami a bola preradená medzi vysoké školy a okamžité skončenie pracovného
pomeru s dekanom Fakulty priemyselných technológií Ing.
Jánom Vavrom, PhD. a prodekankou Darinou Ondrušovou bez
súhlasu akademického senátu.
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„Keďže je taká situácia, aká je, to znamená, že môže dôjsť
k nútenej správe tejto univerzity, tak som požiadal predsedníctvo senátu, aby sme sa nad tým pozastavili a dal tento návrh,
ktorý by mal byť prijatý,“ hovorí Lizák.
Treba dodať, že senát rektorovi prof. Ing. Ivan Kneppovi,
DrSc. vyslovil 17. októbra 2012 dôveru, aby ho podporil pri
jeho komunikácií s dekanom Fakulty priemyselných technológií v Púchove, ktorého okamžitá výpoveď vyvolala na púchovskej fakulte okupačný štrajk.
Na zasadnutí senátu rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
povedal, že „nikto nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by jasne
ukázali, že vo svojej funkcií pochybil. Akékoľvek bude vaše
rozhodnutie, samozrejme ho prijmem.“ Na vyhlásenie výsledkov voľby senátorov však už nezostal. O výsledkoch hlasovania mu oznámil predseda senátu telefonicky.
Záverom treba dodať, že prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. bol
od 1. marca 2010 poverený výkonom funkcie rektora univerzity po odvolaní Ing. Miroslava Mečára, CSc. z funkcie rektora.
Od 28. júna 2010 pôsobil na trenčianskej univerzity ako rektor.
Minister školstva Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan
Čaplovič, PhD. poveril až do vymenovania nového rektora
výkonom funkcie rektora Ing. Jozefa Habánika, PhD., do
funkcie ktorej ho schválil Akademický senát Trenčianskej
univerzity dňa 28. novembra 2012. Prof. Ing. Ivana Kneppa,
DrSc. oficiálne odvolal z funkcie rektora prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič dňa 4. decembra 2012.
www.sme.sk 28.11.2012
pomocná evidencia 720/1/2012
Gymnázium Ľudovíta Štúra a Stredná zdravotnícka škola
a Gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne vyhlásili na deň
4. decembra 2012 ostrý štrajk, ktorý trval celý deň.
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Podľa vyhlásenia pedagógov na týchto školách štrajkom
vyjadrujú svoj nesúhlas s prerušením neobmedzeného štrajku,
pretože vláda nesplnila požiadavky zástupcov odborového
zväzu školstva. „Od 3. decembra sme v štrajkovej pohotovosti,
pripravení pokračovať v neobmedzenom štrajku. Vyzývame
zástupcov odborového zväzu školstva, aby presadzoval požiadavky učiteľov a nepedagogických zamestnancov podľa pôvodného
memoranda,“ uvádza sa
vo vyhlásení na internetovej stránke školy. Učitelia taktiež žiadajú odborový zväz školstva,
aby zverejnil doterajšie
výsledky rokovania s vládou a aby okamžite začal komunikovať s príslušnými odborovými organizáciami, ktoré sa do
štrajku zapojili. Rovnaké požiadavky má aj Stredná zdravotnícka škola.
Iveta Majerová z Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku má informácie iba o štrajku na trenčianskom gymnáziu. Ďalšie štrajky v Trenčíne neboli evidované.
Svoju podporu štrajkujúcim zamestnancom škôl v pondelok
vyjadrilo na Mierovom námestí v
Trenčíne viac ako
jeden tisíc študentov stredných škôl.
Zároveň poukázali
aj na celkovú zlú
situáciu v školstve.
Protest zorganizovali
študenti
z
štrajkujúci študentov podporil primátor Mgr. R. Rybníček
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Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Obchodnej akadémie
Milana Hodžu, pridali sa k nim aj študenti z Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého.
www.sme.sk 04.12. 2012
pomocná evidencia 732/1/2012
Fakulty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sú za
rok 2012 na konci v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry všetkých slovenských fakúlt. Postavenie
medzi lepším priemerom si vo svojej kategórii udržala iba Fakulta priemyselných technológií v Púchove.
Púchovská Fakulta priemyselných technológií skončila v
hodnotení fakúlt s technickým zameraním na deviatom mieste,
Fakulta špeciálnej techniky v Trenčíne skončila v rovnakej kategórii poslednou spomedzi 23 fakúlt. Rovnako posledná
priečka patrí v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry v kategórií „ostatné fakulty“ trenčianskej Fakulte
sociálno-ekonomických vzťahov. Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka podľa hodnotenia
Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry skončila medzi fakultami so zdravotníckym zameraním na ôsmom mieste
z desiatich fakúlt.
Akademická rankingová a ratingová agentúra vykonala
hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl už po ôsmy raz.
Hodnotenie sa rovnako ako v minulých rokoch sa opieralo o
verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a
výskumu jednotlivých fakúlt. Celkom bolo hodnotených 109
fakúlt, z toho 103 fakúlt verejných vysokých škôl a šesť fakúlt
súkromných vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 11 skupín
podľa svojich odborov.
V akademickom roku 2009/2010, na ktorého konci sa stal
rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof.
Ing. Ivan Kneppo, DrSc., navštevovalo univerzitu 8121 štu353

dentov. Dnes, aj po zrušení Fakulty mechatroniky a niektorých
detašovaných pracovísk, navštevuje podľa údajov z rektorátu
školu 3.803 študentov, z toho 2,542 denných a 1.261 externých.
www.sme.sk 11.12.2012
pomocná evidencia 758/1/2012
Na zasadnutí Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky dňa 7. decembra 2012 sa
zúčastnil poverený rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., aby informoval Valné zhromaždenie a delegátov Študentskej rady
vysokých škôl Slovenskej republiky o situácii a najbližších
opatreniach na Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne.
Podpredseda Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej
republiky Mgr. Maroš Korman vyjadril presvedčenie, že
opatrenia pripravované povereným rektorom doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. povedú k stabilizovaniu situácie na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
a spokojnosti študentov.
www.tnuad.sk 10.12.2012
pomocná evidencia 759/1/2012
Ustanovujúce zasadnutie Mestskej školskej rady v Trenčíne
sa konalo dňa 12. decembra 2012. Jej funkčné obdobie začína
dňa 18. decembra 2012 a jej mandát bude trvať štyri roky.
Zloženie novozvolenej Mestskej školskej rady v Trenčíne:
- predseda:
Stanislava Maršálková
- členovia:
Mgr. Jana Gáborová
Mgr. Marián Lopatka
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Jarmila Mráziková
Mgr. Ivan Pavlík
Mgr. Anna Plachká
Mgr. Jarmila Rajnincová
Ing. Mária Špániková
PaedDr. Jozef Vakoš, PhD.
- delegovaní zástupcovia mesta:
doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
Bc. Tomáš Vaňo
www.trencin.sk 14.12.2012
pomocná evidencia 776/1/2012
Na Štúrovo námestie v Trenčíne dňa 14. decembra 2012
prišlo protestovať približne 300 zamestnancov školstva z celého Trenčianskeho kraja. Protest zhromaždenie sa začalo
o 14,00 h študentskou
hymnou „Gaudeaums
igitur“. Pred protestné
zhromaždenie sa postavili nad schodiskom
Obvodného
úradu
v Trenčíne odboroví
predáci PaedDr. Jozef
Vakoš, Mgr. Anna
Jarobinská a ďalších, ktorí hovorili o katastrofálnej situácii v
školstve, nízkych platoch a aj o tom, že na zmenu čakajú učitelia už niekoľko rokov. Štrajkujúci zamestnanci ich slová podporili potleskom, skandovaním
či mávaním žltými vlajkami odborového zväzu.
V rukách držali transparenty
s odkazmi typu „Spoločnosť je
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stále hluchá, hlavná kríza – kríza ducha“, „Pán minister Čaplovič neurobil pre nás nič“, nechýbal ani plagát s plačúcim
Ľudovítom Štúrom. „Momentom, prečo sme sa tu stretli, je
zakričať nahlas, čo chceme. Že chceme, aby išlo do školstva
viac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, aby sa ten
viac ako 20-ročný hendikep v štáte vyrovnal,“ povedal spoluorganizátor trenčianskeho protestu PaedDr. Jozef Vakoš.
Parlament dňa 13. decembra 2012 schválil zvýšenie platov
učiteľov a odborných zamestnancov školstva o päť percent.
Protestné zhromaždenie sa skončilo niečo krátko pred
15,00 h. Ďalšie akcie v Trenčíne nespokojní zamestnanci škôl
zatiaľ nechystajú. Môžu za to aj blížiace sa sviatky, počas ktorých si chcú oddýchnuť. Pravdepodobne sa niečo uskutoční
v marci 2013, keď bude prerokovávaný dokument školstva vo
Vláde Slovenskej republiky.
www.sme.sk 14.12.2012
pomocná evidencia 784/1/2012
Charitatívna akcia „Otvor srdce, daruj knihu“ organizovaná Trenčianskou nadáciou vyvrcholila v obradnej miestnosti Mestského úradu v
Trenčíne dňa 20. decembra 2012.
Vďaka štedrým darcom sa rozžiarilo 211 detských tváričiek, keď si z rúk rozprávkových postavičiek Mrázika a Marfušky prevzali vytúženú
knižku.
Tento rok pre účel odovzdávania kníh poskytol Mestský úrad v Trenčíne dôstojný interiér obradnej siene. Tá sa dopoludnia zmenila na sieň
splnených prianí detí z rodín v sociálnej núdzi.
Deti prichádzali postupne v sprievode svojich
pedagógov a tí menší aj so svojimi rodičmi či
starkými. Vďaka projektu sa už osem rokov
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v predvianočnom období rozširuje neviditeľný kruh vzťahov
tých, ktorí potrebujú a tých, ktorí zo srdca darujú.
Veľké poďakovanie patrilo všetkým štedrým darcom, ktorí
nezištne pomohli k naplneniu myšlienky projektu v plnej miere. Obdarované boli všetky deti.
Počas ôsmich rokov sa podarilo sprostredkovať knihy pod
stromček pre 1.580 detí.
Do projektu sa zapojilo
desať materských a deväť
základných škôl z Trenčína.
Zároveň ďakujeme za
štedrú finančnú podporu
spoločnosti Bytas s.r.o.,
Keraming a.s., Hotelu Grand, Nadácii Mariána Gáboríka, biopredajni Malý princ a pánovi Zubričaňákovi.
V neposlednom rade treba poďakovať spolupráci s médiami, ktoré mali veľký podiel na úspešnom zrealizovaní celého projektu, keď stáli pri ňom od začiatku až do konca. Informoval o jeho spustení, priebehu, ale aj úspešnom ukončení.
Veľkou pomocou pre nadáciu bola ochota pedagógov zo zapojených škôl.
A tak opäť po roku sa tešili deti aj z vystúpenia hercov
Trenčianskeho hradného divadla.
Trenčianska nadácia 20.12.2012
pomocná evidencia 784/1/2012
Dňa 6. decembra 2012 sa
v Synagóge v Trenčíne uskutočnilo uvedenie do života kalendára Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka 2013. Kalendár pre rok 2013 prišli „pokrst kalendára zľava – Ľ.Hagara a M. Hlinka
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krstiť“ trenčianskou medovinou úspešní športovci, reprezentanti Slovenska hokejista Miroslav Hlinka a rýchlostný kanoista Ľubomír Hagara. Akciu moderoval herec a trenčiansky rodák Štefan Skrúcaný.
Fotografie pre kalendár sa vykonávali od apríla 2012
v priestoroch univerzity, kde športovci, predtým študenti, dnes
už absolventi, študovali.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 786/1/2012
Dňa 19. decembra 2012 si Stredná zdravotnícka škola v
Trenčíne v divadelnej sále Posádkového klubu v Trenčíne pripomenula 65. výročie svojho vzniku. Všetkých hostí, učiteľov
a študentov
privítala
riaditeľka školy RNDr.
Janka Gugová. Vo
svojom
slávnostnom
príhovore pripomenula
hlavné etapy jej pôsobenia v Trenčíne. Na
začiatku to bolo zriadenie dvojročnej ošetrovateľskej školy Povereníctvom školstva dňom 1. septembra
1947 pod názvom Zdravotná škola dcér kresťanskej lásky
v Trenčíne. Z pôvodnej dvojročnej školy sa v školskom roku
1953/1954 prešla škola na štvorročný maturitný systém.
V školskom roku 1955/1956 sa štúdium rozširilo o štúdium
popri zamestnaní. Školský rok 1960/1961 sa stal prelomovým
rokom z viacerých dôvodov. Predovšetkým, že:
- všetky triedy sa začali učiť v jednom objekte, ktorý pre tento účel slúži dodnes;
- pre stravovanie študentov bola zriadená školská jedáleň;
- a škola dostala nový názov Stredná zdravotnícka škola.
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Dňom 1. januára 1991 sa stala škola samostatným právnym
subjektom. V priebehu rokov boli aktivované rôzne formy
štúdia. Dnes je na škole denné štvorročné štúdium v odbore
zdravotnícky asistent, zdravotnícky laborant, farmaceutický
laborant a masér, večerné dvojročné a jednoročné štúdium
v odbore zdravotnícky asistent a večerné štúdium pre odbor
sanitár.
Vo funkcii riaditeľa
školy sa v priebehu rokov
vystriedalo viacero osobností. Ako prvá v poradí
začína výpočet administratívna riaditeľka Leukádia Filová, Ján Majtás,
Mgr. Celestína Šimurková, ktorá pôsobila na škole 45 rokov, Mgr. Helena Kobzová,
ktorá pôsobila na škole 40 rokov ako učiteľka, zástupkyňa riaditeľky a riaditeľka. Poslednou a súčasnou riaditeľkou je
RNDr. Janka Gugová.
V ďalšej časti príhovoru zhodnotila aktivity študentov
v rôznych súťažiach, z ktorých si priniesli viacero ocenení. Osobitne zvýraznila
prínos folklórneho súboru
„Vena“ na rozvoj kultúrnovýchovnej činnosti medzi
obyvateľstvom mesta.
V kultúrnom programe sa
predstavili študenti školy so
svojimi scénkami
Na záver slávnosti na
otvorenej scéne blahoželali riaditelia stredných škôl v Trenčíne, bývalá študentka a dnes prorektorka PhDr. Eva Červe359

ňanová, PhD. Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček,
vlastné poznámky
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Telesná výchova a šport
Zmenu na trénerských postoch oznámila dňa 16. januára
2012 oficiálna stránka klubu Dukla Trenčín. „Akcionári klubu
sa rozhodli na základe neuspokojivých výsledkov a postavenia
v tabuľke odvolať z postu hlavného trénera Dušana Gregora.
Novým trénerom sa stal Róbert Kaláber,
ktorému bude asistovať Jozef Daňo. Obaja
tréneri doteraz pôsobili pri juniorskom tíme
Dukly,“ komentoval zmenu na trénerskej lavičke Dukly generálny manažér Andrej
Kollár.
Vstup do tohtoročnej sezóny mal Dušan Gregor s Duklou
výborný, no postupom času sa Trenčania v tabuľke prepadali z
prvého až na aktuálne siedme miesto. Jeho pôsobenie pri mužstve skončilo po štyridsiatich stretnutiach.
S Dušanom Gregorom skončil pri vedení seniorského tímu
Dukly aj jeho asistent Juraj Jakubík, ktorý ale zostáva pracovať naďalej pri hokeji v Trenčíne. „Jurajovi Jakubíkovi sme
ponúkli post trénera nášho juniorského tímu, ktorý prijal,“ dodal Andrej Kollár.
Pod vedením Dušana Gregora získala Dukla v sezóne
2003/2004 doposiaľ posledný titul Majstra Slovenska, keď porazili vo finálovej sérii Zvolen. Po tomto úspechu sa jeho cesta
s Duklou rozišla. Do Trenčína sa vrátil opäť po siedmich sezónach, pred začiatkom sezóny 2010/2011 z Martina, kde pôsobil dva roky. Hneď v minulom ročníku Trenčania pod jeho
vedením porazili vo štvrťfinálovej sérii Slovan Bratislava 4:3
na zápasy, hoci prehrávali už 0:3. Obrat takejto série sa Dukle
podaril ako jedinému mužstvu hokejovej histórie doposiaľ
dvakrát.
www.sme.sk 17.01.2012
pomocná evidencia 30/1/2012
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Halový futbalový turnaj rozhodcov a delegátov Oblastných
futbalových zväzov sa hral v polovici januára 2012 v Topolčanoch sa pod záštitou
predsedu Západoslovenského futbalového zväzu
Ladislava
Gádošiho
a Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu. Turnaja sa
zúčastnilo desať družstiev. Chýbali len oblastvýber Obl. FZ Trenčín sa umiestnil na 10. mieste
né
futbalové
zväzy
z Galanty a Dunajskej Stredy. Družstvá hrali vo dvoch skupinách, ktorých víťazi z Prievidze a Považskej Bystrice bojovali
o titul oblastného víťaza. Celkovým víťazom sa stal výber Oblastného futbalového zväzu Prievidza, keď vo finále vyhrali
nad výberom Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica. Družstvo výberu Oblastného futbalového zväzu Trenčín sa
umiestnilo na poslednom desiatom mieste.
www.sme.sk 18.01.2012
pomocná evidencia 36/1/2012
Posledným mestom, ktoré

na Slovensku navštívil, bolo
mesto Trenčín aj so svojím
psom Shirou v dňoch 7. až 9
februára 2012. „Nie sú pre
mňa dôležité pamiatky, prvoradí sú pre mňa ľudia, rozhovory s nimi a spoznávanie ich
vnútra,“ povedal. Gianluca
Ratta využil voľný čas na
kúpenie nových topánok, pretože jeho staré sú už takmer rozpadnuté. Precestoval s nimi to362

tiž celé Slovensko a Maďarsko, pričom doteraz zodral viac
ako 30 párov obuvi. Záujem prejavil aj o návštevu Trenčianskeho hradu, z ktorého si pozrel panorámu krajského mesta.
Taliansky cestovateľ doteraz prešiel takmer 45.000 km. Na
Slovensku navštívil Bratislavu, Trnavu, Nitru, Banskú Bystricu, Tatry, Košice, Prešov aj Žilinu.
Gianluca Ratta do Trenčína zavítal iba v tričku, šortkách a
s ruksakom na chrbte, pritom bolo veľmi chladno. „Zimu ako
takú necítim, vnímam skôr chlad z ľudského vnútra, vtedy mi
je zima,“ povedal. Mestský úrad v Trenčíne mu z reprezentačného fondu zaplatil prenocovanie v jednom z trenčianskych
penziónov. Na svojich potulkách funguje bez sponzora, spolieha sa na dobrosrdečnosť ľudí, ktorých pri cestovaní stretne.
nohí ľudia mi vravia, že obdivujú život, ktorý vediem. Ja im
však hovorím, že oni môžu spraviť to isté, čo ja. Každý sa
rozhoduje sám za seba, nemám kľúče od väzenia, ktoré si iní
vo svojej hlave vytvorili.
Po Trenčíne sa Talian presunie do Novej Bošáce v okrese
Nové Mesto nad Váhom, ktorá bude jeho poslednou zástavkou
na Slovensku a začne svoju púť v susednej Českej republike.
Na cestách po Európe je Gianluca Ratta už desať rokov a o
svojich dobrodružstvách napísal aj knihu. Postupne obchádza
radnice v jednotlivých mestách a zbiera potvrdenia o tom, že
ich navštívil. Pokúša sa totiž o zápis do Guinnessovej knihy
rekordov. „Ale nie je to môj hlavný cieľ, je to skôr len môj
sen. Všetci by sme mali žiť svoje sny,“ zakončil.
www.sme.sk 07.02.2012
pomocná evidencia 90/1/2012
Florbalová reprezentácia mužov Slovenskej republiky
uspela na kvalifikácii v Slovinskom Podčetrteku, kde obsadila
druhé miesto za Estónskom. Pre Slovákov to bude historická
účasť na najvyššom fóre, na tohtoročných majstrovstvách sve363

ta, ktoré sa odohrajú začiatkom decembra 2012 vo Švajčiarsku.
Papierovým favoritom v kvalifikácii na postup bolo Estónsko a keďže postupové miesta boli dve, tak bolo o čo bojovať.
Kvalifikácia bola celkovo rozdelená na tri skupiny. Prvá sa
odohrávala v Nemecku, druhá v Poľsku a tretia v Slovinsku.
Slováci sa v prvom zápase predstavili proti hráčom Holandska, nad ktorými zvíťazili vysoko 12:1. Druhým súperom im
boli Srbi, ktorých porazili 6:4. V tretí hrací deň sa vo večerných hodinách predstavili proti domácemu Slovinsku, ktorých zdolali 9:5. Zápas proti Talianom bol pre našich reprezentantov rozhodujúcim. Na postup im stačilo uhrať remízu.
Nič však nenechali na náhodu a zvíťazili 2:1. Po zápase nasledovali historické oslavy postupu na MS. Nič na tom nezmenila
ani prehra proti favoritovi skupiny Estónsku – 4:6. V drese
slovenskej reprezentácie sa predstavili aj Trenčania – Seriš
Richard , Heleš Peter, Heleš Pavol, Ondrášik, Bulko, Mészáros. Každý jeden z nich úspešne reprezentovali spolu s ostatnými hráčmi svoju krajinu. Individuálne ocenenie si odniesol
aj obranca ŠK 1. FBC Trenčín Marek Bulko, ktorý sa ako jediný Slovák ocitol v All-star tíme. Naši reprezentanti budú
mať na prípravu teda desať mesiacov.
Richard Seriš (1. FBC Trenčín) o turnaji povedal: „Myslím, že sme sa stretli veľmi dobrá partia, čo bolo základom úspechu. Pocity sú to fantastické, postúpili sme na MS a to sa ešte nikomu nepodarilo, takže veľká spokojnosť.“
1. Estónsko
5
5
0
0
54:10 10
2. Slovensko 5
4
0
1
33:17 8
3. Srbsko
5
3
0
2
27:27 6
4. Slovinsko
5
1
1
3
24:34 3
5. Taliansko
5
1
1
3
16:28 3
6. Holandsko 5
0
0
5
14:52 0
www.sme.sk 14.02.2012
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pomocná evidencia 103/1/2012
Klub ŠK 1. FBC Trenčín zažaloval Slovenský zväz florbalu
o ušlý zisk vo výške 25.000 eúr a 12.000 eúr za poškodenie
dobrého mena. Okresný súd Bratislava dokazovacom konaní
dňa 14. februára 2012 presunul spor na Okresný súd do Trenčína.
Trenčiansky klub mohol v prípade prvenstiev v extralige
seniorov, najvyššej súťaži juniorov a I. ligy seniorov v sezóne
2010/11 získať od sponzora finančné prostriedky vo výške
20.000 eúr. V extralige i medzi juniormi 1. FBC majstrovské
tituly získal, B - družstvo po rozhodnutí verdikte príslušnej
komisie Slovenského zväzu florbalu skončil v 1. lige na druhom mieste za Sabinovom, čím sa nenaplnili podmienky
sponzorskej zmluvy.
Klub sa cíti poškodený, keďže podľa jeho názoru nerozhodla komisia v súlade so súťažným poriadkom. Trenčanom sa
26. septembra 2010 cestou na zápas prvého kola proti tímu
Mikuláš Prešov pokazil autobus a duel nemohli odohrať v
riadne stanovenom termíne, o čom okamžite informovali súpera i Slovenský zväz florbalu. Neskôr priložili aj o potvrdenie
od dopravcu.
Ligová komisia Slovenského zväzu florbalu súhlasila s dohrávkou, ktorá sa však napokon neuskutočnila, keďže prešovskému klubu nevyhovoval žiaden z navrhovaných termínov a
vlastný nenavrhol. Ligová komisia potom rozhodla pripísať
dva body do tabuľky pre Prešov. Trenčanom práve tieto body
z duelu so súperom zo Šariša chýbali k celkovému prvenstvu v
súťaži.
„Náš klub sa cíti poškodený, keďže zápas napokon kontumovali aj napriek našej snahe o jeho odohratie v náš neprospech. Bolo to v rozpore s platným súťažným poriadkom, ktorý
hovorí, že v prípade vzniku objektívnych príčin musí ligová
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komisia určiť presný termín dohrávky. Členovia komisie postupovali podľa iného súťažného poriadku. Snažíme sa
v klube, o čo najvyššie ciele, máme vysoké ambície. So zväzom sa však nedalo dohodnúť, a preto sme zvolili túto cestu,“
uviedol prezident ŠK 1. FBC Trenčín Miroslav Sága.
Zástupcovia Slovenského zväzu florbalu odovzdali súdu
prostredníctvom právneho zástupcu všetky podklady k prípadu. „Sme mladý športový zväz a chceme predovšetkým hrať.
Prípad je teraz v rukách právnikov, ktorí musia rozhodnúť. Je
to však choré,“ uviedol generálny sekretár Slovenského zväzu
florbalu Peter Žák.
www.sme.sk 20.02.2012
Trenčianske noviny 20.02.2012
pomocná evidencia 116/1/2012
Už 15. ročník výcviku s názvom „Potápanie pod ľad“
zorganizovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku dňa 14. februára 2012
už tradične na Slnečných jazerách v
Senci. Okrem trenčianskych hasičov sa
podujatia zúčastnili aj hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného
mesta Bratislavy, z Trnavy ako aj hasičských staníc v Pezinku a v Senci. Zásahy na ľade nacvičovali s hasičmi aj
príslušníci poriečneho oddielu Policajného zboru Slovenskej
republiky a ženijného práporu OS Sereď. Na zamestnaní sa zúčastnili prezident Hasičského a záchranného zboru
plk. Ing. Pavol Mikulášek a minister
vnútra Slovenskej republiky JUDr.
Daniel Lipšic, ktorý si potápanie pod
zamrznutou vodnou hladinou aj sám
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vyskúšal.
Podľa informácií hovorkyne Prezídia Hasičského
a záchranného zboru Silvii Jančovičovej, za veľmi dobrých
klimatických podmienok, pri teplote vzduchu cca – 4 ◦ Celzia
a teplota vody - 2 ◦ Celzia sa spolu potápalo osemnásť potápačov. Keďže uplynulé dni mrzlo, hrúbka ľadu bola takmer tridsať cm, ponor bol v dĺžke sto metrov. Týždeň pred výcvikom
v Senci cvičili 7. februára 2012 hasiči z trenčianskej stanice
záchranu topiacej sa osoby vo vodnom toku v sťažených podmienkach. Hasiči trénovali pri železničnom moste v Trenčíne
na rieke Váh.
Trenčianske noviny 18.02.2012
pomocná evidencia 116/1/2012
Hokejový výber Smeru na čele s Róbertom Ficom si dňa
22. februára 2012 zahral na zimnom štadióne Pavla Demitru
v Trenčíne exhibičný hokejový zápas proti trenčianskej Dukle.
Zápas sa skončil 10:10. Bezprostredne pred exhibičným hokejovým zápasom povedal predseda najsilnejšej opozičnej strany
Róbert Fico, že „strana
Smer vsadila na pozitívnu kampaň, avšak dá sa
čakať, že v poslednom
týždni pred voľbami zo
zásuviek vytiahne niečo
také, že budú všetci prekvapení.“ Róbert Fico,
ktorý vykorčuľoval na
ľad trenčianskeho zimného štadióna so symbolickým číslom
11 na chrbte povedal, že sa medzi hokejistami cítil ako kúpeľňový spevák medzi opernými, avšak podstatné že sa mohli
trocha zabaviť a zašportovať si. V drese Smeru spolu s predsedom a bývalými hokejistami Púchova a Trenčína nastúpil i
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Jaroslav Baška. Ten sa ako exminister obrany cítil lepšie v
zadných radoch hokejového výberu Smeru, avšak pred stretnutím zdôraznil, že dôležitejšie ako výsledok je, aby sa nikto
nezranil. Napriek avizovanému štartu ďalšieho exšéfa silového
rezortu, sledoval Róbert Kaliňák zápas v civile spoza mantinelu. „Neviem síce ani kto je trénerom nášho výberu, no do zostavy som sa po predchádzajúcich nepresvedčivých výkonov
nedostal,“ komentoval s úsmevom svoju neúčasť na ľade Róbert Kaliňák.
V exhibičnom stretnutí, ktoré sledovali asi dve stovky divákov, sa napokon zrodil nerozhodný výsledok 10:10, Smer
podľahol na samostatné nájazdy 1:2. Po zápase zaplnili plochu
zimného štadióna milovníci
verejného korčuľovania, ktoré bolo súčasťou korčuliarskeho podvečera Smeru.
Napriek avizovanej protestnej akcii trenčianskych
hokejových fanúšikov, ktorí
poukazovali na zneužitie
trenčianskych hokejistov na politickú kampaň, sa napokon na
zimnom štadióne objavil jediný, rukou písaný hanlivý plagát,
ktorý v priebehu niekoľkých minút odstránila bezpečnostná
služba.
www.sme.sk 22.02.2012
pomocná evidencia 129/1/2012
Mladí futbalisti Slovenska do 21 rokov zdolali v Trenčíne
na umelej tráve v prípravnom zápase svojich rovesníkov z
Čiernej Hory presvedčivo 4:1 (2:0). V zápase sa predstavila aj
dvojica stredopoliarov AS Trenčín Jakub Holúbek a Samuel
Štefánik, ktorý otvoril aj gólový účet stretnutia.
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Slovenskí mladíci sa do svojho súpera pustili bez rešpektu
a lepším pohybom aj kombinačnou hrou protivníka zatlačili do
defenzívy už do úvodných minút. Z ich viacerých šancí sa
v prvom polčase ujali dve. V 14. minúte Paur, ktorý nahradil
zraneného Čonku krátko po príchode na
ihrisko s prehľadom
vysunul Štefánika, ktorý obstrelil brankára
Velimiroviča a rozvlnil
sieť.
V 24. minúte sa v
šestnástke hostí v prehustenom priestore najlepšie zorientoval Greguš, ktorý našiel na päťke číhajúceho Gubu a ten hlavičkou
zvýšil na 2:0. Slováci potom zvoľnili herný rytmus a iniciatívu
prenechali hosťom. Čiernohorci sa príliš dlho nenechali ponúkať a v závere prvého polčasu začali domácim podkurovať
najmä strelami z diaľky.
Lončar a Ivanovič preverili pozornosť Bajzu, ktorý si poradil aj s nebezpečnou strelou Rebrona, ktorá doslova volala po
góle. Slovenský náskok ale zostal do druhého polčasu nezmenený. V druhom polčase plynulosť a herné tempo narušili početné striedania na oboch stranách, čím utrpela aj kvalita zápasu.
Po hodine hry priebojný Guba našiel v pokutovom území
nestráženého Paura, ktorý strelou k žrdi nedal brankárovi hostí šancu. Trojgólový náskok Slovákov na chvíľu akoby uspal a
Bakič to v 64. minúte využil na skorigovanie skóre, keď oblúčikom prehlavičkoval brankára domácich.
O niečo väčšiu aktivitu potom až do konca vyvíjali domáci,
do ich prejavu sa však už vkradlo veľa nepresností. V 84. mi369

núte Gregušova delovka poriadne natiahla hosťujúceho brankára, ten ale zabránil ďalšej zmene stavu. Tá však prišla v 87.
minúte po Štefánikovej pohotovej strele zo stredu 16-ky. Mladí Slováci zaslúžene dominovali a získali trojgólové víťazstvo.
Rozhodovali ako hlavný Zelinka z Čiech s postrannými
Vorelom a Slukom zo Slovenska. Na hru sa pozeralo 1184 divákov.
www.sme.sk 29.02.2012
pomocná evidencia 142/1/2012
Dňa 26. februára 2012 vyvrcholila v severomoravskej Opave česko-slovenská liga v hádzanej starších žiačok. Z celkového prvenstva sa zaslúžene tešili dievčatá z Hádzanárskeho
klubu Štart Trenčín, keď z dvadsiatich zápasov prehrali iba
jediný v Bytči s
domácim výberom.
Súťaž sa hrala
štvorkolovým systémom po dve kolá
na Slovensku a v
Česku za účasti trojice slovenských a
českých
kolektívov. Trenčianky sa stali víťazkami zaslúžene. V Bytči skončili
druhé, v Ostrave a na domácej palubovke ešte o stupienok
vyššie. Dobrú formu dievčatá potvrdili aj v Opave, kde nenašli
premožiteľa. Vo všetkých piatich zápasoch počas jedného dňa
dominovali, keď postupne zdolali rovesníčky z Partizánskeho,
Bytče, Karvinej, Opavy a domácu Porubu.
Úspech a medaily v kolektívnej časti ešte podčiarklo individuálne ocenenie pre najlepšiu hráčku súťaže Dianu Nosickú
z Trenčína. „Dievčatá pravidelne podávali veľmi kvalitné výkony. Počas trvania súťaže sme nemali vážnejšie problémy či
370

už v obrannej činnosti alebo útoku, čo bolo základom nášho
úspechu. Veľmi dobre zachytali brankárky. Náš kolektív bol
skutočne veľmi silný, aj po vnútornej stránke. Niekoľkokrát
sme zdolali súperov výrazným rozdielom, až o desať gólov.
Najvážnejším konkurentom boli hráčky z Bytče, ktoré sú nám
dobre známe z krajskej súťaže,“ povedala spokojná trénerka
Zdena Rajnohová. V závere pridala, že je na škodu, v akých
podmienkach dievčatá trénujú a hrajú majstrovské zápasy.
„Naše priestory sú nevyhovujúce a do športovej haly sa tak
skoro ani nevrátime,“ dodala na záver smutne.
www.sme.sk 06.03.2012
pomocná evidencia 157/1/2012
Trenčianski hokejisti vstúpili po odohratí základnej časti
hokejovej Corgoň ligy do súťaže play-off. Podľa postavenia
v tabuľke dostali za súpera hokejistov Popradu. Prvé dva zápasy sa odohrali na zimnom štadióne v Poprade. V piatok
9. marca 2012 zohrali súperi prvý zápas štvrťfinále
play
off
extraligy,
v ktorom Trenčania hladko prehrali 5:1. V druhom
stretnutí štvrťfinále play
off extraligy Trenčania
prehrávali na konci druhej
tretiny o dva góly, ale v
záverečnej časti vrhli
Trenčania všetky sily do útoku a začali vytrvalo ostreľovať
popradskú bránku. Úsilie im prinieslo kontaktný gól v 45. minúte, keď Sojčík tečoval strelu Fabuša. Obaja súperi stupňovali tempo, osobné súboje vrcholili a hráči sa striedali na trestných laviciach. Trenčania tlačili puk do bránky a podarilo sa
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im to v 58. minúte, keď po prekvapivej strele vyrovnal Mikula a poslal zápas do predĺženia.
V úvode predĺženia sa Poprad ubránil presilovke, v ktorej
mohli rozhodnúť Fabuš aj Melichárek a na druhej strane v
sľubnej šanci zaváhal Suchý. Hoci si Trenčania vytvorili viac
gólových príležitostí, Melicherčíka sa im prekonať nepodarilo.
V samostatných nájazdoch uspel Fabuš, ktorému kontroval
nechytateľnou strelou Kuľha. V druhej sérii Vaic a Svitana z
Popradu nastrelili tyčku, ale strelecky nabitý Sojčík z Trenčína namieril presne medzi nohy a Dukla Trenčín zvíťazila na
ľade Popradu po samostatných nájazdoch. a vyrovnala tak stav
série na 1:1.
Povedali po zápase:
Ladislav Svozil, tréner Popradu – „Stretnutie sa pre nás začalo priaznivo, keď sme sa ujali rýchlo vedenia, ale to nás
možno uspalo. Trenčín zvýšil úsilie, ale góly sme paradoxne
dali my. Vedenie 4:2 by malo také skúsené mužstvo, ako je
naše, ustrážiť. V nájazdoch sme dali dve tyčky, takže šťastnejší boli hostia. Musíme dať hlavy nahor a ideme do Trenčína.“
Róbert Kaláber, tréner Trenčína – „Dnes sme chceli získať prvý bod a tomu sme podriadili celú prípravu. Chceli sme
byť aktívni a streliť prvý gól. Inkasovali sme síce prvý gól, ale
dokázali sme to otočiť. Boli sme dnes lepším mužstvom a zaslúžili sme si vyhrať. Sme veľmi radi, že sme získali bod a že
hráči pochopili, že s Popradom sa dá hrať a dá sa aj vyhrať.“
www.sme.sk 10.03.2012
pomocná evidencia 173/1/2012
V treťom zápase play-off hokejovej Tipsport extraligy sa
na dva zápasy presunuli na zimný štadión do Trenčína v utorok 13. marca 2012 vyhrala Dukla nad svojim súperom HK
Poprad 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
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Svižný hokej s dobrým nasadením a dôrazom v osobných
súbojoch predviedli oba tímy v úvodnej tretine. Domáci hrali
podľa očakávania útočne o niečo aktívnejší hokej. Hostia sa
snažili o brejkové akcie, ale defenzívy fungovali spoľahlivo. V
14. minúte ešte viac rozprúdila atmosféru menšia šarvátka viacerých hráčov a tento moment nabudil domácich viac ako ich
súpera. Trenčania zintenzívnili svoj tlak a v 17. minúte po
zmätku pred bránkou dorazil puk do siete A. Šťastný a domáci využitou presilovkou otvorili skóre na 1:0. Hneď na začiatku druhej tretiny predviedol skvelú individuálnu akciu J. Pardavý, ktorý s typickou urputnosťou dopravil do bránky nielen
puk, ale aj seba, takže trenčiansky presilovkový gól v 31. sekunde prostrednej časti musel odobriť až videorozhodca. Hokejisti Dukly hrali s chuťou, pričom zodpovedne vykrývali
priestor.
Hráči Popradu sa nevedeli dostať do správneho herného
rytmu, navyše niekoľko ich šancí spoľahlivo zvládol brankár
Trenčína Vladimír Kováč. V 32. minúte hosťujúci Kovačevič
trafil žŕdku. Z následného protiútoku domáci dokonale vyšachovali protivníkovu obranu, pričom J. Pardavý s P. Fabušom si osamotení pred bránkou vychutnali gólovú kombináciu
na 3:0. Trenčín potom zvoľnil tempo, ale popradská koncovka
zostávala aj v týchto fázach stále nedôrazná. Až v 49. minúte
sa hosťom podarilo skórovať, keď Vaic zakončil kombináciu
naprieč celým útočným pásmom počas presilovky - 3:1. Domáci sa snažili takticky kontrolovať dianie na ľade a držať si
súpera na dištanc. To sa im aj podarilo, pretože Poprad už neuspel ani pri záverečnej hre bez brankára. Naopak 26 sekúnd
pred sirénou spečatil trenčianske víťazstvo strelou do prázdnej
bránky Gašparovič.
Po zápase povedali:
Róbert Kaláber (tréner Trenčína) – „Zápas sme mali od jeho
začiatku vo svojich rukách. Keď sa nám v druhej tretine poda373

rilo odskočiť na trojgólový rozdiel, ďalší priebeh stretnutia
sme až do konca spoľahlivo kontrolovali. Musím pochváliť
mužstvo za tímový výkon. Hráči ukázali, že každým zápasom
dospievajú aj takticky a herne rastú. Teší nás, že sme sa odvďačili našim fanúšikom za ich povzbudzovanie.“
Róbert Spišák (asistent trénera Popradu) – „V tomto zápase
sme za súperom zaostávali vo všetkých činnostiach. V útočnom pásme sme nehrali dôrazne, v obrane sme robili chyby a
stredné pásmo sme nedostatočne vykrývali. Našu hru sme
zlepšili len v tretej tretine, keď sme zrýchlili našu kombináciu
a veľa nechýbalo, aby sme sa vrátili do zápasu. Už sa nám to
však nepodarilo, pretože tak ako sme hrali v záverečnej tretine, musíme hrať celé stretnutie.“
www.sme.sk 13.03.2012
pomocná evidencia 177/1/2012
Trenčín si poradil s Popradom aj v druhom stretnutí na
vlastnom ľade v stredu 14. marca 2012, keď zvíťazil 3:0. V
sérii tak viedol 3:1 na zápasy.
V úvodnej časti zápasu mužstvám síce nechýbalo nasadenie
a dôraz v osobných súbojoch, v hre však výraznejšie prevládala opatrnosť a snaha predovšetkým neurobiť chybu.
Z niekoľkých dobrých šancí na oboch stranách sa ujala jediná,
keď v 12. minúte Fabuš po individuálnom úniku strelou švihom a Trenčín
sa ujal vedenia.
Hostia nedokázali potrestať niekoľko nevynútených strát puku z domácej
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strany, ale neprestávali dobiedzať. Koncovke Popradčanov
však stále chýbal potrebný pokoj. Domáci hľadali svoj herný
rytmus i väčšiu presnosť, takže hra bola skôr taktická, ako strhujúca.
V 33. minúte Poprad počas presilovky uzamkol svojho protivníka pred bránkou a vyrovnávajúci gól viackrát visel na vlásku, ale Trenčín sa ubránil. Poprad so svojou miernou optickou prevahou stále nedokázal správne naložiť a keďže ani na
opačnej strane vážnych trenčianskych šancí nebolo veľa, stav
zápasu sa nemenil.
V 43. min domáci Fojtík nezužitkoval svoj nájazd. V 48.
minúte brankár Kováč výrazne podržal Trenčín pri ďalšej popradskej presilovke. S blížiacim sa záverom nabrala hra vyššie
tempo i silnejší dramatický náboj. Od polovice tretej časti sa
domáci snažili vystupňovať svoj tlak aj s prispením presiloviek a vyťažiť z neho rozhodujúci zásah, čo sa im podarilo v
58. minúte, keď po zaváhaní hostí za bránkou získal puk Tvrdoň, ktorý našiel medzi kruhmi voľného Tybora a ten strelil
gól a zvýšil na 2:0. V záverečných sekundách ešte spečatil
trenčianske víťazstvo pri popradskej hre bez brankára Fabuš a
zápas okorenila bitka Kopeckého s Kramárom.
Povedali po zápase
Róbert Kaláber (tréner Trenčína) – „Predchádzajúci zápas nám zobral príliš veľa síl, dnes sme už nekorčuľovali tak
dobre. Napriek tomu musím opäť hráčov pochváliť, hrali tímovo a disciplinovane, pričom ich podporil výborným výkonom brankár Kováč.“
Róbert Spišák (asistent trénera Popradu) – „Podali sme
už zlepšený výkon oproti predchádzajúcim stretnutiam, napriek tomu nám však chýbal dôraz a potrebná agresivita pred
súperovou bránkou. Potrebovali by sme i častejšiu streľbu a
zlepšiť aj jej efektivitu, pretože kvôli nej sme vlastne v tomto
zápase prehrali.“
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www.sme.sk 14.03.2012
pomocná evidencia 179/1/2012
V poslednom štvrťfinálovom zápase hrala Dukla Trenčín s
HK Poprad dňa 18.
marca 2012 na domácom ľade a vyhrala
nad svojím súperom
6:1 (2:0, 1:1, 3:0), čím
upravila konečný výsledok série na 4:2 a
Trenčín postúpil do
semifinále. Góly za
Duklu Trenčín strelili J. Gašparovič, Hlubuček, Sojčík, Melichárek 2 a J. Gašparovič. Hralo sa pred 6080 divákmi.
Hostia neustáli úvodný trenčiansky, chvíľami až drvivý tlak
a dvakrát kapitulovali. Najskôr v 7. min Daňo trafil žŕdku, o
dve minúty však už domáci otvorili gólový účet, keď Šťastný
dravo potiahol puk až za bránku, našiel pred ňou Gašparoviča,
ktorý sa nezmýlil. V 15. min trochu nevydarený Hlubučekov
strelecký pokus od modrej čiary prešiel cez zhluk hráčov a
puk sa zastavil až v sieti - 2:0. Množstvo ďalších šancí Trenčín
pozahadzoval a mohol za to pykať v závere prvej tretiny, keď
Poprad počas presilovky bol viackrát blízko skórovaniu,
Brankár V. Kováč
zneškodnil aj Svitanovu
tutovku
zblízka.
Do druhej dvadsaťminútovky lepšie vstúpili povzbudení
hostia,
protivníka už ne376

pustili do náporu a naopak sami začali viac útočne hrýzť. Zo
svojej aktivity vyťažili v 27. min kontaktný gól, keď Vaicova
presná prihrávka spoza bránky našla Krotáka, ktorý strelou
umiestnil puk k žŕdke na 2:1. Trenčianska odpoveď prišla o
štyri minúty, keď obliehanie bránky úspešne zakončil dorážkou zblízka Sojčík a vrátil domácim stratený náskok i hernú
pohodu. V ďalšej fáze duelu sa na ihrisku odohrával urputný
boj o každý kúsok ľadu a šancí mierne ubudlo.
Popradskú nádej na zvrat podstatným spôsobom zmenšil
štvrtý gól Trenčína v 45. min Melichárek, keď spomedzi kruhov nekompromisne zavesil. Hostia sa síce nevzdávali, ale výrazná psychická výhoda už bola na strane domácich, ktorí sa
snažili ukontrolovať vývoj hry až do konca stretnutia. V 55.
min prikrášlil skóre využitou presilovkou neustrážený Melichárek, ktorý spred bránky poslal odrazený puk pod hornú
žŕdku. Necelé dve minúty pred záverom duelu ešte Trenčín
zvýraznil svoj triumf po rýchlom úniku dvojice A. Šťastný - J.
Gašparovič.
Komentár trénerov:
Róbert Kaláber (tréner Trenčína) – „Vstúpili sme do tohto
zápasu s maximálnym nasadením a cieľom, čo najrýchlejšie
dať gól To sa nám aj podarilo a psychicky nás to upokojilo.
Ďalší priebeh duelu sme mali pevne v rukách a hoci súper dokázal gólom trochu zdramatizovať priebeh. Dokázali sme naň
odpovedať. Keď sa pozriem na celú sériu, musím povedať, že
od druhého stretnutia sme boli viac aktívnejší a hrali sme zodpovedne, pričom o našom postupe rozhodla obrovská túžba po
víťazstve. Ďakujeme divákom za podporu a už sa veľmi tešíme na semifinále.“
Róbert Spišák (asistent trénera Popradu) – „Chceli sme sériu ešte vrátiť späť do Popradu, ale žiaľ sa nám to nepodarilo.
V tomto zápase začal súper oveľa aktívnejšie ako my a utvoril
si aj viac príležitostí na skórovanie. Väčšinu stretnutia sme bo377

li príliš pomalí, čo bolo rozhodujúcim faktorom. Čo sa týka
celej série, tak zlomovým momentom pre jej ďalší vývoj bolo
druhé stretnutie u nás v Poprade, ktoré sme prehrali po samostatných nájazdoch.
www.sme.sk 18.03.2012
pomocná evidencia 192/1/2012
Dukla Trenčín po vyradení Popradu sa stretla v semifinále
so Slovanom Bratislava. V prvých troch zápasoch dominovali
hráči Slovana a
ani vo štvrtom
zápase semifinále play-off odohraného na zimnom
štadióne
v Trenčíne dňa
30. marca 2012
sa Dukle nepodarilo nájsť recept na Slovan, keď s ním prehrala 3:4 (1:4, 1:0,
1:0).
V začiatku zápasu oveľa aktívnejšie vstúpila Dukla, keď už
v 4. min Melichárek delovkou doslova zapichol puk do súperovej bránky a otvoril gólový účet. Do polovice úvodnej tretiny však hostia v rozpätí 34 sekúnd dvoma pomerne lacnými
gólmi z hokejok Hudáčka a Kukumberga skóre obrátili. Domáci si vzali oddychový čas a vystriedali brankárov. Tieto
momenty však naštartovali hostí, ktorí začali viac kontrolovať
vývoj stretnutia. Pozorným vykrývaním priestoru už v strednom pásme znemožňovali Trenčanom vytvárať si viac útočných akcií. V závere prvej tretiny Slovan strelil v rozpätí 11
sekúnd opäť dva zlepené góly a vytvoril si ešte výraznejší náskok. Najskôr Kukumberg rozvlnil sieť prudkou umiestnenou
strelou a o chvíľku Bulík zasadil ešte rozhodenej trenčianskej
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obrane ďalší úder. V prostrednej časti bola hra viac plynulá
ako vzrušujúca, šancí na oboch stranách ubudlo a na rovnakej
úrovni ostali iba dôrazné osobné súboje.
Súperi si navzájom zdarne narúšali ofenzívne pokusy, takže
neuspeli ani hostia počas 51 sekundovej presilovky o dvoch
hráčov v polovici stretnutia. V 39. min nariadil rozhodca za
nečistý obranný zákrok domáceho zadáka v prospech hostí
trestné strieľanie, ktoré však Hudáček nepremenil. Krátko
pred druhou sirénou ešte oživil trenčiansku nádej šikovným
gólom Gašparovič.
Tretia dvadsaťminútovka sa niesla v znamení neutíchajúcej
snahy Dukly po ďalšom zdramatizovaní súboja, Slovan sa
však rutinérsky kontroloval hru. V 51. min sa počas presilovky
dostal k voľnému puku v strede útočného pásma obranca Biro
a jemnou technickou strelou prekonal Konráda na 3:4.
Päť minút pred koncom ešte hrali domáci presilovku, ale
ani ich enormná snaha v závere zápasu vrátane minútovej hry
bez brankára im už vyrovnanie nepriniesla. Bratislavčania po
vydretom štvrtom víťazstve v sérií postúpili do finále.
Povedali po zápase:
Róbert Kaláber, tréner Trenčína: „Dnešný zápas rozhodla prvá tretina. V poslednej minúte sme zaspali a dostali dva
góly, bol to pre nás šok. Snažili sme sa ešte zápas zdramatizovať a diváci nás vyburcovali, za čo im veľmi pekne ďakujem.
Slovan bol však lepším tímom a zaslúžene postúpil do finále.“
Ján Neliba, tréner Slovana: „Mali sme skvelý nástup a
prvá tretina bola z našej strany výborná. Potom sme však nepochopiteľne poľavili a domáci nás aj vďaka fantastickému
obecenstvu dostali pod tlak. Musím sa pokloniť mojim hráčom
za to, že sme to v závere udržali. Už sa tešíme na finále s Košicami.
www.sme.sk 31.03.2012
pomocná evidencia 216/1/2012, 217/2/2012
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V tieni semifinálových zápasov medzi Duklou Trenčín
a Slovanom Bratislava sa odohrával na zimnom štadióne
v Trenčíne v dňoch 28. marca až 1. apríla 2012 finálový turnaj
starších žiakov v ľadovom hokeji, ktorého sa zúčastnili dva
najlepšie kolektívy zo západného (Trenčín, Nitra), stredného
(Martin, Dubnica) a východného Slovenska (Košice, Prešov).
Keďže sa finále hralo v Trenčíne, tak sa očakávalo, že
družstvo starších žiakov z Trenčína zaútočí na zlaté medaily.
No zostalo len pri chcení, pretože maródka viac ako polovice
hráčov zmarila smelé predsavzatia. Po tesných prehrách s Nitrou, Martinom a Dubnicou bolo jasné, že žiadny kov nezískajú. Chuť si mierne napravili víťazstvá nad družstvom Košíc
a Prešova. Trenčania sa umiestnili na štvrtom mieste.
Trenčianske noviny 02,.04.2012
pomocná evidencia 217/2/2012
Telovýchovná jednota Trenčín - Záblatie dostala do jarnej
časti futbalovej sezóny 20111/2012 do svojich radov výraznú
posilu, keď poradcom trénera Jozefa Lišku sa stal jeden z najlepších trénerov v slovenskej histórii Jozef Jankech.
O niekdajšieho trénera reprezentácie Slovenska, Dubnice,
Slovana či reprezentácie Maldív je stále enormný záujem. Napriek veku sedemdesiatštyri rokov odmietol ponuky z Prešova,
Dubnica a zahraničia. Ba naopak, ponuke družstvu zo stredu
tabuľky 2. triedy sever neodolal. „Ako vedenie klubu sme ho
oslovili s ponukou či by sa nestal poradcom trénera Jozefa
Lišku. Sám nevedel, čo od ponuky bude očakávať. Napokon
prikývol. Nebude však figurovať na žiadnych zápasových zápisoch, ani nikde inde. Ide o čisto kamarátsku pomoc. Nedostáva od nás žiadne peniaze, nemá žiadnu zmluvu,“ povedal
prezident Telovýchovnej jednoty Trenčín Záblatie Tomáš
Vaňo.
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Stretnutie miestnych futbalistov po zimnej prestávke bolo
pre nich veľkým prekvapením. Okrem trénerov sa do kabíny
prišiel predstaviť aj Jozef Jankech. „Niektorým z našich hráčov doslova spadla sánka. Stretnúť sa s bývalým trénerom
Slovenska sa nepodarí ani mnohým ligovým hráčom, nieto ešte našim,“ pokračoval s úsmevom Vaňo „a od úvodu prípravy
bola jeho prítomnosť veľkou motiváciou. Dokonca v prípade
neprítomnosti trénera, niekoľko tréningov prevzal za neho.“
Pre samotného rodáka zo Šale, ktorý však podstatnú časť
života strávil v Trenčíne a okolí, sa stal amatérsky futbal novou skúsenosťou, lebo nikdy v živote nepôsobil pri dedinskom
klube. Bolo to pre neho niečo nové i keď je pravdou, že ťažko
porovnávať profesionálny a amatérsky futbal. „Chlapcom však
snahu napriek povinnostiam, nemožno uprieť snahu,“ pochválil futbalistov Záblatia Jozef Jankech. Telovýchovná jednota
Trenčín - Záblatie má najbližšiu sezónu tie najvyššie ciele.
Mužstvo sa momentálne pohybuje v stredných vodách ligovej
tabuľky. Do konca jarnej časti ešte zostáva dostatočný počet
kôl, aby sa kolektív „spoza mostov“ prebojoval do najvyššej
oblastnej súťaže. „Už tam boli azda všetci okrem nás. Máme
mladý a ambiciózny tím. Radi by sme do majstrovstiev oblasti
nakukli aj my,“ povedal na záver Tomáš Vaňo.
www.sme.sk 16.04.2012
pomocná evidencia 242/1/2012
Volejbalisti ATC Trenčín COP sa umiestnili v extralige
v sezóne 2011/2012 na konečnom siedmom mieste, keď v
druhom zápase zvíťazili nad TJ Spartak Myjava 3:0. Keďže
Trenčania zvíťazili aj v prvom zápase 2:3, tak skončili na
siedmom mieste.
www.sme.sk 15.04.2012
pomocná evidencia 250/1/2012
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Počas víkendu 14. a 15. apríla 2012 sa rozbehla finálová séria mužskej florbalovej extraligy v Trenčíne, keď 1. FBC
Trenčín na domácej pôde privítal Florko Košice.
Domáci začali sobotňajší zápas rozprávkovo a už po ôsmich minútach viedli trojgólovým rozdielom a zdalo sa, že
siedme víťazstvo v play-off v rade zverencom trénera Miroslava Ságu neunikne. „Prehra v predĺžení nikoho nepoteší.
Neboli sme horším tímom, ale boli sme až príliš nedisciplinovaní. V zápase rozhodla defenzívna činnosť, ktorú sme nezvládli,“ povedal po zápase sklamaný kapitán 1. FBC Branislav Kovalčík.
Košičania sa napokon po horšom úvode rozbehli. „Súper
nás ničím neprekvapil.
Hrajú stále jeden systém,
mali viac šťastia v zakončení a dôkladne využívali naše chyby. Dostávali sme lacné góly a
začali sa strachovať o
výsledok,“ pokračoval
Branislav Kovalčík.
V zápase, ktorý spĺňal atribúty ligového finále, si diváci
prišli na svoje. Po bláznivej prvej tretine, kedy gólmani vyťahovali loptičky zo svojich bránok až sedemkrát, druhá tretina
bola bezgólová. Hostia v záverečnej časti hry vyrovnali stav
až dvakrát. Rozhodujúcim momentom mohol byť piaty gól
Trenčína z hokejky Pavla Heleša. Opak bol pravdou. „Po vedúcom góle sme mali hrať s loptičkou na hokejkách. Ukľudniť
hru a nepúšťať sa do bezhlavého útočenia. Napokon rozhodla
chyba rozhodcov, keď nepostrehli faul na nášho hráča. Vyrovnanie nás stálo víťazstvo. Zatiaľ sa kapitánove slová potvrdili,
keď v druhom zápase 1. FBC Trenčín zvíťazil 9:5. Finálová
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séria sa sťahovala na východ Slovenska za vyrovnaného stavu
série 1:1.
www.sme.sk 16.04.2012
pomocná evidencia 251/1/2012
Ďalšie zápasy finálovej série sa odohrali v Košiciach dňa
21. a 22. apríla 2012. V treťom zápase patril jeho začiatok
domácim, keď už v 33. sek. sa ujali vedenia rýchlym gólom
Dugasa. Naopak Trenčania pôsobili v úvode zápasu nervózne
a kopili chyby v obrane. Potom sa hrala vyrovnala a o vyrovnávajúci gól sa v presilovke proti domácim zaslúžil Heleš. Do
konca prvej tretiny to potom bolo ako na hojdačke, keď sa oba
kolektívy striedali vo vedení. V druhej tretine nastúpil na strane hostí po ročnej prestávke Filadelfy, ktorý vniesol oživenie
do hry Trenčanov. V tretej tretine začali Košičanov dochádzať
sily, čo sa prejavilo aj v konečnom skóre 7:12 v prospech
Trenčanov a tým aj vedenie vo finálovej sérii 2:1.
Vo štvrtom zápase začali opäť lepšie domáci Košičania, keď
po prvej tretine viedli 2:0 a zdalo sa, že o víťazovi rozhodne
piaty
zápas
v Trenčíne.
Avšak v druhej tretine prišli chvíle kapitána trenčianskeho
družstva Braňa Kovalčíka, keď najprv znížil skóre a potom jeho spoluhráč Heleš vyrovnal na 2:2.
Záver druhej tretiny sa niesol v znamení gólov Branislava Kovalčíka, ktorý zvýšil skóre o dva góly. V poslednej tretine
Trenčania gólmi Seriša, Kovalčíka a Heleša zavŕšili svoje
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úspešné ťaženie v Košiciach víťazstvom 4:8 a tým aj získali
po tretí raz titul majstra Slovenska.
Titul majstra Slovenskej republiky vybojovali títo hráči Gabriel Mészáros, Jakub Klobučník, Juraj Lamačka, Marek
Bulko, Branislav Straka, Norbert Ondrášik, Pavol Heleš,
Tomáš Vrablec, Juraj Pajtinka, Andrej Podpera, Branislav
Kovalčík, Richard Seriš, Peter Heleš, Martin Kiačik, Roman
Zeliezka, Lukáš Poruban, Branislav Mitucha, Lukáš Lajčiak, Radoslav Bielik, Filip Žák, Dominik Podmanický, Michal Podmanický, Tomáš Filadelfi, Martin Žilinský, Dušan
Jančo, Erik Rybanský. Tréner: Miroslav Sága.
Trenčianske noviny 23.04.2012
pomocná evidencia 259/1/2012
V nedeľu 29. apríla 2012 sa v Chocholnej - Velčiciach uskutočnil 40. ročník „Behu oslobodenia obce“, na ktorom sa zúčastnilo deväťdesiat bežcov, ktorí súťažili v pätnástich kategóriach.
Prvenstvo v hlavnej kategórii mužov z vlaňajška obhájil Michal Luhový zo. Na druhom mieste sa umiestnil P. Michalčík
z Myjavy a na treťom mieste sa umiestnil J. Kucharík
z Trenčína.
Kategórii žien zvíťazila Ľ. Maníková z Dubnice, na druhom
mieste sa umiestnila J. Hudáková z Trenčína a na treťom
mieste sa umiestnila V. Kováčová z Trenčína.
V kategórii veteránov od 40 do 49 rokov zvíťazil J. Kucharík z Trenčína, na druhom mieste sa umiestnil M. Plevák z
Lysej pod Makytou a treťom mieste P. Klobučník z Dubnice.
V kategórii veteránov od 50 do 59 rokov zvíťazil E. Páleník z Trenčína, na druhom mieste sa umiestnil S. Duriga z
Trenčína a na treťom mieste J. Pavlacký z Trenčianskych
Teplíc.
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V kategórii veteránov nad 60 rokov zvíťazil M. Kováč
z Trenčína pred J. Kminiakom z Ilavy a J. Karabecom z Trenčína.
www.sme.sk 01.05.2012
pomocná evidencia 278/1/2012
Dňa 28. apríla 2012 sa uskutočnili v Kúpeľnej dvorane v
Trenčianskych Tepliciach Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, fitnes, bodyfitness a bikiny žien a fitnes mužov. V súťaži
boli úspešné Trenčianky, keď v kategórii bodyfitness ženy nad
163 cm zvíťazila Natália Straková a v kategórii bodyfitness
zvíťazila Adela Ondrejovičová, obe Fitness Gabrhel Trenčín.
Trenčianske noviny 07.05.2012
pomocná evidencia 282/1/2012
Prezident Kanadsko-slovenskej obchodnej komory v Bratislave Joseph M. Burza vyhlásil, že spoločnosť má záujem finančne vstúpiť do modernizácie zimného štadióna v Trenčíne,
prípadne rokovať s trenčianskou radnicou o odkúpení celého
zimného štadióna. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré dňa
17. mája 2012 komora poskytla médiám.
„Dôvodom plánovaných investícií komory do obnovy
trenčianskeho zimného štadióna je dlhoročné pôsobenie
Pavla Demitru v
NHL v Kanade. Na
začiatku svojej zámorskej kariéry hral
za Ottawu Senators a na jej konci za Vancouver Canucks,“
uviedol J.M. Burza.
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Podľa neho by komora v prípade kúpy podielu alebo celého
trenčianskeho zimného štadióna mala záujem vstúpiť do rokovaní s vedením KHL a presadiť Trenčín ako ďalšieho účastníka tejto súťaže. Ďalším dôvod je skutočnosť, že Trenčín je
mestom s veľmi silnou hokejovou tradíciou a s veľkým podielom trenčianskych odchovancov v slovenskej reprezentácii.
Komora by zároveň mala záujem zmeniť súčasný názov zimného štadiónu na Štadión javorového listu Pavla Demitru.
www.sme.sk 17.05.2012
pomocná evidencia 320/1/2012
V areáli základnej školy Veľkomoravská v Trenčíne sa
uskutočnil dňa 16. mája 2012 Medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale.
Šesť
futbalových
družstiev zohralo medzi
sebou na medzinárodnom
futbalovom turnaji v areáli Základnej školy Veľkomoravská v Trenčíne.
V turnaji však nešlo o víťazstvo, ale o priateľstvá
a porozumenie. Išlo totiž
o unifikovaný futbal, teda taký, pri ktorom spolu v družstve
hrajú zdravé deti s
mentálne postihnutými
deťmi. Družstvo Trenčína bolo zložené so
žiakov Základnej školy
Veľkomoravská a Špeciálnej Základnej školy
internátnej Vladimíra
Predmerského. Ich ri386

valmi boli družstvá z Bytče, Považskej Bystrice, Púchova,
Kremnice a Zlína. Podmienkou turnaja bolo , že „góly v zápasoch mohli strieľať iba handicapované deti, ich partneri, teda
zdraví hráči, im mohli iba nahrávať. Ak aj dal gól, tak ten neplatí. Chceli sme, aby si hlavne deti zo špeciálnych škôl zahrali a aby sa zapájali do hry,“ hovorí zástupca riaditeľa Základnej školy Veľkomoravská Miroslav Šumichrast. Ako prezradil, v ich škole sa už s bariérami a predsudkami nestretávajú,
veď susedia so špeciálnou školou a za posledné roky sa vzťahy medzi deťmi výrazne zlepšili a z mnohých sa stali kamaráti. A to aj vďaka futbalovým turnajom. „Naučili sa, že sa budú v živote
stretávať aj s hendikepovanými
ľuďmi,“ hovorí Šumichrast.
„Sami vidia, že sa s tými deckami
dá normálne rozprávať. A naše deti
sa zasa naučia komunikovať so zdravými deťmi,“ doplnil ho Peter Jakubec zo Špeciálnej Základnej školy internátnej Vladimíra
Predmerského v Trenčíne.
V trenčianskom výbere futbalistov sa zapojilo sedem
chlapcov zo špeciálnej základnej školy. Išlo o mentálne postihnuté deti so znížením intelektom. „Je to pre nich veľká
možnosť, mnohí sú zo sociálne slabších rodín a málokedy sa
niekam dostanú. Trenčania absolvovali turnaje v Čechách a chodia
na turnaje po západnom Slovensku.
Vďaku futbalu zažijú niečo nové,
spoznajú nových kamarátov. Navyše, sú na turnajoch aj úspešní a po
návrate do školy sú obletovaní,
ostatné deti sa ich pýtajú, kde boli a
čo zažili. Dáva im to veľa do živoocenenie pre najlepšieho brankára odovzdáva
Mgr. Alena Gašparovičová
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ta,“ povedal Jakubec. Na záver odovzdala riaditeľka Špeciálnej základnej školy Vladimíra Predmerského v Trenčíne Mgr.
Alena Gašparovičová a riaditeľka z družstva Dúha Zlín Mgr.
Jana Gavendová kapitánom družstiev diplomy za účasť
a vecnou cenou (futbalovou loptou) ocenili a diplomom najlepšieho strelca Štefana Stupára z Kremnice a najlepšieho
brankára Martina Gažu z Považskej Bystrice. Cenu pre najsympatickejšie družstvo si odniesli hráči z družstva Zlín. Špeciálnu základnú školu Vladimíra Predmerského v Trenčíne reprezentovali Peter Hodál, David Michna, Kristián Minárik,
Roman Gago, Martin Hocko, Erik Žúbor, Jakub Lazar a žiaci
Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ul. Matej Vaculík,
Peter Habánik a Roman Chmelina.
www.sme.sk 23.05.2012
Trenčianske noviny 21.05.2012
pomocná evidencia 315/2/2012, 328/1/2012
Víťazmi finálového zápolenia 22. ročníka športových hier
detí z detských domovov „Športové majstrovstvá s Nestlé
2012“ sa stali dňa 26. mája 2012 v Trenčíne – Zlatovciach,
reprezentanti z Detského domova v Liptovskom Hrádku.
Športovci z detských domovov z celého Slovenska súťažili,
v ľahkej atletike, minifutbale, volejbale a v stolnom tenise a
najlepší z nich postúpili na Medzinárodné športové hry detí
z detských domovov,
ktoré sa uskutočnia
v Českej
republike
v dňoch 8. až 10. júna
2012 v areáli Detského
domova
Jablonné
v Podještědí za účasti
detí z detských domovov z Česka, Maďar388

ska, Slovenska a Rumunska aj za účasti pozorovateľov z Rakúska.
V základných kolách sa na tomto projekte na Slovensku
zúčastnilo cca 500 detí z detských domovov, čo znamená, že
účasťou sa dosiahla úroveň vlaňajšieho rekordného roku. Opäť
sa súťažilo bez rozdielu veku a postupovali najlepší. Limitovaná bola iba horná hranica, vekom 17 rokov.
Už štvrtý rok bola
generálnym sponzorom
tohto podujatia spoločnosť Nestlé Slovensko,
s. r. o., ktorá uhrádzala
náklady na podujatie vo
všetkých kolách a poskytovala vecné ceny vo forme sladkostí do jednotlivých kôl.
Športové majstrovstvá deti z detských domovov sú unikátnym úspešným projektom, ktorý má navyše medzinárodné
rozmery. Deti z domovov to majú v bežnom živote ťažšie a aj
športovanie im umožňuje zvyšovať zdravé sebavedomie
a zažívať úspech. Hry sú príležitosťou na rozvíjanie talentov a stretávanie sa na vlastnej súťaži. Okrem
nadväzovania priateľstiev, si deti
upevňujú vôľové vlastnosti a schopnosti. Mottom podujatia je olympijský výrok Pierre de Coubertina: „Nie
je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“.
Súťaživosť je dôležitý faktor vo vývoji, lebo rozvíja cieľavedomosť detí
a zdravú ľudskú dravosť za dosiahnutím svojich snov. Firma Nestlé
spolupracuje už od roku 2003
ocenenie víťaza behu na 1000 m Vladimíra Berca
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so „Spoločnosťou priateľov detských domovov - Úsmev ako
dar“.
Celoslovenské športové vyvrcholenie v Trenčíne - Zlatovciach nadviazalo na regionálne kolá. Projekt sa realizoval v
troch jednodňových kolách, ktoré sa konali v Detskom domove v Holíči - 19. mája 2012 pre deti zo západoslovenského regiónu, v Detskom domove v Istebnom - 18. mája 2012 pre
deti zo stredoslovenského regiónu a v Košiciach - 7. mája
2012 pre deti z východoslovenského regiónu.
Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psychologicko-sociálnym a emočným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálnopatologickými javmi bez rozdielu pohlavia a do 18. roku veku.
Snahou je ich integrácia do society. Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako skutočne pomôcť opusteným deťom, naplniť ich
potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných.
Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a
podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku, aby každé dieťa malo rodinu.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 335/1/2012
Osem rokov čakali priaznivci Dukly Trenčín na ďalší
extraligový
titul.
Ešte dlhší čas sa
však čaká na renováciu zimného štadióna, ktorý od
vlaňajšej tragédie
vizualizácia zimného štadióna v Trenčíne po rekonštrukcii
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nesie meno Pavla Demitru. A to aj napriek tomu, že Dukla
Trenčín a.s. dostala od Mesta Trenčín, ale aj od štátu od roku
2006 vyše 3 milióny eúr.
Zimný štadión vlani v októbri 2011 od Dukly prebralo
Mesto Trenčín. Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček už
vtedy vyhlásil, že hokejový stánok je pre mesto priveľká finančná záťaž a bude hľadať spôsoby, ako jeho prevádzku
zlacnieť. Ďalšou možnosťou bolo nájsť silného finančného
partnera, ktorý by štadión opravil a prevádzkoval z vlastných
zdrojov. Pred štyrmi mesiacmi sa ozvala spoločnosť Altis,
ktorá nielen na Slovensku, ale aj v Severnej Amerike rekonštruuje ľadové plochy a zefektívňuje ich prevádzku.
Mesto Trenčín má podľa niekoľko mesiacov pripravovanej
zmluvy štadión predať za 100 tisíc eúr. Investor sa zaväzuje,
že zainvestuje do štadióna 11 miliónov eúr, po tri milióny eúr
ročne najbližšie tri roky a následne ešte dva. Ako prioritnú
úlohu bolo stanovené výmena chladiaceho zariadenie, bez ktorého sa v Trenčíne nemôže začať ďalšia hokejová sezóna. Štadión ponesie meno Aréna Pavla Demitru, ktorému pred stánkom postavia sochu.
Keďže úlohou mesta je nielen zabezpečovať športoviská,
ale aj starať sa o mládež, v zmluve sa samospráva zaväzuje, že
najbližších 15 rokov bude preplácať ľad pre deti, čo predstavuje 200 tisíc eúr ročne. „Predstavitelia Dukly vlani viac ráz
avizovali, že majú finančné problémy, rozhodli sme sa pomôcť aj seniorskému družstvu. Najbližšie tri roky im mesto
preplatí aj ich tréningové hodiny na ľade. K tomuto kroku ma
viedlo to, že mesto môže podporovať hokej, ale nemôže byť
jeho generálnym sponzorom, ako to bolo v minulosti,“ uviedol
primátor Mgr. Richard Rybníček.
Po tom, čo sa mesto presvedčilo o solventnosti investora,
začalo o prenechaní štadióna firme rokovať aj s poslancami
mestského zastupiteľstva. Vznikla podrobná zmluva, ktorá
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obom stranám dáva jasné podmienky ďalšieho fungovania
zimného štadióna a tým pádom aj Dukly Trenčín. Zmluvou sa
budú mestskí poslanci zaoberať 21. júna 2012.
Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček v máji 2012 vyhlásil, že pokiaľ sa nezrekonštruuje chladiace zariadenie, tak
nepovolí spustenie Zimného štadióna Pavla Demitru. Neodporučil to revízny technik, civilná ochrana a Inšpektorát práce.
Mesto prebralo štadión od Dukly Trenčín v októbri minulého roka. Aj keď sa o nevyhovujúcom stave chladiaceho zariadenia medzi ľuďmi hovorilo, na štadióne sa nenašla žiadna revízna správa, dokonca ani dokumentácia k hokejovému stánku.
Ešte koncom roka 2011 na zimnom štadióne vykonal kontrolu Inšpektorát práce a po bývalom správcovi našiel 58 pochybení. Katastrofálny stav a nevyhnutná rekonštrukcia, tak
by sa dala zhrnúť následná správa revízneho technika, ktorý si
Mesto Trenčín dalo vypracovať. Vo svojej správe konštatoval,
že pokiaľ sa zistené nedostatky neodstránia, nie je možné
spustiť do prevádzky zimný štadión na nadchádzajúcu hokejovú sezónu.
Aj keď štadión zvonka vďaka čiastkovým investíciám vyzerá zachovalo, tak treba konštatovať, že chladiaca technológia má 35 rokov, časť potrubí už musela byť odstavená a už
počas uplynulej hokejovej sezóny sa museli vykonať čiastkové
opravy, aby Dukla Trenčín mohla sezónu dohrať.
Momentálne je ľad rozpustený a 12 ton čpavku je uložených v chladiacich vežiach. Mesto Trenčín si na základe varovania revíznej kontroly aj civilnej ochrany nedovolí chladiace
zariadenie znova spustiť, pretože vtedy vzniká najväčšie riziko
havárie.
Odborník civilnej ochrany obyvateľstva a člen krízového
štábu Miloš Kment upozorňuje, že len pri trojcentimetrovej
diere v skorodovanom chladiacom okruhu by mohlo uniknúť
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až 1,65 tony čpavku. Pásmo ohrozenia má polomer 1,2 kilometra, 39 ulíc, 9935 obyvateľov Trenčína, ale aj Zamaroviec.
To, že chladiace zariadenie je v dezolátnom stave, potvrdila
listom so sumárom najzákladnejších opráv aj Dukla Trenčín.
Vo vyhlásení spoločnosť Dukla Trenčín tvrdí, že za 30 tisíc
eúr „je možné zabezpečiť bezpečnú prevádzku chladenia minimálne na ďalšiu sezónu.“ Zároveň to podľa predstaviteľov
akciovej spoločnosti dá mestu čas pripraviť rekonštrukciu
chladiaceho zariadenia v budúcom roku. Mesto Trenčín však
už viac ráz avizovalo, že potrebných 500 až 600 tisíc eúr jednoducho nemá.
V prípade schválenia odpredaja štadióna sa investor zaväzuje vykonať totálnu rekonštrukciu zimného štadióna do piatich rokov. Najdôležitejším krokom je výmena chladiaceho zariadenia, úprava ľadu a mantinelov. V ďalších rokoch sa má
zvýšiť aj komfort divákov.
Ešte počas leta sa spoločnosť zaväzuje vymeniť chladiace
zariadenie, ľad a mantinely, pričom plocha bude upravená na
rozmery IIHF, aby sa v Trenčíne mohli hrať aj medzinárodné
hokejové turnaje. V budúcom roku pribudne úprava interiéru,
šatne, regeneračná linka a ostatné priestory.
V roku 2014 sa môžu fanúšikovia tešiť na nové tribúny,
zvukotechniku a obslužné priestory. V ďalšom roku zimný
štadión opláštia.
Napokon sa investor zaviazal zrekonštruovať aj okolie štadióna. Súčasťou zmluvy je aj to, že štadión ponesie meno Pavla Demitru a bývalý kapitán slovenskej reprezentácie bude
mať pred arénou osadenú sochu.
Najvernejších a najhlučnejších fanúšikov môže tešiť fakt,
že investor plánuje ponechať státie v priestoroch „kotla,“ aby
zo štadióna nezmizla povestná trenčianska atmosféra.
Spoločnosť Altis je na Slovensku pomerne neznáma.
O tom, prečo chce v Trenčíne investovať do štadióna a teda aj
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hokeja milióny eúr a o ďalších plánoch informoval Denis Buzinkay, konateľ firmy ALTIS sport pro s.r.o., ktorú založil
Holding Altis a má trenčiansky zámer na starosti.
S problematikou zimných štadiónov a ich technológii chladenia sa zaoberá 12 rokov. Hľadajú a aj sa našli optimálne
technologické riešenia pre štadióny, aby boli energeticky
a teda aj finančne menej náročné. Základnou myšlienkou činnosti firmy je tzv. udržateľnosť prevádzky. To znamená, aby
výroba ľadu natoľko zlacnela, že sa štadióny dokážu uživiť.
Trenčín a značku Dukla vníma ako jeden zo základných pilierov pri výchove slovenských hokejových talentov. Našim
priamym záujmom je pokračovať v tomto smere. Hráči si zaslúžia zlepšenie podmienok. Dôležitým faktorom je Dukla
Trenčín. Históriou, vychovanými hráčmi a úžasným fanúšikovským zázemím. Kde inde, ako v Trenčíne, by mala vyrásť
tretia hokejová aréna na Slovensku. Trenčín je pre nás do budúcnosti miestom s obrovským potenciálom pre vstup do
KHL.
Bez Dukly náš zámer nemá zmysel. Teda v podobe, aký si
predstavujeme. To by sme mohli postaviť arénu napríklad
v Martine alebo inom meste. Trenčín je Dukla a Dukla je
Trenčín. Je to značka, ktorá musí ostať na hokejovej mape.
Nie je to len obchodný zámer, ale aj spoločenský. Vaša firma
sa „preslávila“ nehodou na štadióne v Námestove. Čo sa tam
vlastne stalo?
Na podhľade z tenkého plechu pod strechou vznikla zvnútra námraza, ktorá spôsobila nepredpokladané preťaženie. To
je jeden z dôležitých faktorov, že podhľad padol. Samozrejme
sa tam stretlo viac vecí. Technológiu sme zmenili. Avšak musím zdôrazniť, že všetky normy boli splnené a neboli zistené
ani porušenia technologických postupov pri osádzaní zateplenia. V každom prípade, je nám to ľúto a za celú vec sme sa
ospravedlnili.
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Z čoho chcete financovať prestavbu štadióna Pavla Demitru? Nespoliehame sa na žiadne fondy. Celú rekonštrukciu plánujeme financovať zo súkromných zdrojov. Prostriedky sú zabezpečené. Pokiaľ nám Mesto Trenčín a mestské zastupiteľstvo dá zelenú, nielen chladiace zariadenie, ale aj ľad
a mantinely sme schopní vymeniť do októbra tohto roka. Mantinely sú v súčasnej forme pre hokejistov nebezpečné a klzisko
chceme upraviť na rozmery IIHF, Navyše niektorí ľudia asi
vedia, že v súčasnosti je ľadová plocha nerovná. A k čpavku.
Máme vlastnú technológiu chladenia, ktorá si namiesto 12 ton
vyžaduje len 80 kilogramov čpavku.
pomocná evidencia 334/1/2012
Siedmeho ročníka stolnotenisového turnaja o pohár Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v spolupráci so stolnotenisovým oddielom TJ Kubran sa v telocvični Základnej školy na Kubranskej ceste zúčastnilo 64
súťažiacich.
Účastníci súťažili v troch kategóriách a to mládež do pätnásť rokov, hlavná kategória, kde hrali všetci bez ohľadu na
vek či sú registrovaní, alebo
neregistrovaní, výkonnostní
či rekreační hráči a kategória
nad šesťdesiat rokov. Štartovali aj ženy a dievčatá a do
dvojhier ich žrebovali s
mužmi. Systém súťaže bol
dvojstupňový, prvý stupeň
absolútny víťaz turnaja Branislav Bohuš
skupinový, druhý vyraďovací. Víťaz hlavnej kategórie sa stal
aj absolútnym víťazom a držiteľom putovného pohára.
Podľa vyjadrenia hlavného rozhodcu Dušana Zelmana bola športová úroveň siedmeho ročníka stolnotenisového turnaja
veľmi kvalitná. Viacerí účastníci hrajú v druhej, tretej a štvrtej
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lige na krajskej a celoslovenskej úrovni. „Účasť súťažiacich
do pätnásť rokov bola tentoraz vyššia ako po iné roky a príjemne prekvapili aj výkonnosťou a kvalitou hry,“ skonštatoval
Zelman.
Na turnaj v tomto roku popri členoch trenčianskeho stolnotenisového oddielu TJ Kubran prišli tradične súťažiaci z Trenčianskeho Jastrabia, Považskej Bystrice a Starej Turej. Odtiaľ
bola aj naj mladšia účastníčka turnaja deväťročná Lenka Dzurová, ktorá sa už prebojovala do prvej šestky slovenského
stolnotenisového rebríčka. Najstarším súťažiacim bol člen
miestneho oddielu, deväťdesiatročný Ing. Vincent Gondžúr,
ktorý ešte stále aktívne hrá.
Víťazom a držiteľom putovného pohára sa stal Branislav Bohuš. V kategórii mládež do pätnásť rokov zvíťazil Matúš Kaduk a medzi veteránmi si prvenstvo obhájil Vladimír Martinka.
www.sme.sk 31.05.2012
pomocná evidencia 355/1/2012
10. ročník Motozrazu motoklub Black Kings sa konala
počas víkendu v dňoch 1. do 3. júna 2012 pri jazere v Opatovskej doline pod heslom „Moto – rock – nights“. Napriek
jubilejným oslavám bol zraz komornejší ako v predchádzajúcich rokoch. Dokonca zlyhali aj tri objednané kapely, ktoré na
poslednú chvíľu neprišli. Nechýbala, ale torta či ohňostroj
a motorkári sa zabávali aj na
vlastnom a overenom programe, t.j. merali si pupky,
chodili na chodúľoch či nafukovali prezervatívy.
Šéf klubu Miroslav Appelt povedal o zraze, že za396

cvičilo s nami počasie. Prišlo menej ľudí, ale aj tak tu bolo asi
150 motoriek. Prišli aj členovia spriaznených klubov aj naši
kamaráti z Moravy. Na zraze ukázal svoj nový stroj. Ako prezradil, je to jeho vysnívaná motorka. „Je to Rewaco s motorom boxer 1600, rýchlosť dosahuje až 150 km/h, ale ja jazdím
okolo stovky. Mám ju od minulého roka, je privezená z Nemecka,“ prezradil Appelt. Predchádzajúci majiteľ by si dnes
asi motorku nespoznal.
„Musel som ju kompletne rozobrať, upraviť motor aj vzhľadom na to, že je to už starší stroj, s rokom výroby 1995. Potom
som ju prestriekal, bola totiž ružovej farby ako nohavičky, tak
som ju upravil trochu do retro štýlu“ opísal. V tomto roku
2012 na nej najazdil na rôzne motoristické akcie okolo dvetisíc kilometrov a najďalej sa chystá pravdepodobne do Báčskeho Petrovca v Srbsku na „Dni Slovákov“.
„Nie je to lacný koníček, žerie hádam aj trávu okolo cesty.
Na sto kilometrov je to asi desať litrov,“ tvrdí. Jej cenu odhaduje na približne desaťtisíc eúr. S tradičným strojom, podľa
ktorého už všetci vedia identifikovať majiteľa, prišiel šéf klubu Cavaliers z neďalekej Nivnice na Morave. „Je to Jawa Virago z roku 1986, mám ju sedem rokov. Prejazdili sme spolu
celú Európu a, samozrejme, Čechy a Slovensko,“ hovorí majiteľ s prezývkou Sekáč, inak v civile elektrikár. Motorka má
dokonca svoje meno. „Volám ju Babička,“ hovorí s úsmevom.
Stroj ovenčil doplnkami, ktoré dotvárajú imidž stroja, ale i
jazdca. „Mám tam ručne namaľovaného orla a rovnakého
mám aj vytetovaného na ramene.“
Motorku zdobia aj ďalšie originálne kúsky, pažba z pušky,
granát, kožené brašne, sedlo. „Jej cena sa nedá určiť, lebo je
nepredajná. Pre mňa je to srdcovka a financie nie sú dôležité.
Strávila so mnou roky a kde prídem na zraz, všetci hneď vedia, že toto je Sekáčova Babička,“ dodal.
www.sme.sk 11.06.2012
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Dňa 5. júna 2012 sa k posolstvu Olympijských hier
v Londýne pripojilo aj mesto Trenčín. Horiacu olympijskú pochodeň a štafetový kolík na
Mierové námestie priniesli
študenti Športového gymnázia v Trenčíne, juniorský reprezentant Slovenskej republiky v hode oštepom Andrej
Benák a viacnásobná majsterka Slovenskej v atletickom sedemboji Monika Kubišová. Po ich príchode na javisko
amfiteátra Mierového námestia zaznela olympijská hymna a
po jej skončení predstavila moderátorka podujatia Eva Mišovičová bývalých olympionikov v čele s olympijským víťazom
Antonom Tkáčom. Následne primátor mesta Mgr. Richard
Rybníček pripol ku štafete stuhu a zapálil na pódiu olympijský oheň, ktorý potom pokračoval v ceste na základné školy,
kde sa konali športové olympiády.
Na záver treba dodať, že olympijská štafeta odštartovala
beh zapálením pochodne 1. apríla 2012 v Bratislave a po vyše
siedmich tisícoch ubehnutých
kilometrov aj v Bratislave
ukončila svoju púť 21. júna
2012. Za necelé tri mesiace zavítala do všetkých miest, kde
sídlia olympijské kluby, teda aj
do Trenčína.
Po celom území Slovenska
niesli olympijskú pochodeň bežci všetkých vekových kategórií
od päťročných detí až po sedemdesiatnikov.
vlastné poznámky
Majstrovstvá Slovenska v behu do vrchu veteránov sa tento
rok uskutočnili v rámci 8. ročníka Behu trenčianskou Brezi398

nou. V nedeľu dňa 10. júna 2012 sa na štart postavilo rekordných 196 pretekárov z celého Slovenska. Okrem náročnej 8
kilometrovej trate preverila pretekárov aj búrka, ktorá sa počas
pretekov Brezinou prehnala. Titul majstra Slovenska v behu do vrchu získali aj dvaja Trenčania a to
Ervín Páleník v kategórii
mužov nad 50 rokov, časom 30:30 min, a zakladateľ tohto behu Miroslav
Kováč v kategórii mužov nad 60 rokov časom 33:38 min.
V kategórii mužov nad 40 rokov vyhral Róbert Rolko z ŠKP
Žilina, časom 29:23 a v kategórii nad 70 rokov Vincent Bašista z Obecného úradu Demjata, časom 37:57 min. Zo žien sa
majsterkou Slovenska v kategórii nad 35 rokov stala matka 6
detí Katarína Drahovská z ŠBR Piešťany, časom 43:26,
v kategórii nad 50 rokov zvíťazila Anna Balošáková z ŠKP
Čadca, časom 37:33 min. a v kategórii nad 60 rokov zvíťazila
Anna Staroňová zo Závažnej Poruby, časom 41:28 min.
Celkovým víťazom 8. ročníka Behu trenčianskou Brezinou sa
stal Ondrej Puškár zo Slávie Trnava, časom 27:38 min.
Miroslava Hrubová
V uplynulom školskom roku 2011/2012 sa žiakom trenčianskych základných škôl mimoriadne darilo. Dôkazom je
dvadsaťpäť ocenení Detská osobnosť Mesta Trenčín, ktoré
odovzdali najtalentovanejším z nich. Ocenenia talentovaným
žiakom odovzdali dňa 20. júna 2012 v obradnej sieni Mestského úradu v Trenčíne primátor Mgr. Richard Rybníček
a viceprimátor Mgr. Rastislav Kudla.
Ocenení boli títo žiaci:
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- za najlepšieho matematika v školskom roku 2011/2012
bol vyhodnotený Oliver Kuník zo Základnej školy Bezručova ul., ktorý zvíťazil na okresnom kole pytagoriády a na
celoslovenskom kole vybojoval 7. miesto;
- za najlepšieho geografa bol vyhodnotený deviatak Rastislav Blaho zo Základnej školy Dlhé Hony, víťaz krajského
kola geografickej olympiády;
- za najlepšieho fyzika bol vyhodnotený deviatak Lukáš Kotleba zo Základnej školy Hodžova, víťaz krajskej fyzikálnej
olympiády a okrem toho úspešne reprezentoval školu aj v matematike a geografii;
- za najlepšiu biológičku bola vyhodnotená deviatačka
Barbora Bieliková zo Základnej školy Dlhé Hony, víťazka
krajského kola biologickej olympiády;
- za najlepšiu olympioničku
v slovenskom jazyku bola vyhodnotená ôsmačka Paulína
Podskubová zo Základnej školy Dlhé Hony, víťazka krajského kola olympiády slovenského
jazyka, ktorá na celoslovenskom kole obsadila piate miesto;
- za najlepšiu olympioničku v anglickom jazyku bola vyhodnotená siedmačka Alba Maria Hernándezová zo Základnej školy Dlhé Hony, zvíťazila na krajskej olympiáde
v anglickom jazyku a ktorá sa na celoslovenskom kole
umiestnila na šiestom mieste;
- za najlepšieho olympionika v nemeckom jazyku bol vyhodnotený Glenn Fischer zo Základnej školy Hodžova.
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Stal sa víťazom okresnej olympiády v nemeckom jazyku
a na krajskom kole bol tretí;
za najlepších Slávikov boli vyhodnotené dve víťazky krajského kola
súťaže „Slávik Slovenska“ tretiačka
Nina Kohoutová a ôsmačka Sára
Šteiningerová, obe zo Základnej
školy Dlhé Hony;
za najlepšiu rečníčku bola vyhodnotená ôsmačka Paulína Podskubová zo Základnej školy
Dlhé Hony. Stala sa víťazkou okresného kola súťaže „Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec“ a na krajskom kole
získala tretie miesto;
za najlepšiu recitátorku bola vyhodnotená deviatačka
Dominika Žilková zo Základnej školy Dlhé Hony, ktorá sa
stala víťazkou krajského kola Hviezdoslavov Kubín;
za najlepšiu speváčku bola vyhodnotená Monika Petríková zo Základnej umeleckej školy K. Pádivého, ktorá má
za sebou niekoľko úspešných súťaží „Stančekova Prievidza“, „Košice Petra Dvorského“, „Pieseň Lýdie Fajtovej“,
„Slávik Slovenska“, s umiestnením vždy v zlatom alebo
v striebornom pásme. V uplynulom školskom roku bola
vyhlásená za najlepšiu žiačku ročníkových prehrávok prvého stupňa;
za najlepšiu saxofonistku bola vyhodnotená Alexandra
Tašárová zo Základnej umeleckej školy K. Pádivého, víťazka celoslovenskej súťaže v hre na saxofón v Starej Ľubovni;
za najlepšiu výtvarníčku bola vyhodnotená Lívia Gažiová zo Základnej umeleckej školy K. Pádivého, ktorá na celoslovenskej súťažnej prehliadke žiakov „Malé grafické
formy Vrútky 2012“ získala čestné uznanie.
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Ocenenie si prevzali aj talentovaní športovci:
- osemročná Nasťa Vrábelová zo Základnej školy Hodžova
sa stala školskou majsterkou Slovenskej republiky
v gymnastickom štvorboji. Na
Majstrovstvách Európy vo
fitness detí v Maďarsku skončila na druhom mieste. Nasťa
je tiež členkou družstva gymnastického štvorboja, ktoré
získalo na Majstrovstvách
Slovenska
tretie
miesto.
Družstvo ďalej tvoria Klára Paulínyová, Marcela Hagarová, Ella Bartošíková a Natália Brezanová.
- prvenstvo v Slovenskom pohári v športovej gymnastike si
tento rok vybojovala Kristína Pašková zo Základnej školy
Veľkomoravská.
- cenu prevzalo za uplynulý školský rok aj družstvo mladších žiakov vo florbale zo Základnej školy Hodžova, ktoré
skončilo na Majstrovstvách Slovenska ako „strieborné“.
- družstvo starších žiakov skončilo na Majstrovstvách Slovenskej republiky vo florbale rovnako na výbornej druhom
mieste.
- krajskí víťazi v malom futbale zo Základnej školy Novomeského získali v celoslovenskom kole druhé miesto.
- športová hokejová trieda 9.E Základnej školy Hodžova
má za sebou päť úspešných rokov. Cena je poďakovaním za ich úsilie.
- iba o vlások unikol titul
Majstra Slovenska v hokejbale družstvu žiakov
Základnej školy Hodžova.
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- viac ako 20 medailí získala v sezóne 2011/2012 karatistka
Simona Prpičová zo Základnej školy Ul. Na dolinách. Napríklad zlatú medailu zo Svetového pohára Harasuto
v Poľsku, 2-krát zlatú medailu z Európskeho pohára v Rumunsku, celková víťazka Slovenských pohárov vo svojej
kategórii, bronzovú medailu z Majstrovstiev Slovenskej republiky, striebornú medailu v kategórii družstiev na Majstrovstvách Slovenskej republiky, zlatú a bronzovú medailu
z Grand Prix Slovakia;
- bedmintonistky Michaela Rajcová a Martina Bažíková
zo Základnej školy Dlhé Hony sa umiestnili v uplynulom
školskom roku v celoslovenskom finále na 3. mieste;
- deviatak Jakub Fabo zo Základnej školy Kubranská ul. sa
stal šesťnásobným majstrom Slovenska. Dostal sa do užšieho výberu na majstrovstvá sveta do 17 rokov, ktoré budú
v septembri 2012 v Košiciach;
- ôsmačka Bronislava Dobiášová
zo Základnej školy Kubranská ul.
získala tento rok na Majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní 2. miesto a bola nominovaná na EYOWF – mládežnícku
olympiádu, ktorá bude v Rumunsku tento rok.
vlastné poznámky
O predaji Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne spoločnosti Altis sa malo rozhodnúť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 22. júna 2012. Poslanci na návrh
predsedu poslaneckého klubu Smer – SD PaedDr. Daniela
Beníčka tento predaj stiahli z programu mestského zastupiteľstva.
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Zimný štadión chce primátor Mgr. Richard Rybníček predať pre jeho havarijný stav. V zastaranom chladiarenskom zariadení sa nachádza dvanásť ton čpavku, čo podľa vedenia
mesta ohrozuje bezpečnosť obyvateľov. Mesto
Trenčín na rekonštrukciu peniaze nemá, preto
ho chce primátor predať.
Ako sa vyjadril, v opačnom prípade štadión neotvorí, čím bude ohrozená budúca hokejová
sezóna.
Spoločnosť Altis, ktorá chce štadión kúpiť za stotisíc eúr,
má do rekonštrukcie investovať v priebehu piatich rokov jedenásť miliónov eúr a vybudovať v Trenčíne hokejovú arénu.
Dňa 14. júna 2012 zvolali poslanci mimoriadne zastupiteľstvo, ale ani po šiestich hodinách rokovania sa s primátorom
nedohodli. Poslanci navrhovali, aby mesto Trenčín odstránilo
zásadné nedostatky na zariadení a o predaji štadióna sa rozhodovalo až po skončení hokejovej sezóny na budúci rok v apríli
2013. „Primátor rešpektoval uznesenie z mimoriadneho zastupiteľstva, nevetoval ho, čo my vnímame ako dobrý krok. Klub
Smer - SD je ochotný súhlasiť s rozpočtom tak, aby bolo
možné spraviť nevyhnutnú opravu v rámci revízie“ uviedol
PaedDr. Daniel Beníček, podľa ktorého „hokejová sezóna
ohrozená nie je. Nejde o katastrofický scenár, ale o bežnú
údržbu, ktorá vychádza z revíznej správy“. Podľa primátora je
stav natoľko vážny, že je možné aj to, že štadión nebude neotvorený, pokiaľ nebude istota, že sa nič nestane. „Náklady budú desiatky tisíc eúr a to je už na vyhlásenie verejného obstarávania a tá bude trvať mesiac až dva a až potom by nasledovala rekonštrukcia.“ „Už v tejto chvíli si treba povedať, že aj
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keď pôjdu peniaze z mestského rozpočtu, bude to znamenať
oddialenie sezóny,“ dodal primátor Mgr. Richard Rybníček.
Trenčianske noviny 25.06.2012
pomocná evidencia 396/1/2012
Športové podujatie „Hviezdy deťom“ na Mierovom námestí v Trenčíne malo sobotu dňa 23. júna 2012 svoje štvrté
pokračovanie. Uplynulé ročníky boli poznačené s viac
ako 25.000 eúr vyzbieraných
na charitatívne účely no a
nielen to. Boli to aj úsmevy
na tvárach detí, ale aj tých
starších občanov, ktorí sa
stretli tvárou v tvár so svojimi obľúbencami. Postarali sa o to, hráči AS Trenčín, HK
Dukla Trenčín, lídri slovenskej hokejovej a futbalovej reprezentácie, hviezdy NHL a popredných európskych futbalových líg, tváre známe z televíznych obrazoviek či divadelných
dosiek. Všetci pozvaní hráči rozdávali podpisy na autogramiáde.
Rovnako ako v uplynulých
ročníkoch mohli občania stretnúť skutočné osobnosti, veď futbalový tím bol plný zvučných mien slovenských reprezentantov a hráčov z kvalitných európskych súťaží, ktorých viedli v
pozícii hrajúcich trénerov kormidelníci AS Trenčín Adrián
Guľa a Marián Zimen. Lídrom výberu bol obranca FC Liverpool Martin Škrtel, jeden z najlepších stopérov anglickej
Premier League. Na ihrisku postavenom priamo na Mierovom
námestí sa predstavili hlavne ofenzívni hráči, ako napríklad
„Miňo“ Stoch, ako autor najkrajšieho európskeho gólu uply405

nulého ročníka, ďalej Stanislav Šesták, Filip Hološko, Juraj
Kucka, Erik Jendrišek, Vratislav Greško a Róbert Mak.
Brankárom tímu futbalových hviezd bol Marián Kello. Lídrom hokejového tímu bol jeden z najlepších hráčov NHL Marián Hossa. Na súpiske nechýbali
„strieborní chlapci“ z úspešného
mužstva z nedávneho svetového
šampionátu v Helsin-kách, ktoré
sa fanúšikom predstavilo ôsmimi
hráčov Branko Radivojevič,
Tomáš Tatar, Andrej Sekera,
Tomáš Kopecký, Ivan Baranka, Marcel Hossa, Mário
Bližňák a Dominik Graňák, ktorý len pred nedávnom priniesol do Trenčína Gagarinov pohár za víťazstvo v KHL. Hokejisti mali vo svojom strede aj dvojicu skúsených veteránov
majstra sveta z Göteborgu Richarda Lintnera a Róberta
Petrovického.
Bez osobností slovenského športového života, ale bez spoluorganizátorov by bola snaha
márna. Projekt „Hviezdy deťom“
sa stali zaujímavé aj pre veľké
spoločnosti. Už na od prvého ročníka podujatia boli Slovenské
elektrárne generálnym partnerom
podujatia
Projekt „Hviezdy deťom“ je významným preto, lebo sa
snaží spojiť do jedného tri fenomény:
- Ide o emócie, ktoré vie priniesť len šport a významné športové a spoločenské osobnosti na jednom mieste;
- Zvýraznenie charitatívneho rozmeru akcie, keď sa dokážu s
pomocou silných partnerov vygenerovať finančné prostriedky, ktoré sú v niektorých prípadoch nenahraditeľné;
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- komunikačný mix pre prezentáciu partnerov od regionálnych až po celoslovenské médiá.
Nominácia hokejistov:
Róbert Petrovický - Branko Radivojevič, Tomáš Tatar, Andrej
Sekera, Tomáš Kopecký, Marián Hossa, Ivan Baranka, Marcel
Hossa, Richard Lintner, Mário Bližňák, Dominik Graňák;
Nominácia futbalistov:
Marián Kello - Martin Škrtel, Miroslav Stoch, Stanislav Šesták, Filip Hološko, Juraj Kucka, Erik Jendrišek, Vratislav
Greško, Róbert Mak, Marián Zimen, Adrián Guľa;
Nominácia televízie Joj:
Roman Hodál (tréner brankárov AS Trenčín), Stanka Pavolová (moderátorka TopStar), Danka Strculová (mode-rátorka
Novín), Jozo Kačmáry (redaktor Novín), Darius Haraksin (redaktor Novín), Peter Hollý (moderátor Športu), Braňo Tesák
(redaktor Športu), Rado Ležovič (redaktor Športu), Peter Kočiš (herec), Ľubomír Paulovič (herec), Samo Migaľ (redaktor
Novín), Jožo Kubáni (redaktor Novín), Paľo Čertík (redaktor
Novín), Jano Mečiar (moderátor Novín);
Nominácia AS Trenčín:
Igor Šemrinec, Peter Bartalský - Lukáš Ďuriška, René Šiko,
Tomáš Malec, Aldo Baéz, David Depetris, Vojtech Horváth,
Marek Frimmel, Jakub Holúbek, Peter Mazan, Peter Kleščík,
Ivan Díaz, Boris Godál, Ramón, Peter Štyvar, Samuel Štefánik, Róbert Mazáň, Karol Mondek, Stanislav Lobotka
vlastné poznámky
pomocná evidencia 465/1/2012
Počas letných prázdnin v zimnom štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne prebiehal štvrtý ročník Hokejovej školy Mariána Gáboríka pre viac ako sedemsto detí z celého sveta
v piatich týždňových turnusoch. „Som rád, že škola sa takto
rozbehla a ja spolu s niektorými ďalšími chalanmi budem
môcť odovzdať svoje hokejové skúsenosti. Nie je to o tom, že
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za týždeň sa deti naučia hrať hokej, ale je to dobrý štart a za
ten týždeň pre ne pripravíme hravou formou mnoho aktivít,"
povedal Marián Gáborík.
Podľa jedného z manažérov hokejovej školy Michala
Krúpu, do Trenčína prichádzajú hokejové talenty doslova z celého sveta
a cudzinci tvoria viac
ako polovicu účastníkov
školy. „Prichádzajú deti
z celej Európy, ale vďaka popularite Mariána
Gáboríka za morom prichádzajú aj deti z Kanady a Spojených štátov amerických.
Mali sme tu dokonca aj deti z takej nehokejovej zeme, ako je
Mexiko.“ V tomto roku prišlo do Trenčína viac ako 90 detí z
Poľska a 45 detí zo Švédska.
Počas trvania hokejovej školy prišlo do Trenčína 25 až 30
známejších trénerov, medzi nimi napríklad Haščák, Bokroš.
súčasní aj bývalí hokejisti. Pre deti bol pripravený bohatý
sprievodný program, ako napríklad návšteva letného kúpaliska, Trenčianskeho hradu, pamätihodností či autogramiáda s
hviezdami NHL a KHL ako Mariána Hossu, Marcela Hossu,
Mariána Gáboríka, Branka Radivojeviča, Tomáša Kopeckého,
Zdena Cháru, Richarda Lintnera. O deti sa počas týždňa staralo okrem trénerov aj 15 vychovávateľov. Hokejová škola Mariána Gáboríka bola najväčšou v Európe.
www.sme.sk 09.07.2012
pomocná evidencia 429/1/2012
V dňoch 30. júna 2012 a 1. júla 2012 Trenčín privítal
účastníkov 56. ročníka Trenčianskej regaty. Organizátori pripravili pre pretekárov trate o dĺžke 200 metrov, 2000 metrov
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a pre vyššie vekové kategórie 4 000 a 6 000 metrov. Pre najmenších adeptov rýchlostnej kanoistiky zorganizovali Krpec
Cup, kde na 200 metrovej trati pretekali deti do 8 rokov. Veteráni a veteránky zasa bojovali o majstrovské tituly na 4 000
metrovej trati.
Za horúceho počasia to
boli veľmi náročné preteky,
pretože vysporiadať sa s horúcim počasím, náročnou traťou, bolo skutočným umením. Všetci pretekári podali
od najmenších vekových kategórií až po veteránov vynikajúce výkony. Pochvalu si zaslúžia všetci, avšak je treba
spomenúť tých, ktorí zabojovali a stali sa držiteľmi viacerých
pohárov z vydarenej regaty.
Výsledky:
- kategória mužov – K-1 200 metrov
Miroslav Zaťko, Dukla Trenčín
- kategória mužov – C-1 200 metrov
Ľubomír Hagara, Dukla Trenčín
- kategória mužov – K-2 200 metrov
- Ľubomír Beňo – Tomáš Martínek, Dukla Trenčín
- kategória mužov – C-2 200 metrov
Csaba Orosz – Vincent Farkaš, KSK Šamorín
- kategória mužov – K-1 6000 metrov
Filip Petrla, Slávia UK Bratislava
- kategória mužov – C-1 6000 metrov
Matej Rusnák, Dukla Trenčín
- kategória juniorov – K-1 200 metrov
Balász Lörincz, KKK Komárno
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- kategória juniorov – K-2 200 metrov
Balász Lörincz – Oliver Mikuš, KKK Komárno, ŠG
Trenčín
- kategória juniorov – C-1 200 metrov
Roland Fekete, KCK Šamorín
- kategória juniorov – C-2 200 metrov
David Tarcsi - Balász Lörincz, KCK Šamorín
- kategória juniorov – K-1 6000 metrov
Denis Myšák, KRK Nováky
- kategória juniorov – C-1 6000 metrov
Michal Ďuriš, KRK Nováky
- kategória ženy – K-1 200 metrov
Ivana Kmeťová, ŠKP Bratislava
- kategória ženy – K-2 200 metrov
Martina Kohlová – Ivana Kmeťová, ŠKP Bratislava
- kategória ženy – C-1 200 metrov
Magda Stany, SK Morava Kojetín
- kategória ženy – C-1 4000 metrov
Magda Stany, Sk Morava Kojetín
- kategória ženy – K-1 4000 metrov
Martina Kohlová, ŠKP Bratislava
- kategória juniorky – K-1 200 metrov
Patrícia Drienovská, KRK Nováky
- kategória juniorky – K-2 200 metrov
- Patrícia Drienovská – Nikola Zatlkajová, KRK Nováky
- kategória juniorky – K-1 4000 metrov
Nikola Zatlkajová, KRK Nováky
Trenčianske noviny 09.07.2012
pomocná evidencia 427/1/2012
Cez víkend v dňoch 28. až 29. júla 2012 sa v Trenčíne
stretli mladé vodácke talenty, ktoré podporila „Nadácia poštovej banky“, so slovenskými olympionikmi na preteku „Veľká
410

cena Váhu“. Povzbudiť nádejných pretekárov z detských domovov a zo sociálne slabších rodín prišli olympionici Erik Vlček, Peter Gelle, Martin Jankovec, Juraj Tarr a tiež Ľubomír
Hagara. Tí budú súťažiť spolu s deťmi a zúčastnia sa autogramiády.
V Trenčíne
na
ostrove sa stretlo
okolo 270 rýchlostných kanoistov zo
Slovenska, všetkých
vekových kategórií
od 9-ročných žiačikov až po veteránov,
aby si zmerali sily v rôznych súťažných disciplínach. „Pripravili sme tieto preteky hlavne pre deti, aby sme im vyplnili
veľkú prázdninovú medzeru medzi pretekmi, umožnili im
stretnúť sa so svojimi vzormi pred hrami v Londýne a tiež, aby
mali možnosť ukázať to, čo sa za celý rok naučili,“ povedal
riaditeľ pretekov Vladimír Mrva o Veľkej cene Váhu 2012
a 1. ročníku Pohára
Nadácie poštovej
banky, ktorý organizovalo Občianske
združenie Športová
rodina pre všetkých.
Vladimír Mrva tiež
dodal, že ide o prvý
ročník súťaže, ktorý
zorganizovali prevažne dobrovoľníci.
Aj logo pretekov vytvorila Martina Černíčková z Detského
domova Lastovička v Trenčíne. „Ak sa preteky podaria, na
budúci rok by sme chceli, aby boli už na medzinárodnej úrov411

ni za účasti českých, maďarských a poľských detí,“ dodal organizátor.
Súťažilo sa na starom ramene Váhu vo viacerých vekových
kategóriách a disciplínach. Súčasťou podujatia bola autogramiáda s olympijskými reprezentantmi v sobotu o 14:00. Výsledky:
muži:
Kategória K1 200 m: 1. Miroslav Zaťko 36,047 s,
2. Ľubomír Beňo +0,187,
3. Tomáš Martinek +0,672 všetci Dukla
Trenčín
Kategória C1 200 m: 1. Daniel Biksadský 42,891 (ŠKP Bratislava),
2. Krištof Tóth +0,515, (Kajak canoe
klub
Šamorín)
3. Matej Rusnák +0,672 (Dukla Trenčín)
Kategória K2 200 m: 1. Ľubomír Beňo, Tomáš Martinek
33,328, (Dukla Trenčín)
2. Miroslav Zaťko, Andrej Klučár
+0,703, (Dukla Trenčín)
3. Gábor Jakubík, Matej Michálek
+2,188, (ŠKP Bratislava)
Kategória C2 200 m: 1. Daniel Biksadský, Vincent Farkaš
41,907, (ŠKP Bratislava/Kajak canoe klub Šamorín)
2. Michal Cabadaj, Stanislav Luža
+2,015, (ŠKP Bratislava)
3. Matej Roder, Matej Rusnák +4,109
(Kanoistický klub TTS Trenčín/Dukla
Trenčín)
Kategória K1 500 m: 1. Martin Jankovec 1:42,344 min,
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(Dukla Trenčín)
2. Juraj Tarr +1,265 s, (ŠKP Bratislava)
3. Tomáš Martínek +2,640 (Dukla
Trenčín)
Kategória C1 500 m: 1. Matej Rusnák 2:00,453, (Dukla
Trenčín)
2. Daniel Biksadský +1,422, (ŠKP Bratislava)
3. Vincent Farkaš +3,641 (KCK Šamorín)
Kategória K2 500 m: 1. Erik Vlček, Peter Gelle 1:26,281,
(ŠKP Bratislava/Dukla Trenčín)
2. Ľubomír Beňo, Tomáš Martínek
+1,688, (Dukla Trenčín)
3. Gábor Jakubík, Matej Michálek
+7,094, (ŠKP Bratislava)
Kategória C2 500 m: 1. Michal Cabadaj, Stanislav Luža
1:57,656, (ŠKP Bratislava)
2. Matej Roder, Matej Rusnák +1,547,
(Kanoistický klub Trenčín/Dukla
Trenčín)
3. Ondrej Púček, Vincent Farkaš
+20,640 (Športové gymnázium Tren
čín/ Šamorín)
ženy
Kategória K1 500 m: 1. Lucia Mištinová 02:17,422, (KRK
Nováky)
2. Zdena Liptáková +5,906 (Športové
gymnázium Trenčín)
Kategória K2 500 m: 1. Zdena Liptáková, Lucia Mištinová
2:04,531, (Športové gymnázium
Trenčín/KRK Nováky)
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2. Karin Matejková, Barbora Moravčíková (Športové gymnázium Trenčín)
+9,734.
www.kanoe.sk 29.07.2012
pomocná evidencia 456/1/2012, 461/1/2012, 462/1/2012
Na ihrisku v Záblatí sa uskutočnilo dňa 21. júla 2012 exhibičné stretnutie medzi domácou Telovýchovnou jednotou Záblatie a Telovýchovnou jednotou Jednota Trenčín. Futbalovým
stretnutím si prítomní diváci pripomenuli päťdesiatdva rokov
od založenia TJ Jednoty Trenčín.
Pred
úvodným
hvizdom si prítomní
diváci
pripomenuli
zomrelých hráčov TJ
Jednoty Trenčín a
vznik klubu 14. júla
1960. Zápas sa skončil hokejovým výsledkom 7:4 pre domáce Záblatie, stretnutie rozhodoval Stanislav Marcinát. Zápas sledovalo 150 divákov.
Po polčase bol stav zápasu 1:0 v prospech Jednoty. Góly
začali padať až v druhom polčase. „Na to, že to bola prvá exhibícia klubu TJ Jednota Trenčín, som spokojný. Napriek nepriaznivému počasiu nás prišli ľudia podporiť a videli zaujímavé stretnutie. Som
rád, že do tímu Jednoty
prijali pozvanie oslovení hráči i mladý hokejový talent Marko
Daňo,“ zhodnotil podujatie predseda Občianskeho združenia TJ Jednota Trenčín
Vladimír Poruban.
414

www.sme.sk 02.08.2012
pomocná evidencia 467/1/2012
Mesto Trenčín rozdelilo medzi športovcov 25.000 eúr. V
grantovom kole na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry
na rok 2012 získalo dotáciu na činnosť športových klubov 28
subjektov. Najviac 1.990 eúr dostala Telovýchovná jednota
Slávia Športová škola Trenčín a druhú najväčšiu dotáciu 1370
eúr Športový klub 1.FBC Trenčín. Na reprezentáciu a výnimočné akcie získalo príspevok 20 subjektov, najviac 400 eúr dostalo Občianske združenie „Buď lepší na Out Door cvičenia“ na Ostrove. Podporili sa iba projekty, ktoré sa budú realizovať v kalendárnom roku 2012.
Dotácie dostali subjekty na základe predloženej žiadosti,
ktorá obsahovala aj povinné prílohy a museli mať vyrovnané
záväzky voči mestu. Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je Mesto Trenčín a
fyzickým osobám, teda podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území mesta a pôsobia alebo poskytujú služby
jeho obyvateľom.
www.sme.sk 08.08.2012
pomocná evidencia 476/1/2012
Deň 11. august 2012
rekordný počet plavidiel, ale aj dážď a takmer tritisíc návštevníkov, taký bol tohtoročný Splav netradičných
korábov po Váhu, alebo Splanekor. Jeho tradíciu takmer kultového
podujatia
osemdesiaprehliadka plávajúcich korábov
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tych rokov oživili v Trenčíne v roku 2007. Konal sa vždy prvý
prázdninový víkend, no po piatich rokoch ho organizátori presunuli na 11. august.
„Na našu akciu začali chodiť aj účastníci z Čiech, kde podobné akcie bývajú práve v druhý prázdninový mesiac a práve
na august si chystajú a stavajú koráby,“ zdôvodnil zmenu termínu hlavný organizátor Jozef Čermák.
Ako však hovorí, ešte prehodnotí, či tento augustový termín
ostane. S tohtoročným sa totiž pohralo aj počasie. Okrem
splanekorovej soboty boli dni pred, ale aj po akcii, plné slnka
a tepla. Iba v sobotu od rána pršalo a fúkal chladný vietor. Napriek tomu prišlo podľa organizátorov takmer tritisíc divákov
a na štart sa dostavil dokonca rekordný počet - devätnásť korábov, čo je o desať viac ako rok predtým.
Keď začala prehliadka plavidiel, počasie sa zľutovalo a
prestalo pršať. Bez dažďa to vydržalo aj počas hodinovej
plavby z úseku pláže
na Ostrove, medzi
trenčianskou a zamarovskou stranou. Potom sa už zase rozpršalo. Promenáda preverila plavbyschopnosť plavidiel, nástrahy počasia a povíťazná posádka „Poseidon a rozprávkové bytosti mora“
sádky. Vydržali všetky, až na trenčianske plavidlo Helipotvor. To sa potopilo, ale
jeho posádku, ktorú tvorili študenti techniky, to neodradilo a
chcú opäť o rok štartovať. Ako sľúbili, už upravia ťažisko lode, ktoré zvolili vysoko.
Plavbu absolvovalo tento rok rekordných devätnásť plavidiel, šesť bolo domácich trenčianskych, deväť z iných miest
Slovenska a štyri z Čiech. Po Váhu sa plavili lode s honosný416

mi názvami ako Srdce lásky, Poupata na spartakiáde. Lode
mali mená aj zo zvieracej alebo rozprávkovej ríše ako napríklad Včielka Maja a Vilko, Krtko a kamaráti, Drak a čarodej, ZOO na ľadovej kryhe, Brontosaurus a ľudia z
praveku, ale aj z pracovnej sféry - Tiráci, Kuchtíci, Hasiči,
Stroskotanec.
Výhre štyristo eúr sa napokon potešila posádka lode Poseidon a rozprávkové bytosti
mora, ktorá obhajovala víťazstvo z vlaňajšieho roka. Kapitán lode, v civile Marián
Neptun, kráľ morí
Ďurkov, prezradil, že použili
základ z minulého roka, vymysleli iba nový motív. „Predvlani
sme boli „Mimozemšťania“, vlani sa naša loď volala „Santa
Claus so svojimi pomocníkmi“, tak som tento rok chcel niečo,
čo sa viaže k vode. Tento motív mi napadol pred dvomi mesiacmi, kamaráti poznášali lastúry, mušle, niektoré som aj ja
sám vylovil na Korzike, keďže sa rád potápam.“
Na lodi nechýbala ani morská panna. Nemuseli ju vyloviť z
mora, ale vytiahli z kontajnera. „Vyhodili ju na výstavisku, tak
sme ju vzali so sebou“ dodal.
Na druhom mieste sa umiestnili Flinstonovci, teda rodinná
posádka Hausnerovcov zo Zvolena.
„Bol to nápad detí,
Alexa a Alana, potom plavidlo manžel Jozef montoval
tri mesiace v garáži
a ja s maminkou
sme mali na starosti naše praveké
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odevy,“ povedala hlava rodiny Andrea. Ich nápad detí zaujal.
„Sú to smiešne postavičky, vždy niečo vymyslia a naša rodina
je pre každú srandu,“ dodala Andrea. Druhé miesto ich motivovalo, sľúbili, že o ďalší rok prídu zas.
Na ešte bodovanom ôsmom mieste sa umiestnila Jánošíkova družina. „Folklórny motív preto, lebo ja som bývalý tanečník a moja družina Denisa alias Uhorčík a Janka alias Rajnoha sú muzikantky z Trenčína,“ povedal Jánošík, inak Pavol
Kolárik. Plavidlo začali stavať iba dva týždne pred akciou, základ tvoril polystyrén, typické kroje zohnali v Liptove.
Programom sprevádzal herec a trenčiansky rodák Štefan
Skrúcaný. „Nemal žiadne hviezdne maniere ani špeciálne požiadavky, pohostili sme ho makovo-jablkovou štrúdľou,“ prezradil Čermák. „Správal sa ako stopercentný profesionál, ale
aj ako človek, ktorý kde sa pohol, tam sa s ním chcel niekto
odfotiť.“
Súčasťou podujatia bol aj sprievodný program, v ktorom sa
v dueli národov stretli siláci z Čiech Jiří Žaloudek, Jan Šalata
a Čestmír Šíma a Slovenska - Paľo Jambor, Braňo Golier a
Igor Petrík. Z piatich disciplín vyšli víťazne siláci z Čiech.
V kultúrnom programe vystúpilo osem tanečných súborov
a štyri hudobné skupiny. Členovia motoklubu Black King vozili na svojich silných strojoch záujemcov, najmä deti
www.sme.sk 22.08.2012
pomocná evidencia 490/1/2012
Tohoročný 18. ročník hokejového turnaja Rona Cup Memoriál Pavla Demitru sa uskutočnil netradične v Dubnici
nad Váhom v dňoch 16. až 19. augusta 2012 za účasti troch
slovenských a troch českých extraligových, konkrétne HC Košice, HK 36 Skalica, Dukla Trenčín, HC Oceláři Třinec, PSG
Zlín a HC Verva Litvínov. Takmer bez zaváhania prešli turnajom zverenci trénera Petra Oremusa. Skaličania aj bez Žig418

munda Pálffyho v Dubnici dominovali, keď jediný bod stratili
remízou s moravským Třincom. Na druhej mieste sa umiestnil
PSG Zlín a bronzový stupeň sa ušiel hokejistom HC Oceláři
Třinec, ktorí vo všetkých troch
zápasoch
remizovali.
Usporiadateľská Dukla Trenčín
napokon
skončila až
posledná,
keď dva body získala za remízy s Třincom a Zlínom. Záverečné poradie v turnaji:
1. Skalica 3 2 1 0 12:7
2. Zlín 3 1 1 1 13:13
3. Třinec 3 0 3 0 5:5
4. Košice 3 1 1 1 10:11
5. Litvínov 3 1 0 2 11:13
6. Trenčín 3 0 2 1 9:11
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Adam Trenčan z
HK 36 Skalica, za najlepšieho obrancu bol vyhlásený Marek
Biro z Dukly Trenčín, za najlepšieho útočníka bol vyhlásený
Petr Čajánek z PSG Zlín.
www.sme.sk 21.08.2012
pomocná evidencia 497/1/2012
Preteky seriálu Slovenského pohára silných mužov sa
uskutočnili v Nemšovej dňa 19. augusta 2012. Z víťazstva sa
tešil Trenčan Marek Kmoško. Ten len pred dvoma týždňami
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utrpel ťažké poškodenie platničky a hrozilo, že s pretekaním
skončí.
O víťazstvo súperilo šesť borcov v šiestich disciplínach v
Slovenskom pohári. V prvej dvíhali pretekári bremeno vážiace
125 kilogramov. Siláci ho dvíhajú nad hlavu silou ramien a
tricepsov. Tri platné pokusy si pripísal Marek Kmoško a Jaroslav Daňo. O jeden menej zvládol víťaz predchádzajúceho kola Dávid Ďatelinka a Marek Markuš. Peter Supák a Peter Rekenei nezvládli ani jedno opakovanie.
Druhou disciplínou bolo nosenie 120 kilogramových kufrov. Najrýchlejší čas si pripísal Marek Kmoško, druhý v poradí skončil Ďatelinka, tretí Daňo. Držanie halapartní vo vystretých rukách (tzv. krucifix) nasledovalo ako tretie v poradí. Tu
predviedol silné ramená a silu výdrže Marek Markuš a pripísal
si víťazstvo v disciplíne. Druhý skončil Kmoško a tretí Daňo,
ktorý prišiel na podujatie so zranenými ramenami.
Siláci v ďalšej disciplíne prevracali štyristokilogramové
pneumatiky, po dve opakovania. Štyri opakovania, dva tam a
dva späť, predviedol Marek Kmoško. Dobrú techniku ukázal
Ďatelinka a skončil druhý. Tretie miesto si pripísal Daňo.
O víťazstvo v nosení superyoke sa pobila opäť trojica Daňo, Kmoško a Ďatelinka.
Najvyšší počet bodov si
pripísal Daňo, za ním Ďatelinka a Kmoško. Záverečnou disciplínou bolo ťahanie sedem a pol tonového
ťahača. Už dlhú dobu je
doménou Dávida Ďatelinku, ktorý v nej víťazí. Bolo
tomu tak i v Nemšovej. Druhé miesto si pripísal Kmoško a tretí skončil Daňo.
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Po šiestich disciplínach sa na prvom mieste umiestnil Marek Kmoško. Pre rodáka z Trenčína to bol vôbec prvý triumf v
seriáli Slovenského pohára.
Výsledky: 1. Marek Kmoško 31,5 b, 2. Jaroslav Daňo
27,5 b, 3. Dávid Ďatelinka 26,5 b, 4.Marek Markuš 19,5 b,
5. Peter Rekenei 12 b, 6. Peter Supák 6 b.
Trenčianske noviny 27.08.2012
pomocná evidencia 505/2/2012
Hokejisti Dukly Trenčín sa zúčastnili v dňoch 23. až 25.
augusta 2012 na Tatranskom pohári v Poprade. Dve víťazstvá a jediná prehra, taká bola bilancia hokejistov Dukly na
65. ročníku Tatranského pohára. Šesť bodov zverencov trénera
Róberta Kalábera stačilo na druhé miesto. Konečný výsledok
mohol byť ešte lichotivejší, nebyť prespatej druhej tretiny s
neskorším víťazom z Popradu.
Na záver vyhodnotili usporiadatelia najlepšie individuálne
výkony hráčov, keď vyhlásili :
- za najlepšieho brankára Dušana Sidora (HK Poprad),
- za najlepšieho obrancu Sabahudin Kovačevič (HK Poprad),
- za najlepšieho útočníka Petra Sojčíka (Dukla Trenčín),
- za najlepšieho strelca Romana Tomasa (HK Poprad).
Záverečná tabuľka:
1. Poprad
3 2 1 0 0 12:8 8
2. Trenčín
3 2 0 0 1 11:9 6
3. Košice
3 1 0 1 1 9:8 4
4. Slovensko “20“ 3 0 0 0 3 1:8 0
Trenčianske noviny 27.08.2012
pomocná evidencia 505/1/2012
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Dňa 1. septembra 2012 sa v Trenčíne na Váhu uskutočnil
Pretek dračích lodí
medzi obcami o Pohár
preborníka a preteky
medzi firmami Trenčianskeho kraja. Do
preteku firiem bol vložený aj Slovenský pohár dračích lodí, nakoľko sa do súťaže prihlásil nedostatočný počet posádok, aby vytvoril samostatnú kategóriu. Celkovo štartovalo 26 posádok,
no preteky ich dokončilo 18.
V kategórii obcí prekvapili Moravskí draci z BrumovBylnice, ktorí získali 1. miesto. Brumov si odniesol aj cenu
Miss bubeníčky. Zo slovenských obcí im najlepšie sekundovali Horňany na 2. mieste a ako tretí dopádlovali do cieľa Hubinskí draci.
V kategórii firiem vyhrala posádka Neptún klub z Piešťan
zaradená do vyhodnotenia Slovenského pohára, tiež ako víťaz
Slovenského pohára, v
ktorom 2. miesto obsadil
Nostradamus 2012. Nakoľko sa tieto posádky venujú pádlovaniu organizovane už dlhšiu dobu neboli
zaradené do vyhlásenia
výsledkov medzi firmami,
kde pádlovali začínajúci draci.
Medzi firmami tak bola odmenená pohárom za 1. miesto
posádka Dravagus z Trenčína, taktiež prekvapenie súťaže. Na
2. mieste sa umiestnili Veterinári tesne pred bronzovými Kofola Hard.
pomocná evidencia 526/1/2012
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Letné kúpalisko v Trenčíne dňom 2. septembra 2012 zavrelo svoje brány. Zdá sa, že aj
keď nie sú známe presné štatistické údaje, predsa tohoročná sezóna bola úspešnejšia ako vlaňajšia. A ešte niečo. Pre problémy s modernizáciou železničnej trate
a nefunkčnou novom plavárňou na Ostrove je viac ako pravdepodobné, že súčasná plaváreň bude ešte dlho slúžiť Trenčanom a návštevníkom mesta.
Správca kúpaliska Ing. Ľudovít Prívara hodnotí tohoročnú sezónu ako veľmi dobrú, keď v mesiaci júl 2012 si na kúpalisko našlo cestu 32 tisíc návštevníkov, na čom sa kladne
podpísali horúce dni nad 30 ◦ C. K tomu treba pripočítať aj horúce augustové dni, keď v treťom augustovom týždni vystúpili
teploty až na 37 ◦ C. Po skončenej sezóne možno konštatovať,
že letnú plaváreň navštívilo
presne 54.365 osôb, teda
o desať tisíc osôb viac, čo sa
prejavilo na výške tržieb, celkom 91.444 eúr. Upozornil
však, že pre budúcu sezónu sa
budú musieť vykonať najnutnejšie opravy na technológiách, bazéne a okolitej dlažby, pretože modernizácia železnice sa posúva na neurčito.
Dobrá správa pre milovníkov kúpania je, že počas letných
prázdnin sa vykonala nutná rekonštrukcia sauny a spŕch
v krytej plavárni, ktorá začala slúžiť verejnosti prvých septembrových dní.
Info Trenčín 03.09.2012
pomocná evidencia 519/1/2012
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V piatok 7. septembra 2012 uplynul rok od tragédie od pádu lietadla Jak-42
s hráčmi a realizačným
tímom Lokomotiv Jaroslavľ, do ktorého
patril aj kapitán slovenskej reprezentácie
na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji
v Bratislave Pavol Demitra a priniesla smútok do sŕdc všetkých priaznivcom slovenského ľadového hokeja. Tento deň
bol príležitosťou pre vedenie Dukly Trenčín na čele
s generálnym manažérom Andrejom kolárom, aby si pri hrobe
Pavla Demitru v tichosti spomínali na svojho zomrelého kamaráta a priateľa.
Trenčianske noviny 10.09.2012
pomocná evidencia 540/1/2012
Dlhoročný bežecký reprezentant Mesta Trenčín Miroslav
Kováč sa dožil dňa 13. septembra 2012 významného životného jubilea 60 rokov, ktorý zorganizoval
aj tento rok už 8. ročník celoslovenských
bežeckých pretekov „Beh trenčianskou
Brezinou“ a tiež organizuje bežecké preteky pre deti. V tomto kalendárnom roku
prestúpil v bežeckom poli do kategórie
mužov nad 60 rokov. Viacročný plnohodnotný zdravotný stav bez užívania
akýchkoľvek „piruliek“, pravidelné tréningy a rodinná podpora ho zaradila do
poprednej skupiny slovenských bežcov.
Miroslava Kováča však možno v
Trenčíne vidieť nielen v na tréningu, ale
424

aj na pretekoch. Tu treba spomenúť jeho úspešné športové ťaženie, keď v roku 2012 absolvoval 35 pretekov, pričom si domov odniesol 34 víťazstiev a jedno tretie miesto. Od apríla
2011 je pracovníkom Útvaru interných služieb Mestského úradu v Trenčíne. Jeho pracovné nasadenie okomentoval vedúci
útvaru Ing. Benjamín Lisáček, keď povedal, že sa stará o
mestskú zeleň, hlavne v centrálnych častiach mesta a čistotu
lesoparku. Je veľkým prínosom pre mesto, čo je vidieť v
množstve práce, ktorú pre Trenčín odviedol. Je usilovným,
iniciatívnym a samostatným kolegom, ktorý sám, ale aj za
pomoci rodiny zveľaďuje naše mesto nielen v pracovnom čase, ale aj mimo neho.
Info Trenčín október 2012
pomocná evidencia 594/1/2012
V spolupráci s Občianskym združením „Fialka“ a Centrom
Environmentálnych aktivít pripravuje Mesto Trenčín trasu pre
cyklistov zo sídliska Juh do centra mesta. Pred jej realizáciou
chce hovoriť s obyvateľmi a pozýva ich na verejnú diskusiu.
Generel cyklistickej dopravy dalo mesto Trenčín vypracovať v roku 2009. Z ankety pri jeho tvorbe vyplynulo, že najväčším zdrojom ciest cyklistov v Trenčíne je sídlisko Juh, ktoré tvorí až 23 % všetkých
začiatkov ciest. Najčastejším cieľom všetkých
cyklistov je centrum (35
% ciest). Najviac respondentov (352 z 497 opýtaných – 70,8 %) uviedlo,
že najväčším problémom
cyklistov je chýbajúce
cyklistické prepojenie do centra mesta.
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Prvá cyklotrasa by mala vyriešiť spojenie najväčšieho sídliska Juh s centrom mesta. „Ide o trasu, ktorá bude slúžiť najmä
za účelom dopravy do zamestnania, školy a podobne,“ hovorí
vedúci útvaru hlavného architekta Ing. arch. Martin Beďatš. „Trasa bude začínať existujúcimi chodníkmi v parku
pod Juhom a potom ako samostatná cestička pre cyklistov cez
Soblahovskú a Legionársku ulicu až do centra mesta. Nakoľko
ide o problematiku, ktorá sa týka väčšiny obyvateľov, pozývame ich na verejnú diskusiu, ktorá sa konala v utorok 18. septembra 2012. Pred diskusiou záujemcovia sa cyklisti stretli pri
obchodnom dome Lídl pod Juhom, odkiaľ si na bicykloch prešli trasu do Klubu Lúč.“
Vysoký podiel cyklistov môžu závidieť Trenčínu iné mestá,
čo naopak môže iným
závidieť Trenčín, sú
cesty pre nich. Prvá
lastovička síce ešte jar
nerobí, ale môže byť
úspešným
štartom.
Mesto totiž pripravuje
koncepciu a stratégiu
pre rozvoj cyklodopravy v meste. „V tejto oblasti ma Trenčín veľké rezervy
a máme čo robiť, aby sme to napravili,“ povedal primátor
Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. „Cyklotrasu medzi
sídliskom Juh a centrom mesta chceme zrealizovať ako pilotný
projekt, ktorým nechceme skončiť. Následne chceme budovať
nielen dopravné, ale aj rekreačné cyklotrasy. Postupne by mala byť vytvorená logická sieť cyklotrás s ich vzájomným prepojením.“
www.trencin.sk 05.09.2012
pomocná evidencia 523/1/2012

426

V areáli Športhotela na Ostrove sa v sobotu 29. septembra
2012 konal už 16. ročník siláckeho zápolenia pod názvom
„Meč Matúša Čáka“.
Súboja o túto cennú trofej sa v Trenčíne predstavila pätnástka profesionálov.
Po piatkových súbojoch
sa počet borcov zúžil
iba na desať. Do finálových bojov sa nedostal
Trenčan Marek Kmoško, ktorý iba prednedávnom obsadil druhé
miesto v Slovenskom pohári. „Pre Mareka to bol špecifický
pretek. Iba prednedávnom ukončil sériu siedmich víkendov,
kedy bojoval o „Slovenský pohár“. Zrejme únava zohrala svoju rolu. Napriek tomu má pred sebou svetlú budúcnosť,“ povedal na najčerstvejší prírastok v rodine profesionálnych silákov sekretár Slovenskej asociácie silných mužov Pavol Guga.
Sobotňajšie finálové boje boli prehliadku toho najlepšieho,
čo silácky šport môže ponúknuť. „Diváci v Trenčíne mali
možnosť vidieť skvelých borcov a vynikajúce súboje. Už
v piatok sa chlapi predviedli kvalitnými výkonmi a tie vygradovali v sobotňajšom finále,“ pokračoval Pavol Guga.
Z celkového víťazstva sa tešil Branislav Golier z Bánoviec nad Bebravou.
S náskokom 4,5 bodu
zvíťazil na Meči Matúša Čáka už tretíkrát
v kariére. Z piatich
finálových disciplín zvíťazil vo dvoch a titul mu zostal zaslúžene. „Golierovo víťazstvo nás teší o to viac, že je členom vý427

konného výboru SASIM. Celé podujatie zvládol bravúrne.
Dobre si rozložil sily a svojou taktikou a skúsenosťou zdolal
všetkých súperov,“ vzdal víťazovi poklonu Pavol Guga. Na
druhom mieste skončil Honza Šaláta z Čiech. Tento pretekár
sa na scénu vrátil po roku, keď mal prestávku zapríčinenú
zdravotnými problémami. Aj on bol jedným z favoritov na
celkový triumf, nakoľko
predchádzajúce
preteky zvládol veľmi
dobre.
Obhajca
minuloročného titulu Ukrajinec Kosťa Ilyin sa
musel uspokojiť s treťou priečkou. Počas súťaže sa sťažoval na strhnuté mozole
a obnovilo sa mu dlhotrvajúce zranenie členka.
Na záver po skončení pretekov pridal Pavol Guga bezprostredné dojmy z podujatia. „Môžeme byť spokojný a už dnes
rozmýšľame, ako sa čo najlepšie pripraviť na nasledujúci ročník.“
Celkové poradie:
1. Branislav Golier 86,5 b,
2. Jan Šalata 82 b,
3. Konstantyn Ilyin 76 b,
4. Čestmír Šíma 69,
5. Matiáš Belšak 66,5 b,
6. Igor Petrík 62,5 b,
7. Gerald Gschiel 60 b,
8. Jozef Mazač 59,5 b,
9. Jozef Tamaszewski 45 b,
10. Fero Piroš 33 b.
Trenčianske noviny 01.10.2012
pomocná evidencia 587/1/2012
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V sobotu 6. októbra 2012 sa na Inovci, najvyššom vrchole
v okolí Trenčína, uskutočnil už 9. ročník pretekov v behu do
vrchu „Inovecký výbeh“.
Organizátori
pretekov
z Klubu Polar Alpin Trenčín tento rok privítali rekordných 50 pretekárov.
Na pomerne krátkej (1,4
km), ale zato strmej trati
vedúcej od Inoveckej chaty lyžiarskou zjazdovkou
na vrchol Inovca museli zdolať prevýšenie 257 metrov. Najrýchlejšie sa to podarilo Branislavovi Kacinovi z Trenčína,
keď trať zabehol za 9 minút a 57 sekúnd, ktorý si tak zaknihoval už šieste víťazstvo v histórii tohto podujatia. Na druhom
mieste v mužskej kategórii sa umiestnil Miroslav Michálek
z Púchova 10:50 pred Miroslavom Ďurovcom z Dubnice nad
Váhom 11:15.
Kategóriu veteránov nad 50 rokov vyhral Ervín Páleník z
Trenčína, ktorý dosiahol druhý najrýchlejší čas zo všetkých
štartujúcich 10:22. Na stupňoch víťazov mu sekundovali Miroslav Kováč 11:32 a Stanislav Ďuriga 12:46, obaja
z Trenčína.
V kategórii žien bola
najrýchlejšia Katarína
Drahovská
z Piešťan,
ktorá časom 12:11 utvorila nový ženský traťový
rekord.
Na
druhom
a treťom
mieste
sa
najrýchlejší bežec Branislav Kacina
umiestnili
Trenčianky
Veronika Bakalárová 14:07 a Barbora Doskočilová 14:25.

429

Najstarším účastníkom sa boll sedemdesiatnik Dušan Kašička z Trenčína a najmladšou pretekárkou bola len päťročná
Eliška Drahovská z Piešťan. Najvzdialenejší účastník Peter
Martikán, ktorý pricestoval z Turčianskych Teplíc.
Uznanie patrí všetkým päťdesiatim bežcom a bežkyniam,
ktorí okrem dobrého pocitu zo športového výkonu si odniesli
aj pamätný diplom a niektorú z cien, ktoré venovali spoločnosti Autocont, Sidex, Skrat, Camfild a piváreň Pegas. Vďaka
patrí aj Ivanovi Bulíkovi z Inoveckej chaty za pripravený čaj.
K spokojnosti účastníkov aj organizátorov prispelo nádherné slnečné počasie. Dúfajme, že rovnako priaznivé počasie
bude aj na jubilejnom desiatom ročníku, ktorý sa uskutoční
5. októbra 2013.
príspevok Jána Cabalu
pomocná evidencia 618/1/2012
V dňoch 11 až 13. októbra 2012 sa uskutočnil v Košiciach
„Euro Floorbal Cup“, v ktorom mal potvrdiť FBC Trenčín
svoju vrcholnú formu z uplynulej sezóny, keď obhájil majstrovský titul a postúpil do „Ligy majstrov“. V prvom zápase
nastúpili Trenčania proti silnému estónskemu súperovi SK
Augur, ktorý má vo svojich radoch niekoľko fínskych hráčov.
Od samotného začiatku zápasu sa pustili trenčianski floorbalisti plnou vervou do súpera, ktorému nedali žiadnu šancu
a vyhrali 9:2. Za najlepšieho trenčianskeho hráča v zápase bol
vyhlásený Peter Klapita. Po prvom zápase nasledoval jeden
oddychu, ktorý hráči využili na regeneráciu fyzických
a duševných síl proti silnému nemeckému družstvu UHC Weisennfels.
V druhom zápase od začiatku atakovali trenčianski hráči
nemeckú bránku, ale i nemeckí hráči svojmu súperovi nič zadarmo nedarovali. Dve minúty pred koncom Trenčania prehrávali o dva góly. Tento stav vyburcoval trénera 1. FBC Mi430

roslava Ságu k vyžiadaniu oddychovému času a po otvorení
hry odvolal brankára Klobučníka a čuduj sa svete Trenčania
vyrovnali stav zápasu na 5:5. Nemeckí hráči však nehodili
pušku do žita a šesť minút pred koncom zápasu strelili zásluhou Hertla víťazný gól. Napriek tesnej prehre si Trenčania vybojovali zásluhou lepšie skóre prvé miesto v skupine B)
a stretli sa v semifinále s nórskym majstrom IBK Slevik.
Semifinálový zápas oboch súperov druhého v A) skupine
IBK Slevik a prvého v B) skupine 1.FBC mal rovnakú východziu čiaru, keď oba tímy mali po jednom víťazstve a jednej
prehre. Priebeh zápasu od prvého hvizdu sa niesol v urputnom
boji o každú loptičku. Do polovice tretej tretiny Trenčania si
udržiavali prevahu, čomu zodpovedal aj výsledok 5:2.
A potom nepochopiteľne urobili niekoľko chýb v obrane, čo
súper využil vo svoj prospech strelením ďalších gólov. Prekvapenie sa teda nekonalo a úradujúci majster zo Slovenska sa
v semifinále rozlúčil s turnajom prehrou 8:5.
www.1.FBC.sk 11. – 13.10.2012
pomocná evidencia 617/1/2012
Z 19. ročníka „Behu okolo Lysej“ dňa 15. septembra 2012
najvyššie vavríny víťazstva si odniesli i pretekári z Trenčína,
keď v kategórii C) 50-59 zvíťazil Ervín Páleník. V kategórii
D) nad 60 rokov zvíťazil Miroslav Kováč. V súťaži žien
v kategórii A )do 34 rokov na piatom mieste sa umiestnil Veronika Kováčová a v kategórii B) do 44 rokov na treťom
mieste sa umiestnila Zdenka Faltusová.
Aj na 13. ročníku behu „Mraznícke chodníčky“ dominovali pretekári z Trenčína, keď v kategórii B) 40-49 zvíťazil
Milan Gašparovič, v kategórii C) 50-59 zvíťazil Stanislav
Ďuriga a v kategórii D) nad 60 rokov zvíťazil Vladimír Kovalčík.
Trenčianske noviny 15.10.2012
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pomocná evidencia 623/2/2012
Siedma pobočka osvedčeného fitnes konceptu len pre ženy
„Expreska“, so špeciálnym kruhovým cvičením bola otvorená
v Trenčíne v mesiaci november 2012. Expreska plánuje do
konca roku 2013 formou franchisingu otvoriť ďalších desať
pobočiek po celom Slovensku. Komplexný cvičebný 30-minútový kruhový
tréning zahŕňa prvky kardiovaskulárneho
a silového cvičenia zároveň. Stroje na
cvičenie sú prispôsobené ženskému organizmu a účinne vplývajú na spaľovanie tukov v procese chudnutia, na udržanie kondície a zdravej imunity ľudí. Informovala o tom držiteľka Master franšízovej licencie Expresky pre Slovenskú
republiku Ing. Agáta Vargová.
„Naše stroje sú servisované odbornými pracovníkmi
v pravidelných časových intervaloch. To je jeden z faktorov,
ktorým sa výrazne odlišujeme od konkurenčných fitnescentier,
kde to nie je tak do hĺbky premyslené. Či už v súvislosti
s hormónmi ženského tela, dedičnými vplyvmi a zdravotným
stavom, ako aj s podnikateľskými výhodami, so sebarealizáciou osobnosti. Franchisingový systém Expreska je nízkonákladový a má jeden z najprepracovanejších systémov na kontrolu platieb členstva, dochádzky, predaja tovaru, inventúry, finančných reportov a pod.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 675/1/2012
Bežci z nášho regiónu aj v mesiaci december 2012 vyvíjali
aktivitu na bežeckých podujatiach. S úspechom sa zúčastnili
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na mikulášskom krose v Dubovanoch a na cestnom behu
v Machulinciach.
Tradičná bola účasť bežcov v Dubovanoch, kde sa 1. decembra 2012 uskutočnil 30. ročník „Mikulášskeho krosu“ na
členitej náročnej trati dlhej 5.268 m. V kategórii mužov 5059 ročných so značným náskokom vyhral Trenčan Ervín Páleník 19:02 min. V kategórii 60-69 rokov nedal šancu svojím
súperom výborný bežec do vrchu Miroslav Kováč z Trenčína,
ktorý zvíťazil časom 21:19 min.
V Machulinciach sa uskutočnil cestný beh, 29. ročník Machulinskej dvadsiatky. V kategórii B 40-49 rokov vyhral
a zopakoval vlaňajšie prvenstvo Trenčan Ján Kucharík časom 1:16:11 h, pred Petrom Portašíkom zo Skalice časom
1:16:36 h a tretím Petrom Klobučníkom z Dubnice časom
1:20:35 h.
www.sme.sk 17.12.2012
pomocná evidencia 782/1/2012
Futbal, hokejbal či hádzanú si môžu záujemcovia o šport
zahrať už od roku 2006 v modernom športovom areáli v blízkosti sídliska Juh v Trenčíne. Areál, ktorý je majetkom mesta,
v súčasnosti spravuje neďaleko sídliaca
Základná škola Laca Novomestského.
Športové ihriská sú
síce verejné, no prístup je obmedzený.
„Pre verejnosť je
areál prístupný až
od 16,00 h a vtedy je
už v týchto mesiacoch prakticky tma, nevieme ani, či sa náhodou v budúcnosti
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nebudú ihriská spoplatňovať,“ povedal Adrián Valíček, ktorý
pravidelne na toto miesto chodieva hrávať futbal. Osvetlenie v
športovom areáli je po celý deň vypnuté. Na svietenie slúžia
vo večerných hodinách len neďaleké pouličné lampy.
Otváracia doba areálu pre verejnosť je prispôsobená vyučovaniu telesnej výchovy, záujmovým krúžkom či školskému
klubu detí a aj športovej príprave futbalových tried. Každý deň
môže v školskom areáli športovať aj naďalej verejnosť od
16,00 h v pracovných dňoch a od 9,00 h. Cez víkendy je areál
otvorený do 18,00 h , prípadne do 21,00 h v závislosti od ročného obdobia. Mesto nechystá pre verejnosť areál spoplatniť.
„Využitie športovísk je pre každého obyvateľa mesta bezplatné. Rôzne organizácie, občianske združenia, podniky využívajú športovisko za poplatok“.
Za posledných niekoľko rokov však badať pokles záujemcov o ponúkané športové aktivity. Mesto Trenčín v tom nevidí
žiaden problém. „Možný pokles návštevnosti môže byť
ovplyvnený aj zredukovaním počtu zápasov v mestskom malom futbale, keďže prvú ligu presunuli na športoviská v Detskom mestečku“. V tomto športovom areáli sa konajú všetky
mestské, ale aj okresné súťaže v malom futbale, v ľahkej atletike, v hokejbale, ktoré organizované Centrom voľného času
Trenčín.
www.sme.sk 10.01.2013
pomocná evidencia 796/1/2012
Stolnotenisoví nadšenci v Kubre sa stretli dňa 2. decembra
2012 na 27. ročníku stolnotenisového turnaja seniorov organizovaný bratmi Komorovskými, ktorý sa niesol v duchu, že nie
je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. V najstaršej kategórii nad
70. rokov obhájil prvenstvo už po štvrtýkrát za sebou Vašek
Hasák pred Pavlom Ožvaldom a Vincentom Gondžúrom
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a opäť dokázal, že aj vo vysokom veku sa dá hrať kvalitný
stolný tenis.
V kategórii 60 – 69 ročných došlo k prekvapeniu, keď favorit Tibor Dobiaš prehral hladko s Vladimírom Martinkom. Tretie miesto obsadil Jaroslav Harak a štvrté Štefan
Kepka.
V najmladšej kategórii 50 – 59 rokov mal Vladimír Starosta zľahčenú úlohu, keďže kvôli povinnostiam s mláde-žou
chýbal na turnaji vlaňajší víťaz a favorit Dušan Zelman st.
Víťaza napokon potrápil iba Alojz Srnka, ktorý s ním uhral
hodnotný výsledok, no v ďalšom zápase prehral a ob-sadil tak
iba tretie miesto za druhý Petrom Komorovským.
Na záver turnaja sa konali súboje o absolútneho víťaza medzi majstrami jednotlivých kategórii. Víťaz v najmladšej kategórii napokon porazil
všetkých svojich súperov a tak si celkové prvenstvo odniesol Vladimír Starosta.
Titul v štvorhrách si
odniesla dvojica Dobiaš
– Martinka, ktorá vo
finálovom súboji porazila Starostu so Srnkom.
Pred odovzdávaním cien
bol ocenený aj najstarší účastník, už 89-ročný, Vincent Gondžúr.
www.sme.sk 02.12.2012
pomocná evidencia 797/1/2012, 798/2/2012
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Náboženský a cirkevný život
Už piaty ročník sympózia Ora Et Ars – Skalka 2012
organizovalo tento rok Mesto Trenčín v spolupráci
s Trenčianskym osvetovým strediskom v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Farským
úradom Skalka nad Váhom a občianskym združením T-VIA.
Prvým zo sprievodných podujatí bola 18. júna 2012
„Poézia pod Trenčianskym hradom“ o 10. hodine vo Verejnej
knižnici Michala Rešetku, ktorej sa zúčastnili spisovateľ
Rudolf Dobiáš,
Dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia
piaristov seminár pod názvom „12 storočie kresťanstva v
strednej Európe“ a bol určený študentom, odbornej i laickej
verejnosti. Medzi prednášateľmi vystúpila medzinárodne
uznávaná osobnosť, zakladateľ niekoľkých univerzitných
katedier slovakistiky a novej vednej disciplíny slovakohungarológie, nositeľ Pamätnej medaily sv. Gorazda profesor
István Käfer z Maďarska, ktorý vo svojej prednáške „Teória
a prax hungaroslovakológie pri výskume dejín“ vysvetľoval
nedorozumenia v slovensko - maďarskom dialógu a odhalil,
čo máme spoločné. Seminár pozdravil Nitriansky sídelný
biskup Mons. Viliam Judák. Zaujímavé boli aj ďalšie
prednášky:
„Byzantská misia vo svetle archeologických nálezov
veľkomoravského obdobia“ v podaní PhDr. Evy Mikulovej;
„Najstaršie legendy, mýty, postavy a naša kultúrne identita“
v podaní Mgr. Igora Zmetáka, PhD.;
„Svätý Vojtech a Ostrihom“ v podaní Eszter Kovacsovej,
PhD.;
„Sedmopočetníci a Ochrid“ v podaní Mgr. Petra Martináka;
„Hlaholské a cyrilské pamiatky v zbierkach Archívu literatúry
a umenie“ v podaní Mgr. Magdalény Brinckovej;
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„Obraz kresťanskej filozofie v dielach kroměříckej Arcibiskupskej zámockej knižnice“ v podaní Bc. Cyrila Měsíca;
vlastné poznámky
Dňa 21. júna 2012 areál Malej a Veľkej Skalky pri
Trenčíne privítal dvanásť výtvarníkov z Čiech, Poľska
a Slovenska Eugeniusz Molski z Tarnowa – Poľsko,
Krzysztof Brzuzan z Rzeszówa – Poľsko, Vladimír
Morávek z Bratislavy, Juraj Krajčo z Trenčína, Alena
Teicherová z Dubnice nad Váhom, Juraj Oravec z Trenčína,
Zuzana Boteková z Bratislavy, Jiří Váp zo Zlína – Česko,
Andrej Botek z Bratislavy, Daniel Szalai z Nových Zámkov,
Vladislav Zábel zo Žiliny, Jozef Vydrnák z Dubnice nad
Váhom, a päť slovenských literátov Michal Chuda
z Bratislavy, Mila Haugová z Bratislavy, Štefan Bučko
z Bratislavy, Erik Ondrejička z Bratislavy a Rudolf Dobiáš
z Trenčína, literát a koordinátor literárnej sekcie, ktoré
vyvrcholilo slávnostným otvorením sympózia sv. omšou
v jaskynnej kaplnke kláštora na Veľkej Skalke celebrovanou
dekanom Skalky Mgr. Stanislavom Strapkom. Až do 23.
júna 2012 potom umelci tvorili na tomto najstaršom
pútnickom mieste na Slovensku svoje obrazy, sochy, básne, či
literárne texty. Pracovná vernisáž sa uskutočnila v závere
sympózia na Malej Skalke v sobotu 23. júna 2012 o 15.30
hodine.
Slávnostná vernisáž sa uskutočnila počas tradičnej púte na
Skalku v sobotu 21. júla 2012 o 15. hodine v areáli
starobylého kláštora na Veľkej Skalke. K sympóziu bude
vydaný katalóg a literárna príloha OKNO s autorskými
príspevkami, ktoré odzneli na seminári dňa 21. júna 2012.
Úvod vernisáže patril vystúpeniu Speváckemu zboru
Hornosúčan Z Hornej Súče a potom moderátor podujatia
Štefan Bučko privítal hostí - predsedu Trenčianskeho
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samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH,
primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka
a predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD.
pozdravil hosťujúcich umelcov a všetkých návštevníkov.
Hosťujúcich výtvarných umelcov predstavil vedúci sekcie
výtvarníkov Jozef Vydrnák a literárnych umelcov vedúci
literárnej sekcie Rudolf Dobiáš. Pred vystúpením umelcov,
ktorí zoznámili prítomných návštevníkov so svojou tvorbou,
vystúpil huslista Ján Vindiš za doprovodu klavíristu Mgr.
Samuela Bánovca, ktorých vystúpenie ocenili návštevníci
potleskom.
Na večernej svätej omši celebrovanej Nitrianskym
sídelným biskupom Mons. Viliamom Judákom bola
posvätená nová poštová známka vydaná Slovenskou poštou s
vyobrazením barokového pútnického kostola na Skalke pri
Trenčíne zasväteného sv.
Svoradovi a Benediktovi
v nominálnej hodnote 0,40
euro. Súčasne bola vydaná
aj obálka prvého dňa
(FDC),
na
ktorej
je
zobrazená časť oltára so
súsoším
sv.
Andreja
(Svorada) a sv. Benedikta. Motívom FDC pečiatky je
pastofórium skrinka na uloženie liturgických potrieb z
kostolného oltára. Pri tejto príležitosti konštatoval, že „poštová
známka je ako živý apoštol, ktorý prejde aj hranicami
Slovenska a bude šíriť posolstvo z našej starobylej Skalky“.
Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je
Marianna Žálec Varcholová. Autorom oceľorytiny známky
a FDC je Ľubomír Žálec.
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Nočný program vyplnila adoráciou pred vystavenou
Sviatosťou oltárnou a svätou omšou koncelebrovanou
novokňazmi Nitrianskej diecézy.
Dňa 22. júla 2012 predpoludním hlavnú svätú omšu na púti
celebroval za prítomnosti niekoľko tisíc pútnikov skalský opát
Mons. Jozef Kráľ, ktorý vyzval veriacich k vernosti dedičstvu
otcov, teda k odkazu svätých Andreja Svorada a Beňadika.
www.trencin.sk 15.06.2012
Farské listy 08/2012
pomocná evidencia 460/1/2012, 480/1/2012
Sviatosť birmovania v Trenčianskej farnosti sa uskutočnila
dňa 9. septembra 2012 vo farskom kostole Narodenia Panny
Márie v Trenčíne. Prijalo ju 178 birmovancov, z toho 12
dospelých.
Príprava na prijatie sviatosti birmovania trvala celý rok.
Birmovanci boli rozdelení do 17 skupín. Stretávali sa každé
dva týždne. Stretávali po skupinách, ako aj na veľkých
stretnutiach vo farskom kostole, ktoré viedol dekan Mgr.
Milan Kupčík. Príprava bola prepojená s ďalšími aktivitami,
v ktorých sa striedalo ich duchovné aj fyzické zameranie.
A tak v období zimy sme ich mohli stretnúť na lyžovačke
v Makove, na jar hrali volejbal a stretli sa na turistickej ceste
vrcholu Považského Inovca. Na svätých omšiach každá
skupina mala na starosti čítania, žalmy, prosby a ďalší rôzne
aktivity rozvíjali s animátormi.
Farské listy 10/2012
pomocná evidencia 593/1/2012
Stovky ľudí zo všetkých kútov Slovenska prúdili počas
Pamiatky zosnulých dňa 2. novembra 2012 na trenčiansky
cintorín. Ani typické dušičkovské počasie spojené s chladom,
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vetrom a dažďom neodradilo pozostalých prísť si zaspomínať
na svojich najbližších zomrelých priamo pri ich hroboch.
Charakteristickým znakom tohto dňa bolo neustále
preplnené parkovisko, ale i postranných uličiek osobnými
autami so štátnymi poznávacími z celého Slovenska pred
vstupom do cintorína na Saratovskej ulici a na Soblahovskej
ulici.
Na cintoríne sprevádzali návštevy hrobov v tichej
spomienke na nebohých slzy v očiach, horiace sviečky
a kolorit
dotvárali
vyzdobené hroby typickými kvetmi pre
toto jesenné obdobie –
chryzanténami. Návšteva hrobov bola
poďakovaním nás živých za prežité chvíle
s najbližšími príbuznými.
Viacerí
z
návštevníkov cintorína strávili na cintoríne aj niekoľko hodín,
keď prechádzaním medzi hrobmi si každý pripomínal na
priateľov a známych, ktorí odišli do večnosti a zapálili im
sviečku.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 662/1/2012
V pondelok dňa 3. decembra 2012 sa uskutočnila spomienková svätá
omša na patróna mesta
Trenčín kňaza sv. Františka
Xaverského v kostole
u piaristov. Hlavným cesvätej omše sa zúčastnil aj primátor Mesta Trenčín Mgr. R. Rybníček
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lebrantom bude provinciál piaristov Pater Ján Kováč, ktorý
v homílii zoznámil so životom svätca. Svätej omše sa
zúčastnil aj primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.
Sv. František Xaverský sa narodil v roku 1506 v Baskicku.
Bol najmladší z piatich detí. Obidvaja rodičia pochádzali zo
šľachtického rodu, čo umožňovalo ich potomkom dosiahnuť
vysoké spoločenské postavenie. Otec bol doktorom bolonskej
univerzity a zastával funkciu predsedu kráľovskej rady. Bol
človek veľmi ambiciozny, húževnatý a nadpriemerné rozumové schopnosti. Po skončení základného štúdia v Navarre
odišiel ako 19-ročný do hlavného strediska vtedajšej európskej
kultúry - do Paríža. Na tamojšej Sorbonskej univerzite získal
roku 1530 akademický titul Magister artium, čo zodpovedá
približne terajšiemu doktorátu filozofie a stal sa docentom i
riaditeľom jedného univerzitného kolégia. Na jeseň 1529 sa
stretáva s trocha zvláštnym študentom, bývalým rytierom a
vojnovým invalidom. Mal už takmer 40 rokov a po ťažkom
zranení vo francúzsko-španielskej vojne kríval. Bol to Ignác
Loyolský. František
nebol veľmi nadšený týmto novým kolegom, ktorý žiadal
o pomoc pri štúdiu
filozofie, Ale po
krátkom čase sa obidvaja študenti spoza
Pyrenejí
zblížili:
svätú omšu celebroval provinciál rehole piaristov Pater Ján Kováč
Loyolčan úprimne
obdivoval silu a priamosť Františkovho ducha, kým František
zasa vycítil veľkosť Ignácových ideálov a jeho nevšednú
duchovnú skúsenosť. Napokon si ho zvolil za svojho duchovného a životného vodcu. Ignácovi spoločníci sa zaviazali, že
pôjdu do Svätej zeme a budú apoštolovať v evanjeliovej
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chudobe a čistote. Ak sa im nepodarí dostať sa do Palestíny,
dajú sa k dispozícii Kristovmu nástupcovi na zemi - rímskemu
pápežovi. Roky 1535-1536 venoval František štúdiu teológie.
Potom sa podľa sľubu, ktorý urobil na Montmartri, vydal sa aj
so spoločníkmi na cestu do Benátok, kde boli všetci v júni
1537 vysvätení za kňazov. Pri pobyte v Benátkach býval
František s Ignácom Loyolským v nemocnici „nevyliečiteľných“, kde pomáhali ošetrovať ťažko chorých. Syn
xaverských šľachticov cítil spočiatku veľký odpor pri ošetrovaní ťažko postihnutých, ale silou vôle a svojho
zasvätenia sa vedel tak premôcť,
že ho musel obdivovať aj jeho spoločník. Keďže pre
napätie medzi Benátkami a Turkami v tom čase nebolo možné odplávať do Svätej zeme,
František a ostatní členovia skupiny sa rozišli po
severotalianskych univerzitných mestách, kde s úspechom
kázali a poskytovali iné duchovné služby.
V apríli 1538 sa zišli všetci spoločníci Ignáca Loyolského v
Ríme, kde popri apoštolskej a charitatívnej činnosti spolupracovali so svojím duchovným vodcom na konečnom
programe ďalšieho spoločného života. Vznikla tak jezuitská
rehoľa, Spoločnosť Ježišova, ktorú schválil pápež Pavol 3. a to
roku 1539 ústne a napokon v septembri 1540 aj písomne. O
prácu novej rehole bol záujem ešte prv, ako bola schválená s
konečnou platnosťou. Tak portugalský kráľ Ján 3. požiadal na
začiatku roku 1540 Ignáca Loyolského, aby mu uvoľnil
niektorých svojich spoločníkov do indických misií. Ten s
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pápežovým súhlasom poslal Portugalca Šimona Rodrigueza a
Františka Xaverského. Nádejní misionári odišli z Ríma v
marci 1540 a prišli do Portugalska v júni, keď už lode do Indie
odplávali. Mladí jezuiti museli čakať ďalší rok. Za ten čas
pôsobili v Portugalsku, a to tak
úspešne, že kráľ si ponechal
Rodrigueza natrvalo v Portugalsku. Do Indie odchádzal v apríli
1541 František Xaverský s dvoma
novými spolubratmi. František
dostal pre prácu v misiách široké
právomoci a hodnosť apoštolského nuncia.
No navonok sa František nelíšil od iných jednoduchých
kňazov. Naopak, vždy sa usiloval dôsledne zachovávať
chudobu, ktorú sľuboval ako rehoľník. Cesta okolo Afriky do
Indie trvala plných trinásť mesiacov a bola 'veľmi dramatická.
Keď sa im konečne po rozličných ťažkostiach podarilo
oboplávať južný cíp Afriky, museli zastať na dlhší čas v
Mozambiku, kde
František vážne
ochorel. Po vyzdravení však mohol pokračovať v
ceste do mesta
Goy na západnom
indickom pobreží,
kam prišiel 5. mája 1542. Dlhá cesta loďou ako aj
zastávky v Mozambiku a na ostrove Sokotre boli akýmsi
úvodom do Františkovho misionárskeho účinkovania na
Ďalekom východe: zakúsil výčiny tropického počasia, posky443

toval pomoc chorým a zomierajúcim, kresťanov privádzal
k lepšiemu životu a pohanov poučoval o pravdách kresťanskej
viery.
Prvý Františkov dojem z Goi bol priaznivý, lebo videl
kostoly, kláštory a vonkajšie prejavy nábožnosti. Ale keď
poznal bližšie každodenný život, zhrozil sa nad mravnou
nízkosťou európskych kolonizátorov a nad všestrannou biedou
domorodcov. Usiloval sa povzbudiť miestnych duchovných k
väčšej horlivosti a bol im
vo všetkom príkladom.
Navštevoval chudobných,
chorých a väzňov a
usiloval sa im pomôcť, ako
sa dalo. Keďže videl aj
krikľavú náboženskú nevedomosť, veľa času venoval vyučovaniu detí a
dospelých v kresťanskej
viere. Goa bola pastoračne
zanedbaná, no predsa tam
boli kňazi, ktorí mohli
poskytovať ľuďom aspoň
najpotrebnejšie duchovné
služby. Ale v južnej Indii,
na Rybárskom pobreží,
boli tisíce novokrstencov,
ktorí boli bez akejkoľvek
duchovnej pomoci. Asi 20 000 sa ich dalo pokrstiť osem
rokov predtým, keď ich Portugalci ochránili pred nájazdmi
mohamedánov. Potom však ostali opustení, ponechaní sami na
seba. František na nich ustavične myslel a keď sa mu v
septembri 1542 naskytla možnosť, odplával do južnej Indie.
Tam sa začala jeho veľká misia, ktorá mu zaslúžila meno
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apoštola Ďalekého východu. Napriek tomu, že medzi primitívnymi rybármi a lovcami perál na juhovýchodnom
indickom pobreží bol väčší počet pokrstených, František
Xaverský musel vykonať veľa priekopníckej práce, aby sa títo
ľudia vôbec mohli nazývať kresťanmi. Najprv s pomocou
tlmočníkov preložil najdôležitejšie modlitby, vyznanie viery a
katechizmové poučky do tamojšieho jazyka. A potom sa v
tropickej horúčave vydal na cestu od osady k osade ako kňaz,
učiteľ, lekár, sudca a neraz aj ako smelý obranca utláčaných
proti svojvôli pohanských kráľov a portugalských kolonizátorov. Na mnohých miestach založil školy, vybudoval
kostoly a po patričnej príprave pokrstil tisíce dospelých popri
množstve detí.
Františka na poslednej ceste prepadla zimnica. Niekoľko
dní ležal v biednej chatrči, kde zápasil s horúčkami, často
strácal vedomie, až napokon 2. alebo 3. decembra zomrel. V
posledných chvíľach bol pri ňom iba jeho verný katechéta
Antonio. V Európe sa dozvedeli o jeho smrti až o dva roky.
Františka Xaverského pochovali na ostrove námorníci portugalskej lode, ktorí zasypali jeho telo vápnom, aby sa čím skôr
rozložilo. Ale keď ho na jar 1554 išli prevážať do Goy, našli
ho neporušené. Pochovali ho v jezuitskom kostole v Goe. Iba
pravú ruku oddelili a previezli do Ríma, kde ju uložili do
osobitného relikviára v kostole Al Gesú. Úcta veľkého misionára sa po jeho smrti rozšírila po celej Cirkvi. Pápež Pavol
15. ho roku 1619 vyhlásil za blahoslaveného a pápež Gregor
15. roku 1622 za svätého. Roku 1748 bol sv. František
Xaverský vyhlásený za patróna Ďalekého východu a roku
1904 za nebeského ochrancu Diela šírenia viery. Napokon
roku 1927 ho pápež Pius 11. spolu so sv. Teréziou z Lisieux
vyhlásil za patróna všetkých misií. Medzitým vznikli početné
rehoľné, misijné a iné cirkevné ustanovizne, ktoré nesú meno
xaverského svätca a uctievajú si ho ako osobitného ochrancu.
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Svätú omšu sprevádzal svojím spevom bude spievať
Spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého
Piarissimo.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 736/1/2012
Výber umeleckých diel z piatich ročníkov sympózia „Ora
Et Ars Skalka“ bola obsahom výstavy pod názvom „Pokoj
ľuďom dobrej vôle“, ktorej vernisáž sa uskutočnila dňa
6. decembra 2012 na sviatok sv. Mikuláša vo výstavných
priestoroch galérie na západnej terase Bratislavského hradu.
Okrem diel, ktoré vznikli počas piatich ročníkov medzinárodného literárno-výtvarného sympózia „Ora Et Ars“,
vystavovali na nej svoje diela aj dvaja hostia výstavy – Ing.
Jozef Vydrnák „Madony“ a Vladimír Morávek „Betlehemy a madony“. Výstavu v Bratislave pripravilo Mesto
Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom.
Podujatie moderoval herec, recitátor a zároveň i účastník v
literárnej sekcii dvoch ročníkov sympózia na Skalke herec
a recitátor Štefan Bučko. O vyplnenie kultúrneho programu
sa postaral huslista Ján Vindiš. Slávnostný príhovor predniesol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky PhDr.
Marián Kvasnička, ktorý pripomenul, že medzinárodné
výtvarno-literárne sympózium „Ora et Ars Skalka“ vzniklo k
úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku
Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného „genius loci“.
Bolo tiež venované i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu
odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a
hlavných patrónov Nitrianskej diecézy: sv. AndrejoviSvoradovi a sv. Beňadikovi. Sympózia sa v doterajších piatich
ročníkoch 2008 – 2012 zúčastnilo 36 výtvarníkov z piatich
štátov – Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej
federácie a 14 literátov zo Slovenska. Komunikáciu so
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slovesnými autormi zabezpečoval koordinátor literárnej sekcie
básnik a spisovateľ Rudolf Dobiáš. Priorita v účasti sa kládla
na autorov z krajín V4 a z partnerských miest mesta Trenčín,
ktoré sa stalo hlavným organizátorom podujatia. Významným
spoluorganizátorom je i Trenčianske osvetové stredisko v
Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je chvályhodné, že všetky doterajšie ročníky
podporilo i Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a v
posledných dvoch ročníkoch i „Neinvestičný fond Beňadik“,
ktorý vznikol v roku 2011 na obnovu a rozvoj pútnického
miesta Skalka pri Trenčíne. Podujatie počas piatich rokov
podporilo i viacero fyzických, či právnických subjektov a veľa
dobrovoľníkov. Účastníci vytvorili počas podujatia za obdobie
piatich rokov výtvarné a literárne diela. Výber tejto tvorby
i vizuálno-grafické zdokumentovanie diania na sympóziu
každoročne je prezentovaný v reprezentačnom katalógu.
Veľkoformátová verzia katalógu z jednotlivých rokov slúžia i
na propagáciu a informovanosť nielen o sympóziu, ale i o
pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 753/1/2012
V katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej
Bystrici prevzal 15. decembra 2012 úrad
banskobystrického diecézneho biskupa
bývalý nitriansky pomocný biskup a
generálny vikár Mons. Marián Chovanec. Na slávnosti bol prítomný aj
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák
spolu s niekoľkými kňazmi a veriacimi
starobylej diecézy.
Nový banskobystrický biskup, trenčiansky rodák, vo svojej homílii okrem
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iného vyslovil vďaku Nitrianskej diecéze, v ktorej rástol,
formoval sa a postupne prijal všetky tri stupne Kristovej
posvätnej vysviacky.
Mons. Marián Chovanec patril do kléru starobylej diecézy
od roku 1989. Bol 13 rokov nitrianskym pomocným biskupom
a od roku 2003 aj generálnym vikárom Nitrianskej diecézy.
Záverom treba dodať, že Mons. Mariána Chovanca do
funkcie Banskobystrického diecézneho biskupa menoval dňa
20. novembra 2012 pápež Benedikt 16.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 794/1/2012
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Dňa 4. januára 2012 navštívil primátor Mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček pôrodnícke oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne, aby
v sprievode primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr.
Petra Kaščáka pozdravil
prvé narodené dieťa,
Trenčana v roku 2012
Jaroslava Baláža s mamičkou, ktorej odovzdal
kyticu kvetov a pre malého Jarka zlatú retiazku s príveskom v
znamení kozorožca a hotovosť 50 eúr do podušky na plienky.
Na doplnenie treba uviesť, že Jarko Baláž sa narodil 1. januára
2012 o 22,38 h, mal váhu 4100 gramov a dĺžku 53 centimetrov.
Primátor Mgr. Richard Rybníček pri svojej návšteve
blahoželal mamičke prvonarodeného dieťaťa Samuela Farulu vo Fakultnej nemocnici
v Trenčíne 1. januára 2012,
ktorej daroval 50 eúr do podušky na plienky. Na svet prišiel o 01:38 h, meral 51 centimetrov a vážil 3 420 gramov.
vlastné poznámky
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne plánujú v priebehu
tohto roka výstavbu dvoch nových objektov. Priestory bývalej
práčovne zrekonštruujú na ústavnú lekáreň a pri vrátnici
vybudujú lekáreň pre verejnosť. Ako povedala námestníčka
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riaditeľa nemocnice MUDr. Terézia Drobná, obe stavby by
mali byť zrealizované do konca roka 2012.
„Máme vydané stavebné povolenie, je vypísaná verejná
súťaž na dodávateľa stavby, ktorý bude rekonštruovať starú aj
stavať novú lekáreň. V podmienkach je, že obidve stavby
musia byť dokončené do šiestich mesiacov od podpísania
zmluvy. Obe investície budú stáť viac ako 800 tisíc eúr.
Výstavba novej lekárne pre verejnosť bude nemocnicu stáť
približne 330 tisíc eúr, na rekonštrukciu budovy, v ktorej bude
ústavná lekáreň, pôjde 490 tisíc eúr. Obe stavby bude financovať nemocnica z
vlastných zdrojov. Peniaze získajú aj odpredajom
nehnuteľného
majetku. Takéto lekárne
podľa nej fungujú aj v
iných
nemocniciach,
napríklad v Košiciach či
v Banskej Bystrici.
Verejná lekáreň bude podľa námestníčky MUDr. Terézie
Drobnej prínosom pre ľudí aj pre nemocnicu. „Veď veľa ľudí
navštevuje ambulantné zariadenia, ktoré sú v nemocnici a
potrebujú si kúpiť lieky. Rovnako tí, ktorých prepustili z
hospitalizácie budú mať možnosť vybrať si lieky priamo tu.“
Lekáreň bude spravovať nemocnica, námestníčka vylúčila,
že by skončila v súkromných rukách. „Zisk z lekárne pôjde
nemocnici,“ konštatovala MUDr. Terézia Drobná. Názory ľudí na novú lekáreň sú rôzne. Zatiaľ, čo jedni ju považujú za
zbytočnú, pretože lekární je v okolí dosť, iní si myslia, že
práve lekáreň priamo v areáli nemocnice je potrebná. „Myslím
si, že pacienti sa tu zastavia, keď pôjdu z nemocnice, pretože
je to šikovné,“ povedala mladá žena z Trenčína. „Je to dobrý
nápad. Ja som z Bystrice, tam je tiež verejná lekáreň, ktorú
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spravuje nemocnica a zatiaľ to funguje bez problémov,“ povedala Jana Čelková z Považskej Bystrice.
Starú práčovňu zrekonštruujú na ústavnú lekáreň. Okrem
verejnej lekárne sa nemocnica rozhodla vybudovať aj ústavnú
lekáreň a to najmä z dôvodu, že lekárenské oddelenie sa
momentálne nachádza v nevyhovujúcich a nedostatočných
priestoroch, ktoré nespĺňajú všetky potrebné kritéria. Ústavná
lekáreň vznikne v priestoroch bývalej práčovne. Tú už
nemocnica nepotrebuje, pretože už dva roky perú mimo
nemocnice. čo je pre ňu ekonomicky výhodnejšie. Okrem
ústavnej lekárne pribudne po rekonštrukcii aj priestor na
riedenie cytostatík a priestor na uskladnenie špeciálneho
zdravotného materiálu. „Bude tam miesto aj na výrobu roztokov, ktoré teraz musíme dávať robiť mimo nemocnice. Čiže
už bude spĺňať všetky atribúty, ktoré nemocnica potrebuje,“
hovorí Drobná.
www.sme.sk 23.01.2012
pomocná evidencia 41/1/2012
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili od
1. apríla 2012 zvýšenie platov pre zdravotné sestry. V
sociálnych zariadeniach, ktorým poisťovne nepreplácajú prácu
sestier, na vyššie platy nemajú, preto zo sestier chcú urobiť
opatrovateľky.
Minimálna mzda zdravotných sestier by sa mala
od apríla 2012 pohybovať
od 640 do 928 eúr. Viacerým sestrám, ktoré pracujú v zariadeniach sociálnych služieb, však
hrozí, že vyššie platy
nedostanú. Prácu sestier v
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takýchto zariadeniach nepreplácajú zdravotné poisťovne, preraďujú ich preto na pozíciu opatrovateliek. Medzi platom
sestry a opatrovateľky je teraz len niekoľko eúr, po prvom
apríli 2012 by to mohlo byť aj niekoľko stoviek.
Mestá a kraje, ktorým tieto sociálne zariadenia patria,
nemajú na vyššie platy sestier peniaze. Zdravotné sestry sú
preto nespokojné. Prezidentka Slovenskej komory sestier a
pôrodných asistentiek Mária Lévyová hovorí o degradácii
povolania sestry a porušení zákona. Povolanie sestry nemôže
robiť hocikto, opatrovateľka nie je sestra.
Zdravotné sestry podľa nej v zariadeniach sociálnych
služieb potrebujú, preto že je to často jediný zdravotnícky
pracovník. V nich sú umiestnení klienti s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorí potrebujú odbornú starostlivosť. Keď budú
sestry preradené na opatrovateľky, nebudú môcť ošetrovať
rany, podávať lieky, infúzie či injekcie. Je to nielen degradovanie zdravotných sestier, ale aj ohrozovanie života
klientov. Pokiaľ chceme, aby tých 3.600 sestier, ktoré v nich
pracujú často za oveľa ťažších podmienok ako v zdravotníckych zariadeniach, tak by odišlo. Toto je tá najlepšia cesta.
Zasiahnuť by mali riaditelia zariadení a žiadať, aby sa
vyčlenili finančné zdroje na platy týchto sestier. Preraďujú ich
za opatrovateľky, ale nútia ich vykonávať činnosť sestry, čo je
protizákonné a budeme sa proti tomu brániť.
Trenčiansky samosprávny kraj neplánuje plošne preraďovať zdravotné sestry na pozície opatrovateliek, ale na strane
druhej to ani nevylučuje. Zdravotné sestry v našich zariadeniach nevykonávajú toto povolanie.
Mesto Trenčín má dve zariadenia sociálnych služieb, v
ktorých pracuje štrnásť zdravotných sestier. Podľa nového zákona musí mesto na ich platy vyčleniť o 70-tisíc eúr ročne
viac ako doteraz.
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Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček tvrdí, že
požiadavky sestier chápe a preraďovať ich na pozíciu opatrovateliek nebude. Je to pre nás zásah do rozpočtu, ktorý ale
vyplatíme. Sťažuje sa však na nekompetentnosť poslancov
Národnej rady, ktorých podľa neho nezaujíma, aký bude mať
ich rozhodnutie dopad na samosprávy.
Zdravotné poisťovne doteraz na mzdy sestier zariadeniam
sociálnych služieb neprispievali napriek tomu, že práca sestier
súvisí výlučne s poskytovaním zdravotnej a nie sociálnej
starostlivosti. Malo by sa stať, aby zariadenia sociálnych
služieb mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť bez toho,
aby im vznikali finančné problémy s platením miezd sestier.
www.sme.sk 14.02.2012
pomocná evidencia 102/1/2012
Cyklista Alan Bujdák v rámci svojej tridsaťpäťdňovej
cesty na bicykli okolo Slovenska od 4. februára 2012 sa zastavil dňa 10. februára 2012 v Trenčíne, kde pred zimným
štadiónom Pavla Demitru sa
stretol s onkologickými pacientmi Andrejom Spústom a Matejom Vrabecom a potom navštívil mestský úrad, kde sa snažil
získať peniaze pre onkologických
pacientov. A tak to robí všade,
kde sa počas svojho cyklomaratónu zastaví, lebo podľa neho
každý onkologický pacient sa
vlastne ocitá v hmotnej núdzi.
Každému to ovplyvní život, lebo prichádza o zamestnanie
a tým aj o stály príjem.
Trenčianske noviny 13.02.2012
pomocná evidencia 98/1/2012
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Riaditelia zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku
húfne preraďujú sestry na pozíciu opatrovateľky. Mesto
Trenčín touto cestou nechce ísť. „Prekvapuje ma a mrzí ma, že
ministerstvo sociálnych vecí zaujalo k veci takýto necitlivý
postoj, ktorý prácu zdravotných sestier degraduje a zároveň
ohrozuje zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych
služieb. Predpokladali sme, že pôjdeme českým modelom, kde
sú zdravotné sestry v zariadeniach sociálnych služieb na
jednej úrovni so sestričkami v nemocniciach, pretože vykonávajú tú istú kvalifikovanú starostlivosť,“ uviedol primátor
Trenčína Mgr. Richard Rybníček. Ďalej dodal, že v Trenčíne
preradenie sestier na opatrovateľky nehrozí. V Trenčíne sa
sestričky nebudú preraďovať na opatrovateľky len preto, aby
sme šetrili. Ohrozili by sme zdravie a znížili úroveň starostlivosti o klientov. Sestričky za to nemôžu, kritiku si zaslúžia
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.“
Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa
samosprávy chcú preradením sestier na opatrovateľky vyhnúť
povinnosti zvýšiť ich mzdy. Od apríla 2012 totiž začne platiť
zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier, ktorý im
garantuje lepšie finančné ohodnotenie. Mesto Trenčín tak
musí nájsť 70-tis eúr, aby mohlo sestrám platy zvýšiť. „My si
vážime prácu sestričiek, zákonné navýšenie ich miezd má
mestskú kasu stáť 70-tisíc eúr naviac, ale my im platy dať
chceme. Od príslušných ministerstiev sme očakávali narovnanie zákonov, no dočkali sme sa alibizmu,“ kritizoval primátor Mgr. Richard Rybníček.
Aktuálne pracuje v zariadeniach sociálnych služieb na
Slovensku asi 2.300 sestier. Zdravotné sestry sú neoddeliteľnou súčasťou aj sociálnych zariadení mesta Trenčín.
Konkrétne štrnásť sestričiek sa stará o klientov v sociálnych
zariadeniach na Piaristickej ulici a na Lavičkovej ulici.
www.sme.sk 25.02.2012
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pomocná evidencia 134/1/2012
Župným nemocniciam hrozí kolaps. Po zvýšení platov
lekárov a sestričiek vydržia vraj maximálne do mája 2012.
Trom nemocniciam
v správe trenčianskej
župy chýba takmer šesť
miliónov eúr na platy
lekárov a sestier. Po
januárovom
zvýšení
platov lekárov by sa
mali v apríli 2012
zvýšiť platy sestier a v
júli 2012 druhýkrát lekárom.
Trenčiansky samosprávny kraj potreboval na zvýšenie
platov lekárov 1,3 milióna eúr, na platy zdravotným sestrám,
ktorých je trojnásobne viac, od apríla bude treba 4,2 milióna
eúr. Zvýšené náklady nie sú však kryté zvýšenými príjmami
od zdravotných poisťovní, ktorých platby nemocniciam sa
zvyšujú priemerne o jedno až dve percentá. „Nemocnice nie
sú schopné zvýšenie platov zrealizovať,“ povedal župan
MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Väčšina nemocníc sa dostane tak do situácie, že 85 %
nákladov budú tvoriť mzdy personálu a len 15 - 20 % ostane
na ostatné komodity. „Závažné je najmä to, že už náklady na
energie sú vyššie ako na lieky a zdravotné pomôcky. Je to zlý
ukazovateľ. Zmenili sa aj ceny liekov, a tak nie sú dostupné,
čo zhoršuje situáciu v nemocniciach. Ak štát nezmení postoj,
tak to bude zložité a ťažké,“ konštatoval MUDr. Pavol
Sedláček, MPH.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ale nevidí
situáciu tak katastroficky. Ako povedala jeho hovorkyňa
Katarína Zollerová, rezort nepočíta so zánikom žiadnej
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nemocnice. „Nemocnice už dostali od Všeobecnej zdravotnej
poisťovne peniaze na prvé kolo zvyšovania platov lekárov.
Momentálne rokujú nemocnice s poisťovňami Dôvera a Union
o ďalších peniazoch. O ďalšom navýšení budú so Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou rokovať k 1. aprílu 2012,“ povedala.
Aj keď sa podarilo dohodnúť zúčtovanie so Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou a peniaze na prvé kolo zvyšovania
platov lekárov nemocnice dostali, Sedláček hovorí, že to
problém nerieši a dlhodobo nie je tento stav udržateľný. „Do
júla 2012 by malo nastať druhé kolo zvyšovania platov
lekárov a to už si, za tejto finančnej situácie, neviem
predstaviť,“ varuje. Niektoré nemocnice signalizujú, že kolaps
by mohol prísť v apríli alebo máji a platby z poisťovní nebudú
ani na mzdy.
Nemocniciam rezort odporúča zefektívniť svoj chod a
prestať nakupovať predražené lieky a zdravotnícky materiál.
„Šetrenie situáciu nie celkom rieši,“ oponuje župan. Podľa
neho by mal štát prehodnotiť prístup k oddlženiu zdravotníckych zariadení, kde by mali byť zaradené všetky verejné
nemocnice a legislatívne zosúladiť zákony o sociálnych zariadeniach a zákony o zdravotnej starostlivosti. Župani chcú o
situácii rokovať čo najskôr s novou vládou.
www.sme.sk 31.03.2012
pomocná evidencia 226/1/2012
Štyria vybraní nevidiaci zápasili s prekážkami v piatich
slovenských mestách len s pomocou vodiacich psov a
nahrávky v diktafóne. Začali na východe Slovenska v
Košiciach, pokračovali v Poprade, Liptovskom Mikuláši a v
Žiline a ich poslednou zastávkou bol v dňoch 19. a 20. apríla
2012 Trenčín.
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Štvorica odvážnych cestovateľov putovala po Slovensku.
Nebolo by na tom nič nezvyčajné, keby títo ľudia neboli
nevidiaci. Eva Barániková, Andrea Kujovičová, Róbert
Cielontko a Juraj Práger si na vlastnej koži vyskúšali, čo
všetko dokážu sami bez vidiaceho sprievodcu.
Projekt „Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím“ je
svetový unikát a nikde
sa ešte nestalo, že by
nevidiacich vypravili na
takúto dlhú cestu len na
základe inštrukcií a s
vodiacimi psami. „Nevidiacim držíme palce a
skláňame sa pred ich
odvahou,“ povedala na
začiatku projektu Jarmila Virágová, riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiacich psov z Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska.
Štvorica nevidiacich dobrovoľníkov, keď dorazila do
Trenčína, ich úlohou bolo dostať sa zo železničnej stanice do
Hotela Grand na Palackého ulici a večer potom naspäť do
reštaurácie Rotunda pri
železničnej
stanici.
„Trasy boli takmer
identické, ale i tak to
bolo celkom jednoduché. Podľa nahrávok,
ktoré som si vypočul
ešte vo vlaku, som sa
snažil nakresliť si v
hlave mapu. Na mieste som ale zistil, že tá trasa je v
konečnom dôsledku úplne iná,“ povedal líder skupiny pre
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Trenčín Juraj Práger. Ako však dodal, bola to jedna z tých
jednoduchších trás, aké v ten týždeň absolvovali. „Cesta bola
relatívne bezproblémová, oporné body spomenuté v nahrávke
boli jasne identifikovateľné. Jediné nebezpečné miesto bolo na
ceste do centra mesta, keď sme vyšli z podchodu. Spred
piatich rokov, keď som tu bol na mojom prvom sústredení,
som si pamätal, že tam bol po ľavej strane hotel. Teraz sme
tam mali ako oporný bod stavebný plot, ktorého kraj bol
priamo pri prechode pre chodcov. Tam to bolo trochu užšie a
aj psíci to mali komplikovanejšie. Ale inak samotný presun
cez centrum aj cesta na večeru boli už ako–tak bez
problémov,“ vysvetlil Juraj. Nenahraditeľnými pomocníkmi
im boli ich vodiace psy. Orientácia v neznámom prostredí ich
unavila, ako povedali ich majitelia, bolo to pre nich veľmi
náročné. „Niektoré dni mali aj štyri trasy. Museli byť v strehu,
vyhodnocovať situácie, rozmýšľať, kam a ako nevidiaceho od
prekážky odviesť, kadiaľ je to najbezpečnejšie,“ hovorí
Andrea Kujovičová.
Okrem naplánovanej trasy si štyria cestovatelia posedeli na
káve na jednej z letných terás v centre mesta. „Páčil sa nám
prechod cez centrum, nakoľko v nahrávke sme mali uvedené,
že budeme obchádzať letné terasy, tak sme si na jednej našli
sedenie a posedeli pri kávičke,“ povedal Juraj.
Hlas z nahrávky nasmeroval ich kroky počas celého týždňa.
V každom meste viedol skupinu jeden zo štvorice nevidiacich.
Aby sa dostali do cieľa, museli sa držať oporných bodov.
„Napríklad, aby sme trafili do parku, keď sme išli zo stanice,
mali sme si kontrolovať pravú líniu a nájsť kríky na múriku,
ktoré tam boli osadené. Teda nerástli zo zeme, ale z vyššieho
bodu. Ďalšími opornými bodmi boli plastový kontajner či stĺp
osvetlenia. Keď sme ho našli, vedeli sme, že sme v parku.
Ďalším oporným bodom bol samotný podchod,“ vysvetľuje
Juraj.
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Ako doplnil Róbert Cielontko, „nahrávka vždy určila
jednu stranu, pri ktorej sa držia. Ak sa zmení, nahrávka ich na
to upozorní. Opornými bodmi boli aj
povrchy po ktorých
išli, paličkou si
dokázali odkontrolovať či idú po
tráve, asfalte či štrku,“ povedala Andrea.
Počas cesty zažili aj humorné situácie, keď v Košiciach im napríklad zmizol
oporný bod – stavebný kontajner, ktorý medzitým odviezli.
Alebo inštrukcia „Do mesta budete prechádzať cez bránu,
ktorá je podobná našej Michalskej“, im tiež veľmi nepomohla,
lebo oni nikdy nevideli, ako Michalská brána vyzerá. Práve v
tom je problém, keď vidiaci ľudia navigujú nevidiacich.
„Často povedia tu, tam alebo tadiaľ, prípadne ukážu rukou,“
opisujú nevidiaci. Oni pritom potrebujú pevné body, ktorých
sa môžu držať. Pomôže napríklad aj to, keď im poviete, že
pôjdu okolo drogérie. To kde sú, zistia podľa vône.
www.sme.sk 29.04.2012
pomocná evidencia 270/1/2012
K jarnému upratovaniu mesta prispeli aj tridsiati trenčianski seniori, keď dňa 25. apríla 2012 upratovali mestský
park Milana Rastislava Štefánika. Chceli sa tým odvďačiť
mestu za dotáciu, ktorú od neho dostávajú.
„Chceme udržať park v čistote, pretože sa chceme vrátiť k
starým tradíciám, keď sa na pódiu v altánku konali koncerty,“
prezradila Mgr. Margita Marečková zo Senior klubu
pedagogických pracovníkov. S koncertmi by chceli začať už
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v máji toho roku. Pokračovať budú podľa toho, aký bude mať
podujatie ohlas.
S prácou v parku nemali seniori žiadny problém, pretože
chceli ukázať, že aj oni
dokážu pre toto mesto
ešte
niečo
urobiť.
Pracovali
od
rána,
dokonca aj počasie im
prialo. Pohrabali lístie,
nanosili ho na kopu
spolu s konármi so
stromov, pozbierali odpad, ktorí zároveň aj roztriedili. S upratovaním chcú pokračovať opäť na jeseň.
„Malo by sa to robiť pravidelne a bolo by dobre, keby nás
bolo viac, pretože je to veľká plocha. Keď sa to bude
udržiavať, tak to hádam bude prínosom pre toto mesto.
Nedávno sme boli sme v Berlíne a tam ľudia piknikujú v
tamojších parkoch, trávia tam voľný čas. Prečo by aj tu
nemohol byť taký oddychový park,“ dala otázku jedna z
dobrovoľníčok.
„Kedysi, keď sme boli mladí, bývalo toto mesto s kvetmi
krásne vysadené. Starší
ľudia sú na brigády a
takúto prácu zvyknutí,
veď kedysi sa konali
pravidelne.
Predsedníčka Okresného výboru Jednoty dôchodcov v Trenčíne vyjadrila prianie všetkých
dôchodcov, že do parku treba okrem čistoty vrátiť aj kultúru a
oživiť tak aj tradíciu nedeľných koncertov. Preto by chceli
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každú druhú nedeľu popoludní o tretej hodine organizovať
koncerty, tak ako to bývalo ešte za starého režimu. Prvý
koncert je naplánovaný na predposlednú májovú nedeľu.
Chceme osloviť hudobné telesá, ktoré by boli ochotné odohrať
koncert len za cestovné a uvidíme, ako sa to ujme. Chceli by
sme park oživiť, aby nebol len pre bezdomovcov, ale aby
slúžil širokej verejnosti od seniorov až po mladé rodiny
s deťmi.
www.sme.sk 30.04.2012
pomocná evidencia 271/1/2012
Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr.
Zuzana Zvolenská odvolala dňa 13. júna 2012 z funkcie
riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Rudolfa
Lintnera. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Čižmárikovej dôvodom je aj neustále rastúce zadlženie
trenčianskej nemocnice, čo potvrdzuje aj prebiehajúci audit
trenčianskej nemocnice. Stačí sa pozrieť na čísla, ktoré podľa
nej nie sú dobré, lebo nemocnica sa rýchle mesačne zadlžuje.
Meno nového riaditeľa fakultnej nemocnice v Trenčíne zatiaľ
nie je známe.
MUDr. Rudolf Lintner riadil fakultnú nemocnicu od
začiatku roka 2009, kedy vtedajší minister MUDr. Richard
Raši odvolal riaditeľa MUDr. Martina Chrena. Dôvodom na
odvolanie boli podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva
Zuzany Čižmárikovej pretrvávajúce ekonomické problémy.
Chceli dať preto príležitosť manažérovi, ktorý podľa nich
dokáže zefektívniť chod nemocnice.
www.sme.sk 13.06.2012
pomocná evidencia 381/1/2012
Dňa 14. júna 2012 obradná miestnosť Mestského úradu
v Trenčíne bola miestom slávnostného oceňovania
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bezpríspevkových darcov krvi trenčianskeho regiónu.
K prítomným zhromaždeným bezpríspevkovým darcom krvi
sa
postupne
prihovorili
predseda Územného spolku
Slovenského červeného kríža
MUDr. Milan Masaryk a
riaditeľka Národnej transfúznej stanice v Trenčíne
MUDr. Nataša Chovancová,
ktorí vo svojich vystúpeniach
zvýraznili, že dnešný deň je aj dňom Svetového dňa darcov
krvi, ktorý v tomto roku 2012 nesie v znamení motta „Každý
darca krvi je hrdina“. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie
o potrebe bezpečnej krvi a krvných produktov a je zároveň
poďakovaním všetkým dobrovoľným darcom krvi pri
záchrane života.
Na oceňovaní bezpríspevkových darcov krvi sa zúčastnili
zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovní
Dôvera a Union, ktorí svojim klientom odovzdali vecné dary.
Na záver treba dodať trocha štatistiky ocenených:
- Kňazovického plaketou ocenení traja klienti;
- Jánského diamantovou plaketou ocenení šiesti klienti,
z Trenčína Peter Rosíval;
- Jánskeho zlatou plaketou tridsať jeden klientov, z Trenčína
Peter Ambros, Peter Duchovný, Róbert Illeš, Miloš
Koščák, Ján Machovič, Milan Neuwirth, Stanislav
Sedláček, Tibor Ukuš, Rastislav Žáčko a Roman Žuffa.
vlastné poznámky
Info Trenčín 02.07.2012
pomocná evidencia 385/1/2012
V Kultúrnom centre na Dlhých Honoch v Trenčíne dňa
13. júna 2012 slávnostne ukončili jubilejný 25. ročník
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Akadémie tretieho veku - celoživotného vzdelávania seniorov.
Podujatia sa zúčastnili najvyšší predstavitelia miestnej
samosprávy, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH a primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček. Podujatie otvorila odborná garantka
a predsedníčka rady Akadémie tretieho veku MUDr. Terézia
Drobná.
Aj v tomto akademickom roku pripravili organizátori desať seminárov, na ktorých odzneli tri prednášky zamerané na zdravie, aktuálne
zákony, bezpečnosť občanov, ale aj na históriu,
kultúru či záľuby. Zároveň si účastníci pripomenuli významné dni a výročia, ale
nezabudli ani na životné jubileá poslucháčov. Každý, kto sa
zúčastnil aspoň šiestich seminárov, dostal na konci školského
roku osvedčenie o absolvovaní ročníka. Jubilejný ročník
navštevovalo 141 poslucháčov, tridsaťosem z nich absolvovalo deväť prednášok. Len pre zaujímavosť treba uviesť, že
počas celej existencie Akadémie tretieho veku bolo
zabezpečených pre poslucháčov viac ako 550 prednášok.
Medzi absolventmi jubilejného ročníka boli aj seniorky
narodené v roku 1919 a na vzdelávaní sa zúčastňujú už
dvadsať rokov. Medzi poslucháčmi prevažujú
ženy, ale to je na Slovensku vari už
pravidlom.
Podpredseda rady akadémie Ing. Jozef
Mikloš pripomenul vo svojom príhovore
Ing. Jozef Mikloš
históriu akadémie od jej založenia až po dnešné dni.
„Zakladateľkou bola primárka geriatrického oddelenia
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trenčianskej nemocnice MUDr. Rúth Kratinová, primári a
lekári viacerých oddelení a predseda Spolku lekárov MUDr.
Ivan Jablonský. Na Slovensku vzniklo viacero takýchto
vzdelávacích akadémií pre seniorov, no zostali sme jediní.“
Myšlienka na vzdelávanie občanov – seniorov vyšla spomedzi
lekárov, preto aj prvé prednášky sa konali v priestoroch
nemocnice a boli najmä o zdraví a chorobách. Od roku 1987
sa konajú stretnutia akadémie v Kultúrnom centre Dlhé Hony.
Od roku 1992, akadémia prešla organizačne pod Jednotu
dôchodcov na Slovensku, čím sa okruh tém rozšíril o ďalšie
mnohé oblasti a rôzne záujmové činnosti.
No a potom už ocenili predstavitelia Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Trenčíne absolventov jubilejného 25. ročníka Akadémie tretieho veku a súčasne
ocenili za spoluprácu novinárku
PhDr. Oľgu Kajabovú a kronikára Mesta Trenčín Mgr. Jozefa Čeryho.
vlastné poznámky
Trenčianske noviny 18.06.2012
pomocná evidencia 399/1/2012
Záchranná zdravotná služba absolvovala od nedele 2. júla
do soboty 7. júla 2012 v Trenčianskom kraji celkom 95
výjazdov ku kolapsovým stavom z tepla. V nemocnici
skončilo 55 pacientov.
Ako informoval manažér pre komunikáciu s verejnosťou
Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Boris
Chmel, najviac zásahov osemnásť, absolvovali záchranári v
pondelok 3. júla 2012. V priebehu týždňa skolabovalo 65 žien,
28 mužov a dve deti do 18 rokov.
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Počas víkendu 7. a 8. júla 2012 zasahovali záchranári v
Trenčianskom kraji pätnásťkrát, šesť pacientov skončilo v
nemocnici. Na Slovensku absolvovali záchranári počas
víkendu 117 výjazdov ku kolapsom z tepla.
www.sme.sk 09.07.2012
pomocná evidencia 421/1/2012
Členovia Krajskej a Okresnej Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Trenčíne sa stretli dňa 2. júla 2012 na tradičnom
krajskom a okresnom náučno – turistickom zraze. Najprv
účastníci podujatia položili kvety pri pamätníku umučených na
trenčianskej Brezine a potom podujatie pokračovalo
športovými aktivitami na trase kyslíkovej dráhy a v telocvični
Základnej školy v Trenčíne na Novomeského ul. pre vysoké
denné teploty. Seniori zápolili v streľbe loptou do hokejovej
brány, v hode s kriketovou loptičkou na cieľ, v hode loptou na
basketbalový kôš a v hode medicimbalom do diaľky. Po
športovom vyžití nastal čas i na kultúry. Seniorom zaspieval
a zatancoval detský folklórny súbor, spevom potešili manželia
Rožníkovci, spevácky zbor Teplanka z Trenčianskej Teplej
spevácky zbor Sihotiar z Trenčína. Najmä posledne
spomínané vystúpenie vyvolalo všeobecný potlesk a povznešujúcu náladu, pretože speváčky oblečené v krátkych sukienkach a veľkými mašľami a speváci s lodičkami na hlavách
spievali piesne z detského repertoáru.
Trenčianske noviny 16.07.2012
pomocná evidencia 439/1/2012
Centrum nepočujúcich ANEPS Trenčín v spolupráci so
Športovým klubom nepočujúcich Trenčín organizovali v
dňoch 14. a 15. septembra 2012 „Medzinárodný deň nepočujúcich“ a v rámci neho súťaž „Miss nepočujúca Slovensko
2012“. Podujatia boli určené aj počujúcej verejnosti.
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Cieľom podujatia bola využiť príležitosť stretnutia
s priateľmi a známymi, spoločne prežiť prijemné chvíle,
možnosť konfrontovať svoje
vlastné životné skúsenosti a
postrehy so skúsenosťami
iných ľudí, ktorí tiež žijú so
sluchovým postihnutím, možnosť ukázať svoje výnimočné
schopnosti a talent a podeliť sa
o svoje prežívania s počujúcimi.
Medzinárodný deň nepočujúcich má viacero významov pre
celú spoločnosť, ktorou nejde len o prekonávanie komunikačnej bariéry a je najčastejším problémom. Stačí málo - milý
úsmev, dívanie sa do tváre, zreteľná artikulácia, jednoduché
slová a krátke vety.
Oslavy Medzinárodného dňa nepočujúcich sa konajú na
Slovensku vždy v inom meste. V tomto roku sa ich organizátorom stalo trenčianske Centrum nepočujúcich ANEPS
a Športový klub nepočujúcich. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v piatok 14. septembra 2012
v Posádkovom klube, kde
sa bude zároveň uskutoční
aj seminár o sociálnych
službách
a prezentácia
kompenzačných pomôcok. Po slávnostnom otvorení prišlo na rad divadelné predstavenie „Romeo a Zuzana“ v podaní „Divadla Tiché iskry“
z Banskej Bystrice. Ide o divadelnú pantomimickú komédiu,
v ktorej svoje umenie predvedú profesionálni nepočujúci
herci. Divadlo založili v roku 2003 nepočujúci absolventi
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brnenskej JAMU pod „strechou“ Divadla z Pasáže. Jediné
profesionálne divadlo pre nepočujúcich na Slovensku sa
osamostatnilo
v roku
2005. Vo svojom repertoári má v súčasnosti päť
titulov, ktorými oslovuje
tak nepočujúce, ako aj
počujúce publikum.
Dňa 15. septembra
2012 pokračovali oslavy
športovými súťažami ako
turnaj Považan Cup vo florbale, v horskom behu, v plážovom
volejbale, v tenise, v bowlingu a v šípkach. Večer tohto dňa
bol slávnostný, keď vo večerných hodinách sa uskutočnila
súťaž „Miss nepočujúca 2012“ v Piano Clube Pod Sokolicami,
kde medzi dvanástimi finalistkami boli aj dve Trenčianky Katarína Babálová s číslom 1 a Katarína Gajdošová s
číslom 11.
Dňa 15. septembra 2012 vyvrcholil Medzinárodný deň
nepočujúcich v Trenčíne v Piano klube voľbou Miss nepočujúca 2012. O tento post súperilo 12 dievčat. Večer plný
krásy odštartovali pripravené choreografie, ktoré predstavili
účinkujúce. Vo voľnej disciplíne si dievčatá vybrali najmä
tanec, alebo pantomímu. Víťazstvo si odniesla Erika Ďuricová z Prešova a bude reprezentovať Slovensko na svetovej
súťaži v Prahe.
vlastné poznámky
www.nepocujuca.sk 17.09.2012
pomocná evidencia 549/1/2012557/1/2012
Dňa 6. septembra 2012 sa časť priestorov Centra
sociálnych služieb na Liptovskej ulici v Trenčíne premenila na
,,Jarmočné námestie“. Na slávnostnom otvorení podujatia sa
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zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vystavovať svoje práce,
výrobky, naučiť sa nové
postupy a zabaviť sa prišlo
na pozvanie Centra sociálnych služieb v Trenčíne
deväť zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
www.tsk.sk 11.09.2012
pomocná evidencia 550/1/2012
Od 10. do 13. októbra 2012 si mohli občania v uliciach
Trenčína kúpiť umelú nezábudku. Išlo o vyvrcholenie
celoslovenskej informačnej kampane „Dni duševného zdravia“
a 9. ročník zbierky „Dni nezábudiek“, ktorej organizátorom
bola „Liga za duševné zdravie“.
Téma duševného zdravia je na Slovensku dlhodobo
zaznávaná a duševné poruchy tabuizované. Radšej sa o týchto
veciach nehovorí, lebo trpieť duševnou poruchou „sa nepatrí“.
Prevládajú mýty, ako napríklad, že pevnou
vôľou sa „to“ dá zvládnuť. Verejnosť si
nesprávne mýli mentálne postihnutie
a duševné poruchy. Mnoho ľudí si myslí, že duševné ochorenie máte navždy,
že človek s duševnou poruchou je nebezpečný, nedá sa s ním dohodnúť, nevie
pracovať a možno je aj kriminálnik. Trpí stigmou označenia
„blázon“. V záujme komunikovať presný opak – teda korektné informácie, že napríklad duševné ochorenia sú
liečiteľné, organizuje Liga za duševné zdravie informačnú
kampaň a celonárodnú zbierku Dni nezábudiek. Pomoc468

nú ruku môžu občania podať a myšlienku podporiť tromi
spôsobmi:
Kúpou umelej nezábudky od 10. do 13. októbra 2012 v
uliciach Slovenska;
Zaslaním SMS na krátke číslo 833 v sieti Orange
Slovensko, T-Mobile Slovensko a O2 v hodnote 2,- eúr
až do 31. novembra 2012;
Priamo na číslo účtu: 4040154029/3100 vo Volksbank,
a.s. a číslo účtu: 20266500/6500 v Poštovej banke do 31.
decembra 2012.
www.trencin.sk 09.10.2012
pomocná evidencia 604/1/2012
Dňa 10. októbra 2012 sa uskutočnilo v trenčianskej fakultnej nemocnici sprístupnenie pre pacientov rekonštruované
neštátne
zdravotnícke
zariadenie
Nefrodializačné centrum Logman West
a.s. V priestore pred
rekonštruovanou budovou
prítomných
hostí privítal predseda
predstavenstva
Logman West a.s.,
Bratislava Dipl. Ing. Jaromír Algayer a potom spolu s
vedúcou lekárkou MUDr. Irenou Jankechovou prestrihli
symbolickú stuhu otvorenia, čo prítomní hostia ocenili
spontánnym potleskom.
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Po prestrihnutí struhy pripomenula vedúca lekárka MUDr.
Irena Jankechová niekoľko údajov z histórie, keď začiatok
dialyzačné centrum Logman West začalo svoju činnosť
v októbri roka 1990, kedy sa urobila v centre prvá dialýza a
odvtedy až do začiatku rekonštrukcie, teda plných dvadsaťdva
rokov sa liečilo v centre viac
ako 980 pacientov a vykonalo sa viac ako 140 tisíc
dialýz. Spoločnosť Logman
West sa rozhodla pred
desiatimi mesiaci spríjemniť
poskytovanie svojich zdravotníckych služieb vykonaním nielen rekonštrukciou pôvodnej budovy, ale aj
rozšírením priestoru nadstavbou a vybaviť stredisko špičkovou technikou – 20 ks dialyzačných monitorov „Fresenius
5008 S“ so záložnými monitormi, CDS systémom na prívod dialyzačných roztokov k monitorom, úpravňou vody
s reverznou osmózou. Okrem toho pacienti liečení peritoneálnou dialýzou majú monitory na použitie doma – tzv.
cyclery. Nové stredisko bude pracovať na
dve smeny (doteraz
bola prevádzka v troch
smenách. V jednej smene môže byť poskytnutá hemodialyzačná
liečba 19 až 20 pacientom a ich pobyt
počas dialýzy spríjemňuje desať televízorov umiestnených na
strope.
O pacientov sa starajú traja lekári, 14 zdravotných sestier,
sanitári, upratovačky a technik. Pracovná doba bola určená
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v pracovné dni od 7,00 h do 15,30 h. s prerušená prestávkou
na obed. Náklady na rekonštrukciu dosiahli výšku 1,3 milióna
eúr.
Potom si hostia prezreli zákrokovú sálu, v ktorej bolo
umiestnených dvadsať postelí. Všetko to dýchalo novotou
a čistotou.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 627/1/2012
Trenčiansky samosprávny kraj plánuje rozšíriť Centrum
sociálnych služieb – DEMY za takmer 1,5 milióna eúr bez
DPH. Zariadenie v súčasnosti slúži pre 50 detských klientov.
a rozšírením sa kapacita zariadenia zvýši na 77 klientov,
pričom bude naplnená dikcia zákona o ploche určenej pre
jedného klienta. Snahou zariadenia i jeho zriaďovateľa je
poskytnúť v regióne sociálne služby, o ktoré je záujem,
respektíve ktoré je potreba zabezpečiť. Stavebné práce by mali
trvať 15 mesiacov. Informáciu zverejnil Úrad pre verejné
obstarávanie vo svojom elektronickom vestníku.
Budova prístavby má byť dvojpodlažný obytný pavilón s
jedálňou a prístupovou rampou pre imobilných klientov.
Súčasťou zákazky je úprava vstupov i celého terénu pre
imobilných. Prístup na jednotlivé podlažia bude cez hlavný
vchod zabezpečený cez prístupovú rampu so špeciálnou
protišmykovou úpravou. Na ďalšie podlažia bude jazdiť
nákladný hydraulický výťah pre imobilné osoby.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť na
prístavbe bola stanovená na do 29. novembra 2012. V tento
deň budú tiež otvorené obálky. O víťazovi rozhodne najnižšia
cenová ponuka. Prijatie nových klientov na základe
poradovníka ovplyvní nárast počtu o 10 zamestnancov v
zariadení.
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Projekt získal nenávratný finančný príspevok 836.000 eúr s
DPH z fondov Európskej únie. Na spolufinancovaní 5 % sa
bude podieľať Trenčiansky samosprávny kraj.
Centrum sociálnych služieb – DEMY v Trenčíne poskytuje
starostlivosť 50 deťom a mladým ľuďom s mentálnym a
telesným postihnutím vo veku od 3 do 25 rokov. Starostlivosť
poskytuje klientom v dennom alebo aj v týždennom pobyte.
www.sme.sk 06.11.2012
pomocná evidencia 663/1/2012
Odo dňa 1. novembra 2012 Mesto Trenčín opäť otvorilo
nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia. V dome na Nešporovej
ulici č. 8 v Trenčíne, kde nocľaháreň sídli, majú klienti
možnosť prenocovať, umyť sa, prípadne využiť sociálne
poradenstvo.
Do nocľahárne budú prijatí len ľudia, ktorí nie sú pod
vplyvom alkoholu. Pri vstupe do nocľahárne je u nich
kontrolované požitie alkoholu alkotesterom. Poplatok za
osobu a noc sa oproti minulému roku nezmenil. Je to 50
centov na osobu.
V nocľahárni boli vytvorené podmienky pre základnú
osobnú
hygienu
a na prípravu stravy, ktorú ale mesto
neposkytuje.
Je
však možné, že
v rámci dobrovoľníctva, resp. bezplatnej aktivity občanov sa podarí jeden – krát do týž-
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dňa zabezpečiť polievku. Zamestnanci Sociálnych slu-žieb
mesta Trenčín, m.r.o. sú pripravení ľuďom v nocľahárni
poskytnúť sociálne poradenstvo.
Kapacita nocľahárne je 16 osôb, z toho 10 mužov a 6 žien.
Od otvorenia nocľahárne využilo jej služby najviac 9 ľudí,
z toho osem mužov a jedna žena. Bolo to v noci zo 4. na 5.
novembra 2012.
V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie a služby denne od
19.00 hod. do 7.00 hod. s tým, že ľudia bez prístrešia by mali
prísť do 21.30 hod., najneskôr do 22.00 hod. Potom sa dvere
zamykajú.
www.trencin.sk 07.11.2012
pomocná evidencia 665/1/2012
MUDr. Jozef Hašto mal spor s novým vedením Fakultnej
nemocnice v Trenčíne, lebo mu vyčítali, že sa nezapisoval do
knihy dochádzok. Pôsobil ako prednosta a primár psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Výpoveď
dal pre spor s novým vedením
nemocnice, ktoré začalo vykonávať neštandardnú kontrolu dochádzky lekárov, keď vedenie nemocnice hovorilo o porušení pracovnej disciplíny tým, že lekári
neboli zapísaní v knihe dochádzok, hoci fyzicky na klinike boli a pracovali, čo považuje
MUDr, Jozef Hašto za ponižujúce, aby po 39-ročnej praxi,
počas ktorej sa nepozeral na čas strávený v práci, ho urážali
výčitkami o zápise do knihy dochádzky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky označilo činnosť vedenia
nemocnice za štandardný postup a nie za plánovanú akciu
proti Haštovi, preto že v minulosti sa venoval aj prípadu
Hedvigy Malinovej
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www.sme.sk 06.12.2012
pomocná evidencia 741/1/2012
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Fakultnej
nemocnice Trenčín sa uskutočnilo v dňoch 21. a 27. novembra
2012. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači, z ktorých jeden uchádzač písomne oznámil svoju
neúčasť. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa. Výberová komisia po zhodnotení výsledku výberového
konania odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa Fakultnej
nemocnice Trenčín RNDr. Jána Dubovského.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 742/1/2012
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Tvorba životného prostredia
Trenčiansky hrad v roku 2011 navštívilo viac ako
deväťdesiattisíc ľudí, presne 90.778 návštevníkov. V roku
2010 zavítalo 83.900 návštevníkov, čo bolo o jeden tisíc viac
ako v roku 2009. S tohtoročným počtom návštevníkov bola
spokojná riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, keď konštatovala, že „mnohé kultúrne pamiatky na
Slovensku boli menej navštevované, no u nás to tak nebolo,
čomu som rada.“ Podľa nej bol
tento rok z hľadiska návštevnosti pre Trenčiansky hrad
dobrý, ale vzniklo tu však aj
množstvo problémov. Tie sa
týkali najmä prevádzky hradu
a jeho financovania. „Peňazí
bolo v globále menej,“ skonštatovala.
V máji roka 2011 sa dokončilo odvodňovanie horného
hradu. „Dúfam, že v roku 2012 sa nám podarí sprístupniť
lapidárium, ktoré posledné roky bolo pre verejnosť uzavreté,“
povedala Katarína Babičová. Vďaka odvodneniu za približne
133-tisíc eúr sa všetky ríny napojili na jedno centrálne
odvodnenie, čím sa zachytí väčšina dažďovej vody.
Začalo sa s rekonštrukciou hradných kasární, na ktorú sa
finančné prostriedky vo výške dvoch miliónov eúr získali z
eurofondov. Projekt už má podľa Kataríny Babičovej
rozhodnutie pamiatkarov, stavebné práce by sa mali začať na
jar roka 2012. Obnovené kasárne budú mať o dva roky tri
nadzemné podlažia s plochou 1.521 m2 a podkrovie. V rekonštruovaných priestoroch sa vytvoria výstavné priestory,
galéria a zároveň priestor na prezentačné, vzdelávacie a
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kultúrne podujatia pre návštevníkov a odbornú verejnosť.
Súčasťou objektu bude aj ochodza, ktorá návštevníkom
poskytne jedinečný výhľad na mesto Trenčín a jeho okolie.
www.sme.sk 31.12.2011
pomocná evidencia 04/1/2012
Od 15. novembra do 31. decembra 2011 trvala uzávierka
Piaristickej ulice, na ktorej hrozilo pre havarijný stav
kanalizácie prepadnutie komunikácie. Z tohto titulu trvali
dopravné obmedzenia v centre Trenčína na Piaristickej ulici,
na ktorej Trenčianske vodárne a kanalizácie rekonštruovali pre
havarijný stav kanalizačné potrubie. Ako povedal riaditeľ
Trenčianskych vodární a kanalizácií Ing. Anton Stanko,
„kanalizácia na Piaristickej ulici bola v
deštrukčnom stave a
hrozilo na nej zrútenie cestnej komunikácie či pretrhnutie
a vytopenie okolitých
nehnuteľností. Práve
pre tento havarijný stav začali s opravami v neskorom jesennom období. Rekonštrukcia poškodeného potrubia v dĺžke
takmer 170 metrov vyčíslili na 103-tisíc eúr.
V roku 2012 rekonštrukcia bude pokračovať na ďalších
úsekoch Piaristickej ulice, na ktorej by sa mal obnoviť
vodovod po celej dĺžke a následne by mal byť položený nový
asfalto-betónový kryt na komunikácii.
www.sme.sk 05.01.2012
pomocná evidencia 07/1/2012
Spoločnosť CTP Invest SK prehrala súdny spor dňa 11.
januára 2012 s Mestom Trenčín. Predmetom žaloby bolo
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určenie práv k pozemkom v priemyselnom parku v hodnote
4,5 milióna eúr na základe zmlúv uzatvorených ešte v rokoch
2007 až 2009.
Pozemky v parku tak naďalej ostávajú vo vlastníctve mesta
Trenčín. „Okresný súd v Trenčíne na pojednávaní zamietol
žalobu spoločnosti CTP Invest SK a žalobca je povinný
zaplatiť žalovanému náhradu trov konania,“ informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Mgr. Roman Tarabus.
Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
Holandská spoločnosť mala v priemyselnom parku získať
podľa zmluvy o budúcej zmluve 28 hektárov pozemkov v
hodnote 18 eúr/m2. Dlhší čas sa však nič nedialo, čo spoločnosť vysvetľovala krízou.
Mesto Trenčín si dalo minulý rok
2011 vypracovať znalecký posudok, ktorý určil cenu pozemkov
na 43 eúr/m2. Cena pozemku
stúpla vďaka tomu, že štát tu
medzičasom na ňom vybudoval
aj infraštruktúru. Spoločnosť však chcela získať pozemky za
pôvodnú cenu.
Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček skonštatoval, že
súd dal za pravdu Mestu Trenčín, ktoré spochybnilo platnosť
zmluvy o budúcej zmluve, na základe ktorej si CTP robí
nároky na pozemky v parku. "V priemyselnom parku teraz
máme k dispozícii pozemky, ktoré môžeme predať
potenciálnym investorom, okrem nových investorov mesto
môže získať aj príjmy do rozpočtu,“ uviedol primátor.
Spoločnosť sa však s rozhodnutím súdu nestotožňuje.
„Počkáme na písomné vyhotovenie rozsudku a podáme
odvolanie. Súčasne potvrdzujeme, že na Okresnom súde v
Trenčíne je vedené ďalšie konanie o náhradu škody. Taktiež
sme sa v súlade s medzinárodnou dohodou o ochrane investícií
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uzavretou s Holandským kráľovstvom obrátili na Ministerstvo
financií Slovenskej republiky so žiadosťou o priateľské
riešenie sporu,“ uviedol právnik spoločnosti JUDr. Luboš
Zajíček.
www.sme.sk 11. 1. 2012
pomocná evidencia 18/1/2012
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček podpísal
dňa 15. februára 2012 rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia investorovi, ktorý chcel pri bývalom Dome armády
v Trenčíne postaviť podzemné garáže a polyfunkčný objekt.
Týmto krokom sa celá záležitosť okolo obrovskej jamy
v centre mesta posúva výrazne dopredu.
Pre všetkých účastníkov stavebného konania po doručení
rozhodnutia začne plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa
môžu voči rozhodnutiu odvolať. Primátor uviedol, že
rozhodnutie podpísal preto, aby sa
chránil nález, ktorý
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo
za Národnú kultúrnu pamiatku. Mesto Trenčín je prvým stavebným úradom na Slovensku, ktorý
využil paragraf 127 odsek 3 stavebného zákona. Podľa tohto
ustanovenia zákona môže stavebný úrad rozhodnúť o zrušení
stavebného povolenia, pokiaľ sa pri realizácii stavby objaví
pamiatka mimoriadneho významu. A to sa v Trenčíne stalo.
Na osvieženie pamäti treba uviesť, že takmer pred štyrmi
rokmi pri bývalom Dome Armády chcela postaviť podzemné
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garáže a polyfunkčný objekt spoločnosť Tatra Real Trade. Pri
prácach bola pri výkopových prácach objavená pamiatka
mimoriadneho významu a na tomto mieste je už takmer 4 roky
obrovská jama. Stavenisko a zvyšky muriva, ktoré mali tvoriť
opevnené predbránie mesta, sa rozhodnutím Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky stalo archeologické nálezisko
národnou kultúrnou pamiatkou. Firma Tatra Real Trade sa
s mestom Trenčín súdi a žiada odškodné vo výške viac ako 2
milióny eúr. Mesto Trenčín však akýkoľvek podiel viny na
zmarenom projekte odmieta a celú žalobu spochybňuje. Na
všetkom je zaujímavé, že žalobcom je iná firma ako bol
pôvodný investor a táto podľa právnych zástupcov Mesta
Trenčín nie je ako žalobca aktívne legitimovaná – nemôže
mesto žalovať. A samotnej zmluve chýba súhlas Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne. Na záver dodal primátor, že
pamiatky mimoriadneho významu sú majetkom štátu, preto
investor by si mal uplatniť svoje ústavné práva voči
Slovenskej republike, nie voči mestu Trenčín.
www.trencin.sk 20.02.2012
pomocná evidencia 121/1/2012
Dňa 12. marca 2012 stavebné stroje
spoločnosti Zipp Strabag vykonali prvé
výkopové práce na výstavbe nového
mosta v Trenčíne v priestore za stavidlami, ktorého základný kameň bol poklepaný 9. septembra 2011. Tak po rokoch čakania sa Trenčín predsa dočkal
a treba len dúfať, že bude aj dokončený
na jeseň v roku 2014.
Nový cestný most sľubovali Trenčanom dlhé roky, od roku 2005 počuli
dokonca niekoľko takmer istých termínov začiatku jeho
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výstavby. Stavba oficiálne začala vlani na jeseň, ľudia unavení
sľubmi politikov už ani neverili. „Považovali poklepanie
kameňa za marketingový ťah. Ale stavba je dnes realitou, je to
historický moment, na ktorý Trenčania čakali trinásť rokov,“
povedal primátor Mgr. Richard Rybníček na prehliadke
staveniska dňa 16. apríla 2012.
Stavba sa stala prioritou Ministerstva dopravy Slovenskej
republiky. Trenčín spolu s Prešovom totiž radia odborníci k
dvom najhorším slovenským mestám z hľadiska dopravy, čo
potvrdil aj riaditeľ Slovenskej správy ciest Ing. Pavol
Pavlásek. Dopravná situácia je v týchto mestách vážna až
kritická a to nielen v čase špičiek.
Podľa riaditeľa Slovenskej
správy ciest Ing. Pavla Pavláska
obdobie zimy bolo využité na prípravné práce a akonáhle sa zlepšilo počasie začali aj so samotnou
výstavbou. Ani on, ani primátor
nepredpokladajú, že by po nástupe
novej vlády mohlo dôjsť k zastaveniu výstavby mosta. „Toto nie je
o politike, ale o verejnom záujme a
potrebách obyvateľov Trenčína,“
skonštatoval Mgr. Richard Rybníček. Ing. Pavol Pavlásek potvrdil,
že nevidí jediný dôvod, aby sa
stavba zastavila. „Nová vláda ju má nachystanú ako na tácke,“
povedal s tým, že všetky zmluvy, vrátane zmluvy so zhotoviteľom či o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov
sú podpísané.
Hlavný most bude dlhý cez pol kilometra, celá dĺžka stavby
bude viac ako dva a pol kilometra. Pozostáva z takmer stovky
objektov, ďalších mostných objektov, ktoré pôjdu ponad ulice
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Ľudovíta Stárka a Biskupickú, nad cestu a železnicu. Súčasťou
projektu budú štyri križovatky, dve mimoúrovňové, ktoré
spoja mesto Trenčín s diaľničným privádzačom, priemyselnou
zónou, nákupnou zónou a najväčším sídliskom Juh. Je prvou
etapou plánovaného juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín.
Náklady na výstavbu mostu sú cca 36 miliónov eúr, stavia
sa za európske peniaze a 15 % nákladov hradí štát zo svojho
rozpočtu. „Z nákladov sú najdôležitejšou položkou mostové
konštrukcie s nákladom okolo jedenásť miliónov eúr. Terénne
úpravy budú stáť dva milióny eúr a prípojky okolo troch
miliónov eúr,“ ozrejmila ekonomická riaditeľka zhotoviteľa
stavby spoločnosti Zipp Strabak Zuzana Bednárová.
Predpokladané náklady boli viac ako osemdesiat miliónov
eúr. Konzorcium firiem, ktoré most stavajú, cenu znížilo o jednu
tretinu. Zdôvodnilo to
poklesom cien vstupov,
priebehom prác najmä
v letnom období i silnou
konkurenciou
v stavebníctve. Na prácach sa budú podieľať ako zmluvní dodávatelia aj viaceré
spoločnosti regiónu. Termín dokončenia, jeseň 2014, sa firmy
pokúsia skrátiť. „Približne o šesť mesiacov,“ dodal Ing. Pavol
Pavlásek.
Celý význam stavby sa prejaví až po dobudovaní juhovýchodného obchvatu. Ten by sa mal začať stavať hneď po
dokončení mostu v roku 2014, o čom sa už rokuje so Slovenskou správou ciest,“ doplnil primátor Mgr. Richard Rybníček.
www.sme.sk 16.03.2012
pomocná evidencia 182/1/2012
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Pri príležitosti „Svetového dňa vody“ usporiadala
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť spolu s Trenčianskou nadáciou tlačovú besedu, v ktorej informovala média
riaditeľka spoločnosti Ing. Denisa Beníčková o 5. ročníku
podujatia „Daj si vodu z vodovodu“.
V úvode povedala,
že v tomto ročníku sa
sústredili na deti materských škôl. V rámci projektu bolo oslovených 65 materských
škôl, z ktorých sa zapojilo aspoň do jednej
z aktivít projektu. Deti najviac zaujali prednášky v 32 materských školách, v ktorých pod vedením skúsených lektoriek sledovali s kamarátmi „Kvapkou“ a „Kvapkom“ cestu vody v prírode prostredníctvom prednášok vo
forme hier, comiksov a omaľovánok.
Naučili sa, že voda z vodovodu je
pre všetkých ľudí najprirodzenejšia
a najzdravšia tekutina.
Do súťaže o „Najlepší vodný
kostým“ sa zapojilo deväť materských škôl, ktorá bola vyhodnotená
takto :
A) kategória jednotlivec:
1. Súkromná materská škola
„Slimáčik“ v Trenčíne
2. Základná škola s Materskou školou vo Svinnej,
3. Základná škola s Materskou školou v Bošáci.
B) kategória kolektív:
1. Materská škola Trenčín, Švermova ul.
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2. Materská škola Trenčianske Teplicc, Ul. SNP,
3. Materská škola Trenčín, Ul. Márie Turkovej
Súčasťou projektu „Daj si vodu z vodovodu“ sa uskutočnila fotosúťaž pre verejnosť „Daj si vodu z vodovodu alebo pitná
voda a jej podoby“ vyhlásená Trenčianskou
vodohospodárskou spoločnosťou. Začiatkom
marca 2012 bola súťaž vyhodnotená
nasledovne:
1. cenu získala Daniela Hujčáková,
2. cenu získal Roman Trnka,
3. cenu získala Lucia Dujková
Po tlačovej konferencii boli oznámené výsledky aktivít
a súťaže po kultúrnom programe detí z materských škôl.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 198/1/2012
Bezdomovci, ktorí túto zimu prežili v nocľahárni na
Nešporovej ulici od 19. marca 2012 pomáhali pri čistení mesta
po zime. Za prácu peniaze
nedostávali, ale mesto im
poskytovalo desiatu. Splácali nocľah, ktorý počas
zimy od mesta dostali.
S upratovaním mesta
začali bezdomovci na sídlisku Juh. Dostali vrecia,
do ktorých vkladali rôzne
nečistoty ako papiere, igelitové vrecká a podobne. Tieto aktivity zabezpečovali po prvý raz. Každý deň pracovali štyria.
Robili to dobrovoľne. Predpokladá sa. že zo sídliska Juh sa
presunú aj do iných častí mesta.
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S nápadom zapojiť bezdomovcov do práce prišli dobrovoľníci maltézskeho rádu, ktorí sa im dlhodobo snažia pomôcť. ,,Chceli sme ukázať mestu a jeho obyvateľom, že títo
ľudia nie sú len príživníci, ale že dokážu aj niečo užitočné
urobiť. Nebolo ťažké ich presvedčiť, aby išli upratovať, v
prvom rade musia cítiť, že ich má niekto rád a potom sa s nimi
dá rozprávať aj na takúto tému a sú ochotní robiť zadarmo,“
povedal Pavol Juríček zo zboru dobrovoľníkov maltézskeho
rádu s tým, že toto nie je prvá dobrovoľná činnosť trenčianskych bezdomovcov, lebo v zimných mesiacoch pomáhali
s odpratávaním snehu.
Na týchto dobrovoľníkov ľudí pri práci dohliadal zamestnanec nocľahárne Vladimír Kramský. Ako povedal, na
upratovacie práce sa prihlásili zatiaľ dvanásti. Robia dobre a
veľmi sa snažia. Niektorí sú už starší alebo
chorí, ale robia poctivo.
Medzi pracovníkmi bola päťdesiatjedenročná
Viera, ktorá povedala,
že má chorú nohu,
opierala sa o paličku a
tá jej teraz pomáha aj
pri práci, lebo ňou
vyhrabávam igelity a ostatné smeti z kríkov. Dnes robím
prvýkrát, no pôjdem aj inokedy. Keď sa spýtali či pôjdem
brigádovať, hovorím samozrejme, veď nemusím sedieť celý
deň niekde na lavičke, toto je lepšie,“ hovorí Viera.
www.sme.sk 26.03.2012
pomocná evidencia 205/1/2012
Spoločnosť Synot, ktorá Hotel Tatra rekonštruuje, sa
rozhodla pre zmenu jeho názvu, inšpirovaná pôvodným
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pomenovaním zo začiatku 20. storočia, keď hotel postavili.
Historický hotel známy ako hotel Tatra sa tak vracia k svojmu
pôvodnému menu. Stavba pochádzajúca z roku 1901 mala vo
svojom názve od začiatku meno obľúbenej rakúskej cisárovnej
Sisi – Alžbety, teda
Elizabeth Bavorskej. My sa chceme
znovu vrátiť k pôvodnému názvu,“
vysvetlila hovorkyňa spoločnosti
Synot
Holding
Magda Pekařová.
Historička PhDr.
Jana
Karlíková
doplnila informácie z histórie, že „hotel Tatra postavil barón
Armin Popper, veľkopodnikateľ s drevom, ktorý vlastnil
obrovské plochy lesov, pivovar v Bytči, ale aj prístavy na
Jadrane. Keď získal od
župy stavebné povolenie,
za jeden rok bola celá
honosná budova postavená,
to bolo v roku 1901. Hotel
pomenoval po manželke
cisára Františka Jozefa I.,
Alžbete nazývanej Sisi.
Niesol jej meno v maďarčine, teda „Erzsébet Szálló“. Tak sa volal až do roku
1918. V roku 1921 ho prevzala účastinná spoločnosť Tatra so
sídlom v Martine, ktorá mala celú sieť hotelov.“
Traja ľudia, ktorí boli oslovení v uliciach Trenčína, so
zmenou názvu však nesúhlasia. Tu sú ich názory:
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- Mali by sme sa držať tradičného názvu, mal to zostať hotel
Tatra, pod takým názvom ho pozná každý;
- Ani mi nenapadlo, že by ho mohli premenovať, prekvapilo
ma to. Názov Tatra mi viac sedí ako Elizabeth, nie som za
premenovanie;
- Ten nový názov nie je bohviečo, sme zvyknutí na Tatru. A
okrem toho je to slovenský názov, nie cudzojazyčný;
Iní Trenčania povedali, že i napriek zmeny názvu budú
hotel volať naďalej hotelom Tatra.
Rekonštrukcia hotela Tatra, ktorá bude stáť asi 15 miliónov
eúr, by mala byť ukončená v septembri 2012. „Meškanie
oproti pôvodnému časovému plánu spôsobili dôkladné statické
merania a zaistenie hotelu tak, aby mohla prebehnúť
rekonštrukcia,“ konštatovala Magda Pekařová.
www.sme.sk 29.03.2012
pomocná evidencia 225/1/2012
V roku 2009 sa rozhodli Železnice Slovenskej republiky
vynoviť chátrajúce železničné stanice v Trenčíne, Žiline,
Prievidzi a v Novom Meste nad
Váhom
ponúknutím
projektu
„Moderná stanica“ súkromným
spoločnostiam
s tým, že vynovené priestory budú
môcť
využívať
komerčne. V prvom kole, hoci záujem prejavilo až devätnásť spoločností
napokon do súťaže sa prihlásilo len päť spoločností. Rekonštruovať všetky železničné stanice chcela len jedna spoloč486

nosť, tri spoločnosti mali záujem o trenčiansku železničnú
stanicu a jeden o žilinskú železničnú stanicu. Záujemcovia
však napokon od realizácie odstúpili.
K projektu sa Železnice Slovenskej republiky vrátili v roku
2011, keď v marci
toho roku vyhlásili
súťaž pre tri stanice
– v Trenčíne, Žiline a Prievidzi. Súťaž bola uzavretá
na jeseň 2011 a do
konca
februára
2012
prebiehalo
komisionálne vyhodnocovanie podaných návrhov. Na revitalizáciu železničných staníc prišli tri návrhy a to dva pre železničnú stanicu
v Žiline a jeden železničnú stanicu v Trenčíne. Návrhy podala
žilinská spoločnosť SIRS – Development. Hovorkyňa odboru
komunikácie Železníc Slovenskej republiky Zuzana Chalupová konštatovala, že už začali rokovania so spoločnosťou
SIRS – Development a podpísanie
zmluvy sa očakáva
v letných
mesiacoch. Termín začiatku obnovy železničnej
stanice
v Trenčíne je podmienená spracovaním projektovej dokumentácie a územných rozhodnutí. Spoločnosť SIRS chce
okrem železničnej stanice obnoviť aj susediacu autobusovú
stanicu. Už v roku 2011 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
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odsúhlasilo predaj pozemku pod autobusovou stanicou za viac
ako 810 tisíc eúr s tým, že ak bude spoločnosť úspešná
v obchodnej súťaži na revitalizáciu železničnej stanice, tak jej
mesto Trenčíne odpredá ďalšie pozemky v susedstve. Spoločnosť SIRS sa zaviazala zrekonštruovať stanicu do dvoch rokov
od vydania právoplatného stavebného povolenia. Predseda
spoločnosti SIRS George Trabelssie povedal, že spoločnosť
plánuje prestaviť autobusovú stanicu na moderný terminál
podobný letiskovému. V rámci rekonštrukcie sa pohrávajú
s myšlienkou prepojenia lanovkou autobusovej stanice s Trenčianskym hradom.
Trenčianske noviny 02.04.2012
pomocná evidencia 223/2/2012
Investor výstavby nového mosta v Trenčíne Slovenská
správa ciest vybrala firmu, ktorá bude mať autorský dozor pri
stavbe nového cestného mosta cez elektronickú aukciu. Bude
ňou Dopravoprojekt, ktorý vyhral vo verejnej súťaži spomedzi
troch predložených ponúk cez elektronickú aukciu. Riaditeľ
Slovenskej správy
ciest Ing. Pavel Pavlásek predpokladá, že podľa toho
ako sa vyvíja aktivita prác na stavbe,
že nový cestný most
v Trenčíne by mohol byť postavený
skôr, pravdepodobHasičská ulica zažíva v ranných dňoch špičku v doprave
ne už na jar 2014 alebo do konca roka 2013.
Za poskytovanie uvedenej služby cestári zaplatia 59,3 tis.
eúr bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom predpokladaná
cena zákazky bola 65-tisíc eúr bez DPH. Ako pripomenul,
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mesto Trenčín spolu s mestom Prešov sú z hľadiska dopravy
v krajských mestách na tom najhoršie. Trenčín má iba jeden
funkčný cestný most cez Váh s pripojením na diaľnicu a
navyše je v zlom stave. „Trenčín okrem toho, že potrebuje
rekonštruovať súčasný starý most na ceste prvej triedy a
prestavať súvisiacu križovatku v meste, vzhľadom na celkový
vývoj dopravy potrebuje ešte ďalšie dopravné pripojenie na
cestnú sieť,“ upozornil Ing. Pavel Pavlásek. Druhý most podľa
neho úzko súvisí s celkovou koncepciou dopravy v Trenčíne,
ktorá je zameraná na odklon tranzitnej, najmä nákladnej
dopravy z centra mesta po ceste prvej triedy. „Na túto cestu sa
napojí práve nový most, ktorý privedie dopravu na diaľnicu,“
dodal Ing. Pavel Pavlásek
www.sme.sk 06.04.2012
pomocná evidencia 228/1/2012
5. ročník projektu „Daj si vodu z vodovodu“ pripravila
Nadácia Trenčianskej vodárenskej spoločnosti a Trenčianska
nadácia pre deti materských škôl v trenčianskom regióne.
Hlavným cieľom projektu bolo pomáhať budovať pozitívne
návyky našich najmenších občanov k vode všeobecne, zvlášť
k vode z vodovodu, priblížiť deťom kolobeh
Symbolom projektu boli dvaja kamaráti Kvapko a Kvapka, ktorí spoločne s deťmi prostredníctvom prednášok a hier
sledovali cestu vody v prírode, ale i z prírody k ľuďom. Učili
sa s nimi, že voda z vodovodu je zdravá, zvlášť vhodná na
pitie, že ju treba správne používať, ale i šetriť ako vzácny
zdroj pre život ľudí.
V rámci 5. ročníka projektu bolo oslovených 65 materských škôl, z nich 21 sa zapojilo aspoň do jednej z aktivít
projektu. Materské školy najviac zaujali prednášky, kde deti
pod vedením skúsených lektoriek sledovali cestu vody v
prírode prostredníctvom hier, komiksov a omaľovánok.
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Naučili sa, že voda z vodovodu je pre nás najprirodzenejšia a
najzdravšia tekutina.
Tradičnou aktivitou projektu bolo divadelná hra o vode.
Deti s pomocou svojich pedagógov nacvičili divadelnú hru
podľa navrhnutého scenára a predstavili ju v hlavnom
programe na „Svetovom dni vody“. Aby náročný scenár
zvládli aj tie najmenšie ratolesti, celú hru si rozdelili dve
materské školy Materská škola na Považskej ulici v Trenčíne
a Súkromná materská škola Slimáčik v Trenčíne. S divadielkom sa mohli rodičia a priaznivci opäť stretnúť v areáloch
šiestich materských škôl v rámci novej aktivity projektu pokusu o rekord v počte kvapiek na jednom mieste.
Dňa 1. júna v čase od 14,30 do 15,00 h sústredili zapojené
materské školy vo svojich areáloch maximálny počet priaznivcov so znakom vody (pečiatkou so symbolom kvapky, vodným kostýmom, kýblikom s vodou či inými vhodnými atraktívnymi nápadmi). Všetky „kvapky“ vyhľadali a spočítali
„sčítací komisári“ z radov dobrovoľníkov Trenčianskej nadácie, spoločnosti Johnson Controls a Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. Najvyšší počet kvapiek vo svojom areáli,
teda celkom 209 kvapiek a tým aj cenu Nadácie Trenčianskej
vodohospodárskej spoločnosti - pitnú fontánku získala Materská škola Chocholná - Velčice. Vo všetkých šiestich materských školách sa podarilo minimálne na pol hodinu
sústrediť spolu 1.016 ľudí.
Výtvarnú súťaž o „NAJ leporelo“ z roku 2009 vystriedala
súťaž o „NAJ vodný kostým“ s cieľom podporiť tvorivosť
detí. Pod vedením pedagógov a rodičov tak vznikli originálne
vodné kostýmy. Súťažili jednotlivci alebo kolektívy a jedinou
podmienkou súťaže bolo využitie recyklovateľného materiálu.
Vyhodnotenie súťaže spojené s módnou prehliadkou sa uskutočnilo v rámci ťažiskovej aktivity projektu „Svetového dňa
vody“ 22. marca 2012 v divadelnej sále Posádkového klubu
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Trenčín. Z deviatich zapojených škôl v kategórii „jednotlivec“
boli úspešné Súkromná materská škola Slimáčik v Trenčíne,
Základná škola s Materskou školou vo Svinnej a Základná
škola s Materskou školou v Bošáci. V kategórii „kolektív“ boli
úspešné Materská škola Švermova ul. v Trenčíne, Materská
škola SNP v Trenčianskych Tepliciach a Materská škola Ulica
M. Turkovej v Trenčíne. Jedinečné vodné dielka spolu s fotografiami približujúcimi priebeh súťaže boli v podobe výstavy
sprístupnené v Obchodnom centre Laugarício v mesiaci máj
2012.
Neoddeliteľnou súčasťou 5. ročníka projektu bolo aj
grantové kolo zapojeným materským školám, ktoré sa takto
mohli uchádzať o finančný grant až do výšky 200 eúr.
Základnou podmienkou pre vypracovanie projektu bolo
naplnenie tém grantového kola – „Cesta vody“, „Pitný režim
alias Voda základ života“, „Šetri tam, kde treba“. Finančnú
podporu v celkovej hodnote 797 eúr získali Materská škola vo
Svinnej, Materská škola Ulica Na dolinách, Materská škola
Ulica M. Turkovej a Súkromná materská škola Slimáčik v
Trenčíne.
príspevok Trenčianskej nadácie 05.06.2012
pomocná evidencia 356/1/2012
Okresný súd Trenčín dňa 20. júna 2012 rozhodol v takmer
rok trvajúcom spore v prospech mesta Trenčín. Tento spor
vychádzal od firmy Tatra Real Trade, ktorá podľa pôvodného
svojho zámeru chcela v centre mesta vedľa Posádkového
klubu vybudovať polyfunkčnú budovu a podzemné garáže,
požadovala od mesta Trenčín viac ako dva milióny eúr ako
náhradu škody, ušlý zisk a zálohu, ktorú zaplatila za pozemky.
Počas archeologického prieskumu v predmetnej lokalite na
jeseň 2008 sa odokryl historický nález, ktorým boli zvyšky
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opevnenia mesta, ktoré štát vyhlásil za národnú kultúrnu
pamiatku, a preto investor musel stavbu zastaviť.
Podľa rozhodnutia súdu mesto Trenčín musí zaplatiť firme
iba časť sumy a to 220 tisíc eúr, ktoré dostalo ako preddavok.
Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček bol s rozsudkom
spokojný, lebo ako povedal „dosiahli sme to, čo sme chceli.
Žiadať od mesta Trenčín dva milióny eúr za niečo, za čo ono
nemôže som považoval za nehoráznosť a aroganciu. Som rád,
že táto arogancia nezískala nič, naopak, spravodlivosť a právo
nad aroganciou zvíťazili.“ Zároveň dodal, že si myslí, že by
mesto nemalo platiť ani 220-tisíc eúr. Preto spolu s právnikmi
zvážia, či sa proti tomuto rozhodnutiu odvolajú.
Proces sa ešte pravdepodobne neskončil, pretože spoločnosť Tatra Real Trade sa
proti rozsudku podľa právneho zástupcu Pavla Malicha chce odvolať. Ako povedal „pozorne si rozsudok
preštudujeme, ale určite už
viem teraz povedať, že sa
odvoláme. Nie sme s ním
spokojní. Prišli sme tu hľadať zákonnosť a spravodlivosť a nenašli sme nič. Takže sa
odvoláme.“
Jama v centre však zostáva naďalej. Mesto Trenčín vo
februári 2012 vydalo rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia a momentálne sa čaká na potvrdenie rozhodnutia Krajským stavebným úradom v Trenčíne. „Pokiaľ by Krajský stavebný úrad v Trenčíne rozhodnutie potvrdil, mesto Trenčín po
uplynutí lehôt jamu zasype.
Krajský stavebný úrad v Trenčíne zatiaľ nerozhodol, pretože podľa prednostu Ing. Antona Šumichrasta vzhľadom na
zložitosť tohto rozhodovania požiadali ministerstvo dopravy,
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výstavby a regionálneho rozvoja o predĺženie lehoty na rozhodnutie na 120 dní. „Cítime tu silný verejný záujem, aby bola
jama zasypaná, ale, samozrejme, musia sa dodržať všetky
zákony“ dodal Šumichrast.
www.sme.sk 27.06.2012
Trenčianske noviny 25.06.2012
pomocná evidencia 408/2/2012
Realizácia jednej z najväčších investícií Slovenskej správy
ciest v celej histórii, ktorou je výstavba nového cestného mosta v Trenčíne bola v polovici júna 2012 načas pozastavená.
Dôvodom bolo zistenie Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, že tu
vyrastá iný most, ako
bol pôvodne vysúťažený. Táto zverejnená informácia sa stala pre
Trenčanov ako zlý žart.
No napokon dopadlo
všetko dobre a most
bude dostavaný.
Príčinou zastavenia realizácie výstavby bolo „zistenie, že
Slovenská správa ciest sa dohodla so zhotoviteľom stavby
firmou Strabag na zásadnej zmene projektu a zhotoviteľ
navrhované nové riešenia a Slovenská správa ciest tieto zmeny
neprerokovala s Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,“ uviedla Katarína Šimková z tlačového odboru Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Navyše hrozilo
riziko, že Európska komisia tento projekt nepreplatí z eurofondov, pretože navrhované zmeny projektu obchádzali
pravidlá verejného obstarávania, a tým pádom aj pravidlá čer493

pania prostriedkov zo
štrukturálnych fondov.
Podnikli sa všetky potrebné opatrenia, aby sa
most dostaval v zmluvne stanovenom termíne,
teda do jesene 2014, a to
v súlade s platnou legislatívou. Dňa 28. úna
2012 sa na stavbe uskutočnil kontrolný deň, na ktorom stavebný dozor vydal pokyn pokračovať vo výstavbe podľa pôvodného vysúťaženého projektu v súlade s platným stavebným
povolením.
www.trencin.sk 28.06.2012
pomocná evidencia 417/1/2012
Pri trenčianskej mestskej časti Opatová vzniká skládka
odpadu, čo si myslia miestni obyvatelia. Ide o priestor, kde by
v budúcnosti malo vzniknúť rekreačné stredisko s jazerami.
Zatiaľ na mieste prebieha ťažba.
Stavebný odpad pochádzajúci z rekonštrukcie železničnej trate, ktorý na toto
územie je vyvážaný má
slúžiť na terénne úpravy.
Ľudia, ktorí v okolí žijú, sa
boja. Železničný zvršok,
ktorý na stavenisko vozia,
totiž môže obsahovať zvyšky herbicídov, ktorými postrekovali násyp, aby tam nerástla
žiadna zeleň.
„To sa len tak z toho kameniva nedostane, čiže môžu byť
zamorené spodné vody Váhu a to vplýva na spodné vody v
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časti Opatová, kde majú ľudia svoje studne, i keď viac-menej
na polievanie, nie na pitnú vody, ale majú obavy,“ povedal za
občanov poslanec mestskej časti Sever Vladimír Gavenda.
Opatovania sa obrátili aj na Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, podľa Ing. Evy Mojžišovej z odboru odpadového hospodárstva Obvodného úradu životného prostredia
v Trenčíne je odpad neškodný. Vo vyjadrení vydal vyjadrenie
pre spoločnosť LIM PLUS s r. o. na vykonávanie terénnych
úprav v oblasti Opatová, podľa ktorého pri vykonávaní terénnych úprav sa má využiť stavebný odpad, zemina, železničný
zvršok, čiže ostatný, inertný odpad, ktorý je neškodný. Podmienky stanovené vo vyjadrení, firma plní a vzorky neprekračujú stanovené limitné množstvá ukazovateľov.
Podľa občianskeho aktivistu Norberta Brázdu z Trenčianskeho fóra však vzorky pochádzajú ešte z decembra
minulého roku, teda je otázne, aký odpad tam vyvážajú. Je
úplne evidentné, že je to skládka odpadu, že nie sú to žiadne
terénne úpravy, za ktoré sa ich snažia vydávať investor aj úrad
životného prostredia, ktorý sa tvári, že je to v poriadku.
To či bol alebo nebol porušený stavebný zákon podľa slov
prednostu Stavebného úradu Trenčín Mgr. Jána Forgáča
preveruje aj orgán štátneho a stavebného dohľadu. Výsledky
by mali byť známe už tento týždeň.
Konateľ spoločnosti LIM PLUS s.r.o. Ing. Igor Holeček
tieto tvrdenia odmieta. Podľa jeho slov ide o materiál určený
na základe spolupráce s obvodným úradom životného prostredia po odvzorkovaní akreditovaným laboratóriom. „Je to
materiál zo spodnej časti železničného zvršku. Celá časť železničného zvršku je recyklovaná a nebezpečné časti sú
odvážané. O tom svedčia aj výsledky laboratórnych testov,
ktoré pôvodca tohto odpadu robí a predkladá opätovne po
určitých množstvách. Tieto odbery sú absolútne vyhovujúce.“
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Ako vysvetlil, materiál používajú pri ukončovaní banského
diela na terénne úpravy.
Ťažba na tomto mieste je naplánovaná na 15 rokov, podľa
Ing. Igora Holečka sa zatiaľ vyťažilo relatívne málo, pretože
nie je povolená stavba, pre ktorú toto ložisko bolo pripravené
a to je stavba modernizácie železničnej trate v úseku Zlatovce
– Trenčianska Teplá. „Ako náhle modernizácia začne, môže to
byť otázka jedného dvoch rokov,“ doplnil Ing. Igor Holeček.
www.sme.sk 28.06.2012
pomocná evidencia 409/1/2012
Od 24. marca 2012 do 19. mája 2012 sa na území mesta
Trenčín konalo jarné upratovanie, tento rok len počas sobôt.
Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený v kompostárni
biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne. Objemný
odpad bol zneškodnený uložením na skládke odpadov
„Luštek“ v Dubnici nad Váhom. Nebezpečné odpady, OEEZ
boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na
Zlatovskej ulici v Trenčíne a neskôr odvezené na zhodnotenie
a zneškodnenie.
Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené vždy dva
veľkoobjemové kontajnery, do ktorých bolo
možné ukladať biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad.
Aby nedošlo k miešaniu
jednotlivých
zložiek
odpadu, k znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, na každom stanovišti bol počas celej doby
pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius
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Pedersen, a.s. Trenčín. Takto bol koordinovaný celý systém
odberu odpadu.
Štatistika jarného upratovania:
- 82 stanovíšť
- 182 vývozov – objemný odpad
- 103 vývozov – biologicky rozložiteľný odpad
- množstvá zozbieraných odpadov:
a) 0,397 ton olejov tukov;
b) 5,871 ton obalov obsahujúcich nebezpečné látky;
c) 0,019 ton žiariviek a iného odpadu obsahujúci ortuť;
d) 2,645 ton zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky;
e) 8,792 ton vyradených elektrických a elektronických zariadení;
f) 2,465 ton opotrebovaných pneumatík;
g) 102,51 ton biologicky rozložiteľného odpadu;
h) 200,75 ton objemného odpadu;
Spolu: 323,449 ton odpadu
Celkové náklady na jarné upratovanie v roku 2012 dosiahli
22.727,16 eúr. Jarné upratovanie mesta Trenčín sa uskutočnilo bez výraznejších problémov.
www.trencin.sk 02.07.2012
pomocná evidencia 418/1/2012
Podchod pri hoteli Tatra bude počas letných prázdnin
uzatvorený, lebo sa bude rekonštruovať. Chodcov na zmenu
obchádzkových trás upozorní dopravné značenie a to tak, že
pri ceste z centra mesta na Sihoť a železničnú stanicu bude
trasa chodcov cez podchod na Hasičskej ulici. Bude
pokračovať chodníkom Hasičskej ulice, križovatkou na
Námestí SNP pri budove Verejnej knižnice Michala Rešetku
v Trenčíne. Druhá alternatíva obchádzkovej trasy pôjde okolo
hotela Tatra po Ulici M. R. Štefánika k svetelnej križovatke
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pri budove Dukly Pôvodný vstupný betónový objekt do
podchodu od hotela Tatra bude nahradený preskleneným podchodom a vstupný objekt od parku zostane v pôvodnom stave. Investor hotela Tatra firma Synot Gastro Slovakia sa
zaviazala na vlastné
náklady zrekonštruovať podchod pri hoteli Tatra a investovaním 100 tisíc eúr
v Trenčíne. Súčasťou
rekonštrukcie bude
vybudovanie výťahov
pre imobilných občanov a pre matky
s deťmi.
Trenčianske noviny 02.07.2012
pomocná evidencia 424/1/2012
Na výzvu zapojiť sa do projektu „Trenčín si Ty“ prostredníctvom prechádzky mestom pod názvom „Urban Walk“,
spoznať tak nábrežie rieky Váh v doposiaľ nepoznanej podobe
a stať sa priamym účastníkom procesu rozhodovania o budúcnosti mesta Trenčín zareagovalo po obede 28. júna 2012
niekoľko desiatok Trenčanov.
Začiatok podujatia patril koncertu Jazzového zoskupenia a
od 16.00 h patrilo pódium Ing. arch. Tomášovi Hanáčkovi,
prezentovaním svojho pohľadu na trenčianske nábrežie v
riešení svojej diplomovej a tiež dizertačnej práci. Jeho vystúpenie bolo zaujímavé a inšpiratívne a medzi ľuďmi prítomnými v publiku vyvolalo niekoľko bezprostredných otázok.
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Po diskusii nasledovalo losovanie výhercu trička. Losovali
sa z tých, ktorí sú zaregistrovanými užívateľmi stránky
www.trencinsity.sk.
Podmienku, že výherca musí byť
osobne
prítomný
pri žrebovaní, splnil
už prvý vylosovaný, takže sme pokus nemuseli opakovať a tričko našlo
svojho
adresáta
hneď na prvý krát.
Nasledovala spoločná prechádzka na nábrežie - Urban
Walk. Každý z približne tridsiatky účastníkov prechádzky
dostal mapku s vyznačenou trasou. Na vytipovaných miestach
boli umiestnené tabule s informáciami i zaujímavosťami v
podobe historických fotografií, ktoré boli kedysi urobené
práve z daného, prípadne jemu veľmi blízkeho miesta. Nastala
tak zaujímavá konfrontácia minulosti s prítomnosťou, teda
porovnania toho, aké bolo nábrežie kedysi, aké je dnes a
zamyslenie nad tým, aké by mohlo byť v budúcnosti. Účastníci si po ceste k jednotlivým bodom zapisovali svoje postrehy, ktoré na papierikoch lepili priamo na informačné tabule.
Záver prechádzky bol v lodenici, kde ešte zopár skalných
absolvovalo aj záverečnú neformálnu diskusiu s autorom projektu Ing. arch. Tomášom Hanáčkom.
Výstupom z tohto podujatia bude sumarizácia postrehov a
návrhov prítomných na budúce funkcie tohto konkrétneho
územia na nábreží v tesnej blízkosti k centru mesta.
www.trencin.sk 12.07.2012
pomocná evidencia 440/1/2012
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Na intenzifikáciu čistiarní odpadových vôd, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou príde do trenčianskeho regiónu viac ako 80 miliónov eúr. Po rokoch čakania sa mnohým obyvateľom regiónu vďaka kanalizácii a vodovodu
rapídne skvalitní
život. „Projekt
sa skladá z troch
oblastí. Prvou je
rekonštrukcia
štyroch čistiarní
odpadových vôd
- na ľavom brehu v Trenčíne,
v Novom Meste
nad
Váhom,
Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Stankovciach. Vybuduje
sa tiež nová čistiareň odpadových vôd v Ivanovciach. Druhou
oblasťou je vybudovanie a dobudovanie kanalizácie v trenčianskych častiach Opatová a Zámostie rovnako ako v obciach
Omšenie, Zamarovce, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske
Stankovce, Chocholná - Velčice, Adamovské Kochanovce,
Melčice - Lieskové a Ivanovce. Treťou oblasťou je vybudovanie vodovodu v Podolí, Pobedime a Očkove v Novomestskom okrese,“ povedala riaditeľka Trenčianskych vodární a
kanalizácií Ing. Monika Čižnárová.
Trenčiansky primátor a zároveň predseda predstavenstva
Trenčianskych vodární a kanalizácií Mgr. Richard Rybníček
vyjadril potešenie nad tým, že sa celý proces podarilo
dotiahnuť do úspešného konca. „Je to výborná správa. Veľmi
sa teším, že sa v Trenčíne ako krajskom meste zlepší štandard
bývania a zvýši životná úroveň obyvateľov aj v prímestských
častiach v Opatovej a Zámostí.
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Zelenú tomuto projektu dala Európska komisia dňa 3. júla
2012. Stáť bude viac ako 83,73 milióna eúr. Príspevok z eurofondov predstavuje 48,34 milióna eúr a zo štátneho rozpočtu
8,53 milióna eúr. Zvyšnú časť prefinancujú zo svojich zdrojov
Trenčianske vodárne a kanalizácie. V trenčianskom regióne by
do roku 2015 malo pribudnúť 50,3 kilometra kanalizačných
systémov. Výstavba sa má začať ešte roku 2012.
„Prínosy projektu ocení súčasná aj budúca generácia, ktorý
prispeje k zlepšeniu životného prostredia a natrvalo vyrieši
spôsob dodávky pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd v dotknutých obciach trenčianskeho regiónu. V súčasnosti prebieha proces výberu dodávateľa stavebných prác a
dozoru stavby,“ doplnila Ing. Monika Čižnárová s tým, že ide
o najväčší projekt v oblasti životného prostredia v regióne.
www.teraz.sk 26.07.2012
pomocná evidencia 458/1/2012
Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici v Trenčíne roky
prekážala obyvateľom z okolitých domov, pretože filtre dostatočne nezachytávali zostatky spaľovania. Majitelia kotolne
tento problém vyriešili
novým filtračným zariadením ktorým sa znížil
objem emitovaného popolčeka pod
30 mg/m3, pričom norma
je 150 mg/m3 a uvažujú
s jej presťahovaním ďalej od obytných domov.
Spoločnosť „Služby pre bývanie“ v Trenčíne, ktorá sa stará
o takmer dvanásťtisíc bytov v meste Trenčín, sa rozhodla
vyriešiť problém obyvateľov z okolia Liptovskej ulice presťahovaním kotolne na biomasu ďalej od obytných domov a to do
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areálu bývalej kotolne na uhlie na Východnej ulici do konca
budúceho roka. O zmenách informoval konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Greňo.
Okrem toho spoločnosť avizovala 1. augusta 2012 znížiť
svojim odberateľom náklady za teplo o 15 %. Najpodstatnejšími dôvodmi zníženia nákladov sú úspory používania
biomasy namiesto plynu, nový systém riadenia prevádzky,
investície do technológií, zľavy pre
veľkoodber zemného plynu. „V prevádzke má spoločnosť množstvo kotolní a na ich modernizácii sa naďalej pracuje. Investuje sa do zdokonové filtračné zariadenie
nalenia stavu technologických zariadení a znižujú sa negatívne vplyvy na životné prostredie. Výsledkom je vybudovanie nových rozvodov
na sídlisku Sihoť, zmena kotolní na výmenníkové stanice a
investícia na biomasovej kotolni na Liptovskej ulici,“ zdôvodnil zníženie nákladov Ing. Jozef Greňo.
Najbližším ďalším cieľom je zníženie nákladov na výrobu a
dodávku teplej úžitkovej vody. Spoločnosť rozbehla projekt,
ktorého výsledkom bude
zníženie spotreby tepla na
ohrev vody, zníženie tepelných strát v rozvodoch a
tým aj pokles ceny pre konečného odberateľa.
Správu o znížení ceny za
teplo uvítal aj primátor
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Trenčína Mgr. Richard Rybníček. Mesto Trenčín sa podľa
jeho slov dlhodobo snaží o zavádzanie nových foriem v
energetickej politike a zníženie ceny tepla je jej začiatok. Je to
jedna z kľúčových vecí, ako znižovať náklady. Každé mesto
musí v spoluprácu s rôznymi dodávateľmi energií znižovať
náklady pre obyvateľov.
Od 1. septembra 2012 by sa mala zmeniť cena za správu
tepelných zdrojov v meste, čím Mesto Trenčín ušetrí ďalšie
peniaze. Doteraz mesto platilo tristotisíc eúr ročne, teraz to
bude minimálne o polovicu menej. Radikálne sa znížia
náklady na správu tepla v Trenčíne a následne zostane v rozpočte mesta viac peňazí na iné aktivity. Konkrétne v podmienkach
mesta zlacnie správa
tepla v jednotlivých základných školách a to
je zmysel energetickej
politiky, skonštatoval primátor Mgr. Richard Rybníček.
Konateľ spoločnosti Ing. Jozef Greňo vyhlásil, že zníženú
cenu za dodávku tepla o 15 % spoločnosť garantuje do konca
roka 2012. Niektoré ceny na budúci rok 2013 sú už známe,
žiaľ presne to spočítať zatiaľ nevieme, ale predpokladáme, že
by sa to malo pohybovať na úrovni tohto roku.
Zníženie ceny za dodávku tepla hoci len na pol roka je podľa šéfky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balážovej
dobrá správa. Na druhej strane upozorňuje na to, že nemusí ísť
aj o nie celkom úprimný marketingový nástroj, ktorým si chce
spoločnosť overiť správnosť rozhodnutia a na budúci rok bude
všetko iné.
www.sme.sk 06.08.2012
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pomocná evidencia 473/1/2012
Verejná diskusia o budúcej cyklotrase zo sídliska Juh do
centra mesta sa uskutočnila dňa 18. septembra 2012 h v Klube
Lúč. Záujemcovia si trasu spoločne prešli od obchodného
domu Lídl na Soblahovskej ulici až do centra mesta.
Cyklotrasu pripravilo
Mesto Trenčín v spolupráci s Občianskym združením Fialka a Centrom
environmentálnych aktivít. Podľa zámeru spojí
najväčšie sídlisko Juh
s centrom mesta. Jej začiatok je naplánovaný
existujúcimi chodníkmi v parku pod Juhom a potom už ako
samostatná cestička pre cyklistov cez Soblahovskú a Legionársku ulicu až do centra. Mesto ju bude realizovať ako
pilotný projekt. Ďalším zámerom Mesta Trenčín je, aby sa
vybudovala celá sieť cyklotrás s ich vzájomným prepojením.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 558/1/2012
S cieľom získať
nezávislé tvorivé
študentské pohľady
na oživenie centra
Trenčína ako mesta
na vode, organizovalo Mesto Trenčín
v dňoch 25. až 28.
septembra
2012
študentský work504

shop, ktorý vyvrcholil programom na Mierovom námestí dňa
28. septembra 2012 popoludní. Študentský workshop Mesto
Trenčín organizovalo v rámci projektu „Trenčín si Ty“, aby
získalo nezávislé tvorivé študentské pohľady na oživenie centra mesta Trenčín ako mesta na vode.
Do Trenčína prišlo až 70 účastníkov workshopu vrátane pedagógov a študentov architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry v Brne, Bratislave a Nitre. V zmiešaných tímoch
pracovali na rovnakom zadaní. Hlavný stan si rozložili v trenčianskej Synagóge. Po privítaní primátorom
Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom vystúpila viceprimátorka Mesta Trenčín Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá predstavila zámery mesta Trenčín pre
najbližšie obdobie. V prvý
deň sa účastníci workschopu navštívili Trenčiansky hrad a potom sa zoznámili s nábrežím mesta Trenčín a jeho centrom. Počas
nasledujúcich dní v Trenčíne pracovali na
zadaniach.
Pre študentov, a pre širokú verejnosť boli pripravené prednášky na tému verejných priestorov, participatívneho plánovania miest, rozvoja
miest na riekach či významu marketingu pri
komunikácii, v ktorých
vystúpili:
Ing. Michal Lešinský, ktorý vystúpil
s prednáškou „Dopravné riešenia a problémy
mesta Trenčín“;
505

- Ing. arch. Zora Pauliniová, ktorá vystúpila s prednáškou
„Participatívne plánovanie s verejnosťou – načo a prečo?“;
- Ing. Milota Sidorová, ktorá vystúpila s prednáškou „Imidž
a komunikácia mesta“;
- Dipl. – Ing. Peter Gero, ktorý vystúpil s prednáškou „Prehľad rozvoja miest na riekach“.
Organizátori na štvrtok 27. septembra 2012 pripravili pre
účastníkov workshopu plavbu po Váhu na výletnej lodi
„Marcus“, aby nasali atmosféru rieky a mesta a ovplyvnilo tak
ich študentské práce.
Svoje návrhy na riešenie trenčianskeho nábrežia predstavili
študenti verejnosti v piatok 28. septembra 2012 poobede na
Mierovom námestí v rámci záverečného hudobného a tvorivého happeningu.
Odborným garantom workshopu bol medzinárodne uznávaný expert v otázkach urbanizmu a územného plánovania Ing. Peter Gero, ktorý je zároveň garantom a
spolupracovníkom
celého
projektu „Trenčín si Ty“.
Podujatie pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci s
Fakultami architektúry Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave a Vysokého učení technického Brno a Filozofickou
fakultou Univerzity Konštatína Filozofa Nitra.
Mesto Trenčín v spolupráci
s renomovanými
odborníkmi
z rôznych kútov Slovenska a verejnosťou rozbehli výnimočný
projekt „Trenčín si Ty“, ktorý
by mal dodať Trenčínu novú
tvár a jeho historické centrum
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prepojiť s najdlhšou slovenskou riekou Váh. V skratke ide
o niekoľkoročný proces, na konci ktorého budú musieť Trenčania rozhodnúť, ako mesto Trenčín bude v budúcnosti vyzerať.
V posledných rokoch sme zažili množstvo zámerov, ktoré
neboli prediskutované so samotnými obyvateľmi mesta. Do
toho prišla modernizácia železničnej trate, o ktorej sa medzi
samosprávou a verejnosťou v čase rozhodovania sa nekomunikovalo. S odštartovaním projektu sa začalo verejne diskutovať o tom, ako by malo naše nábrežie v budúcnosti vyzerať
a o tom, aké funkcie by malo ľuďom poskytovať. Zároveň sa
rozbehli diskusie o budúcnosti celého centra mesta.
„V minulosti sa za zatvorenými dverami bez širšej diskusie
s verejnosťou sa vykonalo
mnoho zlých rozhodnutí. Žijeme v dobe kedy ľudia cestujú, porovnávajú a majú
mnoho inšpirácií. Uprostred
mesta máme na dosah rieku,
no priestor nábrežia okolo
nej zostáva nevyužitý. Projekt „Trenčín Si Ty“, ktorý pokladám za jeden z najdôležitejších v tomto volebnom období. Je to cesta, ako sa
vyvarovať chýb z minulosti a prísť s jedinečnými myšlienkami
pre naše mesto,“ povedal primátor mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček.
www.trencin.sk 25.09.2012
pomocná evidencia 571/1/2012
Nápad vytvoriť v Trenčíne „Námestie Alexandra Dubčeka“
pred bývalým Domom armády, dnes Posádkovým klubom,
vznikol ešte pred tým, ako na mieste začal investor budovať
podzemné garáže. Ich výstavba bola zastavená pre nález
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archeologickej pamiatky vyhlásenej za Národnú kultúrnu
pamiatku a od roku 2008 je na tomto mieste obrovská jama,
ktorá sa stala za štyri roky obnaženia povrchovej vrstvy po
nálete semien pomaly pralesom. Iniciátori myšlienky mať
Námestie A. Dubčeka však stáli na pomenovaní, lebo je to
územie nikoho, skomentoval myšlienku prezident občianskeho
združenie
„Rovnosť,
bratstvo, sloboda“ Emil
Sedlačko,.
Podľa neho v centre
Trenčína chýba oddychová zelená zóna. Bol
by to spoločensky prospešný priestor, ktorý by
mladej generácii pripomenul, kto to bol Alexander Dubček, vysvetľuje zámer Emil
Sedlačko. Na vzniknuté námestie by chceli umiestniť aj Dubčekov reliéf, ktorý je v súčasnej dobe inštalovaný na nie moc
dôstojnom mieste, pri vstupe do trenčianskej fakultnej nemocnice.
O zmenu premenovania plochy na námestie Alexandra
Dubčeka
žiadali
trenčiansku radnicu
v minulosti viackrát,
ale zatiaľ bez úspechu. Zdá sa, že tento
návrh je v súčasnej
dobe
priechodný,
pretože väčšinu v
zastupiteľstve
má
strana Smer SD, ktorá sa hlási k odkazu Alexandra Dubčeka.
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Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček iniciatívu
občanov víta, ale „v prvom rade treba jamu zasypať a až do
vyriešenia situácie a zrekultivovania tejto plochy nepovažujem
za dôstojné pomenovať toto priestranstvo Námestie A.
Dubčeka. Mojou prioritou je na tomto mieste, v čo najkratšej
dobe a v súlade so zákonom dosiahnuť zasypanie jamy. Zároveň budem iniciovať vznik malého parku.
www.sme.sk 27. 9. 2012
Trenčianske noviny 24.09.2012
pomocná evidencia 576/1/2012
Centrum environmentálnych
aktivít v Trenčíne a Mesto Trenčín zorganizovali 3. ročník Trenčiansky Bio jarmok dňa 28. septembra 2012, na ktorom boli pre
návštevníkov 3. ročníka pripravené ochutnávky biopotravín,
gazdovských produktov a výrobkov s označením Tradície Bielych Karpát. Festival nefalšovaných chutí a vôní prejavil podporu rozvoja slovenského ekologického poľnohospodárstva a
udržateľného spôsobu života.
Vyvrcholením Bio jarmoku bolo vyhlásenie výsledkov
spotrebiteľského hlasovania o najobľúbenejšiu slovenskú
„Biopotravinu
roka
2012“ a návštevníci jarmoku rozhodli o titule
„Miss kompost 2012“
pre päť kompostov, ktoré postúpili do finále.
Svoje služby predstavila aj Mobilná muštáreň
z Bolešova, ktorá na
509

Mierovom námestí lisovala čerstvú jablkovú šťavu. Jarmok
obohatil ovocinár Radim Pešek ponukou starých sort
ovocných stromčekov.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 580/1/2012
Výsledky študentského workshopu Trenčín – mesto na
rieke“ boli vystavené od 8. septembra 2012 pre širokú verejnosť v Mestskej klubovni v Trenčíne na
Mierovom námestí,
kde si návrhy mohla
pozrieť a hodnotiť. Už
vyššie som spomínal,
že študenti architektúry, urbanizmu, krajinnej
architektúry
a marketingu z Bratislavy, Brna a Nitry prežili na konci septembra 2012 v Trenčíne
štyri pracovné dni. Ich úlohou bolo zoznámiť sa s mestom
Trenčín a premyslieť si prvý koncept prác, na ktorých budú
pracovať počas semestra už v ateliéroch svojich škôl. Študenti
rozdelení do šiestich pracovných skupín prezentovali svoje
prvé myšlienky na
verejnosti v priestoroch
Mierového
námestia
dňa 28. septembra 2012
s tým, že Trenčania sa
mohli
k jednotlivým
predloženým námetom
aj vyjadrovať. Výsledky svojich prác študenti
vystavili na paneloch, ktoré aj po skončení verejnej
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prezentácie zostali naďalej k dispozícii Trenčanom do konca
decembra 2012 v Mestskej klubovni na Mierovom námestí,
kde si ich mohli prezrieť a pokiaľ chceli vyjadriť svoj názor na
každom zo šiestich nápadov, mohli tak urobiť na pripravených
formulároch, ktoré vložili do pripravenej urny. Ich pripomienky boli odovzdané študentským tímom.
Ak pod svoje názory Trenčania nechali na seba kontakt,
mali šancu vyhrať hodnotnú cenu, ktorá bude vyžrebovanému
výhercovi odovzdaná 18. januára 2013 na prezentácii hotových bakalárskych a diplomových prác opäť v Trenčíne.
www.trencin.sk 08.10.2012
pomocná evidencia 599/1/2012
Asfalt na lávke pre chodcov železničného mosta v Trenčíne
sa rozpadá už niekoľko rokov. Mesto Trenčín viackrát žiadalo
Železnice Slovenskej republiky o nápravu, avšak bez úspechu.
Podľa ich vyjadrenia prešla lávka na železničnom Hospodárskou zmluvou z roku 1986 do správy Mesta Trenčín. Podľa
vyjadrenia advokátskej kancelárie Garant Partner legal s. r. o.
tato zmluva nespĺňa viaceré zákonné náležitosti, preto nie je
platná. Mesto Trenčín nikdy nebolo vlastníkom a ani oprávneným držiteľom lávky pre chodcov na železničnom moste.
Ak nechce porušiť zákon, nesmie investovať do cudzieho majetku a teda nemôže
z vlastných prostriedkov opraviť lávku. „Ak
by sme tak urobili,
zatvoriť ma za to asi
nemôžu, ale ak sa niekto zle vyspí, môže na mňa na druhý deň podať trestné oznámenie za nehospodárne nakladanie s majetkom obce,“ povedal
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primátor Mgr. Richard Rybníček. Nájsť spôsob oddelenia
lávky od železničného mosta ako samostatného predmetu
správy nie je ľahká záležitosť. Mesto Trenčín už dlhší čas hľadá takéto riešenie. Útvar majetku a právnici na tom intenzívne
pracujú. „Riešime problém, za ktorý zodpovedajú Železnice
Slovenskej republiky,“ informoval vedúci útvaru interných
služieb Ing. Benjamín Lisáček.
Medzičasom sa o lávku začali zaujímať miestni aktivisti,
ktorí navrhli, že vyhlásia zbierku a lávku svojpomocne opravia. Mesto Trenčín
nič proti takejto občianskej
iniciatíve
nemá, ba naopak ju
podporuje. Súhlas na
opravu však dnes
musia dať Železnice
Slovenskej republiky, ktoré sú stále maobnovený asfaltový povrch železničného mosta
jiteľom objektu. Ing.
Benjamín Lisáček si myslí, že lokálna oprava v tomto prípade
nie je vhodná vzhľadom k postupnému rozpadu celého povrchu. Prikláňa sa ku komplexnej oprave, ktorá bola predbežne
vyčíslená na šesťtisíc eur. „Navrhovaný rozpočet na rok 2013
zahŕňa náklad na celkovú, nie lokálnu, rekonštrukciu lávky,
ale len za predpokladu, že lávka prejde do správy mesta.“
Info Trenčín 01.10.2012,
Trenčianske noviny 08.10.2012
pomocná evidencia 595/1/2012, 602/1/2012
V priestore na konci Ulice Ľudovíta Stárka v Trenčíne pri
stavidlách, ktorý je ľahko viditeľný aj z hrádze, Trenčania
často trávia svoj voľný čas. Pri ceste smerom k stavidlám si
každý z nich všimne oplotený pozemok, kde už niekoľko
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rokov nehybne chátrajú staré stroje a zhrdzavené objekty. „Je
to hrôza, tie vraky rušia výhľad na celú, inak krásnu scenériu
brehu Váhu,“ povedal jeden z Trenčanov, ktorý často chodieva po hrádzi na prechádzky so psom. Aj ľudia, ktorí bývajú
neďaleko, majú na objekt obohnaný ostnatým drôtom vyhranený názor. „Nepáči sa mi to. Malo by sa tým niečo spraviť,“
povedala obyvateľka ulice Ľudovíta Stárka.
Vraky ťažobných strojov v minulosti slúžili ako
mechanizmy na bagrovanie zdrže, čiže vodného diela, ktoré
slúži na zdvihnutie hladiny vody. V blízkosti sa nachádzajú
staré obytné prívesy, ktoré dotvárajú dojem zhrdzaveného
prístavu. Objekty sú v dezolátnom stave a plnia už len účel
hniezd pre riečne vtáctvo.
Mesto Trenčín s
pozemkom, na ktorom sa nachádzajú
staré mechanizmy je
vlastníctvom Slovenského vodohospodárskeho podniku, preto s ním nemôže nič robiť. Z
odpadového hľadiska nemá Mesto
Trenčín v tejto veci veľa kompetencií, nejde totiž o odpad na
pozemku.
Oplotený pozemok za hrádzou pri stavidlách vlastní
Slovenský vodohospodársky podnik a ako vysvetlil tlačový
tajomník Slovenského vodohospodárskeho podniku Luboš
Krno, v čase bagrovania zdrže Trenčianske Biskupice vytvorili tento priestor ako stavebný dvor. Ako taký slúži aj dnes
pre pracovnú skupinu stavebnej výroby piešťanskej správy
Slovenského vodohospodárskeho podniku. Trenčanov viac
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zaujíma to, čo bude s hrdzavejúcimi mechanizmami. Stroje,
ktoré sa tam nachádzajú (je to plávajúci bager a transportná
trasa), síce nie sú pre náš podnik potrebné, no doteraz sa nám
ich nepodarilo odpredať. Opäť sa pokúsime o odpredaj,
pretože ich chceme zhodnotiť inou formou ako len zošrotovaním,“ povedal Ľuboš Krno.
Vodohospodársky podnik prisľúbil okoloidúcim občanom a
rekreantom, že ostatné objekty ako maringotky a plechové
sklady využívané pracovníkmi firmy bude viac zveľaďovať a
pre zlepšenie ich vzhľadu ich natrú novým náterom a zatrávnený priestor bude udržiavaný pravidelným kosením.
Trenčianske noviny 08.10.2012, www.sme.sk 09.10.2012
pomocná evidencia 597/1/2012, 605/1/2012
Bývalý nástupový priestor pred Posádkovým klubom
v Trenčíne sa po rokoch stagnácie, kedy sa zastavila výstavba
podzemných garáží po archeologickom výskume vyhlásením
lokality za Národnú
kultúrnu
pamiatku
a nespočetných ťahaniciach s investorom
cestou súdu o vrátenie
vložených financií do
výstavby sa začal konečne meniť z neudržiavaného pralesa na
skultivované centrum.
Mesto Trenčín využilo začiatok výrubového obdobia a dňa
2. októbra 2012 odstránilo dreviny, ktoré v stavebnej jame
narástli. Ďalším krokom by malo byť zasypanie jamy
a vytvorenie oddychovej zóny. Krajský stavebný úrad
v Trenčíne síce potvrdil zrušenie stavebného povolenia na
podzemné garáže, ktoré sa mali na tomto mieste vybudovať,
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ale rozhodnutie nie je ešte právoplatné. K zasypaniu jamy
pristúpilo Mesto Trenčín vtedy, keď zainteresované strany
prevzali rozhodnutie.
Trenčianske noviny 08.10.2012
pomocná evidencia 596/1/2012
V piatok 5. októbra 2012 bol sprístupnený po rekonštrukcii
podchod pri bývalom hoteli Tatra, no rekonštrukčné práce ešte
neskončili, lebo podchod sa musí ešte vyčistiť, dokončiť
osvetlenie, kamerový systém, dať do poriadku predajné stánky
a vymaľovať podchod rímskou tematikou. Tá bude
upozorňovať návštevníkov mesta na vzácny rímsky nápis na
hradnej skale.
Od
spomínaného
termínu sú v nonstop
prevádzke dva výťahy
na oboch stranách podchodu, ktoré zabezpečujú bezbarierovosť,
po ktorej tak dlho volala široká verejnosť.
Finančné náklady na
rekonštrukciu podchodu dosiahli výšku 200 tisíc eúr, na polovici ktorej sa podieľal
vlastník hotela.
Je smutné, že v pondelok ráno 8. októbra 2012 ľudia idúci
podchodom do zamestnania, resp. škôl,
alebo za iným cieľom, videli na vlastné oči,
čo dokáže ľudská zloba, keď steny pri oboch
výťahoch zostali po neznámych sprejeroch
pomaľované, steny boli zdevastované narušením ich povrchovej štruktúry a vchod za-
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hádzaný odpadkami. Neostalo nič iné len vykonať najnutnejšie
upratanie, ale na opravu stien bude treba dlhší čas.
Trenčianske noviny 08.10.2012
pomocná evidencia 606/1/2012,
Celkom 2436 kilogramov starých elektrospotrebičov odviezli v druhú organizovanú pracovnú sobotu jesenného upratovania dňa 8. septembra 2012 zo 49 trenčianskych domácností.
Záujem o odvoz elektroodpadu nahlasovali občania telefonicky do 3. septembra 2012 na mestskom úrade. Potom ho
stačilo vyložiť v deň zberu vo vchode bytového domu alebo za
bránou rodinného domu. Najviac (53) bolo malých domácich
spotrebičov, ľudia sa zbavili 46 televízorov, 20 chladničiek
a mrazničiek, 8 ostatných veľkých domácich spotrebičov.
Celkom bolo odvezených 2436 kilogramov rôzneho eletroodpadu. Bezplatný odvoz zorganizovalo Mesto Trenčín v spolupráci so spoločnosťou
ENVIDOM - združením výrobcov elektrospotrebičov
pre recykláciu. Ako informovala Ing. Zuzana Čachová z útvaru životného
prostredia, ďalší mobilný
zber by sa mal uskutočniť
pri jarnom zbere opäť na jar
2013. o čom sa budú občania informovaní prostredníctvom
mestských novín i webstránky mesta.
www.trencin.sk 04.10.2012
pomocná evidencia 590/1/2012
V Trenčíne v roku 2011 vyseparovali 1.280,99 ton odpadu,
z toho 25,73 ton pneumatík, 382,48 ton plastov, 0,25 ton
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akumulátorov a batérií, 381,40 ton skla a 491,13 ton papiera.
Pri hodnovernom preukázaní separácie a zhodnotenia
príslušnej komodity môžu mestá a obce žiadať o poskytnutie
príspevku z Recyklačného fondu za separáciu odpadu. Podarilo sa to aj mestu Trenčínu, ktoré využilo túto možnosť.
Správna rada Recyklačného fondu na základe týchto množstiev rozhodla o pridelení finančnej čiastky vo výške 40.859
eúr.“
Tieto prostriedky z Recyklačného fondu slúžia na úhradu
nákladov spojených so
separovaným zberom,
manipuláciou,
dopravou, na zhodnotenie vyseparovaných
zložiek
a na podporu propagácie
separovania.
Recyklačný fond je
neštátny účelový fond,
ktorého funkciou je z
vyzbieraných finančných prostriedkov od dovozcov a výrobcov určených komodít podporovať projekty, ktoré rozvíjajú
separovaný zber a zhodnotenie odpadu a podporovať obce
separovať odpad a odovzdávať ho na ďalšie zhodnotenie.
www.sme.sk 23.10.2012
pomocná evidencia 636/1/2012
Už v roku 2012 sa ukázalo nevyhnutné pristúpiť k rekonštrukcii kanalizácie na Piaristickej ulici v tejto časti Trenčína.
Jej havarijný stav spôsobil prepadávanie vozovky od
križovatky Piaristická – Súdna po križovatku Piaristická K dolnej stanici.
Pre nutnú rekonštrukciu dvoch vodovodov musela byť
rozkopaná Piaristická ulica po celej jej dĺžke. To si u vodičov,
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ale i miestnych obyvateľov vyžiadalo značnú dávku trpezlivosti. „Stavebné práce začali 10. septembra 2012 a skončili
s mesačným predstihom. Som veľmi rád, že sa nám podarilo
toto pre Trenčanov stresujúce obdobie skrátiť,“ povedal
primátor Mgr. Richard Rybníček.
Dva vodovody v tejto časti mesta Trenčín podstúpili
kompletnú rekonštrukciu v dĺžke dvakrát 500 metrov. Jeden
mal už 70 rokov a bol z ocele a druhý polstoročný vodovod
bol z liatiny, ktorá
praskala a niektoré
prípojky tiekli. Oceľ
a starú liatinu nahradil odolný polyetylén s 50 ročnou
zárukou. Všetky prípojky boli vymenené a prepojené. Vozovka bola v celej
šírke ulice prekrytá novým asfaltom. Vodorovné dopravné
značenie bude namaľované po skončení zimného obdobia.
„Piaristická ulica takúto pomoc potrebovala už dávno. Je to
jedna z vecí, ktoré som Trenčanom sľúbil. Teší ma, že sa na
nám to podarilo. Budeme sa snažiť v tom pokračovať,“
skonštatoval Mgr. Richard Rybníček.
www.trencin.sk 19.11.2012
pomocná evidencia 683/1/2012
Mesto Trenčín dostalo od Obvodného lesného úradu
v Trenčíne povolenie na tri poľovačky na obdobie od novembra 2012 do 31.1.2013. Prvá sa konala 15. novembra 2012,
kedy poľovníci zastrelili 16 diviakov.
Dôvodom poľovačiek bola nebezpečne premnožená diviačia a líščia zver, pričom hrozí častý stret s návštevníkmi Bre518

ziny. Líšky aj diviaky strácajú prirodzenú plachosť a prichádzajú až k ľudským obydliam.
vlastné poznámky
pomocná evidencia 757/1/2012
Územie, ktoré ešte pred pár mesiacmi bolo označované
„cellerovou jamou“, je podľa nového schváleného územného
plánu určené na výstavbu. Na skutočnosť upozorňujú
trenčianski aktivisti na čele s Mgr. Richardom Medálom.
Aktivisti mali k návrhu nového územného plánu približne
štyridsať pripomienok, z ktorých bola akceptovaná len
polovica.
Jedna
z
pripomienok sa týkala
aj „jamy“, ktorá vznikla
na konci pešej zóny po
neúspešnom pokuse o
výstavbu podzemných
garáží. Aktivisti požadovali, aby v priestore
bola realizovaná pešia
zóna alebo parčík, ale v schválenom územnom pláne predmetná plocha, bola určená na zastavanie, povedal Mgr. Richard Medal. Mesto Trenčín na vznesenú pripomienku odpovedá, že na to, ako bol nový územný plán schválený má
legislatívne dôvody a územný plán časom zmení.
Zámerom Mesta Trenčín je vybudovať na ploche pri Posádkovom klube vybudovať oddychovú
zónu, pre realizáciu ktorej
osloví záhradných architektov, aby predložili svoje návrhy na riešenie.
519

Návrhy bude pripomienkovať verejnosť. Predpokladá sa, že
novú tvár by „jama“ mala dostať v roku 2014. „Budúcnosť
vidím v tom, že v Trenčíne vznikne v tomto prostredí nové
námestie, charakterizované ako oddychová zóna, podľa
námetov, ktoré definovali občania,“ povedal trenčiansky
primátor Mgr. Richard Rybníček. Súčasne vysvetľuje, prečo
je priestor v novom územnom pláne definovaný ako zastavané
územie. Je to preto, lebo v čase schvaľovania nového
územného plánu bolo platné územné rozhodnutie na výstavbu
podzemných garáží tým. „Územné plánovanie Mesta Trenčín
ani žiadneho iného mesta na Slovensku nie je nadradené nad
právoplatné územné rozhodnutie a v čase pripomienkovania
nového územného plánu a v čase jeho schvaľovania krajským
stavebným úradom ešte stále bolo právoplatné územné rozhodnutie, ktoré hovorilo o tom, že sa na tomto mieste počíta s
výstavbou. Nám nič iné neostávalo, ako ho rešpektovať a
zapracovať ho do územného plánu,“ vysvetlil primátor Mgr.
Richard Rybníček a zároveň vylučuje, aby v budúcnosti bola
predmetná plocha riešená inak, ako oddychová zóna.
www.sme.sk 27.12.2012
pomocná evidencia 789/1/2012
Základný zákon Mesta Trenčín, nový Územný plán, ktorý
schválili poslanci
trenčianskeho
mestského zastupiteľstva dňa 12. decembra 2012, vstúpil dňom 28. decembra 2012 do
platnosti. Na nový
Územný plán pre
Mesto Trenčín jeho
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obyvatelia čakali päť rokov. Doterajší územný plán bol schválený v roku 1998.
Nový územný plán Mesta Trenčín obsahuje niekoľko
dôležitých faktov. Predovšetkým sú to limity, ktoré jasne
určujú minimálny podiel zachovania zelene a maximálnu
mieru zastavanosti územia. Pre občanov otvára konečne
možnosť budovania rodinných domov. Povoľuje napríklad
výstavbu bytov v zaniknutých priemyselných zónach, ako napríklad v areáli bývalej Ozety. A okrem ďalších pozitívnych
skutočností rešpektuje a chráni lesopark Brezina v jeho dnešnej podobe a rozsahu.
www.trencin.sk 28.12.2012
pomocná evidencia 791/1/2012
Rok 2013 prinesie úľavu obyvateľom Ulice Dlhé Hony.
Niekoľko rokov
ich trápila poruchová kanalizácia. Životná
situácia sa však
zmení aj Trenčanom, ktorí doteraz neboli napojení na kanalizačnú sieť.
Viac ako desať rokov trval tento problém občanov v bytových domoch za Smažienkou na Ulici Dlhé Hony, spôsobený
zlým technickým stavom kanalizácie, ktorý spôsoboval zatápanie suterénných priestorov. Dlho sa pátralo po tom, komu
patrí sieť kanalizačných prípojok či je verejná alebo súkromná. Právne aj odborné názory boli rôzne. Po niekoľkoročných dohadovaniach sa predsa našiel spôsob, ako tento
problém vyriešiť.
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Predstavenstvo Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. vo
svojom pláne investícií odsúhlasilo vybudovanie novej verejnej siete v roku 2013, do ktorej bolo pripojených päť bytových
domov na Dlhých Honoch a okolité materské školy a detské
jasle, popísal blízku budúcnosť vedúci stavebného útvaru
Mgr. Ján Forgáč.
Pravdepodobne termínom realizácie bude druhý štvrťrok
2013 kedy sa bude riešiť odkanalizovanie aj ďalšieho územia
Trenčína. Vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť by to
Mesto Trenčín z vlastných zdrojov neutiahlo. Avšak získaním
nenavrátneho príspevku z Fondov Európskej únie, vlastník
vodárenskej infraštruktúry v trenčianskom regióne, spoločnosť
Trenčianske vodárne a kanalizácie, s aktívnou pomocou mesta
sa to iste v budúcom roku podarí. Z týchto prostriedkov sa
dobuduje kanalizácia v Opatovej za viac ako 1 milión eúr. Za
viac ako 600 tisíc eúr pribudne kanalizácia aj v mestských
častiach Zlatovce a Orechové, a to v uliciach Istebnícka, Matice slovenskej, Jahodová, Kasárenská a Psotného. Obyvateľov
Jahodovej ulice určite poteší aj nový vodovod.
Info Trenčín č. 1 zo dňa 4. januára 2013
Od 29. septembra do 24. novembra 2012 sa v meste Trenčín počas sobôt upratovalo vo veľkom. Zozbieralo sa a vyviezlo viac ako 260 ton odpadu. Na 82 stanovištiach po celom
meste boli podľa harmonogramu umiestnené vždy dva veľkoobjemové kontajnery na ukladanie biologicky rozložiteľného
odpadu a objemného odpadu. Biologicky rozložiteľného odpadu bolo vyvezených 118 kontajnerov a objemného odpadu 134
kontajnerov.
Podľa informácií pracovníkov Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií bol biologicky rozložiteľný odpad zhodnotený v kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne. Objemný odpad bol zneškod522

nený uložením na skládke odpadov Borina Ekos, s.r.o., Livinské v Opatovciach a Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti,
s.r.o. v Kostolnom. Nebezpečné odpady, OEEZ boli dočasne
uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici
a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Celkové
náklady na jesenné upratovanie 2012 boli vo výške 21.822,38
eúr.
Zozbierané množstvá odpadov:
Oleje a tuky
0,223 t
Rozpúšťadlá
0,13 t
Obaly obsahujúce nebezpečné látky
3,255 t
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
0,04 t
Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (napr. 1,945 t
chladničky)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
5,365 t
Opotrebované pneumatiky
1,98 t
Biologicky rozložiteľný odpad
128,11 t
Objemný odpad
119,79 t
Spolu
260,838 t
História
Obdobie
Jeseň 2009
Jar 2010
Jeseň 2010
Jar 2011
Jeseň 2011
Jar 2012
Jeseň 2012

Množstvo odpadov v ( t )
301,727
327,510
300,880
307,313
235,805
323,449
260,838

Info č. 1 zo dňa 4. januára 2013
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Počasie
Dňa 15. februára 2012 sa občania Trenčína a celého Trenčianskeho kraja zobudila do bielej napadanej snehovej periny,
ktorá spôsobila na cestách Mesta Trenčín a Trenčianskeho
kraja v dôsledku intenzívneho sneženia komplikovanie dopravy. Cestári mali v teréne všetky mechanizmy i napriek tomu
bola na mnohých miestach situácia zložitá, najmä keď sa ku
snehu navyše pridal silný vietor vytvárajúci snehové jazyky.
Situáciu komplikovali najmä kamióny, ktoré sa aj v takomto počasí snažili obchádzať mýtny systém a často bez zimných
pneumatík zostávali
stáť pod akýmkoľvek stúpaním. Zložitá situácia sa vytvorila, najmä na
horských priechodoch
Homôlka,
Kľak, Vyšehradné a
v celom kopaničarskom regióne v
snehová nádielka dala voľnú ruku fantázii
Myjavskom
okrese. V posýpacích vozidiel a 26 traktorov. Od rána napadlo
už takmer dvadsať centimetrov snehu. Vzhľadom na teploty,
ktoré sa pohybovali medzi – 4 ◦ C až – 6 ◦ C. Účinok chemického posypu bol veľmi slabý. Komunikácie boli ošetrované
orbou a inertným posypom. Na vozovkách sa nachádza ujazdená vrstva snehu do dvoch cm. Pre sneženie meškali autobusové spoje najmä do vzdialenejších a horských obcí.
Horšie na tom boli obce z Kysuckého regiónu, kde výška
snehu dosahovala aj 1,5 metra a niektoré dediny boli na niekoľko dní odrezané od sveta.
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Polícia požiadala vodičov, aby prispôsobili svoje schopnosti stave vozovky a rešpektovali pokyny polície ako aj o ohľaduplnosť, lebo nezodpovední vodiči často blokujú príjazd vozidiel správy ciest.
www.sme.sk 15.02.2012
pomocná evidencia 107/1/2012, 118/1/2012
Mesiac marec 2012 bol mimoriadne teplým, hlavne v jeho
druhej polovici, keď denné teploty sa blížili k +20 ◦ C. Ľudia,
hlavne okolo obeda chodili na ľahko, len v tričkách a na Mierovom námestí sa začali objavovať letné terasy občerstvením.
Treba ešte dopovedať, mesiac marec 2012 bol za posledných
snáď dvadsať rokov jedným najsuchším. Teplotný skok nastal
na začiatku mesiac apríl 2012, keď nočné teploty v dňoch
6. až 10. apríla 2012, kedy kresťania slávili Veľkú noc klesli
bod mrazu, v severných okresoch a na Horehroní až -8 ◦ C.
vlastné poznámky
Prvý tohoročný sneh napadol zo soboty 28. na nedeľu 29.
októbra 2012. A tak ľudia, ktorí išli ráno do kostola, alebo na
nákupy zažili malú
idylku v podobe zasnežených áut a stromov. Ale v Trenčíne
sneh sa na miestnych
komunikáciách topil.
Iná situácia bola na
horských prechodoch
stredného Slovenska,
kde snehu padlo podstatne viac a narobilo problémy hlavne nákladným automobilom, lebo sa im kĺzalo, pretože si nevymenili letné gumy za
zimné.
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Synoptický prehľad za január 2012
Dňa 1. januára 2012 postupoval od juhozápadu cez Slovensko teplý front a nasledujúci deň frontálny systém, ktorého
studený front sa dňa 3. januára 2012 zvlnil nad severným Talianskom. Dňa 4. januára 2012 postupoval cez strednú Európu
v sprievode silného vetra ďalší frontálny systém.
Dňa 5. januára 2012 sa presunula zo Severného mora nad
Baltické more tlaková níž „Andrea“, tiež spojená so studeným
frontom, ktorý prešiel aj cez Slovensko a spôsobil výrazné zosilnenie vetra, čo sa prejavilo na Lomnickom štíte nárazmi
vetra s rýchlosťou vyše 170 km/h. Spomenutý studený front sa
dňa 6. januára 2012 zvlnil nad Balkánom, kde sa vytvorila
samostatná tlaková níž a od západu sa do strednej Európy rozšíril výbežok tlakovej výše a po jeho prednej strane začal aj k
nám v nasledujúci deň prúdiť od severu studený a vlhký
vzduch.
Spomenutý studený front sa dňa 6. januára 2012 zvlnil nad
Balkánom, kde sa vytvorila samostatná tlaková níž a od západu sa do strednej Európy rozšíril výbežok tlakovej výše a po
jeho prednej strane začal aj k nám v nasledujúci deň prúdiť od
severu studený a vlhký vzduch.
Vďaka prechodnému zoslabnutiu výbežku dňa 8. januára
2012 prešiel cez Slovensko na východ oklúzny front.
Dňa 10. januára 2012 prešiel Slovenskom na juhovýchod
okludujúci systém, za ktorým sa od západu rozšírila nad strednú Európu tlaková výš, ktorej vplyv prerušil dňa 13. januára
2012 prechod výrazného studeného frontu od severozápadu.
Za ním a do 16. januára 2012 prúdil od severu až severozápadu po prednej strane tlakovej výše, ktorej stred sa presúval z
Británie nad severné Nemecko a Severné more, do strednej
Európy studený, pôvodom arktický vzduch. Dňa 17. januára
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2012 postupoval zo Škandinávie na juhovýchod cez Slovensko
teplý front frontálneho systému.
Dňa 18. januára 2012 sa začal od juhozápadu rozširovať do
strednej Európy okraj tlakovej výše, ktorá sa v nasledujúci deň
posunula na juh až juhozápad a v západnom až severozápadnom prúdení rýchlo postupovali cez strednú Európu až do 23.
januára 2012 frontálne rozhrania spojené s tlakovými nížami
nad Nórskym morom, južnou Škandináviou a pobaltskými
štátmi, pričom posledné januárové frontálne rozhranie v blízkosti Slovenska sa začalo 24. januára 2012 rozpadávať. V
nasledujúci deň sa začala prepájať azorská tlaková výš s mohutnou tlakovou výšou nad severnou časťou európskeho Ruska, ktorej stred sa v ďalších dňoch začal postupne presúvať na
juhozápad smerom k Fínsku a po jej južnom okraji k nám začal prúdiť od severovýchodu až východu studený pevninský
vzduch, ktorý spôsobil pokles teploty vzduchu v ranných hodinách dňa 31. januára 2012 až na -28 °C v lokalitách Plavec
nad Popradom a Podolínec.
Klimatologický prehľad
Mesiac január 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +2,2 °C v
Kamenici nad Cirochou do +3,5 °C v Bratislave na letisku. Na
severnom a miestami strednom Slovensku bol prevažne teplotné normálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +0,7 °C
do +1,7 °C. Vo vysokých horských polohách mal mesiac január zápornú teplotnú odchýlku od -0,9 °C na Chopku do
-2,2 °C na Lomnickom štíte.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte a v Poprade -4,5 °C, najvyššia v Bratislave na letisku 2,1
°C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci január hodnoty od -13,4 °C
na Lomnickom štíte do -9,9 °C na Chopku.
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Absolútne teplotné minimum vzduchu namerali v Oravskej
Lesnej -26,4 °C, dňa 31. januára 2012.
Najvyššie maximum vzduchu namerali v Nitre +11,1 °C
dňa 12. januára 2012.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14.h bola na väčšine
územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala okolo
normálu: Bratislava -13 %, Piešťany -7 %, Hurbanovo -10 %,
Oravská Lesná +5 %, Sliač -7 %, Boľkovce -7 %, Telgárt -5
%, Štrbské Pleso +8 %, Košice -7 %, Stropkov - Tisinec -4 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci január 2012
prevažne nadnormálna v intervale od 102 % v Poprade do 199
% v Bratislave na letisku.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
90 km/h v horských polohách aj vyššie boli pozorované v
dňoch 6. januára, 13. januára , 21. januára a 23. januára. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať
maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Mesiac január 2012 bol na území Slovenska zrážkovo prevažne nadnormálny, hlavne na najkrajnejšom západe Slovenska, na juhovýchode Slovenska a aj v niektorých kotlinách,
hlavne východného Slovenska, mohol byť aj zrážkovo normálny. Na severozápade a severe Slovenska však v niektorých
regiónoch boli v mesiaci január 2012 dosiahnuté také vysoké
mesačné úhrny atmosférických zrážok, že tento mesiac tam
bol zrážkovo mimoriadne nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 9 mm vo Švedlári – Oravská Lesná do 230 mm, pričom na náveterných svahoch pohorí na severozápadnom a severnom Slovensku to bolo aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé
územie Slovenska dosiahol 82 mm. čo predstavovalo 178 %
normálu a prebytok zrážok 36 mm. Vo výskyte snehovej pokrývky boli zaznamenané v tomto centrálnom mesiaci zimy
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výrazné kontrasty medzi horskými oblasťami a hlavne nížinami juhozápadného Slovenska. V horských oblastiach sa v
priebehu mesiaca januára vytvorila snehová pokrývka miestami až 2 m hrubá a v nížinách na juhozápade Slovenska sa
ojedinelé snehová pokrývka vôbec nevyskytla.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac január roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká v Bratislave, v Piešťanoch a v Hurbanove na
západe Slovenska, v Boľkovciach na strednom Slovensku a v
Košiciach, v Tisinci od roku 1963, v Medzilaborciach a v
Milhostove vo východnej časti Slovenska aspoň od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký, najmä na západe a juhu Slovenska, tiež
na Sliači a na východe krajiny aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne nízke najmä v Čadci, v Oravskej Lesnej, v Telgárte, v
Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku
1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, a tiež v Oravskej Lesnej, v Boľkovciach a v Medzilaborciach aspoň od roku 1961. Naopak štatisticky významne nízky
priemer denných minimálnych teplôt vzduchu za mesiac bol
na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu sa dosiahli štatisticky
významne vysoké hodnoty len v Bratislave na Kolibe, v Piešťanoch a v Bolkovciach aspoň od roku 1961. Naopak, štatisticky významne nízke hodnoty boli zaznamenané pre Čadcu a
Poprad aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu sa dosiahli štatisticky významne
vysoké hodnoty na západe a juhu Slovenska (v Bratislave na
529

Kolibe, v Piešťanoch, v Hurbanove, na Sliači a v Boľkovciach
bolo vôbec druhé najvyššie trvanie) a tiež v Telgárte, v Košiciach a v Tisinci aspoň od roku 1961. Naopak štatisticky významne nízke trvanie slnečného svitu za mesiac boli pozorované na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký na väčšine územia Slovenska okrem Bolkoviec. Košíc,
Milhostova a Kamenice nad Cirochou aspoň od roku 1961 z
vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska.
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac január 2012
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Synoptický prehľad za mesiac február 2012
Na začiatku obdobia roka 2012 zasahovala nad Slovensko
mohutná a rozsiahla tlaková výš, so stredom nad severom európskej časti Ruska.
Dňa 4. februára 2012 sa nad centrálnym Stredomorím prehĺbila tlaková níž. Dňa 6. februára 2012 sa stred tlakovej výše
presunul z Ruska nad južnú Škandináviu, a nad centrálnym
Stredomorím sa naďalej udržiavala tlaková níž.
V pondelok 13. februára 2012 prešiel cez územie Slovenska od severozápadu teplý front. V stredu dopoludnia
15. februára 2012 prešiel cez územie Slovenska od severozápadu výrazný frontálny systém spojený s tlakovou nížou postupujúcou cez Poľsko na juhovýchod, za ktorým prúdil nad
naše územie od severu studený vzduch.
Ďalšie frontálne systémy postupovali cez Slovensko od severozápadu večer dňa 17. februára 2012 a aj dňa 19. februára
2012, za posledným z nich sa od západu rozšíril do našej oblasti výbežok tlakovej výše, ktorý v druhej polovici týždňa zoslabol a od západu smeroval cez Slovensko ďalej na východ
frontálny systém. Za ním začal prúdiť od severozápadu do našej oblasti vlhký a chladný, miestami až studený vzduch.
V závere mesiaca sa výškové prúdenie zmenilo na severné
a zosilnelo.
Dňa 28. februára 2012 postupoval od severozápadu cez
Slovensko frontálny systém, za ktorým sa rozšíril od západu
do oblasti Slovenska výbežok tlakovej výše.
Klimatologický prehľad
Mesiac február 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné studený, miestami na severe a východe Slovenska až
veľmi studený, s odchýlkami od -2,7 °C v Bratislave na letisku
do -5,8 °C v Kamenici n/Cirochou od normálu. Mesiac február
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2012 sa vyznačoval dvoma rozdielnymi periódami, keď v
prvej polovici mesiaca bola veľmi studená.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu
mimo vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Oravskej
Lesnej -8,6 °C a najvyššia bola nameraná v Bratislave na letisku -1,9 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vo februári hodnoty od -15,0 °C na
Lomnickom štíte do -11,8 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum namerali na meteorologickej
stanici v Červenom Kláštore – 33,3 °C, dňa 3. februára 2012.
Najvyššie maximum namerali v Hurbanove +14,7 °C, dňa
24. februára 2012.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine územia Slovenska podnormálna: Bratislava -17 %, Piešťany -5 %, Hurbanovo -11 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač -7 %,
Boľkovce -15 %, Telgárt -15 %, Štrbské Pleso -9 %, Košice –
letisko 17 %, Stropkov - Tisinec -13 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci február 2012
nadnormálna, pričom sa pohybovala v intervale od 108 % na
Chopku do 173 % normálu v Boľkovciach.
Najsilnejšie nárazy vetra sa zaznamenali dňa 15. februára
2012, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 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 február 2012 bol na území Slovenska zrážkovo prevažne normálny. Medzi severozápadnými a juhovýchodnými
oblasťami Slovenska však boli vo februári 2012 také veľké
rozdiely v mesačných úhrnoch atmosférických zrážok, že tento mesiac bol v severozápadných regiónoch Slovenska niekde
zrážkovo nadnormálny a naopak, v juhovýchodných regiónoch
bol na niektorých miestach zrážkovo podnormálny.
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 5 mm v Hrabušiciach do 121 mm v Oravskej Lesnej,
pričom na náveterných svahoch pohorí na severozápadnom a
severnom Slovensku to bolo aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 45 mm, čo
predstavovalo 107 % normálu a prebytok zrážok 3 mm. Vo
výskyte snehovej pokrývky boli zaznamenané v tomto poslednom mesiaci zimy opäť výrazné kontrasty medzi horskými oblasťami, regiónmi na severozápade a severe Slovenska a hlavne nížinami juhozápadného Slovenska. V oblastiach na severozápade Slovenska spôsobila snehová pokrývka výrazné
problémy a v nížinách na juhozápade Slovenska sa vyskytla
iba symbolicky.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac február roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne nízka na celom území Slovenska aspoň od roku 1961,
najmä vďaka rekordne nízkym teplotám v prvej polovici mesiaca 2012.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne nízky na celom území Slovenska aspoň od roku
1961, najmä vďaka rekordne nízkym teplotám v prvej polovici
mesiaca februára.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne nízke najmä v Oravskej Lesnej, na Chopku, na Lomnickom štíte a v Medzilaborciach aspoň od roku 1961. Naopak
štatisticky významné bolo v Bratislave na Kolibe a v Boľkovciach.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne nízky na celom území Slovenska aspoň od roku
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1961. najmä vďaka rekordne nízkym teplotám v prvej polovici
mesiaca.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne nízke hodnoty takmer na celom území Slovenska
aspoň od roku 1961, predovšetkým vďaka rekordne nízkym
teplotám v prvej polovici mesiaca.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty na takmer celom území Slovenska aspoň od roku 1961. Výnimku tvorili len vysokohorské polohy na Chopku, Lomnickom štíte a na východe krajiny v Kamenici nad Cirochou.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký len na severe krajiny v Čadci. Oravskej Lesnej, Lomnickom štíte a tiež na východe v Tisinci od roku 1963 a v Medzilaborciach aspoň od roku 1961 z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska. Naopak štatisticky významne nízky
bol zaznamenaný na Sliači, v Telgárte, v Poprade, v Košiciach
a aj v Milhostove.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári 2012
pohybovala od -5,0 °C v Plavči nad Popradom do +0,7 °C v
Telgárte.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola
-12,6 °C v Plavči nad Popradom až +0.6 °C v Telgárte.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od -3,9 °C v Liptovskom Hrádku do +1,0 °C v Telgárte.
Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 31 cm v Hurbanove až 56 cm v Kuchyni Nový Dvor, na strednom Slovensku 26 cm v Liesku až 75 cm
v Rimavskej Sobote a na východnom Slovensku 17 cm v Prešove až 78 cm v Švedlári.
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Koncom februára 2012 na teplejších miestach Slovenska
kvitla snežienka jarná, predlžovali sa jahňady liesky obyčajnej
a vŕby rakytovej (babuliatka), lieska obyčajná miestami začala
aj kvitnúť.
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac február 2012
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Synoptický prehľad za marec 2012
V prvý marcový deň 2012 sa nad západnou Európou, od
severného mora po západné Stredomorie sa nachádzala tlaková výš.
Dňa 2. marca 2012 po prednej strane tejto tlakovej výše postupoval cez Slovensko na juh studený front. V ďalších dňoch
sa tlaková výš presunula nad strednú Európu a Fínsko.
Dňa 8. marca 2012 tlaková výš v našom priestore zoslabla
a cez Slovensko sa presúval pomaly na východ oklúzny front,
ktorý sa neskôr rozpadol.
Dňa 10. marca 2012 zasahovala tlaková výš priestor od
Francúzska po Ukrajinu.
Dňa 11. marca 2012 v našom priestore tlaková výš zoslabla
a od severu postupoval na juh studený front.
Dňa 12. marca 2012 od severozápadu na juhovýchod postupoval teplý front a za ním sa tlaková výš od západu opäť
rozšírila až do strednej Európy.
Dňa 19. marca 2012 sa cez Slovensko presúvala na východ
brázda nízkeho tlaku vzduchu so studeným frontom a za ním
sa zasa rozšírila od západu tlaková výš.
Dňa 25. marca 2012 po prednej strane tejto tlakovej výše
postupoval cez územie Slovenska na juh studený front, tlak
vzduchu v tomto priestore sústavne klesal a 27. marca 2012
postupoval na juhovýchod okludujúci frontálny systém.
Dňa 29. marca 2012 bolo počasie nad našim územím už
jasne pod vplyvom tlakovej niže so stredom nad Bieloruskom
a následne postupoval cez Slovensko na juhovýchod studený
front a 31. marca 2012 frontálny systém.
Klimatologický prehľad
Mesiac marec 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +2,0
538

°C v Milhostove do +2,7 °C v Košiciach na letisku. Na krajnom juhozápade bol až silne nadnormálny od +3,5 °C v Bratislave na letisku do +3,8 °C v Bratislave na Kolibe, miestami
na severe, severovýchode a východe krajiny bol normálny od
+0,9 °C v Medzilaborciach do +1,9 °C v Stropkove - Tisinci.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +0,1 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +8,6 °C.
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná
teplota vzduchu v marci hodnoty od -8,0 °C na Lomnickom
štíte do -5,0 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských
polôh, namerali v Oravskej Lesnej -19,0 °C, dňa 7. marca
2012.
Najvyššie teplotné maximum v Hurbanove +23,3 °C, dňa
24. marca 2012. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 6. marca 2012 na -20,5 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnormálna: Piešťany -13 %, Hurbanovo -16 %, Oravská Lesná -12 %, Štrbské Pleso -22 %, Košice
-13 %, Stropkove - Tisinci -14 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v marci 2012 nadnormálna od 135 % na Lomnickom štíte do 191 % normálu na
Chopku.
Najsilnejšie nárazy vetra sa zaznamenali dňa 31. marca
2012, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 až 90
km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvedené
rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územiach Slovenska.
Mesiac marec 2012 bol na území Slovenska zrážkovo prevažne podnormálny až mimoriadne podnormálny a ojedinelé
až extrémne podnormálny. Medzi severozápadnými a juhový539

chodnými oblasťami Slovenska boli v marci 2012. podobne
ako vo februári 2012. Veľké rozdiely v mesačných úhrnoch
atmosférických zrážok. Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali
väčšinou od 0 mm do 67 mm v Skalitom, pričom v Tatrách to
bolo aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé
územie Slovenska dosiahol 11 mm, čo predstavuje 23 % normálu a deficit zrážok 36 mm. Na začiatku marca 2012 sa roztápali ešte na niektorých miestach zvyšky snehovej pokrývky
v nižších polohách, v stredných a vysokých horských polohách v priebehu marca topenie snehovej pokrývky prebiehalo
pomalšie. Na konci mesiaca marca 2012, pri citeľnom ochladení, sa snehová pokrývka prechodne vytvorila na niektorých
miestach aj v nižších polohách.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac marec roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení kategórie teplota vzduchu, slnečný svit a atmosférické zrážky.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká na väčšine územia, okrem severných polôh v
Čadci, Oravskej Lesnej, Lomnickom štíte a časti východného
Slovenska v Medzilaborciach a Kamenici nad Cirochou aspoň
od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska okrem Lomnického štítu, kde bola hodnota štatisticky nevýznamné nadpriemerná aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké na celom území Slovenska okrem Čadce a
Lomnického štítu, kde boli hodnoty štatisticky nevýznamné
nadpriemerné aspoň od roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký len v Bratislave a na ostatnom území
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Slovenska bol priemerný štatisticky nevýznamný, aspoň od
roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významné nízke hodnoty len v Hurbanove, v Telgárte, v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo rekordne vysoké štatisticky významné hodnoty takmer na celom Slovensku okrem Tisinca s pozorovaním až od roku 1963 aj Kamenici nad Cirochou, kde zaznamenali len tretie najdlhšie trvanie slnečného
svitu aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky rekordne nízky
na Sliači 1,9 mm, v Boľkovciach 0,0 mm a v Poprade 3,4 mm.
Na väčšine územia Slovenska bol štatisticky významne nízky.
Výnimku tvorili len severné oblasti Slovenska ako Čadca
a Oravská Lesná, Lomnický štít a na východe krajiny Tisinec
a Medzilaborce 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 marci pohybovala od 0,8 °C v Telgárte do 8,0 °C v Žihárci. Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -5,4 °C v Plavci nad
Popradom až 1,0 °C v Bratislave na Kolibe.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +0,3 °C v Plavci nad Popradom do +7,0 °C v Žihárci.
Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku
sa pohybovala od 0 cm v Kráľovej pri Senci do 60 cm v Trenčíne, na strednom Slovensku od 17 cm Liesku do 65 cm
v Dolnom Hričove, na východnom Slovensku od 8 cm v Orechovej do 75 cm vo Švedlári.
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Ozimné obilniny a repka ozimná prezimovali v dobrom
stave, ojedinelé na niektorých miestach, kde zle vzišli a boli
nekompletné, sa zaorali. Pšenica ozimná, ktorá neodnožila na
jeseň, odnožovala prevažne v druhej polovici marca, ostatné
odnožené porasty začali koncom marca lokálne na juhu západného Slovenska aj predlžovať listové pošvy. Repka ozimná
v poslednej marcovej pentáde začala miestami predlžovať byľ.
Od druhej dekády mesiaca sa začala sejba jačmeňa jarného,
tretiu dekádu začal aj vzchádzať. Na lucerne siatej sa vytvárali
prvé listy od konca druhého marcového týždňa. V druhej polovici marca sa začal siať hrach siaty, poslednú dekádu sa začali sadiť aj skoré odrody zemiakov.
Prevažne v druhej polovici marca na ovocných drevinách
pučali púčiky. V teplejších oblastiach Slovenska v tretej dekáde mesiaca začali kvitnúť marhule. Prevažne v poslednej pentáde marca bolo pozorované prúdenie štiav viniča hroznorodého.
Od začiatku mesiaca pokračovalo kvitnutie snežienky jarnej, liesky obyčajnej. Od konca prvej marcovej dekády na juhu začali kvitnúť vŕba rakytová a jelša lepkavá. V druhej polovici mesiaca začal kvitnúť podbeľ liečivý, drieň obyčajný a
v poslednej dekáde zlatovka previsnutá. Tretiu marcovú dekádu začalo kvitnúť záružlie močiarne, veternica hájna a púpava
lekárska. 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 2012 sa zaznamenávali prvé spevy
drozda plavého, prílety škovránka poľného, škorca lesklého a
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prvé znášky peľu včely medonosnej. V poslednej dekáde mesiaca prilietal bocian biely.
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac marec 2012
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Synoptický prehľad za apríl 2012
Dňa 1. apríla 2012 sa do strednej Európy od západu rozšíril
výbežok vyššieho tlaku vzduchu.
Dňa 2. apríla 2012 tlaková výš zoslabla a súčasne v poli
nízkeho tlaku vzduchu prúdil nad naše územie teplý a vlhký
vzduch od západu až juhozápadu.
V dňoch od 4. do 6. apríla 2012 počasie na Slovensku
ovplyvňovali viaceré frontálne rozhrania, za ktorými dňa
6. apríla 2012 prenikol nad naše územie studený, pôvodom arktický vzduch.
Dňa 9. apríla 2012 sa v studenom vzduchu od západu rozšíril do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý
ovplyvňoval počasie u nás aj v utorok 10. apríla 2012.
Od stredy 11. apríla 2012 ovplyvňovala počasie u nás od
západu brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane
prúdil do našej oblasti teplý a vlhký vzduch od juhozápadu.
Prechodne vo štvrtok 12. apríla 2012 v podružnej tlakovej
níži, prúdil na Slovensko chladnejší vzduch, v ktorom sa tvorili búrky na strednom a východnom Slovensku.
Od piatku 13. apríla 2012 sa nad Tyrrhenským morom začala prehlbovať tlaková níž, ktorá sa presúvala cez Jadran a
Balkán nad západnú Ukrajinu.
V pondelok 16. apríla 2012 po zadnej strane tejto tlakovej
niže začal prúdiť do našej oblasti od severovýchodu až severu
chladný vzduch.
Dňa 17. apríla 2012 sa v studenom vzduchu rozšírila od západu do strednej Európy tlaková výš, ktorá sa dňa 18. apríla
2012 presunula na severovýchod.
V ďalších dňoch mesiaca apríla 2012 bolo územie Slovenska pod vplyvom rozsiahlej brázdy nízkeho tlaku vzduchu, zasahujúcej z Britských ostrovov cez strednú Európu k Čiernemu moru.
544

V nej dňa 22. apríla 2012 postupoval cez strednú Európu na
východ nevýrazný studený front, za ktorým sa dňa 23. apríla
2012 od západu prechodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku
vzduchu.
Dňa 24. apríla 2012 postupovala cez strednú Európu od západu plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu.
V ďalších dňoch sa nad západnou Európou začala prehlbovať rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu. Súčasne sa nad
východnou Európou vytvorila tlaková výš a po jej zadnej strane začal do strednej Európy prúdiť veľmi teplý, suchý, pôvodom tropický vzduch, ktorého prílev pokračoval až do konca
mesiaca.
Klimatologický prehľad
Mesiac apríl 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné nadnormálny, s odchýlkami od +1,1 °C v Milhostove do
+2,0 °C v Boľkovciach.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
okrem vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +5,3 °C, najvyššia v Hurbanove +12,5 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci apríli 2012 hodnotu od -3,6 °C na Lomnickom štíte do -1,3 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských
polôh bolo zaznamenané v Oravskej Lesnej -10,9 °C, dňa
9. apríla 2012.
Absolútne najvyššie a najnižšie teplotné maximum bolo
namerané v Hurbanove +31,1 °C, dňa 30. apríla 2012. Na
Lomnickom štíte poklesla dňa 9. apríla 2012, keď teplota
vzduchu klesla na -19,6 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnormálna - Bratislava -8 %, Piešťany
-3 %, Hurbanovo -5 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač -3 %, Boľ545

kovce -9 %, Telgárt -4 %, Štrbské Pleso -3 %. Košice -5 %,
Stropkov - Tisinci -5 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v apríli 2012 nadnormálna a pohybovala sa v intervale od 110 % v Kamenici nad
Cirochou do 129 % v Bratislave na letisku mesačného normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané dňa 8. apríla
2012, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 až 90
km/h vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvedené
rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia
Slovenska.
Mesiac apríl 2012 bol na území Slovenska zrážkovo prevažne podnormálny až normálny, na strednom a východnom
Slovensku v niektorých regiónoch dokonca až tesne nadnormálny. Vo všeobecnosti v apríli 2012 atmosférické zrážky pribúdali od západu, kde na viacerých miestach nedosiahli ani 20
mm, smerom na východ, kde vo Vysokých Tatrách, v Nízkych
Tatrách a vo východnej časti Slovenského Rudohoria dosiahli
viac ako 80 mm. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre
celé územie Slovenska dosiahol 46 mm, čo predstavuje 84 %
normálu a deficit zrážok 9 mm. Vplyvom oteplenia na konci
apríla sa rýchlo topila snehová pokrývka v stredných horských
polohách, napríklad na Štrbskom Plese bola už 22. apríla 2012
iba nesúvislá snehová pokrývka. Postupne sa proces topenia
snehovej pokrývky urýchľoval aj vo vysokých horských polohách.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac apríl roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká takmer na celom území Slovenska z vybraných
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lokalít prezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska, okrem lokalít Bratislava - Koliba, Oravská Lesná a
Milhostov aspoň od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska, okrem
Chopku, kde bola hodnota tesne pod hranicou štatistickej významnosti aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahlo absolútne
rekordy na celom území Slovenska s výnimkou Chopku, Košíc a Milhostova, kde boli hodnoty druhé najvyššie aspoň od
roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký len na Sliači, v Poprade, v Medzilaborciach a aj v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne nízke hodnoty na väčšine územia Slovenska, okrem
letiska v Bratislave, Hurbanova a Boľkoviec aspoň od roku
1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty v lokalitách Bratislava, Piešťany, Hurbanovo,
Sliač a tiež na vysokohorskej stanici Lomnický štít aspoň od
roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky rekordne nízky
v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v Čadci a v Oravskej
Lesnej. Na ostatnom území bol podpriemerný, Štatisticky nevýznamný aspoň od roku 1961 z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerné mesačné hodnoty teploty pôdy v hĺbkach 5, 10 a
20 cm sa pohybovali od + 6,1 °C do +11,8 °C.
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Priemerná mesačná teplota pôdy dosiahla v hĺbke 50 cm
+6,1 °C až +10,0 °C. Denné maximá boli vo všetkých sledovaných hĺbkach zaznamenané 30. apríla 2012.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Pšenica ozimná na konci prvej dekády odnožovala na plochách, ktoré neboli ešte odnožené. Začiatok predlžovania listových pošiev sme zaznamenali od prvej pentády apríla 2012.
U raži a jačmeňa ozimného od druhej dekády apríla 2012.
Od poslednej dekády sa vytváralo na ozimných obilninách prvé kolienko, na konci mesiaca aj druhé kolienko. V stredných
a podhorských polohách boli oziminy na konci apríla vo fáze
predlžovania listových pošiev.
Repka ozimná od konca prvej dekády apríla bola vo fenologickej fáze predlžovania byle a v tretej dekáde mesiaca v
južných regiónoch začala kvitnúť.
Jačmeň jarný a ovos siaty sa ešte na začiatku apríla 2012
vysieval v severných okresoch Žilinského kraja. Tretí list u
jarných obilnín sa vytváral v druhej, v tretej dekáde apríla porasty jačmeňa jarného začali odnožovať.
Kukurica siata a slnečnica ročná sa vysievali od začiatku
prvej dekády apríla 2012 a vzchádzali na konci apríla 2012.
Pokračovala výsadba skorých zemiakov a od prvej dekády
mesiaca sa sadili aj neskoré odrody zemiakov. Skôr vysadené
zemiaky vzchádzali na konci apríla.
Repa kŕmna sa siala od druhej dekády, cukrová začiatkom
tretej dekády a vzchádzanie sa zaznamenali na konci mesiaca
apríla.
Počas mesiaca apríla pokračovala sejba maku a hrachu siateho. Od druhej dekády vzchádzali porasty maku a hrachu siateho vysiateho v marci.
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V mesiaci apríl sa zaznamenali prvé listy u ďateliny lúčnej
a lucerky siatej.
Od začiatku apríla pokračovalo na juhu Slovenska kvitnutie
marhúľ a broskýň. Marhule do konca prvej dekády plne kvitli.
V druhej pentáde apríla začali kvitnúť skoré čerešne, od začiatku druhej dekády aj neskoré čerešne, višne a slivky. Prvé
listy u kôstkovín sa zaznamenali na konci prvej dekády apríla.
Jadroviny zalistovali od začiatku apríla. Od polovice apríla
2012 od juhu k stredným polohám začali kvitnúť letné a jesenné odrody hrušiek a jabloní. Na viacerých lokalitách na juhu bolo kvitnutie ukončené v tretej dekáde mesiaca apríl.
V druhej dekáde na väčšine územia bol zaznamenaný začiatok kvitnutia ríbezle červenej a egreša. V tretej dekáde apríla začal kvitnúť orech kráľovský.
V polovici apríla začal pučať vinič hroznorodý a listy vytváral na konci tretej dekády apríla.
Od začiatku apríla pokračovalo pučanie listových púčikov
v stredných a podhorských polohách. Prvé listy sa na listnatých drevinách a krov začali vytvárať, postupne od juhu k severu, od konca prvej dekády mesiaca. Na juhu Slovenska boli
listnaté dreviny zalistené na začiatku tretej dekády a v stredných polohách na konci tretej dekády apríla. Od začiatku apríla ešte kvitla v podhorských a vyšších polohách lieska obyčajná, vŕba rakytová, jelša lepkavá a zlatovka previsnutá. Od prvej dekády apríla bol pozorovaný začiatok kvitnutia u hrabu
obyčajného, brezy previsnutej, od druhej dekády u hlohu obyčajného, jaseňa štíhleho, smrekovca opadavého a v tretej dekáde začali kvitnúť pagaštan konský, jarabina vtáčia, buk lesný a dub zimný s letným. Z krov kvitol v prvej dekáde drieň
obyčajný, trnka slivková a v tretej dekáde mesiaca orgován
obyčajný. Z bylín kvitlo v stredných a podhorských polohách
záružlie močiarne, veternica hájna. na konci apríla na juhu začala kvitnúť konvalinka voňavá.
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V apríli ešte do viacerých lokalít prilietali bociany biele.
V mesiaci apríl bolo hlavné obdobie príletu belorítky a lastovičky domovej, ktoré prilietali od prvej dekády. Hromadný
prílet sme zaznamenali v tretej dekáde mesiaca.
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac apríl 2012
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Synoptický prehľad za máj 2012
Na začiatku mesiaca mája 2012 sa nad strednou Európou
udržiavalo nevýrazné tlakové pole.
Dňa 3. mája 2012 v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu
postupoval cez naše územie studený front ďalej na severovýchod.
Od 5. mája 2012 sa nad karpatskou oblasťou udržiavalo pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu.
V noci zo 6. na 7. mája 2012 cez strednú Európu postupoval studený front ďalej na juhovýchod a za ním sa k nám od
západu rozširovala oblasť vyššieho tlaku vzduchu.
Dňa 8. mája 2012 od severu do Karpatskej oblasti zasahoval okraj tlakovej výše. Nasledujúce dni sa nad severným
Ruskom, Pobaltím, karpatskou oblasťou, Balkánom
a centrálnym Stredomorím nachádzala rozsiahla tlaková výš.
Po jej prednom okraji k nám od juhozápadu prúdil veľmi teplý
vzduch.
A preto v dňoch 11. a 12. mája 2012 boli na niektorých staniciach Slovenska prekonané rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu. Súčasne dňa 11. mája 2012 sa nad západnou Európou prehlbovala brázda nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojený studený front dňa 12. mája 2012 postúpil cez naše územie
ďalej na východ.
Za studeným frontom v chladnejšom vzduchu sa dňa
13. mája 2012 rozšíril do strednej Európy výbežok vyššieho
tlaku vzduchu od západu.
Od 14. do 16. mája 2012 sa nad strednou Európou nachádzala oblasť vyššieho tlaku vzduchu.
Dňa 16. mája 2012 cez naše územie postupoval studený
front ďalej na východ v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu.
Potom v dňoch 17. a 18. mája 2012 sa z Nemecka cez
strednú Európu presúvala tlaková výš ďalej na východ a nasledujúci deň po zadnej strane spomínanej tlakovej výše prúdil
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k nám vo vyšších vrstvách ovzdušia postupne veľmi teplý
vzduch.
Dňa 21. mája 2012 sa nad západnou Európou prehlbovala
tlaková níž a od juhozápadu na Slovensko prúdil teplý a vlhký
vzduch.
Nasledujúci deň sa tlaková níž presúvala zo západu cez naše územie ďalej na východ. Nasledujúce dni po zadnom okraji
tlakovej níže so stredom nad Balkánom k nám prúdil teplý a
vlhký vzduch netypicky od severovýchodu.
Dňa 24. mája 2012 po okraji tlakovej výše nad severnou
Európou postupoval cez územie Slovenska na juh studený
front. Za studeným frontom do karpatskej oblasti prúdil studený vzduch od severovýchodu po prednom okraji plošne rozsiahlej tlakovej výše, ktorá sa nachádzala nad severnou Európou.
Od 27. mája 2012 až do konca mesiaca sa nad strednou Európou udržiavalo nevýrazné tlakové pole.
Klimatologický prehľad
Mesiac máj 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné
nadnormálny, miestami normálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +0,9 °C v Poprade do +2,4 °C v Hurbanove a
Boľkovciach.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Oravskej
Lesnej +11,5 °C, najvyššia v Hurbanove +18,1 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota
vzduchu v máji 2012 hodnoty od + 0,2 °C na Lomnickom štíte
do + 4,0 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských polôh namerali v Oravskej Lesnej -4,0 °C, dňa 18. mája 2012.
najvyššie maximum v Hurbanove +32,6 °C, dňa 2. mája 2012.
Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa
13. mája 2012 na -10,4 °C.
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine územia podnormálna – Bratislava -10 %, Piešťany -9 %,
Hurbanovo -13 %, Oravská Lesná -11 %, Sliač -16 %, Boľkovce -16 %, Telgárt -12 %, Štrbské Pleso -8 %, Košice -8 %,
Stropkove - Tisinci -7 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v máji 2012 prevažne
nadnormálna v intervale od 117% v Milhostove do 173 % na
Chopku normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h sa vyskytli v dňoch 12. mája, 16. mája a tiež 17. mája
2012. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Mesiac máj 2012 bol na území Slovenska väčšinou zrážkovo podnormálny až normálny. Na niektorých miestach, kde sa
vyskytli výdatnejšie lejaky a na východnom Slovensku aj v
rozsiahlejších regiónoch, bol až zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od
7 do 8 mm v oblasti Tekova až do 120 mm v Siladiciach.
Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie
západného Slovenska dosiahol 46 mm, čo predstavuje 61 %
normálu a deficit 30 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac máj v roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká na celom území Slovenska z vybraných lokalít
reprezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska.
Najvýraznejšie sa to prejavilo na Sliači a v Boľkovciach aspoň
od roku 1961. Výnimku tvoril len Lomnický štít, ktorý bol
tesne pod prahom významnosti.
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska okrem Lomnického štítu, kde bola hodnota +0,1 °C pod hranicou štatistickej významnosti aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké na celom území Slovenska, najvýraznejšie na
Sliači a v Boľkovciach aspoň od roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký len v Bratislave, v Oravskej Lesnej, v
Telgárte, v Poprade a v Košiciach aspoň od roku 1961.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji 2012 pohybovala od +12,4 °C v Telgárte do 19,9 °C v Žihárci.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +6,0
°C v Plavci nad Popradom až +12,2 °C v Mochovciach.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +11,4 °C v Telgárte do +18,9 °C v Žihárci.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Pšenica ozimná pokračovala vo vyšších polohách v steblovaní, vo vytváraní prvého aj druhého kolienka, od konca prvej
májovej dekády dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného
listu, v nižších polohách od druhej dekády mája začala klasiť a
v druhej polovici mesiaca začala kvitnúť.
Jačmeň jarný pokračoval v predlžovaní listových pošiev a
začal steblovať, vytvárať prvé a druhé kolienka, od druhého
májového týždňa dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného
listu a poslednú dekádu mesiaca začal klasiť.
Repka ozimná vo vyšších polohách začiatkom mája ešte
plne kvitla.
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Repa cukrová pokračovala vo vytváraní prvých párov pravých listov, zapájala sa do riadkov, dekortizovala.
Neskôr sadené zemiaky vzchádzali, potom sa zapájali do
riadkov, koncom mája skôr sadené začali aj kvitnúť.
Pokračovalo vzchádzanie kukurice siatej a hrach siaty začal
kvitnúť od druhej pentády.
Od druhej dekády prebiehala prvá kosba lucemy siatej.
V poslednú májovú dekádu v Trenčíne na chmeli obyčajnom rástli zálistky.
V prvej májovej dekáde vo vyšších polohách ešte končilo
kvitnutie višní, hrušiek, jabloní a orecha kráľovského. Od
konca prvého májového týždňa sa na ovocných stromoch vytvárali nové púčiky. Od konca druhej májovej dekády dozrievali skoré odrody čerešní.
Vinič hroznorodý začal kvitnúť koncom mája, lokálne aj
skôr.
V prvej polovici mesiaca smrek obyčajný, jedľa biela a borovica lesná pokračovali vo vytváraní prvých májových výhonkov a kvitnutí. Od začiatku mája začal kvitnúť agát biely,
margaréta biela, od druhého týždňa ostružina malinová, ruža
šípová a baza čierna. V prvej dekáde pokračovalo kvitnutie
buka lesného, z bylín konvalinky voňavej, v prvej polovici
mesiaca duba letného i zimného, javora horského, hraba obyčajného, hlohu obyčajného, kvitla jarabina vtáčia. Na konci
mája začala kvitnúť lipa malolistá len ojedinelé.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Prvú májovú dekádu pokračoval ešte prílet belorítky a
miestami aj lastovičky domovej. V posledný týždeň v mesiaci
sa zaznamenával výskyt pásavky zemiakovej.
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac máj 2012
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Synoptický prehľad za jún 2012
Dňa 1. júna 2012 v brázde nízkeho tlaku vzduchu postupoval cez Slovensko na juhovýchod studený front. Za ním, po
okraji tlakovej níže so stredom nad Baltským morom, na Slovensko prúdil od severozápadu chladný morský vzduch.
Dňa 3. júna 2012 postupovala cez centrálnu Európu na východ podružná tlaková níž a ňou spojené zvlnené frontálne
rozhranie, ktoré ovplyvňovalo počasie nad Slovenskom aj
4. júna 2012.
Za ním dňa 5. júna 2012 sa v chladnejšom vzduchu od západu rozšírila tlaková výš, ktorá postupovala cez strednú Európu na východ.
V dňoch 6. júna a 7. júna 2012 medzi tlakovou nížou nad
Britskými ostrovmi a tlakovou výšou nad juhovýchodnou Európou prúdil od juhozápadu do strednej Európy veľmi teplý
vzduch.
V noci na 9. júna 2012 počasie v karpatskej oblasti začal
ovplyvňovať zvlnený studený front, ktorý dňa 9. júna 2012
veľmi pomaly postupoval cez naše územie ďalej na východ v
sprievode búrok, ojedinele sprevádzaných aj krupobitím.
V ďalších dňoch mesiaca počasie u nás ovplyvňovala nevýrazná oblasť nízkeho tlaku vzduchu nad strednou Európou, v
ktorej sa vytvárali čiary lability.
V dňoch 14. júna a 15. júna 2012 sa cez strednú Európu
presúvala na juhovýchod tlaková výš a po jej zadnej strane začal prúdiť nad naše územie teplý vzduch. Od 18. júna 2012 ho
vystriedal veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch, od juhozápadu.
V týchto dňoch boli nad našim územím prekonávané rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu.
V dňoch 21. júna a 22. júna 2012 postupovali cez strednú
Európu na severovýchod frontálne systémy, za ktorými sa ci557

teľne ochladilo. V chladnejšom vzduchu sa počas 23. a 24. júna 2012 do strednej Európy rozšírila tlaková výš od západu.
Po odsunutí vyššieho tlaku vzduchu cez vnútrozemie nad
východnú Európu sa dňa 28. júna 2012 zmenilo výškové prúdenie na juhozápadné a od 29. júna 2012 začal do karpatskej
oblasti prúdiť suchý a veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch
od juhozápadu.
Klimatologický prehľad
Mesiac jún 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné
silne nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od
+1,7 °C v Čadci do +2,9 °C v Bratislave na letisku.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu
mimo vysokých horských polôh bola pozorovaná v Telgárte
+14,9 °C, najvyššia v Hurbanove +21.4 °C.
Priemerná mesačná teplota vzduchu vo vysokých horských
polohách v mesiaci jún dosiahla hodnotu od +4,3 °C na Lomnickom štíte do +7.6 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských polôh namerali v Telgárte +3,5 °C, dňa 2. júna 2012.
Najvyššie teplotné maximum v Bratislave na letisku +36,0
°C, dňa 30. júna 2012. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 2. júna 2012 na -8,0 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa pohybovala
prevažne okolo normálu - Bratislava -5 %, Piešťany +1 %,
Hurbanovo -1 %, Oravská Lesná 0 %, Sliač -3 %, Boľkovce
-3 %, Telgárt 0 %, Štrbské Pleso + 5 %, Košice 0 %, Stropkov
- Tisinec + 3 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v júni 2012 prevažne
nadnormálna v intervale od 95 % na Lomnickom štíte do 138
% na Lomnickom štíte.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h boli pozorované dňa 6. júna 2012. Uvedené rýchlosti
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vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
V júni 2012 boli atmosférické zrážky na území Slovenska
veľmi nerovnomerne rozložené, na niektorých miestach, kde
sa vyskytli výdatnejšie búrkové lejaky viackrát po sebe, bol
zrážkovo nadnormálny, v niektorých oblastiach bol zrážkovo
normálny a tie regióny, ktoré búrkové lejaky nezasiahli, alebo
ich ovplyvnili iba čiastočne, mali júnové zrážky v tomto roku
podnormálne. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 16 mm v Pustých Uľanoch až do 211 mm
v Jovsi. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska
dosiahol 103 mm, čo predstavuje 120 % normálu a prebytok
17 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac jún roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká na celom území Slovenska z vybraných lokalít
prezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska,
čo sa najvýraznejšie prejavilo na Sliači, v Boľkovciach a v
Poprade aspoň od roku 1961. Výnimku tvoril len Lomnický
štít, ktorý bol tesne pod prahom významnosti.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska okrem Medzilaboriec, kde bola hodnota o +0,1 °C nižšia než je hranica
štatistickej významnosti aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké na celom území Slovenska, najvýraznejšie na
Sliači, kde hodnota +34,2 °C bola druhá najvyššia pre túto meteorologickú stanicu aspoň od roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska, najvýraznej559

šie v Oravskej Lesnej s nameranou hodnotou +9,4 °C aspoň
od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty v západnej časti nášho územia len
v Hurbanove, ale najmä na severe, čo sa najvýraznejšie prejavilo v Oravskej Lesnej so +4,2 °C, ako druhá najvyššia hodnota pre túto meteorologickú stanicu a na východe krajiny aspoň
od roku 1961. Naopak, štatisticky významne nízka hodnota
bola zaznamenaná v Bratislave na Kolibe +6,1 °C aspoň od
roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty len v Hurbanove 276,3 h, Oravskej Lesnej 185,0
h a Chopku 161,9 h z vybraného počtu meteorologických staníc na území Slovenska aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký v Piešťanoch piaty najvyšší úhrn pre túto meteorologickú
stanicu, v Oravskej Lesnej, na Chopku, v Tisinci od roku
1963, v Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou aspoň od
roku 1961. Naopak, v Bratislave na letisku bol štatisticky významne nízky 36.6 mm, vychádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska.
Agrometeorologický a fenologický prehľad Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni pohybovala
od +16,3 °C v Telgárte do +22,8 °C v Hurbanove.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +10,4
°C Plavci nad Popradom až +15,6 °C v Revúcej a Orechovej.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +15,1 °C v Telgárte do +21,6 °C v Žihárci.
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Začiatkom júna kvitla pšenica ozimná v chladnejších oblastiach, v teplejších oblastiach od druhej dekády mesiaca vstupovala do mliečnej zrelosti a od polovice júna začala vstupovať do žltej zrelosti.
Jačmeň jarný pokračoval v klasení hlavne ešte vo vyšších
polohách, v prvej polovici júna kvitol, od druhej dekády začal
vstupovať do mliečnej zrelosti, od polovice mesiaca aj do žltej
zrelosti.
Repka ozimná v južných oblastiach Slovenska od druhej
júnovej dekády vstupovala do žltej zrelosti.
V priebehu mesiaca pokračovalo kvitnutie zemiakov.
Kukurica siata tretiu júnovú dekádu lokálne začala klasiť a
aj kvitnúť.
Hrach siaty dosahoval zelenú až žltú zrelosť, slnečnica ročná butonizovala a poslednú júnovú dekádu začala kvitnúť.
V druhej polovici mesiaca prebiehala druhá kosba lucerny
siatej.
V prvej júnovej dekáde sa zberali skoré odrody čerešní. Od
konca prvej dekády dozrievali a zberali sa neskoré odrody čerešní, od druhej júnovej dekády dozrievali skoršie odrody višní a v druhej polovici mesiaca ríbezle. Tretiu júnovú dekádu
začali prevažne v južných oblastiach dozrievať skoršie odrody
marhúľ. Vinič hroznorodý pokračoval v kvitnutí prvé dve dekády a v druhej polovici mesiaca začal zavesovať strapce.
V priebehu júna kvitla lipa malolistá. V poslednej júnovej
dekáde začali dozrievať plody ostružiny malinovej.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V priebehu celého mesiaca sa zaznamenávali prvé a hromadné výskyty pásavky zemiakovej.
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac jún 2012
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Synoptický prehľad za júl 2012
Na začiatku mesiaca do karpatskej oblasti po zadnej strane
tlakovej výše so stredom nad Rumunskom a Ukrajinou od juhozápadu prúdil suchý a veľmi teplý, pôvodom tropický
vzduch. Na území Slovenska bolo preto mimoriadne teplo. Na
mnohých miestach boli v období od 1. do 6. júla 2012 prekonávané rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu.
Ešte aj v nasledujúcich dvoch dňoch boli štatistiky prepisované i keď na menšom počte meteorologických staníc.
Od 6. júla až do 11. júla 2012 sa v teplom vzduchu nad
strednou Európou udržiavalo nevýrazné tlakové pole, v ktorom sa dňa 9. júla 2012 nad Slovenskom rozpadávalo zvlnené
frontálne rozhranie.
Dňa 12. júla 2012 začal počasie u nás ovplyvňovať zvlnený
studený front, spojený s plytkou brázdou nízkeho tlaku vzduchu, postupujúcou cez strednú Európu smerom na východ.
Vďaka nemu a aj atmosférickým zrážkam, ktoré s ním boli
spojené, bolo dňa 13. júla 2012 na západnom a čiastočne i na
strednom Slovensku pomerne chladno. Napríklad v Bratislave
išlo o najchladnejší 13. júl od roku 1960.
V dňoch 14. a 15. júla 2012 karpatskou oblasťou postupoval ďalší zvlnený studený front, spojený s hlbšou brázdou nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa presúvala cez Dánsko a Baltské
more smerom na severovýchod.
V nasledujúci deň sa nad Slovensko od západu rozšíril výbežok tlakovej výše, no súčasne vo vyšších vrstvách ovzdušia
našou oblasťou od západu postupovala brázda nízkeho tlaku
vzduchu.
Dňa 17. júla 2012 počasie u nás ovplyvňoval nevýrazný
oklúzny front, ktorý postupoval Slovenskom ďalej na východ
až juhovýchod.
V ďalší deň sa nad karpatskou oblasťou udržiavalo nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu.
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Dňa 19. júla 2012 postupoval od západu v brázde nízkeho
tlaku vzduchu nad Slovensko studený front, pred ktorým k
nám od juhozápadu prechodne prúdil teplý vzduch. Za spomínaným frontom začal dňa 20. júla 2012 od severozápadu nad
naše územie po prednej strane tlakovej výše prenikať studený
vzduch.
V západnom prúdení nad Slovensko počas nasledujúceho
dňa 21. júla 212 postúpil ďalší zvlnený studený front, ktorý sa
22. júla 2012 nad Ukrajinou v relatívne vyššom tlaku vzduchu
rozpadával.
V dňoch 23. a 24. júla 2012 počasie na Slovensku ovplyvňovala tlaková výš. ktorá sa presúvala cez strednú Európu a
Bielorusko ďalej smerom na východ.
Od noci z 24. na 25. júla až do 26. júla 2012 bolo počasie u
nás pod vplyvom tlakovej níže vo vyšších vrstvách ovzdušia.
Jej stred sa postupne nachádzal nad severným Jadranom. Balkánom, aj nad Maďarskom. Okolo spomínanej tlakovej níže
nad naše územie od juhovýchodu prúdil teplý a vlhký vzduch.
V dňoch 27. a 28. júla 2012 sa nad strednou Európou rozprestieralo nevýrazné tlakové pole.
V noci na 29. júla 2012 začala v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu cez Slovensko smerom na východ postupovať čiara konvergencie sprevádzaná búrkami, no a neskôr popoludní
a v noci na 30. júla 2012 zvlnený studený front.
Za ním sa na Slovensko dňa 30. júla 2012 sa od západu
rozširoval výbežok tlakovej výše. ktorý počasie na Slovensku
ovplyvňoval aj počas posledného dňa v mesiaci.
Klimatologický prehľad
Mesiac júl 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné
silne až mimoriadne nadnormálny, s teplotnými odchýlkami
od +2,4 °C v Poprade a Čadci do +3,4 °C na Lomnickom štíte
a Kamenici nad Cirochou.
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Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte +16,7 °C, najvyššia v Hurbanove +23,1 °C.
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v júli od +6,8 °C na Lomnickom štíte
do +10.0 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých
horských polôh, v Oravskej Lesnej +3,4 °C, dňa 23. júla.
Najvyššie teplotné maximum namerali v Dudinciach a v
Boľkovciach +37,6 °C, dňa 1. a 2. júla. Na Lomnickom štíte
poklesla 23. júla 2012 minimálna teplota vzduchu na -3,3 °C.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine
územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Piešťany +1 %,
Oravská Lesná -4 %, Sliač -1 %; Boľkovce -2 %, Telgárt +1
%, Košice -5 %. Stropkov - Tísinec -2 %.
Suma trvania slnečného svitu v mesiaci júl na väčšine územia bola nadnor-málna v intervale od 96 % v Poprade do
271.9 % v Nitre normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h boli pozorované najmä 20. júla 2012. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
V mesiaci júl 2012 boli atmosférické zrážky na území Slovenska pomerne nerovnomerne rozložené a boli prevažne
normálne až nadnormálne. Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od približne 50 mm v oblasti úzkeho pásu pozdĺž strednej časti rieky Orava až do viac ako 250 mm v ojedinelých lokalitách západnej a strednej časti Slovenského Rudohoria.
Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie
Slovenska dosiahol 133 mm, čo predstavuje 148 % normálu a
prebytok 43 mm.
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Zaujímavosti mesiaca
Mesiac júl roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká na celom území Slovenska z vybraných lokalít
prezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska,
ktoré sa najvýraznejšie prejavilo v Medzilaborciach a v Milhostove aspoň od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké na celom území Slovenska najvýraznejšie v
Medzilaborciach s hodnotou +35,7 °C, ktorým bol prekonaný
rekord z roku 2007 pre túto meteorologickú stanicu, aspoň od
roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska, ktorým bol
prekonaný rekord v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v
Hurbanove, v Oravskej Lesnej a Medzilaborciach, aspoň od
roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty v západnej časti nášho územia a
východnej časti Slovenskej republiky, okrem meteorologickej
stanice Košice - letisko, naopak na severe a vo vyšších polohách boli hodnoty v medziach normálu aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky nevýznamné
hodnoty z vybraného počtu meteorologických staníc na území
Slovenska aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, na Sliači, v
Boľkovciach, v Telgárte, v Poprade, v Košiciach, v Medzilaborciach a tiež v Kamenici nad Cirochou, vychádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska.
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Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pódy
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli pohybovala
od 18.5 °C v Telgárte do +24,8 °C v Jaslovských Bohuniciach.
Minimálna mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +11,9
°C v Telgárte až +17,9 °C v Mochovciach.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +17,7 °C v Telgárte do +23,9 °C Rimavskej Sobote.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
Pšenica ozimná v nižších polohách na začiatku mesiaca bola v plnej zrelosti, zberala sa, jačmeň jarný dosahoval žltú zrelosť, druhú dekádu plnú zrelosť a začal sa zberať.
V prvej polovici júla sa zberala repka ozimná. Na skorších
odrodách zemiakov dochádzalo v priebehu mesiaca k všeobecnému žltnutiu a odumieraniu vňate, začali sa zberať.
U neskorších odrôd zemiakov dochádzalo k všeobecnému
žltnutiu a odumieraniu vňate od polovice júla.
Kukurica siata v prvej polovici mesiaca pokračovala v klasení, kvitla prvé dve dekády, na juhu Slovenska od polovice
júla začala vstupovať do mliečnej zrelosti.
V prvej polovici mesiaca hrach siaty dosahoval plnú zrelosť, zberal sa, slnečnica ročná pokračovala v kvitnutí.
Na niektorých miestach prebiehala ešte druhá kosba lucerny siatej, posledný júlový týždeň miestami aj tretia kosba.
Začiatkom júla pokračoval vo vyšších polohách ešte zber
neskorších odrôd čerešní, višní a ríbezlí. V prvej polovici mesiaca pokračovalo dozrievanie a zber marhúľ. Od druhej júlovej dekády dozrievali a zberali sa letné odrody jabĺk a hrušiek.
Koncom júla v teplejších oblastiach krajiny začali dozrievať
skoršie odrody sliviek. V druhej polovici júla skoršie odrody
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viniča hroznorodého začali vstupovať do fázy mäknutia bobúľ.
V nižších polohách územia v prvej júlovej dekáde pokračovalo dozrievanie a zber plodov ostružiny malinovej, vo vyšších polohách od druhej dekády mesiaca. Začiatkom druhého
júlového týždňa boli miestami zaznamenané na niektorých
druhoch lesných drevín jánske výhonky.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V podtatranskej kotline bol zaznamenaný prvý aj hromadný
výskyt pásavky zemiakovej v prvej pentáde júla.
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac júl 2012
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Synoptický prehľad za august 2012
Začiatok mesiaca bol v znamení tlakovej výše nad Pobaltím, po zadnej strane ktorej postupne do 6. augusta 2012 prúdil do strednej Európy veľmi teplý vzduch od juhozápadu.
Dňa 7. augusta 2012 postúpil do našej oblasti studený front,
ktorý sa tu rozpadával.
Za ním dňa 8. augusta 2012 na Slovensku v chladnejšom
vzduchu zasahoval okraj tlakovej výše od západu. Spomínaná
tlaková výš sa postupne do 16. augusta 2012 presúvala cez
Severné more a Škandináviu, a po jej zadnej strane opäť začalo prúdenie teplého vzduchu od juhozápadu. Súčasne v dňoch
13. a 14. augusta 2012 počasie vo východnej polovici Slovenska ovplyvňovala výšková tlaková níž nad Ukrajinou.
Vplyv tlakovej výše nad Škandináviou bol prerušený prechodom studeného frontu 16. augusta 2012, pričom za ním sa
opäť obnovil vplyv tlakovej výše, ktorej stred sa presúval cez
strednú Európu na východ a po jej zadnej strane v relatívne
vyššom tlaku vzduchu až do 26. augusta 2012 opäť prúdil do
strednej Európy veľmi teplý vzduch.
Tento prílev bol dňa 23. augusta 2012 prechodne prerušený
nevýrazným studeným frontom.
Dňa 26. augusta 2012 vrcholil príliv veľmi teplého, pôvodom saharského vzduchu, a bol ukončený prechodom výrazného zvlneného studeného frontu cez strednú Európu ďalej na
východ.
Za ním sa v chladnom vzduchu opäť obnovila tlaková výš
nad strednou a južnou Európou a pod jej vplyvom bola stredná
Európa do 31. augusta 2012, kedy sa do strednej Európy od
západu posunulo zvlnené frontálne rozhranie.
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Klimatologický prehľad
Mesiac august 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné silne až mimoriadne nadnormálny kladnými odchýlkami
od +1,3 °C v Čadci do +3,4 °C v Bratislave na Kolibe.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +15,3 °C a najvyššia v Bratislave na letisku
+22,6 °C.
Priemerná mesačná teplota vzduchu vo vysokých horských
polohách dosiahla v mesiaci auguste hodnoty od +5,9 °C na
Lomnickom štíte do +9,7 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských
polôh, namerali v Telgárte +1,0 °C, dňa 11. augusta 2012. Vo
vysokohorskom prostredí na Lomnickom štíte poklesla dňa
27. augusta 2012 minimálna teplota na -4,4 °C.
Absolútne najvyššie maximum namerali v Hurbanove
+37,6 °C, dňa 6. augusta 2012.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnormálna: Bratislava -12 %, Piešťany -8 %, Hurbanovo -14 %, Oravská Lesná -10 %, Sliač -14
%, Boľkovce -15 %, Telgárt -11 %. Štrbské Pleso -5 %, Košice -14 %, Stropkov - Tisinec -8 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci august na väčšine územia Slovenska nadnormálna v intervale od 117 % v
Kamenici n/Cirochou do 165 % na Chopku normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h sa vyskytli v dňoch 6. a 7. augusta 2012 a tiež pri
búrkach. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
V auguste 2012 atmosférické zrážky na území Slovenska
ubúdali vo všeobecnosti od severu smerom na juh. pričom boli
prevažne podnormálne až mimoriadne podnormálne, a v nie570

ktorých prípadoch až extrémne podnormálne. Mesačné úhrny
atmosférických zrážok boli namerané väčšinou od približne
niekoľkých desatín mm, hlavne na juhu stredného Slovenska,
do viac ako 80 mm v ojedinelých lokalitách Spiša. Priestorový
úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 21 mm, čo predstavuje 26 % normálu a deficit 60 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac august roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká na celom území Slovenska z vybraných lokalít
prezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska,
najvýraznejšie sa to prejavilo na Chopku a v Košiciach aspoň
od roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska, najvýraznejšie sa to prejavilo na Sliači a v Boľkovciach aspoň od roku
1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké na celom území Slovenska, najvýraznejšie na
Chopku s hodnotou +21,2 °C, prekonaný rekord z roku 1993
pre túto meteorologickú stanicu aspoň od roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na mnohých miestach Slovenska. Z vybraného zoznamu staníc to bolo v Bratislave na Kolibe a na
letisku, v Piešťanoch v Hurbanove, na Chopku, v Telgárte a na
Lomnickom štíte. v Košiciach, tiež v Medzilaborciach a aj v
Milhostove aspoň od roku 1961.
Štatisticky významne nízka mesačná hodnota bola zaznamenaná na meteorologickej stanici v Čadci +9,6 °C aspoň od
roku 1961.
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Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty len v Bratislave, kde minimálna
teplota vzduchu neklesla pod +11,1 °C na Kolibe pod +10,3
°C na letisku, aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významné hodnoty na celom území Slovenska z vybraného počtu meteorologických staníc na území Slovenska, okrem Kamenice nad Cirochou. kde bola hodnota tesne pod prahom citlivosti aspoň od
roku 1961. Rekordné trvanie slnečného svitu bolo zaznamenané na stanici Hurbanovo s hodnotou 343,2 h, a prekonalo tak
rok 2003.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne nízky na celom našom území vychádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska. Napríklad v Boľkovciach
spadlo len 3,2 mm atmosférických zrážok za celý mesiac, čím
bol prekonaný rekord z roku 1992.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste
pohybovala od +17,1 °C v Telgárte do +24,5 °C v Žihárci.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +10,7
°C v Telgárte až +17,6 °C v Bratislave na Kolibe.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +16,5 °C v Telgárte do +23,1 °C v Žihárci.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V prvej augustovej dekáde žatva hustosiatych obilnín pokračovala ešte vo vyšších polohách. V priebehu mesiaca pokračovalo všeobecné žltnutie a odumieranie vňate zemiakov a
v poslednej augustovej dekáde sa začali zberať ich neskoršie
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odrody. Kukurica siata (na zrno) od začiatku augusta vstupovala do mliečno-voskovej zrelosti, koncom mesiaca začala
vstupovať do plnej zrelosti. V druhej polovici mesiaca sa zberala kukurica na siláž. V poslednej augustovej dekáde slnečnica ročná začala vstupovať do plnej zrelosti. Repka ozimná sa
siala v druhej polovici augusta, na konci mesiaca miestami začala vzchádzať.
Chmeľ obyčajný sa zberal Trenčíne v druhej polovici augusta. V prvej polovici augusta pokračoval zber letných odrôd
jabĺk a hrušiek. V priebehu mesiaca dozrievali a zberali sa
slivky. Od konca druhej augustovej dekády začali dozrievať
jesenné odrody jabĺk a hrušiek. Vinič hroznorodý na začiatku
augusta bol vo fáze mäknutia bobúľ, v druhej polovici mesiaca
skoré odrody dosahovali zberovú zrelosť.
Od druhej augustovej dekády začali dozrievať plody drieňa obyčajného, bazy čiernej, v tretej dekáde plody hloha obyčajného a liesky obyčajnej, na konci augusta plody jarabiny
vtáčej. V auguste bolo zaznamenané na niektorých druhoch
lesných drevín letné žltnutie listov. Koncom augusta rozkvitala jesienka obyčajná, miestami aj skôr.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Od prvej augustovej dekády sa začali zoskupovať do kŕdľov lastovička domová a belorítka domová, v tretej dekáde začali aj odlietať. Bocian biely začal odlietať miestami už od
druhej dekády augusta.
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Synoptický prehľad za september 2012
Dňa 1. septembra 2012 sa nad západným Slovenskom rozpadával studený front. Za ním sa od západu rozšírila až do
5. septembra 2012 tlaková výš.
Nasledujúci deň 6. septembra 2012 prešiel cez naše územie
studený front za ktorým sa v chladnom vzduchu presúvala cez
strednú Európu tlaková výš.
Od 10. septembra 2012 sa presunul stred studeného frontu
nad Ukrajinu a na Slovensko sa obnovil prílev veľmi teplého
vzduchu.
V noci na 13. septembra 2012 postúpil nad západ Slovenskej republiky výrazný studený front, ktorý ešte dňa 14. septembra 2012 zotrvával nad stredným Slovenskom a rozpadával
sa. Za ním sa od západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Tlaková výš sa v nasledujúcich dňoch presúvala ďalej na
východ a k nám začal prúdiť opäť teplý vzduch.
V dňoch 19. a 20. septembra 2012 postupovala cez naše
územie ďalej na východ plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu
so studeným frontom. Od 21. do 22. septembra 2012 opäť postupovala cez strednú Európu tlaková výš ďalej na východ.
Dňa 23. septembra 2012 ovplyvnila počasie u nás plytká
brázda nízkeho tlaku vzduchu s nevýrazným frontom. Nad
Britskými ostrovmi sa postupne prehĺbila tlaková níž a po jej
prednej strane k nám v dňoch 24. až 26. septembra 2012 prúdil
teplý vzduch od juhozápadu.
V dňoch 27. a 28. septembra 2012 postupoval cez Slovensko na východ studený front. Za ním v pokračujúcom juhozápadnom prúdení počasie u nás ovplyvňovali jednotlivé frontálne vlny.
Klimatologický prehľad
Mesiac september 2012 bol na väčšine územia Slovenska
teplotné nadnormálny, miestami až silne nadnormálny, s tep575

lotnými odchýlkami od +0,8 °C v Čadci do +2,6 °C v Košiciach na letisku, na Lomnickom štíte +3,0 °C nad normálom.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +11,3 °C, najvyššia v Bratislave na letisku a v
Hurbanove +17,7 °C.
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v septembri od +4,2 °C na Lomnickom
štíte do +6,3 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum namerali okrem vysokých
horských polôh v Oravskej Lesnej -1,7 °C, dňa 21. septembra
2012.
Najvyššie teplotné maximum bolo namerané v Dudinciach
+33.4 °C, dňa 3. septembra 2012.
Najnižšie teplotne minimum vzduchu bolo namerané na
Lomnickom štíte -9,5 °C dňa 21. septembra 2012.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnormálna: Bratislava -10 %. Piešťany -7 %, Hurbanovo -7 %, Oravská Lesná -4 %, Sliač -7 %,
Boľkovce -10 %, Telgárt -4 %, Štrbské Pleso -3 %, Košice letisko -11 %, Stropkov - Tisínec -11 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v septembri 2012 nadnormálna v intervale od 94 % v Boľkovciach do 132 %
v Stropkove - Tisinci normálu.
Vzhľadom na prevládajúci anticyklonálny charakter počasia sme v septembri 2012 vysoké nárazy vetra na území Slovenska nepozorovali. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v
konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Mesiac september 2012 bol na území Slovenska väčšinou
zrážkovo normálny, no na menších územiach mohol byť aj
zrážkovo podnormálny a naopak. Na miestach, kde pršalo výdatnejšie, mohol byť zrážkovo nadnormálny.
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od necelých 20 mm, hlavne na Podunajskej nížine. Ale
viac ako 80 mm boli namerané, hlavne v Javorníkoch, v Kysuckých a Oravských Beskydách, v Malej a Veľkej Fatre, v
Nízkych a Vysokých Tatrách a ojedinelé aj v Slovenskom Rudohorí. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska
dosiahol 49 mm, čo predstavovalo 78 % normálu a deficit 14
mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac september roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká takmer na celom území Slovenska z vybraných
lokalít reprezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Boľkovciach a na
Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. V Čadci bola hodnota v
medziach normálu.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska. Najvýraznejšie sa to prejavilo na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké na celom území Slovenska, najvýraznejšie v
Telgárte s +27,4 °C a prekonaným rekordom z roku 1975 pre
túto meteorologickú stanicu, na Lomnickom štíte s +14,5 °C a
prekonaným rekordom z roku 2011, v Košiciach s teplotou
+33,0 °C a prekonaným rekordom z roku 2008, Medzilaborciach s teplotou +31,6 °C a prekonaným rekordom z roku
2008 a v Kamenici nad Cirochou s teplotou +31,6 °C a prekonaným rekordom z roku 2008 aspoň od roku 1961.
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Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký s výnimkou Čadce a Popradu takmer na
celom území Slovenska aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu sa dosiahli štatisticky
významne nízke hodnoty len v Hurbanove, na Chopku, v Košiciach a v Milhostove, aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významné
hodnoty len na niektorých územiach Slovenska z vybraného
počtu meteorologických staníc na Slovensku v Bratislave - letisko, na Lomnickom štíte a Tisinci od roku 1963 a v Milhostove aspoň od roku 1961.
Uhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne nízky len na Lomnickom štíte, v Poprade, v Tisinci od roku 1963
a v Medzilaborciach za predpokladu selekcie meteorologických staníc Slovenska.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v septembri 2012 sa pohybovala od +13,3 °C v Telgárte do +19,1 °C v
Jaslovských Bohuniciach.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola
+6,4 °C v Telgárte až +12,8 °C v Bratislave na Kolibe.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +13,3 °C v Telgárte do +19,3 °C v Dudinciach.
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných drevín a rastlín
V priebehu celého septembra 2012 pokračovala ešte sejba
repky ozimnej, vzchádzala (nerovnomerne) a skôr zasiata repka od druhej dekády vytvárala prvé páry pravých listov. Sejba
pšenice ozimnej začala v druhej polovici septembra, vzchá578

dzať začala v poslednej pentáde. V priebehu septembra pokračoval zber neskorších odrôd zemiakov, v tretej dekáde repa
cukrová dosahovala technickú zrelosť a začala sa zberať. Slnečnica ročná a kukurica siata (na zrno) od začiatku mesiaca
dosahovali plnú zrelosť a začali sa zberať a pokračoval zber aj
kukurice na siláž.
V prvej polovici septembra pokračoval miestami 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. Od konca druhej septembrovej dekády dozrievali plody orecha kráľovského. V druhej polovici mesiaca zimné odrody jabĺk a hrušiek
vstupovali do zberovej zrelosti. Všeobecné žltnutie a opadávanie listov z ovocných drevín bolo zaznamenané v tretej septembrovej dekáde.
V priebehu septembra pokračovalo dozrievanie plodov
drieňa obyčajného, bazy čiernej, hlohu a liesky obyčajnej a jarabiny vtáčej. Od začiatku mesiaca dozrievali plody aj javora
horského, slivky trnkovej, od konca prvého septembrového
týždňa plody lipy malolistej, jaseňa štíhleho, pagaštana konského, od konca druhej dekády plody ruže šípovej. Z bylín
pokračovalo kvitnutie jesienky obyčajnej. Od konca prvej septembrovej dekády dozrievali plody buka lesného, od druhej
dekády plody duba letného a zimného, tiež hraba obyčajného.
Od prvej dekády septembra začalo lístie na lesných drevinách
žltnúť a opadávať.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
V priebehu septembra pokračoval odlet bociana bieleho,
odlietali lastovičky a belorítky domové. Od druhej septembrovej dekády odlietal škovránok poľný prevažne z vyšších polôh. V poslednej dekáde mesiaca začal odlietať aj škorec lesklý.
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Synoptický prehľad za október 2012
V nevýraznom tlakovom poli ovplyvňovalo počasie na
Slovensku počas prvých dní mesiaca frontálne rozhranie, ktoré
sa nachádzalo nad Karpatmi.
V dňoch 3. a 4. októbra 2012 zasahoval nad územie Slovenska od juhu nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu.
Od 5. do 7. októbra 2012 postupovali cez naše územie smerom na východ až juhovýchod jednotlivé frontálne poruchy.
V dňoch 8. a 9. októbra 2012 sa nad strednou Európou nachádzala nevýrazná tlaková výš.
Za nevýrazným studeným frontom sa v dňoch 11. a 12. októbra 2012 nad územie Slovenska od západu rozšírila tlaková
výš.
Od 13. do 15. októbra 2012 na Slovenska prúdil od juhu po
zadnej strane tlakovej výše nad strednú Európu teplý vzduch a
16. októbra 2012 prešiel cez Slovensko od západu zvlnený
studený front.
Od 17. do 25. októbra 2012 sa nad Slovenskom nachádzal
vyšší tlak vzduchu, pričom postupne od juhu k nám začal prúdiť teplý vzduch.
Dňa 26. októbra 2012 prešiel po zadnej strane tlakovej niže
od severozápadu studený front a v ďalších dňoch až do 29. októbra 2012 bolo Slovensko pod vplyvom rozsiahlej oblasti
nízkeho tlaku vzduchu nad centrálnym Stredomorím, Balkánom a Ukrajinou.
V posledných dňoch mesiaca na Slovensko zasahovala od
juhu až juhovýchodu tlaková výš.
Klimatologický prehľad
Mesiac október 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné normálny s kladnými teplotnými odchýlkami od 0,0 °C
v Bratislave na Kolibe do +1,5 °C na Lomnickom štíte, až na
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ojedinelú mal nevýraznú zápornú odchýlku v Čadci, kde namerali -0,2 °C.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +5,9 °C,
Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu
bola zaznamenaná v Hurbanove +11,0 °C.
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v októbri hodnoty od -0,3 °C na Lomnickom štíte do +2,1 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých
horských polôh, v Oravskej Lesnej -6,2 °C, dňa 12. októbra
2012.
Absolútne teplotné minimum vo vysokohorskom prostredí
namerali Na Lomnickom štíte poklesla dňa 17.októbra 2012
minimálna teplota vzduchu na -13,8 °C.
Absolútne teplotné maximum namerali v Hurbanove
+26,7 °C, dňa 1. októbra 2012.
Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci október okolo
normálu v intervale od 79 % v Košiciach na letisku do 109 %
v Bratislave na letisku.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h boli pozorované v dňoch 7. októbra, 27. októbra a 28.
októbra 2012. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a
nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Mesiac október 2012 bol na území Slovenska väčšinou
zrážkovo nadnormálny, prípadne na niektorých miestach,
hlavne na západnom a východnom Slovensku, mohol byť aj
zrážkovo normálny.
Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne od necelých 30 mm na krajnom juhovýchode Východoslovenskej nížiny, do viac ako 200 mm hlavne v oblasti Po582

važského Inovca, Strážovských vrchov, Vtáčnika, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Priestorový úhrn
atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol
109 mm, čo predstavuje 179 % normálu a prebytok 48 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac október roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká len na Chopku a vo východnej časti Slovenska,
konkrétne v Košiciach. Tisinci a v Medzilaborciach aspoň od
roku 1961.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký len na Chopku a v Telgárte aspoň od roku 1961.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké na väčšine územia Slovenska, no najvýraznejšie na Chopku, s hodnotou +14,6 °C ako druhou najvyššou
hodnotou pripadajúcou na tento mesiac za sledované obdobie.
Na Lomnickom štíte to bola tretia najvyššia hodnota aspoň od
roku 1961. Tesne pod prahom štatistickej významnosti ostala
stanica Poprad. Štatisticky nevýznamné v hraniciach normálu
zostali Čadca, Boľkovce, Košice, Tisinec, Medzilaborce, Milhostov a Kamenica nad Cirochou.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký len v Boľkovciach, v Telgárte, v Tisinci
v Medzilaborciach aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatistickú
významnosť vysokými hodnotami v Piešťanoch, na Sliači, v
Boľkovciach a na východe Slovenska v Poprade, v Košiciach,
v Tisinci, v Medzilaborciach, v Milhostove, a v Kamenici nad
Cirochou aspoň od roku 1961.
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Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne nizke hodnoty z vybraného počtu meteorologických staníc na
území Slovenska iba v Košiciach 109.1 h aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký takmer na celom území Slovenska vychádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska. Výnimkou bol
Tisinec s pozorovaním od roku 1963 a Mílhostov s hodnotou
tesne pod prahom štatistickej významnosti.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri
pohybovala od +8,4 °C v Telgárte do +13,1 °C v Dudinciach.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola nameraná +1,4 °C v Kráľovej pri Senci až +7,2 °C v Dudinciach.
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +9,0 °C v Telgárte do +13,7 °C v Dudinciach.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne nízke hodnoty z vybraného počtu meteorologických staníc na
území Slovenska iba v Košiciach 109,1 h aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký takmer na celom území Slovenska vychádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska. Výnimkou bol
Tisinec s pozorovaním od roku 1963 a Mílhostov s hodnotou
tesne pod prahom štatistickej významnosti.
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Synoptický prehľad za november 2012
Nad Britskými ostrovmi a priľahlými moriami sa na začiatku mesiaca novembra 2012 nachádzala rozsiahla oblasť
nízkeho tlaku vzduchu, po prednej strane ktorej prúdil od juhu
až juhozápadu do karpatskej oblasti teplý vzduch.
Dňa 5. novembra 2012 postupoval cez Slovensko na východ studený front, spojený s tlakovou nížou presúvajúcou sa
cez Dánsko nad pobaltské krajiny. Za ním k nám od západu
prúdil chladnejší a vlhký vzduch.
Dňa 8. novembra 2012 v západnom výškovom prúdení cez
naše územie postúpil na východ teplý front, za ktorým k nám
od juhu zasahovala tlaková výš. Po jej okraji nad Slovensko
od juhozápadu prúdil teplejší vzduch.
Dňa 10. novembra 2012 sa spomínaná tlaková výš presúvala nad Ukrajinu a Bielorusko a po jej zadnej strane k nám začal od juhu vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdiť veľmi teplý,
pôvodom tropický vzduch.
Dňa 12. novembra 2012 postupoval cez strednú Európu
zvlnený studený front, spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou.
Za ním sa dňa 13. novembra 2012 od západu do vnútrozemia Európy presúvala tlaková výš.
V období od 13. do 25. novembra 2012 počasie na Slovensku ovplyvňovala spomínaná tlaková výš, ktorá sa postupne
presúvala ďalej smerom na východ. Jej stred sa v období
18. až 25. novembra 2012 nachádzal nad európskym Ruskom
a Kazachstanom.
Vo vyšších vrstvách ovzdušia na Slovensko od juhu pokračoval prílev teplého vzduchu. Vďaka tejto poveternostnej situácii pretrvával od 13. do 25. novembra 2012 na Slovensku inverzný charakter počasia, iba 23. novembra 2012 prechodne
prerušený zvlneným frontálnym rozhraním.
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Dňa 26. novembra 2012 sa nad západnou Európou prehlbovala brázda nízkeho tlaku vzduchu, po prednej strane ktorej
k nám od juhu až juhozápadu začal prúdiť teplý, a už aj vlhký
vzduch.
V spomínanej brázde sa v dňoch 27. až 28. novembra 2012
osamostatnila tlaková níž nad Baleárskymi ostrovmi a v závere mesiaca sa spolu s frontálnym systémom, s ňou spojeným,
presúvala cez Alpy smerom na severovýchod a ovplyvňovala
počasie aj na Slovensku.
Dňa 30. novembra 2012 sa za studeným frontom po zadnej
strane tlakovej níže so stredom nad Pobaltím začal prenikať od
severozápadu studený vzduch.
Klimatologický prehľad
Mesiac november 2012 bol na väčšine územia Slovenska
teplotné silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +2,3
°C v Milhostove do +3,9 °C na Lomnickom štíte.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte
+3,5 °C.
Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu
bola zaznamenaná v Hurbanove +7,7 °C.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu vo
vysokých horských polohách bola zaznamenaná od -1,3 °C na
Chopku do -2,7 °C na Lomnický štíte.
Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských
polôh, namerali v Lieseku -6,5 °C, dňa 15. novembra 2012.
Absolútne teplotné maximum namerali v Hurbanove
+20,0 °C, dňa 4. novembra 2012.
Absolútne teplotné minimum vzduchu namerali na Lomnickom štíte -13,6 °C, dňa 7. novembra 2012.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska okolo normálu s odchýlkami: Bratislava
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- letisko +3 %, Piešťany +3 %, Hurbanovo +1 %, Oravská
Lesná -4 %, Sliač +2 %, Boľkovce +5 %, Telgárt +6 %, Štrbské Pleso +6 %, Košice - letisko 0 %, Stropkov-Tisinec -2 %.
Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia Slovenska normálna od 72 % v Bratislave na Kolibe do 114 % v
Milhostove normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
90 km/h vo vysokých horských polohách aj vyššie boli pozorované v dňoch 10. a 11. novembra 2012. Uvedené rýchlosti
vetra boli iba orientačné a nemuseli zodpovedať maximálnym
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Klimatologický prehľad
Mesiac november 2012 bol na väčšine územia Slovenska
teplotné silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od
+2,3 °C v Milhostove do +3,9 °C na Lomnickom štíte.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte
+3,5 °C.
Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu
bola nameraná v Hurbanove +7,7 °C.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu vo
vysokých horských polohách dosiahla hodnoty od -1,3 °C na
Chopku do -2,7 °C na Lomnickom štíte.
Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských polôh, namerali v Lieseku -6,5 °C dňa 15. novembra.
Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských polôh namerali v Hurbanove +20,0 °C, dňa 4. novembra 2012.
Absolútne teplotné minimum vo vysokých horských polohách namerali -13.6 °C na Lomnickom štíte dňa 7. novembra
2012..
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska okolo normálu s odchýlkami: Bratislava
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- letisko +3 %, Piešťany +3 %, Hurbanovo +1 %, Oravská
Lesná -4 %, Sliač +2 %, Boľkovce +5 %, Telgárt +6 %, Štrbské Pleso +6 %, Košice - letisko 0 %, Stropkov - Tisinec -2 %.
Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia Slovenska normálna od 72 % v Bratislave, na Kolibe do 114 % v
Milhostove normálu.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
90 km/h vo vysokých horských polohách aj vyššie sa pozorovali v dňoch 10. a 11. novembra 2012. Uvedené rýchlosti vetra
boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Mesiac november 2012 bol na území Slovenska väčšinou
zrážkovo normálny. Na niektorých miestach stredného a východného Slovenska, mohol byť aj zrážkovo nadnormálny. Na
krajnom západe Slovenska sa mohli vyskytnúť regióny, kde
bol zrážkovo podnormálny.
Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne od približne 10 mm na krajnom severe Záhoria, do viac
ako 130 mm v Nízkych Tatrách a v Kremnických vrchoch.
Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie
Slovenska dosiahol 51 mm, čo predstavuje 82 % normálu a
deficit 11 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac november roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká na celom území Slovenska, najvýraznejšie sa to
prejavilo v Čadci, v Oravskej Lesnej a na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. Vo všetkých lokalitách to bola tretia najvyššia hodnota.
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska, čo sa najvýraznejšie prejavilo v Oravskej Lesnej a na Lomnickom štíte
aspoň od roku 1961. V oboch lokalitách to bola tretia najvyššia hodnota.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne vysoké len v Hurbanove a v Oravskej Lesnej aspoň od
roku 1961. Naopak, štatisticky významne nízke hodnoty boli
zaznamenané v Bratislave na Kolibe, na Sliači a v Košiciach.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na celom území Slovenska, okrem Milhostova, aspoň od roku 1961.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
významne vysoké hodnoty na celom území Slovenska, okrem
Čadce, aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne nízke hodnoty len v Bratislave na Kolibe, na Sliači a v Telgárte
aspoň od roku 1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne nízky len v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v Hurbanove a v
Oravskej Lesnej vychádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska. Na väčšine územia boli úhrny priemerné.
Agrometeorologický a fenologický prehľad
Teplota a premŕzanie pôdy
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novembri 2012 pohybovala od +5,6 °C v Liesku, Liptovskom Hrádku, Rimavskej Sobote do +8,3 °C v Dudinciach, Mochovciach.
Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola v novembri +0,5 °C v Turčianskych Tepliciach až +5,9 °C
v Bratislave na Kolibe.
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od +5,6 °C v Liptovskom Hrádku do +8,8 °C v Dudinciach a Mochovciach.
Najhlbšie premrznutie pôdy bolo namerané od 0 do 9 cm
vo Švedlári.
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac november 2012
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Synoptický prehľad za december 2012
Prvý decembrový deň v chladnom vzduchu od západu zasahoval do Karpatskej oblasti výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý veľmi rýchle zoslabol.
Dňa 2. decembra 2012 cez naše územie postupovalo ďalej
na východ zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou nad severným Nemeckom. Za frontálnym rozhraním sa od
juhozápadu prechodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.
V noci zo 4. na 5. decembra 2012 od západu postupoval
cez naše územie oklúzny front a v nasledujúcich dňoch sa
stredná Európa nachádzala v oblasti relatívne vyššieho tlaku
vzduchu.
V noci zo 6. na 7. decembra 2012 opäť od západu postupoval cez naše územie rozpadávajúci sa oklúzny front a za ním
opäť začal prechodne stúpať tlak vzduchu v Karpatskej oblasti.
V nasledujúcich dňoch počasie v strednej Európe čiastočne
ovplyvňovala tlaková níž nad Balkánom. Až do 11. decembra
2012 sa naše územie nachádzalo v oblasti nižšieho tlaku vzduchu.
Nasledujúci deň 12. decembra 2012 sa nad Rakúskom nachádzala tlaková výš a od severozápadu prúdil k nám studený,
pôvodom arktický vzduch.
Dňa 13. decembra 2012 sa tlaková výš z Alpskej oblasti
presúvala nad Balkán a po prednej strane hlbokej a rozsiahlej
tlakovej niže nad severozápadnou časťou Atlantického oceánu
k nám od juhozápadu vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdil teplejší a vlhký vzduch až do 17. decembra 2012.
Nasledujúce dni sa nad naším územím udržiavalo nevýrazné tlakové pole, len 18. a 22. decembra 2012 sa nad Slovenskom rozpadávalo zvlnené frontálne rozhranie.
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Dňa 23. decembra 2012 od západu postúpil do strednej Európy teplý front spojený s tlakovou nížou so stredom nad
Škótskom a za týmto frontom v nasledujúcich dňoch prúdil od
juhozápadu až západu teplý vzduch do Tatranskej oblasti až
do 25. decembra 2012.
V stredu 26. decembra 2012 cez naše územie postupoval
ďalej na východ studený front a za ním začal prúdiť chladnejší
vzduch.
Dňa 28. decembra 2012 cez strednú Európu postupoval studený front ďalej na východ a za ním k nám od západu postúpila tlaková výš, ktorá sa nasledujúce dni presúvala až nad Čiernomorskú oblasť.
Posledný deň v roku sa nad Slovenskom nachádzalo nevýrazné tlakové pole a vo vyšších vrstvách ovzdušia od západu k
nám prúdil teplejší vzduch.
Klimatologický prehľad
Mesiac december 2012 bol na väčšine územia Slovenska
teplotné normálny s teplotnými odchýlkami od -1,9 °C v Bolkovciach do +0,1 °C v Kamenici n/Cirochou.
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu,
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte
-4,7 °C, najvyššia v Hurbanove -0,5 °C.
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v decembri od -10,9 °C na Lomnickom
štíte do -8,2 °C na Chopku.
Absolútne teplotné minimum namerali v Oravskej Lesnej 22,8 °C, dňa 8. decembra 2012.
Absolútne teplotné maximum namerali na Štrbskom Plese
+11,4 °C, dňa 25. decembra 2012.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine územia Slovenska okolo normálu: Bratislava +4 %, Piešťany +2 %, Hurbanovo +2 %, Sliač +1 %, Boľkovce +5 %, Tel593

gárt +0 %, Štrbské Pleso -2 %, Košice -3 %, Stropkov - Tisinec -2 %.
Suma trvania slnečného svitu bola v decembri 2012 prevažne podnormálna v intervale od 42 % v Košiciach na letisku
do 76 % na Lomnickom štíte.
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až
80 km/h boli pozorované v dňoch 14. decembra 2012 a 15. decembra 2012. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a
nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.
Mesiac december 2012 bol na území Slovenska väčšinou
zrážkovo normálny a iba ojedinelé mohol byť aj zrážkovo
nadnormálny, resp. podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne od približne 10 mm na
niektorých miestach Spiša do viac ako 80 mm v najvyšších
polohách Malých Karpát a v oblasti Vtáčnika, Strážovských a
Kremnických vrchov. Priestorový úhrn atmosférických zrážok
pre celé územie Slovenska dosiahol 51 mm, čo predstavuje 96
% normálu a deficit 2 mm.
Zaujímavosti mesiaca
Mesiac december roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne nízka v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v Čadci, na
Sliači, v Boľkovciach, na Lomnickom štíte a v Poprade aspoň
od roku 1961. Na ostatných vybraných meteorologických staniciach boli hodnoty podpriemerné, štatisticky nevýznamné.
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne nízky v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove,
v Čadci, na Sliači, v Boľkovciach. na Lomnickom štíte a v
Poprade aspoň od roku 1961. Na ostatných vybraných meteo594

rologických staniciach boli hodnoty podpriemerné, štatisticky
nevýznamné.
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky významne nízke na väčšine územia Slovenska, najvýraznejšie sa
to prejavilo v Telgárte +3,4 °C, nameraná ako tretia najnižšia
hodnota aspoň od roku 1961, vo vysokohorských polohách bola naopak zaznamenaná významne vysoká hodnota na Chopku
s +5,8 °C a Lomnickom štíte s +2,6 °C. V oboch prípadoch to
bola deviata najvyššia hodnota aspoň od roku 1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne nízky v Čadci, na Sliači, v Boľkovciach a v Poprade aspoň od roku 1961. Na ostatných vybraných meteorologických staniciach boli hodnoty podpriemerné, štatisticky
nevýznamné.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
nevýznamné hodnoty na celom území Slovenska okrem Čadce
aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významnú
hodnotu z vybraného počtu staníc predovšetkým v Košiciach
16,6 h, ako štvrtá najnižšia hodnota na tejto meteorologickej
stanici v danom mesiaci a na Lomnickom štíte 76 h, ako piata
najnižšia hodnota. Menej významné umiestnenie prezentovali
stanice Boľkovce, Poprad i Milhostov a to aspoň od roku
1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký len v Košiciach 55,5 mm, desiata najvyššia hodnota, vychádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska aspoň od roku 1961. Štatisticky významne nízke hodnoty
boli zaznamenané v Čadci a v Oravskej Lesnej aspoň od roku
1961.
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne nízky v Čadci, na Sliači, v Boľkovciach a aj v
Poprade aspoň od roku 1961. Na ostatných vybraných meteo595

rologických staniciach boli hodnoty podpriemerné, štatisticky
nevýznamné.
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky
nevýznamné hodnoty na celom území Slovenska, okrem Čadce aspoň od roku 1961.
Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významnú
hodnotu z vybraného počtu staníc predovšetkým v Košiciach
16,6 h, ako štvrtá najnižšia hodnota na tejto meteorologickej
stanici v danom mesiaci a na Lomnickom štíte 76 h, ako piata
najnižšia hodnota, menej významné umiestnenie prezentovali
stanice Boľkovce, Poprad i Milhostov a to aspoň od roku
1961.
Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vysoký len v Košiciach 55,5 mm, ako desiata najvyššia hodnota,
vychádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska aspoň od roku 1961. Štatisticky významne nízke hodnoty sme zaznamenali v Čadci a v Oravskej Lesnej aspoň od
roku 1961.
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov
Významné neboli pozorované
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Zaujímavosti z histórie Mesta Trenčín
PhDr. Jana Karlíková: „Honosnú budovu Tatry
stavali len rok“
Pred 110 rokmi, v roku 1902, privítal nový hotel Tatra pod
hradom prvých plesajúcich hostí. Hneď od otvorenia sa zaradil
medzi najnoblesnejšie podniky v celej župe.
Myšlienkou stavby veľkolepého hotela sa syn veľkopodnikateľa s drevom a majiteľa bytčianskeho panstva barón Armin
Popper, prvý investor hotela, zaoberal na konci 19. storočia už
ako vlastník parcely a budov pod hradnou skalou, ktoré odkúpil od majiteľky panstva Iphigenie d´Harcourt. Hneď ako sa
mu podarilo začiatkom augusta roku 1900, po nekonečných
prieťahoch, získať stavebné povolenie, dal zbúrať staručký,
dožívajúci hostinec „K červenej hviezde“ a začal stavať.
Rozsiahlu dvojposchodovú budovu hotela a priľahlého nájomného domu už o rok, v novembri 1901 dokončili. Potvrdzujú to jedinečné dobové fotografie „Erszébet szálló“ v
zbierkach Trenčianskeho múzea, ale i letopočet na pravom nárožnom balkóne priečelia hotela. Je to jediná originálna pamiatka na prvého majiteľa, ktorá veríme, že zostane zachovaná. Armin Popper mal totiž dobrý zvyk, vždy označil letopočtom dostavby svojich domov, ktoré mu v župe patrili.
Mešťanosta Ernest Ucsnay spočiatku nechcel Arminovi
Popperovi povoliť licenciu na prevádzku hotela, kaviarne a
reštaurácie, dokonca pochyboval aj o stavebne náročnom projekte a jeho realizácii. Čoskoro však bol okolnosťami nútený
zmeniť mienku. Po získaní koncesie interiér hotela postupne
dokončovali tak, aby mohol vo februári 1902 privítať prvých
plesajúcich hostí. Hotel sa hneď od otvorenia zaradil medzi
najnoblesnejšie podniky v celej župe, stal sa strediskom boha598

tého spoločensko - kultúrneho vyžitia nielen miestnej aristokracie.
Prízemný hostinec postavený tesne pri skale bol historicky
zaujímavý priestor mimo mestských hradieb, na ktorom vyrástol dnešný hotel Tatra, bol jedným z najfrekventovanejších
miest v Trenčíne. Na základe plánov, vedút, starých máp, ktoré verne dopĺňa archívny materiál trenčianskeho panstva, uložený v archíve v Bytči, si vieme pomerne spoľahlivo vytvoriť
obraz o stredovekej zástavbe tejto lokality.
Od polovice 18. storočia na tomto mieste bola krčma s pivovarom, ktoré mali pred hornou bránou svoje stabilné
miesto.
V roku
1790 sa spomína
panská krčma K.
Baránka pred hornou mestskou bránou, ktorá po rozsiahlom mestskom
požiari ľahla popolom. O šesť rokov neskôr už pre hradných
pánov bol zakreslený nový hostinec, legenda k zaujímavému,
dosiaľ málo známemu plánu, ktorá bola písaná švabachom a
veľmi nečitateľná. Prízemný hostinec bol situovaný tesne k
hradnej skale, zadná stena samostatne stojaceho dvorového,
zrejme hospodárskeho traktu, sledovala líniu susedného župného domu.
Naznačená bola aj línia mestských hradieb i s ich prípadným zbúraním. V roku 1802 sa tento hostinec nazýval „Ad
stellam“ – „K hviezde“. Na plánoch z roku 1820 je už iná pôdorysná dispozícia, pretože hostinec prestavali na zájazdový,
keď v zadnom, rozšírenom trakte boli priestory pre vozy a
ustajnenie ťažného dobytka, v každej stajni boli zakreslené
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napájadlá. Krčma bola prízemná, trojkrídlová, jednotlivé krídla boli jednotraktové s aditívnym radením miestností. Podľa
inventára z roku 1856 sa v krčme nachádzali štyri hosťovské
izby, tanečná a biliardová sála, dve kuchyne, komora na potraviny a dve pivnice.
Hostinec sa nazýval „K červenej Hviezde“, konali sa v ňom
dokonca aj výstavy. Uvádza sa, že v jeho priestoroch ukázal
koncom 19. storočia Trenčanom svoje prvé kabinetné fotografie hradov Považia cisársko-kráľovský fotograf Max Stern. V
roku 1887 slúžili dve miestnosti hostinca poštovému úradu. Po
Ilešháziovcoch vlastnil trenčianske hradné panstvo Juraj Sina,
neskôr pripadlo jeho synovi Simonovi. V roku 1876 vlastnila
zájazdový hostinec so záhradou, maštalmi, blízkym majerom
pod hradom Iphigénia d´Harcourt, ktorý už stratil svoju produktívnu funkciu. Posledným majiteľom hostinca K červenej
hviezde bol barón Armin Popper.
www.sme.sk 03.01.2012
pomocná evidencia 06/01/2012
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PaedDr. Sylvia Maliariková: „Elizabeth v Trenčíne Znovuzrodenie hotela pod majestátnym hradom
Dominantou stredného Považia a mesta Trenčín je monumentálny Trenčiansky hrad. Tento slávny objekt a skala, na
ktorej sa vypína, sú historickým jadrom mesta. A práve na
tomto mieste, na priesečníku minulosti a súčasnosti, zašlej
slávy a aktuálnych trendov, strategicky zakomponovaný do
urbanistického celku na vstupe do starého mesta stojí hotel
Elizabeth.
Kam siaha jeho história?
Koncom 19. storočia stál na tom mieste hostinec „K červenej hviezde“ (Vörös Csillaghoz, Zum roten Stern). Slúžil ako
útulok pre obchodných cestujúcich, kde boli aj maštale a kočiareň. Mesto sa začalo postupne vyvíjať na priemyselnoobchodné centrum
Považia, rozmáhala
sa železničná doprava, začali vznikať menšie a väčšie firmy, stavali sa
mosty, kasárne, nemocnica
a starý
hostinec už nevyhovoval novým požiadavkám Nový investor barón Armin Popper ho dal zbúrať.
a na jeho mieste začal na prahu 20. storočia, vo februári 1900
stavať nový reprezentačný hotel a nájomný dom. Nová budova
bola projektovaná v tesnej blízkosti hradnej skaly, ktorá bola
ako súčasť hradných zrúcanín v tom čase majetkom grófky
Iphigénie d´Harcourt. Mestská rada jej nariadila, aby z bezpečnostných dôvodov dala opraviť deštruované a padajúce
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murivo delovej bašty ako aj hradnú skalu v rozsahu primeranom plánovanej novej stavbe.
Začiatky hotela
Hotel bol dokončený na jeseň roku 1901 a uvedený do prevádzky 1. januára 1902. Prvý nájomca Ján Martinschutz, 32ročný čašník z Budapešti, vybral pre hotel meno Elisabeth
(Erszebet Szalo) na
počesť cisárovnej Alžbety, manželky cisára Františka Jozefa I.
Hotel bol najelegantnejším zariadením
v Trenčianskej župe,
stal sa súčasťou spoločensko-kultúrneho
života a miestom stretávania sa miestnej smotánky. Od roku
1903 bol nájomcom Augustín Čermák, ktorý zveľadil hotelové
služby. Konali sa tu pravidelné tanečné zábavy, plesy, karnevaly, koncerty, kongresy, rôzne oslavy, ale aj zasadania mestského zastupiteľstva a valné zhromaždenia mnohých trenčianskych spolkov.
Na pozvanie baróna Poppera v hoteli vystupovali domáci
a zahraniční umelci, operní speváci, husľoví virtuózi, viedenská a budapeštianska
filharmónia. V roku
1907 vynovil nájomca
interiér hotela, plynové osvetlenie bolo nahradené elektrickým,
na vetranie boli zabudované elektromotory. Popper sa vášnivo
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venoval hazardným hrám. V hoteli dal vybudovať kasíno podľa vzoru francúzskych nočných klubov. Táto vášeň sa však
stala barónovi osudnou. Pre dlhy a finančné machinácie v roku
1910 žiadala Ružomberská úverová banka firmy Hütter
a Schwartz uvalenie nútenej správy na jeho majetok. Na verejnej dražbe 15.9.1910 predali päť z ôsmich domov, ktoré
Popper vlastnil v Trenčíne. Hotel Elizabeth vydražil za
423 501 korún jeho svokor dvorný rytier Samuel Hahn.
Ďalšie historické etapy hotela
Aj po predaji hotela ešte do roku 1911 obetavý Augustín
Čermák organizoval práce na modernizácii hotela. Vykonali
sa rozsiahle interiérové úpravy, rekonštruovala sa kaviareň,
vybudovala sa kartárska miestnosť, biliardová sála s americkými stolmi, vymenil sa nábytok za nový v štýle biedermayer.
Hotel bol napojený na mestskú kanalizáciu a aj na vodovod,
ktorý sa vtedy v Trenčíne budoval. Ďalší nájomca bol viedenský hotelier, pôvodom Poliak Franc J. Czyzewicz. Hotel Elizabeth – Alžbeta prežíval počas jeho pôsobenia doslova renesanciu. Prichádzali tam účinkovať známe hudobné telesá
a hrala sa tu kvalitná vážna hudba.
Počas prvej svetovej vojny začal hotel chátrať. Od apríla
1916 patril dedičke barónke Hermíne Popperovej – dcére rytiera Hahna a bývalej manželke baróna Poppera. V Trenčíne
sa zdržiavala veľmi
málo a hotel prenajímala na skladové
účely, začas tam
bola pošta a napokon v ňom ubytovala vojakov, ktorí
ho zničili. Takto
hotel prežil koniec
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vojny a zánik Rakúsko-uhorskej monarchie. Zničený a zadlžený ho v októbri 1919 odkúpila Tatra banka, účastinná spoločnosť v Martine za 1 200 000 korún. V októbri 1921 sa zmenil
názov hotela na Tatra.
Zdevastovanú a zanedbanú budovu rekonštruovala Považská stavebná spoločnosť z Trenčína. Objekt bol daný do prevádzky dňa 1. februára 1922. Vedúci hotela V. Herclík musel
pre zlé riadenie a veľké manko odísť a na jeho miesto nastúpil
skúsený hotelier Ján Franek, ktorý vrátil hotelu predvojnovú
vysokú európsku úroveň. Do hotela sa vrátil aj kultúrny život,
účinkovala v ňom činohra i opera SND z Bratislavy a ND
z Prahy. Veľmi obľúbenými sa stali od roku 1936 tzv. literárne
štvrtky, kde účinkovali známe osobnosti ako Emil Boleslav
Lukáč, Laco Novomeský, Ján Smrek, Milo Urban, Rudolf
Fábry a ďalší.
Ďalšie obdobie nastalo po prevzatí hotela Slovenskou hotelovou účastinnou spoločnosťou Trenčín, ktorá centralizovala
kapitál hotelov Tatra Trenčín, Carlton Bratislava a ďalších
s rozhodujúcim postavením Tatra banky. Boli vykonané rôzne
úpravy pod vedením riaditeľa Karola Baxu. Hotel mal v tom
čase 85 izieb so 166 lôžkami. V rokoch 1959 – 60 bol vedúcim hotela Pavol Kolečáni a po ňom takmer 30 rokov Jozef
Ježík, ktorý mal povesť vynikajúceho hoteliera.
Od 3. januára 1987 bol hotel zatvorený z dôvodu generálnej
opravy. Po nej dňa 15. decembra 1991 prešiel hotel Tatra do
majetku Mesta Trenčín. Od decembra 1992 hotel prevádzkovala slovensko-kanadská hotelová spoločnosť Atlific s.r.o.
a dňom 26. marca 1994 sa obnovila prevádzka v zrenovovanom hoteli. Riaditeľkou bola Jana Cornelius z Kanady a od
roku 1997 bol riaditeľom Ing. Pavol Kašuba.
V roku 2006 sa stala vlastníkom hotela slovenská spoločnosť Synot Gastro Slovakia s.r.o. V roku 2010 sa začala rozsiahla rekonštrukcia, prestavba a prístavba nových resp. staro604

nových prevádzok zodpovedajúcich nárokom hostí hotelovej
kategórie so štyrmi hviezdičkami. Toto všetko bolo možné len
vďaka investícii vo výške 13 mil. eúr, do ktorých významnou
čiastkou takmer 3,9 mil. eúr prispela aj Európska únia.
Všetky architektonické riešenia rešpektujú pôvodný secesný ráz stavby. Z pohľadu histórie je veľmi zaujímavý fakt, že
na hradnej skale je vytesaný nápis v latinčine z roku 179. Je
hmotným dokladom toho, že v tomto roku detašované oddiely
2. légie pomocnej (2 legio Adiutrix) z posádky v Aquincu
(dnešnej Budapešti) sa dostali údolím Váhu až k Laugariciu,
dnešnému Trenčínu, kde prezimovali. Tento nápis predstavuje
najvýznamnejšiu rímsku epigrafickú pamiatku na území Slovenska, ale aj v strednej Európe na sever od Dunaja, zachovanú in situ. Nápis je možné vidieť len z hotela. Túto možnosť
zachovali aj pri poslednej rekonštrukcii. Hostia sa môžu tešiť
na reštauráciu Elizabeth, novovybudované Rímske kúpele –
Caraculla Spa, kaviareň Sissi, bar, herňu – Casino Monte Carlo, ultra moderné izby a priestory vhodné nielen na pracovné
stretnutia a konferencie, ale aj na usporiadanie svadieb, plesov
a iných spoločenských a rodinných akcií. Nové vedenie hotela
má ambíciu priniesť do centra mesta Trenčín znovu dávku príjemného komfortu, kvalitnej gastronómie, elegancie a luxusu.
Takmer po dvojročnej nútenej prestávke hotela vyplnenej
rekonštrukciou
sa
bývalý hotel Tatra
vrátil k svojmu pôvodnému
názvu
„Elizabeth“. Stavba
pochádzajúca z roku
1901 mala vo svojom názve od počiatku meno obľúbenej rakúskej cisáhotel Elizabeth dostal aj novú fasádu
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rovnej Sissi (Elizabeth Bavorskej). Meno Elizabeth bolo
v maďarčine. Prvý nájomca pomenoval hotel Elizabeth Szalo.
Už v tomto období však bol hotel vyhľadávaným miestom na
usporiadanie plesov, karnevalov, koncertov či kongresov.
Tento názov si hotel ponechal do roku 1920, keď nový vlastník ho premenoval na hotel Tatra. Investícia vložená do rekonštrukcie súčasného prevádzkovateľa Synot Gastro Slovakia bola viac ako 15 miliónov eúr, z toho 3,9 milióna eúr poskytla Európska únia. Kapacita hotela sa zvýšila
rekonštrukciou na 75
izieb. Pribudlo aj
niekoľko rokovacích
salónikov,
vrátane
VIP klubu v podkroví hotela a moderné
wellnes centrum Caraccala Spa. Najväčšia kongresová sála
v prízemných častiach hotela bolo zriadené moderné wellnes centrum
pojme až 200 ľudí.
Po rekonštrukcii bola rozšírená prístupnosť rímskeho nápisu
z roku 179 o jeho zvonku. Pôvodná kaviareň Sissi v pôvodnom secesnom štýle ponúka konzumentom domáce zákusky
a chuťovky rakúsko-uhorskej kuchyne. Reštaurácia Elizabeth
ponúka mediteránsku kuchyňu pod vedením kuchárov Mariána Breznického a Gioacchino Cacciatoreho z Talianska. Gastronomické služby ešte dopĺňajú bar Monte Carlo a Lobby bar.
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Po trase bývalej horskej železničky budú jazdiť
cyklisti
V roku 2012 uplynulo 100 rokov od začiatku výstavby horskej železnice zo Selca až do Trenčína. Zanikla síce už pred
takmer štvrťstoročím, no do budúcnosti sa ráta s tým, že sa
zmení na cyklotrasu.
Podľa starostu obce Selec MVDr. Stanislava Svatíka železnica slúžila na zvážanie dreva zo Selca cez Trenčianske
Stankovce, Trenčiansku Turnú, Mníchovu Lehotu a Soblahov
až do mestskej časti Trenčín – Kubra, kde bola píla.
Výstavba sa začala v roku 1912 a už v roku 1914 pred začiatkom prvej svetovej vojny bolo denne odosielaných do
Trenčína štyridsať vagónov dreva. V jednotlivých chotároch
trasa viedla i pozemkami bývalých urbárnikov. Potvrdzuje to
záznam, podľa ktorého spoločnosť dala za záber plochy pre
železničnú trať bývalým urbárnikom v Trenčianskej Turnej
ako náhradu päťnásobnú plochu. Pri stavbe vypomáhali domáci obyvatelia a neskôr pri ťažbe využívali vojnových zajatcov,
uvádza sa v archívnych materiáloch.
Dômyselná konštrukcia viac ako 30-kilometrovej trate zabezpečovala dovoz dreva na pílu do Trenčína viac-menej samospádom. Na trase vybudovali niekoľko mostov, niektoré
úseky trate sa zachovali dodnes. „Dopravu zabezpečovali štyri
lokomotívy, z ktorých jedna ešte existuje - v múzeu v Pribiline. V katastri Selca je dodnes torzo trate s viaduktom,“ doplnil
MVDr. Stanislav Svatík. Obec Selec chce podľa neho nadviazať na tradíciu železničky a už dnes je na svete štúdia, ktorá
počíta s vybudovaním cyklotrasy po bývalej trati. Spájala by,
rovnako, ako pred storočím, Selec s Trenčínom. Chuť nechýba, chýbajú len finančné prostriedky.
www.sme.sk 20.03.2011
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Richard Ščepko: „Železnica v Trenčíne“
Mesto Trenčín čaká v najbližších rokoch modernizácia železničnej trate. S postupujúcou koridorizáciou trate bude cez
rieku Váh vybudovaný nový železničný most. Táto, dnes už
dvojkoľajová elektrifikovaná trať Železníc Slovenskej republiky č. 120, tvorí nosnú časť železničnej siete v úseku Bratislava - Žilina do Košíc. Niekoľkými fotografiami staršieho dáta sa približuje táto významná dopravná tepna, prechádzajúcu
úsekom cez mesto Trenčín.
V sedemdesiatych rokoch 19. storočia vzniklo v Rakúsko Uhorsku priaznivé spoločenské klíma na prepojenie Budapešti
a Bratislavy so Žilinou na Košicko - bohumínsku železnicu.
Na úsek (Šoproň - Bratislava - Trenčín - Žilina s odbočkou z
Trnavy do Břeclavy) získala povolenie spoločnosť Považská
železnica. To si v roku 1873 vyžiadalo ukončenie konskej železnice na trati Bratislava - Trnava. Bola nahradená od 1. mája
1873 parnými lokomotívami. Dňa 1. februára 1874 bol sprevádzkovaný úsek Rača - Vajnory, kde sa spoločnosť prepojila
s traťou Rakúskej spoločnosti štátnej železnice. Pre finančné
problémy bolo ďalšie budovanie pozastavené. V júni 1876
spoločnosť dokončila trať Trnava - Nové Mesto nad Váhom
o dĺžke 52 km a 1. mája 1878 trať sa predĺžila z Nového Mesta
nad Váhom do Trenčína o dĺžke 24 km. Trať končila v mestskej časti Trenčína v Istebníku (dnešné Zlatovce). Na prepojenie severnej trasy do Žiliny zostávalo 79 km. Práce sa pre nedostatok financií zastavili. Keď v decembri 1882 železnica
prešla pod novovytvorenú Rakúsko - uhorskú spoločnosť štátnej železnice, tak vďaka získanej koncesii na stavbu trate
Trenčín - Žilina uviedla túto trať do prevádzky 1. novembra
1883. Týmto dokončeným úsekom vytvorila Rakúsko - uhorská monarchia základnú železničnú sieť na území Slovenska.
Za pozornosť stojí aj fakt, že v období 1869 až 1873 bolo na
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území Slovenska vytvorených 888 km tratí aj napriek členitosti krajiny. Je zaujímavé porovnať tempo prác v 19. a s modernizáciou v 21. storočí. Priority Viedne a Budapešti v oblasti
železníc boli evidentné.

Pôvodná železničná stanica stála na okraji mestského parku.
Táto fotografia bola zverejnená v knihe Jána Hanušina „Trenčín
na starých pohľadniciach“ z roku 1899
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Nárast dopravy si vyžiadal nie len zdvojkoľajenie trate, ale aj symetrickú dostavbu k pôvodnej budove. Pribudlo aj zastrešené nástupisko. Pohľad z roku 1914. (archív ŽSR-MDC)

Fotografia zachytávajúca novopostavenú železničnú stanicu
Trencsén Alsóváros (Trenčín predmestie)., ktorá bola slávnostne
otvorená 18. augusta 1901.
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Železničná stanica Istebník pri Trenčíne (dnešné Zlatovce).
Práve tu do 1. novembra 1883, končila trať č. 120 z Bratislavy. Po
tomto dátume už vlaky prechádzali cez novopostavený železničný
most a zastavovali na železničnej stanici Trencsén. Fotografia z
roka 1918. (Zdroj: archív ŽSR-MDC).

V roku 1944 bola v Trenčíne postavená nová, moderná železničná stanica,
kde bol vybudovaný podchod k jednotlivým nástupiskám. (archív ŽSR-MDC)
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Práce na budovaní koľajiska. (archív ŽSR-MDC)

Pravdepodobne obhliadka kompetentných pri odovzdaní trate a
stanice do užívania. Rok 1944. (archív ŽSR-MDC)
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Dokončovacie práce na prekládke trate. Dnes je v týchto miestach Park M. R. Štefánika. (archív ŽSR-MDC)

Pomerne unikátna fotografia z Trenčianskeho hradu zachytávajúca novovybudovanú trať so stanicou a začiatok zástavby Hodžovej ulice. (archív ŽSR-MDC)
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Richard Ščepko: „Železničný most v Trenčíne“
Na trati prechádzajúcej cez Trenčín sa v roku 1883
vybudoval železničný most. Istý čas sa uvažovalo aj o
nevybudovaní mosta, keďže rieka Váh predstavovala
vážnu prekážku. Alternatíva sa črtala na pravej strane
cez Zamarovce. Nakoniec zo zámeru zišlo. To, prečo sa
tak nestalo sa zistiť nepodarilo. Začalo sa teda s budovaním mosta. Stavba mosta bola zverená stavebnému
podniku Hügel, Sager a spol. Konštrukcia mosta bola
oceľová, priehradová, poloparabolická. Celkové rozpätie mosta bolo 4 x 60,20 m. V roku 1907 bola vybudovaná druhá koľaj, čo si vyžadovalo „zdvojenie“ mosta.
Ten bol rovnakej konštrukcie a dokonca vybudovaný na
spoločných oporách a podperách.

Železničný most v Trenčíne. Výstavba mosta trvala 10 mesiacov. Most mal štyri oblúky s rozpätím 60 m. Konštrukciu dodala
viedenská firma Milde & comp. Fotografia je z roku 1905. (vydavateľ Gansel)
614

Železničný most cez Váh pri Trenčíne počas stavby železnice
Trenčín - Žilina. Rok 1883. (zdroj: www.mdc.sk

Železničné mosty pred ll. svetovou vojnou. (Zdroj: zeleznica.railnet.sk, zbierka Martina Entnera)
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Poškodenie mostov koncom 2. svetovej vojny
Koncom 2. svetovej vojny boli poškodené opory i čiastočne
posledný pilier obidvoch mostov. Výbuch leteckých bômb
spôsobil, že oceľové konštrukcie sa vo všetkých poliach zrútili
do riečiska. Okrem toho sa vysunuli z osy mosta a naklonili sa
naprieč. Práce na rekonštrukcii začali koncom mája 1945. Stavebné práce boli zadané firme Tatra, rozobratie a oprava oceľových konštrukcii mostárni Vítkovických železiarní. Najskôr
bol provizórne opravený a do zjazdného stavu uvedený most v
ľavej koľaji. Konštrukcia mosta bola zdvihnutá hydraulickými
zdvihákmi. Porušené časti oceľovej konštrukcie boli zosilnené
drevenými trámcami. Potom boli vymurované opory a zničená
časť prvého poľa nahradená oceľovým provizóriom. Zaťažkávacia skúška sa uskutočnila 14.8.1945. Stará, slabšia konštrukcia
pravého
mosta sa
nehodila k
oprave.
Rozhodnuté bolo,
že
konštrukcia
bude
zdvihnutá,
rozrezaná
a odstránená a do koľaje sa vloží nová konštrukcia. Novú konštrukciu
postavila mostáreň Vítkovice v 1946 a dodnes sa nachádza v
koľaji č. 1. Takto vyzerali mosty tesne po druhej svetovej vojne.
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Obraz toho, čo zanechala ustupujúca nemecká armáda. Zničený
eliptycký železničný most cez rieku Váh. Pohľad v osi koľaje do
zničenej konštrukcie. Rok 1945. (archív ŽSR - MDC)

Výstavba nového mosta po vojne. (archív ŽSR - MDC)
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Nový most v km 122,914
Staršia konštrukcia v ľavej koľaji už v 60-tych rokoch nevyhovovala únosnosťou, priestorovo ani technickým
stavom, pre ktorý
sa musela obmedziť rýchlosť dopravy na moste.
Preto sa v 1966 začala
projektová
príprava komplexnej rekonštrukcie
mosta v koľaji č.2. Tvar novej konštrukcie sa musel prispôsobiť konštrukcii v prvej koľaji a vyhovieť budúcej elektrifikácii
trate Bratislava - Púchov. Prípravné práce na rekonštrukcii začali v roku 1982.
Hrubé práce sa
uskutočnili počas
platnosti
GVD
1983/84 a vyžadovali dlhodobú výluku druhej traťovej koľaje. Nová
konštrukcia je riešená ako sústava
jednoduchých nosníkov s rozpätiami 4 x 61,62 m s priehradovými hlavnými nosníkmi kosouhlej sústavy s podružnými
zvislicami. Na vonkajšej strane hlavných nosníkov je z ľavej
strany umiestnená lávka pre peších šírky 2,0 m. Hmotnosť štyroch konštrukcií je po 320 t. Osobitosťou mosta je, že naň
priamo v mostárni upevnili mostovku. Ďalšou osobitosťou sú
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hlavné nosníky, spájané vysokopevnostnými skrutkami. Na
doskovej dolnej mostovke sú priamo upevnené koľajnice.
Mostnú konštrukciu naprojektovali a vyrobili v mostárni Východoslovenských železiarní Košice v rokoch 1981 až 1983.
Vyšším dodávateľom rekonštrukcie bol Mostný obvod Bratislava. Na výmene sa zúčastnili aj pracovníci Železničného
vojska, Hutných montáží Ostrava, Vítkovických železiarní K.
Gottwalda, Spojstavu Bernolákovo a iných firiem. Hodnota
nového mosta bola asi 40 mil. Kčs. Most bol uvedený do prevádzky dňa 25. mája.1984.
Použitá literatúra:
Ján Hanušin: Trenčín na starých pohľadniciach,
História železníc Horné Považie,
Vydané k 150 výročiu železníc na Slovensku,
Železnice Slovenskej republiky, 1998
Richard Ščepko: 04.02.2009
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Ivo Veliký : „Štefánikovské atribúty v Trenčíne“
Na základe dochovaných dostupných dokumentov bola
Štefánikova spoločnosť založená 4. novembra 1931. Dokladom o jej registrácii a schválení pôvodných stanov je kópia
zápisu ministra vnútra zo dňa 9. júna 1932 pod č. 41.112/6.
Prvým predsedom sa stal Otto Brandstiller, tajomníkom sa
stal púchovský učiteľ V. Vavra. Sídlom ústredia sa stalo mesto Trenčín.
Pred ustanovením základných organizačných zložiek – odbor vznikli v Bratislave a v Moravskej Ostrave prípravné výbory.
V Bratislave bol dňa 24. mája 1932 ustanovený prípravný
výbor Štefánikovej spoločnosti v zložení:
- predseda – Ing. Štefan Janšák, vládny radca
- poradca pre legislatívu a tvorbu stanov – doc. JUDr.
Rappant, právnik
- členovia výboru – historik prof. Dr. Pavol Bujnák, redaktor Dr. Bohumil Haluzický, poslanec Dr. Milan
Hodža, národohospodár Fedor Houdek, šéfredaktor
Karol Hušek, novinár Miroslav A. Húska, publicista
Dr. František Kalač, národohospodár Dr. Imrich Karvaš, historička Dr. Flora Kleinschnitzová, redaktor
prof. Andrej Kostolný, advokát Dr. Jozef K. Milo, teológ a publicista Dr. Ľudovít Novák, redaktor Dr. Jozef
Rudinský, jazykovedec Dr. Ján Stanislav, poslanec Dr.
Antonín Štefánek.
V Moravskej Ostrave dňa 9. apríla 1933 bol ustanovený
prípravný výbor Štefánikovej spoločnosti pre Byskydie
v zložení:
- predseda – okresný hejtman v Slezskej Ostrave František Sklenář
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- podpredsedovia – riaditeľ mestského úradu vo Fryštáku
L. Petr, advokát Dr. Sl. Novotný a šéfredaktor Karel
Záhradník
- pokladník – riaditeľ Okresného súdu v Moravskej Ostrave Bohdan Horák
- členovia výboru – kníhvedúci Aleš Holeš, učiteľ František Pražák a riaditeľ gymnázia J. Jařabáč
Podľa stanov schválených mimoriadnym valným zhromaždením v Trenčíne dňa 3. februára 1935 bola Štefánikova spoločnosť zameraná pre pestovanie česko-slovenskej vzájomnosti na poli praktickom sa stala právnickou osobou, celoštátnym
nepolitickým spolkom, pozostávajúcim z miestnych odborov,
ležiacich na území Československej republiky. Jej účelom
a cieľom je pestovanie ideí československej v duchu myšlienok a odkazu gen. Milana Rastislava Štefánika „Poznajme sa
a milujme sa! Nové stanovy boli predložené a schválené dňa
6. apríla 1935 pod číslom: 13831/1935 a registrované dňa 7.
mája 1935 pod číslom: 81989/356-2.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení 3. februára 1935
boli zvolené orgány Štefánikovej spoločnosti v tomto zložení:
- predseda – univerzitný profesor MUDr. Vavro Šrobár, T.
Teplice
- podpredsedovia – Ján Zeman, evanjelický kňaz, senátor
Národného zhromaždenia, Trenčín
– Karel Záhradník, redaktor, Moravská
Ostrava
– Ján Kalouch, odborný učiteľ, Vsetín
– JUDr. Eduard Galvánek, okresný náčelník, Trenčín
- hlavný tajomník – Ing. Stanislav Todth, technický radca
Trenčín
- vedúca kancelárie – Júlia Kubánová, vedúca kancelárie
621

- organizačný tajomník – Vladimír Drobný, redaktor,
Trenč. Teplice
- kronikár – Ing. Ladislav Musil, profesor, Trenčín
- pokladník – Jaroslav Danihelka, riaditeľ Roľníckej vzájomnej pokladnice
- členovia výboru:
- Bohumil Pípek, škol. inšp., Valašské Klobouky
- Jan Porubiak, evanj. farár, Vsetín
- Ján Fojtík, továrnik, Valašské Klobouky
- Dr. Skácel, Uherské Hradište
- Jan Kašpárek, okresný náčelník, Uherský Brod
- Ján Bureš, učiteľ, Veľká nad Veličkou
- JUDr.Cyril Bařinka, advokát, Bratislava
- JUDr. Michal Slávik, notár, Trenčín
- Ing. František Reich, riaditeľ, SESZS Žilona
- Ján Trnový, kníhkupec, Nové Mesto nad Váhom
- Ján Topinka, riaditeľ kúpeľov, Trenčianske Teplice
- Martin Bzdúšek, prokurista banky, Vrbové
- Ján V. Zima, riaditeľ poisťovne, Bratislava
- Dr. Stanislav Varsík, Bratislava
Zloženie výboru potvrdzuje skutočnosť, že Štefánikova
spoločnosť sa stala organizáciou oboch národov, že do jej práce sa zapojili nielen občania mesta Trenčín, ale aj celý rad
známych osobností rôznych profesií zo slovenských
a moravských miest.
V tejto etape sa Štefánikova spoločnosť orientovala na vnútorné upevnenie záujmovej štruktúry miestnych odborov
a sekcií, na kultúrno-osvetovú a organizátorskú činnosť, najmä
po parlamentných voľbách konaných 19. mája 1934, v ktorých
sa blok Maďarskej národnej strany umiestnil na treťom mieste. Štefánikova spoločnosť vyzývala k upevneniu národnej súčinnosti proti provokatívnym jazdám „FEMKY“, ktorá svoj
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maďarsky nápor smerovala na sever na trati Budapešť – Žilina.
Štefánikova spoločnosť v rokoch 1935 – 1936 participovala
na viacerých spoločenských a podujatiach, z ktorých možno
spomenúť:
- vydanie 50 hal. známky s portrétom M. R. Štefánika,
- založenie Štefánikovej knižnice,
- škola o Štefánikovi pre učiteľov a ľudovýchovných pracovníkov,
- Hurbanova slávnosť vo Filipovskom údolí,
- kritická analýza scenára k filmu o M. R. Štefánikovi,
- pomenovanie železničnej trate Púchov – Horný Lideč na
„Trať M. R. Štefánika“.
- manifestácia československej vzájomnosti v Čiernej pri
Čadci,
- vianočná nádielka pre chudobné deti v Rakovej,
- výstava práce a kultúry vo Valašskom Mezeříčí, kde učinkovala 60-členná folklórna skupina z Veľkej Kubry pri
Trenčíne,
- spolupráca pri zostavovaní knihy „M. R. Štefánik vo fotografií“
- manifestácia československej vzájomnosti v Turzovke,
- podpora výstavy „Salašníctvo“ v Novom Hrozenkove.
- porada o ďalšom smerovaní Spoločnosti M. R. Štefánika
v Luhačoviciach, kde učinkoval spevácky zbor „Drotár“
z Orechového.
Ústredie Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne venovalo
zvýšenú pozornosť novým tvoriacim sa miestnym odborom.
Výsledkom tejto aktivity bolo ustanovujúce zhromaždenie
Miestneho odboru v Bratislave dňa 13. apríla 1934, na ktorom
boli schválené stanovy a výbor na čele s literárnym kritikom a
novinárom PhDr. Bohumilom Haluzickým. Bratislavský odboru spolu s ústredím v Trenčíne zorganizoval viaceré výz623

namné kultúrno-spoločenské podujatia, ktorými si pripomenuli vznik Československej republiky, oslavy výročí M. R. Štefánika, spomienkové oslavy na Antona Bernoláka, Jána Kollára, Boženy Slančíkovej – Timravy, Jána Vrchlického a pod.
V roku 1935 na valnom zhromaždení Miestneho odboru
v Bratislave dochádza k zmene zloženia výboru, keď za predsedu bol zvolený poslanec Ján Ursíny, za podpredsedu etnograf PhDr. Ján Húsek a za tajomníka riaditeľ poisťovne Ján
V. Zima. Práve dvaja posledne menovaní vyvíjali iniciatívu,
aby sa ústredie Štefánikovej spoločnosti premiestnilo
z Trenčína do Bratislavy, ktoré sa zdôvodnilo, že Bratislava je
typickým mestom, aby sa v ňom organizoval správny československý život. O premiestnení rozhodlo predsedníctvo Štefánikovej spoločnosti dňa 23. septembra 1936 v Trenčianskych Tepliciach z Trenčína do Bratislavy.
Premiestnením Štefánikovej spoločnosti do Bratislavy sa
zmenili ústredné orgány spoločnosti v čele s poslancom JUDr.
Milanom Ivankom a šiestimi podpredsedami.
V Trenčíne sa po týchto organizačných zmenách vznikla
Miestna organizácia Štefánikovej spoločnosti na čele s predsedom seniorom Jánom Zemanom.
Koncom roka 1938 prišlo k dejinným udalostiam, ktoré
ovplyvnili ďalší vývoj Štefánikovej spoločnosti, najmä vtedy,
keď 14. marca 1939 Slovenský snem vyhlásil samostatný Slovenský štát a mnohí českí občania pôsobiaci na Slovensku boli
nútení ho opustiť. No to nebolo všetko, pretože štátne orgány
vyzvali čelných funkcionárov spoločnosti, aby vydali oznámenie o ukončení činnosti. List Prezídia policajného riaditeľstva v Bratislave zo dňa 17. apríla 1944, adresovaný predsedovi ústredia v Bratislave dr. Bohušovi Pápežovi, že „Štefánikova spoločnosť so sídlom v Bratislave zanikla 6. októbra
1938“. Dátum bol antidatovaný.
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Pozornosť Štefánikovej spoločnosti pred druhou svetovou
vojnou venovali viaceré periodiká. Bol to najmä „Trenčiansky obzor“, ktorý vznikol v roku 1933. Redakcia pôvodne
sídlila vo Valašských Kloboukoch a do Trenčína sa presťahovala v roku 1934. Jeho podtitulky sa viackrát menili. Napríklad v roku 1935 to bol „Ústredný list Štefánikovej spoločnosti“ a hlavným redaktorom bol profesor Obchodnej akadémie
v Trenčíne Ing. Ladislav Musil a zodpovedným redaktorom
notár JUDr. Michal Slávik. Vydávalo ho Družstvo Štefánikovej spoločnosti a tlačila Tlačiareň Leopolda Gansela v Trenčíne. Od 24. júla 1936 podtitul znel „Ústredný list Československej jednoty a Štefánikovej spoločnosti“. Hlavným redaktorom zostal Ing. Ladislav Musil a zodpovedným redaktorom
sa stal Vladimír Drobný. Od 19. marca 1937 podtitul znel
„Regionálny časopis Považia, Slovácka a Valašska pre Československú jednotu a Štefánikovú spoločnosť“. Periodikum malo formát 42 x 39 cm, ktoré vychádzalo každý piatok s ročným
predplatným 30 Kč. Jednotlivé čísla stáli 60 halierov. Jeho
cieľom bolo upevňovanie vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi.
Materiály boli publikované po česky i slovensky, čím redakcia
zdôrazňovala rozdielnosť oboch národov.
Trenčiansky obzor mal tieto rubriky:
- Literatúra,
- Z Československej jednoty,
- Zo Štefánikovej spoločnosti,
- Správy z jednotlivých moravských a slovenských regiónov,
- Hospodárska hliadka,
- Hliadka brannosti,
- Národný hospodár,
- Kultúrne správy,
- Praktický radca,
- Turistika,
- Malý oznamovateľ – inzercia,
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- Skauting.
Pravidelnými prispievateľmi do periodika sú spomínaní Vavro Šrobár, Štefan Osuský, Ján Lichner, Igor Pietor, Stanislav Todt, Richard Spíšek, Gustáv Šimko, Ján Húsek, Vladislav V. Zvěřina, Ján Kudla, Jozef Branecký, Juro Trenčiansky,
Božena Podhradská, Michal Hlubocký a ďalší.
Z jednotlivých prečítaných čísel sa dozvedáme, že:
- Štefánikova spoločnosť vydala básnické zbierky Vladmíra
Roya „Rosou a tŕním“, „Keď miznú hmly“ a zorganizovala
výstavu akademického maliara M. A. Bazovského v Trenčíne;
- Juro Trenčiansky uverejnil báseň „4. máj“, ktorej motto bolo:“ Nectíme kult Štefánikovej smrti, ale kvet jeho ídeí“;
- na národopisných slávnostiach v Luhačoviciach vystúpil
Spevácky zbor Drotár z Orechového;
- dňa 30. júla 1936 navštívil Trenčín prezident Eduard Beneš;
- ústredie Štefánikovej spoločnosti sa sťahuje do Bratislavy
a krajský sekretariát s redakciou Trenčianskeho obzoru zostávajú v Trenčíne;
- v roku 1937 bola otvorená železničná trať Púchov – Horný
Lideč, ktorá bola pomenovaná na „Trať M. R. Štefánika“;
- v roku 1937 bola odhalená pamätná tabuľa Ľudovíta Štúra;
- v roku 1937 bolo otvorené kino Metro;
- článok zameraný na budúcnosť mesta „Budujeme veľký
Trenčín – srdce Považia“;
- v roku 1938 na valnom zhromaždení Zemského spolku pre
pečlivosť slabomyseľných v Trenčíne bola prerokovaná prvá etapa výstavby „Štefánikovho ústavu pre duševne vadné
deti“;
Po zákaze činnosti Štefánikovej spoločnosti v roku 1938
členovia brannej sekcie trenčianskeho a trenčiansko-teplického odboru Štefánikovej spoločnosti pochopili vážnosť situ626

ácie a začali napĺňať jej humánne a demokratické ciele. Trenčianska evanjelická fara, v ktorej spôsobil jeden zo zakladateľov Štefánikovej spoločnosti senior Ján Zeman sa stala centrom ilegálneho pôsobenia pokrokovo zmýšľajúcich ľudí, oddaných Štefánikovým ideálom. Pôsobili v ilegálnej skupine
„Flora“, ktorá zabezpečovala ilegálne prechody politických
pracovníkov, legionárov a vojakov z Protektorátu cez Slovensko na západ. Odbojová a protifašistická činnosť seniora Jána
Zemana vyústila v apríli 1945 po oslobodení mesta jeho ustanovením do funkcie predsedu Revolučného národného výboru
v Trenčíne.
Aj po februári 1948 bola evanjelická fara miestom stretnutia sa ľudí verných štefánikovským tradíciám a myšlienkam.
V júli 1955 sa stretávajú vo farskej záhrade nadšenci
k obnoveniu štefánikovských ideí a ich propagácie medzi
mládežou na letných medzinárodných táboroch mieru
v Brezovej pod Bradlom, čo vyústilo kladením vencov
k mohyle M. R. Štefánika v deň jeho narodenín dňa 21. júla
1948. Táto tradícia sa zachovávala po dlhé roky.
Po novembri 1989 dochádza k obnoveniu činnosti zakázaných a zakladaniu nových spolkov a združení. A tak v januári
1990 zástupcovia trenčianskej inteligencie – Ing. arch. Ivan
Michalec, akademický sochár Jozef Fízel, historik PhDr. Vlastimil Hábl a pracovníčka knižnice Viera Valihorová aktivizovali činnosť Štefánikovej spoločnosti, ktorej predsedom sa stal
Jozef Fízel.
Dňa 25. mája 1990 vznikol v Košariskách „Spolok rodákov
M. R. Štefánika. Dňa 14. júna 1990 vzniklo v Brezovej pod
Bradlom občianske združenie „Spoločnosť M. R. Štefánika“
a v marci 1993 vznikla v Bratislave „Nadácia M. R. Štefánika“.
Skupina Trenčanov v januári 1990 vytvorila neformálny
„Štefánikov klub“, ktorý z iniciatívy Marty Malánikovej dňa
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10. decembra 1997 uskutočnil ustanovujúcu schôdzu klubu.
Za prítomnosti predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom Mgr. Petra Uhlíka bol zvolený výbor Klubu M. R. Štefánika. V snahe netrieštiť sily, výbor Spoločnosti
M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom súhlasil dňa 1. marca
1999 so zriedením pobočky Spoločnosti M. R. Štefánika
v Trenčíne s plnou právnou subjektivitou. Na členskej schôdzi
dňa 1. apríla 1999 bol zvolený výbor pobočky v zložení:
JUDr. Ivan Kudla, Marta Malániková, Mgr. Jaroslava Voleková, PhDr. Vlastimil Hábl, Ing, Dušan Pevný, univ. profesor
Ivan Plander, Mgr. Ladislav Jambor a Zuzana Mináriková.
Výbor pobočky Spoločnosti M. R. Štefánika v Trenčíne si
stanovil pre najbližšie obdobie tieto úlohy:
- aktualizácia odkazu M. R. Štefánika,
- spolupráca s Leteckým klubom M. R. Štefánika pri leteckých opravovniach v Trenčíne,
- spolupráca s Mestskou organizáciou Matice slovenskej
v Trenčíne,
- spolupráca s Regionálnou organizáciou Spolku Čechov na
Slovensku v Trenčíne,
- realizácia výstavy o živote M. R. Štefánika,
- realizácia výstavy k 75. výročiu vzniku Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne,
- príprava vedeckej konferencie o M. R. Štefánikovi
v Trenčianskych Tepliciach,
- iniciovanie Zákona Národnej rady Slovenskej republiky
o zásluhách M. R. Štefánika pre Slovensko.
Ivo Veliký: Štefánikovské atribúty v Trenčíne
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Mgr. Martin Karlík: „V budove Trenčianskeho múzea
rozhodovali o osude župy“
Medzi stavebne najzaujímavejšie svetské budovy historického jadra Trenčína patrí bývalý župný dom v severovýchodnej časti dnešného Mierového námestia.
Podľa archívnych záznamov na mieste rozsiahlej barokovej
budovy palácového typu stáli za hornou mestskou bránou až
tri domy. Barokovú rezidenciu Trenčianskej župy postavili na
ich základoch.
Prvú budovu kúpili Ilešháziovci od Pavla Tekenaya, druhý
dom nadobudol do vlastníctva Gašpar Ilešházi a jeho žena Helena Thurzová od Jána Blatnického v roku 1631.
O štyri roky neskôr už daroval Gašpar Ilešházi svoj príbytok
pri vstupe do mesta dcére Kataríne a jej manželovi Petrovi,
synovcovi Gabriela Betlena. Po smrti Gašpara Ilešháziho a jeho manželky zdedili synovia Gabriel a Juraj okrem panstva a
hradu aj túto budovu. V roku 1665 bola už vo vlastníctve Juraja Ilešháziho, ktorý dokúpil susednú parcelu Štefana Zongora.
Až vtedy došlo k spojeniu všetkých troch objektov. Veľký požiar v máji 1708 zničil aj túto budovu, vtedy ju mal vo vlastníctve Mikuláš, ďalší z rodu Ilešháziovcov.
Hlavný trenčiansky župan, v histórii známy postavením
morového stĺpu v roku 1712 na priestore pred starým, už vtedy
nevyhovujúcim župným domom. Podľa archívnych prameňov
bývali v jeho dome pri hornej bráne kominár, pekár, felčiar
Kristián a nožiar. Na prízemí čapoval pivo Ján Holička.
V roku 1728 bol dom úradne označený ako dvojpodlažný z
kamenného materiálu, vlastníkom bol Jozef, syn Mikuláša
Ilešháziho. O tri roky neskôr mu účtovník trenčianskeho panstva oznámil, že „horný dom“ pri mestskej bráne má fasádu
629

namaľovanú na žlto a na vyrobený štít maliar Lipský nakreslil
nápis „K poľovníckemu rohu“.
K veľkej majetkovej zmene domu došlo v roku 1734, odvtedy sa zmenil aj účel budovy. Vtedy Jozef Ilešházi vymenil
tento objekt za meštiansky dom s popisným číslom 22 na námestí, ktorý už nepostačoval byrokratickým potrebám župy.

budova vľavo bývalý župný dom, dnes sídlo Trenčianskeho múzea / budova vpravo funkcionalistický dom kožušníka Karola Kardoša

Prvé menšie stavebné úpravy urobili v roku 1745, keď museli
prispôsobiť na bývanie tmavú a vlhkú miestnosť na prízemí.
Dlhé roky táto budova chátrala, až hrozilo zrútenie celého
uličného traktu. Župné zasadnutie 26. októbra 1758 konečne
rozhodlo, že túto časť domu asanujú a od základov postavia
nové krídlo. Až keď museli podoprieť strop zasadacej siene
drevenými stĺpmi, katastrofálny stav prinútil župu začať
urýchlene so stavebnými prácami. Trámy a strechu zhadzovali
59 dní. Murársku robotu vykonávalo v roku 1761 18 murárov
a 36 nádenníkov. Tehly kúpili od trenčianskeho mešťana Jána
Sýkoru a mestského murárskeho majstra Tobiáša Brichtu.
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V stavebných úpravách pokračovala župa i v nasledujúcich
dvoch rokoch. Platilo sa stolárom, zámočníkom, kamenárovi,
architektovi Jánovi Kráľovi, sklenárovi Františkovi Czveklovi,
ktorý dodal veľké sklenené tabule pre 16 okien. V tomto období tehlami vydláždili i časť podlahy tretieho podlažia.
Z pôvodného župného domu preniesli aj malý erb Trenčianskej župy, ktorý osadili na vnútornú, dvorovú stranu prejazdu,
kde je dodnes. Veľký erb situovali na priečelie pod tympanon,
kde sa farebne vynímala grécka bohyňa spravodlivosti Themis
s vážkami a rohom hojnosti. Pozlacovacie práce erbu i maľby
odborne vykonal trenčiansky maliar Juraj Intibus. Latinský
text s chronostichonom udáva, že budovu „postavil Ján Ilešházi, večný trenčiansky a liptovský župan za iniciatívy svojho
otca Jozefa, počas panovania pobožnej, nepremožiteľnej cisárovnej Márie Terézie“. Stavebné úpravy župa ukončila až v
roku 1764. Vtedy odstránili aj vežu hornej brány spolu s časťou mestských hradieb, na ktoré bol napojený východný bočný trakt. Postupne sa do župného domu vrátil život, do bytu na
druhom poschodí nasťahovali trenčianskeho podžupana, archív župného súdu, aj veľký župný archív. Na prvom poschodí
sa okrem iného nachádzala veľká zasadacia miestnosť, nazývaná „Palatium sessionale“, ktorú doplnili v roku 1781 novým
nábytkom a kachľami. Jedna miestnosť so silnými mrežami na
okne slúžila aj župnej pokladnici.
V roku 1790 zachvátil Trenčín veľký požiar. Oheň sa rýchlo rozšíril po celom námestí a zasiahol najmä strešnú konštrukciu župného domu i najvyššie poschodia. Dostal sa do
bytu podžupana, kde mu zhorel všetok nábytok a písomnosti.
Archív župného súdu na treťom poschodí a veľký župný archív, na ktorom začali horieť rámy okien, sa podarilo zachrániť. Dolné dve poschodia a župná pokladňa sa zachovali, lebo
mali klenuté stropy. V roku 1860 bolo v ľudovo nazývanom
veľkom župnom dome sídlo župného úradu s kanceláriami
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predstavenstva, troch župných komisárov, daňového inšpektora a jeho zástupcu, župného účtovníka, lekára, tajomníka a
ostatných župných úradníkov. V budove bol umiestnený slúžny i daňový úrad a úrad urbárskeho súdu. Sídlom župy bol
spomínaný objekt až do roku 1922, keď bola župná organizácia zrušená.
V roku 1940 bola budova bývalého župného úradu pridelená Mestskému múzeu Karola Brančíka, čím sa vyriešil večný
problém s umiestnením zbierok. A tak konečne po 63 rokoch
boli zbierky sústredené do jednej budovy. Objekt bol pre potreby múzea k dispozícii celý, okrem prvého poschodia dvorného bloku, kde sa nachádzal archív Trenčianskej župy.
Kustód múzea Štefan Pozdišovský v rekordne krátkom čase
pripravil prvú výstavu na oboch poschodiach uličného traktu
už 8. septembra 1940 k župným dožinkovým slávnostiam za
pomoci študentov gymnázia a dobrovoľníkov. Pretrvala s
menšími úpravami až do konca vojny.
V tých rokoch sa zmenilo aj bezprostredné okolie bývalého
župného domu, keď zbúrali susednú prízemnú stavbu. Nahradil ju poschodový funkcionalistický dom známeho trenčianskeho kožušníka Jána Kardoša. Počas 2. svetovej vojny slúžili
priestory múzea na prvom poschodí Poštovej evakuačnej komisii, ostatné obsadili nemeckí vojaci.
Prechodom druhej svetovej vojny boli zbierky bezpečne
ukryté do zadného traktu, kam viedli tajné dvere. Po prechode
frontu slúžila budova múzea ako civilná nemocnica Červeného
kríža, na dvore bola umiestnená poľná kuchyňa a v budove
lôžková časť a ubytovňa.
Roky druhej svetovej vojny zanechali za sebou chátranie
objektu a až v roku 1957 sa prikročilo k stavebným úpravám
omietok priečelia a celej budovy, ktoré zabezpečovalo ľudové
družstvo Dekora. Aj maľba na tympanone bola značne poškodená. Z torza bohyne Themis sa zhotovili fotografie, na zákla632

de ktorých Slovenský pamiatkový ústav, bez priamej obhliadky povolil obraz zatrieť. Obnovili sa aj slnečné hodiny na južnom štíte, ale s chybou, keď za ciferníkovou dvanástkou vyznačili trinástku namiesto jednotky. V súčasnosti sídli v historickej budove riaditeľstvo Trenčianskeho múzea, nachádzajú
sa tu pracovne, depozity, konzervátorská a preparátorská dielňa, vzácna knižnica a výstavné priestory. V bývalej kongregačnej sále je umiestnená stála expozícia zo zbierok múzea.
Pre dobrú akustiku je sála využívaná koncertnými umelcami.
www.sme.sk 21.10.2012
pomocná evidencia 19.10.2012
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PaedDr. Jozef Vakoš: „60. výročie Základnej školy
Trenčín, Veľkomoravská“
60 rokov v živote človeka mnohokrát znamená vstup do
štvrtého obdobia života – po bujarom detstve, rebelantskej
mladosti a hektickom produktívnom veku vstupuje do obdobia
pokojnejšieho, rozvážnejšieho seniorského života. V histórii
inštitúcie či firmy je to však punc, trade mark, potvrdenie kvality. Veď 60. ročné úspešné pôsobenie na trhu je zárukou kvality, serióznosti a potvrdením správnosti svojho pôsobenia.
V prípade našej školy uvedené tvrdenia platia v celom rozsahu. Ak sa chcete presvedčiť, pozrite si naše web stránky
a určite mi dáte za pravdu. K vynovenej oslávenkyni chcem
však predsa len uviesť niekoľko aktuálnych skutočností:
Za aktívneho prispenia nášho zriaďovateľa – Mesta Trenčín
a poslancov mestského zastupiteľstva a štrukturálnych fondov Európskej únie absolvovala plastickú operáciu s transplantáciou životne dôležitých zariadení a po intenzívnom pôsobení
tímu stylistov získala súčasný vzhľad. Ďakujem všetkým, ktorí sa o tento stav
zaslúžili.
I napriek okolnostiam súvisiacich s externými problémami
celej našej pospolitosti škola ustála pokles počtov žiakov
a tried – dnes má 605 žiakov umiestnených do 27 tried. Tento
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stav – okolo 600 žiakov - je dlhodobejším javom a na viac už
nemáme (tried). Podobný stav je aj v personálnom zabezpečení jej chodu – 63 zamestnancov je počet ktorý dlhodobo kolíše
iba v desatinnom vyjadrení.
Pri posudzovaní jej finálnych produktov konštatujem takisto stabilitu: prakticky všetci jej absolventi sa úspešne zhostili
nárokov stredoškolského štúdia ba veľa z nich je aj úspešných
absolventov vysokých škôl. V mikrosvete základného školstva
mesta, kraja či Slovenska sa dosť často objavujú jej úspešní
riešitelia predmetových súťaží či olympiád.
Rád a jednoznačne konštatujem, že Základná škola na Veľkomoravskej ulici nie je babičkou, práve naopak. Je váženou
dámou vzbudzujúcou úctu a rešpekt svojho bezprostredného
i širšieho okolia. Ba poznajú ju i v zahraničí a aj tam má vysoký kredit. Naposledy to potvrdili naši hostia z ôsmych krajín
Európskej únie a Turecka.
Dovoľte mi aspoň stručne uviesť zlomové udalosti v živote
našej školy. Dňa 9. novembra 1952 bola otvorená stredná koedukačná škola na Piešťanskej ulici v Trenčíne. Mala 9 tried a
377 žiakov v prvom až štvrtom ročníku strednej školy.
V nasledujúcom školskom roku pribudli aj triedy prvého stupňa – celkovo mala škola 579 žiakov v 14 triedach. Prvým riaditeľom školy bol Oldrich Kasanický. V roku 1955 ho na
tomto poste vystriedal pán Florián Federič, ktorý sa stal riaditeľom už 4. Osemročnej strednej školy na ulici 9. mája
v Trenčíne. Ten viedol školu až do roku 1958.
K 1. septembru 1958 vzniká Základná deväťročná škola na
Ulici 9. mája. Vtedy má už 23 tried s jedným riaditeľom v
osobe PaedDr. Františka Chudého a dvoch zástupcov.
V roku 1963 sa začala prístavba novej budovy a školskej jedálne. Prístavba bola spustená do prevádzky v školskom roku
1966/67. V školskom roku 1971/72 sa stáva na jeden školský
rok riaditeľom Andrej Mirvaj.
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V školskom roku 1972/73 sa na post riaditeľa sa vrátil PaedDr. František Chudý, ktorý školu viedol až do júla 1982.
V tomto období mala škola až okolo 1.000 žiakov, vyučovací
proces realizovalo cca 55 pedagógov a 20 prevádzkových zamestnancov.
K 1. septembru 1982 bola škola rozšírená o stredoškolskú
nadstavbu Internátnej športovej školy. Riadením školy bola
poverená Mgr. Ľubomíra Schmidtová, ktorá tento post zastávala dva roky. V školskom roku 1984/85 bol na funkciu
riaditeľa školy menovaný Mgr. Ján Mesároš. Internátnu
športovú školu riadil Západoslovenský krajský národný výbor
v Bratislave až do júla roku 1990.
V školskom roku 1990/91 sa škola vracia pod riadenie
Okresný národný výbor v Trenčíne ako Základná škola na
Veľkomoravskej ulici. Vedením školy bola poverená Mgr.
Ľubomíra Schmidtová. V tomto roku bola založená Rada
školy, ktorá ako orgán samosprávy v školstve vstúpila do procesov školy. Okrem toho na funkciu riaditeľa školy bolo vyhlásené výberové konanie. Splnením kvalifikačných podmienok a schválenia rozvojového programu školy bola na funkciu
riaditeľa menovaná Mgr. Marta Bučková. Jej pričinením bola škola plynofikovaná v roku 1993 a k 1. júlu 1994 bola škole
priznaná právna subjektivita. Vedenie školy pod vedením
Mgr. Marty Bučkovej pracovalo do 30. júna 1997.
Školským rokom 1997/98 začalo pôsobenie súčasného manažmentu školy, samozrejme s určitými výmenami. Školský
rok 20032/2003 bol päťdesiatym v histórii školy. Školu navštevovalo 712 žiakov a pôsobí v nej 65 zamestnancov.
V poslednom desaťročí histórie školy prechádza škola búrlivým vývojom. Váham s použitím pojmu rozvojom, pretože
rozvoj bol brzdený poklesom počtu žiakov, limitovaním financií, prepúšťaním pedagogických zamestnancov no a samozrejme aj chátraním objektov. Po prekonaní všetkých preká636

žok a problémov sme sa dostali ku súčasnosti: v roku 2007 bolo rekonštruované ihrisko a exteriér školy a v roku 2011 bola
ukončená komplexná rekonštrukcia školy vrátane kotolne.
Dva krát sme boli úspešní pri medzinárodnej spolupráci
v rámci projektu Sokrates – Comenius, ktoré prispeli k rozvoju jazykových zručností našich žiakov, mali sme víťaza celoslovenskej olympiády v biológii, úspešných riešiteľov predmetových olympiád na okresnej, krajskej ale i celoslovenskej
úrovni. Veľmi dobré výsledky dosahujú naši žiaci pri celoslovenských testovaniach, dlhodobo nemáme problémy s umiestňovaním žiakov na stredné školy a nielen to – naši žiaci na
týchto školách obhajujú študijné výsledky dosiahnuté na našej
škole.
Súčasný stav som uviedol v predchádzajúcej časti tohto príhovoru. Znovu pripomínam našu web stránku, ktorú sa snažíme
aktuálne dopĺňať a z ktorej sa dá vytvoriť si názor a pohľad na
našu školu.
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Mgr. Martin Karlík: „Hviezdoslavova ulica v Trenčíne odkrýva svoju dávnu
podobu“
Časť centra mesta pri Posádkovom klube na Hviezdoslavovej ulici je dnes najviac zmeneným miestom starého Trenčína.
Túto ulicu začali vytvárať postupne v 15. storočí, v období výstavby mestských hradieb, ako prístupovú trasu k Dolnej
mestskej bráne a námestiu.
Na konci 18. storočia bola stále hlavnou líniou južného
predmestia, do ktorej ústilo viacero vedľajších uličiek. Od
stredoveku si zachovala pôvodnú líniu, formovanú blízkou
Brezinou a rozvodneným Váhom.
Ulica v priebehu rokov mala viacero mien. V roku 1683 ju
pramene uvádzajú ako „Stara Ulicza“, nachádzajúca sa za
hradbami v predmestí. V dvadsiatych rokoch 19. storočia niesla názov Via publica alebo Platea publica, verejná ulica. Začiatkom tridsiatych
rokov ju ľudia nazývali Platea longa, čo
znamená Dlhá ulica,
(Hoszú utca, Langegasse).
Tento výstižný
názov jej zostal aj
počas celého 19.
Hviezdoslavova ul. kedysi
storočia. V rozmedzí
rokov 1900 až 1918 ju nazvali podľa vodcu maďarskej revolúcie Kossuth Lajos utca, ľudovo Košútova. Po vzniku prvej
Československej republiky bola tendencia všetky názvy ulíc
po maďarských dejateľoch nahradiť významnými slovenskými
spisovateľmi a básnikmi. Od roku 1919 až do dnešných čias
638

nesie ulica meno po najvýznamnejšom slovenskom básnikovi
Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi.
Do polovice 19. storočia mala ulica typický predmestský,
vidiecky ráz, s prízemnými hlinenými či drevenými domami
so záhradami. Až neskôr sa začala výstavba honosnejších meštiackych domov s obchodmi známych trenčianskych remeselníkov a obchodníkov. Nechýbali kaviarne pivárne, vinárne,
reštaurácia, cukráreň, pekárne.
Na rohu Ľudového hájika a začiatku dnešnej Hviezdoslavovej ulice, približne v priestore schodov do obvodného
úradu, bola v minulosti najstaršia kaviareň „Népkerti kávéház“, nazývaná v roku 1913 „Othon“, čiže „Domov“. Majiteľ
David Rosenfeld mal dlhé roky na priečelí prízemnej budovy
hrdý nápis „Kaviarňa Matúša Trenčianskeho“. Fotografi ju radi snímali s náprotivným rožným domom, zvaným Kirchnerovec. Až do arizácie viedol podnik syn Max Rosenfeld, vyučený čašník, vedúci podniku Passage v Bratislave. Po Jozefovi
Meidlingerovi patrila po vojne správcom Jánovi Lehotskému a
Gustávovi Bielikovi. Na základe reštitúcie kaviareň získala
späť v roku 1947 Katarína Rodáková – Rosenfeldová. V susedstve rozšíril pôvodný obchod so zmiešaným tovarom na
bodegu a záhradnú reštauráciu Mikuláš Konček so synom Ľudovítom.
Bola tam i piváreň a vináreň, konkurujúca známej
Steinovej vinárni
na konci Hviezdoslavovej ulice. Tá
fungovala ešte v
roku 1938 v dome
Langeovcov, poHviezdoslavova ul. dnes
sledným
majite639

ľom bol Leopold Stein.
Známym podnikom so zaujímavými osudmi bola v roku
1913 aj Rákociho kaviareň. Nachádzala sa na konci dnešnej
Hviezdoslavovej ulice, majiteľom bol od roku 1894 Simon
Zoltán. Mala útulné prostredie so separé boxami, bývala otvorená aj po polnoci. Po prevrate sa nazývala „Československá
kaviareň“, v roku 1925 „U Zoltána“ a v roku 1934 „Zlatá Praha“. Navštevovali ju predovšetkým obyvatelia českej národnosti z Trenčína a širokého okolia. Syn majiteľa Zoltána vlastnil s Földvárim zlatníctvo, najkrajší a najmodernejší obchod v
meste. Na rohu Jaselskej a Hviezdoslavovej ulice, oproti
dnešnému Gastrocentru, Trenčania navštevovali luxusný podnik s výbornými zákuskami, bielou kávou a cudzokrajným čajom. Majiteľom bol Viliam Kellerman. Útulná kaviareň, zvaná
„Elite“ mala kartárske miestnosti, americký biliard, večerný
kabaret s cigánskou hudbou. V roku 1914 sa volala „Adria“,
po prvej svetovej vojne „Nový sve“t. Keď zbúrali v polovici
19. storočia jeden z domov Michala Vagnera, ktoré zámožný
obyvateľ vlastnil, vznikol priestor na vytvorenie Novej ulice.
Dodnes na rohu stojí dom rodiny Dohnányovcov, v ktorom
po vzniku prvej Československej republiky sídlila Živnostenská banka, po roku 1950 Okresná knižnica, neskôr Stredné
odborné učilište železničné, v súčasnosti sa do týchto priestorov nasťahovala Verejní knižnica Michala Rešetku.
Z pôvodnej Hviezdoslavovej ulice zostala iba línia ďalších
domov. Oproti pamätníku Štúrovcov bola dnešná fotoslužba,
pavlačový dvojpodlažný dom Ladislava Weissa, postavený na
konci 19. storočia, vo dvore ktorého si starší Trenčania pamätajú mäsiarstvo a konskú jatku. Dnes je tu kaviareň, reštaurácia s letnou terasou. Ulica je ukončená nárožným neskoroklasicistickým domom, v ktorej sídli po rekonštruovaní Prima
banka.
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Pravidelné trhy bývali na ulici ešte v 40. rokoch 20. storočia. Hviezdoslavova ulica končila a rozdvojovala sa pri mohutnej trojposchodovej budove Roľníckej vzájomnej pokladnice, postavenej v roku 1926, na ulicu Hollého a Ďurčekovu.
Na mieste, kde dnes stojí Kultúrne a metodické centrum
ozbrojených síl SR, bola evanjelická škola, v nej vyučoval
Samuel Štúr okrem iných aj Františka Palackého.
Výstavbou obchodného strediska, bytov a prevádzok v 80.
rokoch 20. storočia sa zmenila ulica na nepoznanie. Už len v
spomienkach Trenčanov zostanú Červenkova lekáreň, Strasmanov obchod s potravinami, mäsiarstvo Vojtecha Urbánka,
Trenčianska mliečiaren Hermanna Fuchsa, Zugmannova pekáreň, vychýrená Žitňanova cukráreň, fotoslužba, domy, kde bývali Csillagiovci, Pietrovci a Markovičovci.
www.sme.sk 26.10.2012
pomocná evidencia 642/1/2012
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Mgr. Martin Karlík: „Námestie Ľudovíta Štúra
v Trenčíne – miesto smútku a obchodu“
Námestie Ľudovíta Štúra má svoj pôvod v priestore, ktorý
sa vytvoril pred dolnou bránou, rozšírenou v prvej polovici 16.
storočia o predsunutý barbakan.
Z archívnych i literárnych prameňov vieme, že na predmestí, za hradbami sa nachádzal kláštor a kostol františkánov,
údajne asanovaný po požiari v roku 1709. Okolo sakrálneho
objektu, ktorý sa objavil v roku 1996 pri kopaní základov
Československej obchodnej banky, sa nachádzal rozsiahly cintorín, ktorého existencia je archívne doložená rokom 1586.
Keď žilinská účastinná spoločnosť Technika v máji 1926
začala s dláždením námestia, v hĺbke necelých dvoch metrov
boli objavené rozhádzané truhly a ľudské kosti, ktoré boli pozostatkom rozsiahleho cintorína. Išlo o pohrebisko, ktoré kúpili jezuiti od magistrátu v roku 1657 tesne za múrmi mesta.
Ako napísal provinciál piaristov Jozef Branecký pri kúpe pozemku pomohol ostrihomský arcibiskup Jura Lippay, keď zaplatil polovicu zo 100 zlatých. Bývalo zvykom pochovávať
mŕtvych vždy v blízkosti kostola, lebo iného vhodného miesta
nebolo. Za jezuitským kolégiom by cintorín ohrozoval neustále sa vylievajúci sa Váh zo svojho koryta.
Časom sa zabudlo na pôvodný charakter pietneho miesta
a postupne tu vzniklo trhovisko. Trhová funkcia neskoršieho
malého rínku sa odrazila aj v názve – Obilné námestie (Fruchtplatz, Gabonatér). Obilný trh premenovali v 19. storočí na
počesť významného šľachtického rodu – Illešháziovské námestie. Námestie od roku 1919 nesie až dodnes meno Ľudovítovi Štúrovi oprávnene, politik mal totiž blízky vťah k Trenčínu. Tejto významnej slovenskej osobnosti sa našťastie nedo642

tkla nezmyselná móda v premenovaní ulíc a námestí počas
komunizmu.
Novú podobu získalo námestie v priebehu 19. storočia, keď
sa asanovalo predbránie, časť mestského opevnenia, nazvaného Zwinger. Na opačnej južnej strane začali vyrastať namiesto
prízemných, prevážne drevených domov, honosnejšie dvojpodlažné domy obchodníkov a remeselníkov. Ako prvý bol
postavený v roku 1856 dom s nárožnou vežičkou na rohu námestia a Vajanského ulice postaveného mešťanostom Františkom Girchikom, prízemnej časti sa nachádzalo železiarstvo
Otta Kövesa, v ktorom po roku 1945 si zriadil Jozef Šišák pohostinstvo. Po roku 1953 znárodnením drobných podnikateľov
bola zriadená Slovenská reštaurácia.
Štúrovo námestie ako trhovisko bolo strediskom trenčianskych hostincov a kaviarní. Na tradíciu hostincov v tejto časti
mesta nadviazalo množstvo krčiem a výčapov tesne vedľa seba. Medzi trhovníkmi bola obľúbený hostinec „Kugelka“
s dobrým vínom a bufetom. Na rohu Hviezdoslavovej ulice
a Štúrovho námestia bol do roku 1897 hostinec „Zlatá hviezda“ a v roku 1913 hostinec „Strakov“, ktorý mal skromné ubytovacie kapacity pre povozníkov a trhovníkov. Po prístavbe
v roku 1921 bola rozšírená o ľudovú kuchyňu, výčap, maštale
a práčovňu. Objket bol asanovaný až v 50. rokoch 20 storočia
pri rozširovaní štátnej cesty. Starí Trenčania si hostinec pamätajú, že pri ňom bola autobusová zástavka. Keď si chcel Mikuláš Kontšek rozšíriť svoju živnosť bolo na námestí dvanásť
hostincov a kaviarní. V roku 1912 bol dostavaný architektonický skvost – židovská synagóga a stojí na Hviezdovej ulici.
V línii budov na západnej strane námestia dominuje dvojposchodová s bohatou secesnou fasádou, postavenou v roku 1904
obchodníkom s metrovým tovarom Salamonom Weinerom.
Vedľa toho objektu bola postavená budova hostinca a po roku
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1929 hotela „Habánik“. V roku 1938 bola budova nadstavená
do dnešnej podoby.
Kolorit námestia dokresľovali okrem množstva krčmičiek
aj obchody zväčša židovských občanov, ako železiarstvo, mäso a údenárstvo, obchod so zmiešaným tovarom, kníhkupectvo. Dnešnému Štúrovmu námestiu zostala iba časť podoby
z minulých dôb. V súčasnosti upravený priestor si príjemnú
atmosféru námestia vychutnávajú s vodníkom Valentínom.
Trenčianske noviny 29.10.2012
pomocná evidencia 645/1/2012
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„Pamiatka zosnulých – Deň dušičiek“
„Pamiatka zosnulých – Deň dušičiek“ bol dlhé stáročia
dňom, keď ľudia spoločne chodievali na hroby a spomínali na
svojich blízkych. Podľa prastarých predkresťanských predstáv
sa duše mŕtvych zúčastňovali na všetkých významnejších udalostiach v živote rodu, preto sa na ne pamätalo príslušnými obradmi. „Pamiatka zosnulých – Dušičky“, nadväzujú na prvý
novembrový deň, na ktorý podľa cirkevnej tradície v liturgickom kalendári pripadá „Sviatok všetkých svätých“.
Kresťanský kalendár nemal pomerne dlhý čas na takýto
účel vyhradený presne vymedzený deň. Až v roku 835 pápež
Gregor 4. určil prvý november ako spomienku na všetkých
svätcov, na ktorých sa v cirkevnom kalendári nedostalo.
Kánon katolíckej viery o spoločenstve svätých udáva, že
omše, modlitby a iné dobré skutky prispievajú k ich vyslobodeniu z očistca. Preto sa za zvlášť účinné považovali zádušné
omše a spoločné modlitby za mŕtvych konané na Dušičky v
kostole alebo na cintoríne. Postupne sa zvyk rozšíril všeobecne a v kalendári je pri dátume 2. novembra napísané Pamiatka
zosnulých.
Samotná tradícia uctievania všetkých zosnulých sa zrodila
v roku 998 zásluhou francúzskeho benediktínskeho opáta Oddila z Cluny. V tento novembrový večer zneli v kláštore zvony
a veriaci spievali žalmy na počesť zomrelých. Zvyklosť najskôr dodržiavaná vo Francúzsku sa rýchlo rozšírila v Anglicku, Nemecku a od 13. storočia po celej Európe.
Na tieto novembrové dátumy sa v minulosti postupne preniesli niektoré tradičné prvky sprevádzajúce domnelý kontakt
s mŕtvymi. Je zaujímavé, že spomienkové slávnosti na počesť
zomrelých sa pôvodne na Slovensku viazali k jarnému obdobiu. K voľbe termínu prispievala nielen zvýšená úmrtnosť na
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konci zimy, ale aj návrat sťahovavých vtákov. Naši predkovia
si totiž predstavovali, že duše zomrelých naďalej existujú v
podobe vtákov. Ich návrat do blízkosti obcí spájali s príchodom duší zosnulých predkov, ktoré si chceli priaznivo nakloniť. Tým boli obetné slávnosti na počesť zosnulých aj časovo
determinované. Niektoré sprievodné zvyky ostali v tomto období ešte dlho potom, ako spomienkové slávnosti preniesli pod
vplyvom cirkvi na začiatok novembra.
Na mŕtvych sa pamätalo predovšetkým prostredníctvom
pohostenia a jedál. Na Orave, Liptove nechávali na Všechsvätých cez noc na stole chlieb alebo časť večere, zámožnejší i
pálenku alebo iný nápoj. Niektorí priložili aj nôž, aby si mohli
z pečiva odkrojiť. Ľudia verili, že keby duše na stole nič nenašli, celý rok by plakali od hladu. „Potraviny boli určené aj
chudobným, aby sa modlili za pokoj duší zosnulých. Najčastejšie som im rozdával upečený čerstvý chlieb, pripadne menšie bochníčky, zvané duše.
Pálenie sviečok na hroboch je starým zvykom. Kto nemohol ísť na cintorín, aspoň doma zapálil pre každého zomrelého
z blízkej rodiny po jednej sviečke. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba, neodmysliteľne patriace k týmto sviatkom, sa
stali javom novším.
www.sme.sk 01.11.2012
pomocná evidencia 664/1/2012
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Mgr. Martin Karlík: „Palackého ulica“
Z miesta, kde sídlili významné úrady mesta, je dnes len
rozsiahle parkovisko. Palackého ulica bola a je najživšou časťou centra Trenčína.
Ulica sa vyvíjala na západnej strane mestských hradieb,
ktoré sa tiahli od opevnenia Hornej brány až po budovu bývalej židovskej školy. Pretože túto časť mesta ohrozovali ničivé
záplavy, začali stavať v roku 1674 medzi hradbami mesta a
Váhom dvojité opevnenie - tzv. palisády. Fragment pôvodného múru s dubovými kolmi je dnes, po úpravách komunikácie,
začlenený do podchodu na Hasičskej ulici.
Väčší rozvoj nastal po povodni v roku 1813, keď mesto
získalo viacero pozemkov, ktoré neskôr odpredalo. Po vybudovaní násypu železničnej trate, zabezpečujúceho aspoň čiastočnú protipovodňovú ochranu, začali koncom 80. rokov 19.
storočia na severnej strane ulice vyrastať reprezentatívne budovy.
Južná strana, priliehajúca k mestským hradbám, sa vyvíjala
postupne rozšírením zadných traktov domov na Mierovom
námestí. Mešťania si v priebehu 18., ale hlavne 19. storočia
nové vchody do domov zriaďovali priamo z Palackého ulice.
Ulica bola dlho vedená
v daňových záznamoch
magistrátu mesta ako
predmestie. Na pláne parciel mesta Trenčín z roku
1868 je zakreslená ako
Váhová ulica, neskôr sa
volala Potočná - „Patak
utca“ - podľa Kubranského potoka, ktorý pretekal v jej blízkosti. Od roku 1898 sa na647

zývala Maršovského ulica, na počesť významného šľachtického rodu. Po vzniku prvej Československej republiky až dodnes
sa volá Palackého ulica.
Mladý František Palacký totiž v rokoch 1809 – 1812 v
Trenčíne chodil do evanjelickej školy, kde ho učil Samuel
Štúr, otec Ľudovíta. Na Farskej ulici nocoval u kamaráta Bakoša aj v osudný august 1813, keď trenčianske predmestia
zmietla obrovská povodeň, ktorá ho takmer pripravila o život.
Keby sa ubytoval v hostinci, ktorý v noci zmietla voda, určite
by zahynul. Na výšku vody upozorňuje pamätná tabula na múre pri vchode do Gymnázia piaristov.
Na konci ulice, na križovatke pri hoteli Elisabeth, stojí dom
s nárožným arkierom, postavený na starších základoch koncom 19. storočia. Honosná dvojposchodová budova patrila
právnikovi JUDr. Henrikovi Franklovi. Pôvodne mal veľkú
záhradu s altánkom, základy okrasného murovaného plotu
obmývali vody Kubranského potoka.
V budove sídlila hudobná škola, dnes je tam poisťovňa
UNIQUA a.s. Susedný dom obýval lekár MUDr. Petrovič,
ktorý v ňom mal ordináciu v miestnostiach do ulice. Dnes slúži ako kancelárske miestnosti Všeobecnej úverovej banky. Na
tento dom naväzovala budova pohostinstva, ktorá je tam aj
dnes. Trojpodlažný štvorkrídlový nájomný
obytný
dom,
postavený začiatkom 20. storočia, v ktorom
sídlila Okresná
vojenská správa.
Neskôr
v budove sídlila administratíva budova Jednoty – spotrebné
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družstvo. V roku 2010 bola budova asanovaná na jeho mieste
bol postavený moderný parkový dom.
Najhonosnejšou budovou ulice je bývalá rezidencia rodiny
Maršovských, významného županského rodu, dnešné sídlo
Galérie M. A. Bazovského. Ešte v roku 1868 boli na jej mieste
záhrady tiahnuce sa až k brehom Váhu. Dom patril pôvodne
židovskej rodine, ktorá prenajímala 9 nájomných bytov.
Nehnuteľnosť získal Eugen Maršovský s manželkou Adelou, rodenou Heinrichovou, v roku 1884. K rezidencii, ktorou
sa snažil napodobniť vzory šľachtických sídiel, postupne pristavali maštaľ, sklad a kočiareň pre koče. Za domom bola rozsiahla okrasná záhrada. Eugen Maršovský bol županom v rokoch 1890-91.
Rekonštrukciou objektu sa zmenil užívateľ hodnotnej budovy – a od roku 2001 je objekt reprezentatívnym, trvalým
sídlom Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Rozsiahla obnova vrátila pseudobarokovej monumentálnej budove niekdajší lesk, reštaurátori si dali záležať na každom detaile výpravnej
fasády, ktorá v minulosti spolu s veľkoryso riešeným dispozičným založením symbolizovala moc a bohatstvo stavebníka.
Nad vchodom v strede fasády obnovili pozlátený pôvodný erb
rodu Maršovských. Blok domov pred prechodnou uličkou do
podjazdu pod Hasičskou ulicou uzaviera objekt pobočky detského oddelenia Verejnej knižnice v Trenčíne, v ktorej bola
umiestnená základná škola.
Na ulici koncom 19. storočia sídlili viaceré inštitúcie štátnej správy Rakúsko-uhorskej monarchie. V rožnom dome pri
priechode na Hasičskú ulicu bol daňový úrad, po roku 1911
obchodná a priemyselná banka, donedávna tu bolo sídlo administratívy spoločnosti COOP Jednota. Dom dal postaviť v roku
1899 bohatý majiteľ bytčianskeho panstva a pivovaru Armin
Popper, neskorší investor hotela Alžbeta, ako nájomný dom.
Určitý čas tam mala sklady prvá továreň na nábytok.
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V protiklade k poschodovým reprezentatívnym budovám
stojí vedľa Popperovho domu malá, nenápadná budova, donedávna sídlo Povodia Váhu. V prízemnom dome žil a pracoval
drietomský rodák Max Stern, ktorý sa postupne sa vypracoval
na jedného z najvýznamnejších fotografov Rakúsko – uhorskej
monarchie.
Susedná poschodová budova bol hotel Szikla. V súčasnosti
po prestavbe slúžiaca ako penzión a reštaurácia Artúr, ktorý
Trenčania poznajú ako hostinec U Petríčka, neskôr Kominár.
O pár domov ďalej bol hotel Scheibner, ktorý patril mestskému architektovi Leovi Kubinszkému, ktorý ho prenajímal.
Na opačnej strane ulice v areáli dnešného Gymnázia piaristov po prestavbe v roku 1914 dominoval architektonicky zaujímavý portál vchodu napojený na murovanú ohradu. Pre rastúci dopravný ruch ulice ho museli v roku 1956 zlikvidovať.
Pribudla však betónová prehliadková tribúna, využívaná na
sviatočné prvé máje.
Po rozsiahlom požiari mesta v roku 1886 prestavbou hotela
Zlatý Baran bolo sprístupnené námestie s Maršovského ulicou,
ktorý v roku 1921 pasáž zastavali kinom Bio Zora na poschodí
a na prízemí bola umiestnená tlačiareň dr. Čelku. Medzi Maršovského ulicou a námestím zostalo prepojenie len úzkou
uličkou. Pôvodná funkcia pasáže bola obnovená až po rekonštrukcii objektu na exkluzívne predajné priestory „Zlatá Fatima“. Dnes je v objekte umiestnená administratíva spoločnosti
Jednota – spotrebné družstvo.
(Spracované z materiálov Trenčianskeho múzea, RNDr. Jána Hanušina, 2. dielu monografie Trenčín.)
www.sme.sk 11.11.2012
pomocná evidencia 656/1/2012
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Mgr. Martin Karlík: „Námestie sv. Anny“
Priestor medzi Hviezdoslavovou a Legionárskou ulicou
pomenovali podľa kostolíka, ktorý postavili pôvodne pre katolíckych obyvateľov južného predmestia Trenčína. Na mieste,
ktorým sa vchádzalo do centra, zasvätili neskorobarokový
kostolík svätej Anne, patrónke Dolného mesta, ľudovo
nazývaný aj kaplnka
26. júla 1768.
Dôvodov na jeho
výstavbu bolo niekoľko: jednak neúmerná vzdialenosť k
kaplnka sv. Anny po rekonštrukcii 2012
farskému
kostolu,
schody vedúce k nemu a v noci zatvorená mestská brána. Nepriazeň počasia taktiež sťažovala cestu do kostola, keďže ešte
ani v prvej tretine 20. storočia nemali všetky ulice Trenčína
pevné chodníky. Vážny dôvod pre stavbu kostola bol aj ten,
aby mohol slúžiť aj biskupickým a nozdrkovským vericim. Zásluhu na jeho postavení má Zuzana Nevedy, vdova po
mestskom richtárovi Adamovi Ďurďovanskom.
Keď dostala na jar v roku 1767 povolenie od pána hradu
Jána Ilešháziho nalámať kameň na Brezine na jeho základy,
začali ho stavať. Nitriansky biskup Ján Gustiny poznal dokonale pomery trenčianskych katolíckych veriacich, prejavil
veľké porozumenie a odporúčal stavbu uskutočniť, čo najskôr.
Dokončili ju a vnútorne vybavili za rok a tri mesiace.
V stredoveku sa v tejto časti mesta nachádzala štvrť zvaná
Humná. Úzku šiju pôdy medzi návrším Breziny a blízkym
Váhom pretínal potok z Horného šianca. Bol tu aj kamenný
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mostík, ktorý spájal často zaplavované predmestie. Až postupne začali Dolné mesto, nazývané aj Annaváros, Anenské mesto, zaplňovať prízemné domy prevažne chudobnejších obyvateľov.
Námestie sa stalo
priestorom, odkiaľ
vybiehali cesty ďalej
do chotára. Z južnej
strany k Váhu viedla
Krížová ulica, dnes
Jilemnického ulica a
Majerská ulica, dnes
Jesenského ulica a
budova Okresného súdu zu rok 1913
Biskupická, smerom
na juh pokračovala cesta Rákocziho ulicou, dnes Legionárskou ulicou.
Námestie do roku 1919 sa nazývalo po maďarsky „Szent
Anna tér“, v rokoch 1919 - 1945 „Námestie sv. Anny“, po
druhej svetovej vojne ho zmenili nakrátko na „Námestie Červenej armády“. Ďalšia séria pomenovaní po funkcionároch nastala v roku 1947, odvtedy až do roku 1991 nieslo meno po
prvom komunistickom prezidentovi Klementovi Gottwaldovi.
Konečne v roku 1991
mu prinavrátili pôvodný
názov
Námestie sv. Anny.
Ešte na začiatku
20. storočia na zablatenom, neupravenom
námestí najviac fotografi zobrazovali kostolík so sochou sv.
budova slúžila svojmu účelu aj v roku v decembri 2012
Jána Nepomuckého, ktorého sem premiestnili spoza Váhu po
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veľkej povodni roku 1794 a priľahlým domom kuráta. V jednom krídle mal pracovňu a byt, druhé bolo vyhradené starobincu. Dom z nepálenej hliny poškodil požiar v roku 1945, začiatkom 50. rokov bol preto zbúraný.
Po výstavbe novej dominanty námestia, súdneho paláca –
sedrie, sa zmenili i zobrazované objekty. Monumentálnu stavbu súdneho paláca bola dokončená v roku 1913 podľa návrhu
architekta Jablonszkého. V dvojposchodovej budove sídlila aj
prokuratúra, súdny archív, väznica bola v priľahlej stavbe.
Pred sedriou založili v roku 1914 parčík, v ňom malo stáť pred
rokom 1938 súsošie venované pamiatke generála M. R. Štefánika, maketu skutočnej veľkosti pomníka dokonca v parku vystavili na obdiv verejnosti.
Na Námestí sv. Anny bol od roku 1899 židovský chudobinec. V dome býval spolu so židovskými obyvateľmi aj jeho
správca. Budova stála ešte v roku 1985, v podbrání bola zachovalá pamätná tabuľa s trojjazyčným textom, (maďarsky,
hebrejsky a nemecky), na ktorej bolo uvedené, že na dom
chudobných prispel Ján Moritz Marmostein v roku 1898 kapitálom jedentisíc zlatiek, na zvečnenie pamiatky svojej zomrelej manželky Fani, rodenej Gross. Veľmi nešetrným spôsobom
pri búraní domu zničili aj tabuľu, jej časti boli donedávna uložené v obradnej sieni trenčianskeho židovského cintorína.
Na námestí boli okrem úradov a dodnes známych súkromných obchodov aj obľúbené pohostinské zariadenia: v krčme
Anny Patekovej visela v piatok zástava na znak toho, že podáva k pivu obľúbenú huspeninu, vedľa bol Ševelov hostinec. V
pohostinstve J. Vlachého čapovali dobré uherskobrodské pivo,
vo dvore bola záhradná reštaurácia, kde sa mladí ľudia pravidelne zabávali a tancovali.
V súkromnom podniku sa v 30. rokoch 20. storočia nachádzala i nocľaháreň Klubu československých turistov. V tejto
budove, známej ako Robotnícky dom, malo do 80. rokov 20.
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storočia stálu expozíciu Trenčianske múzeum. Vo vedľajšej
dvojposchodovej budove bola takzvaná malá pošta pre Dolné
mesto. Tu sídlila známa trenčianska fotografka Filoména
Trefná, do jej fotoateliéru sa vchádzalo z dvora. Vedľajší dom
so zaujímavou secesnou fasádou patril doktorovi Brežnému.
Na začiatku námestia na rohu ulice Horný šianec sa nachádza dnes známy trenčiansky fotoateliér, sídlo uznávanej firmy
„Foto Vrátny“. Trenčania si pamätajú nielen hostinec Rudolfa
Urbánka a známe mäsiarstvo Urbánkovcov, ale i Murínovu lekáreň v bývalom dome doktora Slávika. Na námestí bolo v roku 1925 sídlo nielen okresného súdu, štátneho zastupiteľstva,
ale i Pozemkovej knihy.
Tam, kde dnes stojí budova polície, sa ešte v 50. rokoch
nachádzala rozľahlá prízemná Thurzova kúria. Súčasné Námestie sv. Anny je od 17. novembra 2009 bohatšie o ďalšiu
architektúru - pamätník obetiam komunizmu, odhalený v roku
20. výročia Nežnej revolúcie. Svoju pôvodnú tvár zmenilo výstavbou viacerých polyfunkčných objektov.
Zdroj: Zbierky trenčianskeho archívu, publikácie Štefana
Pozdišovského, fondy trenčianskeho archívu
www.sme.sk 25. 11. 2012
pomocná evidencia 702/1/2012
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Mgr. Martin Karlík: „Štefánikova ulica“
Úsek cesty od hotela Elizabeth až po hypermarket Billa bol
v minulosti sídlom prvých priemyselných podnikov a kasární.
Ulica často menila svoj ráz a rozsiahle stavebné zmeny ju časom premenili na miesto obchodu a tranzitu.
Štefánikovu ulicu nazývali v polovici 19. storočia „Ország
út“, „Krajinská ulica“ a po dokončení kasární „Fridrichova
ulica“. Od skončenia prvej svetovej vojny až do 50. rokov 20.
storočia mala ulica pomenovanie Štefánikova ulica (cesta), potom „Ulica SNP“ a od roku 1991 jej vrátili pôvodný názov po
generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Na jeho pamiatku bol premenovaný aj blízky park, v ktorom stálo od roku 1938 monumentálne súsošie Ľudovíta Štúra s legionármi
od akademického sochára Pospíšila, násilne zlikvidované v
roku 1953.
Cesta viedla popod hradnú skalu pozdĺž novozaloženého a
udržiavaného parku v
línii opusteného koryta
Váhu ďalej smerom na
Žilinu. Táto komunikácia, budovaná z kameňa hradných zrúcanín a povrchovo upravená v roku 1835, vytvorila hlavnú kompoŠtefánikova ul. v roku 1916
zičnú os, okolo ktorej sa stavalo po výstavbe železnice a hlavne na začiatku 20. storočia.
Vznikla tak najpriemyselnejšia východná časť mesta s významnými podnikmi (Prvá trenčianska borovičková a likérová
továreň, Tiberghien-Merina, Titanit - továreň na výbušniny,
Valcový mlyn, parná píla). Ako píše Jozef Branecký, „tieto
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fabriky pritiahli rôznych podnikateľov, povstala veľká, rovná
ulica s poschodovými domami a vilami.“
V roku 1886-88 zmenila ráz ulice výstavba kasární, dvanásť budov stavali necelých 18 mesiacov podľa projektu žilinských staviteľov, bratov Grüunovcov. Kasárne pre 71. pluk i
ulicu pomenovali podľa vrchného zborového veliteľa arcikniežaťa Fridricha, „Frigyes föoherceg utcza“ (Fridrichova
ulica).
Člen cisárskej rodiny - jeden z najbohatších Habsburgovcov-Lotringenovcov, zdedil po strýkovi Albrechtovi obrovský majetok. Prapravnuk Márie Terézie bol už ako dieťa
predurčený pre vojenskú kariéru, často a rád chodieval do
Trenčína, s vojenským sprievodom sa zúčastnil aj otvorenia
kasární. V roku 1904 prišiel na veľkolepú parkovú slávnosť,
ktorá sa takmer skončila nešťastne. Zábavu ukončil ohňostroj,
od ktorého sa v horúcom júlovom dni chytila tráva a kríky v
parku. Narýchlo privolaní hasiči zachraňovali nielen poschodia hotela Alžbeta, ale i domy v podhradí.
Rozľahlý priestor podhradia bol v minulosti pravidelne zalievaný rozvodnenými ramenami Váhu.
Na pamiatku veľkej
povodne v roku
1662, pri ktorej sa
akoby zázrakom zachránili dvaja pltníci,
umiestnili do výklenku skaly hneď
hotel Elizabeth
pri ceste pamätný
kríž s nápisom. Neďaleko neho vytesali v roku 1916 reliéf Víťaznej Hungarie na počesť padlých vojakov 15. honvédskeho
regimentu. Promaďarský motív nahradil o šesť rokov neskôr
reliéf Jána Jiskru z Brandýsa, výjav z Jiráskovho Bratstva. I
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dnes sa nájdu nielen turisti, ale žiaľ i domáci, ktorí si ho zamieňajú s pamätným rímskym nápisom. Táto jedinečná pamiatka z roku 179 nášho letopočtu je viditeľná iba z jedálne a
terasy na medziposchodí zrenovovaného hotela Elizabeth.
Popperov hotel Elizabeth na začiatku Štefánikovej ulice,
otvorený v čase plesovej sezóny v roku 1902 na mieste bývalého zájazdového hostinca „K červenej hviezde“, je i dnes najzaujímavejšou stavebnou dominantou mesta. Za ním, na mieste, kde dnes stojí moderné „Múzeum kolies“, mala sídlo Vitekova autoopravovňa, určitý čas vedľa pracoval fotograf F.
Krajíček.
Z pôvodnej zástavby zostalo dnes iba zopár domov, rozľahlá prízemná budova bývalej Herbarie, obytné budovy postavené pre dôstojníkov armády, Bleuerova vila, domy pri Kukučínovej ulici - robotnícka kolónia, ale i známe krčmy a hostince
– „U Furku“ či „Schultzov hostinec“, kedysi známejší ako
kantína pre vojakov. Žemberák na konci Štefánikovej ulice
prežil všetky zmeny režimov a poskytuje stavebne upravené
priestory dodnes.
Na východnej strane ulice, za parkom, padli za obeť rozsiahlej rekonštrukcii architektonicky hodnotné secesné budovy. Pôvodný zámer vybudovať moderný obytný komplex, aj
so stánkom kultúry nevyšiel, zostalo voľné priestranstvo, na
ktorom sa vyníma osamotene stojaca vila pred železničnou
stanicou, v ktorej býval starosta Trenčína Jozef Reihel.
Na starých pohľadniciach je vidieť aj pozostatky majera
pod hradom s nízkymi domcami. Cenné sú zábery na takzvaný
„Truppenspital“, náhradnú vojenskú nemocnicu s 31 barakmi,
ktorú vybudovali na východnom okraji kasární pre množstvo
ranených z 1. svetovej vojny.
Súčasná podoba „Štefáničky“, ako ju Trenčania svojsky
nazývajú, má komerčný charakter. Nachádza sa tu moderný a
obľúbený obchodný komplex Max s upraveným okolím a bez657

pečnejším kruhovým objazdom, predajne automobilov, zrekonštruované penzióny s reštauráciami, poisťovňa, sídlo úradov (bývalý Výskumný ústav sklársky, dnes úrad Krajského
hasičského a záchranného zboru, postavený na mieste vily dr.
Némethyho) či športová hala Armádneho športového klubu
Dukla Trenčín.
www.sme.sk 02. 2.2012
pomocná evidencia 733/1/2012
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Mgr. Martin Karlík: „Farská ulica dodnes dýcha históriou“
Dnes je Farská ulica nielen jednou z najstarších, ale aj najkratších ulíc Trenčína. Zahŕňa iba niekoľko domov od námestia po farské schody. V stredoveku však bola po výstavbe
opevnenia dôležitou komunikáciou vedúcou od brodu na Váhu
smerom na hrad. Skalnatá, príkra cesta v blízkosti dnešných
krytých schodov, sa končila na úpätí Hôrky pri najstaršom
hostinci „Závoj“.
Podľa toho, kde sa nachádzala a kam viedla, ju aj označovali. V roku 1554 sa
volala „Ulička ku
kostolu“, neskôr to
bola „Ulička pod
schodmi“ a v roku
1588 „Ulička k dolnej bráne“. Do roku
1918 bola na pohľadniciach i plánoch
mesta uvádzaná ako
„Plebánia út. však Za totalitného komunistického režimu bola
ulica premenovaná na neutrálnejšiu „Hradnú ulicu“. Pôvodný
názov „Farská ulica“ jej bol vrátený až v roku 1991.
Zastrešené drevené schody robia ulicu neobyčajnou a jedinečnou, ktoré nahradili nebezpečný, príkry chodník. O ich
existencii zachytili archívne pramene už v roku 1541. Pôvodne
slúžili na rýchly presun obrancov mesta k hradbám a zbrojnici,
neskôr sa využívali ako spojnica hlavného námestia a kostola
Narodenia Panny Márie, ako i celého hradného návršia.
Farské schody, prekonávajúce výškový rozdiel asi 25 metrov, majú 119 schodov. Schody boli síce ozdobou tejto ulice,
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ale preto, že boli z dreva, zostali ľahko zraniteľné a zápaľné.
Preto strecha i samotné schody viackrát vyhoreli a museli ich
často opravovať. Posledná rozsiahla rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1978 - 81. Pred vstupom na farské schody z Farskej ulice po pravej strane je osadená socha svätého Jána Nepomuckého, pôvodne stojaca pred piaristickým kostolom. Postaviť ju dal Ján Halweil, nemecký veliteľ hradu, pokladník cisárskeho eráru „zo zbožnej úcty v roku 1732“.
Farská ulica mala pôvodne 13 domových parciel. V rokoch
1868 – 1901 bolo na ulici len 11
domov. Medzi
nimi dominoval
bývalý konvikt,
ústav na výchovu
mladých
šľachticov. Istý
čas v objekte bol
umiestnený 71.
peší pluk, ktorý
v roku 1888 premiestnili do kasární pri železničnej stanici.
V trojpodlažnom rožnom objekte známej Sternovej, neskôr
Pollákovej kaviarne bolo umiestnené kasíno, dokonca začas aj
múzeum. Na jeho poschodí sa v trenčianskom spoločenskom
kruhu stretávala miestna inteligencia. V zadnej časti tohto domu bolo zriadené v roku 1912 kino „Apollo Bioskop“, do ktorého premietacia kabínka a vchod boli z Farskej ulice. Ešte na
začiatku 20. storočia lemovali ulicu košaté javorové stromy,
ktoré boli vyrúbané pri budovaní chodníka a dlažby.
Za mestskou radnicou stojí dom, už bez nárožného arkiera,
v ktorom býval župný lekár Karol Brančík. Ešte v roku 1927
tam bolo Androvičovo kaderníctvo s honosným francúzskym
názvom.
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Oproti, za budovou Slovenskej sporiteľne, dodnes stojí pôvodný dom Bakošovcov, u ktorých prenocoval v osudnú augustovú noc roku 1813, keď Trenčín zasiahla ničivá povodeň,
mladý študent František Palacký. Pôvodne renesančný dvojpodlažný dom, kde býval jeho spolužiak zo štúdií, sa mu stal
bezpečným útočišťom. Keby sa ubytoval v hostinci pod hradom, ako mal pôvodne v úmysle, utopil by sa v rozbúrených
vlnách Váhu.
V prvom dome vpravo pred farskými schodmi, dnes sídle
stavebného úradu, začala svoju kariéru známa miesta mladá
ambiciózna fotografka Mária Urbasiówna, v ktorej začala pôsobiť po presťahovaní firmy „Foto Tatra“ z Trenčianskych
Teplíc roku 1921. Na poschodí mala fotoateliér na výrobu fotopohľadníc. Na prízemí domu boli dielne a výrobňa filmovacieho závodu Cyrila Kašpara, spolumajiteľa Tatrafilmu Trenčín.
Na Farskej ulici doteraz pôsobí atmosféra minulých rokov a
je i pre turistov veľmi atraktívna.
(Pramene: štátny archív v Trenčíne, monografia Trenčín 1.
diel, Zbierky Trenčianskeho múzea.)
www.sme.sk 18.11.2012
pomocná evidencia 763/1/2012
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Mgr. Martin Karlík: „Mladá štvrť známa ako Horná
Sihoť“
Horná Sihoť bolo územie zaplavované Váhom severovýchodne od centra mesta Trenčín, ktoré slúžilo ako pasienky,
miesto cirkusové predstavenia, vojenské cvičisko i sklady vojenského práporu bolo dlho nezačlenené do mestskej zástavby.
Začiatkom 30. rokov 20. storočia bola vypísaná súťaž na plán
zástavby Hornej Sihote.
Už pred prvou svetovou vojnou existovala koncepcia komplexného stavebno - technického rozvoja celej sídelnej aglomerácie. Vojna však prerušila sľubné plány na budovanie a
rozšírenie mesta. Až v máji 1923 zastupiteľstvo podporilo vypracovanie tzv. regulačného plánu Hornej Sihote. Predstavitelia mesta Trenčín mali zámer, aby na sever od centra Trenčína
vyrástla najkrajšia mestská štvrť. Keď v roku 1925 znova ukázal Váh svoju silu a zalial voľné priestranstvo sihotí, vedenie
mesta rozhodlo, že prv než sa pustí do realizácie regulačného
plánu musí vyriešiť najskôr skrotenie Váhu a usmerniť jeho
tok tak, aby neohrozoval ľudské životy a obydlia.
Preto prvým krokom realizácie novej
mestskej časti musela
byť protipovodňová
ochrana. Zabezpečila
ju hrádza vybudovaná
približne v pôdoryse,
v akom dnes vedie
okolo Nábrežnej ulice.
budovanie podjazdu
Hrádzu stavali postupne v niekoľkých etapách v roku 1931 - 1936. Začiatkom
30. rokov 20. storočia vypísali aj súťaž na plán zástavby Hornej Sihote, ktorý aktualizovali v roku 1936. Prvým vybudova662

ným objektom bola budova Sokolovne, ktorá bola odovzdaná
do užívania v roku 1935 v juhozápadnej časti Hornej Sihote,
ku ktorej o dva roky neskôr pribudla jedna z najmodernejších
letných plavární na Slovensku. Hlavnú budovu so šatňami projektoval trenčiansky staviteľ Alexander Maráky.
Prvou budovou na Hornej Sihoti, ktorú postavili na základe
schváleného regulačného plánu bola Obchodná akadémia. Po
viacročnom úsilí, neúspešnom výberovom konaní, mesto napokon v roku 1932 vybralo projekt Ferdinanda Silbersteina z
Bratislavy. Pre nedostatok financií však pristúpilo k realizácii
stavby až o tri roky neskôr. V roku 1936 bola školská budova
dostavaná a školu pomenovali po vtedajšom predsedovi vlády
Československej republiky Dr. Milanovi Hodžovi, podobne i
blízku ulicu. Výstavba na Hornej Sihoti pokračovala rýchlym
tempom.
Postupnou výstavbou nových domov už Sihoť nadobúdala
ráz modernej mestskej štvrte, formovala sa nová hlavná ulica,
ktorá dostala pomenovanie po Martinovi Rázusovi a ktorá
viedla v línii pôvodnej starej cesty vysadenej stromami. V minulosti viedla až k prievozu na Skalku. Rázusova (Gorkého)
ulica sa stala hlavnou dopravnou tepnou Hornej Sihote.
Pre lepšiu komunikáciu Hornej Sihote s centrom mesta bolo navrhnuté vybudovanie podjazdu, ktorým sa mali odstrániť
pôvodne umiestnené železničné závory pri budove Okresnej
finančnej správy, neskôr Okresného národného výboru podjazd, lebo boli častým miestom nešťastí stretom idúcich vlakov s inými dopravnými prostriedkami. Vybudovaný podjazd
splnil očakávania, že sa zlepšila dopravná situácia tejto novovznikajúcej časti mesta. Do užívania bol odovzdaný dňa 1.
mája 1941 a takmer v nezmenenej podobe slúži dodnes. Zrealizoval ho víťaz verejnej súťaže - trenčianskoteplická stavebná
firma Jozefa Adamca. Autorom architektonického riešenia
podjazdu bol Ferdinand Silberstein.
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V roku 1936 sa začala realizovať budova veliteľstva 5. armádneho zboru podľa projektu Jakuba Domanského. Za dva
roky ju dokončila stavebná firma Ing. Otakara Nekvasila z
Prahy. V budove, ktorá mala až 480 miestností, sídlil generálny štáb armády Slovenského štátu. Objekt patril i dnes patrí k
dominantným budovám Hornej Sihote.
Stavalo sa rýchlo a kvalitne, Horná Sihoť sa v krátkom čase
rozrástla o nové nájomné domy nielen pre vojakov a dôstojníkov. Väčšinou ich projektovali stavitelia Ján Barytus, Dominik
Filipp.
Zaujímavosťou je, že ani naše mesto neobišla vlna premenovaní ulíc, keď napríklad v roku 1939 premenovali Hodžovu
ulicu na Ulicu Adolfa Hitlera. Po skončení druhej svetovej
vojny jej vrátili pôvodné meno. Podobne Ulica generála Goliana bola premenovaná v päťdesiatich rokoch na Ulicu Štátnych pracovných záloh a neskôr pôvodný názov jej bol
v sedemdesiatich rokoch vrátený. Podľa stavebných plánov
mal stáť na Hornej Sihoti rímskokatolícky kostol. V roku 1947
Mestský národný výbor v Trenčíne dokonca vyhovel žiadosti
Farského úradu v Trenčíne a rezervoval na tento účel pozemok
neďaleko športového štadióna. Zmenené politicko – spoločenské pomery po roku 1948 však výstavbu tohto objektu zamedzil. Dnešná Sihoť s dvoma zimnými štadiónmi, novými, modernými panelákmi a obchodnými strediskami predstavuje sídliskový komplex, zasahujúci do katastra mestskej časti Opatová.
Zdroje: Ingrid Gajdošová, Ing. arch. Jozef Múdry - Pasportizácia urbanistického súboru Horná Sihoť, materiály Trenčianskeho múzea, Štátneho archívu, RNDr. Jána Hanušina.
www.sme.sk 14.12.2012
pomocná evidencia 777/1/2012
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Mgr. Martin Karlík: „Mierové námestie“
Historické jadro Mesta Trenčín má dodnes funkciu najvýznamnejšej a najreprezentatívnejšej časti centra. Miesto obľúbených trhov a jarmokov má jedinečný vzhľad nielen v slovenskom meradle.
Mierové námestie predstavuje unikátny pamiatkový súbor
so špecifickými urbanistickými, architektonickými a výtvarnými kvalitami. Po dôslednom výskume zachovanej architektúry bola táto lokalita v roku 1987 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Námestie bolo v minulosti centrom verejného života, všetkého politicko-spoločenského diania. Konali sa tu početné verejné zhromaždenia, pochodovali ním vojaci, počas sokolských zletov sa zaplnilo Sokolmi zo všetkých
kútov republiky, vítali sa legionári či prezidenti. Dokonca v
roku 1911 prišlo pred radnicu auto so vzácnou návštevou bulharským kráľom Ferdinandom 1. Coburgom, ktorý odmietol oficiálne prijatie.
Jarmoky a rôzne mená
Hlavná funkcia námestia, na ktorom sa poriadali pravidelné
trhy a jarmoky, na ktoré prichádzali ľudia z okolitých obcí, ale
i z Moravy, sa premietla do jeho stredovekého názvu - Rink,
Theatrum, neskôr Hauptplatz, Fötér. Historické pomenovania
hlavného námestia neskôr kopírovali všetky dejinné medzníky. Od roku 1911 dostalo názov po županovi Júliusovi Szalavszkom (Szalavszky Gyulatér), po vzniku 1. Československej
republiky až do roku 1938 sa volalo Masarykove námestie.
Za Slovenského štátu až do konca vojny sa volalo Hlinkove
námestie. Keď po roku 1945 prikročilo zastupiteľstvo k premenovaniu všetkých ulíc v Trenčíne, tak hlavné námestie pod
majestátnym hradom nazvali Stalinovým námestím. Od roku
1962 pretrval až dodnes neutrálny názov - Mierové námestie,
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hoci snahy na premenovanie neutíchli najmä po rozdelení spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Stredoveká zástavba
Typický šošovkovitý tvar námestia vznikol postupným rozširovaním starej obchodnej cesty, ktorá viedla podhradím v
medziach daných prirodzenými bariérami - hradným bralom a
tokom Váhu. Vznikajúca osada pod hradom, doložená v písomných prameňoch od začiatku 12. storočia, súvisela i s trasami ďalších ciest, ktoré viedli popri rieke Váh na sever Považím, na Ponitrie i na Moravu.
Poloha osady na terase Váhu zabezpečovala prirodzenú
ochranu pred povodňami. Prvá stredoveká predmestská forma zástavby
vznikala
živelne
popri staršej zaniknutej
prístupovej
ceste na hrad a ku
kostolu. Pre stavbu
farského
kostola
v roku 1324 vybrali terasu na hradnom svahu, ktorú nazvali
Marienberg, podľa zasvätenia kostola Narodeniu Panny Márie.
V druhej polovici 16. storočia vytvorili súvislejšiu zástavbu
pozdĺž uličky, ktorá viedla od prieluky z námestia smerom ku
kostolu. K starším výsadám dostal Trenčín s povýšením na
slobodné kráľovské mesto v roku 1412 aj právo na opevnenie.
Výstavba hradieb pokračovala v šesťdesiatich rokoch 15. storočia, neskôr ich zosilňovali a modernizovali.
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Mestské hradby boli spojené s opevnením hradu. Z dvoch
mestských brán sa
dodnes zachovala
iba Dolná brána,
renesančne prestavaná. Exponovanou časťou vnútorného mesta bolo
práve okolie Dolnej mestskej brány,
čo
dokumentujú
domy s najväčšou parcelou a zámožnosťou ich majiteľov. Tu
mali neskôr svoje panské sídlo aj Ilešháziovci. Ojedinelý je
výskyt diamantovej klenby tohto domu (č. 1), ktorá patrí do
okruhu vzácnych juhomoravských diamantových klenieb. Do
mierky štruktúry námestia, ktorá sa dotvárala až do konca 16.
storočia, zasiahla výstavba jezuitského komplexu.
Na mieste meštianskych domov vyrástol
za štyri roky rannobarokový kostol sv.
Františka Xaverského, ktorý bol vysvätený v roku 1657. Vo
výklenkoch
vedľa
vchodu sú sochy sv.
Petra a Pavla.
Do dnešnej podoby kostol prestavali po požiari v roku
1708. Po zrušení rehole jezuitov kostol a kláštor v roku 1776
prevzali piaristi, ktorí v tom istom roku zriadili gymnázium.
Najväčšími zmenami po prestavbe prešiel interiér kostola fresky Krištofa Tauscha, žiaka talianskeho maliara Pozzu, pat667

ria k najvýznamnejším iluzívnym dielam vrcholného baroka
na Slovensku.
Budova sporiteľne
Zaujímavé osudy mala aj budova, stojaca na mieste dnešnej
Slovenskej sporiteľne. Pôvodne to bol stredoveký dvorec, majiteľa šľachtica Ladislava Popela z Lobkovíc, ktorý ho vlastnil
koncom 16. storočia,
preto ho nazývali i
Popelovským. Jezuiti
tam mali kaplnku,
kým na protiľahlej
strane námestia nevyrástol mohutný komplex spomínaného kostola a kláštora. Od roku 1694 v ňom
zriadili konvikt, ústav pre študentov zo zemianskych rodín.
Prestavbou sa dom zmenil na dvojposchodový a patril medzi najväčšie stavby na námestí, dokonca istý čas tam sídlil
71. peší pluk. V budove bola známa mestská kaviareň a kasíno. V roku 1919 v priestoroch „kasina“ založil Igor Pietor a
Andrej Marsina „Slovenský kruh“. Nejakú dobu bola na poschodí umiestnená knižnica a do roku 1933 depozit muzeálnych zbierok. Skončenie prevádzky obľúbenej kaviarne i nočného baru „Bar Parisien“ zavŕšilo rozhodnutie asanovať staručkú budovu, pretože mala krivé múry, porušenú statiku a deravú strechu. V roku 1937 na jej mieste vyrástla podľa návrhu
Ing. Ferdinanda Silbersteina pozoruhodná polyfunkčná funkcionalistická budova Mestskej sporiteľne. Okrem kancelárií
boli na horných poschodiach moderne zariadené byty, na prízemí boli zriadené obchody, v podzemí prevádzkovalo svoju
činnosť kino Metro, miestnosť pre trezory sporiteľne a vojen668

ský kryt. Na prvom poschodí býval i niekdajší starosta mesta
opát Rudolf Misz.
Radnica mesta
V roku 1663 Mesto Trenčín kúpilo obytný renesančný dom
rodiny Szerényovcov, ako stálu budovu radnice. Havarijný
stav historickej pamiatky prinútil predstaviteľov mesta asanovať chátrajúcu radnicu a na jej mieste bol postavený v rokoch
1933/34 nový, dôstojnejší stánok pre
úradníkov. So stavbou nového mestského domu originálnym spôsobom
vyriešili podchod
popod mestskú vežu. Odvtedy platil i
zákaz vstupu vozidiel do námestia.
Jedinou palácovou
stavbou na Mierovom námestí bol bývalý Župný dom pri hornej mestskej bráne, dnešné sídlo Trenčianskeho múzea. V
tomto priestore pôvodne vlastnili Ilešháziovci tri domy.
Rozsiahly mestský palác so štvorkrídlovým pôdorysom s
vnútorným arkádovým nádvorím dal postaviť na podnet otca
Ján Ilešházi v roku 1761. Budovu dispozične pozmenili v roku
1764. Pri architektonicko-historickom výskume v roku 1983
zistili pamiatkari mnohé zaujímavé stavebné detaily, aj napojenie na staršiu hmotu hornej brány, tá bola z väčšej časti zbúraná v roku 1873 pre komunikačné ťažkosti.
Oproti veľkému župnému domu stál v minulosti prízemný,
tzv. malý župný dom, ktorého bočné krídlo plnilo do roku
1909 funkciu väznice. Vedľajšiu rožnú budovu, sídlo Škarnic669

lovej tlačiarne, asanovali a až v roku 1951 sa zmenil vstup na
Mierové námestie výstavbou Štátnej banky československej.
Na pamiatku ukončenia moru
V strede Mierového námestia bol v roku 1712 osadený barokový morový stĺp Najsvätejšej Trojice, ktorý dal postaviť
gróf Mikuláš Ilešházi na pamiatku obetí morovej epidémie,
ktorá vypukla v meste v roku 1710. Po úprave chodníkov a
dlažby v roku 1927
vytvorili v okolí
morového
stĺpu
parčík
vysadený
zeleňou, emovaný
na južnom konci
ozdobnou balustrádou. Pred domom Frimmlovcov
stála socha sv. Floriána z roku 1802,
patróna hasičov. Koncom druhej svetovej vojny bol na tomto
mieste v parku krátky čas cintorín, v ktorom po prechode fronty pochovali 15 vojakov.
Po ničivých požiaroch sa menili i dispozície domov, keď sa
neobnovovali a v neskorogotickej forme, ale vznikali objekty
doplnené stavebnými dobovými detailmi renesančných súčastí. Po stavebných úpravách po požiari koncom 19. storočia zaniklo i kryté predstavané podlubie, náznakovo zachované v
niektorých domoch západnej fronty námestia. V spomienkach
starých Trenčanov zostáva námestie ako miesto korzovania,
stretnutí v obľúbenej cukrárni, sedenia na pamätných „šrankoch“, s obchodmi a prevádzkami, ktoré mali svoje pomenovanie po svojich majiteľoch ako napríklad Halašovu lekáreň,
Chovanove kníhkupectvo, Cellerove lahôdky, Holoubkovej
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fotoateliér, Hortlíkovu obuv, Čelkovu tlačiareň. Mierové námestie pripomína dávne časy doteraz.
Zdroje: Štátny archív v Trenčíne,
Pamiatky a príroda 6/1985,
Ján Hanušin: Trenčín a okolie
www.sme.sk 01.01.2013
pomocná evidencia 792/1/2012
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Index
1) Verejno-spoločenský život
- Nový rok 2012 privítalo na Mierovom námestí
v Trenčíne cca 1.330 občanov diskotékou a bez ohňostroja, str. 30
- dňom 1. januára 2012 začal vykonávať svoju činnosť
Stavebný úrad Trenčín len pre Mesto Trenčín, str. 30
- od 1. januára 2012 vznikol v organizačnej štruktúre
Mestského úradu v Trenčíne „Útvar stavebný, životného prostredia a investícií“, str. 31
- po ročnej prestávke Mesto Trenčín obnovilo vydávanie
mestských novín „Info Trenčín“ dňa 16. januára 2012,
str. 31
- začiatkom januára 2012 zomrel po ťažkej chorobe vo
veku nedožitých 75 rokov legendárny futbalista Jednoty
Trenčín Štefan Hojsík, str. 33
- dňa 11. januára 2012 zomrel vo veku nedožitých jednosto rokov najstarší slovenský generál Ján Samuel Strcula, str. 33
- v podvečer dňa 16. januára 2012 zasahovali trenčianski
hasiči pri likvidácii požiaru poľského kamióna
s prepravovanými vozidlami, str. 35
- dňa 24. januára 2012 mala ustanovujúce zasadnutie obvodná volebná komisia v Trenčíne, ktorá si žrebom
zvolila za svojho predsedu Attilu Batkyho zo stranu
Most – Hid, str. 35
- dňa 3. februára 2012 sa uskutočnil na Mierovom námestí v Trenčíne verejný protest proti korupcii „Gorila“, str. 36
- dňa 5. februára 2012 navštívil mesto Trenčín taliansky
svetobežník Gianluca Ratta, ktoré bolo posledným
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mestom na Slovensku a pokračoval v susednej Českej
republike, str. 37
dňa 16. februára 2012 krstil svoju knihu Ing. Ján Fígeľ,
v ktorej sa podelil o svojich zážitkoch v pôsobení prvého komisára v centre Európy, str. 38
dňa 18. februára 2012 zomrel vo veku nedožitých 82
rokov trenčiansky historik, znalec vojenských a všeobecných dejín mesta Trenčín, organizátor skautingu
a dlhoročný vedúci odboru územného plánu a architektúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. Štefan
Androvič, str. 40
dňa 10. marca 2012 bola uzávierka nových kandidátov
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
str. 41
dňa 22. februára 2012 prijal predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček oficiálnu šesťčlennú delegáciu z Is-trie,
vedenú podpredsedníčkou regiónu Istria Vivianou Benussi, str. 41
dňa 29. februára 2012 sa uskutočnilo 15. zasadnutie Zastupiteľstva TSK, str. 43
dňa 7. marca 2012 otvorila Slovenská pošta na Pošte
Trenčín 1. na Mierovom námestí druhé špecializované
pracovisko, ktoré bude sprístupňovať elektronické
služby štátu občanom, str. 47
dňa 9. marca 2012 sa uskutočnilo v Trenčíne druhé protestné zhromaždenie proti korupcii „Gorila“, str. 48
dňa 12. marca 2012 priniesli všetky médiá oficiálne výsledky parlamentných volieb na Slovensku, str. 48
výsledky parlamentných volieb v trenčianskom volebnom obvode, str. 50
výsledky parlamentných volieb v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, str. 51
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- v mesačníku Info Trenčín č. 2/2012 bol uverejnený dotazník pre občanov, ktorým sa zisťovalo odkiaľ občania
mesta čerpajú informácie o dianí v meste a akú úlohu
pri tom zohrávajú mestské noviny „Info Trenčín“,
str. 52
- dňa 20. marca 2012 zomrel vo veku nedožitých 88 rokov prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., priekopník
religionistiky, str. 52
- dňa 28. marca 2012 ocenil TSK šestnástich učiteľov pri
príležitosti „Dňa učiteľov“, str. 54
- dňa 28. marca 2012 ocenilo Mesto Trenčín dvanástich
učiteľov, str. 55
- dňa 11. apríla 2012 si občania mesta Trenčín pripomenuli pietnym aktom na Brezine 67. výročie oslobodenia
mesta spod nemeckého fašizmu, str. 57
- hodnotenie činnosti Mestskej polície v Trenčíne za rok
2011, str. 59
- dňa 19. apríla 2012 rokovalo Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne, ktoré prinieslo informácie o finančnej situácii Mesta Trenčín za uplynulý rok 2011, schválilo pomenovanie nových ulíc v meste str. 60
- dňa 25. apríla 2012 sa uskutočnilo 14. zasadnutie Zastupiteľstva TSK, str. 63
- dňa 30. apríla 2012 sa v predvečer osláv 1. mája na
Mierovom námestí uskutočnilo tradičné stavanie mája,
str. 65
- dňom 2. mája 2012 vymenoval primátor Mgr. Richard
Rybníček svojho prvého viceprimátora JUDr. Rastislava Kudlu, str. 62
- dňa 8. mája 2012 zomrel primár nemocničného stomatologického oddelenia
Nemocnice
s poliklinikou
v Trenčíne MUDr. Ernest Csillagi, str. 66
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- dňa 12. mája 2012 sa prezentoval TSK na „Dni otvorených dverí v inštitúciách Európskej únie“, str. 66
- dňa 24. mája 2012 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa pre nízku
účasť poslancov Smeru – SD neuskutočnilo, str. 69
- dňa 6. júna 2012 prijal predseda TSK MUDr. Pavol
Sedláček, MPH na pôde Trenčianskeho samosprávneho
kraja mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Maďarskej republiky v Slovenskej republike Dr. Csabu Balogha, str. 72
- dňa 5. júna 2012 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH veľvyslankyňu v Slovenskej republike J. E. Trine Skymonen,
str. 73
- Vláda Slovenskej republiky koncom mesiaca júna
a začiatkom mesiaca júla 2012 sústredila svoje aktivity
na vykonanie personálnych zmien v orgánoch štátnej
správy, kde sídlia krajské a obvodné úrady po voľbách
v marci 2012, str. 75
- dňa 25. júla 2012 prehliadali policajti budovu Mestského úradu v Trenčíne na základe listu s výhražným obsahom, str. 76
- od 18. augusta 2012 sa zmenil cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne, str. 76
- dňa 10. augusta 2012 prijal exprimátora Mesta Trenčín
Štefana Reháka primátor Mgr. Richard Rybníček pri
príležitosti jeho 80 rokov, str. 77
- dňa 22. augusta 2012 sa uskutočnilo na svojom
15. riadnom zasadnutí Zastupiteľstvo TSK, str. 75
- dňa 31. augusta 2012 si občania mesta Trenčín pripomenuli 68. výročie Slovenského národného povstania
pietnym aktom kladením vencov pri pamätníku umučených na trenčianskej Brezine, str. 82
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- dňa 10. septembra 2012 v Kasárňach SNP v Trenčíne
sa vykonala personálna rotácia veliteľov pozemných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, keď za namiesto
generálmajora Ing. Jána Salaganiča bol vymenovaný
brigádny generál Ondřej Novosad, str. 84
- dňa 21. septembra 2012 odsúhlasili poslanci Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne pozemok pod nový chrám
gréckokatolíckej cirkvi na Ulici 1. mája, str. 87
- od 18. augusta 2012 začal platiť v Trenčíne nový grafikon mestskej hromadnej dopravy, str. 89
- dňa 3. októbra 2012 sa uskutočnilo informatívne stretnutie potenciálnych partnerov, ktorí by mali záujem
o vytvorenie oblastnej organizácie cestovného ruchu
„Trenčín a okolie“, str. 90
- dňa 18. októbra 2012 sa v blízkosti železničného priecestia neďaleko firmy Old Herold vykoľajil nákladný
vlak, str. 92
- dňa 10. októbra 2012 podpísali Železnice Slovenskej
republiky zmluvu na výstavbu modernizácie trate Občania mesta Trenčín, str. 93
- dňa 24. októbra 2012 stretnutie primátora Mgr. Richarda Rybníčka s trenčianskymi podnikateľmi za podpory
Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, str. 94
- dňa 29. októbra 2012 podpísali minister životného prostredia Slovenskej republiky Peter Žiga a minister dopravy Českej republiky Pavel Dobeš na záver spoločného stretnutia vlád Českej republiky a Slovenskej republiky v Trenčíne medzivládnu dohodu o dočasnom
využívaní časti štátneho územia a majetku Slovenskej
republiky pre výstavbu a prevádzku Baťovho kanála,
str. 96
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- dňa 30. októbra 2012 sa uskutočnilo verejné stretnutie
občanov s primátorom Mesta Trenčín Mgr. R. Rybníčkom, na ktorom informoval o prijatých opatreniach za
dva roky, kedy nastúpil do funkcie, str. 97
- dňa 31. októbra 2012 sa konečne začala zasypávať jama pri Posádkovom klube v Trenčíne, str. 99
- dňa 12. novembra 2012 pri srbskej kaplnke na mestskom cintoríne si pamiatku padlých vojakov v prvej
a druhej svetovej vojne pri príležitosti „Dňa vojenských
veteránov“ občania mesta a deti miestnych základných
škôl, str. 102
- dňa 16. novembra 2012 v predvečer pripomienky na
„Nežnú revolúciu“ sa uskutočnil pietny akt pri pamätnej tabuli umiestnenej na budove Mestského úradu
v Trenčíne, str. 103
- dňa 26. novembra 2012 priviezli pracovníci Mestského
hospodárstva v Trenčíne na Mierové námestie v Trenčíne vianočný stromček, ktorý doteraz rástol pred mestskou športovou halou, aby dotváral vianočnú atmosféru, str. 105
- dňa 29. novembra 2012 na mimoriadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zložili noví poslanci JUDr. Richard Hulín a Mgr. Bc. Josef Kolář,
obaja (Smer-SD) poslanecký sľub do rúk primátora
Mgr. Richarda Rybníčka, ktorí po vzdaní sa poslaneckého mandátu nahradili poslancov Mgr. Renátu
Kaščákovú (SaS) a Mgr. Ladislava Pavlíka (Smer-SD),
str. 105
- dňa 29. novembra 2012 na mimoriadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bol vymenovaný
Mgr. Ladislav Pavlík do funkcie riaditeľa Sociálnych
služieb Mesta Trenčín, m. r. o., str. 105
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- noci zo soboty 8. decembra 2012 na nedeľu 9. decembra 2012 výťah v podchode pri hoteli Elizabeth skupina
neznámych mladíkov poškodila natoľko, že od 9. decembra 2012 s najväčšou pravdepodobnosťou až do
budúceho roka budú mať opäť skomplikovanú situáciu
minimálne ľudia na vozíčkoch a mamičky s deťmi, pretože výťah sa stal nefunkčným, str. 107
- Transparency International Slovensko zhodnotila, jednosto najväčších samospráv ako sú ich vedenia naklonené k otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom. Mesto Trenčín podľa týchto kritérií postúpilo
o 22 miest. Kým v roku 2010 bolo na 40. mieste, v roku
2012 sa umiestnilo na 18. mieste v re-bríčku transparentnosti, str. 109
- Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 12.
decembra 2012 schválili programový rozpočet mesta na
budúci rok 2013, str. 111
- na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 12.
decembra 2012 vystúpil, poverený rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. na ktorom podal mestskému zastupiteľstvu
informáciu o stabilizovaní situácie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, o príprave na komplexnú
akreditáciu v roku 2014 a o zavádzaní hodnotenia kvality podľa medzinárodných noriem ESG, str. 113
2) Ekonomicko-spoločenský život
- dňa 15. februára 2012 boli slávnostne sprevádzkované
objekty spoločnosti Leoni Autokabel Slowakia, str. 115
- dňa 15. februára 2012 podpísal primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček rozhodnutie o zrušenie stavebného povolenia firme Tatra Real Trade na výstavbu ga679

-

-

-

-

-

ráží a polyfunkčného objektu pri Posádkovom kluve
Trenčín, ktorým sa vykonal prvý krok na zasypanie obrovskej jamy v centre mesta, str. 116
dňa 21. februára 2012 v noci sa v železničnej stanici
Trenčín pri posúvaní súpravy pätnástich nákladných
vozňov vykoľajil jeden vozeň. V dôsledku nehody bola
zastavená vlaková doprava na prvej a druhej traťovej
koľaji od 21.30 do 23.45 h. Meškanie (105 minút) mal
rýchlik 707 a dva osobné vlaky meškali 99, resp. 42 minút. Doprava bola obnovená iba na prvej traťovej koľaji,
na druhej ju obnovili po odstránení vykoľajeného vlaku,
str. 118
od 3. marca 2012 Mesto Trenčín pripravilo zmeny v grafikone liniek mestskej hromadnej dopravy, str. 118
v dňoch 15. – 17. marca 2012 v areáli výstaviska Expo
Center a.s. v Trenčíne sa uskutočnil 20. ročník odborného kozmetického veľtrhu Beauty Forum Slovakia,
str. 119
dňa 20. marca 2012 sa uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie delegátov Trenčianskej regionálnej komory
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne
v piatom volebnom období, str. 122
od 1. novembra 2011 do 31. marca 2012 sa vykonávalo
Mesto Trenčín zimnú údržbu na 114 km miestnych komunikáciách a 156 km chodníkoch, ktorá stála 245.000
eúr. Bolo spotrebovaných 365 ton soli a 900 ton kamennej drviny, str. 124
dňa 11. apríla 2012 Krajský súd v Trenčíne riešil žalobu
ktorú podala Spoločnosť „Slovakia okolo sveta“ na Radu pre vysielanie a retransmisiu za upozornenie, ktoré
od rady dostala. Krajský súd v Trenčíne žalobu zamietol,
podľa sudkyne relácia „Týždenník“, v ktorej vtipy uverejnili, má charakter spravodajskej relácie a vysielateľ je
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povinný zabezpečiť objektivitu a nestrannosť príspevkov. Súd neprijal ani argument, že išlo o odľahčenie
spravodajstva, karikatúry mali byť súčasťou inej relácie,
str. 124
v mesiaci apríl 2013 fotografovala spoločnosť Google
pre svoju službu Street View, str. 131
zhodnotenie celkového technického stavu Zimného štadióna P. Demitru na základe revízií, str. 127
od 31. mája 2012 začali fungovať na desiatich miestach
v Trenčíne kontajneri na zber starého šatstva, nepotrebného textilu a obuvi, str. 128
dňa 23. mája 2012 pokračoval súdny spor medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade o náhrade
škody, ušlý zisk a o vrátenie zálohy za pozemky pod
plánovanú výstavbu polyfunkčnej budovy a garáží,
str. 129
dňa 12. júna 2012 si regionálni novinári prezreli novú
letnú plaváreň vybudovanú na Ostrove, ktorá mala byť
náhradou za starú letnú plaváreň, ktorá mala byť asanovaná z titulu rekonštrukcie železničnej trate, str. 132
od 18. augusta 2012 Mesto Trenčín a SAD Trenčín
zmenili cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy
v Trenčíne, str. 136
v dňoch 20. a 21. augusta 2012 vymieňala letecká spoločnosť technológie pre mobilného operátora Orange na
desiatich budovách v meste Trenčín pomocou vrtuľníka
MD 530FF, str. 138
v roku 2012 pokračovala pamiatková obnova historických kasární Trenčianskeho hradu, začatá v októbri
2011 za peniaze z eurofondov. Ich celkové rozpočtové
náklady predstavujú 2.480.550 eúr, str. 138
dňa 21. augusta 2012 odovzdali US Army výcvikový
trenažér pre výcvik posádok vojenských dopravných lie681
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tadiel Leteckým opravovniam v Trenčíne. Zariadenie za
viac ako 2,5 milióna dolárov vytvorili zo starého lietadla, str. 139
dňa 7. septembra 2012 bol otvorený najznámejší trenčiansky hotel „Elizabeth“, ktorý zmenil pôvodný názov
„Tatra“ po cisárovej Alžbete Bavorskej. Rekonštrukcia
objektu si vyžiadala 15 miliónov eúr, str. 141
dňa 12. septembra 2012 sa dohodli Ministerstvo dopravy
Slovenskej republiky, Slovenska správa ciest a dodávateľ projektu (ZIPP-Strabag) na pokračovaní oceľovú
variantu stavby nového cestného mostu cez rieku Váh,
str. 142
dňa 10. októbra 2012 Železnice Slovenskej republiky
podpísali zmluvu na výstavbu modernizácie trate Trenčianska Teplá – Zlatovce s konzorciom firiem Združenie
pod Brezinou pod vedením TSS Grade a.s. Bratislava,
str. 145
v dňoch 8. až 10. novembra 2012 sa uskutočnil 1. ročník
medzinárodnej výstavy „Slovak Funeral 2012“ v priestoroch výstaviska Expo Center v Trenčíne, str. 152
od 21. do 31. novembra 2012 zamestnanci Mestského
hospodárstva a správy mestských lesov v Trenčíne odstraňovali narušený asfaltový povrch pešej lávky železničného mostu za čiastočnej obmedzenej priechodnosti
peších a cyklistov. Po realizácii náteru penetračného náteru a po jeho zaschnutí bol položený nový asfaltový
povrch, str. 134
dňa 14. novembra 2012 sa z iniciatívy občanov konala
verejná diskusia na tému „O železnici inak“, str. 154
dňa 22. novembra 2012 sa v hoteli Elizabeth v Trenčíne
uskutočnili rokovania rakúskych a slovenských podnikateľov, str. 156
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- v mesiaci december 2012 bol na Električnej ulici
v Trenčíne bola osadený nový prístrešok na zástavke
mestskej hromadnej dopravy, str. 158
3) Kultúrno – spoločenský život
- od 10. decembra 2011 do 8. januára 2012 bola na Trenčianskom hrade inštalovaná výstava pod názvom „Vianoce na Trenčianskom hrade“, str. 159
- dňa 12. januára 2012 sa uskutočnila v priestoroch Trenčianskeho múzea vernisáž fotografickej dvojvýstavy autorky Barbory Prekopovej, ktorá tvorí pod menom Micha Bardy pod názvom „Po špičkách“, str. 159
- dňa 6. januára 2012 sa múry Piaristického kostola
v Trenčíne na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov), stali veľkolepou koncertnou sieňou, v ktorej sa predstavilo
mnoho mladých talentov na Trojkráľovom koncerte,
str. 161
- dňa 12. januára 2012 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch Galérie M. A. Bazovského vernisáž výstavy pod
názvom „Radosti života 2“, v ktorej vystavovalo viac
ako štyridsať autorov, ktorí navštevujú „Ateliér pre seniorov“ a „Večerný ateliér pre dospelých“ str. 162
- na 8. ročníku Medzinárodnom festivale detských a mládežníckych umeleckých súborov „Zimná pohádka
2012“ uskutočnený v dňoch 5. až 8. januára v Prahe
a Tepliciach získal súbor „Kľumok“ z Trenčína najvyššie ocenenie, str. 163
- na 18. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v dňoch 19. až 22.
januára 2012 v Bratislave sa predstavil Trenčiansky samosprávny kraj so samostatnou expozíciou „Kraj pohody“, str. 164
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- V šiestom ročníku krajskej speváckej súťaže „My Popstar Trenčianskeho kraja“ mladých spevákov dňa 28.
decembra 2011 sa o najvyššie priečky sa v dvoch kategóriách uchádzalo osemnásť semifinalistov. Najmladšia
laureátkou v histórii súťaže sa stala jedenásťročná Barbora Panáková z Považskej Bystrice, str. 167
- dňa 26. januára 2012 v premiére uviedlo ArtKino Metro
v Trenčíne najnovší slovenský dokumentárny film „Muži revolúcie“, ktoré pochádza od slovenskej dokumentaristiky Zuzany Piussi, str. 168
- v dňoch 9. až 12. februára 2012 sa v Prahe konal 21.
ročník veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World Praha“, na ktorom sa prezentoval Trenčiansky samosprávny kraj expozíciou „Kraj pohody“, str. 176
- dňa 10. februára 2012 sa uskutočnila Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy maliara, grafika Igora Cvacha a sochára Róberta Szittaya, str. 169
- výstavu s názvom „Štyri ročníky medzinárodného literárno-výtvarného sympózia Ora et Ars“ vernisážou
dňa 6. februára 2012 na Bratislavskom hrade pripravilo
Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osvetovým
strediskom. Počas mesiaca február 2012 je nainštalovaná
v priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu a
obsahuje výtvarné diela, ktoré vznikli na sympóziu počas jeho doterajšej histórie, str. 172
- Časť svojej zbierky výtvarného umenia poskytol Trenčan Bohumil Hanzel na obdiv verejnosti v Mirbachovom paláci v Bratislave v dňoch 31. januára až 8. apríla
2012. Celú zbierku približuje kniha s názvom „Zbierka
Bohumila Hanzela 1990 – 2012“, str. 173
- od 1. februára 2012 vystavovali v Trenčianskom múzeu
trinásti študenti umeleckých vysokých škôl, väčšinou
z katedry fotografie. Boli to diela, ktoré vytvorili za po684
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sledný semester a výstave dali názov „Untitled“, teda
„Bez názvu“, str. 176
v dňoch 9. až 12. februára 2012 sa v Prahe konal
21. ročník veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World
Praha“ za účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja,
str. 176
v súťaži Zodpovedne.sk vyhlásenej občianskym združením eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a
ďalšími partnermi bola „zlatým ocenením“ ocenená
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, str. 178
dňa 14. februára 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy
vo výstavných priestoroch Galérie Q-EX pod mestskou
vežou Róberta Hromca, str. 178
dňa 16. februára 2012 v priestoroch Piaristického gymnázia v Trenčíne otvoril predseda Kresťansko-demokratického hnutia Ing. Ján Figeľ zaujímavú výstavu plnú farieb s názvom „Kostoly a chrámy Trenčianskeho
kraja“ od autora Jozefa Vydrnáka, str. 175
dňom 23. februára 2012 vyhlásili Výstavisko Expo Center a.s. v Trenčíne v spolupráci s odbornými garantmi –
Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a českou centrálou cestovného ruchu CzechTourism cezhraničnú súťaž prvého ročníka výstavy cezhraničného cestovného
ruchu regiónov Slovenskej republiky a Českej republiky
pod názvom „Klenoty pohraničia/Klenoty příhraničí“, str. 179
dňa 23. februára 2012 sa uskutočnila v priestoroch Kultúrneho informačného centra v Trenčíne vernisáž výstavy fotografií kronikára Mesta Trenčín Jozefa Čeryho
pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a 40 rokov písania kroniky mesta Trenčín, str. 180
v dňoch 23. a 24. marca 2012 v Art Kine Metro Trenčín
uskutočnil „Filmový festival inakosti“, na ktorom si
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diváci mohli pozrieť filmy o homosexuálnej menšine,
str. 181
dňa 1. marca 2012 bola vyhlásená súťaž „Keby som bol
kráľom“, určená žiakom základných a stredných škôl
pri príležitosti osláv 600. výročia udelenia kráľovských
výsad mestu Trenčín, str. 182
dňa 24. marca 2012 si pripomenuli členovia Speváckeho
zboru slovenských učiteľov pri pamätnej tabuli na budove Slovenskej sporiteľne v Trenčíne svojich starších kolegov z okolia Trenčína, Ilavy a Púchova, ktorí pred deväťdesiatymi rokmi rozhodli založiť mužský spevácky
zbor po vzore Pěveckého sdružení moravských učitelů,
str. 183
dňa 24. marca 2012 vystúpila v Piano klube jedna z najpredávanejších metalových kapiel „Napalm Death“
z anglického Birminghamu, str. 186
v dňoch 26. až 31. marca 2012 sa konalo v Trenčíne
podujatie „Týždeň knižníc“, ktoré vyvrcholilo propagáciou čítania a nočným dobrodružstvom „Noc s Andersenom“, str. 187
dňa 27. marca 2012 bola v kongresovej miestnosti Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne predstavená najnovšia
kniha MUDr. Františka Jaroša pod názvom „Z dejín
trenčianskeho zdravotníctva“, str. 187
dňa 28. marca 2012 v rámci cyklu Poznávame Trenčanov bola predstavená v pobočke Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčín - Kubra, tvorba mladého talentovaného básnika Tomáša Reháka, str. 189
dňa 31. marca 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií člena tvorivej skupiny Méta a Združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku Ing. Jána
Tluku pod názvom „Cesty a návraty“ v mestskej veži
v Trenčíne, str. 190
686

- dňa 30. marca 2012 sa uskutočnila v Oblastnej galérii
M. A. Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy
ukrajinského grafika Olega Denysenko a výstava s názvom „Indefinite Scenery“ (Neurčitá krajina), str. 191
- v mesiaci marec 2012 Národná banka Slovenska vydala
novú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote dvadsať eúr. Na jej líci je zobrazený Trenčiansky hrad
doplnený fragmentom rímskeho nápisu z hradnej skaly
a siluetou hradieb, str. 193
- v súťaži o „Najkrajší kalendár 2012“ v kategórii „Regióny“ získal Trenčiansky samosprávny kraj absolútne
prvenstvo s kalendárom „Ladislav Medňanský - maliar
a ochranca chudobných“, str. 194
- v mesiaci apríl 2012 v mestskom parku M. R. Štefánika
v Trenčíne úradoval nepovolaný pilčík, ktorému za obeť
padla desaťročná lipka, rastúca v strede skalky, vysadená ako pamätník storočnice hnutia Rotary International,
str. 195
- dňa 17. apríla 2012 pri príležitosti 90. výročia vzniku
Trenčianskej veterinárnej župy pre Slovensko a 60. výročia úmrtia svetoznámeho veterinárneho lekára MVDr.
Jozefa Mareka si pripomenuli občania v Posádkovom
klube Trenčín vypočutím prednášky MVDr. Mateja
Moťovského pod názvom „Z dejín veterinárneho lekárstva v Trenčíne a okolí“, str. 196
- dňa 18. apríla 2012 sumou 10.000 eúr ocenila „Nadácia
Orange“ v tretej kategórii Kultúrne centrum Aktivity
v Trenčíne, str. 196
- dňa 27. apríla 2012 pripravili skalničkári trenčianskeho
klubu jubilejnú desiatu výstavu v kultúrnom dome v Zlatovciach naaranžovaním vzorovej skalky, str. 197
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- dňa 2. mája 2012 sa uskutočnila autorská vernisáž obrazov mladej výtvarníčky Lucie Fabovej v priestoroch
mestskej veže v Trenčíne, str. 199
- dňa 3. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy dvojice výtvarníčiek Mgr. Izabely Bulkovej a Ľubice Weiss, str. 200
- dňa 4. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž súťažnej výstavy 16. ročníka „AMFO Trenčianskeho kraja 2012“
vo foyer Trenčianskeho samosprávneho kraja, str. 201
- v dňoch 10. – 12. mája uskutočnila v Trenčín výstava
cestovného ruchu „Region Tour Expo 2012“, str. 202
- Na Trenčianskom hrade dňa 10. mája 2012 podvečer
slávnostne vyhlásili výsledky súťaže „Klenoty pohraničia /Klenoty příhraničí“, str. 206
- v dňoch 10. – 11. mája 2012 pripravil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s českou centrálou cestovného ruchu Czech Tourism spoločné podujatie „Májový
jarmok remesiel na Trenčianskom hrade“, str. 207
- v polovici mesiaca mája 2012 bola otvorená v Obchodno
– zábavnom centre MAX v Trenčíne zaujímavá výstava
„Terakotová armáda“, str. 208
- k podujatiu „Noc múzeí a galérii“, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. mája 2012, sa pripojilo aj Mesto Trenčín, aby
tak všetkým vekovým kategóriám na Slovensku pripomenulo, že je tomu 600 rokov, čo sa Trenčín stal slobodným kráľovským mestom, str. 209
- od 19. mája 2012 sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie
mladých filantropov, organizované Trenčianskou nadáciou, ktorí opravili graffiti maľby v podchode popod Hasičskú ulicu, str. 210
- dňa 25. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy Ivana Riabiča pod názvom „In Vitro Alter Ego Meta-
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morphosis“ v Galérii Miloša Alexandra Bazovského
v Trenčíne, str. 211
Trenčania dňa 26. mája 2012 vypli svoje televízory a
počítače a išli sa do centra mesta hrať. Milovníci spoločenských hier obsadili nielen priestor pod amfiteátrom
Mierového námestia, ale aj mestskú vežu, zasadačku
mestského úradu a synagógu, str. 214
dňa 31. mája 2012 vo výstavných priestoroch Galérie
Miloša Alexandra Bazovského sa predstavili na vernisáži pod názvom „Náš svet“ seniori prvého ročníka so
žiakmi Súkromnej základnej umeleckej školy na Gagarinovej ulici a Súkromnej základnej umeleckej školy na
Novomeského ulici v Trenčíne, str. 215
dňa 6. júna 2012 sa uskutočnila výstava výtvarníčky
Miky Šimon v obchode s umením „Almara“ na Ulici
Marka Aurélia v Trenčíne, str. 216
dňa 9. júna 2012 na Mierovom námestí v Trenčíne sa
uskutočnil 32. ročník Trenčianskych folklórnych slávností, str. 217
v dňoch 16. a 17. júna 2012 stretli na Trenčianskom hrade milovníci divadla a hudby na Náhradnom festivale,
str. 218
dňa 18. júna 2012 sa začal 5. ročník sympózia „Ora Et
Ars“ sprievodným podujatím „Poézia pod Trenčianskym hradom“ vo Verejnej knižnici Michala Rešetku
v Trenčíne a pokračoval svätou omšou v kaplnke kláštora na Veľkej Skalke, str. 218
dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia piaristov seminár pod názvom „12. storočí kresťanstva
v strednej Európe“, str. 218
dňa 23. júna 2012 sa uskutočnila pracovná vernisáž výtvarných diel v kostole na Malej Skalke, str. 219
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- dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila v areáli starobylého
kláštora na Veľkej Skalke slávnostná vernisáž výtvarných diel, str. 219
- dňa 27. júna 2012 sa uskutočnila v Slovenskom inštitúte
v Berlíne vernisáž výstavy „Po špičkách a portréty
osobností“ trenčianskej fotografky Barbory Prekopovej vystavujúcej pod menom Micha Bardy, str. 220
- dňa 27. júna 2012 na Mierovom námestí v Trenčíne sa
uskutočnil 2. ročník letnej akcie s názvom „Človiečik,
nehnevaj sa“, str. 221
- dňa 29. júna 2012 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského vernisáž výstavy pod názvom „Trienále textilu
bez hraníc 2012 – 2013“, str. 222
- dňa 2. júla 2012 sa uskutočnila v mestskej veži vernisáž
výstavy umeleckých diel Márie Vykysalej, str. 224
- od 5. júla 2012 popoludnia do nedeľňajšieho rána 8. júla
2012 na trenčianskom letisku sa konal festival „Bažant
Pohoda“, str. 225
- dňa 5. júla 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy 16.
ročníka „Výtvarného spektra 2012“, str. 230
- dňa 21. júla 2012 v rámci kresťanskej púte na najstaršie
pútnické miesto na Slovensku v kostole sv. Svorada
a Benedikta na Skalke Slovenská pošta vydala poštovú
známku s vyobrazením barokového pútnického kostola
na Skalke pri Trenčíne zasväteného sv. Svoradovi a Benediktovi v nominálnej hodnote 0,40 eúr, str. 231
- v dňoch 30. júla až 3. augusta 2012 sa uskutočnilo na
Mierovom námestí tradičné podujatie Trenčianske historické slávnosti, ktoré sa nieslo duchom 600. výročia
udelenia kráľovských výsad panovníkom Žigmundom
Luxemburským, ktoré niesli duchom 600. výročia udelenia kráľovských výsad panovníkom Žigmundom Luxemburským v roku 1412, str. 232
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- dňa 4. augusta 2012 podvečer na Trenčianskom hrade
vyvrcholil týždeň plný histórie, keď po celotýždňových
Trenčianskych historických slávnostiach na Mierovom
námestí sa centrum historického diania presunulo na
Trenčiansky hrad, ktorý sa stal dejiskom Trenčianskych
hradných slávností, str. 214
- dňa 10. augusta 2012 sa uskutočnila vo výstavnom priestore Art Synagógy v Trenčíne vernisáž výstavy 18. ročníka „Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“, str. 235
- v dňoch 10. až 13. augusta 2012 na lúkach pod Ostrým
vrchom nad Soblahovom sa uskutočnila meteorická expedícia „Perzeidy 2012“, ktorej účastníci pozorovali roj
Perzeidov, str. 235
- dňa 20. augusta 2012 zomrela zakladateľka a umelecká
vedúca Folklórneho súboru Trenčan Eleonóra Kubalová, str. 236
- dňa 4. septembra 2012 sa uskutočnila v priestoroch Katovho domu vernisáž výstavy Karla Táborského pod
názvom „Drevorezba“, str. 237
- dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnila v Galérii Miloša
Alexandra Bazovského v Trenčíne dvojvýstava umelcov
Igora Piačka a Jána Ťapáka, str. 238
- dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnila vo výstavných
priestoroch Art Centrum Synagóga vernisáž výstavy
49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej tvorby „Výtvarné spektrum 2012“, str. 240
- dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnil na Mierovom námestí v Trenčíne prvý z dvoch mariánskych koncertov
na podporu najstaršieho pútnického miesta na Slovenska
Skalky pri Trenčíne, str. 242
- dňa 9. septembra 2012 sa uskutočnil druhý mariánsky
koncert na Mierovom námestí, v ktorom vystúpil Miroslav Dvorský s priateľmi, str. 243
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- dňa 8. septembra 2012 sa uskutočnilo v Kongresovej sále
Trenčianskeho samosprávneho kraja sympózium „Misia
– výtvarná pocta svätým Cyrilovi a Metódovi“ pri príležitosti 1.150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metóda
na územie Veľkej Moravy, str. 243
- dňa 10. septembra 2012 po vykonaných rekonštrukčných
a čistiacich prácach v budove na Jaselskej ulici
v Trenčíne začala Verejná knižnica Michala Rešetku so
sťahovaním kníh a regálov z pôvodnej budovy knižnice
v parku M. R. Štefánika, str. 244
- dňa 11. septembra 2012 trenčianske Centrum voľného
času propagovalo svoje aktivity na Mierovom námestí,
str. 245
- dňa 12. septembra 2012 sa uskutočnila vernisáž umeleckých diel v mestskej veži v rámci projektu „Misia – Výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi“, vytvorené na
trojdňovom sympóziu, str. 246
- v dňoch 13. až 15. septembra 2012sa uskutočnil v Trenčíne 18. ročník medzinárodného festivalu divadla jedného
herca v centre mesta Trenčín „Sám na javisku“ v Klube
Lúč a v kine Hviezda, str. 248
- dňa 14. septembra 2012 sa uskutočnila vo výstavných
priestoroch Galla Gallery vernisáž výstavy „Kovačická
insita“, str. 250
- dňa 19. septembra 2012 sa uskutočnila vo vestibule Posádkového klubu Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom
„Slováci v misiách“, str. 251
- dňa 20. septembra 2012 v pobočke Slovenského archívu
v Trenčíne si mohli návštevníci na vlastné oči pozrieť
originály listín, dokumentujúcich históriu Trenčína,
str. 252
- v dňoch 21. a 22. septembra 2012 sa uskutočnil v Trenčíne 19. ročník Trenčianskeho jazzového festivalu, str. 253
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- dňa 25. septembra 2012 sa uskutočnila spoločná vernisáž výstavy učiteľov a študentov Strednej umeleckej
školy v Trenčíne pod názvom „Súhry“, str. 254
- v dňoch 28. a 29. septembra 2012 vyvrcholili oslavy
600. výročia udelenia výsad slobodnému kráľovskému
mestu Trenčín podujatím 26. ročníka „Pri trenčianskej
bráne“, str. 254
- dňa 29. septembra 2012 sa uskutočnil v Trenčíne 1. ročník celoslovenského festivalu mažoretiek „Trenčianska
palička“, str. 257
- od 24. septembra 2012 bola sprístupnená v Mestskej
klubovni v Trenčíne výstava vrecúšok cukru pod názvom „Sladkých 5 g“, str. 259
- dňa 4. októbra 2012 sa uskutočnila v priestoroch Katovho domu v Trenčíne vernisáž výstavy Jána Patku pod
názvom „Plastiky a reliéfy“, str. 260
- Stredná umelecká škola v Trenčíne sa prezentovala na
výstave „Dotyky s ľudovou kultúrou“ v Martine,
str. 261
- v dňoch 24. - 25. septembra 2012 sa v Prievidzi uskutočnil 5. ročník súťaže „Do knižnice – nakazení čítaním“, v ktorej zvíťazili pracovníčky oddelenia pre deti
a mládež Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne Petra Motyčková a Ľubica Damíková, str. 262
- dňa 16. októbra 2012 sa uskutočnila vernisáž 49. ročníka
tvorivej fotoskupiny „MÉTA“ v knižničných priestoroch
Posádkového klubu, str. 262
- dňa 19. októbra 2012 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vernisáž výstavy troch umelcov Ilju Holešovského,
Gabriely Gaspárovej – Illéšovej a Eduarda Ovčáčeka, str. 265
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- dňa 27. októbra 2012 súťažilo o korunku a titul 9. ročníka Miss Trenčín 2012 dvanásť
dievčat
z Trenčína
a okolia, str. 270
- dňa 9. novembra 2012 prijal primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne dvadsaťšesť slovenských spisovateľov, ktorý sa v Trenčíne zúčastnili pri slávnostnom
udeľovaní národnej ceny za literatúru faktu – „Ceny
Vojtecha Zamarovského“, str. 271
- dňa 9. novembra 2012 sa uskutočnilo v Galérii M. A.
Bazovského slávnostné udeľovanie národnej ceny za literatúru faktu – „Ceny Vojtecha Zamarovského“,
str. 273
- dňa 11. novembra 2012 pripravilo Mesto Trenčín
v spolupráci s Klubom priateľov vážnej hudby záverečný koncert „Trenčianskej hudobnej jesene“, str. 275
- dňa 13. novembra 2012 prezentoval v Trenčíne krásy
našej krajiny autor úspešných knižných publikácii o
Slovensku Ján Lacika. Prírodné dejiny slovenského
územia podporil aj originálnymi fotografiami, str. 276
- dňa 14. novembra 2012 sa uskutočnilo na Obvodnom
úrade v Trenčíne seminárne stretnutie pracovníkov kultúry a stredoškolskej mládeže pri príležitosti a prehliadka výstavy venovanej lyrikovi národnej fotografie Pavlovi Socháňovi, str. 277
- dňa 16. novembra 2012 sa uskutočnilo vo Verejnej
knižnici Michala Rešetku vyhodnotenie jubilejného
20. ročníka súťaže pôvodnej literárnej tvorby v próze
a poézii „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“, str. 279
- od 16. novembra 2012 si Mesto Trenčín výročie „Nežnej revolúcie“ pripomenulo dvomi výstavami. V Mierovom námestí bola nainštalovaná výstava „Dve tváre so-
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cializmu“ a v mestskej veži bola nainštalovaná výstava
„November 89“, str. 281
dňa 20. novembra 2012 bola slávnostne otvorená nová
budova Verejnej knižnice Michala Rešetku na Jaselskej
ulici v Trenčíne, str. 283
dňa 28. novembra 2012 v Kongresovej sále na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné oceňovanie kolektívov a jednotlivcov z oblasti
kultúry z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom,
Myjava a Bánovce nad Bebravou, str. 287
dňa 30. novembra 2012 sa uskutočnila vo výstavnom
priestore Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž
súťažnej amatérskej fotografie „Fotografia pomedzia –
Fotografia pomezí“, str. 289
dňa 30. novembra 2012 sa uskutočnil 9. ročník tradičného filmového podujatia Festival francúzskych filmov,
str. 291
dňa 2. decembra 2012 uzreli svetlo sveta tri zo série neobyčajných lavičiek Trenčianskej nadácie, ktoré boli venované významným osobnostiam Trenčína - spisovateľovi Vojtechovi Zamarovskému, fotografke Márie Urbasiówne-Holoubkovej a maliarovi Milošovi Alexandrovi
Bazovskému, str. 293
dňa 6. decembra 2012, na sviatok sv. Mikuláša sa uskutočnila vo výstavných priestoroch galérie na západnej terase Bratislavského hradu vernisáž výberu umeleckých
diel z piatich ročníkov sympózia „Ora Et Ars Skalka“
bola obsahom výstavy pod názvom „Pokoj ľuďom
dobrej vôle“, str. 295
od 6. decembra 2012 vystavovala v kaviarni Almara
v Trenčíne obrazy s vianočnou tematikou Božena Rossi,
str. 298
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- dňa 7. decembra 2012 Bohumil Hanzel pod záštitou
Galérie Miloša A. Bazovského predstavil vernisáži verejnosti svoju kolekciu obrazov, str. 299
- dňa 16. decembra sa uskutočnil v Posádkovom klube
v Trenčíne „Vianočný koncert“, v ktorom hlavným aktérom koncertu bol sympatický rakúsky spevák Martina
Hammerle Bortolotti, str. 301
- na Mierovom námestí sa ako súčasť mestom Trenčín
usporiadaných vianočných kultúrnych a zábavných aktivít „Čaro Vianoc“ uskutočnil hudobný festival „Bluesnenie 13“, str. 304
4) Školstvo a vzdelávanie
- v dňoch 16. januára až 8. februára 2012 sa v Trenčíne
vykonával zápis detí do prvého ročníka povinnej školskej dochádzky, str. 307
- v dňoch 15. – 17. februára 2012 konala na výstavisku
Expo Centrum, a. s. Trenčín výstava „Stredoškolák“ a
súbežne s ňou „Trenčiansky robotický deň“, str. 310
- v dňoch 20. februára až 2. marca 2012 sa uskutočnil centrálny zápis detí do materských škôl, str. 315
- dňa 15. mája 2012 v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo krajské kolo
súťaže „Môj nápad pre región“, str. 318
- dňa 25. mája 2012 najväčšie tablo s rozlohou 20 m2 na
Slovensku rozprestreli v Trenčíne na Mierovom námestí
štvrtáci zo Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne, str. 319
- dňa 1. júna 2012 v amfiteátri Trenčianskeho hradu bola
vyhodnotená súťaž vo výtvarnom, literárnom a multimediálnom odbore „Keby som bol kráľom“, vyhlásenej
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Mestom Trenčín pri príležitosti 600. výročia udelenia
kráľovských výsad mestu Trenčín, str. 321
dňa 20. júna 2012 bola vyhodnotená regionálna súťaž o
najlepší stredoškolský časopis v školskom roku
2011/2012, str. 322
dňa 20. júna 2012 vyhodnotil Krajský školský úrad
v Trenčíne Základnú školu Trenčín, Ulica Dlhé Hony
ako najúspešnejšiu základnú školu vo vedomostných
a záujmovo-umeleckých súťažiach za školský rok
2011/2012, str. 323
dňa 20. júna 2012 vyhodnotil Krajský školský úrad
v Trenčíne súťaž „Talent Trenčianskeho kraja 2012“,
v ktorej boli za talenty vyhlásení aj študenti trenčianskych stredných škôl, str. 324
dňa 25. júna 2012 v Základnej škole na Kubranskej ulici
v Trenčíne sa uskutočnilo vyhodnotenie 17. ročníka súťaže základných škôl mesta a okresu Trenčín v tvorbe
školských časopisov, str. 324
dňa 2. júla 2012 priniesli médiá informáciu, že od septembra 2013, teda budúceho akademického roka príde
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
o titul univerzitnej vysokej školy, str. 326
na 6. ročníku Medzinárodnej olympiáde z astronómie
a astrofyziky v Rio de Janeiro v Brazílii, ktorá sa konala
od 4. do 14. augusta 2012, bol úspešný študent Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Peter Kosec, ktorý získal
dve zlaté medaily, str. 326
dňa 3. septembra 2012 sa pre malých aj veľkých školákov opäť roztočil kolotoč školských povinností, keď začal nový školský rok, str. 328
dňa 13. septembra 2012 sa trenčianski žiaci materských
a základných škôl a študenti stredných škôl sa pre štrajk
svojich učiteľov neučili, str. 332
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- dňa 14. septembra.2012 sa uskutočnil v Lesoparku Brezina v Trenčíne 6. ročník krajskej orientačno-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2012“, str. 333
- dňa 4. októbra 2012 si Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne pripomenula v Posádkovom klube v
Trenčíne 15. výročie svojho vzniku, str. 334
- dňa 12. októbra 2012 na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, vyhlásili študenti okupačný štrajk, keď takýmto spôsobom
chceli brániť dekana fakulty prof. Ing. Jána Vavra,
PD, ktorému vedenie univerzity dalo okamžitú výpoveď, str. 337
- dňa 21. októbra 2012 bol na rokovaní u ministra školstva
Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča,
DrSc., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., ktorý sľúbil, že vráti
profesorovi Ing. Ján Vavrovi, PhD. všetky kompetencie vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu, str. 339
- dňa 8. novembra 2012 si učitelia, žiaci a rodičia Základnej školy Veľkomoravská ulica na slávnostnej akadémii
pripomenuli 60. výročie založenia školy, str. 341
- v dňoch 15. a 16. novembra 2012 sa uskutočnila jesenná
časť výstavy „Stredoškolák“, str. 346
- dňa 21. novembra 2012 Akademický senát Fakulty
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvolil za dekana tejto fakulty prof. Ing. Jána Vavru, DrSc., str. 347
- v dňoch 21. a 22. novembra 2012 sa uskutočnil 42. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní „Trenčianske hodiny“, str. 348
- dňa 8. novembra 2012 udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky akademikovi prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc Trenčianskej
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univerzity Alexandra Dubčeka. prestížne ocenenie „Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku“ za jeho celoživotné
zásluhy v oblasti vedy a techniky, str. 350
dňa 28. novembra 2012 Akademický senát Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka odvolal z funkcie rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing.
Ivana Kneppa, DrSc., str. 350
dňa 28. novembra 2012 Akademický senát Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka poveril výkonom funkcie
rektora Ing. Jozefa Habánika, PhD. do vymenovania
nového rektora, str. 350
dňa 4. decembra 2012 prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič oficiálne odvolal z funkcie rektora
prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., str. 351
dňa 4. decembra 2012 vyhlásili Gymnázium Ľudovíta
Štúra a Stredná zdravotnícka škola a Gymnázium Jozefa
Braneckého v Trenčíne v tento deň ostrý štrajk, str. 351
dňa 7. decembra 2012 informoval poverený rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc.
Ing. Jozef Habánik, PhD. valné zhromaždenie a delegátov Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky o situácii a najbližších opatreniach na Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, str. 354
dňa 12. decembra 2012 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestskej školskej rady v Trenčíne, str. 354
dňa 14. decembra 2012 prišlo na Štúrovo námestie v
Trenčíne protestovať približne 300 zamestnancov školstva z celého Trenčianskeho kraja, str. 355
dňa 20. decembra 2012 charitatívna akcia „Otvor srdce,
daruj knihu“ organizovaná Trenčianskou nadáciou vyvrcholila v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne, str. 356
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- dňa 6. decembra 2012 sa v Synagóge v Trenčíne uskutočnilo uvedenie do života kalendára Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na rok 2013, str. 357
- dňa 19. decembra 2012 Stredná zdravotnícka škola v
Trenčíne v divadelnej sále Posádkového klubu v Trenčíne si pripomenula 65. výročie svojho vzniku, str. 358
5) Telesná výchova a šport
- dňa 16. januára 2012 sa rozhodli akcionári HK Dukla
Trenčín odvolať na základe neuspokojivých výsledkov
z postu hlavného trénera Dušana Gregora a nahradili ho
Róbertom Kalabérom, str. 361
- v polovici januára 2012 na futbalovom halovom turnaji
rozhodcov a delegátov Oblastných futbalových zväzov
Západoslovenského futbalového zväzu v Topolčanoch
sa družstvo výberu Oblastného futbalového zväzu Trenčín sa umiestnilo na poslednom desiatom mieste. Celkovým víťazom sa stal výber Oblastného futbalového zväzu Prievidza; str. 362
- v dňoch 7. až 9 februára 2012 navštívil mesto Trenčín
taliansky svetobežník Gianluca Ratta, odkiaľ sa presunul do Česskej republiky, str. 363
- v mesiaci február 2012 reprezentačné družstvo vo florbale sa zúčastnilo kvalifikácie v slovinskom Podčetrteku
pre tohoročné majstrovstvá sveta vo florbale, ktoré sa
uskutočnia vo Švajčiarsku, keď skončilo na postupovom
druhom mieste za Estónskom. V drese slovenskej reprezentácie sa predstavili aj Trenčania – Seriš Richard , Heleš Peter, Heleš Pavol, Ondrášik, Marek Bulko, Mészáros. Marek Bulko bol novinármi vyhlásený v all.stars
tíme; str. 365
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- dňa 14. februára 2012 zorganizovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku na Slnečných jazerách v Senci, na ktorom sa okrem trenčianskych hasičov zúčastnili aj hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Bratislavy, z Trnavy a
hasičských staníc v Pezinku a v Senci, str. 366
- dňa 22. februára 2012 hokejový výber strany Smer-SD
na čele s Róbertom Ficom si zahral na Zimnom štadióne
Pavla Demitru v Trenčíne exhibičný hokejový zápas
proti trenčianskej Dukle, ktorý sa skončil 10:10, str. 367
- v mesiaci február 2012 mladí futbalisti Slovenska do 21
rokov zdolali v Trenčíne na umelej tráve v prípravnom
zápase svojich rovesníkov z Čiernej Hory presvedčivo
4:1 (2:0), str. 368
- dňa 26. februára 2012 vyvrcholila v severomoravskej
Opave česko-slovenská liga v hádzanej starších žiačok,
keď z celkového prvenstva sa zaslúžene tešili dievčatá
z Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín, str. 370
- Trenčianski hokejisti vstúpili po odohratí základnej časti
hokejovej Corgoň ligy do súťaže play-off. Podľa postavenia v tabuľke dostali za súpera hokejistov Popradu,
kde sa hrali prvé dva zápasy. V piatok dňa 9. marca
2012 zohrali súperi prvý zápas štvrťfinále play off extraligy, v ktorom Trenčania hladko prehrali 5:1. V druhom
stretnutí štvrťfinále play off extraligy o výsledku rozhodli samostatné nájazdy o víťazstve Dukly Trenčín;
str. 372
- V treťom zápase play-off hokejovej Tipsport extraligy sa na dva zápasy presunuli na zimný štadión do Trenčína v utorok 13. marca 2012 vyhrala Dukla nad svojim
súperom HK Poprad 4:1 (1:0, 2:0, 1:1), str. 373
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- HK Dukla Trenčín si poradila s Popradom aj v druhom
stretnutí na vlastnom ľade dňa 14. marca 2012, keď zvíťazil 3:0 a upravil sériu 3:1 na zápasy, str. 374
- V poslednom štvrťfinálovom zápase hrala Dukla Trenčín s HK Poprad dňa 18. marca 2012 na domácom ľade
súpera a vyhrala 6:1 (2:0, 1:1, 3:0), čím upravila konečný výsledok série na 4:2 a Trenčín postúpil do semifinále; str. 376
- Dukla Trenčín po vyradení Popradu sa stretla v semifinále so Slovanom Bratislava. V prvých troch zápasoch
dominovali hráči Slovana a ani vo štvrtom zápase semifinále play-off odohraného na zimnom štadióne v Trenčíne dňa 30. marca 2012 sa Dukle nepodarilo nájsť recept na Slovan, keď s ním prehrala 3:4 a séria semifinálových zápasov s a skončila 4:0, str. 378
- v dňoch 28. marca až 1. apríla 2012 v tieni semifinálových zápasov medzi Duklou Trenčín a Slovanom Bratislava sa odohrával na zimnom štadióne v Trenčíne finálový turnaj starších žiakov v ľadovom hokeji, ktorého sa
zúčastnili dva najlepšie kolektívy zo západného (Trenčín, Nitra), stredného (Martin, Dubnica) a východného
Slovenska (Košice, Prešov). Trenčania sa umiestnili na
štvrtom mieste, str. 380
- Telovýchovná jednota Trenčín - Záblatie dostala do jarnej časti futbalovej sezóny 20111/2012 do svojich radov
výraznú posilu, keď poradcom trénera Jozefa Lišku sa
stal jeden z najlepších trénerov v slovenskej histórii Jozef Jankech, str. 380
- Volejbalisti ATC Trenčín COP sa umiestnili v extralige
v sezóne 2011/2012 na konečnom siedmom mieste,
str. 381
- v dňoch 14. a 15. apríla 2012 sa rozbehla finálová séria
mužskej florbalovej extraligy v Trenčíne, keď 1. FBC
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Trenčín na domácej pôde privítal Florko Košice, ktoré
sa po dvoch zápasoch skončili 1:1, str. 382
finálová séria florbalovej extraligy pokračovala dňa 21.
a 22. apríla 2012 v Košiciach a v oboch zápasoch zvíťazili Trenčania zásluhou strelecky pripraveného Branislava Kovalčíka, str. 383
dňa 29. apríla 2012 sa v Chocholnej - Velčiciach uskutočnil 40. ročník „Behu oslobodenia obce“, na ktorom
sa zúčastnilo deväťdesiat bežcov. V kategórii mužov sa
umiestnil na treťom mieste J. Kucharík z Trenčína
a v kategórii žien sa umiestnila na druhom mieste J. Hudáková a na treťom mieste V. Kováčová, obe z Trenčína. V kategórii veteránov od 50 do 59 rokov zvíťazil E.
Páleník z Trenčína. V kategórii veteránov nad 60 rokov
zvíťazil M. Kováč z Trenčína, str. 384
dňa 28. apríla 2012 sa uskutočnili v Trenčianskych Tepliciach Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, fitnes, bodyfitness a bikiny žien a fitnes mužov. V súťaži boli
úspešné Trenčianky, keď v kategórii bodyfitness ženy
nad 163 cm zvíťazila Natália Straková a v kategórii
bodyfitness zvíťazila Adela Ondrejovičová, obe Fitness
Gabrhel Trenčín, str. 385
dňa 16. mája 2012 sa uskutočnil v areáli základnej školy
Veľkomoravská v Trenčíne za účasti šiestich družstiev
Medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale. Kapitáni družstiev prevzali diplomy za účasť a vecnou cenou
(futbalovou loptou) ocenili a diplomom najlepšieho
strelca Štefana Stupára z Kremnice a najlepšieho brankára Martina Gažu z Považskej Bystrice. Cenu pre najsympatickejšie družstvo si odniesli hráči z družstva
Zlín; str. 386
dňa 26. mája 2012 v Trenčíne – Zlatovciach sa uskutočnilo finálové zápolenia 22. ročníka športových hier
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detí z detských domovov „Športové majstrovstvá
s Nestlé 2012“. Víťazmi sa stali reprezentanti z Detského domova v Liptovskom Hrádku, str. 388
v máji 2012 sa uskutočnil 7. ročník stolnotenisového
turnaja o pohár Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v spolupráci so stolnotenisovým oddielom TJ Kubran v telocvični Základnej školy
na Kubranskej ceste za účasti 64 súťažiacich. stolnotenisového turnaja o pohár Oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci so stolnotenisovým oddielom TJ Kubran sa v telocvični Základnej školy na Kubranskej ceste zúčastnilo 64 súťažiacich. Víťazom a držiteľom putovného pohára sa stal
Branislav Bohuš. V kategórii mládež do pätnásť rokov
zvíťazil Matúš Kaduk a medzi veteránmi si prvenstvo
obhájil Vladimír Martinka, str. 395
v dňoch 1. do 3. júna 2012 pri jazere v Opatovskej doline sa uskutočnil 10. ročník Motozrazu motoklub
Black Kings pod heslom „Moto – rock – nights“,
str. 396
dňa 5. júna 2012 sa k posolstvu Olympijských hier
v Londýne pripojilo aj mesto Trenčín. Horiacu olympijskú pochodeň a štafetový kolík na Mierové námestie
priniesli študenti Športového gymnázia v Trenčíne, juniorský reprezentant Slovenskej republiky v hode oštepom Andrej Benák a viacnásobná majsterka Slovenskej
v atletickom sedemboji Monika Kubišová. V rámci
programu primátor mesta Mgr. Richard Rybníček pripol ku štafete stuhu a zapálil olympijský oheň, str. 398
dňa 10. júna 2012 sa uskutočnili v rámci 8. ročníka Behu trenčianskou Brezinou Majstrovstvá Slovenska
v behu do vrchu veteránov na rok 2012 za účasti 196
pretekárov z celého Slovenska. Titul majstra Sloven704
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ska v behu do vrchu získali aj dvaja Trenčania a to
v kategórii mužov nad 50 rokov Ervín Páleník,
v kategórii mužov nad 60 rokov Miroslav Kováč,
v kategórii nad 70 rokov Vincent Bašista z Obecného
úradu Demjata, str. 398
dňa 20. júna 2012 v obradnej sieni Mestského úradu v
Trenčíne primátor Mgr. Richard Rybníček a viceprimátor Mgr. Rastislav Kudla odovzdali dvadsiatim piatim talentovaným žiakom základných škôl v Trenčíne
ocenenia „Detská osobnosť Mesta Trenčín“, str. 399
dňa 23. júna 2012 sa uskutočnilo na Mierovom námestí
v Trenčíne športové podujatie „Hviezdy deťom“, na
ktorom bolo vyzbieraných 25.000 eúr pre charitatívne
účely, str. 405
počas letných prázdnin v zimnom štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne prebiehal štvrtý ročník „Hokejovej
školy Mariána Gáboríka“ pre viac ako sedemsto detí
z celého sveta v piatich týždňových turnusoch, str. 407
v dňoch 30. júna 2012 a 1. júla 2012 sa uskutočnil v
Trenčíne 56. ročník „Trenčianskej regaty“. str. 408
v dňoch 28. až 29. júla 2012 sa v Trenčíne stretli mladé
vodácke talenty, so slovenskými olympionikmi Erikom
Vlčekom, Petrom Gelle, Martinom Jankovcom, Jurajom
Tarrom a Ľubomírom Hagarom na preteku „Veľká cena
Váhu“, ktoré podporila „Nadácia poštovej banky“. Pri
tejto príležitosti sa stretlo cca 270 rýchlostných kanoistov, str. 410
dňa 21. júla 2012 sa uskutočnilo exhibičné stretnutie
medzi domácou Telovýchovnou jednotou Záblatie
a Telovýchovnou jednotou Jednota Trenčín, ktorým si
prítomní diváci pripomenuli päťdesiatdva rokov od založenia TJ Jednoty Trenčín, str. 414
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- deň 11. august 2012 poznamenal rekordný počet plavidiel na Váhu, ale aj dážď a takmer tritisíc návštevníkov,
taký bol tohtoročný Splav netradičných korábov, alebo
Splanekor, str. 415
- v dňoch 16. až 19. augusta 2012 sa uskutočnil 18. ročník
hokejového turnaja Rona Cup - Memoriál Pavla Demitru netradične v Dubnici nad Váhom za účasti piatich
družstiev. Víťazstvo si odniesla HK 36 Skalica. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Adam Trenčan z HK
36 Skalica, za najlepšieho obrancu bol vyhlásený Marek
Biro z Dukly Trenčín, za najlepšieho útočníka bol vyhlásený Petr Čajánek z PSG Zlín, str. 418
- dňa 19. augusta 2012 na pretekoch seriálu Slovenského
pohára silných mužov v Nemšovej zvíťazil Trenčan
Marek Kmoško, str. 419
- v dňoch 23. až 25. augusta 2012 sa Dukla Trenčín zúčastnila na Tatranskom pohári v Poprade, ktorom
skončili na druhom mieste. Za najlepšieho útočníka vyhlásili Petra Sojčíka z Dukly Trenčín, str. 421
- dňa 1. septembra 2012 sa v Trenčíne na Váhu uskutočnili preteky dračích lodí. V kategórii obcí zvíťazili Moravskí draci z Brumov-Bylnice, v kategórii firiem vyhrala posádka Neptún klub z Piešťan, str. 422
- dňom 2. septembra 2012 zavrelo svoje brány letné kúpalisko v Trenčíne. Tohoročná sezóna bola hodnotená ako
veľmi dobrá, keď v mesiaci júl 2012 si na kúpalisko našlo cestu 32 tisíc návštevníkov, na čom sa kladne podpísali horúce dni nad 30 ◦ C, str. 423
- dňa 7. septembra 2012 uplynul rok od tragédie od pádu
lietadla Jak-42 s hráčmi a realizačným tímom Lokomotiv Jaroslavľ, do ktorého patril aj Pavol Demitra . V tento
deň vedenie Dukly Trenčín a rodina pri hrobe Pavla
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Demitru si v tichosti spomínali na svojho zomrelého
kamaráta a priateľa, str. 424
dňa 13. septembra 2012 sa dožil bežecký reprezentant
Mesta Trenčín Miroslav Kováč životného jubilea 60.
rokov, str. 424
dňa 29. septembra 2012 konal 16. ročník siláckeho zápolenia pod názvom „Meč Matúša Čáka“, o víťazstvo
trofeje sa zúčastnilo 15 silákov. Z celkového víťazstva
sa tešil Branislav Golier z Bánoviec nad Bebravou,
str. 427
dňa 6. októbra 2012 sa na Inovci, najvyššom vrchole
v okolí Trenčína, uskutočnil už 9. ročník pretekov
v behu do vrchu „Inovecký výbeh“ za účasti 50 pretekárov. Víťazstvo si u mužov odniesol Branislav Kacina
z Trenčína a u žien Veronika Bakalárová z Piešťan,
str. 429
v dňoch 11 až 13. októbra 2012 sa uskutočnil
v Košiciach „Euro Floorbal Cup“, v ktorom mal potvrdiť FBC Trenčín svoju vrcholnú formu z uplynulej
sezóny, keď obhájil majstrovský titul a postúpil do „Ligy majstrov“, str. 430
dňa 15. septembra 2012 sa uskutočnil 19. ročník „Behu
okolo Lysej“, z ktorého najvyššie vavríny víťazstva si
odniesli i pretekári z Trenčína, keď v kategórii C) 50-59
zvíťazil Ervín Páleník. V kategórii D) nad 60 rokov
zvíťazil Miroslav Kováč, str. 431
na 13. ročníku behu „Mraznícke chodníčky“ dominovali pretekári z Trenčína, keď v kategórii B) 40-49 zvíťazil Milan Gašparovič, v kategórii C) 50-59 zvíťazil
Stanislav Ďuriga a v kategórii D) nad 60 rokov zvíťazil
Vladimír Kovalčík, str. 431
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- v mesiaci november 2012 bola otvorená v Trenčíne
siedma pobočka osvedčeného fitnes konceptu len pre
ženy „Expreska“, str. 432
- dňa 1. decembra 2012 uskutočnil 30. ročník „Mikulášskeho krosu“, keď v kategórii mužov 50-59 ročných
Trenčan Ervín Páleník 19:02 min a v kategórii 60-69
rokov zvíťazil Miroslav Kováč z Trenčína, str. 433
- dňa 2. decembra 2012 sa uskutočnil v Trenčíne 27. ročník stolnotenisového turnaja seniorov. V najstaršej kategórii nad 70. rokov obhájil prvenstvo už po štvrtýkrát za
sebou Vašek Hasák. V kategórii 60 – 69 ročných zvíťazil Vladimír Martinka. V najmladšej kategórii 50 – 59
rokov zvíťazil Vladimír Starosta str. 434
6) Náboženský a cirkevný život
- dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia piaristov seminár pod názvom „12 storočie kresťanstva v
strednej Európe“ a bol určený študentom, odbornej
i laickej verejnosti, str. 436
- dňa 21. júna 2012 areál Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne privítal dvanásť výtvarníkov a päť literátov z Čiech,
Poľska a Slovenska na Ora Et Ars, str. 437
- dňa 23. júna 2012 sa uskutočnila v priestore kostola Malej Skalky pracovná vernisáž vytvorených diel umelcami, str. 437
- dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila v areáli starobylého
kláštora na Veľkej Skalke slávnostná vernisáž vytvorených diel umelcami, str. 437
- dňa 21. júla 2012 sa uskutočnilo na večernej svätej omši
posvätenie novej poštovej známky vydanou Slovenskou
poštou s vyobrazením barokového pútnického kostola na
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Skalke pri Trenčíne zasväteného sv. Svoradovi a Benediktovi v nominálnej hodnote 0,40 euro, str. 438
dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila po večernej svätej omši
pobožnosť krížovej cesty na novovybudovanej Kalvárii,
ktorej autorom je akademický sochár Juraj Oravec,
spojenej s jej požehnaním, modlitbami svätého ruženca,
str. 439
dňa 22. júla 2012 predpoludním hlavnú svätú omšu na
púti celebroval za prítomnosti niekoľko tisíc pútnikov
skalský opát Mons. Jozef Kráľ, ktorý vyzval veriacich
k vernosti dedičstvu otcov, teda k odkazu svätých Andreja Svorada a Beňadika, str. 439
Sviatosť birmovania v Trenčianskej farnosti sa uskutočnila dňa 9. septembra 2012 vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Trenčíne. Prijalo ju 178 birmovancov, z toho 12 dospelých, str. 439
dňa 2. novembra 2012 pri príležitosti Pamiatky zosnulých sa uskutočnila v kaplnke na cintoríne zádušná svätá
omša správcom Kostola sv. rodiny, str. 439
dňa 3. decembra 2012 sa uskutočnila spomienková svätá omša na patróna mesta Trenčín kňaza sv. Františka
Xaverského v Kostole u piaristov, str. 440
dňa 6. decembra 2012 na sviatok sv. Mikuláša vo výstavných priestoroch galérie na západnej terase Bratislavského hradu sa uskutočnila výstava výberu umeleckých diel z doteraz uskutočnených piatich ročníkov
sympózia „Ora Et Ars“, str. 446
dňa 15. decembra 2012 v katedrále svätého Františka
Xaverského v Banskej Bystrici prevzal úrad banskobystrického diecézneho biskupa bývalý nitriansky pomocný
biskup,a generálny vikár a trenčiansky rodák Mons.
Marián Chovanec, str. 447
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7) Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
- dňa 4. januára 2012 navštívil primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček pôrodnícke oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčín, aby v sprievode primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Petra
Kaščáka pozdravil prvé narodené dieťa Trenčína v roku
2012 Jaroslava Baláža s mamičkou, ktorej odovzdal
kyticu kvetov a pre malého Jarka zlatú retiazku
s príveskom v znamení kozorožca a hotovosť 50 eúr do
podušky na plienky, str. 449
- dňa 10. februára 2012 sa zastavil v rámci svojej tridsaťpäťdňovej cesty na bicykli okolo Slovenska cyklista
Alan Bujdák v Trenčíne, kde pred zimným štadiónom
Pavla Demitru sa stretol s onkologickými pacientmi
Andrejom Spústom a Matejom Vrabecom, str. 453
- v dňoch 19. a 20. apríla 2012 navštívila mesto Trenčín
štvorica odvážnych nevidiacich cestovateľov Eva Barániková, Andrea Kujovičová, Róbert Cielontko a Juraj Práger, ktorí si na vlastnej koži vyskúšali, čo všetko
dokážu sami bez vidiaceho sprievodcu, str. 457
- dňa 25. apríla 2012 prispeli aj tridsiati trenčianski seniori jarnému upratovaniu mesta, keď upratovali mestský
park Milana Rastislava Štefánika, str. 459
- dňa 13. júna 2012 ministerka zdravotníctva Slovenskej
republiky MUDr. Zuzana Zvolenská odvolala z funkcie riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr.
Rudolfa Lintnera, str. 461
- dňa 14. júna 2012 sa uskutočnilo v obradnej miestnosti
Mestského úradu v Trenčíne slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi trenčianskeho regiónu,
str. 462
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- dňa 13. júna 2012 bol slávnostne ukončený jubilejný 25.
ročník Akadémie tretieho veku - celoživotného vzdelávania seniorov, str. 463
- od nedele 2. júla do soboty 7. júla 2012 Záchranná zdravotná služba absolvovala v Trenčianskom kraji celkom
95 výjazdov ku kolapsovým stavom z tepla, str. 464
- dňa 2. júla 2012 sa stretli členovia Krajskej a Okresnej
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne na tradičnom krajskom a okresnom náučno – turistickom zraze
v Trenčíne, str. 465
- dňoch 14. a 15. septembra 2012 bol v Trenčíne „Medzinárodný deň nepočujúcich“ a v rámci neho súťaž
„Miss nepočujúca Slovensko 2012“, str. 465
- dňa 6. septembra 2012 sa časť priestorov Centra sociálnych služieb na Liptovskej ulici v Trenčíne premenila na
,,Jarmočné námestie“, str. 468
- od 10. do 13. októbra 2012 si mohli občania v uliciach
Trenčína kúpiť umelú nezábudku. Išlo o vyvrcholenie
celoslovenskej informačnej kampane „Dni duševného
zdravia“ a 9. ročník zbierky „Dni nezábudiek“, ktorej
organizátorom bola „Liga za duševné zdravie“, str. 468
- dňa 10. októbra 2012 sa uskutočnilo vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sprístupnenie rekonštruované neštátne zdravotnícke zariadenie Nefrodializačné centrum
Logman West a.s pre pacientov, str. 469
- odo dňa 1. novembra 2012 Mesto Trenčín opäť otvorilo
nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia, v dome na Nešporovej ulici č. 8 v Trenčíne, str. 472
- v dňoch 21. a 27. novembra 2012 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Fakultnej
nemocnice Trenčín. Výberová komisia po zhodnotení
výsledku výberového konania odporučila ustanoviť do

711

funkcie riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr.
Jána Dubovského, str. 474
8) Tvorba a ochrana životného prostredia
- Trenčiansky hrad navštívilo v roku 2011 presne 90778
návštevníkov, čo je o 7 tisíc návštevníkov viac ako v roku 2010, str. 475
- od 15. novembra do 31. decembra 2011 trvala uzávierka
miestnej komunikácie Piaristickej ulice v križovatke
s Ulicou K dolnej stanici, kde sa rekonštruovalo kanalizačné potrubie pre jeho havarijný stav, str. 476
- Spoločnosť CTP Invest SK prehrala súdny spor dňa 11.
januára 2012 s Mestom Trenčín. Predmetom žaloby bolo
určenie práv k pozemkom v priemyselnom parku v hodnote 4,5 milióna eúr na základe zmlúv uzatvorených ešte
v rokoch 2007 až 2009, str. 476
- dňa 15. februára 2012 primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček podpísal rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia investorovi Tatra Real Trade na výstavbu podzemných garáží pri Posádkovom klube Trenčín,
str. 478
- dňa 12. marca 2012 stavebné stroje spoločnosti Zipp
Strabag vykonali prvé výkopové práce na výstavbe nového cestného mosta v Trenčíne v priestore za stavidlami, str. 479
- Trenčianska vodohospodárska spoločnosť spolu s Trenčianskou nadáciou usporiadala tlačovú besedu na ktorej
bola vyhodnotené podujatie „Daj si vodu z vodovodu“,
str. 482
- od 19. marca 2012 bezdomovci, ktorí túto zimu prežili
v nocľahárni na Nešporovej ulici pomáhali pri čistení
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sídliska Juh po zime. Za prácu peniaze nedostávali, ale
mesto im poskytovalo desiatu. str. 483
v období od jesene 2011 do konca mesiaca februára
2012 prebiehalo komisionálne vyhodnocovanie podaných návrhov na revitalizáciu železničnej stanice
v Trenčíne na Železniciach Slovenskej republiky,
str. 487
Slovenská správa ciest vybrala firmu Dopravoprojekt,
ktorá bude mať autorský dozor pri stavbe nového cestného mosta cez elektronickú aukciu, str. 488
dňa 20. júna 2012 rozhodol Okresný súd v Trenčíne
v prospech Mesta Trenčín v spore so Spoločnosťou Tatra
Real Trade, ktorá od Mesta Trenčín žiadala dva milióny
eúr ako náhradu škody, ušlý zisk, str. 491
v polovici júna 2012 bola načas pozastavená výstavba
nového cestného mosta v Trenčíne, keď Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zistilo, že v Trenčíne sa buduje iný most, ako bol pôvodne vysúťažený, str. 493
od 24. marca 2012 do 19. mája 2012 sa na území mesta
Trenčín konalo jarné upratovanie, str. 496
počas letných prázdnin sa rekonštruoval podchod pri hoteli Elizabeth, ktorého súčasťou bolo vybudovanie výťahov pre imobilných občanov, str. 498
dňa 28. júna 2012 sa zapojilo do projektu „Trenčín si Ty“
prostredníctvom prechádzky mestom pod názvom Urba
Walk“ niekoľko desiatok občanov a spoznať tak nábrežie
rieky Váh a stať sa priamym účastníkom procesu rozhodovania o budúcnosti mesta Trenčín, str. 498
na intenzifikáciu čistiarní odpadových vôd, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou príde do trenčianskeho
regiónu v najbližšom období viac ako 80 miliónov eúr,
ktoré budú pozostávať z fondov Európskej únie, štátneho
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rozpočtu a zdrojov Trenčianskych vodární a kanalizácií,
str. 500
Spoločnosť „Služby pre bývanie“ v Trenčíne, ktorá sa
stará o takmer dvanásťtisíc bytov v meste Trenčín, sa
rozhodla vyriešiť problém obyvateľov z okolia Liptovskej ulice presťahovaním kotolne na biomasu ďalej od
obytných domov do areálu bývalej kotolne na uhlie na
Východnej ulici do konca roka 2013, str. 501
dňa 18. septembra 2012 h v Klube Lúč sa uskutočnila verejná diskusia o budúcej cyklotrase zo sídliska Juh do
centra mesta, str. 504
v dňoch 25. až 28. septembra 2012 organizovalo Mesto
Trenčín v rámci projektu „Trenčín si Ty“ študentský
work-shop, za účelom získania tvorivých študentských
pohľadov na oživenie centra mesta Trenčín ktorý vyvrcholil programom na Mierovom námestí dňa 28. septembra 2012 popoludní, na ktorom študenti predstavili svoje
projekty v rámci záverečného hudobného a tvorivého
happeningu, str. 504
skupina občanov mesta Trenčín prišla s nápadom pomenovania priestranstva pred Posádkovým klubom na Námestie Alexandra Dubčeka, str. 507
dňa 28. septembra 2012 sa uskutočnil na Mierovom námestí 3. ročník Trenčianskeho Bio jarmoku, str. 508
Od 29. septembra do 24. novembra 2012 sa v meste Trenčín počas sobôt prebehlo jesenné upratovanie . Zozbieralo
sa a vyviezlo viac ako 260 ton odpadu, str. 522
od 8. septembra 2012 boli vystavené výsledky študentského workshopu Trenčín – mesto na rieke“ pre širokú
verejnosť v Mestskej klubovni v Trenčíne na Mierovom
námestí, str. 510
dňa 2. októbra 2012 mesto Trenčín odstránilo dreviny,
ktoré v stavebnej jame narástli od zastavenia výstavby
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podzemných garáží po vyhlásení lokality za Národnú kultúrnu pamiatku a po potvrdení zrušeného stavebného povolenia na podzemné garáže Krajským stavebným úradom v Trenčíne pripravilo sa na zasypanie jamy, str. 514
dňa 5. októbra 2012 bol sprístupnený po rekonštrukcii
podchod pri hoteli Elizabeth, str. 525
dňa 8. októbra 2012 ľudia idúci podchodom do zamestnania podchodom pri hoteli Elizabeth, videli na vlastné
oči, čo dokáže ľudská zloba, keď steny pri oboch výťahoch zostali po neznámych sprejeroch pomaľované, steny
boli zdevastované narušením ich povrchovej štruktúry
a vchod zahádzaný odpadkami, str. 515
Recyklačný fond poskytol Mestu Trenčín za separáciu
odpadu finančnú čiastku vo výške 40.859 eúr, str. 516
dňom 10. septembra 2012 sa začali stavebné práce na rekonštrukcii vodovodov na Piaristickej ulici, str. 517
Obvodný lesný úrad v Trenčíne povolil Mestu Trenčín tri
poľovačky diviačej zveri na obdobie od novembra 2012
do 31.1.2013. Prvá sa konala 15. novembra 2012, kedy
poľovníci zastrelili 16 diviakov, str. 518
dňa 12. decembra 2012 schválili nový územný plán poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva, ktorý vstúpil dňom 28. decembra 2012 do platnosti, str. 520

9) Počasie
-

mesiac január 2012, str. 526
mesiac február 2012, str. 531
mesiac marec 2012, str. 538
mesiac apríl 2012, str. 544
mesiac máj 2012, str. 551
mesiac jún 2012, str. 557
mesiac júl 2012, str. 563
715

-

mesiac august 2012, str. 569
mesiac september 2012, str. 575
mesiac október 2012, str. 581
mesiac november 2012, str. 586
mesiac december 2012, str. 592

10) Zaujímavosti z histórie
- PhDr. Jana Karlíková: „Honosnú budovu Tatry stavali
len rok“, str. 598
- PaedDr. Sylvia Maliariková: „Elizabeth v Trenčíne –
Znovuzrodenie hotela pod majestátnym hradom“,
str. 601
- „Po trase bývalej horskej železničky budú jazdiť cyklisti“, str. 607
- Richard Ščepko: „Železnica v Trenčíne“, str. 608
- Richard Ščepko: „Železničný most v Trenčíne,
str. 614
- Ivo Veliký: „Štefánikovské atribúty v Trenčíne“,
str. 620
- Mgr. Martin Karlík: „V budove Trenčianskeho múzea
rozhodovali o osude župy“, str. 628
- PaedDr. Jozef Vakoš: „60. výročie Základnej školy
Trenčín, Veľkomoravská ul.“, str. 634
- Mgr. Martin Karlík: „Hviezdoslavova ulica v Trenčíne
odkrýva svoju podobu“, str. 638
- Mgr. Martin Karlík: „Námestie Ľudovíta Štúra – miesto
smútku a obchodu“, str. 642
- Pamiatka zosnulých – Deň dušičiek, str. 645
- Mgr. Martin Karlík: „Palackého ulica“, str. 647
- Mgr. Martin Karlík: „Námestie svätej Anny“, str. 651
- Mgr. Martin Karlík: „Štefánikova ulica“, str. 655
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- Mgr. Martin Karlík: „Farská ulica dodnes dýcha históriou“, str. 569
- Mgr. Martin Karlík: „Mladá štvrť známa ako Horná Sihoť“, str. 662
- Mgr. Martin Karlík: „Mierove námestie“, str. 665
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Kalendár výročí a udalostí
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne každoročne
vydáva publikáciu pod názvom „Kalendár výročí a udalostí“, ktorá prezentuje významné regionálne osobnosti
a historické udalosti v roku 2012 okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Keďže táto
kapitola je súčasťou Kroniky mesta Trenčín za rok 2012, tak
sú v nej uvádzané výročia a udalosti len za okres Trenčín.
Prvá časť publikácie je venovaná jubilujúcim osobnostiam (žijúcim aj nežijúcim), ktoré sa v uvedenom regióne narodili, pôsobili, umreli, sú pochované, alebo ho svojím životom, funkciou významným spôsobom ovplyvnili. Pri každej
osobnosti sú uvedené základné biografické údaje s charakteristikou – priezvisko a meno, rok narodenia a úmrtia (ak sú
známe), povolanie a vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie, úmrtie, pochovaný). Všetky osobnosti sú uvádzané bez akademických titulov. Usporiadanie tejto časti kalendára je chronologické, podľa dátumu výročia jubilujúcej osobnosti, to znamená podľa mesiaca a dňa výročia jubilanta.
Druhú časť publikácie tvoria významné udalosti regiónu,
ktoré sú rozdelené na prvé písomné zmienky o jubilujúcich
mestách, obciach, príp. mestských (obecných) častiach a výročia udalostí, ktoré ovplyvnili život v regióne.
Záznam o výročí prvej písomnej zmienky, okrem názvu
obce alebo mesta, uvádza rok, ku ktorému sa výročie vzťahuje. Záznam o významnej historickej udalosti v regióne je doplnený, okrem roku ku ktorému sa výročie vzťahuje, aj jej
stručnou charakteristikou. Usporiadanie tejto časti je taktiež
chronologické, od najstarších udalostí až po nedávnu minulosť.
Vyhľadávanie v kalendári uľahčujú menný a zemepisný
register a dopĺňa ho zoznam použitej literatúry.
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V súčasnosti sa informácie získavajú a ďalej rozširujú aj
prostredníctvom elektronických médií a internetu, preto čitateľ
môže nájsť kalendár v elektronickej forme aj na webovej
stránke Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne www.vkmr.sk.

Jubilujúce osobnosti
mesiac január
02.01.1932* Rexová - Benková Ľubomíra, chemička. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 03.06.1993 v Bratislave – 80. výročie narodenia
03.01.1857†Greguška Štefan, cirkevný hodnostár, národný
pracovník, mecén. Narodil sa 18.08.1785
v Pruskom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre 155. výročie úmrtia
03.01.1907* Samák Štefan, kňaz, národovec. Narodil sa v
Trenčíne-Záblatí. Pôsobil v Trenčianskej Turnej.
Zomrel 21.06.1990 v Lednici – 105. výročie narodenia
06.01.1932*Masár Ivan, architekt, publicista, maliar. Narodil
sa a pôsobí v Trenčianskej Teplej - 80. výročie
narodenia
06.01.1937*Ondrejka Jozef, regionálny historik. Narodil sa
v Lehote pod Vtáčnikom. Pôsobil v Prievidzi,
Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne – 75. výročie narodenia
09.01.1982†Fojtík Juraj, historik, archivár, publicista. Narodil sa 15.04.1925 v Horných Salibách okr. Galanta. Pôsobil v Trenčíne, Moravskom Lieskovom a
v Hornej Súči. Zomrel v Nitre - 30. výročie úmrtia
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13.01.1902* Grünwald Fridrich, lesnícky odborník, pedagóg. Narodil sa v Trenčianskych Stankovciach.
Študoval v Trenčíne. Zomrel 05.06.1993 v Prahe
- 110.výročie narodenia
13.01.1667†Ilešházi Gabriel, trenčiansky župan. Pôsobil
v Trenčíne - 345. výročie úmrtia
14.01.1997† Peter Pavol, pedagóg vysokoškolský, stavbár.
Narodil sa 31.08.1918 v Adamovských Kochanovciach. Zomrel v Bratislave – 15. výročie
úmrtia.
17.01.1962† Dembovský Karol, publicista, tréner. Narodil sa
01.10.1885 v Haniske. Pôsobil v Trenčianskej
Teplej. Zomrel v Trenčíne – 50. výročie úmrtia.
18.01.1897* Kristín Jozef Martin, generál Československej
ľudovej armády, nositeľ medzinárodných vojenských vyznamenaní. Narodil sa v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.04.1970 v Bratislave
- 115. výročie narodenia
21.01.1982† Fábry Igor, botanik - mykológ, publicista. Narodil sa 06.03.1900 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave
– 30. výročie úmrtia.
21.01.1897* Šmidke Karol, politik. Narodil sa v Ostrave Vítkoviciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
15.12.1952 v Bratislave - 115. výročie narodenia.
22.01.1907* Holák Ján, právnik, historik. Narodil sa a pôsobil
v Trenčíne, kde aj 20.06.1988 zomrel - 105. výročie narodenia.
25.01.1907*Masaryk Pavol, včelár, ovocinár. Narodil sa a
pôsobil v Trenčianskej Teplej, kde aj 30.06.1996
zomrel – 105. výročie narodenia.
25.01.1932† Straka Štefan, maliar. Narodil sa 17.07.1898
v Trenčianskej Teplej, kde aj pôsobil a je pocho720

vaný. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave –
80. výročie úmrtia.
26.01.1987† Lifka Eduard, agronóm, odborník v mraziarenstve. Narodil sa 15.05.1928 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 25. výročie úmrtia.
27.01.1912*Pásztor Ján, kňaz. Narodil sa v Prievidzi. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel 08.11.1988 v Nitre – 100. výročie narodenia.
27.01.1987† Žatko Jozef, maliar, reštaurátor. Narodil sa
13.09.1930 v Rybanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bánovciach nad Bebravou – 25. výročie
úmrtia.
28.01.1877* Buday Jozef, cirkevný hodnostár, politik, spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Bošáci,
Moravskom Lieskovom. Zomrel 15.11.1939
v Leopoldove – 135. výročie narodenia.
29.01.1972† Hajný František, úradník, entomológ. Narodil sa
25.06.1901 v Ratajoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Revúcej – 40. výročie úmrtia.
30.01.1902†Richter Karol František, hudobný skladateľ,
kapelník. Narodil sa 18.05.1848 v Chebe. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj zomrel a čerpal námet pre hudobné diela – 110. výročie úmrtia.
31.01.1912*Štibráný Vojtech, historik, múzejník. Narodil sa
v Lošonci.
Pôsobil
v Trenčíne.
Zomrel
18.02.1964 v Pustých Úľanoch – 100. výročie
narodenia.
mesiac február
01.02.1972† Beňuška Pavol, publicista, katolícky kňaz. Narodil sa 25.01.1911 v Partizánskom-Veľké Bielice.
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Topoľčanoch – 40.
výročie úmrtia.
721

01.02.1897* Fischhof Jozef, vysokoškolský pedagóg. Narodil
sa v Trenčianskych Tepliciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 12.01.1973 v Košiciach – 115. výročie narodenia.
01.02.1932*Jambor Ladislav, pedagóg, numizmatik, filatelista. Narodil sa v Považanoch. Pôsobil v Trenčíne, kde 03.09.2005 zomrel – 80. výročie narodenia.
01.02.1907* Marko Iľja Jozef, spisovateľ, novinár. Narodil
sa v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Novom Meste
nad Váhom. Zomrel 17.09.1980 v Bratislave –
105. výročie narodenia.
01.02.1972* Némethová Petra, maliarka, ilustrátorka. Narodila sa v Čadci. Pôsobí v Trenčíne – 40. výročie
narodenia.
02.02.2007† Havlíková Klára, klaviristka. Narodila sa
15.10.1931 v Martine. Detstvo prežila v Trenčianskej Teplej. Študovala v Trenčíne. Zomrela
v Bratislave – 5. výročie úmrtia.
05.02.1992† Kodaj Samuel, generál, dôstojník. Narodil sa
12.10.1922 v Myjave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 20. výročie úmrtia.
08.02.1767† Sartorius Daniel, evanjelický kňaz, náboženský
spisovateľ. Narodil sa 03.06.1704 v Štítniku, okr.
Rožňava. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Banskej
Bystrici – 245. výročie úmrtia.
09.02.1732* Demián Ján Andrej, právnik, básnik. Narodil sa
v Trenčíne. Zomrel 02.01.1799 v Bratislave –
280. výročie narodenia.
12.02.1922* Suchánová Ernestína, scenáristka. Narodila sa
v Dolnej Krupej. Pôsobila v Trenčíne, kde aj v roku 2008 zomrela – 90. výročie narodenia.
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13.02.1932* Földvári Kornel, prozaik, prekladateľ, publicista. Narodil sa v Trenčíne – 80. výročie narodenia.
13.02.1967* Rozboril Viliam, herec, moderátor. Narodil sa
v Ilave. Študoval v Trenčíne – 45. výročie narodenia.
14.02.1932* Činčár Július, lekár, maliar. Narodil sa v Michalovciach. Pôsobí v Trenčíne – 80. výročie narodenia.
14.02.1982* Gáborík Marián, hokejista. Narodil sa a študoval v Trenčíne – 30. výročie narodenia.
15.02.1982† Gajdoš Martin, lekár, pedagóg. Narodil sa
31.10.1930 v Dežericiach-Vlčkove. Študoval
v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Bratislave – 30. výročie úmrtia.
15.02.1877† Hell Alexander, botanik, stredoškolský učiteľ.
Narodil sa 24.02.1847 v Banskej Štiavnici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Kremnici – 135. výročie
úmrtia.
15.02.1837* Mičátek Ľudovít A., lexikograf, prekladateľ. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel po roku 1914 v Petrohrade – 175. výročie narodenia.
17.02.1972† Schindlay Eugen, právnik, botanik. Narodil sa
14.04.1911 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel
v Galante - Hody. Pochovaný je v Trenčíne – 40.
výročie úmrtia.
18.02.1752† Hičolt Pavol, katolícky kňaz, pedagóg, filozof,
spisovateľ. Narodil sa 21.01.1701 v Zamarovciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Košiciach –
260. výročie úmrtia.
18.02.1737* Nejedlý, Jozef, cirkevný hodnostár, mecén. Narodil sa v Pruskom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
22.08.1816 v Nitre – 275. výročie narodenia.
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18.02.1897* Suchanský Peter, spisovateľ, novinár. Narodil sa
v Nadlaku.
Pôsobil
v Trenčíne.
Zomrel
02.06.1979 v Bratislave – 115. výročie narodenia.
19.02.1902* Predmerský Vladimír, pedagóg, defektológ. Narodil sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
05.11.1991 v Bratislave – 110. výročie narodenia.
20.02.1767* Oravec Ignác, prekladateľ, kňaz. Narodil sa
v Trstíne. Študoval v Trenčíne. Zomrel v roku
1843 v Tárnoku (Maďarsko) – 245. výročie narodenia.
21.02.1987† Polonský Ivan, keramikár, projektant. Narodil sa
04.04.1945 v Hubine. Pôsobil v Starej Turej
a v Trenčíne. Zomrel v Modre – 25. výročie
úmrtia.
22.02.1642† Hodík Ján, cirkevný hodnostár, spisovateľ. Narodil sa v roku 1585. Pôsobil a zomrel v Trenčíne
– 370. výročie úmrtia.
23.02.1842* Bálent Štefan, evanjelický kňaz, národovec. Narodil sa 23.02.1842 v Trenčíne. Zomrel
24.09.1916 v Beckove - 170. výročie narodenia.
23.02.1942* Čery Jozef, pedagóg, kronikár mesta. Narodil sa
a pôsobí v Trenčíne – 70. výročie narodenia.
23.02.1927* Kvasnička Ladislav, lekár, politik, spisovateľ.
Narodil sa v Belušských Slatinách. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj 25.03.2002 zomrel – 85. výročie narodenia.
23.02.1967† Minárik Ivan, spisovateľ, prekladateľ, redaktor.
Narodil sa 31.03.1909 v Bytči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 45. výročie úmrtia.
24.02.1847* Hell Alexander, botanik, stredoškolský učiteľ.
Narodil sa v Banskej Štiavnici. Pôsobil v Tren724

číne. Zomrel 15.02.1877 v Kremnici – 165. výročie narodenia.
25.02.1712† Moller Daniel Viliam, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa 26.05.1642 v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Altdorfe (Nemecko) – 300. výročie úmrtia.
27.02.2002† Hlubocký Ivan, futbalista, ekonóm, protifašistický bojovník. Narodil sa 15.03.1922 v Starej Turej. Pôsobil v Dubnici nad Váhom a v Trenčíne.
Zomrel v Bratislave – 10. výročie úmrtia.
mesiac marec
02.03.1997†Babulík Vojtech, katolícky kňaz, pedagóg, matematik, fyzik. Narodil sa 01.09.1909 v Nemšovej. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Pezinku –
15. výročie úmrtia.
02.03.1852†Hornay Ambróz, kňaz, pedagóg, matematik Narodil sa 02.04.1791 v Trenčianskych Tepliciach.
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Cluji (Rumunsko) –
160. výročie úmrtia.
03.03.1902* Babuškin Vasiľ, poľnohospodársky odborník,
šľachtiteľ. Narodil sa v Kalači (Rusko). Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel 02.11.1973 v Liptovskom Jáne – 110. výročie narodenia.
03.03.1927†Kišš Michal, pedagóg, osvetový pracovník, básnik. Narodil sa 05.12.1846 v Uhrovci. Pôsobil v
Malých Stankovciach. Zomrel v Trenčíne – 85.
výročie úmrtia.
03.03.1932* Orság Jozef, historik. Narodil sa v Jablonici. Pôsobil v Trenčíne – 80. výročie narodenia.
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04.03.1892* Holoubek Josef, maliar. Narodil sa v Hradci Králové. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 24.03.1967 zomrel – 120. výročie narodenia.
07.03.1937* Korcová Tatiana, fyzička, vysokoškolská pedagogička. Narodila sa v Trenčianskej Teplej. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela 12.11.1997 v Bratislave – 75. výročie narodenia.
09.03.1967†Ďurana Kornel, pedagóg, matematik, fyzik. Narodil sa 24.04.1905 v Kysuckom Novom Meste.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 45. výročie
úmrtia.
09.03.1952* Horňák Martin, herec. Narodil sa v Trenčíne. Je
členom martinského divadla – 60. výročie narodenia.
10.03.1927* Blažej Anton, vysokoškolský pedagóg, akademik. Narodil sa v Nemšovej. Pôsobí v Trenčíne –
85. výročie narodenia.
13.03.1842* Brančík Karol, lekár, prírodovedec, múzejník.
Narodil sa v Starej Bystrici. Pôsobil v Beckove
a Trenčíne, kde aj 18.11.1915 zomrel – 170. výročie narodenia.
14.03.1907* Kudla Ján, pedagóg, verejný činiteľ. Narodil sa
v Adamovských Kochanovciach, kde je aj pochovaný. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 22.07.1996
v Bratislave – 105. výročie narodenia.
15.03.1922* Hlubocký Ivan, futbalista, ekonóm, protifašistický bojovník. Narodil sa v Starej Turej. Pôsobil
v Dubnici nad Váhom a v Trenčíne. Zomrel
27.02.2002 v Bratislave – 90. výročie narodenia.
18.03.1907* Ďuriš Jozef, zbormajster, organista, hudobný
skladateľ, učiteľ, vydavateľ. Narodil sa v Skačanoch. Pôsobil v Trenčíne – Orechovom. Zomrel
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28.05.1983 v Lambachu (Rakúsko) – 105. výročie narodenia.
19.03.1817* Hurban Jozef Miloslav, kňaz, politik, publicista,
národovec. Narodil sa v Beckove. Študoval
v Trenčíne. Zomrel 21.02.1888 v Hlbokom – 195.
výročie narodenia.
21.03.1692* Kirchovogel Michal, filozof, pedagóg. Narodil
sa v Zinsendorfe. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
24.05.1736 zomrel – 320. výročie narodenia.
24.03.1967† Holoubek Josef, maliar. Narodil sa 04.03.1892 v
Hradci Králové. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
24.03.1967 zomrel – 45. výročie úmrtia.
24.03.1952* Strohnerova Ľudmila, knihovníčka, bibliografka. Narodila sa v Martine. Pôsobila v Trenčíne,
kde aj 07.11.2006 zomrela – 60. výročie narodenia.
25.03.2002† Kvasnička Ladislav, lekár, politik, spisovateľ.
Narodil sa 23.02.1927 v Belušských Slatinách.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 10. výročie
úmrtia.
26.03.1977† Belluš Martin, lekár – chirurg. Narodil sa
08.10.1911 v Slovenskej Ľupči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Liptovskom Mikuláši – 35. výročie úmrtia.
27.03.2002† Rybanský Augustín, kňaz, misionár, rehoľník,
profesor. Narodil sa 27.03.1916 vo Veľkých Dvoranoch. Pôsobil v Nemšovej a v Beckove. Zomrel
v Trenčíne – 10. výročie úmrtia.
27.03.1967† Tesařík Richard, generálmajor. Narodil sa
03.12.1915 v Prahe. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Ústi nad Labem – 45. výročie úmrtia.
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29.03.1962* Harmadyová Eva, sochárka. Narodila sa
v Trenčíne. Pôsobí v Novom Meste nad Váhom –
50. výročie narodenia.
29.03.1972† Pilous Václav, pedagóg, vlastivedný pracovník.
Narodil sa 15.02.1889 v Prosenickej LhoteSuchdol (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Plzni– 40. výročie úmrtia.
30.03.1997† Zdvíhal Ladislav, výtvarník, aranžér. Narodil sa
24.11.1913 v Trebišove. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel – 15. výročie úmrtia.
31.03.1882* Branecký Jozef, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, kde je aj
pochovaný. Zomrel 14.11.1962 v Pezinku – 130.
výročie narodenia.
mesiac apríl
04.04.1937* Slezáčková Jarmila, pedagogička, regionálna
spisovateľka. Narodila sa v Starej Turej. Pôsobila
v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne.
V súčasnosti žije v Starej Turej – 75. výročie narodenia.
05.04.1962* Grisa Peter, grafik, dizajnér, ilustrátor. Narodil
sa v Ružomberku. Pôsobí v Trenčíne – 50. výročie narodenia.
07.04.1902* Vršanský Andrej, kňaz, právnik, publicista. Narodil sa v Dolnom Hričove. Pôsobil v Trenčíne.
Nezistené kedy a kde zomrel – 110. výročie narodenia.
08.04.1907* Kočiš Aladár, právnik, politik, publicista. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 01.04.1984 v Bratislave
– 105. výročie narodenia.
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09.04.1987† Cvacho Viktor, dôstojník, odborár, letec. Narodil
sa 29.12.1916 vo Varíne. Pôsobil v Novom Meste
nad Váhom a v Trenčíne, kde aj zomrel - 25. výročie úmrtia.
11.04.1922* Gallo Jozef, geodet, právnik. Narodil sa v Trenčianskej Teplej – Dobrá. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj 24.06.1996 zomrel - 90. výročie narodenia.
14.04.1792† Hell Maximilián, hvezdár, matematik, fyzik.
Narodil sa 15.05.1720 v Štiavnických Baniach.
Študoval v Trenčíne. Zomrel vo Viedni – 220.
výročie úmrtia.
14.04.1872* Laco Jozef, notár, entomológ, ľudový liečiteľ.
Narodil sa v Nemšovej - Ľuborči. Študoval
v Trenčíne. Zomrel 01.09.1941 v Dolnej Súči –
140. výročie narodenia.
16.04.1747* Černej Ján, zverolekár, popularizátor vedy. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel
31.12.1829 na Sliači – 265. výročie narodenia.
18.04.1887* Gažík Marek, politický pracovník, právnik. Narodil sa v Turzovke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
21.09.1947 v Hlohovci – 125. výročie narodenia.
19.04.1912* Hoštálek Jaroslav, maliar. Narodil sa v Klatovoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 05.09.2001 zomrel – 100. výročie narodenia.
20.04.1977† Černek Ján, dôstojník, odbojár. Narodil sa
21.02.1896 v Myjave – Turá Lúka. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel v Myjave - 35. výročie úmrtia.
21.04.1932* Predmerský Vladimír, dramaturg, teoretik bábkového divadla. Narodil sa v Trenčíne – 80. výročie narodenia.
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22.04.1932† Nemák Vojtech, organizátor protipožiarnej
ochrany. Narodil sa 11.01.1861 v Kláštore pod
Znievom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 80.
výročie úmrtia.
26.04.1972* Monošová Martina, spisovateľka, prozaička. Narodila sa v Trenčíne. Študovala v Novom Meste
nad Váhom – 40. výročie narodenia.
27.04.1917* Ďurčo Jozef, lekár, rádiológ. Narodil sa v Diviackej Novej Vsi. Pôsobil v Trenčíne, kde zomrel 07.05.1991– 95. výročie narodenia.
27.04.1727† Smutko Michal, katolícky kňaz. Narodil sa
v roku 1657 vo Viedni. Pôsobil v Trenčíne. Miesto úmrtia nie je známe – 285. výročie úmrtia.
28.04.1957* Mišík Ivan, ochranca prírody, lesník. Narodil sa
v Trenčíne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom,
Kamenci pod Vtáčnikom a v Prievidzi – 55. výročie narodenia.
28.04.1952* Paulechová Terézia, spisovateľka. Narodila sa
v Čachticiach. Pôsobí v Trenčíne – 60. výročie
narodenia.
29.04.1937* Holúbek Rudolf, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Soblahove. Študoval v Trenčíne. Pôsobil
v Novom Meste nad Váhom – 75. výročie narodenia.
mesiac máj
03.05.1967* Kňazovický Slavomír, športovec, kanoista. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobí
v Trenčíne – 45. výročie narodenia.
05.05.1902* Mjartan Ján, múzejník, etnograf, pedagóg. Narodil sa v Sebedraží. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
16.12.1996 v Bratislave – 110. výročie narodenia.
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06.05.1877† Paulíny – Tóth Viliam, spisovateľ, politik. Narodil sa 03.06.1826 v Martine. Pôsobil v Zemianskom Podhradí, Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, kde čerpal aj námety pre literárne diela.
Zomrel v Bratislave – 135. výročie úmrtia.
09.05.1907† Porubský Ján, právnik, publicista. Narodil sa
22.03.1846 v Trenčíne, kde pôsobil a zomrel –
105. výročie úmrtia.
12.05.1542* Mošovský – Rohožník Zachariáš, trenčiansky
arcidiakón, biskup. Narodil sa v Považanoch –
Mošovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
20.07.1587 vo Viedni – 470. výročie narodenia.
12.05.1847† Rochel Anton, botanik, lekár. Narodil sa
18.06.1770 v Neunkirchene (Rakúsko). Pôsobil v
Trenčianskej župe. Zomrel v Grazi (Rakúsko) –
165. výročie úmrtia.
12.05.1907* Tunák Jozef, publicista, spolkový organizátor.
Narodil sa v Turzovke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 18.08.1997 v Ružomberku – 105. výročie
narodenia.
12.05.1672† Zábojník Juraj, evanjelický kňaz, spisovateľ,
básnik. Narodil sa v roku 1608 vo Veselom. Študoval v Čachticiach a v Trenčíne. Zomrel v Krupine – 340. výročie úmrtia.
13.05.1937* Dvořák Pavel, historik, spisovateľ, scenárista.
Narodil sa v Prahe. Pôsobil v Trenčíne – 75. výročie narodenia.
14.05.1877* Detrich Ján, spisovateľ, prekladateľ. Narodil sa
v Trenčíne - Biskupiciach. Zomrel 26.04.1951
v Trnave – 135. výročie narodenia.
14.05.1992† Moťovská Alžbeta, pedagogička, historička. Narodila sa 15.01.1906 v Nadlaku (Rumunsko). Pôsobila v Moravskom Lieskovom, Trenčíne. Zo731

mrela v Hornom Srní. Pochovaná je v Svätom Jure – 20. výročie úmrtia.
15.05.1852* Janovský Ladislav, pedagóg, člen prírodovedného spolku župy Trenčianskej. Narodil sa
v Púchove. Pôsobil v Trenčíne, kde 06.05.1920
zomrel – 160. výročie narodenia.
21.05.1932* Fízel Jozef, sochár. Narodil sa v Martine. Pôsobil
v Trenčín, kde aj 23.8.1998 zomrel – 80. výročie
narodenia.
23.05.1952* Karlík Jozef, archivár, historik. Narodil sa
v Piešťanoch. Pôsobí v Trenčíne a Novom Meste
nad Váhom – 60. výročie narodenia.
26.05.1642* Moller Daniel Viliam, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
25.02.1712 v Altdorfe (Nemecko) – 370. výročie
narodenia.
31.05.1867† Wengriczky Jozef, kňaz, spisovateľ, básnik. Narodil sa 06.03.1805 v Podolinci. Pôsobil
v Trenčíne. Nie je známe miesto úmrtia – 145.
výročie úmrtia.
mesiac jún
02.06.1852† Dohnány Mikuláš, spisovateľ, historik. Narodil
sa 28.11.1824 vo Veľkých Držkovciach – Dolné
Držkovce. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Trnave
– 160. výročie úmrtia.
03.06.1907*Križan Žigmund, lekár – radiológ, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 05.04.1964 v Bratislave – 105. výročie narodenia.
04.06.1982† Bárdoš Vojtech, lekár – virológ. Narodil sa
30.09.1914 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 30.
výročie úmrtia.
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04.06.1622† Révai Peter, hodnostár, historik. Narodil sa
02.02.1568 v Sklabini. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel. Pochovaný je v Martine – 390. výročie
úmrtia.
05.06.1997† Krajíček Ivan, herec, spevák, moderátor, režisér.
Narodil sa 04.05.1940 v Žiline. Študoval a pôsobil v Trenčíne a v Bratislave. Zomrel v Bratislave
– 15. výročie úmrtia.
15.06.1942† Pechány Adolf, pedagóg, novinár, publicista. Narodil sa 15.02.1859 v Ilave. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Budapešti – 70. výročie úmrtia.
15.06.1937* Varga Fridrich, lekár – biochemik, autor odborných učebníc. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 06.07.1998 v Novom Meste nad Váhom – 75. výročie narodenia.
16.06.1747* Kvašay Ján, kňaz, spisovateľ. Narodil sa
v Trenčíne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom,
kde aj 03.10.1810 zomrel – 265. výročie narodenia.
17.06.1822* Frivadský Ján, zoológ, entomológ. Narodil sa
v Rajci. Študoval v Trenčíne a robil zoologický
výskum v Trenčianskej župe. Zomrel 29.03.1895
v Budapešti – 190. výročie narodenia.
18.06.1952† Točík Karol, pedagóg, osvetový pracovník. Narodil sa 25.01.1888 v Ústí nad Oravou. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj zomrel – 60. výročie úmrtia.
23.06.1907† Zoch Pavel Peter, evanjelický farár, publicista.
Narodil sa 03.07.1850 v Jasenovej. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel v Modre - 105. výročie
úmrtia.
24.06.1937* Klimanová Mária, maliarka. Narodila sa v Trenčíne – 75. výročie narodenia.

733

25.06.2007† Chlebana Milan, muzeológ, etnograf. Narodil sa
25.06.1946 v Hornom Srní. Pôsobil v Trenčíne,
kde aj zomrel - 5. výročie úmrtia.
29.06.1952* Schreiber Bedrich, výtvarník, grafik. Narodil sa
v Trenčíne – 60. výročie narodenia.
mesiac júl
01.07.1927* Drobena Milan, regionálny publicista, pedagóg.
Narodil sa vo Višňovom. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj 10.08.2006 zomrel – 85. výročie narodenia.
05.07.1977† Červeňanský Ján, lekár – ortopéd, univerzitný
profesor. Narodil sa 29.01.1905 v Bytči. Študoval
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 35. výročie
úmrtia.
06.07.1967† Fischer Herman, hudobník, zbormajster 71. pešieho trenčianskeho pluku Narodil sa 04.01.1884
v Rumburku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 45. výročie úmrtia.
09.07.1997† Burian Teodor, geodet, filatelista. Narodil sa
15.05.1914 v Nálepkove. Pôsobil v Trenčíne, kde
aj zomrel – 15. výročie úmrtia.
10.07.1942* Kobza Ladislav, fotograf. Narodil v mestskej
časti Trenčín – Opatová nad Váhom.
10.07.1987† Pártošová Štefánia, spisovateľka. Narodila sa
28.10.1913 v Trenčíne. Zomrela v Bratislave –
25. výročie úmrtia.
12.07.1922* Fraňo Arnold Jakub, filmový pracovník, publicista. Narodil sa v Hrušovanoch. Pôsobil v Trenčíne, v Dubnici nad Váhom. Zomrel 25.04.1973
v Bratislave – 90. výročie narodenia.
14.07.1897* Červeňan Štefan, ovocinár. Narodil sa v Trenčianskej Turnej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
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08.02.1948 v Trenčianskej Turnej - 115. výročie
narodenia.
18.07.1922* Tesár Eduard, politický väzeň. Narodil sa v Budapešti. Študoval v Trenčíne. Zomrel 20.02.1951
v Bratislave – 90. výročie narodenia.
20.07.1587† Mošovský – Rohožník Zachariáš, trenčiansky
arcidiakón, biskup. Narodil sa 12.05.1542
v Považanoch – Mošovciach. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel vo Viedni – 425. výročie úmrtia.
21.07.1932* Kišš Igor, evanjelický kňaz, filozof, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Uhrovci. Pôsobil
v Trenčíne a v Bzinciach pod Javorinou – 80. výročie narodenia.
22.07.1922* Prokop Emil, kňaz, výtvarník. Narodil sa v Kriváni. Pôsobil v Trenčíne, ako správca kostola
Notre Dame. Zomrel v Nitre 29.10.2006 – 90.
výročie narodenia.
23.07.1932* Beláková Adela, entomologička, pedagogička.
Narodila sa v Horňanoch. Študovala v Trenčíne –
80. výročie narodenia.
26.07.1967† Kuba Rudolf, ekonóm. Narodil sa 21.03.1923
v Bošáci, kde je aj pochovaný. Študoval v Trenčíne. Zomrel vo Firenze (Taliansko) – 45. výročie
úmrtia.
26.07.1917† Šmidelius – Kováčik Juraj, evanjelický kňaz,
náboženský spisovateľ. Narodil sa v roku 1570
v Brezne. Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Senici – 95. výročie úmrtia.
27.07.1907* Kontšek Július, hudobný skladateľ, pedagóg.
Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel
11.11.1974 v Novom Meste nad Váhom – 105.
výročie narodenia.
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mesiac august
04.08.1972† Hajduch Ján, fotograf. Narodil sa 18.03.1903
v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 40. výročie
úmrtia.
04.08.1682† Sinapius – Horčička Ján st., evanjelický kňaz,
spisovateľ. Narodil sa 01.11.1625 v Oravskom
Podzámku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Halle
(Nemecko) – 330. výročie úmrtia.
05.08.1977† Pietor Ivan, právnik, verejný činiteľ. Narodil sa
29.07.1904 v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
zomrel – 35. výročie úmrtia.
07.08.1852* Lieskovský Artúr, maliar, pedagóg. Narodil sa v
Dubnici nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne, kde
09.03.1920 zomrel – 160. výročie narodenia.
08.08.1922* Chmelár Vladimír, spisovateľ, prozaik. Narodil
sa v Bolešove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
16.03.2010 v Žiline – 90. výročie narodenia.
15.08.1972† Haško Michal, zvonolejár. Narodil sa 28.09.1894
vo Vyhniach. Zomrel v Trenčíne – 40. výročie
úmrtia.
16.08.1957* Kalný Igor, maliar. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 26.11.1987 v Bratislave – 55. výročie narodenia.
17.08.1897* Polák Milan, pedagóg, dôstojník, politik. Narodil
sa v Čadci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
02.08.1951 medzi Kostolnou a Záblatím – 115.
výročie narodenia.
18.08.1697* Grunberg Stanislav, maliar. Narodil sa v Trenčíne. Dátum a miesto úmrtia neznáme – 315. výročie narodenia.
18.08.1997† Tunák Jozef, publicista, spolkový organizátor.
Narodil sa 12.05.1907 v Turzovke. Pôsobil
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v Trenčíne. Zomrel v Ružomberku – 15. výročie
úmrtia.
19.08.1887* Mičátková Štefánia, pedagogička, spisovateľka.
Narodila sa v Trenčíne, kde pôsobila a
13.02.1980 aj zomrela – 125. výročie narodenia.
20.08.1852† Madva František, kňaz, ovocinár, ľudový liečiteľ. Narodil sa 14.09.1786 v Skalici. Pôsobil v
Trenčíne, Nemšovej, Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Tepliciach. Zomrel v Nitrianskych Sučanoch – 160. výročie úmrtia.
22.08.1917† Lósy Jozef, zoológ, entomológ. Narodil sa
26.05.1874 v Trenčíne Zomrel v Budapešti – 95.
výročie úmrtia.
25.08.1937* Poláček Jozef, pedagóg, fotograf. Narodil sa
v Kostolnej. Pôsobí v Trenčíne - 75. výročie narodenia.
27.08.1987† Uher Rudolf, sochár. Narodil sa 19.07.1913
v Lubine. Pôsobil v Starej Turej a v Trenčíne.
Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia.
31.08.1972† Štajgr František, právnik, pedagóg, člen korešpondent Československej akadémie vied. Narodil
sa 14.11.1895 v Bělkovicach – Lašťanoch. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel v Prahe – 40. výročie úmrtia.
mesiac september
01.09.1892* Buchta Viktor, pomológ, pedagóg, organizátor
ovocinárstva a záhradníctva, publicista. Narodil
sa v Motešiciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel
12.12.1965 v Bratislave – 120. výročie narodenia.
01.09.2007† Pozdišovský Štefan, historik, pedagóg, publicista. Narodil sa 23.12.1906 v Močenku. Pôsobil
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v Trenčíne, kde aj 01.09.2007 zomrel – 5. výročie úmrtia.
02.09.1852*Barényi Augustín, technik, stavbár. Narodil sa
v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel 28.04.1934. –
160. výročie narodenia.
02.09.1872* Holmík Michal, archivár, včelár. Narodil sa v
Slanici na Orave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
13.03.1948 zomrel – 140. výročie narodenia.
02.09.2002† Maniš Vojtech, lekár, historik zdravotníctva. Narodil sa 04.04.1938 v Tichove (Česko). Pôsobil
v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Nemšovej
a v Hornom Srní. Zomrel v Trenčíne – 10. výročie úmrtia.
06.09.1962† Mihál Andrej, kňaz, publicista, novinár. Narodil
sa 19.10.1891 v Laliťi (bývalá Juhoslávia). Pôsobil v Moravskom Lieskovom. Zomrel v Trenčíne.
Pochovaný je v Bratislave – 50. výročie úmrtia.
07.09.1937* Ripka Ivor, jazykovedec. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne, kde čerpal i námet pre
jazykovedné diela – 75. výročie narodenia.
08.09.1977† Dostál Rudolf, výtvarník. Narodil sa 02.03.1916
v Heřmanovom Městci (Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 35. výročie úmrtia.
08.09.1907* Thurzo Fedor, právnik, spisovateľ, ľudový lekár.
Narodil sa v Námestove. Zomrel 01.06.1986 v
Trenčianskych Tepliciach. Pochovaný je v Martine – 105. výročie narodenia.
09.09.1957* Dzielava Jozef, výtvarník. Narodil sa v Trenčíne
– 55. výročie narodenia.
10.09.1877* Murín Karol, geograf, učiteľ. Narodil sa v Námestove. Zomrel 17.07.1944 v Trenčíne – 135.
výročie narodenia.
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11.09.1822† Pertes Jozef, učiteľ, spisovateľ. Narodil sa
14.03.1781 v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Lelesi (okr. Trebišov) – 190. výročie
úmrtia.
12.09.1897† Budvary - Krička Jozef, kňaz, prírodovedec,
básnik. Narodil sa 22.12.1813 v Ružomberku.
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 115. výročie
úmrtia.
12.09.1897* Rybárik Andrej, prozaik, úradník. Narodil sa
12.09.1897 v Domaniži. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 15.08.1965 v Kokave nad Rimavicou – 115.
výročie narodenia.
14.09.1937* Jablonská Jana Mária, pedagogička, spisovateľka, publicistka. Narodila sa v Banskej Bystrici
– Svätý Jakub. Pôsobí v Trenčíne – 75. výročie
narodenia.
14.09.1957* Strieženec Marián, architekt, dizajnér. Narodil
sa v Beckove. Pôsobí v Trenčíne a v Beckove –
55. výročie narodenia.
15.09.1972†Ferényi Juraj, vysokoškolský pedagóg, hydromechanik. Narodil sa v Trenčianskej Teplej. Študoval v Trenčíne. Venoval sa technológii výroby
cukru. Zomrel 14.11.1898 v Nitre – 40. výročie
úmrtia.
16.09.1957* Chovanec Marián, biskup, generálny vikár, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Trenčíne – 55.
výročie narodenia.
16.09.1977† Poliak Ján, literárny kritik, publicista. Narodil sa
13.03.1929 v Hornej Vsi. Pôsobil v Bánovciach
nad Bebravou. Zomrel v Bratislave – 35. výročie
úmrtia.
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17.09.1932*Brázdil Bernard, lekár, básnik. Narodil sa
v Trenčianskych
Bohuslaviciach.
Študoval
v Trenčíne – 80. výročie narodenia.
20.09.2002† Slávka Jozef, očný lekár. Narodil sa 27.09.1914
v Nesvadoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel –
10. výročie úmrtia.
20.09.1962* Šváral Peter, sochár. Narodil sa v Trenčíne – 50.
výročie narodenia.
21.09.1947† Gažík Marek, politický pracovník, právnik. Narodil sa 18.04.1887 v Turzovke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Hlohovci – 65. výročie úmrtia.
21.09.1787† Koroda Andrej Teofil, kňaz, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa 07.08.1731 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Trenčianskych Tepliciach – 225.
výročie úmrtia.
21.09.1827* Štúr Ján, sudca, publicista. Narodil sa v Uhrovci.
Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou, v Trenčíne,
kde je aj pochovaný. Zomrel 23.09.1905 v Adamovských Kochanovciach – 185. výročie narodenia.
24.09.1887* Šebák Gerhard, právnik, publicista, historik.
Narodil sa v Trenčíne, kde pôsobil a 27.11.1970
zomrel – 125. výročie narodenia.
26.09.1982† Filo Eduard Alojz, prekladateľ, botanik, učiteľ,
premonštrát. Narodil sa 14.12.1888 v Tuchyni.
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Tuchyni – 30. výročie úmrtia.
27.09.1907* Valo Michal, kňaz, prekladateľ. Narodil sa
v Tvrdošovciach. Pôsobil v Trenčíne. – 105. výročie narodenia.
28.09.1957* Danko Ľudovít, ochranca prírody, lesný inžinier,
poľovník. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil.
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Zomrel v roku 1995 v Nemšovej – 55. výročie
narodenia.
30.09.1957* Polák Roman, herec. Narodil sa v Trenčíne – 55.
výročie narodenia.
30.09.1912* Príbus Michal, spisovateľ, pedagóg, redaktor,
dramaturg. Narodil sa v Podolí nad Dudváhom.
Študoval v Trenčíne. Zomrel 17.04.1995 v Bratislave. – 100. výročie narodenia.

mesiac október
01.10.1917* Cyprich František, vojenský pilot. Narodil sa
v Svrčinovci. Zomrel 31.01.2009 v Trenčíne – 95.
výročie narodenia.
04.10.1727* Bernolák Ondrej, univerzitný profesor, prírodovedec. Narodil sa v Slanici (dnes súčasť Námestova). Študoval v Trenčíne. Zomrel 21.07.1788
v Trenčianskych Tepliciach – 285. výročie narodenia.
04.10.1882* Litoborský Bohumil, hudobník, dirigent. Narodil sa v Prahe. Zomrel 11.12.1958 v Trenčíne –
130. výročie narodenia.
04.10.1902* Michalec Rudolf, ekonóm, amatérsky fotograf.
Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Nie je
známe kedy a kde zomrel – 110. výročie narodenia.
09.10.1952* Hlušíková Marta, spisovateľka, pedagogička.
Narodila sa v Leopoldove. Detstvo a mladosť
prežila v Trenčíne. Bola externou redaktorkou
Trenčianskych novín. V súčasnosti pôsobí v Rimavskej Sobote – 60. výročie narodenia.
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11.10.1902* Čerňanský Alexander, národohospodár. Narodil
sa v Trenčíne. Dátum a miesto úmrtia nezistené –
110. výročie narodenia.
12.10.1922* Kodaj Samuel, generál, dôstojník. Narodil sa
v Myjave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 05.02.1992
zomrel – 90. výročie narodenia.
14.10.1927* Watzka Jozef, archivár, historik. Narodil sa
v Trnave. Pôsobil v Trenčíne Zomrel 12.04.1990
v Bratislave – 85. výročie narodenia.
16.10.1892* Hrušovský Ján, lekár. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom, kde pôsobil a je pochovaný. Študoval v Trenčíne. Zomrel 19.04.1944 v Bratislave
– 120. výročie narodenia.
16.10.1882* Janoška Juraj, právnik, politik. Narodil sa v
Liptovskej Sielnici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
23.04.1945 v Lučenci. Pochovaný je v Liptovskom Mikuláši – 130. výročie narodenia.
16.10.1897* Molec Dezider, notár, kronikár. Narodil sa v Starej Turej. Pôsobil v Trenčianskej Teplej, Čachticiach, Trenčín – Istebníku. Dátum a miesto úmrtia nezistené – 115. výročie narodenia.
18.10.1897* Tiso Štefan, politik, právnik. Narodil sa v Bytči.
Študoval
a pôsobil
v Trenčíne.
Zomrel
28.03.1959 – 115. výročie narodenia.
19.10.1962* Krajčová – Hollá Dana, reštaurátorka, maliarka.
Narodila sa v Bratislave. Pôsobí v Trenčíne – 50.
výročie narodenia.
19.10.1947* Lojdlová Hilda, keramikárka. Narodila sa v Žabokrekoch. Pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia.
22.10.1922* Hrobárová – Vrzálová Katarína, divadelná herečka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela
03.02.2006 v Martine – 90. výročie narodenia.
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24.10.1982† Marták Ján, literárny vedec, správca Matice slovenskej. Narodil sa 10.08.1903 v Dolnom Srní.
Pôsobil v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom.
Zomrel v Bratislave – 30. výročie úmrtia.
27.10.1932* Psotný Štefan, divadelník, režisér, spisovateľ.
Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil
v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom – 80.
výročie narodenia.
27.10.1912* Rebro Karol, právnik, pedagóg, bývalý rektor
Univerzity Komenského v Bratislave. Narodil sa
v Hlohovci. Študoval v Trenčíne. Zomrel
31.10.2000 v Bratislave – 100. výročie narodenia.
28.10.1932* Kučera Matúš, historik, spisovateľ, pedagóg, politik. Narodil sa v Mojtíne. Pôsobil v Trenčíne –
80. výročie narodenia.
28.10.1932† Laczko Augustín Dezider, kňaz, geológ, paleontológ. Narodil sa 22.07.1860 v Trenčíne. Zomrel
vo Veszpréme (Maďarsko) – 80. výročie úmrtia.
30.10.1912* Marták Ján, vlastenecký učiteľ. Narodil sa
v Moravskom Lieskovom. Pôsobil v Bzinciach
pod Javorinou. Zomrel v apríli 1945 na pochode
smrti vo Witstocku – 100. výročie narodenia.

mesiac november
01.11.1652* Berzevici Henrich, kňaz, spisovateľ. Narodil sa
v Brezovičke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
20.06.1713 v Banskej Bystrici – 360. výročie narodenia.
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01.11.1952* Bruna Július, architekt, urbanista. Narodil sa
v Kotešovej. Pôsobí v Trenčíne – 60. výročie narodenia.
04.11.1947* Roderová Brigita, maliarka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 65. výročie narodenia.
07.11.1992† Dubček Alexander, politik. Narodil sa
27.11.1921 v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prahe – 20. výročie úmrtia.
07.11.1912* Horváth Vladimír, organizátor hudobného života, rozhlasový pracovník, stolný tenista. Narodil
sa v Trenčianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel 28.09.1998 v Bratislave – 100. výročie
narodenia.
12.11.1867* Štúr Karol ml., verejný činiteľ, redaktor Trenčianskych novín, právnik, zakladateľ spolku Sokol. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a
15.02.1925 zomrel – 145. výročie narodenia.
13.11.1932* Ďuriš Stanislav, zbormajster. Narodil sa v Trenčíne -Závaží. Zomrel 24.11.1978 v Bratislave –
80. výročie narodenia.
13.11.1752† Söréni Ladislav, cirkevný spisovateľ, hodnostár.
Narodil sa 24.10.1670 v Trenčíne. Zomrel v Nitre
– 260. výročie úmrtia.
14.11.1962† Branecký Jozef, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 31.03.1882 v Skalici. Pôsobil v Trenčíne,
kde je aj pochovaný. Zomrel v Pezinku – 50. výročie úmrtia.
16.11.1862† Tvrdý Štefan, mecén slovenského národného
hnutia, nitriansky kanonik. Narodil sa 04.11.1788
v Žiline. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bytči –
150. výročie úmrtia.
17.11.1907* Gressner Eugen, lekár kardiológ, gerontológ, geriater. Narodil sa v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne.
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Zomrel 30.03.1998 v Bratislave – 105. výročie
narodenia.
17.11.1887* Stacho Pavol, spisovateľ, publicista. Narodil sa
v Martine. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach.
Zomrel 26.07.1946 v Trenčíne – 125. výročie
narodenia.
19.11.1837* Mičátek Ján Branislav, básnik, publicista, pedagóg. Narodil sa v Malých Stankovciach. Študoval
v Trenčíne. Zomrel 24.01.1905 v Kisači (bývalá
Juhoslávia) – 175. výročie narodenia.
20.11.1782* Sina Juraj Šimon, bankár, trenčiansky župan.
Miesto narodenia nezistené. Pôsobil v Trenčianskej župe. Zomrel 18.05.1856 vo Viedni – 230.
výročie narodenia.
21.11.1992† Bagin Anton, kňaz, pedagóg, historik. Narodil sa
10.09.1923 v Ilave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel
v Bratislave – 20. výročie úmrtia.
23.11.1987† Okáli Daniel, spisovateľ, literárny kritik, verejný
činiteľ. Narodil sa 09.03.1903 v Liptovskom Mikuláši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave –
25. výročie úmrtia.
26.11.1987† Kalný Igor, maliar. Narodil sa 16.08.1957
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 25. výročie
úmrtia.
26.11.1922* Zelenay Gabriel, reportér, novinár, športový
funkcionár. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Študoval v Trenčíne. Zomrel 03.08.2003
v Bratislave – 90. výročie narodenia.
28.11.1942* Nešporová Tamara, archeologička. Pôsobila
v Trenčíne, kde aj 10.10.2006 zomrela – 70. výročie narodenia.
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30.11.1642* Pozzo Andreas, výtvarník, freskár. Narodil sa
v Trenčíne. Zomrel 31.08.1709 vo Viedni – 370.
výročie narodenia.

mesiac december
02.12.1927* Hromada Elígius, lesný inžinier, vysokoškolský
pedagóg. Narodil sa v Rástočne. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 09.08.1984 vo Zvolene – 85. výročie narodenia.
05.12.1937† Czeizel Juraj, kňaz, publicista. Narodil sa
19.04.1865 v Kláštore pod Znievom. Pôsobil v
Trenčíne, Moravskom Lieskovom. Zomrel v Terchovej – 75. výročie úmrtia.
07.12.1962† Furka Štefan, matematik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 01.10.1906 v Trenčíne, kde aj
študoval. Zomrel v Bratislave – 50. výročie úmrtia.
07.12.1907* Horák Jozef, lesný odborník. Narodil sa v Trenčíne – Záblatí. Zomrel 02.11.1975 v Bánovciach
nad Bebravou - 105. výročie narodenia.
10.12.1937* Porubský Oliver, fotograf, člen skupiny MÉTA.
Narodil sa v Predajnej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj
13.11.2010 zomrel – 75. výročie narodenia.
10.12.1947† Turková Mária, politička. Narodila sa
04.02.1911 v Uhrovci. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela v Púchove – 65. výročie úmrtia.
11.12.1987† Omaník Šimon, lekár - chirurg. Narodil sa
14.11.1914 v Trenčianskych Miticiach. Pôsobil
v Trenčíne, kde aj zomrel – 25. výročie úmrtia.
12.12.1812† Mesároš Andrej, kňaz, spisovateľ, bernolákovec.
Narodil sa 23.10.1741 vo Varíne. Pôsobil v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou, Hornej Súči,
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Soblahove. Zomrel v Nitre – 200. výročie úmrtia.
13.12.1917*Rekem Ján, kňaz, publicista, bibliograf. Narodil
sa v Trenčianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne,
Veľkých Chlievanoch. Zomrel 25.11.1989 vo
Winnipegu (Kanada) – 95. výročie narodenia.
13.12.2002† Šimurková Celestína, ošetrovateľka, zdravotná
sestra, pedagogička. Narodila sa 07.10.1929
v Brvništi. Pôsobila v Trenčíne, kde aj zomrela. –
10. výročie úmrtia.
14.12.1807* Madočani Pavol, župný hodnostár, statkár. Narodil sa v Liptovskej Teplej - Madočany. V roku
1861 bol trenčianskym županom. Zomrel
09.02.1875 v Liptovskej Teplej – 205. výročie
narodenia.
15.12.1887* Mousson Theodor Jozef, maliar. Narodil sa
v Hőgyészi (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne, kde
aj 06.11.1946 zomrel – 125. výročie narodenia.
15.12.1952† Šmidke Karol, politik. Narodil sa 21.1.1897
v Ostrave - Vítkoviciach. Pôsobil v Trenčíne.
Zomrel v Bratislave - 60. výročie úmrtia.
16.12.1927* Spáčil Fero, fotoreportér. Narodil sa v Dovalove.
Pôsobí v Trenčíne – 85. výročie narodenia.
17.12.1932† Stark Leopold, elektrotechnik, vynálezca. Narodil sa 04.05.1866 v Trenčíne. Zomrel v Budapešti
– 80. výročie úmrtia.
20.12.1922* Raffaj Ján, lekár - gynekológ. Narodil sa v Novej Bani. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 19.12.1981
zomrel – 90. výročie narodenia.
21.12.1972† Čepelák Rudolf, pedagóg, entomológ. Narodil
sa 16.04.1886 v Kutnej Hore. Pôsobil v Trenčíne
- Zlatovciach. Zomrel v Českom Brode – 40. výročie úmrtia.
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27.12.1897* Frič Imrich, lekár, spisovateľ. Narodil sa
v Župčanoch. Pôsobil
v Trenčíne. Zomrel
25.11.1973 v Hlohovci – 115. výročie narodenia.

748

Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo úmrtia
1037† sv. Benedikt., svätec, pustovník, mních. Zomrel v
Skalke nad Váhom – 975. výročie úmrtia.
1617† Socovský Alexander, učiteľ, náboženský spisovateľ,
kňaz. Narodil sa v roku 1570 v Novom Meste nad
Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Novom Meste
nad Váhom – 395. výročie úmrtia.
1652* Palumbini Matúš, lekár, pedagóg, náboženský spisovateľ. Narodil sa v Turčianskych Tepliciach - Diviaky. Pôsobil v Trenčíne, kde aj v roku 1710 zomrel
– 360. výročie narodenia.
1657* Smutko Michal, katolícky kňaz. Narodil sa vo Viedni. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 27.04.1727. Miesto
úmrtia nie je známe – 355. výročie narodenia.
1657* Ordódy Žigmund, cirkevný hodnostár, náboženský
spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 21.09.1708
v Trnave – 355. výročie narodenia.
1687* Rehorrovský Martin, kňaz, pedagóg, profesor teológie. Narodil sa v Rovnom. Pôsobil v Dolnej Súči
a v Trenčíne, kde aj 30.03.1749 zomrel – 325. výročie narodenia.
1857* Pattantyús - Abrahám Martin, lekár, priekopník turistiky. Narodil sa v Zaľau (Rumunsko). Pôsobil
v Ilave. Zomrel 22.07.1931 v Trenčíne – 155. výročie
narodenia.
1942* Patka Ján, konzervátor. Narodil sa v Nemšovej Ľuborči. Pôsobí v Trenčíne – 70. výročie narodenia.
1947* Tatík Ján, prírodovedec, lesník, ochranca prírody.
Narodil sa v Hornej Súči – 65. výročie narodenia.
1997† Bielek Ladislav, lekár. Narodil sa 28.05.1918
v Púchove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 15.
výročie úmrtia.
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Zoznam obcí a miest okresu Trenčín, ktoré si pripomínali
jubileum prvej písomnej zmienky v roku 2012
1212 Rozvadze (časť obce Trenčianske Stankovce) (okr.
Trenčín) – 800. výročie
1242 Ľuborča (časť Nemšová) (okr. Trenčín) – 770. výročie
1297 Skalská Nová Ves (časť Skalka nad Váhom, okr. Trenčín) – 715. výročie
1332 Adamovské Kochanovce (okr. Trenčín) – 680. výročie
1332 Bobot (okr. Trenčín) – 680. výročie
1332 Omšenie (okr. Trenčín) – 680. výročie
1332 Soblahov (okr. Trenčín) – 680. výročie
1332 Veľké Bierovce (okr. Trenčín) – 680. výročie
1352 Horňany (okr. Trenčín) – 660. výročie
1402 Adamovce (časť Adamovské Kochanovce) (okr. Trenčín) – 610. výročie
1402 Malé Bierovce (časť Adamovské Kochanovce) (okr.
Trenčín) – 610. výročie
1467 Trebieň sa zlúčila s obcou Adamovské Kochanovce
(okr. Trenčín) – 545. výročie
1477 Melčice (časť Melčice-Lieskové) (okr. Trenčín) – 535.
výročie
1477 Štvrtok (okr. Trenčín) – 535. výročie
1952 Kostolná - Záriečie zlúčením Kostolnej a Dolného Záriečia (okr. Trenčín) – 60. výročie
1972 Bobotská Lehota sa zlúčila s obcou Bobot (okr. Trenčín) – 40. výročie
1972 Trenčianske Stankovce zlúčením obcí Malé Stankovce,
Veľké Stankovce, Rozvadze, Sedličná (okr. Trenčín) –
40. výročie
1972 Kubra sa zlúčila s mestom Trenčín – 40. výročie
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Významné udalosti
1242 vpád Tatárov na Považie – 770. výročie
1302 Václav 3. daroval Matúšovi Čákovi Trenčiansky hrad –
710. výročie
1412 povýšenie Trenčína na slobodné kráľovské mesto – 600.
výročie
1587 postihol Trenčín mor – 425. výročie
1622 postihla Trenčín povodeň – 390. výročie
1637 vznik Vokálovej tlačiarne v Trenčíne a zároveň najstaršej tlačiarne na Považí – 375. výročie
1647 príchod prvých jezuitov do Trenčína – 365. výročie
1672 pri Trenčíne padol meteorit – 340. výročie
1712 Mikuláš Ilešházi dal postaviť na námestí v Trenčíne sochu Svätej Trojice – 300. výročie
1792 podľa nariadenia uhorskej vlády sa začalo na trenčianskom gymnáziu vyučovať prvýkrát po maďarsky – 220.
výročie
1847 Ľudovít Stárek vysadil „Ľudový hájik“ pri Brezine –
165. výročie
1857 zachvátil Trenčín požiar – 155. výročie
1862 vznikli Tlačiarne F. X. Škarnicla v Trenčíne – 150. výročie
1867 vznik ľudovej školy izraelitskej náboženskej obce
v Trenčíne – 145. výročie
1877 vznik Prírodovedného spolku župy Trenčianskej
v Trenčíne – 135. výročie
1877 v Trenčíne pozorovali severnú polárnu žiaru – 135. výročie
1897 slávnostne odovzdali do užívania prvý železničný most
v Trenčíne – 115. výročie
1907 vznik Meriny v Trenčíne – pôvodne Tiberghien a syn –
105. výročie
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1907 zavedenie elektrického osvetlenia ulíc a domácností
v Trenčíne – 105. výročie
1907 v mestskom parku v Trenčíne bola vytvorená botanická
záhrada – 105. výročie
1912 otvorenie prvého kina „Apolo“ v Trenčíne – 100. výročie
1912 postavenie židovskej synagógy v Trenčíne – 100. výročie
1922 vznik Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku v Trenčíne – 90. výročie
1932 vznik Speváckeho zboru Drotár v Trenčíne-Orechovom
pri Závodnom klube Revolučného odborového hnutia pri
TOS – 80. výročie
1937 vznik Závodu TOS v Trenčíne – 75. výročie
1937 založenie basketbalového oddielu v Trenčíne – 75. výročie
1942 prvé bombardovanie Trenčína – 70. výročie
1942 bola založená prvá vojenská Padáková škola v Trenčíne
– 70. výročie
1942 pri vchode na Brezinu znovu postavený orientačný kríž
– 70. výročie
1947 1. septembra bola v Trenčíne otvorená dvojročná ošetrovateľská škola, predchodkyňa Slovenského zväzu žien –
65. výročie
1952 vznik Konštrukty v Trenčíne – 60. výročie
1952 vznik Základnej školy na Veľkomoravskej ulici
v Trenčíne – 60. výročie
1957 vznik Závodného klubu pri Konštrukte v Trenčíne – 55.
výročie
1957 vznik Zlatokovu v Trenčíne – 55. výročie
1957 vznik Výskumného a vývojového ústavu maltovín
v Trenčíne – 55. výročie
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1957 vznik Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne –
55. výročie
1962 vznik Stredného odborného učilišťa strojárskeho
v Trenčíne – 50. výročie
1962 vznik fotografická skupina Méta v Trenčíne – 50. výročie
1972 vznik Inštitútu vzdelávania Generálneho riaditeľstva
Slovakotex v Trenčíne – 40. výročie
1982 postavený Okruhový dom armády, dnes Posádkový klub
Trenčín – 30. výročie
1987 v Trenčíne vznikla hudobná skupina „Bez ladu a skladu“
– 25. výročie
1987 vznik Klub priateľov pre dejiny vedy a techniky pri Slovenskej akadémie vied, pobočka v Trenčíne - 25. výročie
1992 vznik Základnej školy sv. Andreja a Svorada v Trenčíne
– 20. výročie
1992 obnovenie činnosti telovýchovnej jednoty Sokol
v Trenčíne – 20. výročie
1992 vznik Trenčianskej nadácie pre vzdelávanie v Trenčíne –
20. výročie
1997 založenie Trenčianskej univerzitz Alexandra Dubčeka
v Trenčíne – 15. výročie
1997 založený Klub priateľov Vojtecha Zamarovského
v Trenčíne – 15. výročie
1997 vznik Spoločnosti slovensko-indického priateľstva
v Trenčíne – 5. výročie
1997 vzniklo Živnostenské spoločenstvo Trenčianskeho kraja
v Trenčíne – 15. výročie
1997 vznikla Asociácia regionálnych združení miest a obcí
Trenčianskeho kraja – 15. výročie
1997 bola založená mimovládna organizácia Krajské grémium
tretieho sektoru v Trenčíne – 15. výročie
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1997 vznik nadácie Zachráňte našu budúcnosť v Trenčíne –
15. výročie
1997 21. januára otvorenie expozitúry Poľnobanky v Trenčíne – 15. výročie
1997 otvorenie novej budovy Československej obchodnej
banky v Trenčíne na Vajanského ulici – 15. výročie
1997 v júli postihli Trenčiansky okres veľké povodne s rozsiahlymi škodami – 15. výročie
1997 20. novembra vznikla akciová spoločnosť Letisko Trenčín – 15. výročie
2002 1. januára zrušenie Mestského kultúrneho strediska
v Trenčíne – 10. výročie
2002 vznik Komunitného centra Trenčín - Juh – 10. výročie
2002 15. mája odhalenie pamätnej tabule Alexandrovi Dubčekovi na Trenčianskej univerzite – 10. výročie
2002 rekonštruovanie veže na Piaristickom kostole v Trenčíne
– 10. výročie
2002 24. októbra v Trenčíne bol otvorený hypermarket Tesco
– 10. výročie
2007 13. júla v Trenčíne slávnostne otvorené obchodno-zábavné centrum Magnus Center – 5. výročie
2007 1. apríla zanik firmy Ozeta – Neo v Trenčíne, ktorá
predtým niesla názov Odeva, založená v roku 1940 – 5.
výročie
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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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Mestský úrad v Trenčíne
Mestská rada
V Trenčíne 11.04.2013
v Trenčíne
Návrh
na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín
za rok 2012
Predkladá :
Ing. Jaroslav Pagáč,
prednosta MsÚ v Trenčíne

Návrh na uznesenie :
Mestská rada v Trenčíne
berie na vedomie
návrh na vykonanie zápisu
do kroniky Mesta Trenčín
za rok 2012

Spracoval :
Mgr. Jozef Čery,
kronikár mesta Trenčín
Prizvaný :
Mgr. Jozef Čery,
kronikár mesta Trenčín
Stanovisko komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ:
„Komisia berie na vedomie kronikársky záznam mesta
Trenčín za rok 2012 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne
jeho prerokovanie, schválenie a vykonanie.“
V Trenčíne dňa 23.03.2013
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta
Trenčín za rok 2012 bol predložený na rokovanie Komisie
kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčíne dňa 23.03.2013, ktorá prijala uznesenie
nasledovného znenia :
„Komisia
kultúry
a cestovného
ruchu
Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne berie na vedomie kronikársky
záznam Mesta Trenčín za rok 2012 a odporúča Mestskej rade
v Trenčíne jeho prerokovanie, schválenie a zápis.“
Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2012 bol
vypracovaný v súlade s platnou Smernicou primátora Mesta
Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín pod č. 13/2006,
ktorá nadobudla účinnosť dňom 26. mája 2006, vydanej na
základe uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 1148 zo dňa
25. mája 2006
Všetky získané správy, z uskutočnených jednotlivých
podujatí, osobne alebo sprostredkovane, boli zaznamenané a
podľa svojho obsahu usporiadané v chronologickom poradí do
jednotlivých oblastí určených kronikárskym heslovníkom, t.j.
do jednotlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov
mesta, oblasť štatistických údajov, oblasť verejnospoločenského života, oblasť ekonomického rozvoja, oblasť
kultúrno-spoločenského života, oblasť vzdelávania, oblasť
náboženského života a života cirkví, oblasť telesnej výchovy
a športu, oblasť zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,
oblasť starostlivosti o životné prostredie, oblasť počasia,
oblasť cestovného ruchu, oblasť nových poznatkov z histórie,
oblasť činnosti Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,
oblasť činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom
úrade v Trenčíne a kalendár výročí osobností. Zaznamenané
podujatia sa uskutočnili v meste Trenčín, ako i mimo neho, v
ktorých bezprostredne podieľali občania mesta Trenčín
vo svojich aktivitách. Písomný záznam podujatí v kronike je
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ilustrovaný fotografiami na 98 % zhotovených účasťou
kronikára na podujatiach, doplnené fotografiami od iných
autorov, prípadne grafmi, plánmi a podobne. Od roku 2003 je
kronika mesta Trenčín zverejňovaná webovej stránke mesta
Trenčín po schválení v orgánoch mesta Trenčín. Jej priemerná
ročná návštevnosť zaznamenáva priemerne 4.000 vstupov.
Kronikársky záznam v roku 2012 zaznamenal viacero
významných udalostí, z ktorých treba spomenúť :
- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady
v Trenčíne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj
Mesta Trenčín
- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov
- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta
Trenčín v roku 2012
1) Verejno-spoločenský život
- Nový rok 2012 privítalo na Mierovom námestí
v Trenčíne cca 1.330 občanov diskotékou a bez
ohňostroja, str. 30
- dňom 1. januára 2012 začal vykonávať svoju činnosť
Stavebný úrad Trenčín len pre Mesto Trenčín, str. 30
- od 1. januára 2012 vznikol v organizačnej štruktúre
Mestského úradu v Trenčíne „Útvar stavebný, životného
prostredia a investícií“, str. 31
- po ročnej prestávke Mesto Trenčín obnovilo vydávanie
mestských novín „Info Trenčín“ dňa 16. januára 2012,
str. 31
- začiatkom januára 2012 zomrel po ťažkej chorobe vo
veku nedožitých 75 rokov legendárny futbalista Jednoty
Trenčín Štefan Hojsík, str. 33
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- dňa 11. januára 2012 zomrel vo veku nedožitých
jednosto rokov najstarší slovenský generál Ján Samuel
Strcula, str. 33
- v podvečer dňa 16. januára 2012 zasahovali trenčianski
hasiči pri likvidácii požiaru poľského kamióna
s prepravovanými vozidlami, str. 35
- dňa 24. januára 2012 mala ustanovujúce zasadnutie
obvodná volebná komisia v Trenčíne, ktorá si žrebom
zvolila za svojho predsedu Attilu Batkyho zo stranu
Most – Hid, str. 35
- dňa 3. februára 2012 sa uskutočnil na Mierovom námestí
v Trenčíne verejný protest proti korupcii „Gorila“,
str. 36
- dňa 5. februára 2012 navštívil mesto Trenčín taliansky
svetobežník Gianluca Ratta, ktoré bolo posledným
mestom na Slovensku a pokračoval v susednej Českej
republike, str. 37
- dňa 16. februára 2012 krstil svoju knihu Ing. Ján Fígeľ,
v ktorej sa podelil o svojich zážitkoch v pôsobení prvého
komisára v centre Európy, str. 38
- dňa 18. februára 2012 zomrel vo veku nedožitých 82
rokov trenčiansky historik, znalec vojenských
a všeobecných dejín mesta Trenčín, organizátor
skautingu a dlhoročný vedúci odboru územného plánu
a architektúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch.
Štefan Androvič, str. 40
- dňa 10. marca 2012 bola uzávierka nových kandidátov
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, str.
41
- dňa 22. februára 2012 prijal predseda TSK MUDr. Pavol
Sedláček oficiálnu šesťčlennú delegáciu z Istrie, vedenú
podpredsedníčkou regiónu Istria Vivianou Benussi,
str. 41
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- dňa 29. februára 2012 sa uskutočnilo 15. zasadnutie
Zastupiteľstva TSK, str. 43
- dňa 7. marca 2012 otvorila Slovenská pošta na Pošte
Trenčín 1. na Mierovom námestí druhé špecializované
pracovisko, ktoré bude sprístupňovať elektronické
služby štátu občanom, str. 47
- dňa 9. marca 2012 sa uskutočnilo v Trenčíne druhé
protestné zhromaždenie proti korupcii „Gorila“, str. 48
- dňa 12. marca 2012 priniesli všetky médiá oficiálne
výsledky parlamentných volieb na Slovensku, str. 48
- výsledky parlamentných volieb v trenčianskom volebnom obvode, str. 50
- výsledky parlamentných volieb v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, str. 51
- v mesačníku Info Trenčín č. 2/2012 bol uverejnený
dotazník pre občanov, ktorým sa zisťovalo odkiaľ
občania mesta čerpajú informácie o dianí v meste a akú
úlohu pri tom zohrávajú mestské noviny „Info Trenčín“,
str. 52
- dňa 20. marca 2012 zomrel vo veku nedožitých 88 rokov
prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., priekopník
religionistiky, str. 52
- dňa 28. marca 2012 ocenil TSK šestnástich učiteľov pri
príležitosti „Dňa učiteľov“, str. 54
- dňa 28. marca 2012 ocenilo Mesto Trenčín dvanástich
učiteľov, str. 55
- dňa 11. apríla 2012 si občania mesta Trenčín pripomenuli pietnym aktom na Brezine 67. výročie oslobodenia mesta spod nemeckého fašizmu, str. 57
- hodnotenie činnosti Mestskej polície v Trenčíne za rok
2011, str. 59
- dňa 19. apríla 2012 rokovalo Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne, ktoré prinieslo informácie o finančnej
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situácii Mesta Trenčín za uplynulý rok 2011, schválilo
pomenovanie nových ulíc v meste str. 60
dňa 25. apríla 2012 sa uskutočnilo 14. zasadnutie
Zastupiteľstva TSK, str. 63
dňa 30. apríla 2012 sa v predvečer osláv 1. mája na
Mierovom námestí uskutočnilo tradičné stavanie mája,
str. 65
dňom 2. mája 2012 vymenoval primátor Mgr. Richard
Rybníček svojho prvého viceprimátora JUDr. Rastislava Kudlu, str. 62
dňa 8. mája 2012 zomrel primár nemocničného
stomatologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou
v Trenčíne MUDr. Ernest Csillagi, str. 66
dňa 12. mája 2012 sa prezentoval TSK na „Dni
otvorených dverí v inštitúciách Európskej únie“,
str. 66
dňa 24. mája 2012 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa pre nízku
účasť poslancov Smeru – SD neuskutočnilo, str. 69
dňa 6. júna 2012 prijal predseda TSK MUDr. Pavol
Sedláček, MPH na pôde Trenčianskeho samosprávneho
kraja mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Maďarskej republiky v Slovenskej republike Dr. Csabu
Balogha, str. 72
dňa 5. júna 2012 prijal predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH
veľvyslankyňu v Slovenskej republike J. E. Trine
Skymonen, str. 73
Vláda Slovenskej republiky koncom mesiaca júna
a začiatkom mesiaca júla 2012 sústredila svoje aktivity
na vykonanie personálnych zmien v orgánoch štátnej
správy, kde sídlia krajské a obvodné úrady po voľbách
v marci 2012, str. 75
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- dňa 25. júla 2012 prehliadali policajti budovu Mestského
úradu v Trenčíne na základe listu s výhražným obsahom,
str. 76
- od 18. augusta 2012 sa zmenil cestovný poriadok
mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne, str. 76
- dňa 10. augusta 2012 prijal exprimátora Mesta Trenčín
Štefana Reháka primátor Mgr. Richard Rybníček pri
príležitosti jeho 80 rokov, str. 77
- dňa 22. augusta 2012 sa uskutočnilo 15. riadne
zasadnutie Zastupiteľstva TSK, str. 75
- dňa 31. augusta 2012 si občania mesta Trenčín
pripomenuli 68. výročie Slovenského národného povstania pietnym aktom kladením vencov pri pamätníku
umučených na trenčianskej Brezine, str. 82
- dňa 10. septembra 2012 v Kasárňach SNP v Trenčíne sa
vykonala personálna rotácia veliteľov pozemných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, keď za namiesto
generálmajora Ing. Jána Salaganiča bol vymenovaný
brigádny generál Ondřej Novosad, str. 84
- dňa 21. septembra 2012 odsúhlasili poslanci Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne pozemok pod nový chrám
gréckokatolíckej cirkvi na Ulici 1. mája, str. 87
- od 18. augusta 2012 začal platiť v Trenčíne nový
grafikon mestskej hromadnej dopravy, str. 89
- dňa 3. októbra 2012 sa uskutočnilo informatívne
stretnutie potenciálnych partnerov, ktorí by mali záujem
o vytvorenie oblastnej organizácie cestovného ruchu
„Trenčín a okolie“, str. 90
- dňa 18. októbra 2012 sa v blízkosti železničného
priecestia neďaleko firmy Old Herold vykoľajil
nákladný vlak, str. 92
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- dňa 10. októbra 2012 podpísali Železnice Slovenskej
republiky zmluvu na výstavbu modernizácie trate
Občania mesta Trenčín, str. 93
- dňa 24. októbra 2012 stretnutie primátora Mgr. Richarda
Rybníčka s trenčianskymi podnikateľmi za podpory
Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, str. 94
- dňa 29. októbra 2012 podpísali minister životného
prostredia Slovenskej republiky Peter Žiga a minister
dopravy Českej republiky Pavel Dobeš na záver
spoločného stretnutia vlád Českej republiky a Slovenskej republiky v Trenčíne medzivládnu dohodu o dočasnom využívaní časti štátneho územia a majetku
Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Baťovho
kanála, str. 96
- dňa 30. októbra 2012 sa uskutočnilo verejné stretnutie
občanov s primátorom Mesta Trenčín Mgr. R.
Rybníčkom, na ktorom informoval o prijatých opatreniach za dva roky, kedy nastúpil do funkcie,
str. 97
- dňa 31. októbra 2012 sa konečne začala zasypávať jama
pri Posádkovom klube v Trenčíne, str. 99
- dňa 12. novembra 2012 pri srbskej kaplnke na mestskom
cintoríne si pamiatku padlých vojakov v prvej a druhej
svetovej vojne pri príležitosti „Dňa vojenských veteránov“ občania mesta a deti miestnych základných škôl,
str. 102
- dňa 16. novembra 2012 v predvečer pripomienky na
„Nežnú revolúciu“ sa uskutočnil pietny akt pri pamätnej
tabuli umiestnenej na budove Mestského úradu
v Trenčíne, str. 103
- dňa 26. novembra 2012 priviezli pracovníci Mestského
hospodárstva v Trenčíne na Mierové námestie v Tren762
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číne vianočný stromček, ktorý doteraz rástol pred
mestskou športovou halou, aby dotváral vianočnú
atmosféru, str. 105
dňa 29. novembra 2012 na mimoriadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zložili noví
poslanci JUDr. Richard Hulín a Mgr. Bc. Josef Kolář,
obaja (Smer-SD) poslanecký sľub do rúk primátora
Mgr. Richarda Rybníčka, ktorí po vzdaní sa
poslaneckého mandátu nahradili poslancov Mgr. Renátu
Kaščákovú (SaS) a Mgr. Ladislava Pavlíka (Smer-SD),
str. 105
dňa 29. novembra 2012 na mimoriadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bol vymenovaný
Mgr. Ladislav Pavlík do funkcie riaditeľa Sociálnych
služieb Mesta Trenčín, m. r. o., str. 105
noci zo soboty 8. decembra 2012 na nedeľu 9. decembra
2012 výťah v podchode pri hoteli Elizabeth skupina
neznámych mladíkov poškodila natoľko, že od 9.
decembra 2012 s najväčšou pravdepodobnosťou až do
budúceho roka budú mať opäť skomplikovanú situáciu
minimálne ľudia na vozíčkoch a mamičky s deťmi,
pretože výťah sa stal nefunkčným, str. 107
Transparency International Slovensko zhodnotila, jed-nosto najväčších samospráv ako sú ich vedenia naklonené k otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom. Mesto Trenčín podľa týchto kritérií postúpilo o
22 miest. Kým v roku 2010 bolo na 40. mieste, v roku
2012 sa umiestnilo na 18. mieste v rebríčku transparentnosti, str. 109
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 12.
decembra 2012 schválili programový rozpočet mesta na
budúci rok 2013, str. 111

763

- na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 12.
decembra 2012 vystúpil, poverený rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. na ktorom podal mestskému zastupiteľstvu
informáciu o stabilizovaní situácie na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka, o príprave na komplexnú
akreditáciu v roku 2014 a o zavádzaní hodnotenia
kvality podľa medzinárodných noriem ESG, str. 113
2) Ekonomicko-spoločenský život
dňa 15. februára 2012 boli slávnostne sprevádzkované
objekty spoločnosti Leoni Autokabel Slowakia, str. 115
- dňa 15. februára 2012 podpísal primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček rozhodnutie o zrušenie stavebného povolenia firme Tatra Real Trade na výstavbu
garáží a polyfunkčného objektu pri Posádkovom kluve
Trenčín, ktorým sa vykonal prvý krok na zasypanie
obrovskej jamy v centre mesta, str. 116
- dňa 21. februára 2012 v noci sa v železničnej stanici
Trenčín pri posúvaní súpravy pätnástich nákladných
vozňov vykoľajil jeden vozeň. V dôsledku nehody bola
zastavená vlaková doprava na prvej a druhej traťovej
koľaji od 21.30 do 23.45 h. Meškanie (105 minút) mal
rýchlik 707 a dva osobné vlaky meškali 99, resp. 42
minút. Doprava bola obnovená iba na prvej traťovej
koľaji, na druhej ju obnovili po odstránení vykoľajeného
vlaku, str. 118
- od 3. marca 2012 Mesto Trenčín pripravilo zmeny v
grafikone liniek mestskej hromadnej dopravy, str. 118
- v dňoch 15. – 17. marca 2012 v areáli výstaviska Expo
Center a.s. v Trenčíne sa uskutočnil 20. ročník
odborného kozmetického veľtrhu Beauty Forum
Slovakia, str. 119
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- dňa 20. marca 2012 sa uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie delegátov Trenčianskej regionálnej komory
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne
v piatom volebnom období, str. 122
- od 1. novembra 2011 do 31. marca 2012 sa vykonávalo
Mesto Trenčín zimnú údržbu na 114 km miestnych
komunikáciách a 156 km chodníkoch, ktorá stála
245.000 eúr. Bolo spotrebovaných 365 ton soli a 900 ton
kamennej drviny, str. 124
- dňa 11. apríla 2012 Krajský súd v Trenčíne riešil žalobu
ktorú podala Spoločnosť „Slovakia okolo sveta“ na
Radu pre vysielanie a retransmisiu za upozornenie, ktoré
od rady dostala. Krajský súd v Trenčíne žalobu zamietol,
podľa sudkyne relácia „Týždenník“, v ktorej vtipy
uverejnili, má charakter spravodajskej relácie a
vysielateľ je povinný zabezpečiť objektivitu a
nestrannosť príspevkov. Súd neprijal ani argument, že
išlo o odľahčenie spravodajstva, karikatúry mali byť
súčasťou inej relácie, str. 124
- v mesiaci apríl 2013 fotografovala spoločnosť Google
pre svoju službu Street View, str. 131
- zhodnotenie celkového technického stavu Zimného
štadióna P. Demitru na základe revízií, str. 127
- od 31. mája 2012 začali fungovať na desiatich miestach
v Trenčíne kontajneri na zber starého šatstva, nepotrebného textilu a obuvi, str. 128
- dňa 23. mája 2012 pokračoval súdny spor medzi
Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade o náhrade škody, ušlý zisk a o vrátenie zálohy za pozemky
pod plánovanú výstavbu polyfunkčnej budovy a garáží,
str. 129
- dňa 12. júna 2012 si regionálni novinári prezreli novú
letnú plaváreň vybudovanú na Ostrove, ktorá mala byť
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náhradou za starú letnú plaváreň, ktorá mala byť
asanovaná z titulu rekonštrukcie železničnej trate,
str. 132
od 18. augusta 2012 Mesto Trenčín a SAD Trenčín
zmenili cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy
v Trenčíne, str. 136
v dňoch 20. a 21. augusta 2012 vymieňala letecká
spoločnosť technológie pre mobilného operátora Orange
na desiatich budovách v meste Trenčín pomocou
vrtuľníka MD 530FF, str. 138
v roku 2012 pokračovala pamiatková obnova historických kasární Trenčianskeho hradu, začatá v októbri
2011 za peniaze z eurofondov. Ich celkové rozpočtové
náklady predstavujú 2.480.550 eúr, str. 138
dňa 21. augusta 2012 odovzdali US Army výcvikový
trenažér pre výcvik posádok vojenských dopravných
lietadiel Leteckým opravovniam v Trenčíne. Zariadenie
za viac ako 2,5 milióna dolárov vytvorili zo starého
lietadla, str. 139
dňa 7. septembra 2012 bol otvorený najznámejší
trenčiansky hotel „Elizabeth“, ktorý zmenil pôvodný
názov „Tatra“ po cisárovej Alžbete Bavorskej.
Rekonštrukcia objektu si vyžiadala 15 miliónov eúr,
str. 141
dňa 12. septembra 2012 sa dohodli Ministerstvo dopravy
Slovenskej republiky, Slovenska správa ciest a dodávateľ projektu (ZIPP-Strabag) na pokračovaní oceľovú
variantu stavby nového cestného mostu cez rieku Váh,
str. 142
dňa 10. októbra 2012 Železnice Slovenskej republiky
podpísali zmluvu na výstavbu modernizácie trate
Trenčianska Teplá – Zlatovce s konzorciom firiem
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Združenie pod Brezinou pod vedením TSS Grade a.s.
Bratislava, str. 145
v dňoch 8. až 10. novembra 2012 sa uskutočnil 1. ročník
medzinárodnej výstavy „Slovak Funeral 2012“ v
priestoroch výstaviska Expo Center v Trenčíne, str. 152
od 21. do 31. novembra 2012 zamestnanci Mestského
hospodárstva a správy mestských lesov v Trenčíne
odstraňovali narušený asfaltový povrch pešej lávky
železničného mostu za čiastočnej obmedzenej priechodnosti peších a cyklistov. Po realizácii náteru
penetračného náteru a po jeho zaschnutí bol položený
nový asfaltový povrch, str. 134
dňa 14. novembra 2012 sa z iniciatívy občanov konala
verejná diskusia na tému „O železnici inak“, str. 154
dňa 22. novembra 2012 sa v hoteli Elizabeth v Trenčíne
uskutočnili rokovania rakúskych a slovenských podnikateľov, str. 156
v mesiaci december 2012 bol na Električnej ulici
v Trenčíne bola osadený nový prístrešok na zástavke
mestskej hromadnej dopravy, str. 158

3) Kultúrno – spoločenský život
- od 10. decembra 2011 do 8. januára 2012 bola na
Trenčianskom hrade inštalovaná výstava pod názvom
„Vianoce na Trenčianskom hrade“, str. 159
- dňa 12. januára 2012 sa uskutočnila v priestoroch
Trenčianskeho múzea vernisáž fotografickej dvojvýstavy
autorky Barbory Prekopovej, ktorá tvorí pod menom
Micha Bardy pod názvom „Po špičkách“, str. 159
- dňa 6. januára 2012 sa múry Piaristického kostola
v Trenčíne na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov), stali
veľkolepou koncertnou sieňou, v ktorej sa predstavilo
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mnoho mladých talentov na Trojkráľovom koncerte,
str. 161
dňa 12. januára 2012 sa uskutočnila vo výstavných
priestoroch Galérie M. A. Bazovského vernisáž výstavy
pod názvom „Radosti života 2“, v ktorej vystavovalo
viac ako štyridsať autorov, ktorí navštevujú „Ateliér pre
seniorov“ a „Večerný ateliér pre dospelých“ str. 162
na 8. ročníku Medzinárodnom festivale detských a
mládežníckych umeleckých súborov „Zimná pohádka
2012“ uskutočnený v dňoch 5. až 8. januára v Prahe
a Tepliciach získal súbor „Kľumok“ z Trenčína najvyššie
ocenenie, str. 163
na 18. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v dňoch 19. až 22.
januára 2012 v Bratislave sa predstavil Trenčiansky
samosprávny kraj so samostatnou expozíciou „Kraj
pohody“, str. 164
V šiestom ročníku krajskej speváckej súťaže „My
Popstar Trenčianskeho kraja“ mladých spevákov dňa
28. decembra 2011 sa o najvyššie priečky sa v dvoch
kategóriách
uchádzalo
osemnásť
semifinalistov.
Najmladšia laureátkou v histórii súťaže sa stala
jedenásťročná Barbora Panáková z Považskej Bystrice,
str. 167
dňa 26. januára 2012 v premiére uviedlo ArtKino Metro
v Trenčíne najnovší slovenský dokumentárny film „Muži
revolúcie“, ktoré pochádza od slovenskej dokumentaristky Zuzany Piussi, str. 168
v dňoch 9. až 12. februára 2012 sa v Prahe konal 21.
ročník veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World
Praha“, na ktorom sa prezentoval Trenčiansky samosprávny kraj expozíciou „Kraj pohody“, str. 176
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- dňa 10. februára 2012 sa uskutočnila Galérii M. A.
Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy maliara,
grafika Igora Cvacha a sochára Róberta Szittaya,
str. 169
- výstavu s názvom „Štyri ročníky medzinárodného
literárno-výtvarného sympózia Ora et Ars“ vernisážou
dňa 6. februára 2012 na Bratislavskom hrade pripravilo
Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osvetovým
strediskom. Počas mesiaca február 2012 je nainštalovaná
v priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu a
obsahuje výtvarné diela, ktoré vznikli na sympóziu počas
jeho doterajšej histórie, str. 172
- Časť svojej zbierky výtvarného umenia poskytol Trenčan
Bohumil Hanzel na obdiv verejnosti v Mirbachovom
paláci v Bratislave v dňoch 31. januára až 8. apríla 2012.
Celú zbierku približuje kniha s názvom „Zbierka
Bohumila Hanzela 1990 – 2012“, str. 173
- od 1. februára 2012 vystavovali v Trenčianskom múzeu
trinásti študenti umeleckých vysokých škôl, väčšinou
z katedry fotografie. Boli to diela, ktoré vytvorili za
posledný semester a výstave dali názov „Untitled“, teda
„Bez názvu“, str. 176
- v dňoch 9. až 12. februára 2012 sa v Prahe konal
21. ročník veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World
Praha“ za účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja,
str. 176
- v súťaži Zodpovedne.sk vyhlásenej občianskym združením eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska
a ďalšími partnermi bola „zlatým ocenením“ ocenená
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, str. 178
- dňa 14. februára 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy vo
výstavných priestoroch Galérie Q-EX pod mestskou
vežou Róberta Hromca, str. 178
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- dňa 16. februára 2012 v priestoroch Piaristického gymnázia v Trenčíne otvoril predseda Kresťansko-demokratického hnutia Ing. Ján Figeľ zaujímavú výstavu plnú
farieb s názvom „Kostoly a chrámy Trenčianskeho
kraja“ od autora Jozefa Vydrnáka, str. 175
- dňom 23. februára 2012 vyhlásili Výstavisko Expo
Center a.s. v Trenčíne v spolupráci s odbornými garantmi
– Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a českou
centrálou cestovného ruchu CzechTourism cezhraničnú
súťaž prvého ročníka výstavy cezhraničného cestovného
ruchu regiónov Slovenskej republiky a Českej republiky
pod názvom „Klenoty pohraničia/Klenoty příhraničí“,
str. 179
- dňa 23. februára 2012 sa uskutočnila v priestoroch
Kultúrneho informačného centra v Trenčíne vernisáž
výstavy fotografií kronikára Mesta Trenčín Jozefa
Čeryho pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a 40
rokov písania kroniky mesta Trenčín, str. 180
- v dňoch 23. a 24. marca 2012 v Art Kine Metro Trenčín
uskutočnil „Filmový festival inakosti“, na ktorom si
diváci mohli pozrieť filmy o homosexuálnej menšine,
str. 181
- dňa 1. marca 2012 bola vyhlásená súťaž „Keby som bol
kráľom“, určená žiakom základných a stredných škôl pri
príležitosti osláv 600. výročia udelenia kráľovských
výsad mestu Trenčín, str. 182
- dňa 24. marca 2012 si pripomenuli členovia Speváckeho
zboru slovenských učiteľov pri pamätnej tabuli na
budove Slovenskej sporiteľne v Trenčíne svojich starších
kolegov z okolia Trenčína, Ilavy a Púchova, ktorí pred
deväťdesiatymi rokmi rozhodli založiť mužský spevácky
zbor po vzore Pěveckého sdružení moravských učitelů,
str. 183
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- dňa 24. marca 2012 vystúpila v Piano klube jedna
z najpredávanejších metalových kapiel „Napalm Death“
z anglického Birminghamu, str. 186
- v dňoch 26. až 31. marca 2012 sa konalo v Trenčíne
podujatie „Týždeň knižníc“, ktoré vyvrcholilo propagáciou čítania a nočným dobrodružstvom „Noc s Andersenom“, str. 187
- dňa 27. marca 2012 bola v kongresovej miestnosti
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne predstavená najnovšia kniha MUDr. Františka Jaroša pod názvom
„Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“, str. 187
- dňa 28. marca 2012 v rámci cyklu Poznávame Trenčanov
bola predstavená v pobočke Verejnej knižnice Michala
Rešetku v Trenčín - Kubra, tvorba mladého talentovaného básnika Tomáša Reháka, str. 189
- dňa 31. marca 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy
fotografií člena tvorivej skupiny Méta a Združenia
výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku Ing.
Jána Tluku pod názvom „Cesty a návraty“ v mestskej
veži v Trenčíne, str. 190
- dňa 30. marca 2012 sa uskutočnila v Oblastnej galérii M.
A. Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy ukrajinského grafika Olega Denysenko a výstava s názvom
„Indefinite Scenery“ (Neurčitá krajina), str. 191
- v mesiaci marec 2012 Národná banka Slovenska vydala
novú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote
dvadsať eúr. Na jej líci je zobrazený Trenčiansky hrad
doplnený fragmentom rímskeho nápisu z hradnej skaly
a siluetou hradieb, str. 193
- v súťaži o „Najkrajší kalendár 2012“ v kategórii „Regióny“ získal Trenčiansky samosprávny kraj absolútne
prvenstvo s kalendárom „Ladislav Medňanský - maliar
a ochranca chudobných“, str. 194
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- v mesiaci apríl 2012 v mestskom parku M. R. Štefánika
v Trenčíne úradoval nepovolaný pilčík, ktorému za obeť
padla desaťročná lipka, rastúca v strede skalky, vysadená
ako pamätník storočnice hnutia Rotary International,
str. 195
- dňa 17. apríla 2012 pri príležitosti 90. výročia vzniku
Trenčianskej veterinárnej župy pre Slovensko a 60.
výročia úmrtia svetoznámeho veterinárneho lekára
MVDr. Jozefa Mareka si pripomenuli občania v Posádkovom klube Trenčín vypočutím prednášky MVDr.
Mateja Moťovského pod názvom „Z dejín veterinárneho lekárstva v Trenčíne a okolí“, str. 196
- dňa 18. apríla 2012 sumou 10.000 eúr ocenila „Nadácia
Orange“ v tretej kategórii Kultúrne centrum Aktivity
v Trenčíne, str. 196
- dňa 27. apríla 2012 pripravili skalničkári trenčianskeho
klubu jubilejnú desiatu výstavu v kultúrnom dome v
Zlatovciach naaranžovaním vzorovej skalky, str. 197
- dňa 2. mája 2012 sa uskutočnila autorská vernisáž
obrazov mladej výtvarníčky Lucie Fabovej v priestoroch
mestskej veže v Trenčíne, str. 199
- dňa 3. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy dvojice
výtvarníčiek Mgr. Izabely Bulkovej a Ľubice Weiss,
str. 200
- dňa 4. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž súťažnej
výstavy 16. ročníka „AMFO Trenčianskeho kraja
2012“ vo foyer Trenčianskeho samosprávneho kraja,
str. 201
- v dňoch 10. – 12. mája uskutočnila v Trenčín výstava
cestovného ruchu „Region Tour Expo 2012“, str. 202
- na Trenčianskom hrade dňa 10. mája 2012 podvečer
slávnostne vyhlásili výsledky súťaže „Klenoty pohraničia /Klenoty příhraničí“, str. 206
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- v dňoch 10. – 11. mája 2012 pripravil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s českou centrálou cestovného
ruchu Czech Tourism spoločné podujatie „Májový
jarmok remesiel na Trenčianskom hrade“, str. 207
- v polovici mesiaca mája 2012 bola otvorená v Obchodno
– zábavnom centre MAX v Trenčíne zaujímavá výstava
„Terakotová armáda“, str. 208
- k podujatiu „Noc múzeí a galérii“, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. mája 2012, sa pripojilo aj Mesto Trenčín, aby tak
všetkým vekovým kategóriám na Slovensku pripomenulo, že je tomu 600 rokov, čo sa Trenčín stal slobodným
kráľovským mestom, str. 209
- od 19. mája 2012 sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie
mladých filantropov, organizované Trenčianskou nadáciou, ktorí opravili graffiti maľby v podchode popod
Hasičskú ulicu, str. 210
- dňa 25. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy Ivana
Riabiča pod názvom „In Vitro Alter Ego Metamorphosis“ v Galérii Miloša Alexandra Bazovského
v Trenčíne, str. 211
- Trenčania dňa 26. mája 2012 vypli svoje televízory a
počítače a išli sa do centra mesta hrať. Milovníci
spoločenských hier obsadili nielen priestor pod amfiteátrom Mierového námestia, ale aj mestskú vežu, zasadačku mestského úradu a synagógu, str. 214
- dňa 31. mája 2012 vo výstavných priestoroch Galérie
Miloša Alexandra Bazovského sa predstavili na vernisáži
pod názvom „Náš svet“ seniori prvého ročníka so žiakmi
Súkromnej základnej umeleckej školy na Gagarinovej
ulici a Súkromnej základnej umeleckej školy na Novomeského ulici v Trenčíne, str. 215
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- dňa 6. júna 2012 sa uskutočnila výstava výtvarníčky
Miky Šimon v obchode s umením „Almara“ na Ulici
Marka Aurélia v Trenčíne, str. 216
- dňa 9. júna 2012 na Mierovom námestí v Trenčíne sa
uskutočnil 32. ročník Trenčianskych folklórnych slávností, str. 217
- v dňoch 16. a 17. júna 2012 stretli na Trenčianskom hrade milovníci divadla a hudby na Náhradnom festivale,
str. 218
- dňa 18. júna 2012 sa začal 5. ročník sympózia „Ora Et
Ars“ sprievodným podujatím „Poézia pod Trenčianskym
hradom“ vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne a pokračoval svätou omšou v kaplnke kláštora na
Veľkej Skalke, str. 218
- dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia
piaristov seminár pod názvom „12. storočí kresťanstva
v strednej Európe“, str. 218
- dňa 23. júna 2012 sa uskutočnila pracovná vernisáž
výtvarných diel v kostole na Malej Skalke, str. 219
- dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila v areáli starobylého
kláštora na Veľkej Skalke slávnostná vernisáž výtvarných
diel, str. 219
- dňa 27. júna 2012 sa uskutočnila v Slovenskom inštitúte
v Berlíne vernisáž výstavy „Po špičkách a portréty
osobností“ trenčianskej fotografky Barbory Prekopovej
vystavujúcej pod menom Micha Bardy, str. 220
- dňa 27. júna 2012 na Mierovom námestí v Trenčíne sa
uskutočnil 2. ročník letnej akcie s názvom „Človiečik,
nehnevaj sa“, str. 221
- dňa 29. júna 2012 sa uskutočnila v Galérii M. A.
Bazovského vernisáž výstavy pod názvom „Trienále
textilu bez hraníc 2012 – 2013“, str. 222
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- dňa 2. júla 2012 sa uskutočnila v mestskej veži vernisáž
výstavy umeleckých diel Márie Vykysalej, str. 224
- od 5. júla 2012 popoludnia do nedeľňajšieho rána 8. júla
2012 na trenčianskom letisku sa konal festival „Bažant
Pohoda“, str. 225
- dňa 5. júla 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy 16.
ročníka „Výtvarného spektra 2012“, str. 230
- dňa 21. júla 2012 v rámci kresťanskej púte na najstaršie
pútnické miesto na Slovensku v kostole sv. Svorada
a Benedikta na Skalke Slovenská pošta vydala poštovú
známku s vyobrazením barokového pútnického kostola
na Skalke pri Trenčíne zasväteného sv. Svoradovi a
Benediktovi v nominálnej hodnote 0,40 eúr, str. 231
- v dňoch 30. júla až 3. augusta 2012 sa uskutočnilo na
Mierovom námestí tradičné podujatie Trenčianske
historické slávnosti, ktoré sa nieslo duchom 600. výročia
udelenia kráľovských výsad panovníkom Žigmundom
Luxemburským, ktoré niesli duchom 600. výročia
udelenia kráľovských výsad panovníkom Žigmundom
Luxemburským v roku 1412, str. 232
- dňa 4. augusta 2012 podvečer na Trenčianskom hrade
vyvrcholil týždeň plný histórie, keď po celotýždňových
Trenčianskych historických slávnostiach na Mierovom
námestí sa centrum historického diania presunulo na
Trenčiansky hrad, ktorý sa stal dejiskom Trenčianskych
hradných slávností, str. 214
- dňa 10. augusta 2012 sa uskutočnila vo výstavnom
priestore Art Synagógy v Trenčíne vernisáž výstavy
18. ročníka „Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“,
str. 235
- v dňoch 10. až 13. augusta 2012 na lúkach pod Ostrým
vrchom nad Soblahovom sa uskutočnila meteorická

775

-

-

-

-

expedícia „Perzeidy 2012“, ktorej účastníci pozorovali
roj Perzeidov, str. 235
dňa 20. augusta 2012 zomrela zakladateľka a umelecká
vedúca Folklórneho súboru Trenčan Eleonóra
Kubalová, str. 236
dňa 4. septembra 2012 sa uskutočnila v priestoroch
Katovho domu vernisáž výstavy Karla Táborského pod
názvom „Drevorezba“, str. 237
dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnila v Galérii Miloša
Alexandra Bazovského v Trenčíne dvojvýstava umelcov
Igora Piačka a Jána Ťapáka, str. 238
dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnila vo výstavných
priestoroch Art Centrum Synagóga vernisáž výstavy 49.
ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej
tvorby „Výtvarné spektrum 2012“, str. 240
dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnil na Mierovom
námestí v Trenčíne prvý z dvoch mariánskych koncertov
na podporu najstaršieho pútnického miesta na Slovenska
Skalky pri Trenčíne, str. 242
dňa 9. septembra 2012 sa uskutočnil druhý mariánsky
koncert na Mierovom námestí, v ktorom vystúpil Miroslav Dvorský s priateľmi, str. 243
dňa 8. septembra 2012 sa uskutočnilo v Kongresovej sále
Trenčianskeho samosprávneho kraja sympózium „Misia
– výtvarná pocta svätým Cyrilovi a Metódovi“ pri
príležitosti 1.150. výročia príchodu svätých Cyrila
a Metóda na územie Veľkej Moravy, str. 243
dňa 10. septembra 2012 po vykonaných rekonštrukčných
a čistiacich prácach v budove na Jaselskej ulici
v Trenčíne začala Verejná knižnica Michala Rešetku so
sťahovaním kníh a regálov z pôvodnej budovy knižnice
v parku M. R. Štefánika, str. 244
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- dňa 11. septembra 2012 trenčianske Centrum voľného
času propagovalo svoje aktivity na Mierovom námestí,
str. 245
- dňa 12. septembra 2012 sa uskutočnila vernisáž
umeleckých diel v mestskej veži v rámci projektu „Misia
– Výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi“, vytvorené
na trojdňovom sympóziu, str. 246
- v dňoch 13. až 15. septembra 2012 sa uskutočnil v
Trenčíne 18. ročník medzinárodného festivalu divadla
jedného herca v centre mesta Trenčín „Sám na javisku“
v Klube Lúč a v kine Hviezda, str. 248
- dňa 14. septembra 2012 sa uskutočnila vo výstavných
priestoroch Galla Gallery vernisáž výstavy „Kovačická
insita“, str. 250
- dňa 19. septembra 2012 sa uskutočnila vo vestibule
Posádkového klubu Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom „Slováci v misiách“, str. 251
- dňa 20. septembra 2012 v pobočke Slovenského archívu
v Trenčíne si mohli návštevníci na vlastné oči pozrieť
originály listín, dokumentujúcich históriu Trenčína,
str. 252
- v dňoch 21. a 22. septembra 2012 sa uskutočnil v
Trenčíne 19. ročník Trenčianskeho jazzového festivalu,
str. 253
- dňa 25. septembra 2012 sa uskutočnila spoločná vernisáž
výstavy učiteľov a študentov Strednej umeleckej školy
v Trenčíne pod názvom „Súhry“, str. 254
- v dňoch 28. a 29. septembra 2012 vyvrcholili oslavy 600.
výročia udelenia výsad slobodnému kráľovskému mestu
Trenčín podujatím 26. ročníka „Pri trenčianskej bráne“, str. 254
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- dňa 29. septembra 2012 sa uskutočnil v Trenčíne 1.
ročník celoslovenského festivalu mažoretiek „Trenčianska palička“, str. 257
- od 24. septembra 2012 bola sprístupnená v Mestskej
klubovni v Trenčíne výstava vrecúšok cukru pod názvom
„Sladkých 5 g“, str. 259
- dňa 4. októbra 2012 sa uskutočnila v priestoroch Katovho
domu v Trenčíne vernisáž výstavy Jána Patku pod
názvom „Plastiky a reliéfy“, str. 260
- Stredná umelecká škola v Trenčíne sa prezentovala na
výstave „Dotyky s ľudovou kultúrou“ v Martine,
str. 261
- v dňoch 24. - 25. septembra 2012 sa v Prievidzi uskutočnil 5. ročník súťaže „Do knižnice – nakazení čítaním“,
v ktorej zvíťazili pracovníčky oddelenia pre deti a mládež
Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne Petra Motyčková a Ľubica Damíková, str. 262
- dňa 16. októbra 2012 sa uskutočnila vernisáž 49. ročníka
tvorivej fotoskupiny „MÉTA“ v knižničných priestoroch
Posádkového klubu, str. 262
- dňa 19. októbra 2012 sa uskutočnila vo výstavných
priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v
Trenčíne vernisáž výstavy troch umelcov Ilju Holešovského, Gabriely Gaspárovej – Illéšovej a Eduarda
Ovčáčeka, str. 265
- dňa 27. októbra 2012 súťažilo o korunku a titul 9. ročníka
Miss Trenčín 2012
dvanásť diev-čat z Trenčína
a okolia, str. 270
- dňa 9. novembra 2012 prijal primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne dvadsaťšesť slovenských spisovateľov, ktorý sa v Trenčíne zúčastnili pri slávnostnom

778

-

-

-

-

-

-

udeľovaní národnej ceny za literatúru faktu – „Ceny
Vojtecha Zamarovského“, str. 271
dňa 9. novembra 2012 sa uskutočnilo v Galérii M. A.
Bazovského slávnostné udeľovanie národnej ceny za
literatúru faktu – „Ceny Vojtecha Zamarovského“,
str. 273
dňa 11. novembra 2012 pripravilo Mesto Trenčín
v spolupráci s Klubom priateľov vážnej hudby záverečný
koncert „Trenčianskej hudobnej jesene“, str. 275
dňa 13. novembra 2012 prezentoval v Trenčíne krásy
našej krajiny autor úspešných knižných publikácii o
Slovensku Ján Lacika. Prírodné dejiny slovenského
územia podporil aj originálnymi fotografiami, str. 276
dňa 14. novembra 2012 sa uskutočnilo na Obvodnom
úrade v Trenčíne seminárne stretnutie pracovníkov
kultúry a stredoškolskej mládeže pri príležitosti a
prehliadka výstavy venovanej lyrikovi národnej fotografie Pavlovi Socháňovi, str. 277
dňa 16. novembra 2012 sa uskutočnilo vo Verejnej
knižnici Michala Rešetku vyhodnotenie jubilejného 20.
ročníka súťaže pôvodnej literárnej tvorby v próze a poézii
„Studňa sa tajne s dažďom zhovára“, str. 279
od 16. novembra 2012 si Mesto Trenčín výročie „Nežnej
revolúcie“ pripomenulo dvomi výstavami. V Mierovom
námestí bola nainštalovaná výstava „Dve tváre socializmu“ a v mestskej veži bola nainštalovaná výstava
„November 89“, str. 281
dňa 20. novembra 2012 bola slávnostne otvorená nová
budova Verejnej knižnice Michala Rešetku na Jaselskej
ulici v Trenčíne, str. 283
dňa 28. novembra 2012 v Kongresovej sále na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné oceňovanie kolektívov a jednotlivcov z oblasti
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kultúry z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom,
Myjava a Bánovce nad Bebravou, str. 287
dňa 30. novembra 2012 sa uskutočnila vo výstavnom
priestore Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž
súťažnej amatérskej fotografie „Fotografia pomedzia –
Fotografia pomezí“, str. 289
dňa 30. novembra 2012 sa uskutočnil 9. ročník tradičného filmového podujatia Festival francúzskych filmov, str. 291
dňa 2. decembra 2012 uzreli svetlo sveta tri zo série
neobyčajných lavičiek Trenčianskej nadácie, ktoré boli
venované významným osobnostiam Trenčína – spisovateľovi Vojtechovi Zamarovskému, fotografke Márie
Urbasiówne-Holoubkovej a maliarovi Milošovi Alexandrovi Bazovskému, str. 293
dňa 6. decembra 2012, na sviatok sv. Mikuláša sa
uskutočnila vo výstavných priestoroch galérie na
západnej terase Bratislavského hradu vernisáž výberu
umeleckých diel z piatich ročníkov sympózia „Ora Et
Ars Skalka“ bola obsahom výstavy pod názvom „Pokoj
ľuďom dobrej vôle“, str. 295
od 6. decembra 2012 vystavovala v kaviarni Almara
v Trenčíne obrazy s vianočnou tematikou Božena Rossi,
str. 298
dňa 7. decembra 2012 Bohumil Hanzel pod záštitou
Galérie Miloša A. Bazovského predstavil vernisáži
verejnosti svoju kolekciu obrazov, str. 299
dňa 16. decembra sa uskutočnil v Posádkovom klube
v Trenčíne „Vianočný koncert“, v ktorom hlavným
aktérom koncertu bol sympatický rakúsky spevák
Martina Hammerle Bortolotti, str. 301
na Mierovom námestí sa ako súčasť mestom Trenčín
usporiadaných vianočných kultúrnych a zábavných
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aktivít „Čaro Vianoc“ uskutočnil hudobný festival
„Bluesnenie 13“, str. 304
4) Školstvo a vzdelávanie
- v dňoch 16. januára až 8. februára 2012 sa v Trenčíne
vykonával zápis detí do prvého ročníka povinnej školskej
dochádzky, str. 307
- v dňoch 15. – 17. februára 2012 konala na výstavisku
Expo Centrum, a. s. Trenčín výstava „Stredoškolák“ a
súbežne s ňou „Trenčiansky robotický deň“, str. 310
- v dňoch 20. februára až 2. marca 2012 sa uskutočnil
centrálny zápis detí do materských škôl, str. 315
- dňa 15. mája 2012 v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo krajské
kolo súťaže „Môj nápad pre región“, str. 318
- dňa 25. mája 2012 najväčšie tablo s rozlohou 20 m2 na
Slovensku rozprestreli v Trenčíne na Mierovom námestí
štvrtáci zo Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne, str. 319
- dňa 1. júna 2012 v amfiteátri Trenčianskeho hradu bola
vyhodnotená súťaž vo výtvarnom, literárnom a multimediálnom odbore „Keby som bol kráľom“, vyhlásenej
Mestom Trenčín pri príležitosti 600. výročia udelenia
kráľovských výsad mestu Trenčín, str. 321
- dňa 20. júna 2012 bola vyhodnotená regionálna súťaž o
najlepší stredoškolský časopis v školskom roku
2011/2012, str. 322
- dňa 20. júna 2012 vyhodnotil Krajský školský úrad
v Trenčíne Základnú školu Trenčín, Ulica Dlhé Hony ako
najúspešnejšiu základnú školu vo vedomostných
a záujmovo-umeleckých súťažiach za školský rok
2011/2012, str. 323
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- dňa 20. júna 2012 vyhodnotil Krajský školský úrad
v Trenčíne súťaž „Talent Trenčianskeho kraja 2012“,
v ktorej boli za talenty vyhlásení aj študenti
trenčianskych stredných škôl, str. 324
- dňa 25. júna 2012 v Základnej škole na Kubranskej ulici
v Trenčíne sa uskutočnilo vyhodnotenie 17. ročníka
súťaže základných škôl mesta a okresu Trenčín v tvorbe
školských časopisov, str. 324
- dňa 2. júla 2012 priniesli médiá informáciu, že od
septembra 2013, teda budúceho akademického roka príde
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
o titul univerzitnej vysokej školy, str. 326
- na 6. ročníku Medzinárodnej olympiáde z astronómie
a astrofyziky v Rio de Janeiro v Brazílii, ktorá sa konala
od 4. do 14. augusta 2012, bol úspešný študent Gymnázia
Ľudovíta Štúra v Trenčíne Peter Kosec, ktorý získal dve
zlaté medaily, str. 326
- dňa 3. septembra 2012 sa pre malých aj veľkých školákov opäť roztočil kolotoč školských povinností, keď
začal nový školský rok, str. 328
- dňa 13. septembra 2012 sa trenčianski žiaci materských
a základných škôl a študenti stredných škôl sa pre štrajk
svojich učiteľov neučili, str. 332
- dňa 14. septembra.2012 sa uskutočnil v Lesoparku
Brezina v Trenčíne 6. ročník krajskej orientačno-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2012“, str. 333
- dňa 4. októbra 2012 si Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne pripomenula v Posádkovom klube v
Trenčíne 15. výročie svojho vzniku, str. 334
- dňa 12. októbra 2012 na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, vyhlásili študenti okupačný štrajk, keď takýmto spôsobom
chceli brániť dekana fakulty prof. Ing. Jána Vavra, PD,
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ktorému vedenie univerzity dalo okamžitú výpoveď,
str. 337
dňa 21. októbra 2012 bol na rokovaní u ministra školstva
Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča,
DrSc., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., ktorý sľúbil, že
vráti profesorovi Ing. Ján Vavrovi, PhD. všetky kompetencie vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu,
str. 339
dňa 8. novembra 2012 si učitelia, žiaci a rodičia Základnej školy Veľkomoravská ulica na slávnostnej akadémii pripomenuli 60. výročie založenia školy, str. 341
v dňoch 15. a 16. novembra 2012 sa uskutočnila jesenná
časť výstavy „Stredoškolák“, str. 346
dňa 21. novembra 2012 Akademický senát Fakulty
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvolil za dekana tejto fakulty
prof. Ing. Jána Vavru, DrSc., str. 347
v dňoch 21. a 22. novembra 2012 sa uskutočnil 42. ročník
regionálnej súťaže v speve ľudových piesní „Trenčianske hodiny“, str. 348
dňa 8. novembra 2012 udelilo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky akademikovi prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. prestížne ocenenie „Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku“ za jeho
celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, str. 350
dňa 28. novembra 2012 Akademický senát Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka odvolal z funkcie rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing.
Ivana Kneppa, DrSc., str. 350
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- dňa 28. novembra 2012 Akademický senát Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka poveril výkonom funkcie
rektora Ing. Jozefa Habánika, PhD. do vymenovania
nového rektora, str. 350
- dňa 4. decembra 2012 prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič oficiálne odvolal z funkcie rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing.
Ivana Kneppa, DrSc., str. 351
- dňa 4. decembra 2012 vyhlásili Gymnázium Ľudovíta
Štúra a Stredná zdravotnícka škola a Gymnázium Jozefa
Braneckého v Trenčíne v tento deň ostrý štrajk, str. 351
- dňa 7. decembra 2012 informoval poverený rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. valné zhromaždenie
a delegátov Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej
republiky o situácii a najbližších opatreniach na
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
str. 354
- dňa 12. decembra 2012 sa konalo ustanovujúce
zasadnutie Mestskej školskej rady v Trenčíne, str. 354
- dňa 14. decembra 2012 prišlo na Štúrovo námestie v
Trenčíne protestovať približne 300 zamestnancov školstva z celého Trenčianskeho kraja, str. 355
- dňa 20. decembra 2012 charitatívna akcia „Otvor srdce,
daruj knihu“ organizovaná Trenčianskou nadáciou vyvrcholila v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne, str. 356
- dňa 6. decembra 2012 sa v Synagóge v Trenčíne uskutočnilo uvedenie do života kalendára Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na rok 2013, str. 357
- dňa 19. decembra 2012 Stredná zdravotnícka škola v
Trenčíne v divadelnej sále Posádkového klubu v Trenčíne si pripomenula 65. výročie svojho vzniku, str. 358
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5. Telesná výchova a šport
- dňa 16. januára 2012 sa rozhodli akcionári HK Dukla
Trenčín odvolať na základe neuspokojivých výsledkov
z postu hlavného trénera Dušana Gregora a nahradili ho
Róbertom Kalabérom, str. 361
- v polovici januára 2012 na futbalovom halovom turnaji
rozhodcov a delegátov Oblastných futbalových zväzov
Západoslovenského futbalového zväzu v Topolčanoch sa
družstvo výberu Oblastného futbalového zväzu Trenčín
sa umiestnilo na poslednom desiatom mieste. Celkovým
víťazom sa stal výber Oblastného futbalového zväzu
Prievidza; str. 362
- v dňoch 7. až 9 februára 2012 navštívil mesto Trenčín
taliansky svetobežník Gianluca Ratta, odkiaľ sa presunul do Česskej republiky, str. 363
- v mesiaci február 2012 reprezentačné družstvo vo florbale sa zúčastnilo kvalifikácie v slovinskom Podčetrteku
pre tohoročné majstrovstvá sveta vo florbale, ktoré sa
uskutočnia vo Švajčiarsku, keď skončilo na postupovom
druhom mieste za Estónskom. V drese slovenskej reprezentácie sa predstavili aj Trenčania – Seriš Richard ,
Heleš Peter, Heleš Pavol, Ondrášik, Marek Bulko,
Mészáros. Marek Bulko bol novinármi vyhlásený
v all.stars tíme; str. 365
- dňa 14. februára 2012 zorganizovalo Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku na Slnečných
jazerách v Senci, na ktorom sa okrem trenčianskych
hasičov zúčastnili aj hasiči z Hasičského a záchranného
útvaru hlavného mesta Bratislavy, z Trnavy a hasičských
staníc v Pezinku a v Senci, str. 366
- dňa 22. februára 2012 hokejový výber strany Smer-SD na
čele s Róbertom Ficom si zahral na Zimnom štadióne
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Pavla Demitru v Trenčíne exhibičný hokejový zápas proti
trenčianskej Dukle, ktorý sa skončil 10:10, str. 367
v mesiaci február 2012 mladí futbalisti Slovenska do 21
rokov zdolali v Trenčíne na umelej tráve v prípravnom
zápase svojich rovesníkov z Čiernej Hory presvedčivo
4:1 (2:0), str. 368
dňa 26. februára 2012 vyvrcholila v severomoravskej
Opave česko-slovenská liga v hádzanej starších žiačok,
keď z celkového prvenstva sa zaslúžene tešili dievčatá
z Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín, str. 370
Trenčianski hokejisti vstúpili po odohratí základnej časti
hokejovej Corgoň ligy do súťaže play-off. Podľa
postavenia v tabuľke dostali za súpera hokejistov Popradu, kde sa hrali prvé dva zápasy. V piatok dňa 9.
marca 2012 zohrali súperi prvý zápas štvrťfinále play off
extraligy, v ktorom Trenčania hladko prehrali 5:1. V
druhom stretnutí štvrťfinále play off extraligy o výsledku
rozhodli samostatné nájazdy o víťazstve Dukly Trenčín;
str. 372
V treťom zápase play-off hokejovej Tipsport extraligy sa
na dva zápasy presunuli na zimný štadión do Trenčína v
utorok 13. marca 2012 vyhrala Dukla nad svojim
súperom HK Poprad 4:1 (1:0, 2:0, 1:1), str. 373
HK Dukla Trenčín si poradila s Popradom aj v druhom
stretnutí na vlastnom ľade dňa 14. marca 2012, keď
zvíťazil 3:0 a upravil sériu 3:1 na zápasy, str. 374
V poslednom štvrťfinálovom zápase hrala Dukla Trenčín
s HK Poprad dňa 18. marca 2012 na domácom ľade
súpera a vyhrala 6:1 (2:0, 1:1, 3:0), čím upravila konečný
výsledok série na 4:2 a Trenčín postúpil do semifinále;
str. 376
Dukla Trenčín po vyradení Popradu sa stretla v semifinále so Slovanom Bratislava. V prvých troch zápasoch
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dominovali hráči Slovana a ani vo štvrtom zápase
semifinále play-off odohraného na zimnom štadióne
v Trenčíne dňa 30. marca 2012 sa Dukle nepodarilo nájsť
recept na Slovan, keď s ním prehrala 3:4 a séria semifinálových zápasov s a skončila 4:0, str. 378
v dňoch 28. marca až 1. apríla 2012 v tieni semifinálových zápasov medzi Duklou Trenčín a Slovanom
Bratislava sa odohrával na zimnom štadióne v Trenčíne
finálový turnaj starších žiakov v ľadovom hokeji, ktorého
sa zúčastnili dva najlepšie kolektívy zo západného
(Trenčín, Nitra), stredného (Martin, Dubnica) a východného Slovenska (Košice, Prešov). Trenčania sa umiestnili
na štvrtom mieste, str. 380
Telovýchovná jednota Trenčín - Záblatie dostala do
jarnej časti futbalovej sezóny 20111/2012 do svojich
radov výraznú posilu, keď poradcom trénera Jozefa
Lišku sa stal jeden z najlepších trénerov v slovenskej
histórii Jozef Jankech, str. 380
Volejbalisti ATC Trenčín COP sa umiestnili v extralige
v sezóne 2011/2012 na konečnom siedmom mieste,
str. 381
v dňoch 14. a 15. apríla 2012 sa rozbehla finálová séria
mužskej florbalovej extraligy v Trenčíne, keď 1. FBC
Trenčín na domácej pôde privítal Florko Košice, ktoré sa
po dvoch zápasoch skončili 1:1, str. 382
finálová séria florbalovej extraligy pokračovala dňa 21.
a 22. apríla 2012 v Košiciach a v oboch zápasoch
zvíťazili Trenčania zásluhou strelecky pripraveného Branislava Kovalčíka, str. 383
dňa 29. apríla 2012 sa v Chocholnej - Velčiciach uskutočnil 40. ročník „Behu oslobodenia obce“, na ktorom
sa zúčastnilo deväťdesiat bežcov. V kategórii mužov sa
umiestnil na treťom mieste J. Kucharík z Trenčína
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a v kategórii žien sa umiestnila na druhom mieste
J. Hudáková a na treťom mieste V. Kováčová, obe z
Trenčína. V kategórii veteránov od 50 do 59 rokov
zvíťazil E. Páleník z Trenčína. V kategórii veteránov
nad 60 rokov zvíťazil M. Kováč z Trenčína, str. 384
dňa 28. apríla 2012 sa uskutočnili v Trenčianskych
Tepliciach Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, fitnes,
bodyfitness a bikiny žien a fitnes mužov. V súťaži boli
úspešné Trenčianky, keď v kategórii bodyfitness ženy
nad 163 cm zvíťazila Natália Straková a v kategórii
bodyfitness zvíťazila Adela Ondrejovičová, obe Fitness
Gabrhel Trenčín, str. 385
dňa 16. mája 2012 sa uskutočnil v areáli základnej školy
Veľkomoravská v Trenčíne za účasti šiestich družstiev
Medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale. Kapitáni družstiev prevzali diplomy za účasť a vecnou cenou
(futbalovou loptou) ocenili a diplomom najlepšieho
strelca Štefana Stupára z Kremnice a najlepšieho brankára Martina Gažu z Považskej Bystrice. Cenu pre najsympatickejšie družstvo si odniesli hráči z družstva Zlín;
str. 386
dňa 26. mája 2012 v Trenčíne – Zlatovciach sa uskutočnilo finálové zápolenia 22. ročníka športových hier
detí z detských domovov „Športové majstrovstvá s Nestlé 2012“. Víťazmi sa stali reprezentanti z Detského
domova v Liptovskom Hrádku, str. 388
v máji 2012 sa uskutočnil 7. ročník stolnotenisového
turnaja o pohár Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v spolupráci so stolnotenisovým oddielom TJ Kubran v telocvični Základnej
školy na Kubranskej ceste za účasti 64 súťažiacich.
stolnotenisového turnaja o pohár Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
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spolupráci so stolnotenisovým oddielom TJ Kubran sa v
telocvični Základnej školy na Kubranskej ceste zúčastnilo
64 súťažiacich. Víťazom a držiteľom putovného pohára
sa stal Branislav Bohuš. V kategórii mládež do pätnásť
rokov zvíťazil Matúš Kaduk a medzi veteránmi si
prvenstvo obhájil Vladimír Martinka, str. 395
v dňoch 1. do 3. júna 2012 pri jazere v Opatovskej doline
sa uskutočnil 10. ročník Motozrazu motoklub Black
Kings pod heslom „Moto – rock – nights“, str. 396
dňa 5. júna 2012 sa k posolstvu Olympijských hier
v Londýne pripojilo aj mesto Trenčín. Horiacu olympijskú pochodeň a štafetový kolík na Mierové námestie
priniesli študenti Športového gymnázia v Trenčíne, juniorský reprezentant Slovenskej republiky v hode oštepom Andrej Benák a viacnásobná majsterka Slovenskej v atletickom sedemboji Monika Kubišová. V rámci
programu primátor mesta Mgr. Richard Rybníček
pripol ku štafete stuhu a zapálil olympijský oheň, str. 398
dňa 10. júna 2012 sa uskutočnili v rámci 8. ročníka Behu
trenčianskou Brezinou Majstrovstvá Slovenska v behu
do vrchu veteránov na rok 2012 za účasti 196 pretekárov
z celého Slovenska. Titul majstra Slovenska v behu do
vrchu získali aj dvaja Trenčania a to v kategórii mužov
nad 50 rokov Ervín Páleník, v kategórii mužov nad 60
rokov Miroslav Kováč, v kategórii nad 70 rokov
Vincent Bašista z Obecného úradu Demjata, str. 398
dňa 20. júna 2012 v obradnej sieni Mestského úradu v
Trenčíne primátor Mgr. Richard Rybníček a viceprimátor Mgr. Rastislav Kudla odovzdali dvadsiatim
piatim talentovaným žiakom základných škôl v Trenčíne
ocenenia „Detská osobnosť Mesta Trenčín“, str. 399
dňa 23. júna 2012 sa uskutočnilo na Mierovom námestí
v Trenčíne športové podujatie „Hviezdy deťom“, na
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ktorom bolo vyzbieraných 25.000 eúr pre charitatívne
účely, str. 405
počas letných prázdnin v zimnom štadióne Mariána
Gáboríka v Trenčíne prebiehal štvrtý ročník „Hokejovej
školy Mariána Gáboríka“ pre viac ako sedemsto detí
z celého sveta v piatich týždňových turnusoch, str. 407
v dňoch 30. júna 2012 a 1. júla 2012 sa uskutočnil v
Trenčíne 56. ročník „Trenčianskej regaty“. str. 408
v dňoch 28. až 29. júla 2012 sa v Trenčíne stretli mladé
vodácke talenty, so slovenskými olympionikmi Erikom
Vlčekom, Petrom Gelle, Martinom Jankovcom, Jurajom
Tarrom a Ľubomírom Hagarom na preteku „Veľká cena
Váhu“, ktoré podporila „Nadácia poštovej banky“. Pri
tejto príležitosti sa stretlo cca 270 rýchlostných kanoistov, str. 410
dňa 21. júla 2012 sa uskutočnilo exhibičné stretnutie
medzi domácou Telovýchovnou jednotou Záblatie
a Telovýchovnou jednotou Jednota Trenčín, ktorým si
prítomní diváci pripomenuli päťdesiatdva rokov od
založenia TJ Jednoty Trenčín, str. 414
deň 11. august 2012 poznamenal rekordný počet plavidiel
na Váhu, ale aj dážď a takmer tritisíc návštevníkov, taký
bol tohtoročný Splav netradičných korábov, alebo
Splanekor, str. 415
v dňoch 16. až 19. augusta 2012 sa uskutočnil 18. ročník
hokejového turnaja Rona Cup - Memoriál Pavla Demitru netradične v Dubnici nad Váhom za účasti piatich
družstiev. Víťazstvo si odniesla HK 36 Skalica. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Adam Trenčan z HK
36 Skalica, za najlepšieho obrancu bol vyhlásený Marek
Biro z Dukly Trenčín, za najlepšieho útočníka bol vyhlásený Petr Čajánek z PSG Zlín, str. 418
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- dňa 19. augusta 2012 na pretekoch seriálu Slovenského pohára silných mužov v Nemšovej zvíťazil
Trenčan Marek Kmoško, str. 419
- v dňoch 23. až 25. augusta 2012 sa Dukla Trenčín
zúčastnila na Tatranskom pohári v Poprade, ktorom
skončili na druhom mieste. Za najlepšieho útočníka
vyhlásili Petra Sojčíka z Dukly Trenčín, str. 421
- dňa 1. septembra 2012 sa v Trenčíne na Váhu uskutočnili
preteky dračích lodí. V kategórii obcí zvíťazili Moravskí
draci z Brumov-Bylnice, v kategórii firiem vyhrala
posádka Neptún klub z Piešťan, str. 422
- dňom 2. septembra 2012 zavrelo svoje brány letné
kúpalisko v Trenčíne. Tohoročná sezóna bola hodnotená
ako veľmi dobrá, keď v mesiaci júl 2012 si na kúpalisko
našlo cestu 32 tisíc návštevníkov, na čom sa kladne
podpísali horúce dni nad 30 ◦ C, str. 423
- dňa 7. septembra 2012 uplynul rok od tragédie od pádu
lietadla Jak-42 s hráčmi a realizačným tímom Lokomotiv
Jaroslavľ, do ktorého patril aj Pavol Demitra. V tento deň
vedenie Dukly Trenčín a rodina pri hrobe Pavla Demitru
si v tichosti spomínali na svojho zomrelého kamaráta
a priateľa, str. 424
- dňa 13. septembra 2012 sa dožil bežecký reprezentant
Mesta Trenčín Miroslav Kováč životného jubilea 60.
rokov, str. 424
- dňa 29. septembra 2012 konal 16. ročník siláckeho
zápolenia pod názvom „Meč Matúša Čáka“, o víťazstvo
trofeje sa zúčastnilo 15 silákov. Z celkového víťazstva sa
tešil Branislav Golier z Bánoviec nad Bebravou, str. 427
- dňa 6. októbra 2012 sa na Inovci, najvyššom vrchole
v okolí Trenčína, uskutočnil už 9. ročník pretekov v behu
do vrchu „Inovecký výbeh“ za účasti 50 pretekárov.
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Víťazstvo si u mužov odniesol Branislav Kacina z Trenčína a u žien Veronika Bakalárová z Piešťan, str. 429
v dňoch 11 až 13. októbra 2012 sa uskutočnil v Košiciach
„Euro Floorbal Cup“, v ktorom mal potvrdiť FBC Trenčín svoju vrcholnú formu z uplynulej sezóny, keď obhájil
majstrovský titul a postúpil do „Ligy majstrov“, str. 430
dňa 15. septembra 2012 sa uskutočnil 19. ročník „Behu
okolo Lysej“, z ktorého najvyššie vavríny víťazstva si
odniesli i pretekári z Trenčína, keď v kategórii C) 50-59
zvíťazil Ervín Páleník. V kategórii D) nad 60 rokov
zvíťazil Miroslav Kováč, str. 431
na 13. ročníku behu „Mraznícke chodníčky“ dominovali pretekári z Trenčína, keď v kategórii B) 40-49
zvíťazil Milan Gašparovič, v kategórii C) 50-59 zvíťazil
Stanislav Ďuriga a v kate-górii D) nad 60 rokov zvíťazil
Vladimír Kovalčík, str. 431
v mesiaci november 2012 bola otvorená v Trenčíne
siedma pobočka osvedčeného fitnes konceptu len pre
ženy „Expreska“, str. 432
dňa 1. decembra 2012 uskutočnil 30. ročník „Mikulášskeho krosu“, keď v kategórii mužov 50-59 ročných
Trenčan Ervín Páleník 19:02 min a v kategórii 60-69
rokov zvíťazil Miroslav Kováč z Trenčína, str. 433
dňa 2. decembra 2012 sa uskutočnil v Trenčíne 27. ročník
stolnotenisového turnaja seniorov. V najstaršej kategórii
nad 70. rokov obhájil prvenstvo už po štvrtýkrát za sebou
Vašek Hasák. V kategórii 60 – 69 ročných zvíťazil Vladimír Martinka. V najmladšej kategórii 50 – 59
rokov zvíťazil Vladimír Starosta str. 434

6. Náboženský a cirkevný život
- dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia piaristov seminár pod názvom „12 storočie kresťanstva v
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strednej Európe“ a bol určený študentom, odbornej
i laickej verejnosti, str. 436
dňa 21. júna 2012 areál Malej a Veľkej Skalky pri
Trenčíne privítal dvanásť výtvarníkov a päť literátov
z Čiech, Poľska a Slovenska na Ora Et Ars, str. 437
dňa 23. júna 2012 sa uskutočnila v priestore kostola Malej Skalky pracovná vernisáž vytvorených diel umelcami,
str. 437
dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila v areáli starobylého
kláštora na Veľkej Skalke slávnostná vernisáž vytvorených diel umelcami, str. 437
dňa 21. júla 2012 sa uskutočnilo na večernej svätej omši
posvätenie novej poštovej známky vydanou Slovenskou
poštou s vyobrazením barokového pútnického kostola na
Skalke pri Trenčíne zasväteného sv. Svoradovi a Benediktovi v nominálnej hodnote 0,40 euro, str. 438
dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila po večernej svätej omši
pobožnosť krížovej cesty na novovybudovanej Kalvárii,
ktorej autorom je akademický sochár Juraj Oravec,
spojenej s jej požehnaním, modlitbami svätého ruženca,
str. 439
dňa 22. júla 2012 predpoludním hlavnú svätú omšu na
púti celebroval za prítomnosti niekoľko tisíc pútnikov
skalský opát Mons. Jozef Kráľ, ktorý vyzval veriacich
k vernosti dedičstvu otcov, teda k odkazu svätých
Andreja Svorada a Beňadika, str. 439
sviatosť birmovania v Trenčianskej farnosti sa uskutočnila dňa 9. septembra 2012 vo farskom kostole
Narodenia Panny Márie v Trenčíne. Prijalo ju 178 birmovancov, z toho 12 dospelých, str. 439
dňa 2. novembra 2012 pri príležitosti Pamiatky zosnulých
sa uskutočnila v kaplnke na cintoríne zádušná svätá omša
správcom Kostola sv. rodiny, str. 439
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- dňa 3. decembra 2012 sa uskutočnila spomienková svätá
omša na patróna mesta Trenčín kňaza sv. Františka
Xaverského v Kostole u piaristov, str. 440
- dňa 6. decembra 2012 na sviatok sv. Mikuláša vo
výstavných priestoroch galérie na západnej terase
Bratislavského hradu sa uskutočnila výstava výberu
umeleckých diel z doteraz uskutočnených piatich ročníkov sympózia „Ora Et Ars“, str. 446
- dňa 15. decembra 2012 v katedrále svätého Františka
Xaverského v Banskej Bystrici prevzal úrad banskobystrického diecézneho biskupa bývalý nitriansky
pomocný biskup a generálny vikár a trenčiansky rodák
Mons. Marián Chovanec, str. 447
7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
- dňa 4. januára 2012 navštívil primátor Mesta Trenčín
Mgr. Richard Rybníček pôrodnícke oddelenie Fakultnej
nemocnice v Trenčín, aby v sprievode primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Petra Kaščáka pozdravil prvé narodené dieťa Trenčína v roku 2012
Jaroslava Baláža s mamičkou, ktorej odovzdal kyticu
kvetov a pre malého Jarka zlatú retiazku s príveskom v
znamení kozorožca a hotovosť 50 eúr do podušky na
plienky, str. 449
- dňa 10. februára 2012 sa zastavil v rámci svojej
tridsaťpäťdňovej cesty na bicykli okolo Slovenska
cyklista Alan Bujdák v Trenčíne, kde pred zimným
štadiónom Pavla Demitru sa stretol s onkologickými
pacientmi Andrejom Spústom a Matejom Vrabecom,
str. 453
- v dňoch 19. a 20. apríla 2012 navštívila mesto Trenčín
štvorica odvážnych nevidiacich cestovateľov Eva
Barániková, Andrea Kujovičová, Róbert Cielontko a
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Juraj Práger, ktorí si na vlastnej koži vyskúšali, čo
všetko dokážu sami bez vidiaceho sprievodcu, str. 457
dňa 25. apríla 2012 prispeli aj tridsiati trenčianski seniori
jarnému upratovaniu mesta, keď upratovali mestský park
Milana Rastislava Štefánika, str. 459
dňa 13. júna 2012 ministerka zdravotníctva Slovenskej
republiky MUDr. Zuzana Zvolenská odvolala z funkcie
riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr.
Rudolfa Lintnera, str. 461
dňa 14. júna 2012 sa uskutočnilo v obradnej miestnosti
Mestského úradu v Trenčíne slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi trenčianskeho regiónu,
str. 462
dňa 13. júna 2012 bol slávnostne ukončený jubilejný 25.
ročník Akadémie tretieho veku - celoživotného vzdelávania seniorov, str. 463
od nedele 2. júla do soboty 7. júla 2012 Záchranná
zdravotná služba absolvovala v Trenčianskom kraji
celkom 95 výjazdov ku kolapsovým stavom z tepla,
str. 464
dňa 2. júla 2012 sa stretli členovia Krajskej a Okresnej
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne na tradičnom krajskom a okresnom náučno – turistickom zraze
v Trenčíne, str. 465
dňoch 14. a 15. septembra 2012 bol v Trenčíne „Medzinárodný deň nepočujúcich“ a v rámci neho súťaž
„Miss nepočujúca Slovensko 2012“, str. 465
dňa 6. septembra 2012 sa časť priestorov Centra sociálnych služieb na Liptovskej ulici v Trenčíne premenila
na ,,Jarmočné námestie“, str. 468
od 10. do 13. októbra 2012 si mohli občania v uliciach
Trenčína kúpiť umelú nezábudku. Išlo o vyvrcholenie
celoslovenskej informačnej kampane „Dni duševného
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zdravia“ a 9. ročník zbierky „Dni nezábudiek“, ktorej
organizátorom bola „Liga za duševné zdravie“, str. 468
- dňa 10. októbra 2012 sa uskutočnilo vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sprístupnenie rekonštruované neštátne zdravotnícke zariadenie Nefrodializačné centrum
Logman West a.s pre pacientov, str. 469
- odo dňa 1. novembra 2012 Mesto Trenčín opäť otvorilo
nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia, v dome na Nešporovej
ulici č. 8 v Trenčíne, str. 472
- v dňoch 21. a 27. novembra 2012 sa uskutočnilo
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín. Výberová komisia po zhodnotení výsledku výberového konania odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín
RNDr. Jána Dubovského, str. 474
8.
-

-

-

Ochrana a tvorba životného prostredia
Trenčiansky hrad navštívilo v roku 2011 presne 90778
návštevníkov, čo je o 7 tisíc návštevníkov viac ako v roku
2010, str. 475
od 15. novembra do 31. decembra 2011 trvala uzávierka
miestnej komunikácie Piaristickej ulice v križovatke
s Ulicou K dolnej stanici, kde sa rekonštruovalo kanalizačné potrubie pre jeho havarijný stav, str. 476
Spoločnosť CTP Invest SK prehrala súdny spor dňa
11. januára 2012 s Mestom Trenčín. Predmetom žaloby
bolo určenie práv k pozemkom v priemyselnom parku v
hodnote 4,5 milióna eúr na základe zmlúv uzatvorených
ešte v rokoch 2007 až 2009, str. 476
dňa 15. februára 2012 primátor Mesta Trenčín Mgr.
Richard Rybníček podpísal rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia investorovi Tatra Real Trade na
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výstavbu podzemných garáží pri Posádkovom klube
Trenčín, str. 478
dňa 12. marca 2012 stavebné stroje spoločnosti Zipp
Strabag vykonali prvé výkopové práce na výstavbe
nového cestného mosta v Trenčíne v priestore za stavidlami, str. 479
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť spolu s Trenčianskou nadáciou usporiadala tlačovú besedu na ktorej
bola vyhodnotené podujatie „Daj si vodu z vodovodu“,
str. 482
od 19. marca 2012 bezdomovci, ktorí túto zimu prežili
v nocľahárni na Nešporovej ulici pomáhali pri čistení
sídliska Juh po zime. Za prácu peniaze nedostávali, ale
mesto im poskytovalo desiatu. str. 483
v období od jesene 2011 do konca mesiaca februára 2012
prebiehalo komisionálne vyhodnocovanie podaných návrhov na revitalizáciu železničnej stanice v Trenčíne na
Železniciach Slovenskej republiky, str. 487
Slovenská správa ciest vybrala firmu Dopravoprojekt,
ktorá bude mať autorský dozor pri stavbe nového
cestného mosta cez elektronickú aukciu, str. 488
dňa 20. júna 2012 rozhodol Okresný súd v Trenčíne
v prospech Mesta Trenčín v spore so Spoločnosťou Tatra
Real Trade, ktorá od Mesta Trenčín žiadala dva milióny
eúr ako náhradu škody, ušlý zisk, str. 491
v polovici júna 2012 bola načas pozastavená výstavba
nového cestného mosta v Trenčíne, keď Ministerstvo
dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky zistilo, že v Trenčíne sa buduje iný most, ako
bol pôvodne vysúťažený, str. 493
od 24. marca 2012 do 19. mája 2012 sa na území mesta
Trenčín konalo jarné upratovanie, str. 496
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- počas letných prázdnin sa rekonštruoval podchod pri
hoteli Elizabeth, ktorého súčasťou bolo vybudovanie
výťahov pre imobilných občanov, str. 498
- dňa 28. júna 2012 sa zapojilo do projektu „Trenčín si Ty“
prostredníctvom prechádzky mestom pod názvom Urba
Walk“ niekoľko desiatok občanov a spoznať tak nábrežie
rieky Váh a stať sa priamym účastníkom procesu rozhodovania o budúcnosti mesta Trenčín, str. 498
- na intenzifikáciu čistiarní odpadových vôd, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou príde do trenčianskeho
regiónu v najbližšom období viac ako 80 miliónov eúr,
ktoré budú pozostávať z fondov Európskej únie, štátneho
rozpočtu a zdrojov Trenčianskych vodární a kanalizácií,
str. 500
- Spoločnosť „Služby pre bývanie“ v Trenčíne, ktorá sa
stará o takmer dvanásťtisíc bytov v meste Trenčín, sa
rozhodla vyriešiť problém obyvateľov z okolia Liptovskej ulice presťahovaním kotolne na biomasu ďalej od
obytných domov do areálu bývalej kotolne na uhlie na
Východnej ulici do konca roka 2013, str. 501
- dňa 18. septembra 2012 h v Klube Lúč sa uskutočnila
verejná diskusia o budúcej cyklotrase zo sídliska Juh do
centra mesta, str. 504
- v dňoch 25. až 28. septembra 2012 organizovalo Mesto
Trenčín v rámci projektu „Trenčín si Ty“ študentský
work-shop, za účelom získania tvorivých študentských
pohľadov na oživenie centra mesta Trenčín ktorý vyvrcholil programom na Mierovom námestí dňa 28. septembra 2012 popoludní, na ktorom študenti predstavili
svoje projekty v rámci záverečného hudobného a tvorivého happeningu, str. 504
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- skupina občanov mesta Trenčín prišla s nápadom pomenovania priestranstva pred Posádkovým klubom na
Námestie Alexandra Dubčeka, str. 507
- dňa 28. septembra 2012 sa uskutočnil na Mierovom
námestí 3. ročník Trenčianskeho Bio jarmoku, str. 508
- Od 29. septembra do 24. novembra 2012 sa v meste Trenčín počas sobôt prebehlo jesenné upratovanie . Zozbieralo
sa a vyviezlo viac ako 260 ton odpadu, str. 522
- od 8. septembra 2012 boli vystavené výsledky študentského workshopu Trenčín – mesto na rieke“ pre širokú
verejnosť v Mestskej klubovni v Trenčíne na Mierovom
námestí, str. 510
- dňa 2. októbra 2012 mesto Trenčín odstránilo dreviny,
ktoré v stavebnej jame narástli od zastavenia výstavby
podzemných garáží po vyhlásení lokality za Národnú
kultúrnu pamiatku a po potvrdení zrušeného stavebného
povolenia na podzemné garáže Krajským stavebným
úradom v Trenčíne pripravilo sa na zasypanie jamy,
str. 514
- dňa 5. októbra 2012 bol sprístupnený po rekonštrukcii
podchod pri hoteli Elizabeth, str. 525
- dňa 8. októbra 2012 ľudia idúci podchodom do zamestnania podchodom pri hoteli Elizabeth, videli na
vlastné oči, čo dokáže ľudská zloba, keď steny pri oboch
výťahoch zostali po neznámych sprejeroch pomaľované,
steny boli zdevastované narušením ich povrchovej štruktúry a vchod zahádzaný odpadkami, str. 515
- Recyklačný fond poskytol Mestu Trenčín za separáciu
odpadu finančnú čiastku vo výške 40.859 eúr, str. 516
- dňom 10. septembra 2012 sa začali stavebné práce na
rekonštrukcii vodovodov na Piaristickej ulici, str. 517
- Obvodný lesný úrad v Trenčíne povolil Mestu Trenčín tri
poľovačky diviačej zveri na obdobie od novembra 2012
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do 31.1.2013. Prvá sa konala 15. novembra 2012, kedy
poľovníci zastrelili 16 diviakov, str. 518
- dňa 12. decembra 2012 schválili nový územný plán
poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva, ktorý
vstúpil dňom 28. decembra 2012 do platnosti, str. 520
9. Počasie
- mesiac január 2012, str. 526
- mesiac február 2012, str. 531
- mesiac marec 2012, str. 538
- mesiac apríl 2012, str. 544
- mesiac máj 2012, str. 551
- mesiac jún 2012, str. 557
- mesiac júl 2012, str. 563
- mesiac august 2012, str. 569
- mesiac september 2012, str. 575
- mesiac október 2012, str. 581
- mesiac november 2012, str. 586
- mesiac december 2012, str. 592
10. Zaujímavosti z histórie
- PhDr. Jana Karlíková: „Honosnú budovu Tatry
stavali len rok“, str. 598
- PaedDr. Sylvia Maliariková: „Elizabeth v Trenčíne –
Znovuzrodenie hotela pod majestátnym hradom“, str.
601
- „Po trase bývalej horskej železničky budú jazdiť
cyklisti“, str. 607
- Richard Ščepko: „Železnica v Trenčíne“, str. 608
- Richard Ščepko: „Železničný most v Trenčíne“, str. 614
- Ivo Veliký: „Štefánikovské atribúty v Trenčíne“, str. 620
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- Mgr. Martin Karlík: „V budove Trenčianskeho múzea
rozhodovali o osude župy“, str. 628
- PaedDr. Jozef Vakoš: „60. výročie Základnej školy
Trenčín, Veľkomoravská ul.“, str. 634
- Mgr. Martin Karlík: „Hviezdoslavova ulica v Trenčíne
odkrýva svoju podobu“, str. 638
- Mgr. Martin Karlík: „Námestie Ľudovíta Štúra – miesto
smútku a obchodu“, str. 642
- „Pamiatka zosnulých – Deň dušičiek“, str. 645
- Mgr. Martin Karlík: „Palackého ulica“, str. 647
- Mgr. Martin Karlík: „Námestie svätej Anny“, str. 651
- Mgr. Martin Karlík: „Štefánikova ulica“, str. 655
- Mgr. Martin Karlík: „Farská ulica dodnes dýcha
históriou“, str. 569
- Mgr. Martin Karlík: „Mladá štvrť známa ako Horná
Sihoť“, str. 662
- Mgr. Martin Karlík: „Mierove námestie“, str. 665
Dodatok:
Dňa 21. marca 2013 vyhlásili v priestoroch Slovenského
národného múzea v Martine výsledky 7. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2012, venovanej pamiatke
RNDr. Ladislava Jasenáka, ktorú organizovali Národné
osvetové centrum, Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenský
národný archív, Slovenské národné múzeum v Martine,
Slovenská národná knižnica – Archív literatúry a umenia,
Slovenská genealogicko – heraldická spoločnosť, Slovenský
syndikát novinárov, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej
turistiky v Modre a časopis pre rozvoj miestnej kultúry
a záujmovej tvorivosti Národná osveta.
Prvé miesto v kategórii kroník krajských miest získala
Kronika mesta Trenčín – zápis za rok 2011 písaná kroni801

károm Jozefom Čerym. Súťažná porota ocenila estetickú
stránku kronikárskeho zápisu krajského mesta Trenčín za rok
2011, vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov z tlače a pozvánok na
podujatia.
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