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Činnosť volených orgánov mesta Trenčín 
 

V tejto kapitole nie sú vymenované všetky prijaté 
uznesenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne počas roka 
2005, ale na najdôleţitejšie. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 13. 
zasadnutí dňa 24. januára 2005 schválilo : 
uznesením č. 489 novelu Štatútu mesta Trenčín, ktorým sa 

kodifikovala znelka „Laugarício“ za symbol 
mesta Trenčín. 

uznesením č. 490 Organizačný poriadok mesta Trenčín, 
ktorým sa zníţila úroveň riadenia na dve 
úrovne a vzniklo deväť útvarov riadenia. 

uznesením č. 492 Zásady pre vystrojovanie príslušníkov 
Mestskej polície v Trenčíne, podľa ktorých sa 
pristúpilo celoštátnu normu rovnakého 
oblečenia mestských polícií v Slovenskej 
republike. 

uznesením č. 497 určenie názvu ulice „Pod Komárky“ 
v mestskej časti Trenčín – stred. 

uznesením č. 498 zrušenie Materskej školy a Školskej 
jedálne pri Materskej škole Trenčín, Hanzlí-
kovská ulica dňom  31. januára 2005. 

uznesením č. 499 zrušenie samostatného Školského klubu 
detí Trenčín, Gagarinova ulica a jeho včle-
nenie do Základnej školy Trenčín, Hodţova 
ulica dňom 1. marca 2005. 

uznesením č. 500 ukončenie činnosti člena – odborníka 
Komisie pre kultúru, cestovný ruch a cirkví 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. 
Pavla Kašubu a zvolilo za člena – odborníka 
Komisie pre kultúru, cestovný ruch a cirkví 
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Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. 
Danielu Škulecovú. 

Pomocná evidencia 94/1/05 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 15. Zasad-

nutí dňa 28. apríla 2005 schválilo : 
uznesením č. 515 odpredaj nehnuteľného majetku Mesta 

Trenčín, ktorým bol pozemok a budovy bývalej 
Materskej školy Trenčín, Hanzlíkovská ulica 
Slovenskému skautingu. 

uznesením č. 516  odpredaj nehnuteľného majetku Mesta 
Trenčín, ktorým bol areál letného kúpaliska „Za 
mostami“ Vladimírovi Megovi. 

uznesením č. 528 záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2004 
bez výhrad. 

uznesením č. 529 novelizáciu Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Trenčín č. 6/1997 o určovaním cien 
za prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad  za 
dočasné uţívanie pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trenčín. 

uznesením č. 530 novelizáciu Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných 
prevodoch vlastníctva majetku  Mesta Trenčín 

uznesením č. 531 novelizáciu Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Trenčín č. 4/2004 o odpadoch. 

uznesením č. 532 paušálne odmeny sobášiacim funkcioná-
rom za prípravu a vykonanie jedného sobáš-
neho obradu a náhradu ošatného vo výške 500,- 
Sk s účinnosťou od 1. mája 2005. 
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uznesením č. 533 menovanie Eriky Vravkovej do funkcie 
riaditeľky Mestského hospodárstva a správy 
mestských lesov, m.r.o. dňom 1. mája 2005. 

uznesením č. 534 menovanie Mgr. Danicu Lorencovú do 
funkcie riaditeľky Školské zariadenia mesta 
Trenčín, m.r.o. dňom 1. mája 2005. 

uznesením č. 535 Zmluvu o partnerstve projekte Kongresové 
centrum Zlín. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 16. zasad-

nutí dňa 30. júna 2005 schválilo : 
uznesením č. 570 všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 

o poriadaní verejných kultúrnych, telovýchov-
ných, športových a turistických podujatí. 

uznesením č. 571 novelu všeobecne záväzného nariadenia       
č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne. 

uznesením č. 573 dodatku ku zmluve o spolupráci a o bu-
dúcich zmluvách medzi Mestom Trenčín 
a Ţeleznicami Slovenskej republiky, podľa 
ktorej Mesto Trenčín zabezpečí nákup pozem-
kov a prípravu územia na výstavbu náhradných 
rodinných domov a výstavbu náhradných ro-
dinných domov pre dotknutých občanov. 

Pomocná evidencia 378/1/05 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 17. zasadnutí 
dňa 25. augusta 2005 schválilo : 
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uznesením č. 595 novelu zásad vydávania všeobecne záväz-
ných nariadení a vnútorných noriem Mesta 
Trenčín 

uznesením č. 596 Zmluvu o spolupráci medzi Mestom 
Trenčín a Obcou Zamarovce pri zabezpečovaní 
verejného poriadku 

Pomocná evidencia 480/1/05  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 18. Zasad-

nutí dňa 27. októbra 2005 schválilo : 
uznesením č. 627 návrh zadania Územného plánu centrálnej 
mestskej zóny 
uznesením č. 630 vyradenie Školskej jedálne pri Základnej 

škole Trenčín, Novomeského ulica zo siete škôl 
a školských zariadení ku dňu 30. júna 2005;  

uznesením č. 631 doplnenie člena – odborníka do komisie 
ţivotného prostredia a dopravy Mestského zas-
tupiteľstva v Trenčíne Ing. arch. Igora Lam-
párta. 

Pomocná evidencia 556/1/05 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 19. zasadnutí 
dňa 15. decembra 2005 schválilo : 
uznesením č. 651 uzatvorenie zmlúv o výpoţičke a zabez-

pečení prevádzkovania a činnosti športovísk na 
území mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín 
ako poţičiavateľom a výpoţičiavateľom         
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ŠK 1. FBC Trenčín s výpovednou trojmesačnou 
lehotou. 

uznesením č. 653 odpredaj objektu hotela Tatra verejnou 
súťaţou za najvyššiu ponúknutú cenu bez 
umeleckých diel, za podmienky prevzatia 
záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy 
a zachovania účelu objektu. 

uznesením č. 654 zmluvu o spolupráci medzi Mestom Tren-
čín a Slovenskou správou ciest v Bratislave. 

uznesením č. 655 zmluvu o spolupráci so SIRS pri zabez-
pečovaní dopravy a o výkone vo verejnom 
záujme v mestskej autobusovej doprave na 
území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach. 

uznesením č. 660 všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tren-
čín č. 8/2005 o miestnych daniach a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

uznesením č. 661 všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2005 – 
rozpočet Mesta Trenčín na rok 2006.  

uznesením č. 662 zmluvu o spolupráci pri zabezpečení čin-
nosti Hudobného divadla Trenčín a občianskym 
zdruţením Finestrina v roku 2006. 

uznesením č. 664 zmluvu o spolupráci pri zabezpečení čin-
nosti Art-kino Metro a zmluvu o výpoţičke 
Mestom Trenčín a občianskym zdruţením 
LampART. 

uznesením č. 665 zrušenie Materskej školy Trenčín, Gaga-
rinova ulica ku dňu 31.12.2005. 

uznesením č. 667 zástupcu v orgánoch spoločnosti „Trenčín 
Invest s.r.o.“ – konateľa spoločnosti Ing. Ga-
brielu Vankovú a odvolala z tejto funkcie To-
máša Krčulu. 
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Pomocná evidencia 672/1/05 
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Mesto Trenčín 
v štatistických údajoch, tabuľkách a číslach 

A) Symboly mesta Trenčín 
- Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom  je strieborný 

doľava otočený, späť hľadiaci baránok so 
zlatými kopýtkami, drţiaci na zlatej, 
kríţom zakončenej ţrdi štvrtenú 
červenobielu zástavu so zástrihmi. Nad 
hlavou má umiestnenú šesťcípu 
hviezdičku na zlatej stuhe, vychádzajúcej 
z jeho pysku. Striebornú a zlatú moţno 
nahradiť farbou bielou a ţltou. Dĺţka erbu 
k jeho šírke sú v pomere 8:7. 

- Mestskú vlajku tvorí štvrtené červeno-biele pole, 
pričom v hornom rohu vlajky od ţrde je 
umiestnené červené pole. Má 
obdĺţnikový tvar ukončený zástrihom 
siahajúcim do 1/3 dĺţky vlajky. Dĺţka 
a šírka vlajky sú v pomere 3:2. 

- Štandarda primátora predstavuje modrý štvorec, na 
ktorom je umiestnený erb bez štítu 
a červeno-biely lem, ktorý vychádza 
červenou farbou z horného rohu 
štandardy od ţrde. 

- Mestská pečať je tvorená mestským erbom 
s kruhopisom Mesto Trenčín. 

 
 
 

-   Znelka mesta je skladba, ktorú skomponoval hudobný  

 

 

 

 

skladateľ Gejza Príbela v roku 1978 na 
počesť 1800. výročia vzniku rímskeho 
nápisu na trenčianskej hradnej skale 
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B) Údaje o meste Trenčín 
 Nadmorská výška :  204 – 210 metrov nad morom 
 Rozloha :  8.199,70 ha 
 Poloha :  180 03´východnej zemepisnej šírky 

  480 55´severnej zemepisnej šírky 
 
Územie mesta sa skladá z desiatich katastrálnych území : 
 Hanzlíková ............................... 511,90 ha 
 Istebník ............................... 484,50 ha 
 Kubra  ............................... 764,30 ha 
 Kubrica ............................... 670,00 ha 
 Orechové ............................... 387,70 ha 
 Opatová  ..........................  1.422,20 ha 
 Trenčianske Biskupice ............ 750,10 ha 
 Záblatie  ............................... 883,60 ha 
 Zlatovce ............................... ....... 807,30 ha 
 Trenčín  ............................ 1.518,10 ha 
S p o l u           ........................   8.199,70 ha 
 

Hustota osídlenia na 1 km2 .............. 720,05 osôb 
 
Kategorizácia rozlohy : 
¾ komunikácie spolu ..................... 141 km 

z toho : 
mestské komunikácie ..................... 114 km 
štátne cesty          .....................   27 km 

¾ chodníky   ..................... 156 km 
¾ platené parkoviská .....................     5 
¾ počet ulíc   ..................... 249 
¾ počet námestí  .....................     7 
¾ verejná zeleň  ...................... 100,00 ha 
¾ Lesopark Brezina ...................... 212,68 ha 
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Platené parkoviská 

Umiestnenie Počet parkovacích  
miest 

Poplatok 

Rozmarínova ul. 78 30,- Sk/hod. 
Palackého ul.  160 30,- Sk/hod 
Ul. Knieţaťa Pribinu 47 30,- Sk/hod. 
Nám. sv. Anny 30 20,- Sk/hod. 
Mládeţnícka ulica 150 20,- Sk/hod. 

 
Zásobovanie s vodou 
¾ Dĺţka vodovodnej siete ....................... 199.815 km 
¾ Dĺţka vodovodných prípojok ...............   35.531 km 
Odkanalizovanie a čističky odpadových vôd 
¾ Dĺţka kanalizačnej siete .......................     104.166 m 
¾ Dĺţka kanalizačných prípojok .............      23.260 m 
¾ Čistiareň odpadových vôd – ľavý breh .....      6.122.500 m3 
¾ Čistiareň odpadových vôd – pravý breh ...      2.391.210 m3 
 
Obyvateľstvo mesta Trenčín 

 Počet obyvateľov mesta Trenčín celkom ........... 57.000 
z toho : 
- muţi    ............................ 27.326 
- ţeny            ............................ 29.674 
- miera nezamestnanosti v okrese Trenčín :  

3,54 % ....      2.333 
- miera nezamestnaných v meste Trenčín  ....    1.142 
 

 Prírastky, úbytky obyvateľstva 
- narodených  ...................... 473 osôb 
- zomrelých  ...................... 482 osôb 
- prisťahovaných  ...................... 582 osôb 
- odsťahovaných ...................... 894 osôb 
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 Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa národnosti 
- slovenská  ...................... 95,3 % 
- maďarská  ......................   0,3 % 
- rómska  ......................   0,1 % 
- česká  ......................   2,4 % 
- iná  ......................   1,9 % 

 Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa vierovyznania  
- rímsko-katolícka cirkev .............. 65,76 % 
- evanjelická cirkev a. v. ..............   6,94 % 
- grécko-katolícka cirkev ..............   0,32 % 
- reformovaná cirkev ..............   0,03 % 
- pravoslávna cirkev ..............   0,17 % 
- náboţ. spoločnosť Jehova  ....   0,12 % 
- evanjelická cirkev metod. ....   0,12 % 
- bratská jednota baptistov ....   0,01 % 

 
C) Kultúrne zariadenia 

Druh zariadenia počet počet miest počet 
podujatí 

počet návšt. 

Kiná : 
-  Metro 
- Kultúrne a metodické 

centrum Ozbrojených 
síl SR 

 
1 
1 

 
193 
574 

 
467 
140 

 
23.495 
4.900 

 
Kultúrne strediská : 
- Kultúrne centrum Dlhé Hony Trenčín, Ulica Dlhé Hony 
- Kultúrne centrum Opatová, Trenčín, Opatovská ulica 
- Kultúrne centrum Kubrá, Trenčín, Kubranská ulica 
- Kultúrne centrum Aktivity, Trenčín, Kyjevská ulica 
- Kultúrne centrum Zlatovce, Trenčín, Hlavná ulica  
- Kultúrne centrum Záblatie, Trenčín, Zablatská ulica 
- Kultúrne centrum Sihoť, Trenčín, Ulica Márie Turkovej 
- kino Hviezda, Ulica Knieţaťa Pribinu 
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- Kultúrno – informačné centrum, Sládkovičova ulica 
D) Vzdelávacie zariadenia v meste Trenčín 

Typ školy počet škôl počet ţiakov počet 
učiteľov 

Detské jasle 1 40 11 
Materské školy 20 1.480 118 
Základné školy : 
- štátne 
- cirkevné 

 
9 
2 

 
5.016 
404 

 
365 
38 

Špeciálna základná škola 
internátna 

1 150 24 

Gymnázia : 
- štátne 
-  cirkevné 
-  súkromné 

 
2 
1 
1 

 
1.446 
478 
44 

 
108 
38 

3 int. + 21 ext. 
Zdruţené stredné školy 1 1039 141 
Stredné odborné školy 4 2.368 255 
Stredné odborné učilištia 4 2.442 317 
Vysoké školy : 
Trenčianska univerzita 
- Fakulta mechatroniky 
- Fakulta špeciálnej techniky 
- Fakulta sociálno-ekonomic. 
vzťahov 

- Fakulta priemyselných 
technológií 

- Ústav prír. a humanit. vied 
- Ústav zdrav. a ošetrovateľstva 
Vysoká škola manaţmentu 
- jazykový program 
- bakalársky program 
- MBA program 
- Mgr. program 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.018 
572 

2.579 
699 
221 
303 

 
96 
378 
49 
11 

 
181 
43 
33 
53 
44 
45 
14 
 
8 

16 
3 
3 

Základné umelecké školy : 
- štátne 
- cirkevné 

 
1 
1 

 
1.084 
102 

 
49 
5 

Centrum voľného času 1 307 4 
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E) Múzeá a galérie v meste Trenčín 
Názov zariadenia Počet Počet výstav Počet 

návštevníkov 
Trenčianske múzeum 
 výstavy 

1 stála expozícia  
6 

2.660 
2.256 

Trenčiansky hrad 
 výstavy 

1 - 
6 

66.470 
52.372 

 Katov dom 
 výstavy 

1 - 
3 

5.370 
620 

Galéria M. A. 
Bazovského 

1 9 11.452 

Výstavná sieň Mierove 
nám. 

1 13 4.400 

Mestská galéria 1 19 8.500 
 Výstavné priestory 
KaMC OS SR 

2 26 2.890 

 
F) Kniţnice v meste Trenčín 

Druh zariadenia Počet Počet 
čitateľov 

Počet kniţ. 
fondov 

Počet 
výpoţ. 

Počet 
pracov. 

Verejná kniţnica 
M. Rešetku : 
- Nám. SNP 
- pobočka Dlhé 
Hony 
- pobočka Juh 
- pobočka Kubra 
- pobočka Opatová 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

10.370 
798 

1.277 
313 
173 

 
 
 
 

246.234 
+398 

periodík 

 
 

454.333 
45.682 
40.336 
8.729 
6.375 

 
 

44 
2 
3 

0,7 
0,3 

S p o l u 5 12.9408  555.455 50 
Kniţnica Vysokej 
školy manaţmentu  

1 620 27.249 8.670 5 

Kniţnica Trenčian-
skej univerzity A. 
D. 

1 2.786 16.265 17.557 5 

 
G) Športové zariadenia v meste Trenčíne 

Športové zariadenie počet 
Telocvične 19 
Ihriská :   asfaltové 
                  škvárové 

62 
16 



 16 

                   antukové 
                  antukové 

4 
7 + 1 beţecké dráhy 

tenisové kurty -  4 
tenisové kurty - kryté 1 
plavecké bazény : 

-  kryté bazény 
                             -  letné kúpaliská 

 
4 
2 

štadióny : 
- futbalové 
-  zimný 

 
2 
2 

športové haly 2 
lodenice 2 
kyslíkové dráhy 1 
náučný chodník 1 
detské dopravné ihrisko 1 
fitness centrá 6 
sauny 5 
asfaltová dráha pre riadené modely 1 
trávnatá jazdecká dráha 1 
strelnica 1 
kolkáreň 1 
ihriská squash 4 
skatepark 1 
bedmintonové ihriská - kryté 2 
bowling 1 
 

Zdravotníctvo v meste Trenčín Počet 
nemocnica : 
                         - oddelenia 
                         - lekári 
                         - stredný zdravotnícky 
personál 
                         - postelí 
                         - hospitalizovaní pacienti 
                         - prepustení pacienti 
                         - zomrelí pacienti 
                         - dni strávené v nemocnici 

1 
20 

194 
793 
961 

25.616 
24.944 

641 
210.490 

Počet lekárov celkom : 
z tohto :   - lôţkoví 
               - odborní 

194 
124 
70 

Lekárne 23 
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Výdajne zdravotníckych potrieb 3 
Neštátni lekári : 
                              - praktický lekár pre 
dospelých 
                              - praktický lekár pre deti 
a dorast 
                              - gynekológ 
                              - stomatológ 
                              - sekundárni celkom 
                                 z toho :  - neurológia 
                                              - ORL 
                                              - psychiatria 
                                              - logopédia 
                                              - chirurgia 
                                              - rehabilitácia 
                                              - koţné 
                                              - diabetológia 
                                              - interné lekár-

stvo 
                                              - ortopédia 
                                              - očné 
                                              - klinická psy-

chológia 
                                              - klinická imu-

nológia 
                                              - urológia 
                                              - endokrinoló-

gia 
- gastroentroló-

gia 
- anestoziológia 

a resuscitácia 
- kardiológia 

 
31 
14 
11 
39 
74 
3 
5 
4 

18 
3 
4 
6 
3 
9 
2 
6 
 
3 
3 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
6 

 
H) Sociálna starostlivosť v meste Trenčín 
         Sociálne zariadenia pre občanov 

Typ zariadenia Počet Počet 
postelí 

Počet 
obyvateľo

v 

Počet 
pracovní

kov 
Penzión 1 72 66 12 
Sociálne sluţby mesta 1 137 136 53 
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Trenčín, m.r.o. 
- denný  a týţdenný 
pobyt 
- nepretrţitá prevádzka 
- celoročný pobyt 

 
 

 
14 
41 
82 

 
13 
42 
81 

Dom humanity 1 32 32 11 
Centrum sociálnych 
sluţieb 

1 182 177 82 

Sociálny dom Krištof 1 17 15 5 
Kluby dôchodcov 8 0 300 0 
 
I) Sociálne zariadenia pre deti a mládeţ 

Typ zariadenia Počet Počet 
miest 

Počet detí Počet 
pracov. 

Detské mestečko 1 178 176 128 
Špeciálna základná 
škola internátna 

1 70 30 11 

Detský domov 1 20 19 16 
Demy – domov 
sociálnych sluţieb 

1 50 50 35 

 
J) Prepravovanie osôb v meste Trenčín 

Hromadná doprava Počet 
Mestská hromadná doprava - mestské linky 19 
Medzimestské linky 35 
Dopravné prostriedky pre : 
          - mestskú hromadnú dopravu 
          - medzimestskú dopravu 

109 
39 
70 

Prepravené osoby v mestskej 
hromadnej doprave 

7.327.000 

Zástavky mestskej hromadnej dopravy 160 
 
K) Sluţby pošty a telekomunikácií v meste Trenčín 

 Počet 
Poštové úrady 6 
Verejné telefónne automaty celkom 
z toho :  - kartové 
             - mincové 

185 
60 
125 

Telefónne stanice celkom 16.824 
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Digitálne siete integrovaných sluţieb 
ISDN 

1.908 

L) Vývoj bytovej výstavby v Trenčíne 
Obdobie hromadnej bytovej 

výstavby 
Počet bytov 

pred rokom 1900 266 
v rokoch 1901 – 1945 2.722 
v rokoch 1946 – 1970 6.569 
v rokoch 1971 – 1980 6.141 
v rokoch 1981 – 1991 3.713 
v rokoch 1992 – 1995 643 
v roku 1996 136 
v roku 1997 144 
v roku 1998 72 
v roku 1999 118 
v roku 2000 36 
v roku 2001 1 
v roku 2002 13 
v roku 2003 167 
v roku 2004 348 
v roku 2005 72 
Obdobie výstavby rodinných domov Počet 
pred rokom 1900 136 
v rokoch 1901 – 1945 1.357 
v rokoch 1946 – 1969 1.433 
v rokoch 1970 – 1979 638 
v rokoch 1980 – 1991 354 
v rokoch 1992 – 1995 76 
v roku 1996 33 
v roku 1997 31 
v roku 1998 37 
v roku 1999 37 
v roku 2000 71 
v roku 2001 41 
v roku 2002 54 
v roku 2003 87 
v roku 2004 127 
v roku 2005 58 
S p o l u 4.157 
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N)  Ţivotné prostredie v meste Trenčín 
Verejná zeleň mesta Trenčín 

Zeleň mesta Trenčín hodnota 
Chránený areál – Park v Záblatí 4,50 ha 
Výmera lesov celkom 
 z toho :   - lesy s funkciou rekreačnou 
               - lesy s funkciou ochrannou 
               - lesy s funkciou 
hospodárskou 

686,02 ha 
202,15 ha 
61,85 ha 

405,14 ha 

Zásoby drevnej hmoty celkom 
z toho :    - ihličnaté drevo 
               - listnaté drevo  

161.777 m3 

43.508 m3 

118.269 m3 
Priemerná zásoba drevnej hmoty na 1 
ha 

214,8 m3 

Priemerná ročná ťaţba dreva 2.5787 m3 
Počet kríkov 5.989 ha 
Počet stromov 14.574 ks 
Počet skupín kríkov 15.182 m2 
Počet skupín stromov 31.127 m2 
Ţivé oplotenia 4.688 m 
Chránené prvky na území mesta 
Trenčín : 
chránené stromy – Trenčianske gingá 
chránený areál – Park v Záblatí 

 
 

3 ks 
1  

 
Minerálne premene – kyselky v Trenčíne 

Ukazovateľ STN 757111 Kubra Orechové Záblatie Zlatovce 
pH reakcia 
vody 

8 6,16 6,84 6,10 6,03 

vápnik mg/1 332,60 757,10 435,70 290,80 
horčík 125 mg/1 64,10 50,40 93,10 76,60 
dusičnany 50 mg/1 0,70 19,00 2,20 1,30 
chloridy 100 mg/1 22,00 33,90 4,40 7,90 
ţelezo  0,3 mg/1 0,98 0,00 0,73 3,36 
mangán 0,1 mg/1 0,48 0,00 0,44 0,98 
sírany 250 mg/1 55,00 270,00 37,00 134,00 
 
 
 



 21 

Komunálny odpad v meste Trenčín 
Mnoţstvo komunálneho odpadu za mesto 
Trenčín 
Zapojenie obyvateľstva do separovaného zberu : 
- individuálna bytová zástavba 
- komplexná bytová zástavba 

21.849,6 t/rok 
 
 

24,77 % 
34,08 % 

Mnoţstvá vyseparovaných frakcií 
z komunálneho odpadu : 
- sklo 
- lepenka a papier 
- odpad zo zelene a bio odpad 
- drobný stavebný odpad 
- olovené akumulátory 
- plasty 
- kovy 
- odpad z čistenia ulíc 

 
 

160,56 ton 
197,33 ton 
534,93 ton 

1.100,00 ton 
7,35 ton 

29,17 ton 
3,28 ton 

1.907,35 ton 
Spôsob zberu komunálneho odpadu : 
zbernými nádobami : 

- 110 l 
- 120 l 
- 240 l 
- 1 100 l 
- uličné smetné nádoby 
- zvony na sklo 
- nádoby na psie exkrementy 
- vrecový v centre mesta  

 
 

3.995 ks 
2.761 ks 
161 ks 
2.137 l 
618 ks 
158 ks 
60 ks 

Mnoţstvo vyvezeného komunálneho odpadu 17.686,04 ton 
 

Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia boli v Trenčíne : 
1. Stredné a veľké zdroje 

- Energotrens Trenčín, 
- Merina a.s. Trenčín, 
- Pozemné stavby Trenčín, 
- Spaľovňa Nemocnice s poliklinikou 

2. Malé zdroje 
- Ţeleznice Slovenskej republiky, prevádzka v Trenčíne 
- Agrochemický podnik Trenčín 
- Poľnohospodárske druţstvo Trenčín – Zámostie 
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O) Podnikateľské aktivity v Trenčíne 
Podnikateľské subjekty v meste Trenčín celkom 6.892 
z toho :  - fyzické osoby .....................   4.674 
 - právnické osoby  ................ 2.218 
Prírastok nových podnikateľských subjektov v roku 
2003 bolo  484 
z toho :    - fyzické osoby ...................    225 
       - právnické osoby ...............      259 
Podnikateľská činnosť podľa zamerania v mesta 
Trenčín : 
- obchodná činnosť .......................   38,53 % 
- výrobná činnosť         .......................   23,18 % 
- sluţby                  .......................   38,29 % 

 
P) História mesta Trenčín 
 rok 179 rímsky nápis na hradnej skale – najstaršia 

epigrafická pamiatka na pobyt rímskych 
vojsk v osade Laugarício 

roky 1067/1068 prvá zmienka o Trenčíne vo 
Viedenskej maľovanej kronike 

roky 1111, 1113 najstarší archívny doklad o Trenčíne 
v Zoborských listoch 

roky 1241/1242 Trenčiansky hrad odolal náporu  
Tatárov 

rok 1321 smrť Matúša Čáka, pána Váhu a Tatier 
rok 1324 potvrdenie mestských výsad panovníkom 

Karolom Róbertom z Anju, obyvatelia mesta 
bolo oslobodení od cla v celej krajine 

rok 1412 povýšenie Trenčína na slobodné kráľovské 
mesto kráľom Ţigmundom Luxemburským, 
mesto Trenčín získalo rovnaké práva ako 
Budín a Stoličný Belehrad 
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rok 1421 mesto Trenčín dostáva právo na dva výročné 
trhy 

rok 1454 mesto Trenčín dostáva od majiteľa hradu 
Jána Huňadyho právo meča 

rok 1493 Trenčiansky hrad sa stal majetkom Štefana 
Zápoľského 

rok 1528 Trenčiansky hrad a mesto Trenčín boli 
vypálené vojskami Ferdinanda 
Habsburského na čele s generálom 
Katzianerom 

roky 1528/1530 spomína sa mestská škola 
rok 1600 Ilesháziovci sa stávajú majiteľmi panstva 

majetku Trenčianskeho hradu aţ do konca 
feudalizmu – rok 1835 

rok 1604 hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa 
zmocnili Trenčianskeho hradu a mesta 
Trenčín a vydrancovali ho 

rok 1637 skupina českých exulantov na čele s Jánom 
Václavom Vokálom z Prahy zaloţila 
v Trenčíne vlastnú kníhtlačiareň 

rok 1647 príchod jezuitov do Trenčín a začiatky 
protireformácie 

rok 1704 kurucké vojská Františka Rákozciho 2. 
obliehali Trenčín a podpálili ho. Okrem 
hradu, horného kostola a niekoľkých domov 
zhorelo celé mesto 

rok 1708 bitka pri Hámroch 
rok 1710 morová epidémia v Trenčíne 
rok 1712 na pamiatku skončenia moru dal ţupan 

Ilesházi postaviť na námestí morový stĺp 
rok 1776 príchod piaristov do Trenčína 
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rok 1778 mesto Trenčín malo 3.377 obyvateľov, 
z toho 1.219 katolíkov, 886 evanjelikov 
a 333 ţidov 

rok 1790 veľký poţiar na Trenčianskom hrade v meste 
Trenčín 

rok 1813 katastrofálna povodeň na Povaţí, ktorá 
spôsobila obrovské škody aj mestu Trenčín 

rok 1831 v meste Trenčín a v jeho okolí zúrila cholera 
rok 1883/1884 dokončenie povaţskej ţeleznice Trenčín –

Ţilina 
rok 1886 poţiar v Trenčíne a v podhradí 
rok 1901 začiatok budovania ţelezničnej trate Trenčín 

– Topolčany  
rok 1905 Posledná dedička Trenčianskeho hradu 

Iphigénia d´Harcout tento darovala mestu 
Trenčín 

rok 1911 v meste Trenčín sa začal budovať vodovod 
a kanalizácia 

 rok 1914 v lietadle nad Trenčínom vzlietol Andrej 
Kvasz, rodák z Bekéscsaby 

rok 1945 oslobodenie mesta Trenčín  
rok 1955 začiatok postupnej konzervácie 

a rekonštrukcie Trenčianskeho hradu 
rok 1969 zaloţená Galéria M. A. Bazovského 
rok 1973 otvorenie Detského mestečka v Zlatovciach 
rok 1987 Mierove námestie v Trenčíne vyhlásené za 

mestskú pamiatkovú rezerváciu 
 rok 1991 zaloţenie City University Bellevue, dnešná 

Vysoká škola manaţmentu 
rok 1996 vznik Trenčianskeho kraja 
rok 1997 otvorenie diaľničného úseku Nové Mesto –

Kostolná 
rok 1997 zaloţenie Trenčianskej univerzity 
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rok 1998 zaloţená Galéria naivného umenia, dnes 
Mestská galéria 

rok 1998 vysvätenie kostola sv. Rodiny v sídlisku Juh 
rok 1998 otvorenie diaľničného úseku Kostolná – 

Ladce 
rok 1999 otvorená nová krytá plaváreň na Sihoti 
rok 2000 otvorená zrekonštruovaná letná plaváreň na 

Sihoti 
rok 2001 Galéria M. A. Bazovského sa presťahovala 

do nových priestorov na Palackého ulici 
rok 2002 vznik Trenčianskeho samosprávneho kraja 
rok 2002 stretnutie čelných predstaviteľov 

Vyšegradskej štvorky 
rok 2003 zrútenie juhozápadnej časti opevnenia 

Trenčianskeho hradu 
 

Q) Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín 
  

Dátum 

narodenia 

Dátum 

úmrtia 
Funkcia v 

rokoch 
Meno a 

priezvisko 

Funkcia Miesto pochovania 

? 01.1940 1887 – 1918 Ernest Ucsnay mešťanosta Rakosliget - 

Maďarsko 

20.08.1860 02.05.1928 1918 – 1919 Alexander 
Zelenay mešťanosta evanjelický cintorín 

? ? 1919 – 1920 Jozef Laco mešťanosta ? 

28.03.1875 01.01.1960 1920 – 1922 Cyril Svoboda mešťanosta mestský cintorín 1-2-

1-22 

29.05.1883 02.03.1965 1923 – 1924 Ing. Gustav 
Dohnányi starosta evanjelický cintorín 

02.11.1871 06.06.1954 1924 – 1928 Rudolf Misz starosta kaplnka pri dolnom 

vchode 

02.03.1861 24.04.1939 1928 – 1939 Jozef Reihel starosta mestský cintorín 1-4-

1R-2 

- - - - -  - - - - - 1939 – 1942 JUDr. Ján starosta pochovaný v Nových 
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Zaťko Zámkoch 

1860 05.01.1946 1942 - 1944 Juraj Boček vládny 

komisár 

mestský cintorín za 

kaplnkou  

- - - - - - - - - - -  1944 – 1944 JUDr. Ján 
Zaťko vládny 

komisár 

pochovaný v Nových 
Zámkoch 

- - - - - -  - - - - -  1942 – 1945 JUDr. Ján 
Zaťko mešťanosta pochovaný v Nových 

Zámkoch 

S odchodom 
Nemcov 

ušiel s nimi 1945 – 1945 Štefan 

Markovič  

mešťanosta - - - - - - - -   

 24.09.1887 27.11.1970 1945 - 1945 JUDr. Gerhard 
Šebák mešťanosta mestský cintorín 

vľavo od kaplnky 

25.06.1895 14.01.1975 1945 – 1945 Ján Zeman predseda RNV evanjelický cintorín 

17.09.1895 15.11.1984 1945 – 1946 Ján Barták predseda MNV mestský cintorín 1-4-
3-70 

16.06.1913 13.02.1995 1946 – 1948 Dr. Jozef Baár predseda MNV mestský cintorín 1-5–
17-5 

19.11.1920 13.11.1972 1948 – 1948 Ján Mikula  predseda MNV mestský cintorín 2-2-
1-30 

? ? 1948 – 1949 Eduard Klčo  predseda MNV pochovaný v Martine 

09.12.1910 15.05.1973 1949 – 1951 Štefan 

Ondruška 

predseda MNV vpravo od kaplnky, pri 
sosne vľavo 

23.04.1915 24.02.1999 1951 – 1954 Vojtech 

Kianička  

predseda MNV mestský cintorín 
urnový háj  UH-N-61 

16.06.1906 12.09.1983 1954 – 1971 Anton Tomáš  predseda 
MsNV 

mestský cintorín 
urnový háj  UH-A-1-

26 

07.12.1921 25.04.1977 1971 – 1977 Rudolf Pajt ina predseda 
MsNV cintorín Kubra  

08.08.1932 ţijúci 1977 - 1994 Štefan Rehák 
predseda 
MsNV ,              

primátor mesta 

 

14.02.1954 ţijúci 1994 - 2003 Ing. Jozef 

Ţiška  

primátor mesta  
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29.11.1964 ţijúci 2003 - 2003 Ing. Juraj Liška primátor mesta  

15.03.1967 ţijúci 2003 - Ing. Branislav 
Celler 

primátor mesta  

  

 
R) Významné osobnosti pochované v Trenčíne 

a. Krypta rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny 
Márie 

- Samuel Chalúpka (1600- 1688), spisovateľ, autor 
kázní 

- Daniel Láni (1605-1658), spisovateľ, autor 
príleţitostnej poézie a vieručných listov 

b. Krypta piaristického kostola sv. Františka 
Xaverského 

- Juraj Illesházi a príslušníci jeho rodiny, 
trenčiansky a liptovský ţupan (1625-1689), 

- Karol Imini, ţupný lekár 
- Gustav von Pott 

c. Evanjelický cintorín na Hornom Šianci  
- Ľudovít Černo (1821-1894), evanjelický farár 

a publicita 
- Ľudovít Dohnány (1839-1896), národný buditeľ, 

redaktor Slovenských národných novín 
- PhMr. Ján Halaša (1893-1982), lekárnik, nestor 

slovenskej fotografie 
- J. Michal Hlubocký (1876-1945), národovec, 

organizátor remeselníckeho dorastu 
- Michal Kišš (1846-1927), národný buditeľ, 

básnik a učiteľ 
- JUDr. Ľudevít Mičátek (1879-1928), národný 

buditeľ, zakladateľ a vydavateľ „Dolnozemského 
Slováka“ 
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- Štefánia Mičátková, rodená Michalcová (1887-
1980), publicistka, predstaviteľka ţenského 
hnutia 

- RNDr., JUDr. Eugen Schidlay, CSc (1911-1972), 
botanik, vedecký pracovník 

- Irena Slavinská, rodená Schidlayová, (1900-
1973), akademická maliarka 

- Pavol Stacho (1887-1946), spoluzakladateľ 
časopisu „Krásy Slovenska“ 

- Anna Štúrová, rodená Michalcová (1790-1853), 
matka Ľudovíta Štúra 

- Ján Štúr (1827-1905), brat Ľudovíta Štúra 
- JUDr. Karol Štúr (1867-1924), politik, zakladateľ 

a vydavateľ Trenčianskych novín 
- Ján Thurzo z Nosíc (1678-1759), spolupracovník 

M. Bela pri tvorbe „Notitie Trenčianskej stolice“ 
- Michal Wagner (1780-1869), národovec 
- Ján Zeman (1885-1975), evanjelický farár, 

kultúrny dejateľ a politik 
- Jozef Zúbek (1745-1824), rektor evanjelického 

gymnázia, publicista 
d. Všeobecný mestský cintorín 

- Miloš Alexander Bazovský (1899-1968), 
akademický maliar 

- JUDr. Karol Brančík (1842-1925), prírodovedec, 
zakladateľ Prírodovedný spolku ţupy 
Trenčianskej a prvý riaditeľ Trenčianskeho 
múzea 

- Jozef Branecký (1882- 1962), rektor piaristor, 
spisovateľ a historik 

- Ľudovít Bránsky (1918-1959), akademický 
maliar 
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- Ida Brúnovská, Gallová, klavíristka, zakladateľka 
hudobného školstva v Trenčíne 

- Rudolf Hečko (1906-1975), učiteľ, dirigent 
dychových hudieb, zberateľ ľudových piesní 

- Josef Holoubek (1892-1967), akademický maliar 
- MUDr. Ján Alojz Chúra (1899-1979), lekár, 

zakladateľ slovenskej pediatrie  
- Artúr Lieskovský (1865-1925), riaditeľ mestskej 

sporiteľne, maliar samouk 
- MUDr. Koloman Martin(1864-1935), lekár, 

riaditeľ trenčianskej nemocnice 
- PhDr. Grigorij Medvecký (1894-1976), 

stredoškolský pedagóg, kultúrny dejateľ 
- Jozef Theodor Mousson (1887-1946), 

akademický maliar 
-  Vojtech Nemák (1861-1932), prvý mestský, 

okresný a zemský veliteľ hasičov 
- Karol Pádivý (1908-1965), hudobný skladateľ, 

dirigent dychových hudieb 
- Igor Pietor 1883-1937), národný buditeľ, riaditeľ 

trenčianskej Tatra banky 
- Gašpar Karol Richter (1848-1902), hudobný 

skladateľ, kapelník vojenskej hudby 71. pešieho 
pluku 

- JUDr. Rudolf Skotnický (1844-1900), právnik, 
prírodovedec, autor terminilógie rastlín 

- František Šandor Škanitzel, trenčiansky tlačiar 
- Vilma Túmová, operná speváčka, členka prvej 

kočovnej spoločnosti 
- Pravoslávna kaplnka juhoslovanských vojakov 

padlých v prvej svetovej vojne, ktorá bola 
vysvätená 06.05.1928. Autormi sú Ing. arch. 
Ročák a stolársky majster Koloman Farkaš. 
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V kaplnke sú uloţené telesné pozostatky 152 
vojakov Rakúsko-uhorskej armády, ktorí zomreli 
v Trenčíne alebo v jeho okolí.  (Srbi, Chorváti, 
Musulmani, Maďari, Slovinci a Rumuni.) 

e. Ţidovský cintorín 
- Hugo Gross (1894-1974), akademický maliar 

f. Cintorín v Istebníku 
- Martin Meďňanský (1840-1889), národný 

buditeľ, spisovateľ, prekladateľ a ovocinár 
 
1. Pamätníky, pomníky, pamätné tabule a náhrobníky 

a. rímsky nápis na hradnej skale z roku 179 
b. morový stĺp, socha najsvätejšej Trojice z roku 1712 
c. reliéf Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1921 
d. Pomník Ľudovíta Vladimíra Riznera z roku 1925 
e. pamätník Ľudovíta Štúra, J. M. Hurbana, M.M. Hodţu 

z roku 1991 
f. pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury z roku 

1958 
g. pomník v údolí hrdinov z roku 1946 
h. pamätník 69 umučených na Brezine 
i. pamätník prof. MUDr. Alojza Chúru, slovenského 

pediatra a sociológa z roku 1992 
j. pamätník M. R. Štefánika z roku 1998 
k. pomník provinciála Jozefa Braneckého z roku 2004 

 
V Trenčíne v roku 2004 realizovalo svoju činnosť 18 

poisťovní, 15 peňaţných ústavov a 26 cestovných kancelárií. 
Reštauračné sluţby zabezpečovalo 28 reštaurácií a pizzerií. 
Ubytovacia kapacita pre návštevníkov pozostávala z 984 lôţok 
v troch hoteloch, v 17 penziónoch a v 12 iných ubytovacích 
zariadeniach.   
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Mesto Trenčín bolo od roku 1996 nielen sídlom 
Trenčianskeho okresu, ale aj sídlom Trenčianskeho kraja. 
Trenčiansky okres sa členil na tri mestá : 

- Trenčín so 57.000 obyvateľmi 
- Nemšová s 6.225 obyvateľmi 
- Trenčianske Teplice s 4.309 obyvateľmi 

a ma tridsaťdva obcí : 
- Adamovské Kochanovce 
- Bobot 
- Dolná Poruba 
- Dolná Súča 
- Drietoma 
- Dubodiel 
- Horňany  
- Horná Súča 
- Horné Srnie 
- Hrabovka 
- Chocholná – Velčice 
- Ivanovce 
- Kostolná – Záriečie 
- Krivosud – Bodovka 
- Melčice –Lieskové 
- Mníchova Lehota 
- Motešice 
- Nemšová 
- Neporadza 
- Omšenie 
- Opatovce 
- Petrova Lehota 
- Selec 
- Skalka nad Váhom 
- Soblahov 
- Svinná 
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- Štvrtok nad Váhom 
- Trenčianska Teplá 
- Trenčianska Turná 
- Trenčianske Jastrabie 
- Trenčianske Mitice 
- Trenčianske Stankovce 
- Veľká Hradná 
- Veľké Bierovce 
- Zamarovce 

 
Členenie obcí : 

o do 500 obyvateľov  .......................  6 obcí 
o od 500 do 800 obyvateľov ............ 8 obcí 
o od 800 do 1.000 obyvateľov ......... 5 obcí  
o od 1.000 do 1.500 obyvateľov ...... 3 obce 
o od 1.500 do 2.000 obyvateľov ...... 5 obcí 
o od 2.000 do 3.000 obyvateľov ...... 4 obce 
o nad 3.000 tisíc obyvateľov ........... 3 obce 

Trenčiansky kraj 
Trenčiansky kraj je členený na deväť okresov, ktoré k             

31. decembru 2005  mali 602.166 obyvateľov a rozlohu 4.501 
km2 : 

- Bánovce n/ B., rozloha 462 km2 .....  38.190 obyvateľov 
- Ilava, rozloha 359 km2 ..................    61.251 obyvateľov 
- Myjava, rozloha 326 km2 ..............   28.376 obyvateľov  
- Nové Mesto n/ V., rozloha 580 km2  62.966 obyvateľov 
- Partizánske, rozloha 301 km2 ........   47.454 obyvateľov 
- Povaţská Bystrica, rozloha 463 km2 64.549 obyvateľov 
- Prievidza, rozloha 960 km2  .......... 139.238 obyvateľov 
- Púchov, rozloha 375 km2 ..............   45.601 obyvateľov 
- Trenčín, rozloha 675 km2 ............. 112.761 obyvateľov  
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Verejno – spoločenský ţivot mesta Trenčín 
 

V podvečer dňa 2. januára 2004 bol hotel Tatra v Trenčíne 
miestom podujatia vyhodnotenia súťaţe detí, ktorou písomne 

hodnotili svoje rodiny a svojich rodičov. Organizátorom 
podujatia bolo Centrom pre rodinu v Trenčíne. Jeho riaditeľka 

Oľga Löbbová v úvodnom 
príhovore konštatovala, ţe 

súťaţ prebiehala od sep-
tembra do novembra 2004 na 
všetkých trenčianskych zá-
kladných školách a zúčastnilo sa jej 49 detí. Po vystúpení 
detského speváckeho zboru, ktorý predniesol vianočné 

Janko Zakopčák s rodičmi 

Lucia Stromčeková s bratom a mamičkou 

Vystúpenie detského speváckeho zboru 
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pesničky a koledy sa uskutočnilo vyhlásenie najlepších prác 
detí. Na treťom mieste sa umiestnil ţiak  Janko 
Zakopčan, deviatak z Cirkevnej základnej 
školy sv. Svorada a Benedikta v Trenčíne 
s prácou pod názvom „Za čo som rodičom 
vďační“, za ktorú dostal odmenu 20 dielnu 
obedovú súpravu, darovanú Centrom pre 
rodinu. Na druhom mieste sa umiestnila Mária 
Michalíková, ţiačka ôsmej triedy Základnej 

školy v Trenčín – Kubrej a za prácu získala menu v hodnote 
1000,- Sk, ktorú venoval hotel Tatra. Na prvom mieste sa 
umiestnila Lucia Stromčeková za prácu „Ja dávam svoj hlas 
svojej mame“, ktorá za svoju prácu získala trojdňový pobyt 
v turistickom zariadení na Orave ako aj výlety autom, ktoré do 
súťaţe venovala firma „Autocentrum Nissan“. 

Vlastné poznámky 
 

V prvý pracovný deň 
nového roka stalo sa uţ 
tradíciou, ţe Tren-
čiansky dychový orche-
ster privíta príchod no-
vého roka krátkym kon-
certom. Nebolo tomu 
inak ani  3. januára 2005 
o 8.00 hod., keď muzi-
kanti so svojimi nás-
trojmi rozozvučali pries-

tor na Mierovom námestí pod vedením svojho dirigenta 
a umeleckého vedúceho Jaroslava Kala. Za koncert 
muzikantom poďakoval dlhodobo uvoľnený funkcionár 
Branislav Zubričaňák a pozval ich na malé občerstvenie. 

Vlastné poznámky 

Oľga Löbbová 

Mestský dychový orchester v plne paráde so svojím dirigentom 
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Mesto Trenčín na začiatku roka 2005 vypísalo verejnú 
neanonymnú súťaţ na vytvorenie loga mesta Trenčín pre 
mestské informačné a prezentačné materiály, ktoré 
nepodliehajú povinnosti pouţiť erb a tak zabezpečiť jednotný 
vizuálny štýl tlačených výstupov mesta Trenčín. Súťaţ bola 
určená najmä profesionálnym grafickým dizajnérom alebo 
výtvarníkom, grafickým štúdiám a študentom grafického 
dizajnu. Logo musí vychádzať z farebnosti mestských 
heraldických symbolov, teda modrej, ţltej, bielej a červenej 
a musí poskytovať moţnosť trojrozmerného stvárnenia. 
Uzávierka súťaţe bola stanovená na 22. február 2005. Pre 
troch autorov najlepších návrhov boli pripravené peňaţné 
odmeny – 1. miesto 50.000,- Sk, 2. miesto 30.000.- Sk a 3. 
miesto 20.000,- Sk. Doručené návrhy bude hodnotiť 
osemčlenná porota v čele s primátorom Ing. Branislavom 
Cellerom. Členmi poroty sú známi českí a slovenskí dizajnéri. 
Odborným garantom pre prácu poroty a hodnotenie návrhov je 
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave. 

Pomocná evidencia 06/2/05, 17/1/05,  
 
Vo večerných hodinách dňa 4. januára 2005 Ţelezničná 

polícia Slovenskej republiky v Trenčíne zadrţala na 
ţelezničnej stanici v Trenčíne mladého muţa Andreja 
z Trenčianskeho okresu, ktorý si chcel v novinovom stánku 
kúpiť cigarety falošnou 500,- Sk bankovkou. Policajti zistili, 
ţe mladý muţ je v kontakte s osobami, ktoré vyrábali falošné 
bankovky a dávali ich do obehu. Nasledovala domová 
prehliadka v jedno  z bytov, v ktorých boli zaistené technické 
zariadenia, na ktorých boli vyrábané falošné bankovky. 
Trenčiansky vyšetrovateľ obvinil z trestného činu falšovania 
a pozmeňovania peňazí a cenných papierov štyroch mladých 
občanov vo veku od 18 do 25 rokov. 

Trenčianske noviny 17.05.2005 
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Pomocná evidencia 08/2/05 
 
Dňa 12. januára 2005 nový náčelník Generálneho štábu 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádny generál Ing. 
Ľubomír Bulík navštívil hlavných funkcionárov Veliteľstva 
pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
Veliteľstva síl podpory a výcviku Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky a Vojenskej polície Slovenskej republiky 
v Trenčíne. Na stretnutí s novinármi informoval, ţe 
v posledných troch rokoch bola reforma v ozbrojených silách 
orientovaná na budovanie novej kvality. To znamená, ţe 
kaţdý druhý profesionálny vojak vstúpil do ozbrojených síl  
po roku 2000. Na strane druhej ale priznal, ţe táto rýchla 
obmena vo veliteľských a riadiacich funkciách si vyţaduje 
ďalšie skvalitňovanie. Naďalej sa javí potreba prípravy 
vojenských jednotiek na spoluprácu s medzinárodnými 
koaličnými zoskupe-
niami, zvládnuť ko-
munikačné a infor-
mačné systémy, aby 
sme sa vyrovnali 
partnerom v aliancii. 
Veliteľstvo pozem-
ných síl a výcviku 
Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky 
musí pripraviť prá-
pornú bojovú skupinu, zúčastniť sa na vlastných a medzi-
národných cvičeniach a zabezpečovanie mierových misií pod 
záštitou spojeneckých síl a NATO. Sily výcviku a podpory 
budú pokračovať v transformácii a zabezpečovaní výcviku pre 
niţšie stupne profesionálnych vojakov v novej akadémii 
a plniť úlohy logistickej podpory a zabezpečenia. Ani 

Zľava –  gen. Ing. Ľubomír Bulík, brig. gen. Ing. Ján Kačmar,  brig. gen. Ing. Milan Maxim 
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vojenská polícia nebude bokom od reforiem, pretoţe bude viac 
orientovaná bojovo. Tá sa v najbliţšej dobe sa presťahuje do 
Bratislavy. 

Trenčianske noviny 17.01.2005 
Pomocná evidencia 09/2/05 

 
Mesto Trenčín sa 

predstavilo na veľtrhu 
turistických moţností  
v regiónoch pod náz-
vom „Regióntour“ 
v dňoch 13. aţ 16. 
januára 2005 v Brne 
v spoločnej výstavnej 
expozícii s mestom 
Zlín a Zlínskym 

krajom a v dňoch  20. aţ 23. januára 2005 v Bratislave na 
„ITF Slovakiatour“ v spoločnej výstavnej expozícii s Tren-
čianskym samosprávnym krajom. No zdá sa, ţe tento sobáš 
v limitovanom priestore nie je práve tým najideálnejším. 
Mnoţstvo návštevníkov na oboch výstavách prilákala 
dominanta expozície – maketa Trenčianskeho hradu, ktorú 
vyrobilo Stredné od-
borné učilište nábyt-
kárske v Pravenci po-
dľa návrhu Ing. arch. 
Júliusa Brúnu. Pre 
budúcnosť sa uvaţuje 
so samostatnou expo-
zíciou, ktorá by na-
vábila budúcich náv-
števníkov mesta 
Trenčín nielen na Prvá zľava Magdaléna Chorvátová, víťazka súťaţe „Región Regina“ 
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obhliadku historických objektov, ale aj na spojitosť prehliadky 
s citovým záţitkom. Príjemným spestrením tohto veľtrhu 
cestovného ruchu uţ tradične sa stala súťaţ ţien a dievčat 
o titul „Región Regina“, ktorá v porovnaní s ostatnými 
klasickými súťaţami o najkrajšie dievčatá kladie nároky 
nielen na fyzickú krásu, ale aj na inteligenciu a znalosť 
regiónu, z ktorého pochádzajú. Mesto Trenčín, tak ako po iné 
roky, malo aj v tomto roku šťastnú ruku pri výbere 
kandidátky, keď nominovalo do súťaţe 21-ročnú dievčinu 
z mestskej časti Kubra Magdalénu Chorvátovú, študentku              
2. ročníka odboru inţinierstva kvality a produkcie Fakulty 
mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 
Magde sadli všetky disciplíny. Perfektne zvládla úlohu sprie-
vodkyne po Trenčíne a blízkych kúpeľných mestách Tren-
čianske Teplice a Piešťany. Svojím temperamentom rozpálila 
obecenstvo a odbornú porotu svadobným tancom z tren-
čianskeho regiónu aj so svojím tanečným partnerom Jozefom 
Jeţíkom z folklórneho súboru „Druţba“. Bónus u poroty 
získala rozprávaním o zvykoch mladých dievčat z Kubrej na 
Štedrý deň. Poslednou súťaţnou disciplínou bol recept na 
krajovú pochúťku. Magdaléna si vybrala syrovú polievku, ale 
keďţe títo sa pripravuje celý týţdeň, tak pozvala všetkých na 
ochutnávku do Trenčína. Hlavné slovo mala porota a tá 
rozhodla, ţe prvá cena poputuje do Trenčína. 

Info Trenčín 27.01.2005  
Pomocná evidencia 28/1/05 
 
Dňa 20. januára 2005 sa uskutočnila prvá tlačová beseda 

primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, ktorej 
obsahom bol rozpočet mesta Trenčín na rok 2005, obsiahnutý 
vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Trenčín č. 10/2004. 
Po otvorení besedy tlačovým tajomníkom mesta Trenčín 
Tiborom Hlobeňom primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 
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Celler vo svojom vystúpení konštatoval, ţe rozpočet na rok 
2005 sa sústredil na tri oblasti a to na dopravu, mládeţ a šport 
a ţivotné prostredie. V oblasti dopravy sú plánované riešiť 
tieto úlohy : 
 príprava vybudovania nového mostu cez rieku Váh, 
 príprava na komplexnú rekonštrukciu mestských 
komunikácií, 

 pripraviť reorganizáciu mestskej dopravy v Trenčíne 
s novým vlastníkom podniku Slovenskej autobusovej 
dopravy Trenčín, 

 spracovanie generelu dopravy pre mesto Trenčín, 
 modernizácia ţelezničnej trate, 
 riešenie statickej dopravy v centre mesta Trenčín. 

V oblasti športu 
a voľného času po 
dlhých rokoch bola 
vyčlenená čiastka 100 
miliónov Sk a plánujú 
sa tieto rekonštrukčné 
práce : 
 areálu Základnej 
školy Trenčín, Ho-
dţova ulica, 

 areálu Základnej 
školy Trenčín, Veľkomoravská ulica, 

 ukončenia projektovej dokumen-
tácie športovo-rekreačného úze-
mia na Ostrove v spolupráci 
s obcou Zamarovce, 

 projektová príprava na výstavbu 
novej letnej plavárne na Ostrove, 

 realizácia detských ihrísk s dô-
razom na areáli predškolských zariadení, 

zľava – Tibor Hlobeň, Ing. Ladislav Petrtýl, Ing. Branislav Celler, Ing. Ľubomír Štefánik 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
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V oblasti ţivotného prostredia sa plánujú : 
 rekonštrukčné práce mestskej kanalizácie, ktorá je 
v dezolátnom stave, 

 a mal by sa zmeniť dodávateľ v likvidácie verejného 
odpadu, čo by sa mala premietnuť do kvality sluţieb 
a niţších poplatkov, 
Všeobecne sa očakávajú aj zmeny v štruktúre Mestského 

úradu Trenčín, aby sa zjednodušil úroveň riadenia, zvýšil jeho 
efektívnosť a bol aj lacnejší. Zaujímavou informáciou bolo 
uchádzanie sa mesta Trenčín o pridelenie objektu Domu 
armády, ak o tom rozhodnú vojenské orgány, ţe tento objekt 
je pre nich nepotrebný. Treba byť na túto alternatívu 
pripravený. 

Bliţšie o financiách mesta Trenčín hovoril Ing. Ľubomír 
Štefánik. V úvode sa dotkol hospodárskych výsledkov mesta 
Trenčín za rok 2004, keď sa dosiahol prebytok rozpočet 46 
miliónov Sk, čo je viac ako sa uvaţovalo. Rozpočet na rok 
2005 sa nesie zavádzaním fiskálnej decentralizácie. V roku 
2005 sa bude pokračovať v racionalizačných opatreniach na 
mestskom úrade a v jeho riadených organizáciach. V roku 
2004 sa uplatnili racionalizačné  opatrenia na úseku školstva 
a mestských organizácií, čo umoţnilo úsporu finančných 
prostriedkov. Rozpočet mesta Trenčín na rok 2005 bol 
schválený ako vyrovnaný medzi príjmami a výdavkami vo 
výške 1.181.060.000 Sk. 

Posledným referujúcim bol 
vedúci odboru ţivotného pros-
tredia Ing. Ladislav Petrtýl, 
ktorý priblíţil novinárom plá-
nované investičné akcie na rok 
2005  v Trenčíne : 
 prípravné práce  juhovýchod-
ného obchvatu mesta Trenčín 

vedúci ekonomického odboru Ing. Ľubomír Štefánik 



 41 

v sume 33,5 milióna Sk; 
 realizácia výstavby kruhového objazdu kriţovatky ulíc 
Soblahovskej a Legionárskej v sume 20 miliónov Sk; 

 realizácia parkoviska parkoviska na Hornom Šianci, 
chodníka Vlárska ulica, rozšírenie cesty pod Juhom 
a spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu 
Mierového námestia, Matúšovej ulice a parkovísk na 
sídlisku Sihoť - 2. v sume 5,8 milióna Sk; 

 nákup pozemkov pre priemyselný park na Zámostí v sume 
140 miliónov Sk; 

 vybudovanie trávnatých futbalových 
ihrísk a umelého trávnika na Ostrove 
v sume 11 miliónov Sk; 

 odkanalizovanie jednotlivých mest-
ských častí a odvodnenie sídliska 
Juh – 2. v sume 77,6 milióna Sk; 

 realizácia rekonštrukcie športových 
areálov základných škôl v Trenčíne 
na Hodţovej ulici a Veľkomoravskej 

ulici a realizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
športových areálov základných škôl v Trenčíne na 
Bezručovej ulici, Kubranskej ulici a Novomeského ulici 
v sume 26,7 milióna Sk; 

 údrţba zelene a detských ihrísk v sume 24 miliónov Sk; 
 údrţba verejného osvetlenia 13,6 milióna Sk;  
 rekonštrukcia kultúrnych objektov, výstavba pamätníka 
Ferdinandovi Silbersteinovi a rekonštrukcia lekárne na 
Mierovom námestí na Kultúrne informačné centrum v sume 
6,8 milióna Sk; 

 začiatok realizácie nájomných bytov na Kasárenskej ulici 
v sume 5,6 milióna Sk; 

 projektová dokumentácia na sprístupnenie hradu a Breziny 
v sume 5 miliónov Sk; 

vedúci odboru ţivotného prostredia                   
Ing. Ladislav Petrtýl 
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 rekonštrukcia budov na Farskej ulici v sume 18,5 milióna 
Sk. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 18/1/05 
 
Dňa 25. januára 2005 sa stretli regionálni novinári 

s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom po 
prvýkrát na neformálnom stretnutí pod pracovným názvom 

„Raňajky s primáto-
rom“, ktoré by sa malo 
pravidelne uskutočňo-
vať vţdy v posledný 
utorok v mesiaci. 
V priateľskom ovzduší 
sa predebatovali rôzne 
okruhy, na ktoré v prie-
behu času nebolo dos-

tatočne odpovedané. A tak sa hovorilo : 
 o činnosti Trenčianskych novín v roku 2004 a ich ciele 

v roku 2005; 
 o distribúcii bezplatnej reklamnej inzercie; 
 o Trenčianskej televízii, jej pokrytí signálom na území 

mesta Trenčín, o jej spolupráci s mestom; 
 o moţnostiach vyuţitia niektorých vojenských objektov 

v Trenčíne po ich uvoľnení Ministerstvom obrany 
Slovenskej republiky; 

 o príprave a začiatku realizácie dopravnej akcie 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“. 

 o zámeroch vyuţitia Trenčianskeho hradu v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym krajom;  
Na záver účastníci stretnutia vyjadrili spokojnosť s takýmto 

spôsobom vzájomnej komunikácie. 
Vlastné poznámky 

zľava – primátor mesta Trenčín  Ing. Branislav Celler, Tibor Hlobeň 
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Dňa 26. januára 2005 pozval primátor mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler k spoločnému rokovaniu týchto 
predstaviteľov cirkví a náboţenských obcí, ktoré sú aktívne 
činné v Trenčíne : 

 -   Jána Muráňa z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, 
- Štefana Szabu z Apoštolskej cirkvi na Slovensku, 
- Jozefa Abrmana z Kresťanských zborov na Slovensku, 
- Petra Hebera zo Ţidovskej náboţenskej obce, 
- Mgr. Milana Kupčíka, dekana Trenčianskej farnosti 

rímsko-katolíckej cirkvi, 
- Mgr. Jána Bunčáka, farára Evanjelickej cirkvi augsbur-

ského vyznania na Slovensku, 
- Stanislava Bujdáka z Kolégia piaristov v Trenčíne, 
- Mgr. Jaroslava Tomašovského z Cirkvi bratskej na Slo-

vensku, 
- Juraja Zmeka z Náboţenskej spoločnosti Jehovovi 

svedkovia. 

zprava – Ján Muráň, Štefan Szabo, Jozef Abrman, Peter Heber, Mgr. Milan Hupčík, Mgr. Ján Bunčák, Stanislav Bujdák, Mgr. Jaroslav 
Tomašovský, Juraj Zmek 
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Spolu s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom 
Cellerom sa rokovania zúčastnili predseda 
komisie pre kultúru, cestovného ruchu a styk 
s cirkvami Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne PhDr. Marián Kvasnička 
a vedúci odboru kultúry a cestovného ruchu 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Peter 
Kocnár. Primátorom mesta Trenčíne vo 
svojom úvodnom slove poďakoval prítom-
ným zástupcom cirkví a náboţenských obcí, ţe prijali jeho 
pozvanie na rokovanie za spoločným stolom. Keďţe sa 
stretnutie uskutočňuje prakticky ešte začiatkom roka zaţelal 
všetkým veľa zdravia ako i ţelaním, aby spoločne úspešne 
riešili niektoré problémy, ktoré sa v meste Trenčín vyskytujú. 
Na jeho prejav nadviazal PhDr. Marián  Kvasnička, ktorý 
priblíţil poslanie komisie kultúry, cirkví a náboţenských obcí 

Mestského zastupiteľ-
stva v Trenčíne. Sám sa 
priznal k tomu, ţe od 
kedy vstúpil na dráhu 
poslanca mestského 
zastupiteľstva v roku 
1990, si uvedomil, ţe 
duchovný ţivot mesta 
sa nedá budovať bez 
spolupráce s cirkvami 

a náboţenskými obca-mi. Právom moţno kladne hodnotiť 
uplynulé obdobie, v ktorom mesto Trenčín sa podieľalo 
finančne pri obnove cirkevných pamiatok zanedbaných do 
roku 1989. Za príklad uviedol finančnú pomoc pri obnove 
fresiek kostola piaristov, na oprava organu evanjelického 
kostola a na opravu oplotenia evanjelického cintorína na 
Hornom Šianci. Mesto Trenčín participovalo na odhalení 

Ing. Branislav Celler 

PhDr. Marián Kvasnička, Ing. Branislav Celler, Mgr. Peter Kocnár 
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pamätnej tabule ţidovských občanov na objekte synagógy, 
ktorí zahynuli v koncentračných táborov druhej  svetovej 
vojny. No boli tu aj podujatia, ktoré sa nedajú merať peniazmi, 
ale ktoré veľmi dobre ocenila občianska verejnosť. Z nich 
moţno spomenúť spoločný program cirkví k muzike Jozefa 
Haydna pri príleţitosti Veľkej noci, vystúpenia programov 
váţnej hudby, alebo vystúpenia speváckych zborov v advente. 
Po týchto úvodných vystúpeniach vystúpili aj hostia. 
Spoločnou niťou ich vystúpení bolo : 
- poďakovanie predstaviteľom mesta Trenčín za pomoc, ktorá 

sa im poskytla v priebehu času; 
- umoţniť otvorenie kostolov pre potreby turistického ruchu 

za predpokladu, ţe mesto Trenčín poskytne úhradu za ich 
stráţenie; 

- podporiť spoločnými silami aktivity mesta : 
1. v oblasti sociálnej starostlivosti v starostlivosti o starých, 

chorých a nevládnych občanov;  
2. v starostlivosti o mladých ľudí, mladé rodiny, či vyuţitie 

voľného času 
Vlastné poznámky 

 

Na základe pozvania 
štátneho tajomníka Mini-
sterstva obrany Slovenskej 

republiky Mar-
tina Fedora sa 

uskutočnila 
v dňoch 26. aţ             
28. januára 2005 
návšteva Sloven-
skej republiky 

námestníka generálneho tajomníka NATO pre obranné 
investície Marshalla Billingslea so sprievodom. V rámci 
pripraveného programu navštívil 27. januára 2005 Vojenský 

Marschal Billingslea 
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opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín, kde bola 
v diagnostickom centre kolesovej techniky pripravená ukáţka 
ľahkého obrneného vozidla Aligátor a kontajnerového 
programu. Návšteva pokračovala prehliadkou akreditovaného 
skúšobného laboratória munície a muničných elementov 
v Muničnej základni Nováky a ukáţkou delaborácie munície. 
Delegácia navštívila aj prevádzky Konštrukty – Defence 
v Dubnici nad Váhom a Vojenský opravárenský podnik 015 
š.p. Nováky. 

Trenčianske noviny 31.01.2005 
Pomocná evidencia 34/2/05 
 
V zasadacej miestnosti Krajského úradu 

v Trenčíne sa v piatok 28. januára 2005 stretli 
na seminári priaznivci a obdivovatelia legen-
dárneho reportéra, publicistu, glosátora, spi-
sovateľa a zakladateľa slovenskej športovej 

rozhlasovej 
ţurnalistiky 

Gaba Zele-
naya. Význam 
seminára, po-

riadaného 
Trenčianskym 

samospráv-
nym krajom 

a Úniou slovenských novinárov v Bratislave, umocnili svojou 
prítomnosťou predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Štefan Štefanec, podpredseda Ing. Jozef Fabian, vedúci 
odborov a poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Vladimír 
Mečiar, Ing. Miroslav Maxon, Ing. Milan Rehák, úspešní 
športovci Trenčianskeho kraja – olympijský víťaz v boxe 

PhDr. Jozef Kuchár 

Otvorenie reprízovanej výstavy „100 rokov futbalu v Trenčíne 
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z roku 1952 Janko Zachara, strieborný medailista z olympiády 
v Atlante kanoista Slavomír Kňazovický, reprezentačný 
hokejový tréner František Hossa, bývalí i aktívni hokejisti, 
futbalisti a ďalšie osobnosti spoločenského, kultúrneho 
a športového ţivota. Ešte pred otvorením seminára otvorila 
vedúca oddelenia kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Marta Šajbidorová reprízu výstavy „100 rokov futbalu 

v Trenčíne“, ktorá mala svoju premiéru 
v závere roka 2004. Seminár otvoril predseda 
Únie slovenských novinárov seniorov PhDr. 
Jozef Kuchár, ktorí priblí-
ţil „curicullum vitae“ 
Gabriela Zelenaya. Neo-
pakovateľný Gabo Zele-
nay sa narodil v roku 1922 

v Bá-novciach nad Bebravou, zomrel vo 
veku nedoţitých 81 rokov v auguste 2003 
v Bratislave. Maturoval v Trenčíne a v tomto meste sa aj 
rozlúčil s kariérou reportéra komentovaním svojho posledného 

hokejového zápasu. Nebol však len 
reportérom, poznali sme ho tieţ ako 
rozprávača, herca, speváka, fotografa, 
organizátora podujatí a funkcionára 
v Zdruţení slovenských novinárov a Únie 
slovenských novinárov seniorov, ktorej bol 
v rokoch 1988 aţ 2003 prvým predsedom. 

Ţivot a dielo Gabriela Zelenaya postupne 
priblíţili vo svojich príhovoroch Ing. Štefan 
Štefanec, JUDr. Vladimír Mečiar, Ing. 
Miroslav Maxon, športový redaktor a ta-
jomník Klubu športových novinárov Únie 
slovenských novinárov seniorov PhDr. Igor 
Mráz, Ing. Milan Rehák, bývalý známy 

Ing. Marta Šajbidorová 

JUDr. Vladimír Mečiar 

Ing. Štefan Štefanec 

Mgr. Slavomír Kňazovický 
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hokejista Ján Smilka, olympionik Janko Zachara, poslanec 
vyššieho územného celku za okres Bánovce nad Bebravou 
Jozef Hedera, predsedníčka regionálnej Únie ţien PhDr. Mária 
Jablonská, novinár a podpredseda Únie slovenských novinárov 
seniorov Peter Ševčovič. Záverečné slovo patrilo jednému 
z hlavným organizátorov podujatia Ing. Milanovi Staňovi, 

vedúcemu odboru regionálneho rozvoja 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý 
bol osobným priateľom Gabriela Zelenaya. 
Seminár bol obohatený o reprodukovaný 
záznam hovoreného slova legendárneho re-
portéra a so ţivým vstupom speváka Roba 
Kazíka. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 31.01.2005  
Pomocná evidencia 33/1/05 
 

    Trenčiansky samosprávny kraj dňa 8. februára 2005 
navštívila 10-členná delegácia z partnerského Zlínskeho kraja. 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec, podpredse-
da Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
Ing. Jozef Fabian, 
riaditeľ Úradu Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Pavol 
Krištof a viceprimá-
tor mesta Trenčín Ing. 
Anton Boc privítali 
na pôde úradu hejt-

mana Zlínskeho kraja Libora Lukáša, jeho námestníka pre 
oblasť strategického rozvoja a investícií Ing. Jaroslava 

Ján Zachara 

zľava – Ing. Štefan Štefanec, Ing. Jozef Fabián, Ing. Anton Boc, Mgr. Tomáš Ulehla, 
Libor Lukáš a Ing. Libor Karásek 



 49 

Drozda, primátora mesta Zlín Mgr. Tomáša Úlehla, starostu 
Uherského Hradišťa Ing. Libora Karáska, členov Rady 
Zlínskeho kraja, zodpovedných za oblasť dopravy a územného 
plánovania, ako aj ďalších vedúcich pracovníkov partnerského 
regiónu. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 9. februára 2005 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler zástupcov francúzskeho koncernu „Vinci“ 
v súvislosti s jeho výrobnými aktivitami v Trenčíne. Zás-
tupcovia koncernu vedení generálnym riaditeľom divízie 
„Energies Est“ Bernardom Latourom a riaditeľom divízie 

Gastonom Wurgerom 
informovali, ţe uţ v 
decembri 2004 podpí-
sali dohodu s tren-
čianskou firmou „Trel-
lis“, ktorú si za part-
nera vybral spomedzi 
14 slovenských podni-
kov. Rozhodnutie kon-
cernu „Vinci“ inves-
tovať na Slovensku 

ovplyvnili predchádzajúce investičné zámery automobilky 
PSA Peugeot Citröen. Preto by sa spoločnosť mala zo začiatku 
orientovať na výrobu automobilových komponentov, neskôr 
by sa pridali aj rôzne technológie pre automobilový priemysel. 
Dátum spustenia výroby ešte nie je spresnený, koncern sa totiţ 
rozhoduje, či závod bude v priestoroch trenčianskej firmy 
alebo v priemyselnom parku. Predpokladaný objem investície 
však nekonkretizovali. Podľa primátora mesta Trenčín Ing. 
Branislava Cellera, však nová firma bude mať vplyv aj na 

Prijatie zástupcov koncernu „Vinci“ primátorom mesta Trenčín Ing. B. Cellerom 
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zamestnanosť, pričom ešte v polroku 2005 by mala prijať 20 
ľudí. 

Trenčianske noviny 14.02.2005  
Info Trenčín 24.02.2005 
 

Dňa 9. februára 2005 navštívil 
mesto Trenčín Jeho Excelencia 
mimoriadny a splnomocnený veľ-
vyslanec Bulharskej republiky J. 
Golev. Pri tejto príleţitosti ho 
prijal primátor mesta Trenčín              
Ing. Branislav Celler, ktorý ho 
oboznámil s históriou a súčasnos-
ťou mesta Trenčín. Hosť ponúkol 
mestu Trenčín partnerstvo so 

zatiaľ nešpecifikovaným bulharským mestom. 
Info Trenčín 24.02.2005  
Pomocná evidencia 70/1/05 
 
Aký iný by mohol byť rotariánsky ples, ak nie benefičný. 

Ten tohtoročný sa konal v sobotu 12. februára 2005 a jeho 
výťaţok putoval na trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra. 
Sumou 10.000,- Sk trenčianski rotariáni podporili zahraničné 
výmenné pobyty študentov. Okrem benefície sa na tomto plese 
nezabudlo ani na zábavu. A tá vraj bola skvelá. Prispel k nej 
nielen spevák a moderátor Štefan Skrúcaný, ale i samotní 
plesajúci. Tradičnú voľbu „Mr. Valentín“, získal trenčiansky 
rodák MUDr. Peter Dubček.  

Trenčianske noviny 21.02.2005  
Pomocná evidencia 64/1/05 
 
Pracovné stretnutie veliteľa síl výcviku a podpory 

ozbrojených síl Slo-venskej republiky brigádneho generála 
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Ing. Jána Kačmara s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich 
v posádke Trenčín sa uskutočnilo 15. februára 2005 na pôde 
Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne. Účasť prijali duchovný Veliteľstva 
výcviku v Martine major František Počúrek, Ján Muráň 
z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, kapitán ICLic. Ján 
Minárik z Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Tren-
číne, rektor kaplnky svätej Anny v Trenčíne Ing. Pavol Ben-
ko, vojenský dekan Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky podplukovník Stanislav Rip-
ka a dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík. Cie-
ľom stretnutia bolo informovať predstaviteľov cirkví : 
� hlavných úlohách plnených vo výcvikovom roku 2004,  
� o úlohách na rok 

2005,  
� o postupe profesio-

nalizácie a reformy 
síl výcviku a pod-
pory podľa „Mo-
delu 2010“.  
Predstavitelia jed-

notlivých cirkví in-
formovali o ich 
oblasti moţnej spo-
lupráce s cieľom rozšíriť moţnosti duchovného vyţitia 
príslušníkov síl výcviku a podpory a koordinovať spoločné 
úsilie. Obidve strany konštatovali prospešnosť vzájomnej 
spolupráce a deklarovali snahu o uţšiu spoluprácu. 

Pomocná evidencia 68/2/05 
 
V dňoch 15. aţ 17. februára 2005 sa uskutočnilo v Kultúr-

nom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky veliteľské zhromaţdenie s hlavnými funkcionármi po-

duchovný Veliteľstva výcviku v Martine major František Počúrek, Ján Muráň z Cirkvi 
adventistov siedmeho dňa, kapitán ICLic. Ján Minárik z Nemocnice pre obvinených 
a odsúdených v Trenčíne, generál J. Kačmar, rektor kaplnky svätej Anny v Trenčíne 
Ing. Pavol Benko, vojenský dekan Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl 
SR podplukovník Stanislav Ripka a dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík 
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zemných síl Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky. 
Ako pri otvorení dvoj-
dňového stretnutia zdôraz-
nil veliteľ pozemných síl 
brigádny generál Ing. Mi-
lan Maxim, sústredili sa 
na vyhodnotenie úloh pl-
nených v minulom výcvi-
kovom roku a na vytvá-

ranie podmienok pre úspešné splnenie úloh roku 2005 v 
pozemných silách. Zároveň sa účastníci zhromaţdenia 
zoznámili s aktualizovaným dokumentom pod názvom 
„Dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany Slovenskej 
republiky s výhľadom do roku 2015“. Súčasťou programu bolo 
aj rozoberanie nedostat-
kov a problémov, ktoré 
sa vyskytli v poslednom 
roku. V úvodný deň 
veliteľského zhromaţde-
nia sa zúčastnil aj ná-
čelník Generálneho štábu 
Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky gene-
rálmajor Ing. Ľubomír 
Bulík. V svojom príhovore charakterizoval priority v ozbro-
jených silách, medzi ktoré patria profesionalizácia, scivil-
ňovanie sluţieb, skvalitnenie personálneho manaţmentu pros-
tredníctvom stabilizácie kádrov, skvalitnenie plánovania, 
výcvik podľa nového systému, zabezpečenie misií a deklaro-
vanie pripravenosti práporu okamţitej reakcie v Martine. V 
úvodnej časti zhromaţdenia sa zúčastnil aj primátor Trenčína 
Ing. Branislav Celler. Ďalšie dva dni veliteľské zhromaţdenie 
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pokračovalo odbornými zhromaţdeniami po jednotlivých 
vojenských odbornostiach. 

Trenčianske noviny 21.02.2005  
Pomocná evidencia 67/1/05 
 
Dňa 22. februára 2005 sa uskutočnila tlačová beseda 

primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, na ktorej 
prijali pozvanie prednostka Mestského úradu v Trenčíne 
JUDr. Iveta Orgoníková a náčelník Mestskej polície 
v Trenčíne Mgr. František Orságh. V jej úvode primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler informoval o prezentácii 
mesta Trenčín v tlačovom stredisku „Incheba“ v Bratislave 

počas summi-
tu prezidenta 
USA Georga 
W. Buscha 

a prezidenta 
Ruskej federá-
cie Vladimíra 
Putina, keď 
vyuţilo príle-
ţitosť prezen-
tovať sa 

v tomto priestore s Magistrátom mesta Bratislava a mestom 
Piešťany na ploche 8 m2 s dobre viditeľným umiestnením na 
galérii uprostred rozhlasových stanovíšť akreditovaných 
rádiových staníc. Expozícia výstavného priestoru bola 
realizovaná podľa projektu arch. Mariána Strieţenca a zaujať 
by mala veľkoplošnými bannermi fotografií Trenčianskeho 
hradu a hudobného festivalu „Pohoda“. Mesto Trenčín inves-
tovalo do realizácie projektu cca 90 tisíc Sk. Počas celého 
summitu činnosť expozície budú zabezpečovať kontakt s akre-
ditovanými zahraničnými ţurnalistami vedúca útvaru marke-

zľava Mgr. F. Orságh, Ing. B. Celler, JUDr. I. Orgoníková 
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tingu a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta 
Kaščáková a vedúca Kultúrno-informačného centra v Trenčíne 
Mgr. Katarína Martinková. Pre zahraničných záujemcov 

pripravil informácie o meste Trenčín 
v anglickom jazyku na internetovej stránke 
pod špeciálne pripravenou ikonou „Trencin 
for summit“ ako aj dostatočné mnoţstvo 
cudzojazyčných informačných materiálov 
o meste Trenčín. Návštevníkom, ktorí 
navštívia expozíciu mesta Trenčín budú 
ponúkané trenčianske medovníky, mine-

rálny voda „Matúšov prameň“ a biele vínko z Čachtíc. Zlatým 
klincom prezentácie mesta Trenčín by mala byť prítomnosť 
Matúša Čáka, ktorého v historickom kostýme by mal hrať 
Radoslav Bátora. Prednostka Mestského úradu v Trenčíne 
JUDr. Iveta Orgoníková informovala o zmene Štatútu mesta 
Trenčín na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. febru-
ára 2005, ktorý bol naposledy 
novelizovaný 18. decembra 
2003. Túto novelu vyvolali 
zmeny v zákone o obecnom 
zriadení a súvisiacich zákonov 
v priebehu roka 2004. Návrh 
štatútu po novom  upravuje : 
- postavenie hlavného kon-

trolóra, ktorým sa zvýrazňuje jeho nezávislosť, predpo-
klady na výkon funkcie, plat, rozsah kontrolnej činnosti 

- a umoţňuje zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý bude 
namiesto súčasného oddelenia hlavného kontrolóra 
zabezpečovať odborné, administratívne a organizačné veci 
súvisiace s plnením jeho úloh. 

JUDr. Iveta Orgoníková 

maketa expozície v Bratislave na summite Busch- Putin 
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     Návrh štatútu po novom určuje, kedy musí mestské 
zastupiteľstvo vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta, tzv. miest-
ne referendum v prípade :  
-   zlúčenia, rozdelenia alebo zrušenia mesta;  
-  petície skupiny obyvateľov mesta, ktorú podpísalo aspoň 30 % 
oprávnených voličov; 
- ak o odvolanie primátora hrubo alebo opakovane zanedbá-

vajúceho povinnosti, porušujúceho Ústavu Slovenskej repu-
bliky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy poţiada petíciou aspoň 30 % oprávnených 
voličov. 

          Mestské zastupiteľstvo môţe, ale nemusí vyhlásiť miestne 
referendum hlasovaním aj pred rozhodnutím o ďalších dôleţitých 
veciach samosprávy. 
          V návrhu štatútu je aj kodifikácia nového symbolu mesta 
Trenčín – znelky. Ak ho poslanci schvália, znelku mesta Trenčín 
bude tvoriť skladba, ktorú skomponoval hudobný skladateľ Gejza 
Príbela v roku 1978 na počesť 1800. výročia vzniku rímskeho 
nápisu na Trenčianskej hradnej skale. Pouţívala by sa napr. pri 
mestských oslavách, slávnostných zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva, pri prijímaní významných osôb na pôde mesta a 
pod. 

V ďalšom informovala prednostka Mestského úradu v Trenčíne 
JUDr. Iveta Orgoníková o novej organizačnej štruktúre Mestského 
úradu v Trenčíne. Samospráva sa za roky svojho pôsobenia od 
roku 1990 zmenila, hlavne svojimi kompetenciami a úlohami, 
ktoré musí vykonávať. S novými povinnosťami samosprávy sa 
prenáša aj zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré vykonáva a 
nevystačí uţ s prístupom, aký bol v minulosti. Preto sa mesto 
Trenčín rozhodlo prehodnotiť všetky procesy, ktoré vykonáva.  
Pri prehodnocovaní sa vychádzalo z dvoch základných princípov : 
- zameranie na priblíţenie sa k občanovi 
- a zabezpečenie prevádzkovej dokonalosti. 
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        Prvým krokom bolo vytvorenie Klientského centra. Druhým 
krokom je návrh optimalizácie pracovných procesov tak, aby 
boli efektívne, s minimálnymi nákladmi. Základnou zmenou je 
zníţenie počtu úrovní riadenia z troch na dva, čo umoţní rýchlejšie 
a kvalitnejšie prenášanie poţiadaviek občanov a umoţní väčšiu 
zainteresovanosť referentov na výsledkoch ich práce a väčšiu 
zodpovednosť za vlastné výkony. Z hľadiska organizačného je 
návrh na vznik 9 útvarov : 
- Stratégie a architektúry – ktorý by zabezpečovalo 

územnotechnické informácie - UPN, záväzné stanoviská k 
investičnej činnosti v meste, strategické smerovanie mesta, 
akčné plány.  

- Marketingu -  na zabezpečenie marketingu mesta, zastrešenie 
cestovného ruchu a propagácie mesta. 

- Kultúry – jeho podstatnou úlohou by bola príprava podkladov 
na poskytovanie dotácií, grantov, festivalové a kultúrne 
podujatia mesta, koordinácia činnosti kultúrnych stredísk, kina 
Metro, mestskej galérie, občianskych obradov.  

- Právny a matriky- viedol by agendu mestského zastupiteľstva, 
mestskej rady, evidenciu obyvateľov, vydávanie všeobecne 
záväzných nariadení a ostatných interných noriem mesta, 
evidenciu zmlúv, matričnú agendu, osvedčovanie listín a 
overovanie podpisov. 

- Majetku mesta – zastrešil by majetok mesta hnuteľný aj 
nehnuteľný a nakladanie s ním, t.j. evidenciu, správu 
a inventarizáciu.  

- Ekonomický – s hlavnými úlohami vedenie účtovníctva, 
spracovávanie faktúr, rozpočet, daňové záleţitosti.  

- Interných sluţieb – t.j. obsluţných činností - telefóny, 
autoprevádzka, podateľňa, registratúrne stredisko, informačné 
technológie, správu energií, kontrolu vykonávania technických 
sluţieb mesta. 
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- Školstva a sociálnych vecí – zabezpečujúceho originálne 
kompetencie a prenesený výkon štátnej správy v oblasti 
školstva, kompetencie v oblasti sociálnych vecí a výkon 
zriaďovateľskej funkcie k organizáciám mesta v tejto oblasti.  

- Ţivotného prostredia a dopravy – odpadové hospodárstvo, 
vodné hospodárstvo, zeleň, ovzdušie, chov zvierat, doprava, 
príprava investícií mesta. 

Vnútorné členenie útvarov je navrhnuté nasledovne :  
- Vedúci útvaru – zodpovedá za dosahovanie stanovených 

cieľov, kvalitu a efektivitu daných úloh a ich výsledných 
produktov, monitorovanie, auditovanie a systematické 
zlepšovanie procesov; 

- Špecialista - okrem výkonu zverenej agendy odborne zastrešuje 
problematiku príslušnej oblasti, je disciplinárne podriadený 
vedúcemu útvaru a odborne nadriadený referentom; 

- Referent – zodpovedá za kvalitný výkon zverenej agendy, je 
disciplinárne podriadený vedúcemu útvaru a odborne 
podriadený príslušnému špecialistovi. 

          Kaţdý útvar bude mať spracovaný vlastnú smernicu s 
popisom všetky činností, ktorá bude  podkladom pre pracovnú 
náplň jednotlivých zamestnancov. 
          Ak návrh schvália poslanci mestského zastupiteľstva na 
svojom zasadnutí dňa 24. februára 2005, tak tento nadobudne 
platnosť dňom 1. marca 2005. 
          Špecifické postavenie v štruktúre mesta Trenčín má 
spoločný obecný úrad, ktorý vznikol k 1. februáru 2003 zmluvou 
medzi Mestom Trenčín a 31 obcami bývalého okresu Trenčín na 
plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy. V 
súčasnej dobe spoločný obecný úrad vykonáva činnosti pre 27 ob-
cí a mesto Trenčín v oblasti stavebného poriadku. 
      Na čele mestského úradu zostáva prednosta, ktorého 
vymenováva a odvoláva primátor mesta po prerokovaní s Radou 
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starostov. Prednosta, aj zamestnanci pracujúci v spoločnom 
obecnom úrade  sú zamestnancami  mesta.  Náčelník Mestskej 

 polície v Trenčín Mgr. František Orságh 
informoval o návrhu novely Všeobecne 
záväzného nariadenia č.2/2001 o Mestskej 
polícii v Trenčíne, ktorá sa dotýka zmeny 
zásad pre vystrojovanie príslušníkov Mest-
skej polície v Trenčíne. Novela naväzuje na 
povinnosť jednotného ošatenia príslušníkov 

mestských polícií 
v Slovenskej republi-
ke. Nové uniformy by 
si malo obliecť  deväť 
nových mestských po-
licajtov, ktorí v mesia-
ci februári 2005 po 
úspešnom absolvovaní 
výberového konania, 
boli prijatí do sluţob-
ného pomeru a po zís-
kaní odbornej spôsobilosti ich od 1. júna 2005 uvidíme 

v našich uliciach. Novými posilami 
dosiahla Mestská polícia v Tren-
číne celkový počet 59 uniformo-
vaných príslušníkov, čím sa dosia-
hol optimálny stav mestských poli-
cajtov podľa bezpečnostnej doktrí-
ny v Slovenskej republiky, aby na 
jedného policajta pripadlo tisíc 
obyvateľov. Náklady na výstroj 
jedného policajta predstavujú 7.530 
Sk (nohavice letné a zimné, bunda 

jarná a zimná, bri-gadírka, kravata, zimné spodná bielizeň). 

Mgr. František Orságh 

Mgr. František Orságh popisuje výstroj mestských policajtov 

Mgr. František Orságh popisuje výstroj mestských 
policajtov 
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Košele a obuv sa do týchto nákladov nepočítajú, pretoţe sú 
kaţdoročne obmieňané.          

Pomocná evidencia 49/1/05, 54/1/05, 61/1/05, 62/1/05 
 
Dňa 22. februára 2005 sa uskutočnilo zasadnutie zastu-

piteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem iného 
bolo schválené Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2005 
o podmienkach registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu 
pomoc a o poskytovaní finančného príspevku pre tieto subjek-
ty z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle  
§ 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy je moţné právnickej a fyzickej osobe 
poskytovať dotáciu za podmienok ustanovených práve všeo-
becne záväzným nariadením vyššieho územného celku. Podľa 
„§ 86 zákona č. 195/1998 Z.z.  v znení neskorších predpisov 
vyšší územný celok poskytuje finančný príspevok subjektu, 
ktorý poskytuje sociálnu pomoc vo výške určenej podľa 
prílohy č. 14 uvedeného zákona. Z dôvodu potreby poskytnúť 
finančné príspevky subjektom, ktoré poskytujú sociálnu 
pomoc na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, nárastu 
ţiadateľov o registráciu sociálnej sluţba a následne zvýšených 
poţiadaviek na poskytnutie finančného príspevku bolo 
potrebné schváliť spomínané všeobecne záväzné nariadenie. 
Toto obsahuje kritériá na poskytnutie finančného príspevku a 
určuje poţiadavky na nových ţiadateľov na registráciu. Cesty 
druhej a tretej triedy spolu s príslušným infraštruktúrnym 
majetkom, ktorý im náleţí, a ktorý bol prevedený z majetku 
štátu do majetku  Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 
2004 sú v zlom technickom stave, preto je nutná ich postupná 
oprava. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
preto schválilo menovitý zoznam opráv ciest druhej a tretej 
triedy dodávateľským spôsobom, ktorý bude v roku 2005 
realizovaný z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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z beţných výdavkov vo finančnom objeme 122.100.000 Sk 
a rekonštrukcie mostov v katastrálnom území obcí Lednické 
Rovne a Koš vo finančnom objeme 39.889.000,- Sk. Tren-
čiansky samosprávny kraj ako vlastník pozemných komu-
nikácií je povinný zo zákona udrţiavať spravované komu-
nikácie v stave zodpovedajúcom účelu, na ktoré boli určené. 
Na záver rokovania zastupiteľstva bol menovaný do funkcie 
riaditeľa Domova dôchodcov  Kostolná – Záriečie  Jaroslav 
Peter.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 52/1/05 
 
Udalosťou roka bolo stretnutie prezidentov USA Georga 

W. Buscha a prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina 
v Bratislave 

v dňoch 24. a 25. 
februára 2005. 
Pri tejto príleţi-
tosti v tlačovom 
stredisku „Inche-
ba“ v Bratislave 
počas summitu 
prezidentov mes-
to Trenčín vyu-
ţilo príleţitosť 
prezentovať sa 
v tomto priestore 

s Magistrátom mesta Bratislava a mestom Piešťany na ploche  
8 m2 s dobre viditeľným umiestnením na galérii uprostred 
rozhlasových stanovíšť akreditovaných rádiových staníc. Ne-
byť zaujímavého rozhovoru s talianskymi rozhlasovými spra-
vodajcami, ktorí sa ţivo zaujímali o mesto Trenčín, zdalo by 
sa, ţe účasť na tomto summite bola zbytočná. Oţivením 

riaditeľ regionálneho zastúpenia Ústrednej štátnej tlačovej agentúry Ruskej federácie ITAR – 
TASS v Prahe Igor Šamšin s mečom Matúša Čáka 
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expozície mesta Trenčín bol výrečne anglicky hovoriaci Matúš 
Čák, ktorý nalieval medovinu a rozdával darčeky mesta. 
V presscentre Incheby bolo rozdaných novinárom tisíc 
reklamných pier s nápisom 
www.trencin.Sk a pribliţne rov-
naké mnoţstvo  propagačných 
materiálov v anglickom a ne-
meckom jazyku. Vďaka tren-
čianskej iniciatíve získal zahra-
ničný korešpodent talianskeho 
rozhlasu RAI Leopoldo, Inno-
centi exkluzívny rozhovor s mi-
nistrom obrany Slovenskej republiky Ing. Jurajom Liškom. 
Tento Talian bol po prvýkrát na Slovensku a bol prekvapený 
našou krajinou, lebo mal o nej veľmi málo informácií o jej 
ceste vývoja po roku 1989. Potvrdil, ţe na zviditeľnenie 
Slovenska určite prispel summit oboch prezidentov. 

Info Trenčín 10.03.2005  
Pomocná evidencia 96/1/05 
 
Dňa 23. februára 2005 na tlačovej besede Ľudovej strany 

Hnutia za demokratické Slovensko vyhlásil jeho predseda 
JUDr. Vladimír Mečiar kandidáta na funkciu predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka. 
O kandidátovi povedal, ţe „niet pochýb o jeho odborných 
ľudských kvalitách ani o jeho riadiacich schopnostiach.“ Jeho 
kandidatúru musí ešte potvrdiť májový krajský snem Ľudovej 
strany Hnutia za demokratické Slovensko. 

Trenčianske noviny 28.02.2005  
Pomocná evidencia 84/1/05 
 
Dňa 24. februára 2005 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne za účasti 22 poslancov, ktoré otvoril 

Leopoldo, Innocenti 
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a viedol primá-
tor mesta Tren-
čín Ing. Brani-
slav Celler. Eš-
te pred schvále-
ním programu 
jeho rokovania 
bol predloţený 
návrh poslan-
com Ľubomí-

rom Dobiášom, aby interpelácia poslancov bola posunutá na 
záver rokovania mestského zastupiteľstva,  s čím poslanec Ján 
Babič nesúhlasil. Pri hlasovaní poslanci návrh poslanca Ľubo-
míra Dobiáša schválili. Poslankyňa Mgr. Anna Plánková pri-
hlásila do programu rokovania mestského zastupiteľstva ďalší 
bod programu, ktorým bol návrh na zrušenie samostatného 
právneho subjektu Školského klubu Sedmička a jeho prira-
denie k Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica. Schválením 
tohto doplňujúceho bodu poslancami sa ustálil program 17 
bodov rokovania mestského zastupiteľstva. 

Po týchto nutných organizačných 
postupoch so štyrmi informačnými 
správami vystúpil hlavný kontrolór 
mesta Trenčín Ing. Martin Bičan. 
- Pri informatívnej správe o plnení 

uznesení Mestského zstupiteľstva 
v Trenčíne konštatoval, ţe k dneš-

nému zasadnutiu nebolo splatné ţiadne ukladacie uzne-
senie. Okrem toho sa kontrolovalo dodrţiavanie postupu pri 
oprave chýb, ktoré sa vyskytli v uzneseniach mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva za obdobie polroka 2004. 
V tomto kontrolovanom období bolo realizovaných 10 opráv 
mestského zastupiteľstva, pri ktorých nebolo zistené poruše-

Ing. Martin Bičan 
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nie Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady 
a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne ako aj príkazu 
prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 11/2001 k tej istej 
veci. 

- Pri informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Trenčín za rok druhý polrok 
2004 konštatoval, ţe uskutočnil sedem kontrol zameraných :  
1. na kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami mesta 

Trenčín na vybranej investičnej   akcie;  
2. na kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených pri kontrolách v Mestskom 
hospodárstve Trenčín, na Mestskom úrade Trenčín, 
v Sociálnych sluţbách Trenčín za obdobie rokov 2001 aţ 
2004,  

3. priebeţná finančná kontrola pri poskytovaní finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta Trenčín, kontrola 
dodrţiavania postupu pri oprave chýb v uzneseniach 
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
kontrola plnenia uznesení Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Trenčín. 

Okrem toho hlavný kontrolór dával svoje stanoviská k ná-
vrhom a zmenám rozpočtu a k návrhom všeobecne záväz-
ných nariadení. 

- Pri informatívnej správe o stave vybavovaní sťaţností 
a petícií občanov za rok 2004 konštatoval, ţe bolo zaevi-
dovaných celkom 32 sťaţností (nárast o 3) a 10 petícií (ná-
rast o 2). Z počtu podaných ţiadostí bola jedna ţiadosť 
odstúpená Školskému inšpekčnému centru ako vecne 
a miestne príslušnému orgánu a šesť ţiadosť nebolo vyhod-
notených. Zo zostávajúcich vybavených 25 sťaţností bolo 8 
opodstatnených a 17 neopodstatnených. Opodstatnené sťaţ-
nosti svojím obsahom upozorňovali na vlhnutie stien v ná-
jomnom byte, na vylepovanie plagátov na neurčených 
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miestach, znečisťovanie chodníka a komunikácie stavebnou 
firmou, neplnenie povinnosti vývozu komunálneho odpadu, 
porušovanie záverečnej doby pohostinstva, nesprávne 
uţívanie nájomných bytov nájomcami. Z počtu podaných 
petícií v roku 2004 bolo šiestim petíciam vyhovené a štyrom 
nie. 

- Poslednou predkladanou správou bol návrh kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2005. 

K predkladaným správam hlavného 
kontrolóra mesta Trenčín neboli zo 
strany poslancov vznesené ţiadne 
pripomienky, a preto boli aj nimi 
schválené. 

V bode majetkové prevody 
predloţil poslanec Ing. Ján Krát-
ky na prerokovanie 28 návrhov na 

majetkové prevody, z ktorých bolo 27 návrhov schválených 
a jeden návrh pre nezloţenú finančnú zábezpeku bol stiahnutý 
z rokovania. 

Prednostka Mestského úradu v Trenčíne JUDr. Iveta 
Orgoníková predloţila zasadnutiu mestského zastupiteľstva 
dva jeho najvýznamnejšie body jeho rokovania. V prvom 
prípade išlo o návrh novely „Štatútu mesta Trenčín“, ktorú 
podmienili viaceré novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a odpo-
ručenie komisie kultúry, cestov-
ného ruchu a cirkví Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne k dote-
rajším trom symbolom kodifiko-
vať aj znelku mesta. Tú si poslan-
ci aj vypočuli. Je od hudobného 
skladateľa Gejzu Príbelu, skom-
ponovanej v roku 1979 pri príle-

Ing. Ján Krátky 

JUDr. Iveta Orgoníková 
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ţitosti osláv 1800. výročia rímskeho nápisu na hradnej skale. 
V druhom prípade bol predloţený návrh nového „Organizač-
ného poriadku Mestského úradu v Trenčíne“. Pri prehod-
nocovaní pôvodného organizačného poriadku sa vychádzalo 
z dvoch základných princípov, aby sa mestský úrad priblíţil 
k občanovi, teda bol pre neho a súčasne bola zabezpečená jeho 
prevádzková dokonalosť. Na realizáciu týchto princípov 
prvým krokom bolo vytvorenie „Klientskeho centra“ od 1. 
mája 2004 a jeho doterajšie výsledky potvrdzujú správnosť 
tohto kroku. Druhým krokom, rozumej novým organizačným 
poriadkom, sa sleduje návrh optimalizácie  pracovných 

procesov za cieľom efektívnosti a minimálnych nákladov. 
Jeho základnou navrhovanou zmenou je zníţenie počtu 
úrovní riadenia z troch na dva, čo by malo umoţniť 
rýchlejšie a kvalitnejšie prenášanie poţiadaviek občanov 
a zvýšiť vlastnú zodpovednosť referentov za vlastnú prácu. Z 
hľadiska štruktúry organizácie vzniká 9 útvarov – stratégie 
a architektúry, marketingu, kultúry, právny a matriky, majetku 
mesta, ekonomický, interných sluţieb, školstva a sociálnych 
vecí, ţivotného prostredia a dopravy. V diskusii bola 

Figuríny s novými uniformami Mestskej polície v Trenčíne 
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poslankyňou Löbbovou vznesená poţiadavka na vznik  
samostatného útvaru sociálnych vecí, avšak pri hlasovaní 
poslanci schválili pôvodných navrhovaných deväť útvarov.  

Z ďalších bodov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 
zaujala novelizácia Všeobecne záväzného č. 2/2001 
o Mestskej polícii v Trenčíne, ktorej návrh predloţil náčelník 
Mestskej polície v Trenčín Mgr. František Orságh 
dotýkajúca sa zmeny zásad pre vystrojovanie príslušníkov 
Mestskej polície v Trenčíne. Novela všeobecne záväzného 
nariadenia týmto naväzovala na povinnosť jednotného 
ošatenia príslušníkov mestských polícií v Slovenskej 
republike. Nové uniformy by si malo obliecť  deväť nových 
mestských policajtov, ktorí v mesiaci februári 2005 po 
úspešnom absolvovaní výberového konania, boli prijatí do 
sluţobného pomeru a po získaní odbornej spôsobilosti ich od 
1. júna 2005 uvidíme v našich uliciach. Novými posilami 
dosiahla Mestská polícia v Trenčíne celkový počet 59 
uniformovaných príslušníkov, čím sa dosiahol optimálny stav 
mestských policajtov podľa bezpečnostnej doktríny 
v Slovenskej republiky, aby na jedného policajta pripadlo tisíc 
obyvateľov. Poslanci predmetný návrh schválili. 

Na záver zasadnutia poslanci mestského zastupiteľstva : 
- vzali na vedomie ukončenie členstva v komisii kultúry, 

cestovného ruchu a cirkví Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne Ing. Pavla Kašubu, zdôvodnenú jeho časovým 
zaneprázdnením a schválili za člena náhradníka  Mgr. 
Danielu Škulecovú; 

- schválili zrušenie MŠ Trenčín, Hanzlíkovská ulica 
a Školskú jedáleň pri Materskej škole Trenčín, 
Hanzlíkovská ulica ku dňu 31. januáru 2005 po kladnom 
rozhodnutí Ministerstvom školstva Slovenskej republiky;  

- schválili zrušenie samostatného právneho subjektu 
Školský klub Sedmička na Trenčín, Gagarinova ulica 
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a jeho začlenenie do Základnej školy Trenčín, Hodţova 
ulica ku dňu 28. februára 2005 po kladnom rozhodnutí 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky;  

- a v interpelácii vystúpil len poslanec MUDr. Sámel, ktorý 
vzniesol dve poţiadavky na riešenie : 
1. Na Soblahovskej ulici v Trenčíne po odstránení 

retardérov  nerešpektujú vodiči motorových vozidiel 
povolenú rýchlosť 60 km/hod., preto navrhuje zníţiť 
rýchlosť na 40 km/hod.;  

2. Pre návštevníkov mesta Trenčín, ktorí prichádzajú 
sluţobne alebo za turistikou, často po odstavení 
motorového vozidla na parkoviskách sú bezradní, 
ktorým smerom sa pobrať. Preto navrhuje vybudovať 
na veľkých parkoviskách veľké informačné tabule 
s mapou Trenčína, na ktorých budú vyznačené 
významné inštitúcie (školy, úrady, historické objekty  
a podobne) mesta Trenčín.  

Trenčianske noviny 28.02.2005  
Pomocná evidencia 51/1/05, 83/1/05 
 
Dňa 1. marca 2005 sa uskutočnilo slávnostné valné 

zhromaţdenie slovensko-českého zdruţenia „Región Biele 
Karpaty“ v Nemšovej, na ktorom sa 
bilancovala jeho päťročná činnosť v cez-
hraničnej spolupráci. Prítomných privítal 
predseda zdruţenia a primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler. Po úvod-
ných príhovoroch dr. Oľgy Marhulí-
kovej z Ministerstva Slovenskej repu-
bliky a Mgr. Róberta Galka z Trenčian-
skeho samosprávneho kraja členovia 

zdruţenia schválili program svojho zasadnutia. Rokovanie 
zdruţenia pozdravil aj starosta Zlína Mgr. Tomáš Úlehla. 

Ing. Branislav Celler 
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Správu o činnosti za uplynulé obdobie roka 2004 predniesol 
Ing. Branislav Celler. Spomenul, ţe činnosť zdruţenia Región 
Biele Karpaty bola v roku 2004 zameraná na postupné plnenie 
opatrení schvále-
ných priorít Spo-
ločného programo-
vého dokumentu 
cezhraničnej spo-
lupráce Euroregió-
nu Bíle-Biele Kar-
paty na roky 2002 
aţ 2006 prostred-
níctvom projek-
tov,  rozvojom 
spolupráce sociál-
nych partnerov a spoluprácou na národnej a medzinárodnej 
úrovni. Za obdobie piatich rokov získalo zdruţenie „Región 
Biele Karpaty“ 7,6 milióna Sk z rôznych grantových zdrojov, 
ktorými sa riešilo 19 projektov na informačné, servisné, 
vzdelávacie, analytické a rozvojové štúdie a cezhraničné 
podujatia. Činnosť sa sústredila na plnenie štyroch základných 
cieľov : 
1. Plnenie priorít a opatrení Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty 

plnením rozpracovaných projektov z roku 2003 a aktuálny-
mi projektami zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
prostredníctvom „Spera“ z Ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja Slovenskej republiky; 
- príprava implementácie komunitnej iniciatívy „Interreg 

3.a“ v Euroregióne Bíle-Biele Karpaty poskytovaním 
poradenstva a konzultácií záujemcom o projekty z pro-
gramu „Interreg 3.a“; 

- posilnenie líderských schopností ţien z prihraničných 
vidieckych komunít Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty 

predsedníctvo zdruţenia Regiónu Biele Karpaty 
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posilnením kaţdodenných zručností ţien vo vedúcich 
funkciách na vidieku a skvalitniť rovnosť príleţitostí;  

- Vitrum pro futurum – euroregión skla s rozvoj 
zamestnanosti v sklárstve a budovanie konkurencie 
schopného sklárskeho remesla po vstupe do Európskej 
únie; 

- predprojektová štúdia osadenia infraštruktúrnych prvkov 
na značených cyklotrasách; predprojektová štúdia 
infraštruktúry ciest kultúrnym dedičstvom na území 
Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty; 

2. Príprava Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty 
- pracovné stretnutia, okrúhle stoly a spoluúčasť na 

aktivitách partnerov k dlhodobému posilňovaniu 

spolupráce sociálnych partnerov na území Regiónu Biele 
Karpaty a Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty; 

- príprava schválených projektov cezhraničnými odbornými 
kolektívmi z oblasti dobudovania cyklotrás, informačného 

pohľad miestnosti rokovania zdruţenia Región Biele Karpaty 
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a propagačného systému, programov v oblasti cestovného 
ruchu; 

- realizácia investičného zámeru vyţitia biomasy; 
3. Skvalitnenie informovanosti členov a sociálnych partnerov 

Regiónu Biele Karpaty po vstupe Slovenskej republiky do 
Európskej únie; 
- činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky 

kraj; 
- poradenstvo a pomoc pri projektoch z Fondu mikro-

projektov; 
4. Prehlbovanie spolupráce s euroregionálnymi zdruţenia, 

relevantnými národnými inštitúciami a zahraničnými part-
nermi; 
Po prednesení návrhu plánu činnosti a rozpočtu Regiónu 

Biele Karpaty sa uskutočnili voľby do jeho orgánov. Do čela 
sedemčlennej správnej rady bol opäť zvolený primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler a do čela trojčlennej dozornej 
rady Dr. Stanislav Miko z Akadémie vzdelávania Povaţská 
Bystrica. Záver rokovania patril schváleniu uzneseniu.  

Pomocná evidencia 55/1/05, 80/1/05, 91/1/05, 92/1/05 
 
Dňa 2. marca 2005 viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton 

Boc odovzdal do prevádzky novú práčovňu v objekte 
Sociálnych sluţieb mesta Trenčín 
za účasti predsedkyne komisie pre 
zdravotníctvo a sociálnych vecí 
Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne Gabriely Hubínskej, dlho-
dobo uvoľneného poslanca Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne na 
výkon funkcie Branislava Zu-
bričaňáka a vedúceho odboru 

školstva, zdravotníctva sociálnych vecí Mestského úradu 
pani Kopecká obsluhuje 4 práčky, 4 sušičky a mangel 
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v Trenčíne Mgr. Jozefa Baláţa. Po prehliadke nového 
zariadenia riaditeľka Sociálnych sluţieb mesta Trenčín JUDr. 
Alena Fischerová konštatovala, ţe rekonštrukciou pôvodných 
priestorov v suteréne na práčovňu sledovala odstránenie 
priestorovo nevyhovujúcich 
malých práčovní na jednotli-
vých poschodiach, ktoré okrem 
toho boli nevyhovujúce aj 
z hľadiska vetrateľnosti a elek-
trickej inštalácie. Zrejme táto 
novota ovplyvní zníţenie od-
beru elektrickej energie, vody 
a zníţenie nákladov na pracích 
prostriedkoch. Dnes v novom 
priestore práčovne, ktorú obsluhuje jedna pracovníčka, sú pre 
pranie k dispozícii štyri automatické práčky, štyri sušičky, 
jeden mangel, tri namáčacie kade a odkladacie police na suché 
prádlo. Finančne na rekonštrukciu prispelo mesto Trenčín 
sumu 200 tisíc Sk a práce vykonávalo viacero dodávateľských 
organizácií.  

Vlastné poznámky 
 
V stredu 2. marca sa v Trenčíne uskutočnilo pracovné 

stretnutie vedúcich odborov zdravotníctva a lekárov 
samosprávnych krajov z vyšších územných celkov z celého 
Slovenska. Rokovanie otvorila a viedla vedúca odboru 
zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samo-
správneho kraja Mgr. Elena Štefíková, ktorá medzi prítom-
nými privítala štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky MUDr. Petra Ottingera, predsedu 
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo 
doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. a ďalších odborníkov 
z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  

Ing. Anton Boc si prezerá novú sušičku 
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Účastníkov stretnutia privítal predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Vyjadril pote-
šenie, ţe sa stretli na takomto fóre, aby spoločne riešili zloţitú 
a citlivú problematiku zdravotníctva a vyjadril presvedčenie, 
ţe dospejú k záverom, ktoré ich opäť posunú o krok dopredu. 
Implementáciou siedmich reformných zákonov bude 
poznačený celý rok 2005. Neľahkou úlohou je zabezpečenie 
plynulého a bezpečného prechodu zdravotníctva do nového 
systému. Občan by mal pocítiť  kvalitu vzťahu medzi nim a 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo najskôr a len v 
pozitívnom smere. Účastníci stretnutia hovorili aj o aplikácii 
zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej sta-
rostlivosti, zdravotných pracovníkoch, stavovských organizá-
ciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov pri vydávaní povolení na prevádzkovanie neštátnych 
zdravotníckych zariadení. Jednou z nosných tém rokovania 
bolo zabezpečenie záchrannej zdravotnej sluţby a liečebnej 
starostlivosti lekárskej sluţby prvej pomoci. Kaţdý posky-
tovateľ tejto sluţby bude musieť prejsť výberovým konaním 
na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS. 
Kľúčovými určite zostanú súčasné záchranné zdravotné 
sluţby. Treba však riešiť otázku neobsadených staníc. Prechod 
však musí byť plynulý, aby občanom bola vţdy a bez 
problémov poskytnutá prvá pomoc. Na vyhodnotenie 
výberového konania zriaďuje ministerstvo zdravotníctva 
komisiu. Účastníci rokovania v závere rokovania vyjadrili 
ţiadosť spolurozhodovať pri výbere poskytovateľov sluţby v 
príslušnom samosprávnom kraji, nakoľko oni nesú konečnú 
zodpovednosť za jej kvalitu. Bola otvorená tieţ otázka 
personálneho obsadenia záchranárskych  posádok a poukázali 
na potrebu zriadenia študijného odboru bakalár – záchranár. 
Vrchná riaditeľka právnej sekcie Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky JUDr. Hana Muráňová ich ubezpečila, 
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ţe poţiadavku budú akceptovať. Zároveň ich upozornila, ţe na 
webovej stránke Ministerstva zdravotníctva budú do konca 
týţdňa uverejnené všetky novelizované zákony, ku ktorým sa 
môţu vyjadriť a podať na základe aplikácie v praxi 
navrhované zmeny. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 4. marca 2005 usporiadala politická strana Slobodné 

fórum tlačovú besedu v rámci svojho pracovného výjazdu do 
Trenčianskeho kraja, na ktorej informovala jeho predsedníčka 
a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana 
Martináková o kampani, ktorou chce oslovovať Slobodné 
fórum voličov pod názvom „Rok komunikácie s verejnosťou“, 
pretoţe ich občania nepoznajú. Jej súčasťou je okrem 

rozhovorov aj bilbordová kampaň 
a chcú vydávať svoje noviny, 
v ktorých budú zverejňované 
stretnutia s občanmi počas celého 
roka 2005 v rôznych regiónoch 
Slovenska. V poslednom období 
dosť často navštívila Trenčiansky 
kraj i samotné mesto Trenčín v sú-
vislosti s poriadanými výstavami 
„Beauty Fórum 2005“ a „Trenčín 

mesto módy 2005“. Tento poslanecký výjazd je zameraný na 
otázky z oblasti školstva, zdravotníctva a sociálneho zabez-
pečenia po ich fiskálnej decentralizácii a prechode kompe-
tencií na samosprávy. Pravidelne popri rozhovoroch s občan-
mi majú prednášky spojené so stredoškolskými študentami, 
v ktorej dominuje otázka spoplatnenia vysokoškolského štúdia 
v súvislosti s návrhom nového vysokoškolského zákona. Na 
túto tému hovorila v tento deň na stretnutí so študentami 
Obchodnej akadémie v Trenčíne. Ako povedala Slobodné 

poslankyňa NR SR Zuzana Martináková  
Zuzana Martinková 
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fórum má veľmi kritický pohľad na obsah zákona, lebo okrem 
peňazí, nehovorí nič o skvalitnení vysokoškolského štúdia. 
Traja poslanci Slobodného fóra pracujú v sociálnej komisii 
Národnej rady, preto aj ich aktivity smerujú do tejto oblasti. 
Včera navštívila mesto Dubnicu nad Váhom, kde si prezrela 
priestory novej bezplatnej právnej poradne a debatovala 
s občanmi telesne postihnutými a dohodla sa s nimi, ako im 
pomôcť presadzovaní ich práv. Tieţ informovala o tom, ţe 
v Trenčíne v priebehu dvoch mesiacov bude zriadená ich 
politickou stranou ďalšia právna poradňa, ktorá bude fungovať 
ako verejno – prospešná stanica, poskytujúca všetkým 
občanom rady v oblasti právnej a sociálnych vecí. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 76/1/05 
 

V podvečer dňa                
4. marca 2005 uspo-
riadal Zväz hotelov 
a reštaurácií Sloven-
skej republiky v ho-
teli Tatra tlačovú 
besedu, aby členovia 
jeho predstavenstva 
a dozornej rady infor-

movali o výsledkoch súťaţe „Hotel a Reštaurácia roka 2004“ 
a o výsledkoch konferencie, ktorá sa zaoberala s prípravou 
a rozvojom cestovného ruchu v Slovenskej republike. Tlačovú 
besedu otvorila a viedla prezidentka Zväzu hotelov a reštaurácií 
Slovenskej republiky Ing. Zuzana Šedivá. Vo svojom prího-
vore konštatovala, ţe dnešná konferencia sa zaoberala s výs-
ledkami tretieho roka súťaţe hotelov a reštaurácií, ktorá pre-
biehala v dvoch kategóriach. V prvej kategórii súťaţili ubyto-
vacie zariadenia - 11 hotelov so štyrmi hviezdičkami, 13 ho-

členovia predstavenstva Zväzu hotelov a reštaurácií SR 
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telov trojhviezdičkových, jeden hotel dvojhviezdičkový a                 
2 penzióny. V druhej kategórii súťaţili reštaurácie. Novinkou 
v tomto roku bolo, ţe hodnotenie členských zariadení bolo 
vykonané nezávislou poradenskou spoločnosťou „Hotel For 
You, s.r.o.“ formou Mystery Schoping. Mystery Schoping je 
mimoriadne efektívny nástroj kontroly a zdroj informácií  pre 
vedenie hodnoteného zariadenia. Klientovi poskytuje 
autentický pohľad na štruktúru poskytovaných sluţieb 
vypracovaných do najmenších detailov. Hodnotenie prebiehalo 
formou utajenej návštevy odborného hodnotiteľa v kaţdom 
súťaţiacom zariadení. Pri hodnotení sa sledoval interiér, 
činnosť recepcie, stav a čistoty izby a kúpelne, poskytovanie 
sluţieb a odporučenie, či sprostredkovanie programu, vybave-
nie hotela a obsluha reštaurácie. Kaţdý 
ukazovateľ kritérií sa bodovo hodnotil. 
Dôraz sa kládol na prístup personálu 
a starostlivosť o hosťa. Súťaţ sponzorsky 
podporili Philip Morris Slovakia s.r.o., 
Kofola, a.s. a American Express, s.r.o. 
Mediálnymi partnermi sú časopis 
Cestovateľ, HoReCa,  Gastro a týţdenník 
Profit. Na plese účastníkov konferencie 
boli vyhlásené výsledky súťaţe : 
Kategória Hotel***, Hotel**, Penzióny 
1. miesto - Wili Púchov 
2. miesto - Lux Banská Bystrica 
3. miesto - Dream Trnava 
Kategória Hotel**** 
1. miesto - Hubert Gerlachov 
2. miesto - Dukla Bratislava 
3. miesto - Tri studničky Demänovská Dolina 
Reštaurácia roka 2004 
1.  miesto - Francúzska reštaurácia hotela Devín Bratislava 

Ing. Zuzana Šedivá 
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2.  miesto - reštaurácia hotela Tatra Trenčín 
3.  miesto - reštaurácia hotela Dukla Bratislava  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 75/1/05 
 

Dňa 8. marca 2005 
navštívil a primátora mesta 
Trenčín Ing. Branislava 
Cellera mimoriadny a spl-
nomocnený veľvyslanec 
Poľskej republiky na Slo-
vensku Zenon Kosiniak-
Kamysz. V rozhovore 
s Ing. Branislavom Celle-
rom sa zaujímal sa o his-
tóriu i súčasnosť krajského 
mesta. Zaujali ho najmä 

slová štatutára o prostredí, ktoré mesto vytvára pre 
podnikateľov, ale najmä domácich i zahraničných investorov 
v pripravovanom priemyselnom parku Zámostie. Zenon 
Kosiniak-Kamysz otvoril v diskusii tému moţného 
premenovania Osvienčimskej ulice v Trenčíne. Primátor hosťa 
ubezpečil, ţe mesto Trenčín a jeho volení predstavitelia 
v tomto smere neiniciujú a nepodporujú ţiadne zmeny 
a neplánujú ich ani v budúcnosti. „Pre mňa ako primátora je 
neprijateľná akákoľvek diskusia na tému zmeny názvu 
Osvienčimskej ulice. Nový názov ulice by znamenal 
poškvrnenie pamiatky obetí holokaustu.“ Poľský veľvyslanec 
v odpovedi poďakoval svojmu hostiteľovi a zdôraznil, ţe 
rovnako, ako je pre Slovákov významným medzníkom dejín 
Slovenské národné povstanie, tak si poľský národ uctieva 
obete koncentračného tábora v Osvienčime. 

Vlastné poznámky 

zľava – Zenon Kosiniak-Kamysz a Ing. Branislav Celler 
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Pomocná evidencia 90/1/05 
 
Dňa 8. marca 2005 sa stretol predseda Vlády Slovenskej 

republiky Mikuláš Dzurinda v Kultúrnom a metodickom 
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky so svojimi 
sympatizantami, aby obhajoval ekonomické i zahranično-
politické úspechy slovenskej vlády. Stretnutia sa zúčastnil aj 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, viceprimátor 
mesta Trenčín Ing. Anton Boc a viacerí poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne. Dokazoval okrem iného aj 
prieskumami verejnej mienky, podľa ktorých stále viac 
Slovákov spája svoju budúcnosť s nádejou. Vyzdvihol svoju 
vládu, ktorá ako prvá začala upravovať sociálny systém, ktorý 
bol neuveriteľne zneuţívaný. Mikuláš Dzurinda hovoril aj 
o ekonomických ukazovateľoch, ktoré potvrdzujú rast 
slovenskej ekonomiky, z ktorých najdôleţitejšie bol v roku 
2004 rast reálnych miezd o 2,50 % a rast hrubého domáceho 
dôchodku o 5,5 %. Mikuláš Dzurinda bola kriticky voči 
niektorým médiam a aktivistom. Po jeho príhovore bol 
vytvorený priestor na otázky z pléna. 

Trenčianske noviny 14.03.2005  
Pomocná evidencia 104/1/05 
 
Dňa 9. marca 

2005 prijal primátor 
mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler 
v obradnej sieni mes-
ta Trenčín najlepších 
športov-
cov mesta 
za rok 
2004. Vo 

Ing. Branislav Celler 
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svojom príhovore okrem iného konštatoval, ţe šport je 
fenomén, ktorý významne ovplyvňuje ţivot v kaţdom meste. 
Vystupovanie športovcov vníma aj  vďaka médiám, ktoré 
prinášajú informácie nielen z kolektívnych, ale aj 
individuálnych športov. Mesto Trenčín prikladá športovaniu 
veľký význam, vytváraním materiálnych a priestorových 
predpokladov. Samo o sebe hovoria aj finančné prostriedky, 
ktoré mesto Trenčín vkladá do športu, predstavujúce v roku 
2005 viac ako 80 miliónov Sk. Viac ako polovica týchto 
prostriedkov je určená do budovania nových športovísk 
s umelým povrchom na ostrove tak pre rekreačný, ako aj 
vrcholový šport. Pritom sa nezabúda i na úpravu športových 
areálov základných škôl, o ktoré v minulosti nebola potrebná 

starostlivosť. Výsled-
kom snahy mesta Tren-
čín je široké zapojenie 
detí a mládeţe do jed-
notlivých druhov športu, 
z ktorej vyrastajú špič-
koví športovci, ktorí na-
vonok výborne prezen-

tujú svoje mesto doma i v zahraničí a stávajú sa aj vzorom pre 
svojich rovesníkov. Máme neustále na pamäti, ţe treba 
rozvíjať nielen ducha, ale aj telesnú schránku mladého 
človeka, čím sa stávajú dobre pripravený pre ţivot. Záverom 
sa poďakoval všetkým trénerov, funkcionárom športových 
oddielov, rodičom a ostatným dobrovoľníkom, ktorí sa 
nezištne venujú mládeţníckemu športu. Po tomto príhovore 
odovzdal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler diplom 
a vecný dar týmto najlepším športovcom : 
Rastislav Tureček – Telovýchovná jednota Dukla Trenčín 
Telesne postihnutý športovec, vozíčkár, súťaţiaci - handbike v 
cyklistike s postihnutím kategórie HC2A (maratón, časovka), 

zľava – Ing. Jozef Mitocha, Jozef Gabrhel, Peter Klimo 
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účastník letných Paralympijských hier v Grécku -Atény 2004, na 
ktorých získal 1. miesto v maratóne na 27,5 km a 2. miesto 
v časovke na 5,5 km 
Jana Purdjaková – Armádny športový klub Dukla Trenčín 
Súťaţiaca v kulturistike (váhová 
kategória  do 57 kg), reprezentantka 
Slovenskej republiky. Na majstrov-
stvách sveta  v Španielsku - Santa 
Susanna získala  1. miesto. 
Attila Bátky - Armádny športový 
klub Dukla Trenčín 
Súťaţiaci v zápasení gréckorím-
skym štýlom (váhová kategória do 
84 kg), reprezentant Slovenskej republiky. Na Olympijských 
hrách v Grécku - Atény 2004 získal 10. miesto a na 
majstrovstvách Európy vo Švédsku - Haparanda  5. miesto. 
Jozef Ţabka  - Martin Liška - Armádny športový klub 
Dukla Trenčín 
Súťaţia v dráhovej cyklistike.  Sú reprezentanti Slovenskej 
republiky. Na majstrovstvách Európy v Taliansku – Fiorenzuola 
získali 2. miesto. Okrem toho sa zúčastnili bodovacích pretekov 
dvojíc na Olympijských hier Grécko - Atény 2004. 
Marián Ostrčil - Armádny športový klub Dukla Trenčín 
Súťaţi v rýchlostnej kanoistike a je reprezentantom Slovenskej 
republiky Zúčastnil sa Olympijských hier v Grécku – Atény  
2004, na ktorých získal 7. miesto v disciplíne C-1 na 1000 m. 
Okrem toho na majstrovstvách Európy v Poľsku - Poznaň získal  
7. miesto v disciplíne C-1 na 500 m. 
Pavol Demitra, Hokejový klub Dukla Trenčín 
Súťaţí v ľadovom hokeji a je reprezentantom Slovenskej 
republiky. Na majstrovstvách sveta v Prahe bol členom hoke-
jového druţstva, ktoré získalo 4. miesto. 

Ing. B. Celler blahoţelá Jane Purdjakovej 
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Jozef Opatovský, Vysokohorský klub 
pri SVTS Trenčín 
Je horolezec. Zaznamenal výstup na 
4.478 m vysokú horu Matterhorn vo 
Valiských Alpách, Hornliho hrebeňom 
a v závere časťou severnej strany, ako 
jediný Trenčan sa koncom roka 2003 
zúčastnil náročnej horolezeckej expe-
dície na 8.046 metrov vysokú horu Šiša 

Pangma v Tibete - Himaláje. 
Juraj Potoček, Musher Club Trenčín 
Súťaţí so psími záprahmi a je reprezentantom Slovenskej 
republiky. Na majstrovstvá Európy FISTC (severské plemená 
s PP) získal v Českej republike - Deštná v Orlických horách v 
kategórii LT2 (8 sibírskych húsky) na 220 km 3. miesto. 
Branislav Kacina - Horský klub 
James Trenčín 
Súťaţí v skialpinizme a je repre-
zentantom Slovenskej republiky. Na 
majstrovstvách sveta v Španielsku zís-
kal v štafete krajín 5. miesto a v súťaţi 
o Stredoeurópsky pohár v kategórii 
jednotlivcov získal 4. miesto. 
juniorka Martina Kohlová - TJ Slávia Športová škola 
Trenčín 
Súťaţí v kanoistike a je reprezentantkou Slovenskej republiky. 
Na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku získala 4. 
miesto v K-2 na     500 m. Na  majstrovstvách Európy do 23 
rokov v Poľsku získala 8. miesto v K-2 na 1000 m. Na 
majstrovstvách Európy seniorov v Poľsku získala    11. miesto 
v K-2 500 m. 
 
 

Ing. B. Celler blahoţelá J. Opatovskému 

Ing. B. Celler blahoţelá B. Kacinovi 

Ing. Branislav Celler blahoţelá Jozefovi  Opatovskému 
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Peter Klimo, Fitness Gabrhel Trenčín 
Súťaţí v silovom trojboji – masters. Na majstrovstvách sveta v 
tlaku ľahu na lavici – masters v Trenčíne získal 6. miesto. 
Najlepší kolektív – Hokejový klub 
Dukla Trenčín 
Kolektív súťaţí v ľadovom hokeji 
a získal titul majster Slovenska v roku 
2004. 
junior Tibor Duchovný - Klub 
trenčianskych modelárov 
Je pretekárom rádiom riadených vetro-
ňov F3J. Na majstrovstvách sveta v  
Kanade – Calgary získal 2. miesto v pretekoch  rádiom riadené 
vetrone F3J. 
junior Milan Vašek - Karate Klub Ekonóm Trenčín 

Súťaţí v kumite a je juniorský 
reprezentant Slovenskej republiky. 
Na majstrovstvá Európy juniorov v 
Chorvátsku - Rijeka získal 3. mies-
to v kategórii do 70 kg. Na maj-
strovstvách Slovenskej republiky 
v kategórii muţov v Nových Zám-
koch získal 1. miesto v kategórii do 
70 kg. Na majstrovstvách Sloven-

ska v kategórii juniorov v Trenčíne získal 1. miesto v kategórii 
do 75 kg. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 78/1/05 
 
Dňa 9. marca 2005 prijal 

primátor mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler Jej Excelenciu veľ-
vyslankyňu Slovinska v Slovenskej 

Ing. B. Celler blahoţelá T. Duchovnému 

Ing. B. Celler blahoţelá Milanovi Vaškovi 
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republike Maju Mariju Lovrenčič Svetek. Počas rozhovorov 
oboznámil hostiteľ svojho hosťa o histórii mesta Trenčín. 
Osobitne pripomenul, ţe na Trenčianskom hrade ţila druhá 
ţena kráľa Ţigmunda Luxemburského Barbora Celjská, 
rodáčka z Celje-Slovinsko, ktorej jej dal postaviť na hrade 
známy Barborin palác. Rozhovory sa dotýkali aj súčasného 
rozvoja mesta Trenčín v kontexte Slovenskej republiky 
a Európskej únie. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 9. marca 2005 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler zástupcov mládeţníckych speváckych zbo-
rov, ktoré sa zúčastnili trojdňového 6. ročníka medziná-

rodného stretnutia spevác-
kych zborov v Trenčíne 
a to Školského speváckeho 
zboru Piaristického všeo-
becného lícea Stanislava 
Konarského z Krakova 
a Dievčenského spevácke-
ho zboru Diecézneho kla-
sického gymnázia z Lju-
bljane a Školského spevác-

keho zboru Gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Na 
prijatí sa zúčastnila aj Jej Excelencia veľvyslankyňa Slovinska 
v Slovenskej republike Maja Marija Lovrenčič Svetek. 
Hostí primátorovi mesta Trenčín predstavil riaditeľ Pia-
ristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Ing. Ján 
Ţákovic, ktorého škola bola v tomto roku usporiadateľom 
stretnutia. Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vo 
svojom príhovore priblíţil hosťom mesto Trenčín, bohatého 
na históriu ako aj jeho súčasný rozvoj a perspektívy do 
budúcnosti. Hostia zoznámili svojho hostiteľa s históriu svo-

hostia na prijatí u primátora mesta Trenčín 
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jich speváckych zborov, školy a mesta, v ktorom ţijú. Na 
záver hostiteľ aj hostia si navzájom vymenili prezenty.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 10. marca 2005 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 
Trenčín, ktorá sa niesla v znamení predstavení nového loga 
mesta Trenčín, čomu zodpovedala aj početná účasť novi-

nárskej obce ako aj televízne štáby zo Slovenskej televízie, 
Televízie Markíza a Televízie TA 3. Po privítaní prítomných 
hovorcom primátora Tiborom Hlobeňom sa ujal slova 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Začal tým, aby 
zodpovedal na otázku, prečo nové logo mesta Trenčín. Je to 
preto, lebo mesto Trenčín chce byť otvoreným mestom, chce 
inak komunikovať tak so svojimi obyvateľmi, návštevníkmi 
mesta a investormi.  Imidţom mesta sa musia stať aj iné 
výrazové prostriedky. Kedy si neboli potrebné, ale dnes je iná 
doba, ktorá si ich vyţaduje. Po meste Bratislava, či iných 
mestách v Čechách, Európe, ale i v partnerských mestách, 
ktoré majú svoju značku, svojím logom sa bude od dnešného 

zľava – Tibor Hlobeň, Emil Drličiak, Ing. Branislav Celler, Mgr. Renáta Kaščáková a Katarína Hugová 
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dňa prezentovať aj mesto 
Trenčín. Pri tejto príleţitosti 
zvýraznil, ţe erb mesta Trenčín 
sa doteraz pouţíval na všetko, 
čo bolo spojené s mestom 
Trenčín, od dnešného dňa bude 
pouţívať len pri slávnostných 
príleţitostiach. Novým logom 
sa bude mesto Trenčín pre-

zentovať v beţnom styku, čím sa myslia jeho tlačové výstupy, 
propagačné materiály. Vyjadril presvedčenie, ţe nové logo, 
ktoré schválila osobitná komisia z predloţených 258 návrhov, 
bude dobre reprezentovať mesto Trenčín. Na príhovor 
primátora mesta Trenčín nadviazala vedúca útvaru marketingu 
a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta 
Kaščáková prednesením vyhodnotenia súťaţe. Konštatovala, 
ţe predmetom súťaţe bol návrh loga mesta Trenčín pre 
mestské informačné a prezentačné materiály, ktoré 
nepodliehajú pouţiť erb, s cieľom zabezpečiť jednotný 
vizuálny štýl tlačených výstupov mesta Trenčín. Do termínu 

uzávierky súťaţe dňa 22. februára 2005 bolo prihlásených 258 
návrhov, z ktorých pre formálne nedostatky bolo vyradených 8 
návrhov. Do súťaţe teda postúpilo 250 návrhov. Predloţené 
súťaţné návrhy hodnotilo šesť členov z osemčlennej poroty 
zloţenej s odborníkov – dizajnérov a zástupcov mesta Trenčín 

Emil Drličiak popisuje schválený návrh nového loga Trenčína 
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dňa 25. februára 2005 v priestoroch Galérie M. A. Bazov-
ského v Trenčíne. Chýbajúci členovia poroty sa nezúčastnili 
z váţnych pracovných dôvodov. Do uţšieho finále postúpilo 
12 súťaţných návrhov, z ktorých komisia vybrala pri 
záverečnom hodnotení tri najlepšie práce v tomto poradí : 

1. dizajnér Emil Drličiak z Bratislavy 
2. dizajnér Martin Helcmanovský z Prahy 
3.  dizajnér Richard Murgaš z Banskej Štiavnice 
Týmto najvyššie ohodnoteným návrhom patrí aj finančná 

odmena a to pre víťaza            
50 tisíc Sk, pre druhého 
v poradí 30 tisíc Sk a pre 
tretieho v poradí 20 tisíc 
Sk. Ďalší postup pri roz-
pracovaní dizajnu loga 
mesta Trenčín je v plne 
jeho kompetencii. Komi-
sia odporučila vstúpiť do 
tejto diskusia s víťazom 
tejto súťaţe. V závere svojho vystúpenia informovala, ţe 
v pláne mesta Trenčín je predstaviť všetky súťaţné práce na 
samostatnej výstave po získaní písomného súhlasu všetkých 
súťaţiacich.  

Vlastné poznámky  
Trenčianske noviny 14.03.2005 
Pomocná evidencia 77/1/05, 97/1/05, 112/1/05 
 
Dňa 10. marca 2005 sa uskutočnilo vysťahovanie asi 

päťdesiatich Rómov, ţijúcich v dome na Ţelezničnej ulici 
v Trenčíne. Technický stav objektu sa stále zhoršoval, 
predovšetkým vinou nájomníkov a hlavným dôvodom pre ich 
vysťahovanie, sa stalo preborenie sa časti podlahy. Mesto 
Trenčín vyhlásilo krízový stav. Prvých 15 ľudí, ktorí boli 

zľava – Ing. Branislav Celler a Emil Drličiak 
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vedení ako nájomníci s platnou zmluvou, sa presťahovalo ešte 
pred týmto dňom do bytovky pre sociálne odkázaných 
občanov na Kasárenskej ulici v Trenčíne. Kým sa však 
presťahovali zvyšní Rómovia do náhradného miesta pobytu – 

rekreačného stredis-
ka v Kubrici, bolo 
veľmi horúco. Naj-
prv s presťahova-
ním súhlasili. Po-
tom si to rozmysleli 
a padali aj tvrdé 
slová. Muselo sa 
znova vyjednávať, 
aţ napokon sťaho-
vanie sa ukončilo 
11. marca 2005. 

Ubytovanie pre 23 Rómov v bývalom pionierskom tábore 
Kubrici bolo ako dočasné na tri mesiace a do troch mesiacov 
mesto Trenčín spolu so štátnou správou bude hľadať nové 
riešenie. 

Trenčianske noviny 14.03.2005, 21.03.2005 
Pomocná evidencia 105/1/05, 113/1/05 
 

Dňa 29. marca 2005 sa 
uskutočnilo v primátorskom sa-
lóniku hotela Tatra v Trenčíne 
ďalšie pracovné stretnutie 
zástupcov regionálnej tlače, 
rozhlasu a televízie, nesúce 
názov „raňajky s primátorom“. 
Témy ani v tomto stretnutí 
neboli vopred stanovené. Ho-

vorilo vo všeobecnosti o novom logu, o prevádzkovaní 

vstup do bývalej vily bol hrozný 

primátor Ing. Branislav Celler 
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materských škôl počas prázdnin, o extraligovom hokeji, 
o výstave, ktorá spôsobila negatívne ohlasy na verejnosti 
i v odborných kruhoch a podobne. 

Vlastné poznámky 
 
V stredu 30. marca 2005 navštívil trenčiansky primátor 

Ing. Branislav Celler mesto Zlín, kde ho pozvali krajský 
hajtman Libor Lukáš a primátor Zlína Mgr. Tomáš Úlehla. 
Bolo to prvé pracovné stretnutie trenčianskeho primátora so 

zlínskym hajtmanom, zvo-
leným do funkcie v závere 
minulého roku. Rozhovory 
sa týkali rozvoja partner-
stva miest Trenčín a Zlín 
a obe strany zároveň načrtli 
perspektívy spolupráce 
v rámci euroregiónu Biele 
– Bílé Karpaty, kde je Ing. 
Branislav Celler predse-
dom správnej rady a jeho 
zlínsky kolega Mgr. Tomáš 

Úlehla zastáva funkciu podpredsedu. Podľa Ing. Branislav 
Cellera vzájomná spolupráca v rámci euroregiónu by mala 
smerovať najmä do oblasti cestovného ruchu : „Hovorili sme 
predovšetkým o rozvojových pro-jektoch, ktoré by sa v tejto 
oblasti mohli realizovať. Ak chceme prilákať do tejto krásnej 
časti Bielych Karpát zahraničných turistov, musíme podporiť 
rozvoj cestovného ruchu na oboch stranách hranice. Zhodli 
sme sa s moravskými priateľmi, ţe ak budeme na tieto zámery 
schopní predkladať kvalitné spoločné, teda medzinárodné 
projekty, čím máme veľkú šancu čerpať finančné prostriedky 
zo zdrojov Európskej únie.“  

Info Trenčín 07.04.2005  

zľava – Libor Lukáš, Ing. Branislav Celler, Mgr. Tomáš Úlehla 



 88 

Pomocná evidencia 134/1/04 
 
Pri príleţitosti Dňa učiteľov dňa 6. apríla 2005 udelil 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler v obradnej 
miestnosti pamätný list a vecnú cenu 12 pedagógom, ktorý im 
takto vyjadril poďakovanie za úspechy dosiahnuté pri výchove 
a vzdelávaní mladej generácie, občanov 
mesta Trenčín. Profesionálnym prístupom 
a dosiahnutými výsledkami sú príkladom 
nielen deťom, ale i svojím kolegom, učite-
ľom. Okrem toho vo svojom príhovore spo-
menul, ţe tento rok aj vďaka racionali-
začným  opatreniam zostane školám po spo-
čítaní všetkých príjmov zo strany štátu a 
výdavkov takmer 20 miliónov korún na vlastný rozvoj a odme-
ňovanie. V rámci projektu „otvorená škola“ budú z mestského 

rozpočtu 
v roku 

2005 finan-
cované 

významné 
rekonštruk-
cie škol-
ských areá-
lov a det-

ských 
ihrísk 

v materských školách v objeme 30 miliónov korún. V tomto 
roku je pripravená aj nevyhnutná modernizácia školských ko-
tolní za 12,2 mil. Sk. Po racionalizačných opatreniach mesta a 
zúţení siete trenčianskych základných škôl zostane viac fi-
nancií aj na odmeňovanie pre učiteľov a školských zamest-

spoločná fotografia odmenených pedagógov s vedením mesta Trenčín 

primátor Ing. Branislav Celler 
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nancov – a to v priemere o 28 tisíc korún ročne na jedného. 
Zoznam ocenených pedagógov : 
- Nadeţda Andelová – Materská škola Trenčín, Šafárikova 

ulica, 
- Eva Baluchová - Materská škola Trenčín, Orechovská 

ulica, 
- Mgr. Janka Balušíková – Základná škola Trenčín, Hodţo-

va ulica 
- Jaroslava Bírová – Materská škola Trenčín, Ulica Na 

dolinách, 
- Mgr. Izabela Bulková – Základná umelecká škola Tren-

čín, 
- Mgr. Viera Ivanková – Základná škola Trenčín, Ulica 

Dlhé Hony 
- Mgr. Edita Krecháčová – Základná škola Trenčín, Ku-

branská cesta 
- Anna Maláňová – Materská škola Trenčín, Opatovská 

ulica, 
- Mgr. Vlasta Marková – Základná škola Trenčín, Hodţova 

ulicam 
- Klára Leţatková – Materská škola Trenčín, Ulica Na 

dolinách, 
- Mgr. Mária Poláčková – Trenčín, Ulica Novomeského 

ulica, 
- Emília Štrausová – Materská škola Trenčín, Švermova 

ulica 
Slávnostná akt umocnilo vystúpenie učiteľov sólistov 

Róberta Zemene a Jozefa Polomského a na záver spevácky 
zbor učiteľov so svojim zbormajstrom Martinom Holúbka 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 135/1/05, 136/1/05,  
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Dňa 8. apríla 2005 sa 
uskutočnili na trenčianskej 
Brezine pri pamät-níku 
umučených oslavy 60. výročia 
oslobodenia mesta Trenčín. 
Začiatok patril smútočnému 
chorálu, za ktorého poloţili 
prítomné delegácie vence 
vďaky k pamätníku. Ako prvá 
išla delegácia bývalých účast-
níkov odboja a potom ďalšie 
delegácie, z ktorých moţno 
spomenúť delegáciu mesta 
Trenčín vedená jej primá-

torom Ing. Branislavom Cellerom, delegáciu Ruskej fede-
rácie vedenej jej veľvyslancom v Slovenskej republike 
Jurijom Lvovičom Cingovatovom, delegáciu Bieloruskej 

republiky vedenej jej veľvyslancom v Slovenskej republike 
Valerijom Voronetským, delegáciu Českej republiky vedenej 
jej veľvyslancom v Slovenskej republike Vladimírom Ga-
luškom, Francúzsku republiku zastupoval vojenský pride-
lenec Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej 

vedúci delegácií po polloţení vencov vďaky. 
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republiky Pierre Loren, USA zastupoval jej chargé affaires 
Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike Scott N. 
Thayer. Na tieto delegácie poloţili vence vďaky delegácie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, politických strán a hnutí. Slávnostný 
prejav predniesol primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
a k prítomným sa prihovoril priamy účastník odboja člen 
Oblastného výboru Slovenského výboru protifašistických 
bojovníkov v Trenčíne podplukovník v.v. Pavol Liška, ktorý 
okrem iného povedal, ţe v tom čase si 
všetci ţelali, aby tá hrozná vojna skončila 
a aby ďalšia uţ nebola. No ľudstvo sa 
nepoučilo, aby následne nebol jediný deň 
bez konfliktu. Zdôraznil, ţe to boli vojská 
Rumunskej a Sovietskej armády, ktoré oslo-
bodili Trenčiansky okres. Pri oslobodzovaní 
padlo 1381 rumunských a 1255 sovietskych 
vojakov. Slávnosť bola ukončená slovenskou hymnickou 
piesňou „Kto za pravdu horí“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske  noviny 11.04.2005 
Pomocná evidencia 123/1/05, 168/1/05, 169/1/05 
 
Kto si neváţi minulosť,  nezaslúţi si ani dobrú budúcnosť. 

Aj tieto myšlienky zarezonovali na spomienkovej slávnosti, 
ktorú v piatok 8. apríla 2005 v Barborinom paláci 
Trenčianskeho hradu usporiadal Trenčiansky samosprávny kraj 
a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pri príleţitosti 
oslobodenia miest a obcí Trenčianskeho kraja a ukončenia 
druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Po príhovore 
predsedu Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Trenčíne Ing. Tomáša Šveca odovzdal 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

pplk.  v.v. Pavol Liška 
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Štefanec a riaditeľ Úradu  Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Pavol Krištof pamätné listy mestám Bánovce nad 
Bebravou a Trenčianske Teplice a obciam Cimenná – Veľké 
Drţkovce, Čierna Lehota, Deţerice, Dolná Súča, Drietoma, 
Horná Súča, Kšinná – Závada, Miezgovce, Omastinná, 
Podluţany, Selec, Šipkov, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, 

Zlatníky, Ţitná, Ra-
diša, ktoré boli naj-
viac postihnuté fašis-
tickou tyraniou. Pla-
kety prevzali aj priz-
vaní odbojári.  

Trenčianske novi-
ny 11.04.2005  

Pomocná eviden-
cia 169/1/05 

 
Dňa 11. apríla 

2005 zasadal Oblastný výbor Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov v Trenčíne pri príleţitosti  60. výročia 
oslobodenia mesta Trenčín. Prítomných pozdravil a privítal 
jeho predseda Ing. Tomáš Švec. Vo svojom slávnostnom 
príhovore zvýraznil poslanie Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov pri 
ovplyvňovaní činnosti 
orgánov štátnej správy 
a samosprávy pri správa-
ní mladej generácie. Je 
našou povinnosťou spo-
menúť si na dni, ktoré 
nám prinášali slobodu. 
Spomenúť si na padlých 
osloboditeľov i na obete 

rokovanie Krajského výboru SZPB 
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vojny z radov aj našich spoluobčanov. Nemci pred svojím 
ústupom páchali škody materiálne, ale aj duševné na našich 
občanoch. Vraţdili, mučili našich občanov. Vypálili celé 
dediny a odvliekli z kraja tisíce ľudí do koncentračných 
táborov. Hoci fašisti mali veľkú prevahu, v mnohých obciach 
sa občania nebáli postaviť na odpor. Túto skutočnosť potvrdil 
aj predseda Ústredného výboru Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov doc. Karol Pitka. Rokovanie pozdravil 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky MUDr. Mi-
roslav Chovanec. Po slávnostnom rokovaní sa uskutočnila 
akadémia v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 139/1/05 
 
Dňa 11. apríla 2005 zasadala Komisia Mestského zastu-

piteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, na 
programe ktorej bolo predloţených 24 obálok poslancov 
mestského zastupiteľstva a obálka primátora označených 
„Oznámenie verejného funkcionára o funkcii, činnosti, 
zamestnaní a majetkových pomeroch. Oznámenie nepredloţil 
poslanec PhDr. Marián Kvasnička. Niektorí poslanci -  
Branislav Zubričaňák. Ján Babič, Martina Barčák, Ing. 
Miroslav Česal, Ing. Ján Krátky, Oľga Löbbová, PhDr. Anna 
Laborecká, Vladimír Poruban, MUDr. Ľubomír Sámel, Ing. 
štefan Sýkorčin a MUDr. Eugen Szép nedoloţili k oznámenie 
potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov 
fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Hneď po 
rokovaní komisie si povinnosť splnil PhDr. Marián Kvasnička. 
Ostatné nedostatky označila predsedníčka komisie ako 
pochybenia administratívneho charakteru a nie sú v rozpore 
s ochranou verejného záujmu. 

Info Trenčín 21.04.2005 
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Pomocná evidencia 190/1/05 
 

Pri hĺbení zá-
kladov pod ve-
rejné WC na 

Sládkovičovej 
ulici v Trenčíne 
boli dňa 12. 
apríla 2005 odo-
kryté klenby 

podzemnej 
chodby na mieste bývalého Kirchnerového domu. Nález 
zhodnotili zástupca investora 
Ing. Tibor Hano z Mestského 
úradu v Trenčíne a riaditeľka 
Krajského pamiatkového úradu 
v Trenčíne  PhDr. Eva Gazdí-
ková. Podľa slov PhDr. Evy 
Gazdíkovej v súčasnosti sa ešte 
nedá určiť obdobie, do ktorého 
spadá tento nález. „Chceme, 
aby investorom poverený archeológ pokračoval vo výskume 
a po zhodnotení výsledkov rozhodneme, či bude môcť 
pokračovať výstavba verejného WC podľa pôvodného 
projektu, alebo sa bude musieť zmeniť“ . Mesto Trenčín, ako 
investor stavby na Sládkovičovej ulici, podľa primátora Ing. 
Branislava Cellera má záujem pokračovať v archeologických 
prácach, preto o pomoc poţiada odborných pracovníkov 
Trenčianskeho múzea. Nebránime sa ani zásahom do projektu, 
pretoţe predpokladáme, ţe práve objavená klenba môţe 
prispieť k oţiveniu centra mesta Trenčín a môţe patriť 
k turistickým lákadlám v Trenčíne,“ dodal primátor Ing. 
Branislav Celler.  
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 157/1/05 
 
Novým riaditeľom Kultúrneho a metodického centra Oz-

brojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne sa bez výbe-
rového konania stal Peter Bača z Demokratickej strany dňom 
1. mája 2005. Jeho manţelka Eugénia je majiteľkou agentúry 
Sophia, ktorá podľa mestských poslancov pomáhala                   
k víťazstvu v komunálnych voľbách koalícii SDKÚ-KDH, 
ANO, DS a bývalému primátorovi Trenčína Ing. Jurajovi 
Liškovi. Ten sa stal neskôr ministrom obrany Slovenskej 

republiky. Infor-
mácia o záujme 
vymenovať Petra 
Baču do tejto 
funkcie sa me-
siac po menovaní 
Ing. Juraja Lišku 
ministrom obra-
ny Slovenskej re-
publiky sa  v ok-
tóbri 2003 obja-
vila aj na inter-

netovom diskusnom fóre Trenčiansky denný infoservis. Peter 
Bača dnes tvrdí, ţe sa na kampani Ing. Juraja Lišku ani štvor-
koalície nepodieľal a na činnosť agentúry Sophia sa „musíte 
spýtať mojej manţelky“. Pod Kultúrne a metodické centrum 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky patrí armádny umelecký 
súbor a štyri posádkové kluby v Prešove, Liptovskom 
Mikuláši, Martine a Bratislave. Bývalého náčelníka centra 
podplukovníka Rastislava Frkáňa dňom 1. marca 2005 odvo-
lali a ten vymenovanie Petra Baču otvorene kritizuje ako úče-
lové. Rastislav Frkáň tvrdí, ţe kvôli dosadeniu Petra Baču 
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nariadil minister obrany Slovenskej republiky Ing. Juraj Liška 
v rozpore s dlhodobým plánom „zrušiť vojenské miesto“. 
Hovorca ministerstva obrany Slovenskej republiky Zenon 
Mikle tvrdil, ţe vytváranie civilných miest namiesto vojen-
ských sa robí podľa vzoru iných členských krajín NATO. 
Rastislav Frkáň ďalej tvrdil, ţe podľa zákona malo byť na 
miesto riaditeľa Kultúrneho a metodického centra Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky vypísané výberové konanie. Po-
dľa Zenona Mikleho to nebolo nutné, „keďţe nejde o miesto 
štatutárneho zástupcu“. Rastislav Frkáň namietal, ţe riadite-
ľove právomoci sú také, ţe fakticky je štatutárnym zástupcom. 
Môţe totiţ prijímať a prepúšťať ľudí a narábať s peniazmi. O 
získanie objektu Kultúrneho a metodického centra Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Trenčín 
prejavilo pred časom mesto Trenčín. Scivilnenie funkcie 
riaditeľa a dosadenie Petra Baču do tejto pozície môţe byť 
podľa Rastislava Frkáňa ďalším krokom k prevodu budovy na 
mesto Trenčín. Podľa hovorcu ministerstva obrany Zenona 
Mikleho sa má o prípadnej prebytočnosti budovy pre 
ozbrojené sily rozhodnúť do konca roka 2005. Ak by sa tak 
stalo, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky by budovu 
bezodplatne previedlo do majetku mesta Trenčín. Peter Bača 
tvrdí, ţe dôvodom jeho menovania za riaditeľa tejto inštitúcie 
bolo jeho doterajšie pôsobenie v oblasti kultúry v Trenčíne.  

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 170/1/05 
 
Dňa 14. apríla 2005 slávnostne otvoril Detský domov pre 

maloletých bez sprievodu v Trenčíne – Horné Orechové 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Ing. Ľudovít Kaník za účasti zastupiteľského úradu Vysokého 
komisára Organizácie spojených národov v Bratislave 
Pierfrancesco Maria Natto a primátora mesta Trenčín Ing. 
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Branislava Cellera. Vo svojom príhovore minister Ing. 
Ľudovít Kaník konštatoval, ţe dnešné stretnutie sa uskutoč-
ňuje pri otvorení veľkosťou malého, ale svojím významom 
veľkého zariadenia, ktoré sa stalo prvým tohto typu na Slo-
vensku. Otázka utečencov a riešenie je čoraz naliehavejšia. 
Stáva sa i to, ţe počas tejto cesty sa ocitajú aj deti bez 
akéhokoľvek zabezpečenia. Toto nové otvorené zariadenie má 

slúţiť na to, aby bolo 
o deti postarané. Je 
paradoxom, ţe prvou 
obyvateľkou domova 
sa stalo dievča, ktoré 
opustilo domov v Ne-
mecku. Vedúci zastu-
piteľstva Vysokého 
komisára pre utečen-
cov Pierfrancesco 
Maria Natto poďako-

val Ministerstvu práce, sociálneho zabezpečenia a rodiny 
Slovenskej republiky, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
v Trenčíne i Mestskému úradu v Trenčíne za prípravu tohto 
zariadenia. Krstnou mamou zariadenia sa stala Oľga 
Feldeková. Na záver je 
potrebné dopovedať, ţe 
Detský domov malole-
tých bez sprievodu 
v Hornom Orechovom 
bude slúţiť deťom do 18 
rokov a po dovŕšení toh-
to veku budú osoby pre-
miestnené do tábora dos-
pelých. Prijaté deti musia 
absolvovať lekársku prehliadku, vrátane potrebného očkovania 

minister Ing. Ľudovít Kaník 

Oľga Feldeková 
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a ďalších preventívnych opatrení určených na ochranu zdravia. 
V prvej fáze sa bude o 12 ubytovaných detí starať osem pra-
covníkov. 

Trenčianske noviny 18.04.2005  
Info Trenčín 21.04.2005 
Pomocná evidencia 186/1/05, 190/1/05 
 
Dňa 19. apríla 2005 po rokovaniach medzi predsedom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefanom 
Štefancom a predsedom Kabinetu Ministrov Čuvašskej 
republiky Ruskej federácie Sergejom Anatoľjevičom 
Gaplikovom uzavreli dohodu o spolupráci, podľa ktorej obe 
zmluvné strany chcú podporovať rusko-slovenské obchodné, 
vedecko-technické a kultúrne vzťahy. Bliţšie  konkrétne úlohy 
sú špecifikované v piatich bodoch  : 
1. Obe strany povaţujú za najdôleţitejší cieľ spolupráce 

oţivenie vzájomných vzťahov, predovšetkým v oblasti 
ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej.  Strany 
vypracujú programy perspektívneho rozvoja ekonomík 
obidvoch strán na základe spoločných záujmov. Strany budú 
podporovať rozvoj bezprostredných výrobných vzťahov 
medzi hospodárskymi objektmi, zaregistrovaných na území 
oboch štátov. 

2. Strany budú podporovať na základe platnej legislatívy oboch 
štátov rozvoj a realizáciu vzájomne výhodné dodávky tovaru 
a sluţieb. 

3. Strany budú napomáhať rozvoju a rozširovaniu spolupráce 
v oblasti poľnohospodárstva, výroby, podnikania, vedy, 
vzdelávania, kultúry, ochrany ţivotného prostredia, 
cestovného ruchu a športu. 

4. Za účelom napomáhania realizácie tejto dohody sa strany 
rozhodli vytvoriť zmiešanú komisiu. 
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5. Za účelom realizácie ustanovení dohody si strany 
predsavzali i v budúcnosti podpísať osobitné dohody 
v konkrétnych oblastiach obojstrannej spolupráce podľa 
platnej legislatívy oboch strán a všeobecne uznávaných 
noriem medzinárodného práva. 
Po podpísaní zmluvy sa uskutočnila tlačová beseda 

s regionálnymi novinármi. V jej úvode predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec konštatoval, 
ţe podnet na stretnutie a na spoluprácu prišiel z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. Potvrdil, ţe spolupráca by sa 

mala uskutočňo-
vať v oblasti 
vzdelávania, ve-
dy, kultúry a ces-
tovného ruchu. 
Na jeho vystúpe-
nie nadviazal 
predseda Kabine-
tu Ministrov Ču-
vašskej repu-

bliky Ruskej federácie Sergej Anatoľjevič Gaplikov, ktorý sa 
poďakoval za prijatie a potvrdil  moţnosti spolupráce. Záver 
patril dekanovi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov doc. 
Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc., ktorý potvrdil snahu 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka nadväzovať 
kontakty zo všetkými univerzitami vo svete. Ako znalec tejto 
oblasti, predtým tu pracoval, upozornil na skutočnosť, ţe táto 
republika je najväčším výrobcom zemiakov v Ruskej 
federácii, ťaţí sa tam ropa, rozšírené je ovocinárstvo 
a rozvinutá je výroba pneumatík. 

Vlastné poznámky 
 

zľava Ing. Štefan Štefanec, Sergej, Anato ľjevič Gaplikov, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.  
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      Veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky brigádny generál Ing. Milan Maxim prijal dňa 18. apríla 
2005 delegáciu Ministerstva obrany Čínskej ľudovej republiky 
vedenú generálom Jiang Futangom. Návšteva sa uskutočnila 
v rámci pravidelného poznávacieho programu v Európe. 
Predmetom rokovania na pôde Veliteľstva pozemných síl bolo 
oboznámenie čínskej delegácie s úlohami pozemných síl, 
hlavnými druhmi ich výzbroje a techniky, prípravy síl a 
prostriedkov do ozbrojených misií síl NATO a ďalšie. 

Trenčianske noviny 25.04.2005  
Pomocná evidencia 201/4/05 

 

I keď rodný list má trenčianska kniţnica vystavený 
s dátumom 14. február 1925, uţ svoje 80. výročie existencie si 

pripomína Verejná kniţnica Michala Re-
šetku v Trenčíne v dňoch od 18. do 22. aprí-
la 2005 v rámci Týţdňa slovenských kniţ-
níc. Najslávnostnejším dňom bol utorok            
19. apríl 2005, kedy si návštevníci kniţnice 
vypočuli príspevok o jej histórii a súčasnosti 
a absolvovali seminár o Michalovi Rešet-
kovi, kňazovi, editorovi a bibliofilovi, kto-

rého meno kniţnica nesie. Dňa 20. apríla 2005 dopoludnia pri 
tejto príleţitosti prijal v obradnej sieni Mestského úradu 
v Trenčíne významných 
slovenských literátov 
s vedením kniţnice aj 
primátor Ing. Brani-
slav Celler. Štatutár 
mesta pogratuloval pri 
tejto príleţitosti všet-
kým pracovníkom kniţ-
nice k úctyhodnému 
jubileu a poďakoval im 

predstavenie literátov primátorovi mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi 

primátor Ing. Branislav Celler 
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za ich obetavú prácu na prospech obyvateľov nášho mesta. Pri 
svojom slávnostnom príhovore povedal, ţe práca s knihou je 
nepostrádateľným základom kaţdej vyspelej kultúry. Teší ho, 
ţe trenčianska kniţnica má aj vydavateľské ambície, koru-
nované početnými, úspešnými a dôleţitými bibliografickými 
a historiografickými publikáciami, z ktorých mnohé vyšli aj 
s pomocou mesta Trenčín, na čo sme hrdí. Ing. Branislav 
Celler osobitne poďakoval aj sedemnástim spisovateľom 
a publicistom, srdcom Trenčanom, ktorí i keď ich osud zavial 
do rôznych kútov 
Slovenska, ale 
i za hranice našej 
vlasti, bola tren-
čianska kniţnica 
vţdy scénou, na 
ktorej vyrastali aj 
oni, osobnosti 
kultúrneho ţivo-
ta. Kniţnica vţdy 
patrila k najagil-
nejším organizá-
torom kultúrneho a spoločenského ţivota aj vďaka osobným 
prínosom osobností, ktoré vyzreli pod jej strechou. Riaditeľka 
Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia 
Brezová, označila dobré vzťahy medzi touto kultúrnou inšti-
túciou s orgánmi Mesta Trenčín za veľmi cenné i z pohľadu 
zriaďovateľa kniţnice – Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Kniţnica sa snaţila drţať krok s modernými informačnými 
zdrojmi, neorientovala sa len na klasickú knihu, aj keď tá je 
základom našej práce. Konštatovala, ţe kniţnica má v súčas-
nom období 13 tisíc evidovaných čitateľov. V  roku 2004 pri-
vítali vo svojich priestoroch 180 tisíc návštevníkov a zae-
vidovali 700 tisíc výpoţičiek. Na záver svojho príhovoru 

spoločná fotografia všetkých zúčastnených literátov 
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predstavila primátorovi mesta Ing. Branislavovi Cellerovi 
účastníkov druhého stretnutia literátov v Trenčíne. Okrem 
mimoriadnej slávnostnej chvíle prijatia literátov zostal čas aj 
na neformálnu diskusiu, v ktorej sa viacerí z nich vyjadrili 
k svojmu vzťahu k Trenčínu. Spisovateľ a publicista Drahoš 
Machala nazval najkrajším kútom Slovenska úsek diaľnice, 
v ktorom sa idúcim vodičom otvára prekrásna panoráma 

Trenčianskeho hradu. Vtedy sa často  
vodičom stáva, ţe buď pribrzdí alebo 
havaruje, dodal s úsmevom. Kultúra to nie 
je len kniha, ale aj architektúra, ľudia, 
príroda, teda všetko, čo nás obklopuje, 
uviedol spisovateľ Rudolf Dobiáš, apelujúc 
tak na svojich vekom mladších kolegov, 
aby svojimi dielami, prezentáciou kníh 
i aktívnym patriotizmom vdychovali dušu 
svojmu rodisku, miestu študentských liet 

alebo trvalému bydlisku. K svojmu vzťahu k rodisku sa vrelo 
prihlásili aj rodáci, ţijúci trvale vo Švajčiarsku – Irena 
Breţná a Viera Benz-Mokráňová. Osobitne ma zaujal výrok 
posledne menovanej, keď uviedla: „Ţijem uţ roky vo 
Švajčiarsku, cítim sa byť kozmopolitom. Keď idem na 
Slovensko, srdce ma vyzve povedať, idem sa pozrieť domov.“ 
Ten jej prekrásny vzťah k rodnému kraju, vyjadrený 
oduševnelým hovoreným slovom mi potvrdil, ţe je stále veľká 
Slovenka. 

Vlastné poznámky 
 
   Dňa 20. apríla 2005 Mestskému úradu v Trenčíne 

oznámila riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne 
PhDr. Eva Gazdíková odborné stanovisko archeológov 
k objavenej podzemnej chodbe na Sládkovičovej ulici v Tren-
číne pri hľbení základov pod verejné WC : „Podzemná chodba 

Viera Benz – Mokráňová  
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s valenou klenbou je pravdepodobne fragmentom únikových 
a zásobovacích chodieb patriacich k útvaru barbakan, ktorý 
vznikol v prvej polovici 16 storočia. Je pravdepodobné, ţe 
objavená časť podzemnej chodby je časťou chodby patriacej 
k opevnenému predbrániu. PhDr. Eva Gazdíková zároveň 
povolila pokračovať v zemných prácach, ktoré však musia byť 
vykonávané v súlade 
s archeologickým výs-
kumom. Aţ na základe 
výsledkov archeolo-
gického výskumu sa 
rozhodne o ďalšom 
postupe, t.j. o moţ-
ných zmenách v pro-
jekte. .  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 
177/1/05 
 
Slovenská ratingová agentúra (SRA) pridelila mestu Tren-

čín dlhodobý korunový rating BBB+ so stabilným výhľadom, 
čo je 1 stupeň pod úrovňou rizika štátu. Ako informoval 
výkonný riaditeľ SRA Rudo Autner, v kategórii transakcií v 
cudzích menách agentúra priradila mestu rating BBB so 
stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Trenčína je S2, teda 
najlepšie moţné hodnotenie pre subjekty s dlhodobým 
ratingom BBB+. Priradené hodnotenie SRA odôvodňuje aj 
tým, ţe vďaka výhodnej dopravnej polohe, dobre rozvinutému 
systému cestnej a ţelezničnej dopravy a diverzifikovanému 
priemyslu má Trenčín výborné predpoklady na svoj ďalší 
rozvoj a etablovanie sa zahraničných investorov. Finančné 
hospodárenie mesta je pritom dlhodobo stabilné. V rokoch 
2001 aţ 2004 hospodárilo s prebytkom, pričom za uplynulý 
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rok to bolo 49,8 milióna Sk, konštatuje SRA. Agentúra 
pozitívne hodnotí aj vykonanú reštrukturalizáciu bankových 
úverov a komunálnych obligácií v roku 2004, ktorá pre mesto 
Trenčín znamenala úsporu finančných prostriedkov z titulu 
priaznivého vývoja kurzu koruny voči euru, ako aj úsporu 
úrokových nákladov. V oblasti ďalšieho zvyšovania zadĺţe-
nosti by však Trenčín mal zachovať obozretný prístup a pris-
tupovať k čerpaniu úverov súčasne so zvyšovaním beţných 
príjmov, upozornila SRA.  

Trenčianske noviny 18.04.2005  
Pomocná evidencia 179/3/05 
 
Prevaţne rómskych obyvateľov schátraného z „domu 

hrôzy“ na Ţelezničnej ulici v Trenčíne mesto Trenčín ubytuje 
v nových unimobunkách. 2005. Do unimobuniek sa Rómovia 
presťahujú z chatiek rekreačného zariadenia v Kubrici, kam 
boli po vyhlásení mimoriadneho stavu v dome na Ţelezničnej 
ulici narýchlo presťahovaní. Mesto Trenčín tak splní svoj sľub 
podnikateľovi Františkovi Hrubošovi, ţe uvoľní chatky do 29. 
apríla 2005. V opačnom prípade by Hruboš nemohol začať v 
rekreačnom zariadení sezónu. Unimobunky budú umiestnené 
na Kasárenskej ulici. V jednej budú môcť bývať iba dvaja 
dospelí ľudia. Štandard ubytovania v nich bude zabezpečený, 
keď unimobunkám bude privedená voda i elektrika, budú 
vybavené sociálnym zariadením i kuchynkou. Na takéto 
riešenie situácie obyvateľov Ţelezničnej ulici plánuje mesto 
vyčleniť asi tri milióny korún. S dodávateľom unimobuniek 
bola počas trvania mimoriadneho stavu dohodnutá zmluva na 
ich prenájme. Sťahovanie do nich budú môcť iba tí, ktorí mali 
trvalé bydlisko na Ţelezničnej ulici v Trenčíne, ktorí si riadne 
platili nájomné a splácajú predchádzajúce dlţoby. Ostatní 
riešení nebudú a musia sa postarať sami o seba. Riešenie s 
unimobunkami je dočasné. Mesto Trenčín pripravuje výstavbu 



 105 

ďalších 24 sociálnych bytov na Kasárenskej ulici, ktoré by 
mali byť postavené do konca roku 2006. 

Trenčianske noviny 18.04.2005  
 

Od 22. apríla 2005 začali vychádzať nové spravodajské 
a reklamné noviny pod názvom „Trenčiansky ţurnál“ od 

vydávateľky Mgr. Oľgy Kaja-
bovej. V jeho úvode bolo uve-
dené, ţe bude distribuovaný 
v Trenčianskom, Novomest-
skom, Bánovskom, Ilavskom 

a Myjavskom okrese. Popri reklame bude nový časopis 
obsahovať aj dôleţité udalosti uskutočnených v spomínaných 
okresoch. Bude vychádzať jedenkrát týţdenne. 

Trenčiansky ţurnál 22.04.2005  
Pomocná evidencia 195/1/05 
 
Dňa 22. apríla 2005 navštívila Úrad Trenčianskeho 

samosprávneho kraja veľ-
vyslankyňa Nórskeho krá-
ľovstva J. E. Brit Lovse-
thová, aby sa zúčastnila 
pilotného seminára zame-
raného na informovanie o 
moţnostiach a spôsoboch 
vyuţitia „nórskych peňazí“ 

na Slovensku. Nórsko, Lich-
tenštajnsko a Island, ktoré 
nie sú členmi Európskej 
únie, musia za prístup do 
európskeho hospodárskeho 
priestoru platiť. Čerpať tieto 
finančné prostriedky má 

veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva J. E. Brit  Lovsethovú prijal predseda 
TSK Ing. Štefan Štefanec. 
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moţnosť, ako nový člen Európskej únie aj Slovenská 
republika. Do roku 2009 sa subjekty u nás môţu uchádzať 
dovedna o 67 miliónov eúr. Ako prvý prejavil o tieto pros-
triedky záujem práve Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý 
vypracoval zámer na obnovu a komercionalizáciu Tren-
čianskeho hradu. Trenčiansky samosprávny kraj presadzuje 
myšlienku obnoviť ţivot na hrade pomocou investícií, ako 
lanovka, hotel, reštauračné zariadenia. Ešte v októbri 2004 
navštívila Trenčín delegácia z nórskeho regiónu Trondelag, 
ktorá potvrdila, ţe Nóri chcú prispieť na projekt Trenčiansky 

samosprávny kraj. Záujem 
obnovovať náš hrad prejavila 
navyše aj konkrétna nórska 
firma. Nórsko nepotvrdilo 
podporu zámeru Trenčian-
skeho samosprávneho kraja na 
revitalizáciu Trenčianskeho 
hradu. „Je to iba jeden z 
mnohých projektov, o ktorých 

sa bude rozhodovať. V ţiadnom prípade zaň nelobujem. Spolu 
s veľvyslankyňou do Trenčína prišli dvaja nórski reštaurátori. 
Je to čistá zhoda náhod, vysvetlila veľvyslankyňa. Moţno sa 
to zdá neobvyklé, ale my ako prispievateľ nijakým spôsobom 
netlačíme na to, ktoré projekty budú vybrané. Ponechá-vame 
to plne na slo-venskú stranu, inter-pretovala skutočnosť, ţe o 
projektoch budú rozhodovať slovenskí úradníci na úrade vlády 
Slovenskej republiky. Tí budú zverejňovať výzvy, prijímať, 
posudzovať a rozhodovať, ktorý projekt bude predloţený do 
Bruselu na schválenie. Nie my, ale nórske ministerstvo 
zahraničných vecí, alebo výbor pre finančné mechanizmy 
európskeho hospodárskeho priestoru bude mať definitívne 
slovo, doplnila veľvyslankyňu riaditeľka odboru rozvoja 
regiónov úradu vlády Slovenskej republiky Jarmila Tom-

veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva J. E. Brit  Lovsethová si 
vypočula históriu Trenčianskeho hradu z úst Kataríny Babičovej 
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šová. Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja 
veľvyslankyňa v piatok označila ako „trochu kontroverzný“. 
Reagovala na to, ţe ho neschválil Krajský pamiatkový úrad v 
Trenčíne, ktorý je 
presvedčený, ţe 
nad budovaním 
nových objektov 
na hrade by mala 
dominovať sta-
rostlivosť o pa-
miatku nachádza-
júcu sa v hava-
rijnom stave. 
Kontroverznosť 
podľa podpred-
sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozefa Fabiána 
vzniká vţdy, keď sa málo komunikuje. Moţno, ţe budeme 
musieť prehodnotiť naše argumentačné nástroje vo vzťahu k 
pamiatkovému úradu. Pripustil, ţe sa budú snaţiť zintenzívniť 
rokovania s pamiatkármi, aby sa kontroverznosť skončila. 
Videla som nádherný hrad, ktorý by mal byť pekne 
zrekonštruovaný, povedala po jeho prehliadke veľvyslankyňa 
a zdôraznila, ţe o konkrétnom spôsobe rekonštrukcie by mali 
rozhodnúť odborníci. O hrad je potrebné správne sa postarať, 
odkázala na záver za Nórsko Trenčínu J. E. Brit Lovsethová. 

Trenčianske noviny 25.04.2005  
Pomocná evidencia 208/1/05 
 

Dňa 25. apríla 2005 začala opäť bezpečnostná akcia 
Policajného zboru Slovenskej republiky „Jastrab“, ktorá trvala 
do 05.00 hodiny rannej dňa 1. mája 2005. Bude zameraná na 
odhaľovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, na odhaľovanie trestných činov spáchaných v 

názor na rekonštrukciu Trenčianskeho hradu tlmočila veľvyslankyni Nórskeho kráľovstva J. E. 
Brit Lovsethovej riaditeľka Krajského pamitakového úradu v  Trenčíne PhDr. Eva Gazdíková 
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súvislosti s cestnou premávkou, na pátranie po nelegálnych 
migrantoch a na odhaľovanie ostatných trestných činov a 
priestupkov. Polícia kontrolovala najmä dodrţiavanie základ-
ných povinností účastníka cestnej premávky a povinností vo-
diča, spôsob jazdy, poţívanie alkoholických nápojov vodičmi 
vozidiel, pouţívanie bezpečnostných pásov a mobilov počas 
jazdy a dodrţiavanie stanovenej rýchlosti. Počas dopravno-
bezpečnostnej akcie Jastrab, bolo na území Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne zapojených celkovo 
323 policajtov a 40 osôb z vojenskej polície, obecných polícii 
ako aj z radov dobrovoľných stráţcov poriadku. V priebehu 
akcie polícia zistila 1408 dopravných priestupkov. V bloko-
vom konaní policajti vyriešili  1353 priestupkov v celkovej su-
me 1 200 800 korún. Najviac priestupkov sa dopustili vodiči, 
ktorí prekročili stanovenú rýchlosť a to v 619 prípadoch, 163 
vodičov nepouţívalo bezpečnostné pásy, 35 vodičov telefo-
novalo počas jazdy a 18 vodičov jazdilo pod vplyvom alko-
holu. Porušenia pravidiel cestnej premávky sa dopustilo i 65 
cyklistov a chodcov.  

Pomocná evidencia 259/1/05 
 

Dňa 26. apríla 
2005 sa uskutoč-
nila v hoteli Ta-
tra tlačová kon-
ferencia  Mesta 
Trenčín, ktorú 
viedol primátor 
mesta Trenčín 
Ing. Branislav 
Celler. Po jej 

otvorení hovorcom primátora Tiborom Hlobeňom informáciu 
o postupe prác na budovaní priemyselného parku Trenčín – 

zľava Ing. K. Marková, Ing. arch. A. Mlynčeková, Ing. B. Celler, Ing. M. Štefánik, T. Hlobeň 
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Bratislavská ulica podala poverená vedením Útvaru archi-
tektúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriana 
Mlynčeková. Okrem iného uviedla, ţe Mesto Trenčín uţ 
v najbliţšom období je pripravené ponúknuť investorom areál 
na Zámostí, ktorý je určený na vybudovanie priemyselného 
parku ako jeden zo 17 vybraných lokalít prioritného záujmu na 
Slovensku. Jeho územie má rozlohu 115 ha. Na riešenie vzni-
ku priemyselného parku Mesto Trenčín zaloţilo spoločnosť 
Trenčín Invest s.r.o., ktorá má za úlohu vykupovať pozemky 
za účelom prípravy územia pre spomínaný priemyselný park. 

Dňa 28. apríla 2005 budú poslanci hla-
sovať o kúpe nehnuteľností pozemkov 
katastrálneho územia Záblatie o celkovej 
výmere 225.541 m2 do vlastníctva Mesta 
Trenčín. V súčasnosti je zapísaný na liste 
vlastníctva ako vlastník Slovenský pozem-
kový fond. Kúpna cena 
predstavuje takmer 74 
miliónov Sk. Ak tento 

návrh poslanci schvália, následne budú 
hlasovať o odpredaji týchto pozemkov 
v rovnakej cene spoločnosti Trenčín Invest 
s.r.o. V rámci diskusie k tomuto bodu 
informoval primátor mesta Ing. Branislav 

Celler, ţe zatiaľ v Trenčíne má pevné miesto 
americká firma Johnson Controls. Infor-
máciu o Záverečnom účte Mesta Trenčín za 
rok 2004 podal poverený vedením Ekono-
mického útvaru Mestského úradu v Trenčíne 
Ing. Ľubomír Štefánik. Konštatoval, ţe Mes-
to Trenčín dosiahlo k 31.12.2004  kladný 
hospodársky výsledok vo výške 

50.294.000,- Sk. Celkové príjmy Mesta Trenčín dosiahli 
Ing. arch. Adriana Mlynčeková 

Ing. Ľubomír Štefánik 
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v roku 2004 výšku 628.244.000,- Sk, z toho beţné príjmy 
dosiahli výšku 554.963.000,- Sk a kapitálové príjmy dosiahli 
výšku 73.281.000,- Sk. Beţný rozpočet predstavoval 
k 31.12.2004 prebytok 4.705.000,- Sk. Vysoké plnenie 
beţných príjmov – 98,9 % bolo dosiahnuté aj napriek zlej 
platobnej disciplíny niektorých daňovníkov za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Vysoké plnenie 
príjmovej časti rozpočtu bolo dosiahnuté vymoţením 
pohľadávok v celkovej výške 10.021.000,- Sk. Kapitálový 
rozpočet bol schodkový vo výške 64.867.000,- Sk a bol 
v zmysle zákona dofinancovaný zostatkom hospodárenia 
mesta Trenčín za rok 2003. a investičným úverom. Niţšie 
plnenie kapitálových príjmov vo výške 73.281.000,- Sk oproti 
plánovaným 100.000.000,- Sk bolo spôsobené nerealizovaním 
odpredaja niektorých budov, resp. neby-
tových priestorov. Kapitálové výdavky 
boli čerpané vo výške 138.148.000,- Sk 
z plánovaných 227.708.000,- Sk. Nepl-
nenie bolo spôsobené nerealizovaním in-
vestičných výdavkov na akciu „Juhový-
chodný obchvat mesta Trenčín“ a neukon-
čením niektorých investičných akcií. Ná-
vrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004 
o odpadoch zdôvodnila Ing. Katarína Marková. K nove-
lizácii Všeobecného nariadenia mesta Trenčín sa pristúpilo 
z dôvodu pruţnejšieho a dynamickejšieho vybavenia ţiadosti 
v prípade, ţe podnikajúca fyzická osoba, resp. právnická 
osoba poţiada o mnoţstvový zber. Ak bude novela schválená 
lehota na zvedenie mnoţstvového zberu bude 90 dní od 
podania ţiadosti s platnosťou od 1. januára 2006. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 198/1/05, 209/1/05, 210/1/05, 211/1/05 
 

Ing. Katarína Marková 
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Do volieb ţupanom samosprávnych krajov je ešte dosť 
času, lebo sa uskutočnia na sklonku roka 2005, ale 
v straníckych orgánoch to uţ začalo vrieť a poskytli aj prvé 
moţnosti, prvé varianty i mená, kto by eventuelne mohol 
figurovať vo voľbách na funkciu ţupana v Trenčianskom 
samosprávnym kraji. Koalície pre voľby do trenčianskej ţupy 
zatiaľ definitívne uzatvorené neboli. Za najpravdepodobnejší 
variant však regionálni politici označili vznik troch blokov, 
koalícia Smer – Kresťansko-demokratické hnutie – Slovenská 
národná strana – Hnutie za demokraciu – Slobodné fórum, 
koalícia pravicového zoskupenia Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Aliancia nového občana – Demokratická 
strana a samostatne kandidujúca Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko. Kandidáti na ţupana v polovici 
mesiaca apríla 2005 boli v Trenčíne zatiaľ známi dvaja, Ing. 
Ján Krátky z Kresťansko-demokratického hnutia a MUDr. 
Pavol Sedláček z Ľudovej strany – Hnutie za demokratické 
Slovensko. Obaja v súčasnosti pôsobia ako poslanci v 
trenčianskom mestskom zastupiteľstve. Smer svojho kandidáta 
stavať nemieni. V prípade uzatvorenia širokej koalície s 
Kresťansko-demokratické hnutie – Slovenská národná strana – 
Hnutie za demokraciu – Slobodné fórum bude sa akceptovať 
kandidát Kresťansko-demokratické hnutia. Podľa krajského 
šéfa Smeru MUDr. Miroslava Chovanca však pripadá do 
úvahy aj podpora ţupného kandidáta strany, s ktorou Smer 
koalíciu do volieb nevytvorí. V prípade, ţe by sa Smer 
napokon rozhodol ísť do volieb samostatne, podporili by sme 
zrejme kandidáta Ľudovej strany – Hnutie za demokratické 
Slovensko. Krajský predseda Slobodné fórum Miroslav Gabriš 
predpokladá, ţe vznikne veľká koalícia Smer - Kresťansko-
demokratické hnutie – Slovenská národná strana – Hnutie za 
demokraciu – Slobodné fórum, ktorá podporí kandidáta 
Kresťansko-demokratické hnutia. Pravicová koalícia 
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Slovenská demokratická a kresťanská únia – Aliancia nového 
občana – Demokratická strana podľa Karola Dobiáša o 
kandidátovi na ţupana dosiaľ neuvaţovala. V prípade, ak sa 
pravicovým stranám nepodarí uzatvoriť koalíciu s Ľudovej 
strany – Hnutie za demokratické Slovensko, prebehnú v 
trojkoalícii zrejme primárne voľby, z ktorých by mal vzísť 
vlastný kandidát na ţupana. Vznik koalície Ľudovej strany – 
Hnutie za demokratické Slovensko s pravicovou trojkoalíciou 
povaţujú dnes obe strany za problematické z hľadiska voličov. 
Voliči sú na takúto alternatívu zrejme ešte nie sú pripravení, 
povedal krajský predseda Ľudovej strany – Hnutie za 
demokratické Slovensko Ing. Milan Rehák. 

Trenčianske noviny 25.04.2005  
Pomocná evidencia 208/2/05 
 
Dňa 27. apríla 2005 sa uskutočnilo zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré prerokovalo 19 
bodov programu. Jeho rokovanie viedol predseda Ing. Štefan 
Štefanec. Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja okrem 
iného schválili dokument regionálnej surovinovej politiky, 

ktorý sa ako prvý 
na Slovensku sta-
ne dôleţitým fak-
torom na poli re-
gionálneho roz-
voja. Navyše zís-
kaním prostried-
kov z európ-
skych fondov 
ušetril Trenčian-

sky samosprávny kraj takmer 2 milióny Sk zo svojho rozpoč-
tu. Poslanci ďalej rozhodli o zastavení výberového konania na 
prenájom nemocníc. Vznikne úplne nový model transformova-

zľava Ing. Pavol Krištof, Ing. Jozef Fabián, Ing. Štefan Štefanec, Ing. Richard Horváth 



 113 

nia, ktorý by mal zabezpečiť kompletnú starostlivosť v celom 
Trenčianskom kraji a mal by zahŕňať okrem nemocníc v 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja aj nemocnicu 
v Trenčíne. Majoritným vlastníkom bude Trenčiansky 
samosprávny kraj. Projektom bol poverený poslanec zastu-
piteľstva MUDr. Pavol Sedláček. Poslanci rozhodli, ţe na 
konci školského roka na území Trenčianskeho samosprávneho 
kraja zanikne šesť stredných škôl a učilíšť. Hlavným dôvodom 
tohto riešenia je nielen nepriaznivý demografický vývoj, ale aj 
nepriaznivá ekonomická situácia. Samosprávny kraj ako 
zriaďovateľ je nútený šetriť, pretoţe normatívy, ktoré dostáva 
od štátu nepostačujú. V posledných troch rokoch sa kaţdoroč-
ne na území nášho kraja zniţoval počet stredných škôl a uči-
líšť. Doteraz tento proces zasiahol 25 škôl, z ktorých vzniklo 
12 nových. Na jeseň tohto roku vznikne v Bánovciach nad 
Bebravou Spojená škola zlúčením doteraz samostatnej prie-
myslovky a Stredného odborného učilišťa odevného. V Pú-
chove sa zlúči Zdruţená stredná škola odevná so Zdruţenou 
strednou odbornou školou, v Povaţskej Bystrici Stredná 
odborná škola sa zlúči so miestnou priemyslovou školou a v 
Trenčíne sa spojí Stredné odborné učilište stavebné s Strednou 
priemyselnou školou stavebnou. Poslanci rovnako schválili 
zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci 
spoločného regionálneho zastúpenia v Bruseli. V spoločnej 
kancelárii budú pracovať zástupcovia  ôsmich samosprávnych 
krajov Slovenska. Kaţdý z nich bude mať vlastnú kanceláriu v 
priestoroch, ktoré uţ prenajal Košický samosprávny kraj. 
Podľa časového harmonogramu by mali byť stavebné úpravy 
ukončené k 1. máju 2005 a odovzdané Košickému samospráv-
nemu kraju do uţívania, ktorý ich protokolárne odovzdá 
príslušným samosprávnym krajom. Hlavným cieľom takéhoto 
regionálneho zastúpenia je posilniť schopnosť Trenčianskeho 
samosprávneho kraja viesť dialóg s európskymi inštitúciami 
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tak, aby mohol plne vyuţiť výhody členstva Slovenskej 
republiky  v Európskej únii. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 28. apríla 2005 sa uskutočnilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne, ktoré vie-
dol primátor Mesta 
Trenčín Ing. Brani-
slav Celler. Poslanci 
mestského zastupiteľ-
stva na tomto zasad-
nutí : 
- novelizovali Všeo-

becné záväzné naria-
denie mesta Trenčín č.6/2004 o určovaní cien za prenájom 
nebytových priestorov a výške úhrad  za dočasné uţívanie 
pozemkov vo vlastníctve mesta; 

- schválili paušálne odmeny sobášiacim funkcionárom za 
prípravu a vykonanie jedného sobášneho obradu a náhradu 
ošatného vo výške 500,- Sk s účinnosťou od 1. mája 2005; 

- vymenovali Mgr. Danicu Lorencovú do funkcie riaditeľky 
Školské zariadenia mesta Trenčín, mestská rozpočtová 
organizácia od 1. mája 2005; 

- vymenovali Ing. Eriku Vravkovú do funkcie riaditeľky 
Mestského hospodárstva  a správy lesov, mestská 
rozpočtová organizácia od 1. mája 2005;  

- schválili Zmluvu o partnerstve v projekte Kongresové 
centrum Zlín. 
Info Trenčín 05.05.2005 
Trenčianske noviny 02.05.2005 
Pomocná evidencia 229/1/05, 217/1/05 
 

zľava Ing. Martin Bičan, JUDr. Iveta Orgoníková, Ing. Branislav Celler,  
Ing. Anton Boc 



 115 

Dňa 29. apríla 2005 Slovenská ratingová agentúra 
a primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler prezentovali 
v bratislavskom hoteli Danube pred predstaviteľmi bankových 
domov rating mesta Trenčín. Išlo o nezávislé hodnotenie 
schopnosti a vôle subjektu plniť si svoje záväzky. Hlavným 
kritériom analýzy bola nezávislosť a odbornosť hodnotiteľa. 
Jeho úlohou bolo nestranne poukázať na riziká, ktoré by mohli 
ovplyvniť schopnosť mesta Trenčín udrţať si rozvojovú 
perspektívu. Trenčín si udrţal stabilnú pozíciu v korunovom, 
devízovom a krátkodobom výhľade, takto ohodnotil riaditeľ 
Slovenskej ratingovej agentúry Rudo Altner. Mesto Trenčín 
je hodnotené ako bezpečný, dobrý subjekt, kde sa venuje 
pozornosť rovnako strategickým cieľom, úlohám, postupom 
ako aj krátkodobým javom. Prioritné ciele mesta Trenčín 
tlmočil hosťom jeho primátor Ing. Branislav Celler, keď 
povedal, ţe mesto Trenčín má ambíciu zjednodušiť prácu 
mestského úradu, zaviesť princípy, ktoré beţne fungujú 
v komerčnej sfére, aby občanom bol klientom.  Z dlhodobého 
strategického hľadiska mesto Trenčín pripravuje viaceré 
projekty, z ktorých moţno spomenúť v oblasti dopravnej 
infraštruktúry výstavbu nového mosta, ako pokračovanie 
diaľničného privádzača, ktorý by mal zásadným spôsobom 
riešiť problém dopravy v Trenčíne. Na ratingové hodnotenie 
vplýva ekonomická sila mesta i regiónu a nový systém 
financovania samospráv. Ďalej sa posudzuje strategický rozvoj 
mesta, systém vnútorného riadenia a zaobchádzania 
s financiami. Mesto Trenčín v roku 2004 hospodárilo 
s prebytkom viac ako 50 miliónov Sk. Slovenská ratingová 
agentúra hodnotila ďalšie krajské mestá Nitru a Trnavu. 
Všetky tri hodnotené mestá sú na tom dobre, ale treba ich 
vnímať diferencovane, lebo kaţdý región má mnoţstvo 
rôznych špecifík. Ratingové hodnotenie má ešte jeden dôleţitý 
aspekt, ktorý si máloktorí so slovenských subjektov uvedo-
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mujú. Pustiť si ratingovú agentúru do čísel, hodnotenia podľa 
štandardnej metodológie, ktorej výstup nemôţe klient nijako 
ovplyvniť, je určitým prejavom manaţérskej odvahy. Primátor 
Ing. Branislav Celler túto skutočnosť prirovnáva komplexnej 
zdravotnej prehliadke u internistu. 

Info Trenčín 05.05.2005  
Pomocná evidencia 229/1/05 
 
Do dopravno-bezpečnostnej akcie „Jastrab“, ktorá sa 

konala v dňoch             25. apríla aţ 1. mája 2005 sa na území 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne zapojilo 
celkovo 323 policajtov a 40 osôb z vojenskej polície, 
obecných polícii, ako aj z radov dobrovoľných stráţcov 
poriadku. Polícia zistila 1408 dopravných priestupkov. V 
blokovom konaní policajti vyriešili 1.353 priestupkov v 
celkovej sume 1.200.800 Sk. Najviac priestupkov sa dopustili 
619 vodičov, ktorí prekročili stanovenú rýchlosť. 163 vodičov 
nepouţívalo bezpečnostné pásy, 35 vodičov telefonovalo 
počas jazdy a 18 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. 
Pravidlá cestnej premávky porušilo i 65 cyklistov a chodcov. 
Polícia zistila 3.602 dopravných priestupkov. V blokovom 
konaní policajti vyriešili 3231 priestupkov v celkovej sume 
2.839.000 Sk. V 239 prípadoch policajti situáciu vyriešili 
dohovorom. V rámci Trenčianskeho kraja najviac priestupkov 
sa dopustili vodiči, ktorí prekročili stanovenú rýchlosť v 1.438 
prípadoch, bezpečnostné pásy nepouţívalo 546 vodičov, počas 
jazdy telefonovalo 52 vodičov a 45 vodičov jazdilo pod 
vplyvom alkoholu. Pravidlá cestnej premávky porušilo 90 
cyklistov a chodcov. Počas dopravnej akcie polícia v 
Trenčianskom kraji odhalila jeden trestný čin, zadrţala troch 
páchateľov trestnej činnosti a vypátrala päť osôb. 

Trenčianske noviny 16.05.2005  
 



 117 

 
Dňa 3. mája 

2005 navštívil mes-
to Trenčín poslanec 
Národnej rady Slo-
venskej republiky 
JUDr. Viliam Ve-
teška, aby sa stretol 
s občanmi krajského 
mesta Trenčín 

a vypočul si ich problémy, ktoré ich ťaţia. Okrem toho 
navštívil Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka, kde 
besedoval s funkcionárskym aktívom univerzity a so 
študentmi. 

Vlastné poznámky 
 

Vodiči prechádzajúci frek-
ventovanou Soblahovskou 
ulicou si mohli od začiatku 
mája 2005 skontrolovať svo-
ju rýchlosť. Spoločnosť Sie-
mens, prevádzkujúca v Tren-
číne verejné osvetlenie a do-
pravnú signalizáciu, zapoţi-
čala mestu Trenčín infor-

mačné radarové zariadenie Siemens Tempodis, zatiaľ len na 
skúšobnú prevádzku. Zariadenie meria aktuálnu rýchlosť 
prechádzajúcich vozidiel a blikaním upozorňuje tých, ktorí 
maximálnu povolenú rýchlosť nerešpektujú. Umiestniť radar 
práve na túto trenčiansku ulicu sa v Siemense rozhodli preto, 
ţe po odstránení spomaľovacích prahov sa tu dopravná 
situácia zhoršila. Sami občania ţiadali mesto, aby tento 
problém začalo riešiť. Či zariadenie pomôţe, ukáţe sa aţ po 
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vyhodnotení skúšobnej prevádzky. Po nej sa tieţ kompetentní 
rozhodnú pre ďalší postup. 

Trenčianske noviny 02.05.2005  
Pomocná evidencia 218/1/05 
 

Veliteľ pozemných síl Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky brigádny 
generál Ing. Milan Maxim si dňa 6.mája 
2005 spoločne s príslušníkmi Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov 
pripomenul významnú udalosť v histórii 
ľudstva – 60.výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny, jednej z najstrašnejších 
udalostí novodobých dejín ľudstva na 
nádvorí Veliteľstva pozemných síl Oz-
brojených síl Slovenskej republiky. Bri-

gádny generál Ing. Milan Maxim odovzdal príslušníkom 
protifašistického odboja pamätné listy veliteľa pozemných síl 
a poďakoval im za ich neoceniteľný prínos  k víťazstvu nad 
fašizmom. „Toto výročie nie je iba pietnou spomienkou na 
milióny predčasne ukončených ţivotov a ďalšie desiatky 
miliónov zničených ľudských osudov, ale je symbolom poráţ-
ky fašisticko-militaristického bloku ako zákonitého výsledku 
dlhej vojny, v ktorej sa rozhodovalo o osude svetovej civi-
lizácie. Som veľmi rád, ţe môţem touto cestou osobne vyz-
dvihnúť váš podiel, podiel priamych účastníkov 
protifašistického odboja. Moje poďakovanie patrí všetkým 
priamym účastníkom protifašistického odboja, najmä však 
tým, ktorí poloţili ţivot za to, ţe tu dnes môţeme spoločne 
osláviť tento sviatok.“  

Trenčianske noviny 09.05.2005  
 

 

pplk v.v. Pavol Liška sa zapisuje do pamätnej knihy 
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„Predovšetkým oceniť príslušníkov protifašistického 
odboja je cieľom dnešného slávnostného zhromaţdenia,“ 
uviedol v piatok dňa 6. mája 2005 veliteľ síl výcviku 
a podpory brigádny generál Ing. Ján Kačmár počas 
zhromaţdenia príslušníkov Veliteľstva síl výcviku a podpory 
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne uskutočnenej pri príleţitosti osláv 60. 
výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad 
fašizmom. Okrem pribliţne dvadsiatich účastníkov 
protifašistického odboja z trenčianskeho regiónu sa zasadania 
príslušníkov veliteľstva zúčastnili aj predstavitelia miestnej 
štátnej správy, samosprávy a ďalší hostia. Prítomných odbojá-
rov brigádny generál Ing. Ján Kačmár ocenil udelením pa-
mätnej plakety. Poďakovanie za dôstojné uctenie si statočnosti 
a odvahy príslušníkov odboja sa veliteľovi síl výcviku a pod-
pory dostalo počas prejavu zástupcu oblastného výboru Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov. Pplk. v.v. 
Alfonz Bučko pripomenul, ţe i v súčasnosti, napriek všetkých 
súčasným problémom, sa na obete bojov v druhej svetovej 
vojne nesmie zabúdať. Mier v dnešnej dobe sa berie ako 
samozrejmosť, ale pre našu generáciu to bol cieľ, pre ktorý 
mnohí moji spolubojovníci poloţili ţivot“ .  

Vlastné poznámky 
 
Na oslavách mesta Kragujevac v dňoch 5. aţ 8. mája 2005 

druţobného partnera Trenčína v Srbsku a Čiernej Hore, sa 
zúčastnili predstavitelia trenčianskej samosprávy – zástupca 
primátora msta Trenčín Ing. Anton Boc, poslanec dlhodobo 
uvoľnený pre výkon funkcie Branislav Zubričaňák a  
prednostka Mestského úradu v Trenčíne JUDr. Iveta 
Orgoníková. Okrem Trenčanov sa na oslavách sa zúčastnili 
zástupcovia miest z Českej republiky, Poľska, Talianska, 
Rumunska, Macedónska a USA. Oslavy sprevádzal bohatý 
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kultúrny program, vystúpenia folklórnych súborov, vernisáţe 
a slávnostné zasadnutie zastupiteľstva mesta, kde zastupitelia 
deklarovali rozvoj medzinárodných vzťahov a spolupráce. Len 
pre spätnú reflexiu slovenskú a srbskú históriu prvýkrát spojil 
rok 1918, keď sa v tomto meste vzbúrili slovenskí vojaci zo 
71. pešieho pluku so zbraňou v ruke proti vládnucej Rakúsko-
uhorskej monarchii. Začiatok spolupráce oboch miest je 
datovaný rokom 1973. Členovia delegácie Mesta Trenčín si 
uctili pamiatku padlých hrdinov a poloţili veniec na cintoríne 
slovenských vojakov. Absolvovali aj dvojstranné rokovania, 
kde okrem dohody o ďalšom rozširovaní vzájomných kontak-
tov ponukli spoluprácu Mestskému úradu v Kragujevaci v pro-
grame rozvoja matričných evidencií a procesného riadenia 
samosprávy. Výsledkom spolupráce bude realizácia našich 
skúseností v riadení mesta Kragujevac a získanie finančných 
prostriedkov z fondov Európskej únie pre naše druţobné 
mesto. 

Info Trenčín 19.05.2005 
Pomocná evidencia 258/1/05 

 

Pri príleţitosti tohtoročného Dňa Európy pozval predseda 
vlády Francúzskej republiky Jean-Pierre Raffarin 500 
primátorov a starostov francúzskych obcí a rovnaký počet 
primátorov európskych druţobných miest alebo miest, ktoré sa 
zapájajú do dynamicky sa rozvíjajúcej spolupráce s francúz-
skymi mestami či obcami. Na slávnostnom akte, ktorý sa 
konal v Paláci predsedu vlády v Paríţi dňa 9. mája 2005 sa 
zúčastnili aj štyria slovenskí primátori – Alexander Slafkovský 
z Liptovského Mikuláša, Milan Benč z Prešova, Jaroslav 
Demian z Brezna a Ing. Branislav Celler z Trenčína. Fran-
cúzsky premiér sa pre hospitalizáciu nemohol slávnostného 
aktu zúčastniť, zastúpil ho minister zahraničných vecí Michel 
Barnier. Vo svojom príhovore vyzdvihol dôleţitosť tohto 
stretnutia, konaného pod heslom „Európa, ktorá zbliţuje“ 
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v čase, keď sa krajina Galského kohúta pripravuje na 
referendum o prijatí euroústavy. Oslavy Dňa Európy 
vyvrcholili v záhradách Paláca predsedu vlády, kde sa 
slovenskí primátori stretli aj s mimoriadnou a splnomocnenou 
veľvyslankyňou Slovenskej republiky vo Francúzsku Máriou 
Krásnhoroskou. Trenčiansky primátor Ing. Branislav  Celler 
rokoval aj s primátorom druţobného mesta Cran-Gevrier 
Jeanom Boutrym. Hlavnou témou ich rozhovorov bola 
príprava a organizačné zabezpečenie Festivalu slovenských 
filmov vo Francúzsku, ktorý sa v Cran-Gevrier uskutoční 
v novembri 2005. 

Info Trenčín 19.05.2005  
Trenčianske noviny 16.05.2005  
Pomocná evidencia 258/1/05 
 

V Trenčíne sa v dňoch 
10. aţ 14. mája uskutočnili 
„Dni vidieka“. Úvod patril 
vernisáţi výstavy detí 
v Kultúrnom a metodic-
kom centra Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky 
v Trenčíne dňa 10. mája 
2005 pod názvom „Vidiek 
očami detí“, v ktorej sa 

prezentovali deti Trenčianskeho kraja. Na tom istom mieste sa 
dňa 12. mája 2005 uskutočnila konferencia pod názvom 
„Integrovaný rozvoj a financovanie vidieka“. Záver tohto 
podujatia patril dňa 14. mája 2005 ľudovej veselici na 
Mierovom námestí, kde do tanca hrali folklórne súbory a dy-
chovky z trenčianskeho regiónu. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 234/1/05 



 122 

V dňoch od 9. do 11. mája 2005 prebehla vo všetkých 
krajských a okresných mestách celoslovenská  preventívna 
akcia s názvom Jablko – Citron. Polícia za tri dni skontro-
lovala  celkom 282 vodičov motorových vozidiel. Z toho dodr-
ţalo ustanovenú rýchlosť jazdy 211 vodičov (186 muţov a 25 
ţien). Ustanovenú rýchlosť jazdy vozidiel prekročilo v Tren-
čianskom kraji 71 vodičov. Ţiaci základných škôl tak odovzdali 
vodičom ako odmenu za dodrţanie rýchlosti 211 sladkých jabĺk 
a kyslý citrón dostalo za prekročenie rýchlosti jazdy 71 vo-
dičov. Preventívno-výchovná policajná akcia Jablko – Citron 
bola zameraná predovšetkým na kontrolu dodrţiavania ustano-
vených rýchlostí jazdy vozidiel. Dopravní policajti spoločne so 
ţiakmi 5. ročníkov základných škôl hodnotili aj ohľaduplnosť 
vodičov motorových vozidiel voči ostatným účastníkom cestnej 
premávky. V Trenčíne sa táto akcia uskutočnila dňa 10. 05. 
2005, od 14.00 do 15.30 hodiny na úseku cesty 1/61 – Trenčín. 
V tomto úseku polícia skontrolovala 39 vodičov. Z nich 20 
vozidiel prekročilo povolenú rýchlosť (z toho 14 muţov a 6 
ţien) a dostalo 20 citrónov a rýchlosť dodrţalo 19 vodičov (z 
toho 15 muţov a 4 ţeny) a dostalo za odmenu 19 jabĺk. 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 261/1/05 
 

 Dňa 18. mája 
2005 sa uskutočnila 
tlačová beseda Mesta 
Trenčín, ktorá bola 
zjednocujúcim prv-
kom pri ďalšom pos-
tupe ďalších prác 
v realizácii verejných 
WC na Sládkovičo-
vej ulici potom, keď 

zľava Tibor Hlobeň, Ing. arch. Adriana Mlynčeková, Ing. Branislav Celler, Ing. arch. Jozef 
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pri hĺbení základov boli odokryté klenby podzemnej chodby 
na mieste bývalého Kirchnerovho domu a Krajský pamiatkový 
úrad v Trenčíne preto v záujme záchrany archeologických ná-
lezov a nálezísk pozastavil zemné práce. Po privítaní regio-
nálnych novinárov tlačovým tajomníkom Tiborom Hlobe-
ňom, vyjadril stanovisko Mesta Trenčín k danému problému 
primátor Ing. Branislav Celler. Mesto Trenčín po dlhom 
hľadaní miesta pre umiestnenie verejného 
WC sa rozhodlo pred rokom, ţe tak bude 
v priestore Sládkovičovej ulice. Bolo si 
vedomé, ţe všade, kde sa v centre mesta 
zakopne, tak môţe sa objaviť niečo, čo je 
spojené s jeho históriou. Zrejme podobná 
situácia nás čaká aj pri rekonštrukcii 

Mierového námestia. 
Takţe nás neprekvapilo, 
ţe v danom priestore sa našli pamiatkové 
objekty, ktoré majú svoj význam, a preto 
právom boli pozastave-
né stavebné práce Kraj-
ským pamiatkovým úra-

dom v Trenčíne. Mesto Trenčín nemá vý-
hrady voči archeologickému výskumu, 
ktorou sa skúma história tejto časti mesta. 
Po predchádzajúcich rokovaniach s pa-
miatkármi sa našlo riešenie, aby sa jednak 
splnil pôvodný zámer vybudovať verejné WC  ako aj 
verejnosti ukázať pamiatkové objekty, ktoré boli odokryté. 
Moţno to bude pre budúcnosť pre občanov ako aj pre 
návštevníkov mesta Trenčín atrakcia. So závermi Krajského 
pamiatkového úradu v Trenčíne vo veci ďalšieho základného 
archeologického výskumu zoznámila Mgr. Katarína Nim-
čová. Uviedla, ţe treba vykonať v danom priestore archi-

Mgr. Katarína Nimčová 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková 

Ing. Branislav Celler 
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tektonicko-historický výskum vo väzbe na mestské opevnenie 
(barbakan). O ďalších plánoch Mesta Trenčín z pohľadu 
spolupráce s archeológmi informovala vedúca Útvaru územ-
ného plánu a architektúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
arch. Adriana Mlynčeková. Celkom určite príde ku kori-
govaniu pôvodnej projektovej dokumentácie najprv štúdiou 
a potom zmenou projektovej dokumentácie. Predpokladáme 

ďalšiu spoluprácu s archeológmi z Tren-
čianskeho múzea a Krajského pamiatkové-
ho úradu v Trenčíne, aby sa dokončil ar-
cheologický výskum. Prepracovaná projek-
tová dokumentácia bude konzultovaná 
s odborníkmi a po ich schválení sa bude na 
prácach pokračovať. Spoločným kompro-
misom bude prezentácia historických ná-

lezov ako aj dokončenie investičnej akcie budovaných ve-
rejných WC. Svoje ďalšie predstavy v realizácii verejných 
WC vypovedal aj realizátor projektovej dokumentácie Ing. 
arch. Radim Krecháč. Snahou projekčného kolektívu bude 
sprístupniť na povrch pešej zóny, doplniť zeleňou tak, aby 
nemuseli ľudia vchádzať do podzemia, ale mohli to vidieť 
zvrchu. Z technického riešenia problému bude treba zväčšiť 
výkopovú jamu, aby mohli byť sprístupnené pohľady na 
odokryté historické objekty i zo zabudovaných verejných WC. 
O ďalšom postupe prác Ing. arch. Jozef Múdry z Krajského 
pamiatkového úradu v Trenčíne ocenil prístup Mesta  Trenčín 

na rokovaní pamiatkovej komisie dňa               
9. mája 2005, kde sa zaviazal rešpektovať 
závery pamiatkových úradov. Záverečné 
stanovisko zo strany Mesta Trenčín vys-
lovil jeho primátor Ing. Branislav Celler. 
I napriek tomu, ţe poţadované zmeny 
zmenia rozpočtované náklady na celú 

Ing. arch. Radim Krecháč 

Ing. arch. Jozef Múdry 
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stavebnú akciu i tak sa tejto akcie mesto nevzdáva a finančné 
prostriedky zo svojho rozpočtu zabezpečí. Verí v to, ţe 
spoločne so všetkými zainteresovanými orgánmi a organizá-
ciami sa nájde detailné riešenie, aby  plánovaná investičná 
akcia spĺňala všetky pamiatkové, estetické, prevádzkové a iné 
kritéria. Zároveň vyslovil myšlienku, ţe pokiaľ Krajský 
pamiatkový úrad v Trenčíne bude predpokladať nutnosť ďal-
šieho archeologického výskumu ďalej do Štúrovho námestia, 
Mesto Trenčín sa nebude k týmto poţiadavkám stavať indi-
ferentne. Vzhľadom na uţ spomínané nepredvídané sku-
točnosti sa nestihne pôvodný termín odovzdania verejných 
WC do uţívania v mesiaci august 2005. Predpokladá sa, ţe 
nový termín ukončenia sa posunie na budúci rok 2006. Ale to 
všetko závisí po opätovnom prehodnotení projektovej doku-
mentácie a následnom schvaľovaní v príslušných orgánoch. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 23.05.2005 
Pomocná evidencia 264/1/05, 277/1/05 
 

Dňa 19. mája 2005 sa 
stretli v Trenčíne primátor 
Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler a primátor 
Mesta Zlín Mgr. Tomáš 
Ulehla. Spoločnou témou 
ich stretnutia boli moţnosti 
vzájomnej spolupráce 
v oblasti zavedenia ego-
vernmentu pri spoločných 
prezentáciach turistických 

zaujímavostí oboch miest s pod-porou európskych fondov. 
Zároveň diskutovali aj o vzájomnej účasti na letných 
kultúrnych akciách. Prezreli si Klientske centrum a vymenili si 

zľava Ing. B. Celler a Mgr. T . Ulehla podpisujú zmluvu 
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skúsenosti s jeho fungovaním. Na záver stretnutia podpísali 
obaja primátori zmluvu o partnerstve v projekte Kongresového 
centra mesta Zlín. Zmluva vytvára priestor pre reprezentáciu 
mesta Trenčín a Zlín, najmä pri realizácii akcií 
medzinárodného významu v oblastiach mene-ţérskej 
a kongresovej turistiky, kultúrnych a spoločenských akciách, 
konaných v kongresovom centre Zlín. Táto zmluva nezakladá 
ţiadne financovanie mestom Trenčín. 

Info Trenčín 02.05.2005 
Pomocná evidencia 278/1/05 

          

Dňa 18. mája 2005 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler nového riaditeľa Vojenského opraváren-
ského podniku 027, š.p. Trenčín Ing. V. Podluckého, ktorý 
nastúpil do funkcie  od 1. mája 2005. 

Info Trenčín 02.05.2005  
Pomocná evidencia 278/1/05 

 
 

Dňa 23. mája 2005 prijal predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Štefan Štefanec delegáciu Šuma-
dijského okruhu zo Srbska a Čiernej 
hory, ktorú tvoril 
jeho predseda Mi-

roslav Marinkovič a starosta obce Ba-
točina Radisa Miloševič s manţelkou. 

Po predstavení 
hostí informoval 
Ing. Štefan Štefanec novinárov o výs-
ledkoch rokovania delegácie s vedením 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Záujem by sa mal v budúcnosti odvíjať 
predovšetkým na úrovni vzájomnej 

výhodnej výmeny tovarov, ako aj na kontaktoch v oblasti 

Ing. Štefan Štefanec 

Miroslav R. Marinkovič 

Radisa Miloševič 
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kultúry a športu, pretoţe obe strany majú činné folklórne 
súbory a aktívnych športovcov. Hosťom 
bola poskytnutá aj informácia 
o organizácii regiónov v Eu-rópe, aby sa 
vedeli zorientovať, aké pod-mienky 
musia splniť pri vstup do Európskej 
únie. Návšteva hostí Šuma-dijského 

okruhu zo Srbska a Čiernej hory sa uskutočnila na pozvanie 
Tren-čianskeho samosprávneho kraja, pretoţe v roku 2004 bol 
na návšteve v ich okruţnom meste Kragujevac podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozef Fabián. Ten aj 
vysvetlil, prečo práve Kragujevac a Šumadijský okruh sú 
predmetom záujmu. Podnetom k nadviazaniu kontaktov bola 
predovšetkým, ţe existuje dlhodobé partnerstvo medzi 
mestom Trenčín a mestom Kragujevac, spečatené krvou 44 
popravených vojakov 71. pešieho pluku „trenčianskeho“ na 
konci prvej svetovej vojny v Kragujevaci. Obaja hostia vo 
svojich vystúpeniach poďakovali za pozvanie navštíviť 
Trenčiansky kraj. Po tla-
čovej besede navštívili 
Trenčiansky hrad, Boj-
nický hrad a mesto My-
java. Na pracovnom obe-
de v hoteli Tatra rokovali 
aj s viceprimátorom mes-
ta Trenčín Ing. Antonom 
Bocom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 
Info Trenčín 02.05.2005  
Pomocná evidencia 278/1//05 
 

Ing. Jozef Fabián 
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Dňa 26. mája 2005 sa uskutočnila tlačová konferencia 
veliteľa pozemných síl a výcviku Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky 
generálporučíka Ing. 
Milana Maxima. 
Vo svojom 

príhovore 

informoval, ţe reorganizáciou 
vojenských útvarov znamená aj uvoľne-
nie vojenských ob-jektov. Takto sa stane 
s vojenskými objektami v Jelšave, Bardejove a Štúrove. 
V zmysle zákona tieto objekty ponúkne orgánom miestnej 
štátnej správy, samosprávy a v prípade ich nezáujmu ich 
ponúkne na odpredaj iným záujemcom. Pre rok 2005 zatiaľ 
nie sú plánované reorganizačné zmeny v Kasárňach SNP 
v Trenčíne i keď táto otázka uţ dlhšiu dobu rezonuje na 
verejnosti. Prápor podpory velenia, ktorý je v kasárňach 
umiestnený i v súčasnosti zabezpečuje mierové i vojnové 
úlohy všetkých  zariadení, ktoré sú v posádke Trenčín – Vyšší 
vojenský súd Trenčín, Veliteľstvo pozemných síl Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky, Veliteľstvo výcviku a podpory 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a  Veliteľstvo vojenskej 
polície. Od 1. júla 2005 vytvorí Veliteľstvo pozemných síl 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky dočasné stráţne roty 
zamerané na fyzickú ochranu dôleţitých objektov ako sú 
muničné sklady a budovy veliteľstva. Veliteľstvo pozemných 
síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky má mať podľa 
modelu 2015 celkom 8000 príslušníkov, dve brigády, 4 

generálporučík Ing. Milan Maxim 
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prápory, jeden chemický, jeden ţenijný a jeden výsadkový 
pluk. 

Trenčianske noviny 30.05.2005  
Pomocná evidencia 282/2/05 
V dňoch 28. aţ 29. mája 2005 sa uskutočnilo národné 

stretnutie slovenských vidieckych líderiek v Trenčíne. Toto 
rokovanie bolo zamerané na vzdelávanie a posilňovanie 
vidieckych líderiek a výmenu skúseností. Stretnutie bolo 
súčasťou medzinárodného projektu „Učíme sa zo skúseností“, 
podporovaný programom EÚ Socrates, konkrétne jeho 
podprogramom Gruntvig 2. V tomto projekte sú okrem 
slovenských ţien zapojené aj ţeny z Poľska a Veľkej Británie. 
Po troch medzinárodných stretnutiach, na ktorých si vymieňali 
skúsenosti z oblasti rozvoja vidieka, sa v kaţdej krajine sa 
uskutočňovalo národné stretnutie, na ktorých účastníčky 
medzinárodných stretnutí prenášajú skúsenosti a inšpirácie 
ďalším ţenám. V prvý deň rokovania venovali skúsenostiam z 
poľskej Lubawky a waleského Pembrokshire. Na druhý deň sa 
hovorilo o problémoch siete vidieckych líderiek na Slovensku 
a o ocenení „Vidiecka líderka roka“, ktoré udeľuje Vidiecka 
organizácia pre komunitné aktivity (VOKA). Stretnutie pripra-
vili OKA z Banskej Bystrice a Spoločnosť pre trvalo udrţa-
teľný ţivot. 

Trenčianske noviny 30.05.2005 
Pomocná evidencia 282/4/05 
 

Pri príleţitosti 
Medzinárodného dňa 
detí sa uskutočnila 
dňa 1. júna 2005 
tlačová beseda, ktorej 
sa okrem primátora 
Mes-ta Trenčín Ing. 

zľava –René van der Linden, Koosvan Tamelen, Jacques van der Linden, Ing. Jana 
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Brani-slava Cellera zúčast-nili i ďalší hostia – generálny 
sponzor be-nefičného zápasu AS Trenčín FC Utrecht Jacques 
van der Lin-den, generálny manaţér AS Trenčín Mgr. 
Róbert Rybníček, veľvyslanec Fondu dr. Klaun Štefan 
Skrúcaný, manaţérka Fondu dr. Klaun Ing. Jana 
Sedláčková, kapitán seniorského tímu AS Trenčín Michal 
Kubala, manaţér FC Utrecht René van der Linden, tréner 
FC Utrecht Koosvan Tamelen a kapi-tán FC Utrecht Adnan 
Alisic. Po privítaní prítomných hostí hovorcom primátora 
Mesta Trenčín Tiborom Hlobeňom ako prvý vystúpil primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý informoval, ţe 
Mesto Trenčín sa 
v súčasnom období 
sústredilo na budovanie 
trávnatých ihrísk na 
Ostrove a umelého 
trávnika na futbalového 
štadióna Sihoť. 
Filozófiou Mesta 
Trenčín pre naj-bliţšiu 
budúcnosť je, aby 
všetky ihriská slú-ţili 
mládeţi. Na jeho vystúpenie naviazal ge-nerálny manaţér  AS 
Trenčín Mgr. Róbert Rybníček. Ten vyjadril svoje 
poďakovanie Mestu Trenčín za jeho starostlivosť o šport, 
najmä o futbal, vytváraním materiálno-technických predpo-
kladov, spočívajúcich v budovaní nových trávnatých ihrísk 
ako aj umelého trávnika podľa klasifikácie exekutívy FIFA. 
Umelý futbalový trávnik je stanovenou podmienkou zo strany 
FIFA pre zápasy vrcholných futbalových zápasov. Rekon-
štrukcia v Trenčíne by mala začať v mesiaci jún  a mala by sa 
ukončiť v mesiaci august 2005. Vzhľadom na to, ţe rekon-
štrukčné práce na trávniku sú v časovom sklze, tak tri aţ štyri 

zľava – Š. Skrúcaný, B. Zubričaňák, Ing. B. Celler, T. Hlobeň 
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zápasy by mal AS Trenčín hrať na náhradnom ihrisku. Vo 
svojom vystúpení priblíţil svoju návštevu v holandskom 
Utrechte. Prekvapila ho nielen starostlivosť o mládeţ pre 
športovanie, pre ktorú je k dispozícii 14 štadiónov, ale aj to, ţe 
tento športový areál navštevujú celé rodiny, čím vzniká 
vzájomne spojená komunita, ktorej cieľom spoločensko-
kultúrne a športové vyţitie. Zaujímavá aj tá skutočnosť, ţe 
seniorskí futbalisti sa často stretávajú na ihrisku s malými 
futbalistami, pre ktoré sú vzorom. Poslanec Mesta Trenčín, 
dlhodobo uvoľnený pre výkon funkcie Branislav Zubričaňák 
vo svojom príhovore potvrdil tendenciu Mesta Trenčíne 
v starostlivosti o športové vyţitie detí v sídliskách, pre ktoré 
v roku 2005 sa investuje niekoľko miliónov Sk do rekon-
štrukcie areálov materských škôl s tým, aby tieto slúţili nielen 
povinnej telesnej výchove predškolských zariadení, ale slúţili 
po vyučovaní aj širokej verejnosti. O poslaní Fondu dr. Klaun 
hovorila Ing. Jana Sedláčková. V závere tlačovej besedy 
vystúpil generálny riaditeľ firmy holandskej firmy „Hoek“ 
Jacques van der Linden, ktorý priblíţil sociálny rozmer 
nadchádzajúceho Medzinárodného dňa detí, keď jeho firma 
prostredníctvom holandskej firmy „Vitaal“ repasovala 40 
vozíkov pre zdravotne odkázaných ľudí a na futbalovom 
zápase medzi seniorskými futbalistami AS Trenčín a FC 
Utrecht ich odovzdá novým uţívateľom.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 4. júna 2004 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler Jeho Excelenciu, 
mimoriadneho a splno-mocného 
veľvyslanca Holandského kráľovstva 
v Slovenskej republike Laurena 
Louisa Stok-visa. Po zápise do 
pamätnej knihy Mesta Trenčín sa 

Ing. Branislav Celler víta Laurenta Louisa Stokvisa 
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spolu zúčastnili na slávnostnom odovzdaní zdravotného 
vozíka zdravotne postih-nutému Milankovi Valáškovi zo 
Sobotišťa, ktorý mu odovzdal generálny riaditeľ holandskej 
firmy „Hoek“ Jacques van der Linden. Na tejto spomínanej 
slávnosti sa zúčastnili ďalej futbalisti a funkcionári FC 
Utrecht, funkcionári Mesta Trenčín a rodičia Valáškovi. Za 
dar sa poďakoval tak Milanko Valášek ako aj jeho rodičia. Na 
otvorenej scéne potom 
Milanko Valášek ukázal 
všetkým prítomným aké má 
šoférske schopnosti mané-
vrovaním v priestore obrad-
nej miestnosti. Na záver tejto 
mimoriadnej udalosti odov-
zdali manaţér FC Utrecht 
René van der Linden a tréner 
FC Utrecht Koosvan Tame-
len ako symbol priateľstva a spomienky na dnešný deň 
klubové šály primátorovi Mesta Trenčín Ing. Brani-slavovi 
Cellerovi a Jeho Exelencii splnomocnenému veľvy-slancovi 
Holandského kráľovstva Laurenovi Louisovi Stok-visovi. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 10. júna 2005 odovzdal 
primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler po prestrihnutí symbo-
lickej stuhy s náčelníkom Mestskej 
polície v Trenčíne Mgr. Františ-
kom Orsághom do prevádzky nové 
vysunuté pracovisko Mestskej polí-
cie Trenčín – Zámostie, umiestne-
ného na Školskej ulici č. 330 – pre  
lepšiu orientáciu v objekte bývalej 
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Materskej školy Kvetná. V krátkom pressfoyé o vzniku 
a poslaní nového pracoviska mestskej polí-cie hovoril jeho 
náčelník Mgr. František Orságh. Okrem iného povedal, ţe 
sprístupnenie nového pracoviska sa stalo po minu-loročnej 
rajonizácii mesta Trenčín jednotlivým príslušníkom mestskej 
polície ďalším významným krokom, keď od dneš-ného dňa 
celá oblasť Zámostia sa dostala pod ich drobnohľa-dom na 
dobu 24 hodín. Pre občana to má ešte ďalšiu 
výhodu, ţe v prípade jeho sťaţnosti, podnetu, 
či ţia-dosti nemusí ísť do centra mesta, ale 
všetko sa vybaví operatívne na vysunutom 
praco-visku. Na vysunutom pracovisku bude 
praco-vať v jednotlivých smenách 10 
policajtov, pod vedením svojho vedúceho 

Mgr. Miro-slava Galbavého. Na príhovor 
náčelníka mestskej polície nadviazal 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler. Okrem iného uviedol, ţe v mestskej 
časti Trenčín – Západ ţije v súčasnosti 
pribliţne 9.300 obyvateľov, čo je dosť. 
Snahou Mesta Trenčín sa 
stalo, aby všetky veľké 

mestské aglomerácie boli pokryté mestskou 
políciou, preto pristúpilo k budovaniu jej 
vysunutých pra-covísk. Realizáciu tohto 
zámeru umoţnilo  aj personálne krytie 
mestskými policajtmi pri uplatnenie 
jedného policajta na jeden-tisíc obyvateľov. 
Na sídlisku Juh bolo otvo-rené v roku 2004. Dnes bolo 
otvorené vy-sunuté pracovisko na Zámostí a do konca roka 
2005 sa plánuje otvoriť vysunuté pracovisko v mestskej časti 
Trenčín – Sever, v uvoľnených priestoroch Materskej školy 
Trenčín, Opatovská ulica. Svoje dojmy z otvorenia 

primátor Ing. Branislav Celler 

Mgr. Miroslav Galbavý 
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vysunutého pracoviska mestskej polície vyjadril aj predseda 
Mestskej časti Trenčín – Západ Martin Barčák vo svojom 
vystúpení, keď povedal, ţe od nápadu aţ po realizáciu 
vysunutého pracoviska bolo treba veľmi málo času. Mestskí 
policajti pri svojej kontrolnej čin-nosti uţ nebudú strácať čas 
dochádzaním z centra a ten pred-chádzajúci stratený čas budú 
môcť plne venovať svojej čin-nosti. Ešte pred otázkami 

novinárov bol 
predstavený aj 

vedúci 
vysunutého 
pracoviska 

mestskej 
polície Mgr. 

Miroslav 
Galbavý, kto-
rý vyslovil 

presvedčenie, 
ţe pracovisko 
pod jeho vede-

ním bude plniť všetky úlohy kvalitne tak, aby občania v tejto 
mest-skej časti boli spokojní. Na otázku noviná-rov, kde sa 
bude sústrediť pozornosť mestských policajtov odpovedal, ţe 
ich chce bohuţiaľ sklamať. Nie je v rómskej komunite, ktorá 
bola presťahovaná zo Ţelezničnej ulice na Kasárenskú ulicu 
(sú zatiaľ disciplinovaní). Najväčší problém v tejto mestskej 
časti je s existenciou nepovolených skládok odpadu. Preto 
jednou z dôleţitých úloh vyhľadávanie tých, ktorí porušujú 
príslušné záväzné nariadenie Mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 10. júna 2005 sa uskutočnil v Barborinom 
paláci spoločenský večer členov Rotary Clubu vysunuté pracovisko vybavené modernou PC technikou 



 135 

Trenčín pri príleţitosti slávnostného udelenia Charty Rotary 
International tomuto trenčianskemu klubu za účasti guvernéra 
Diskritku 2240 Rotary Clubu Viktora Príkazského 
a predstaviteľov sponzorského Rotary Clubu z Piešťan. 
Slávnostný večer otvorila úvodná skladba v podaní členiek 

Orchestra Afrodité. Slávnostný prejav 
predniesol prezident Rotary Clubu Trenčín Ján 
Babič, ktorý 
okrem iného 
konštatoval, 

ţe dnešným 
dňom sa stal 

trenčiansky Rotary Club 
súčasťou medzi-národného 
Rotary Clubu. Históriu a sú-
časnosť Trenčianské-ho 
hradu priblíţila jeho ria-diteľka Katarína Babičová. Rotary 
club Trenčín potom prijal ďalších štyroch nových členov. 
Guvernér Disktriktu Rotary Clubu č. 2240 Viktor Príkazský 
odovzdal prezidentovi Rotary Clubu Trenčín Jánovi Babičovi 

listinu Charty Rotary 
International. Pri tejto 
príle-ţitosti spomenul, 
ţe sa potvrdila 
ţivotaschopnosť klubu 
v Trenčíne, ale najmä 
to, ţe pri významnom 
100. výročí zaloţenia 
prvého Rotary Clubu sa 
im dostalo toto výz-
namné ocenenie. Tren-

čiansky Rotary Club je v poradí  53 klubom na území 
bývalého Česko-slovenska. S pozdrav-nými príhovormi vys-

orchestr Afrodité 

Ján Babič 
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túpili Ţelmíra Kabátniková zo švédskeho Rotary Clubu, 
ktorá odovzdala sponzorský dar 300 US $, zástupca Rotary 
Clubu v Nitre Michal Sedlár a zástupca Rotary Clubu 
z Piešťan Milan Fekete, ktorý odovzdal sponzorský dar 
20.000,- Sk. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 13.06.2005 
Pomocná evidencia 312/1/05, 332/2/05 

 
Od pondelka 6. júna 2005 06,00 hodiny rána sa začala 

najväčšia medzinárodná dopravno-bezpečnostná akcia v 
strednej Európe. Na vodičov čakal na cestách tentoraz 
medzinárodný policajný Jastrab. Podľa informácií Vladimíra 
Gemelu z Prezídia Policajného zboru sa akcia konala súčasne 
v šiestich krajinách - na Slovensku, v Českej republike, 
Poľsku, Rakúsku, Maďarsku a Slovinskej republike. Akcia sa 
skončila v nedeľu 12. júna o 05,00 hodine ráno. Policajti sa 
zameriavali hlavne na rýchlosť, pouţívanie bezpečnostných 
pásov, na alkohol za volantom. Dôraz sa kládol aj na 
medzinárodné cestné komunikácie, cesty v pohraničných 
oblastiach, odhaľovanie trestných činov, či pátranie po 
nelegálnych migrantoch. Ako informoval Gemela, na 
aprílovom stretnutí ministrov vnútra Salzburského fóra v 
Budapešti, minister vnútra Slovenskej republiky Vladimír 
Palko informoval o skúsenostiach z našich dopravno-
bezpečnostných akcií a svojim zahraničným kolegom zároveň 
navrhol spoločnú dopravnú akciu. Touto akciou dostala táto 
dopravno-bezpečnostná akcia vo všetkých zúčastnených 
krajinách reálnu podobu.  Akcia sa skončila v nedeľu 12. júna 
o 05,00 hodine ráno. Počas dopravno-bezpečnostnej akcie 
„Jastrab“ bolo na území Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Trenčíne zapojených celkovo 252 policajtov a 89 osôb 
z vojenskej polície, obecných polícii, colnej správy ako aj 
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z radov dobrovoľných stráţcov poriadku. V priebehu akcie, 
polícia zistila 1.481 dopravných priestupkov. V blokovom 
konaní policajti  vyriešili  1.439 priestupkov v celkovej sume 
1.231.400 Sk. Najviac priestupkov sa dopustili vodiči, ktorí 
prekročili stanovenú rýchlosť a to v 723 prípadoch. 243 
vodičov nepouţívalo bezpečnostné pásy, 31 vodičov 
telefonovalo počas jazdy a 7 vodičov jazdilo pod vplyvom 
alkoholu. Porušenia pravidiel cestnej premávky sa dopustilo 
aj 50 cyklistov a chodcov. 

Trenčianske noviny 06.06.2005  
Pomocná evidencia 308/2/05 
 
Vo voľbách do vyššieho územného celku v Trenčianskom 

kraji vytvorili spoločnú koalíciu strany – Smer, Kresťansko-
demokratické hnutie, Slovenská národná 
strana, Hnutie za demokraciu a SF. Krajskí 
lídri týchto politických strán dňa                
11. júna 2005 podpísali koaličnú zmluvu na 
stretnutí v Prievidzi. Spoločným kandidá-
tom koalície na ţupana sa stal primár 
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

trenčianskej nemocnice a poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky za stranu Smer MUDr. Miroslav Chovanec. 

Vlastné poznámky 
 
 

 

Ľudia z paneláka na Ulici Kapitána Nálepku v Trenčíne 
lapajú po dychu. Reštauráciu Kotva, ktorá roky stojí pred ich 
vysokým domom, kúpil nový majiteľ. Spoločnosť „Magnus 
Center“ chce do budovy investovať 180 miliónov Sk, o štvrti-
nu ju zväčšiť, nadstaviť a spraviť z nej hotel s diskotékou a 
bowlingom. Domáci sa však boja hluku a nesúhlasia ani s 
vyklčovaním okolitých stromov. “Nemôţeme im to dovoliť. 
Reštauráciu Kotva chcú rozšíriť tak, ţe sa bude takmer 

MUDr. Miroslav Chovanec 
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dotýkať nášho panelového domu,“ zúfa si domovníčka Ľud-
mila Šťasná. Petíciu proti prestavbe podpísalo 70 občanov. 
Dokument odovzdali na mestskom úrade aj správcovi domu - 
stavebnému bytovému druţstvu. „Pretoţe ľudia nesúhlasia, 
my musíme dať tieţ zamietavé stanovisko. Snaţíme sa však, 
aby s „Magnus Center“ komunikovali a dali si to vysvetliť,“ 
povedal predseda predstavenstva bytového druţstva Bohumil 
Guričan. „S obyvateľmi sa porozprávame, no plány meniť 
nebudeme. Stavba bude odhlučnená a namiesto vyťatých 
stromov zasadíme nové,“ povedal konateľ „Magnus Center“ 
Ladislav Medňanský.  

Vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín ako prvé na Slovensku disponuje súborom 

virtuálnych 3d fotografií, tvoriacich 28 panorám rôznych 
pohľadov na mesto. Pospájaním jednotlivých panorám 
pomocou šipiek a vytvorením navigácie sa podarilo vytvoriť 
virtuálnu prehliadku mesta Trenčín ako súvislý film. Je 
k dispozícii aj na oficiálnej we-bovej stránke mesta 
www.trencin.sk. „Ponuka firmy „3d media“ zaujala svojou 

originálnosťou. 
Je robená ako sé-
ria fotografií 
v 360 stupňovom 
uhle. Vytvára tak 
panorámu, kde 
kaţdá z jej častí 
je zloţená z nie-
koľkých na seba 

nadväzujúcich 
fotografií ešte 

v rámci hĺbky záberu“ priblíţila projekt vedúca Útvaru marke-
tingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková. 
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A ďalej pokračovala - „Niečo podobné na Slovensku ešte 
neexistuje. Všetky ostatné virtuálne prehliadky sú robené 
inými technologickými spôsobmi, ktoré neumoţňujú také 
dokonalé pribliţovanie a zaostrovanie fotografií.“. Virtuálna 
prehliadka zahŕňa skoro celé mesto, počnúc ţelezničnou 
stanicou, prechádza cez Štefánikovú ulicu a hotel Tatra na 
Mierové námestie a končí pri Keramoprojekte na kriţovatke 
Ulíc Soblahovská a Legionárska. Najviac snímok zachytáva 
Trenčiansky hrad. Sú to aţ štyri panorámy z rôznych 
pohľadov. Nechýbajú ani ďalšie kultúrne pamiatky mesta, či 
športoviská. V rámci tvorby imidţu miesta má virtuálna pre-
hliadka na webovej stránke nezastupiteľné miesto. Predstavuje 
Trenčín prakticky vo všetkých kútoch sveta, stačí si len klik-
núť na doménu www.trencin.sk. To je pre rozvoj cestovného 
ruchu veľmi cenná devíza. Mgr. Renáta Kaščáková vidí ešte 
ďalší prínos projektu, ktorý stál mesto bez DPH 250.000,- Sk : 
„Máme k dispozícii niekoľko stoviek fotografií. Kaţdá je vo 
veľmi dobrom rozlíšení. Má teda vysokú kvalitu a dá sa 
pouţiť na spracovanie hoci  aj v plagátovej forme.“ 

Aktuality - www.trencin.sk. 
 
Dňa 11. júna 2005 na rokovaní snemu Slovenského 

Červeného kríţa v Banskej Bystrici zvolili jeho delegáti 
v tajnom hlasovaní za nového prezidenta PhDr. Helenu 
Kobzovú, ktorú Trenčania poznajú ako bývalú riaditeľku 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne a predsedníčku 
Územného spolku Červeného kríţa v Trenčíne. Vo voľbách 
kandidovala s Jozefom Murgašom a Vladimírom Karvajom. 
Do druhého kola postúpila po vypadnutí Jozefa Murgaša. Ako 
svoje priority uviedla predovšetkým stabilizáciu a upokojenie 
pomerov v Slovenskom Červenom kríţi, podporu územným 
spolkom Červeného kríţa a odbornú pomoc pri získavaní 
prostriedkov z grantov a získavanie nových mladých členov. 
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„V územných spolkoch je veľká sila dobrovoľníkov. Budeme 
pre nich organizovať odborné školenia, aby vedeli pre svoju 
činnosť získavať ďalších cez projekty podpory fondov“. 

Trenčianske noviny 13.06.2005  
Pomocná evidencia  330/2/05 
 
Dňa 20. júna 2005 sa začalo v Kultúrnom a metodickom 

centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky dvojdňové 
rokovanie medzinárodné-
ho kolokvia pod názvom 
„O regionálnej demo-
kracii v Slovenskej re-
publike a proces posil-
ňovania regionálnych 
samospráv“. Po privítaní 
hostí moderátorom podu-
jatia Antonom Šeptákom 
ako prvý vystúpil s 

pozdravným príhovorom predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Štefan Štefanec, ktorý okrem iného vyjadril 
nádej, ţe toto medzinárodné stretnutie splní svoje poslanie. 
Očakáva, ţe všetky vystúpenia obohatia všetkých účastníkov 
o nové myšlienky a vízie, tak potrebných pre rozvoj 
demokracie na úrovni regionálnej samosprávy Slovenskej 
republiky. V ďalšom svojom vystúpení priblíţil demografický, 
hospodársky a kultúrny ţivot a štruktúru Trenčianskeho kraja. 
S pozdravnými príhovormi ďalej vystúpili : 

� podpredseda Národnej rady Slovenskej 
republiky JUDr. Viliam Veteška, 

� prezident Komory regiónov Kongresu 
Rady Európy Yavuz Mildon,  

� José Palma Andrés, riaditeľ Direkto-
riátu E, DG Regionálna politika, Európ-

Ing. Štefan Štefanec 
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ska komisia,  
� podpredseda vlády Slovenskej republiky Ing. Pál Csáky, 
� minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, Ing. László Gyurovský, 
� veľvyslankyňa Stálej misie Slovenskej republiky pri 

Rade Európy Anna Lamperová,  
� veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike Jacques 

Faure.  
Maratón prednášok otvoril poslanec Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček predniesol 
úvodnú správu o situácii regiónov v Slovenskej republike 
so zreteľom na Trenčiansky kraj. Po týchto vystúpeniach 
vyplnil časový priestor do obedňajšej prestávky kultúrny 
program, v ktorom vystúpili – tanečný pár manţelia 
Soukupovi, folklórny súbor Vršatec, študenti Stredného 
odborného učilišťa odevného a textilného v  Trenčíne s 
prehliadkou svojej modelovej tvorby. Na záver kolokvia sa 
uskutočnila tlačová konferencia. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. júna 2005 prijala vedúca útvaru  komunikácie 

a marketingu Mestského 
úradu v Trenčíne Mgr. 
Renáta Kaščáková deti 
z partnerského mesta Tar-
now z Poľska. Deti pod 
vedením Ryszarda Tra-

cza a Graţejny Skovroňovej 
boli v Trenčíne na pozvanie 

Mgr. Renáta Kaščáková, orientuje svojich hostí na priloţenej mape 

detí bola plná zasadačka 
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Mesta Trenčín. Malé pohoste-nie a drobné  suveníry o meste 
Trenčín vytvorili výbornú a priateľskú atmosféru prijatia. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 21. júna 
2005 na záver dvoj-
dňového medziná-
rodného kolokvia 

o re-
gio-

nálnej 
demo-
kracii 
a pro-

cese 
posilňovania regionálnych samospráv v Trenčíne sa usku-
točnila tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnili predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Štefan Štefanec, prezident Komory 
regiónov Kongresu Rady Európy Yavuz 
Mildon,  generálny sekretár Komory 
regiónov Kongresu Rady Európy Gün-
ter Mudrich, štátny tajomník Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky Ing. 
Zsold Lukáč 
a generálny riadi-

teľ Sekcie pre európske záleţitosti na 
Úrade vlády Slovenskej republiky Ing. 
Ladislav Setnický. So záverečným ko-
muniké, prijaté účastníkmi medzinárod-
ného kolokvia zoznámil predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Štefan Štefanec : 

Yavuz Mildon 

Ing. Ladislav Setnický 

Ing. Štefan Štefanec 
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Účastníci medzinárodného kolokvia prehlásili, ţe : 
- miestne a regionálne samosprávne autority by mali byť 

povaţované za kľúčových aktérov zniţovania úrovne 
rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenskej 
republiky; 

- regionálna demokracia je úzko 
spojená s procesom odstraňovania 
disparít prostredníctvom regionálnej 
politiky. Proces regionálnej 
demokratizácie sa zdynamizoval po 
vstupe Slovenskej republiky do 
Európskej únie, ktorá podporuje 
politiku regionálneho rozvoja 
jednotlivých členských štátov, 

poskytnúc im rôzne nástroje. Európska únia sa stáva 
Európou regiónov. V rámci európskych spoločenstiev, 
význam regiónov a snaha mať moţnosť rozhodovať 
o zásadných otázkach narastá; 

- samosprávne autority na miestnej a regionálnej úrovni 
prispievajú k harmonizácii a vyrovnanému rozvoju regiónov 
aktivizovaním ich vnútornej ekonomiky v náväznosti na 
sociálny a kultúrny potenciál štrukturálnych a kohéznych 
politík členských štátov Európskej 
únie; 

- samosprávne kraje uprednostňujú 
intenzívnejšiu účasť na komplexnom 
riadení a implementácii štrukturálnych 
fondov, predovšetkým v programovom 
období, ktoré sa práve pripravuje pre 
roky 2007 aţ 2013 v rámci Národného 
strategického referenčného rámca; 

- podpora ďalšiemu pokroku v procese decentralizácie 
Slovenskej republiky v prospech posilňovania kompetencií 

Gűnter Mudrich 

Ing. Zsold Lukáč 



 144 

regionálnych a miestnych samospráv za účelom 
efektívnejšieho výkonu ich funkcie. 
Okrem svojho prehlásenia, účastníci medzinárodného 

kolokvia odporučili Vláde Slovenskej republiky : 
- poskytnúť kompetencie regiónom v programovaní, riadení 

a implementácii nástrojov Európskej únie;  
- zrýchliť proces fiskálnej a kompetenčnej decentralizácie; 
- presadzovať rozvoj ľudských zdrojov, modernej technickej 

infraštruktúry a poznatkovo orientovanej ekonomiky; 
- prehodnotiť a novelizovať zákon o podpore regionálneho 

rozvoja; 
- zabezpečiť lepšiu informovanosť o aktuálnej situácii 

a poskytovať ţiadateľom základné informácie o príprave 
a priebehu hodnotenia rozvojových projektov. 
Na tlačovej konferencie vystúpili aj jej zahraniční hostia. 

Poďakovali organizátorom za pozvanie na medzinárodné 
kolokvium. S uznaním konštatovali, ţe jeho priebeh potvrdil 
postup demokratizácie v podmienkach obecnej a regionálnej 
samosprávy v Slovenskej republike. Na záver konferencie 
odpovedali na otázky novinárov.  

Trenčianske noviny 27.05.2005 
Pomocná evidencia 354/2/05 
 

Dňa 22. júna 2005 
na záver ukončených 
rokovaní najvyšších 
predstaviteľov Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja 
a francúzskeho Re-
giónu Pikardia so sí-
dlom v Amiens, za 
účasti zástupcov mé-

podpis dohody zľava - Claude Gewerc a Ing. Štefan Štefanec 
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dií podpísali štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán – 
za Trenčiansky  samo-správny kraj 
jeho predseda Ing. Štefan Štefanec 
a za Región Pikardia ClaudeGewerc 
Dohodu o partnerstve medzi Re-
giónom Pikardia so sídlom 
v Amiens a Trenčianskym samo-
správnym krajom. V preambule do-
hody sa vyjadruje snaha oboch zmluv-
ných strán prispieť k posilneniu 
slovensko – francúzskeho priateľstva 

a snaha angaţovať sa v oblasti upevňovania podpory jednoty 
európskeho kontinentu. Slávnostne 
sa prehlasujú za partnerov, ktorých 
cieľom je zabezpečiť nepretrţitý 
rozvoj vzájomných vzťahov. Vzá-
jomne výhodná spolupráca sa bude 
uskutočňovať v rámci kompetencií 
zmluvných strán a v rozsahu čin-
ností vymedzených vnútroštátnymi 
právnymi normami a medzinárodný-
mi dohodami platnými medzi Fran-
cúzskou republikou a Slovenskou republikou. Predmetom 
podpísanej dohody je vzájomná spolupráca v oblasti kultúry, 
športu, vzdelávania, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. 
Pri napĺňaní obsahu dohody v jednotlivých formách 
spolupráce bude menovaný za kaţdú zmluvnú stranu 
konkrétna osoba. Najmenej jedenkrát ročne sa uskutoční 
spoločné pracovné stretnutie, na ktorom sa pripraví podrobný 
program spolupráce na obdobie jedného roka. Preto i jeho 
vyhodnotenie sa bude uskutočňovať jedenkrát ročne na 
zasadnutí Regionálnej rady Pikardie a na Zastupiteľstve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. V závere treba konšta-

Clauda Gewerc 

Ing. Štefan Štefanec 

Clude Gewerc 
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tovať, ţe predmetnú dohodu prerokovali a schválili najvyššie 
orgány zmluvných partnerov – Regionálna rada Pikardie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 28. apríla 2004. Na 
slávnostnom podpise dohody sa zúčastnila Jeho Excelencia, 
veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Jacques 
Faure. Posledne menovaný prehlásil, ţe od svojho nástupu do 
diplomatickej misie sa snaţil, aby kaţdý kraj mal svojho 
partnera z Francúzska. Aj zajtra na workschope v Nitre 
podpisuje podobnú dohodu o spolupráci Nitriansky 
samosprávny kraj s francúzskym 
Regiónom Schampang. Pre sloven-
ských partnerov získavať informácie 
z iných regiónov nebude problé-
mom, pretoţe existuje medzi fran-
cúzskymi regiónmi partnerský 
vzťah. Záver patril otázkam noviná-
rov a odpovede na ne zo strany 
predstaviteľov zmluvných strán. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.05.2005 
Pomocná evidencia 354/1/05 
 

Veľká i Malá Skalka patria 
k najznámejším pútnickým miestam 
na Slovensku a zároveň sú najvýz-
namnejšou sakrálnou pamiatkou 
v katastri mesta Trenčín. Vlastníkom 
objektov však nie je mesto, ale Bis-
kupstvo Nitra a spravuje ho Farský 
úrad v Skalke nad Váhom. Všetky 
zainteresované subjekty sa stretli 
v Trenčíne na pôde Mestského úradu 
v Trenčíne dňa 17. júna 2005, aby Jacques Faure 

Jacques Faure 
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spravili prvý krok na púti s cieľom vrátiť komplexu 
dôstojnosť, ktorú si právom zaslúţi. Stretnutie, na ktorom sa 
zúčastnili okrem trenčianskeho primátora Ing. Branislava 
Cellera riaditeľ Biskupskej kancelárie v Nitre Mons. ThDr. 
Štefan Vallo, PhD., ekonomický riaditeľ Biskupstva Nitra 
Mgr. Štefan Maják, správca Rímsko-katolíckeho farského 
úradu v Skalke nad Váhom Mgr. Stanislav Strapko a starosta 
obce Skalke nad Váhom Anton Horečný, určite nebolo 
posledné. Všetky subjekty sa totiţ zhodli na potrebe pripraviť 
zmluvu o spolupráci medzi Mestom Trenčín, Obcou Skalke 

nad Váhom 
a Biskup-

stvom Nitra 
s cieľom do-

budovať, 
skvalitniť 

a spoločne 
prezentovať 

túto význam-
nú sakrálnu 
pamiatku aj 

mimo tradičných pútí, počas celej turistickej sezóny. Projekt 
obnovy celého komplexu pripravili uţ v minulosti študenti 
Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. „Projekt si podrobne preštudujeme a vzhľadom 
na to, ţe Veľká i Malá Skalka sa nachádzajú v našom kata-
strálnom území, pripravíme ďalšie, zamerané na dobudovanie 
parkoviska a sociálnych zariadení, či miesta pre predaj suve-
nírov, aby mohli slúţiť návštevníkom uţ v letnom období roku 
2006“ uviedol po stretnutí Ing. Branislav Celler. Podľa jeho 
slov v rámci plánovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia, 
keď sa budú nasvecovať  pamiatkové objekty v meste Trenčín, 
pribudne k nim kláštor i kostol tak, aby boli od cesty vidi-

objekty Veľkej Skalky 
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teľné. „Sme pripravení aj finančne pomôcť pri prevádzkovaní 
komplexu napríklad dotovaním sluţieb, ktoré budú 
zabezpečovať sprievodcovia. Predpokladáme, ţe ľudia, ktorí 
majú k tomuto miestu blízko, vytvoria občianske zdruţenie 
a my ho finančne podporíme.“ Pútnické miesto Skalka pozo-
stáva z dvoch objektov - Malej a Veľkej Skalky. Malú Skalku 
tvorí dvojveţový kostolík postavený v románskom slohu. Bol 
zasvätený Svätému Benediktovi a po prvý raz sa spomína 
v roku 1208. Komplex zloţený z kostolíka, kláštora a jaskyne 
nesie názov Veľká Skalka. Kostolík bol postavený v roku 
1224 v gotickom slohu. V roku 1664 sa celý objekt dostal pod 
správu jezuitov, ktorí ho zrekonštruovali a v roku 1717 
postavili kaplnku Svätého Andreja-Svorada a Beňadika s no-
vou kupolou a veţou. V objekte kláštora sa nachádza vchod do 
pôvodnej jaskyne pustovníkov.  

Info Trenčín 30.06.2005 
Pomocná evidencia 343/1/05, 358/1/05 
 
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra pripravila v 

spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky informačný deň pre záujemcov o 
čerpanie financií z eurofondov dňa 27. júla 2005 v budove 
Krajského úradu v Trenčíne. Bol súčasťou novej výzvy v 
rámci Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a 
regionálnych projektov. Účastníci sa oboznámili so základ-
nými pravidlami výzvy od pracovníkov Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Beatrix Bará-
nyovej a Martina Čatloša. Podľa informácie Hany Backovej 
z Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry o projekty 
môţu ţiadať obce a mestá, mikroregióny, zdruţenia miest a 
obcí, miestne regionálne verejné organizácie. Ţiadatelia môţu 
získať od 10 aţ do 100-tisíc euro na podporu projektu neinves-
tičného charakteru so spolu financovaním ţiadateľa vo výške 
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5 %. Termín predloţenia projektov stanovili do 25. augusta 
2005. Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra vystupuje 
ako predĺţená ruka ministerstva a vďaka zmluve od roku 2003 
pôsobí ako technický sekretariát. Jej úlohou je informovať 
ţiadateľov o schéme a jej pravidlách, poskytovať konzultácie 
k projektovým zámerom, ale taktieţ sledovať a pomáhať pri 
implementácii úspešných projektov. Trenčianska regionálna 
rozvojová agentúra plní aj ďalšie funkcie, keď monitoruje 
štrukturálne programy Európskej únie, poskytuje konzultácie 
ţiadateľom z verejného, ale i súkromného sektora, spracováva 
štúdie a programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre 
mestá a obce, je účastníkom v medzinárodných projektoch, 
pomáha študentom s diplomovými prácami s regionálnou 
tematikou a realizuje akreditovaný kurz pre budúcich pro-
jektových manaţérov. 

Vlastné poznámky  
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mesto 

Piešťany a Mesto Trenčín sa z iniciatívy svojich primátorov 
Andreja Ďurkovského, Rema Cicutta a Ing. Branislava 
Cellera rozhodli dňa 6. júla 2005 v bratislavskom Primaciál-
nom paláci podpísať dohodu o vzájomnej spolupráci, najmä v 
oblasti rozvoja aktívneho cestovného ruchu a kultúry. 
Samosprávy všetkých troch miest vychádzali z presvedčenia, 
ţe ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne je moţné urýchliť 
vytvorením spoločného projektu, ktorý bude schopný 
návštevníkom miest ponúknuť rozšírené atraktívne produkty. 
Od tohto projektu si sľubujú zatraktívnenie pobytu 
návštevníkov vo svojich mestách a v konečnom dôsledku 
predĺţenie ich pobytu. Všetky tri mestá majú dnes kvalitné 
dopravné spojenie diaľnicou, čím sa cestovanie medzi nimi 
stalo otázkou 45-60 minút. To je vzdialenosť, ktorá umoţňuje 
ponúkať turistické produkty jednotlivých miest ako spoločný 
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produkt. Bratislava, Piešťany a Trenčín sa dohodli na 
vzájomnej výmene informácií z oblasti cestovného ruchu a 
kultúry prostredníctvom mestských informačných centier, 
prepojením webových stránok a pravidelnou výmenou 
tlačených materiálov. Do diskusie sa zapojili okrem 
primátorov, tieţ odpovedajúc na otázky novinárov Vladimír 
Greţo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného 
strediska, Eva Pobjecká, zástupkyňa primátora mesta Piešťany 
a Mgr. Renata Kaščáková, vedúca útvaru marketingu, Mestský 

úrad Trenčín. 
Ponuku partnerov 
začlení kaţdé mesto 
do vlastnej ponuky 
sluţieb a produk-
tov, napr. bratislav-
ské produkty bude 
moţné objednať si 
na recepciách hote-
lov v Piešťanoch a 
Trenčíne a naopak 

formou provízneho predaja. Dôleţitou súčasťou rámcového 
programu spoločných aktivít budú prezentácie jednotlivých 
miest v partnerských mestách, napr. účasť Bratislavy a 
Trenčína na podujatiach Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v 
Piešťanoch a recipročne v Bratislave a v Trenčíne. Uţ počas 
jubilejného 30. ročníka festivalu „Kultúrne leto Bratislava“ sa 
v sobotu 20. augusta 2005 uskutoční spoločné podujatie na 
Hlavnom námestí Deň Piešťan a Trenčína v Bratislave. Do 
konca tohto roka budú v jednotlivých mestách vzájomne 
hosťovať viaceré kultúrne telesá. Všetky tri mestá chcú v 
rámci kultúrnych večerov organizovať stretnutia s umelcami a 
inými významnými osobnosťami - rodákmi alebo obyvateľmi 
- jednotlivých miest. Plánuje sa tieţ výmena ponúk školských 

zľava – primátor Mesta Piešťany Remo Cicutto, primátor hlavného mesta SR Bratislava 
Andrej Ďurkovský a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
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výletov pre základné školy. Tieto aktivity sú smerované k 
vytvoreniu lepšej atmosféry vzájomného porozumenia a 
spoznávania sa medzi občanmi jednotlivých miest. Na rok 
2006 mestá plánujú vydať spoločný turisticko-informačný 
materiál s ponukou všetkých troch miest. Konkrétny plán a 
harmonogram realizácie tohto spoločného projektu do konca 
roka 2006 vypracuje pracovná skupina, ktorej členov menujú 
primátori jednotlivých miest. 

Trenčianske noviny 11.07.2005 
Info Trenčín 14.07.2005  
Pomocná evidencia 365/3/05, 372/1/05,  
 
Mesto Trenčín dostalo v závere minulého roka 2004 finan-

čný dar od Leteckých 
opravovní Trenčín vo 
výške 500 tisíc Sk. 
Primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler 
vtedy prisľúbil, ţe tieto 
peniaze budú pouţité 
na výbavu materských 
škôl, ich telocviční 
a športových areálov. 
Dostanú rehabilitačné 

zariadenia, ako sú ribstoly, rebriny, ţinenky, malé basket-
balové koše či detské skladačky. Mesto Trenčín pristúpilo ak-
tívne k svojim najmladším obyvateľom a v rámci podpory 
pohybových aktivít, nevyhnutných pre zdravý vývoj dieťaťa, 
pripravilo rekonštrukciu detských ihrísk v šestnástich mater-
ských školách na území mesta. Opravené by mali byť do 
začiatku nového školského roka 2005/2006. Okrem toho sa 
pripravila rekonštrukcia desiatich detských ihrísk v jednotli-
vých mestských častiach pri obytných zónach na Uliciach 

deti  po prázdninách , keď našli na školskom dvore nový vláčik na hranie 
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Šafárikova, Východná, Noviny, Gagarinova, Osvienčimská, 
Kvetná, Bavlnárska, Obchodná a v parku pri Kultúrnom 
stredisku  Zlatovce. To sú ihriská síce existujúce, ale 
v dezolátnom stave. Budú tam prvky pre deti predškolského 
veku i školopovinnú mládeţ. Do rekonštrukcie detských ihrísk 
Mesto Trenčín investovalo takmer 7,9 miliónov Sk.  

Detské ihriská v mestských častiach 
Poradov
é číslo A k c i a I n v e s t í c i a v  Sk 

1. Detské ihrisko –Šafárikova ul., Trenčín  514 600 Sk 
2. Detské ihrisko –Východná ul., Trenčín  575 800 Sk 
3. Detské ihrisko – sídlisko Noviny, Trenčín 573 700 Sk 
4. Detské ihrisko –Gagarinova ul., Trenčín  548 500 Sk 
5. Detské ihrisko –Osvienčimská ul., Trenčín 429 500 Sk 
6. Detské ihrisko – sídlisko  Kvetná, Trenčín 586 400 Sk 
7. Detské ihrisko –Obchodná ul., Trenčín  401 800 Sk 
8. Detské ihrisko – Bavlnárska  ul. 1., Trenčín 319 400 Sk 
9. Detské ihrisko –Bavlnárska  ul. 2., Trenčín 321 400 S k  
10. Detské ihrisko – park Kultúrne stredisko Trenčín – Zlatovce   77 200 Sk 

 S p o l u  4 348 300 Sk 

Detské ihriská v materských školách 
Poradov
é číslo 

A k c i a I n v e s t í c i a  v  
Sk  

1. Detské ihrisko - Materská škola ul. Švermova, Trenčín 154 900 Sk 
2. Detské ihrisko - Materská škola ul. Turkovej, Trenčín  170 600 Sk 
3. Detské ihrisko - Materská škola ul. Gagarinova, Trenčín 180 200 Sk 
4. Detské ihrisko - Materská škola ul. Povaţská, Trenčín 180 100 Sk 
5. Detské ihrisko - Materská škola ul. Opatovská, Trenčín 323 000 Sk 
6. Detské ihrisko - Materská škola ul. Soblahovská, Trenčín 193 800 Sk 
7. Detské ihrisko - Materská škola ul. 28. októbra, Trenčín 192 100 Sk 
8. Detské ihrisko - Materská škola ul. Legionárska, Trenčín 149 300 Sk 
9. Detské ihrisko - Materská škola ul. Šmidkeho, Trenčín 121 700 Sk 
10. Detské ihrisko - Materská škola ul. J. Halašu, Trenčín  209 600 Sk 
11. Detské ihrisko - Materská škola ul. Šafárikova, Trenčín 234 300 Sk 
12. Detské ihrisko - Materská škola ul. Stromová, Trenčín 145 500 Sk 
13. Detské ihrisko - Materská škola Kubrá, Trenčín 250 000 Sk 
14. Detské ihrisko - Materská škola Opatová, Trenčín 126 800 Sk 
15. Detské ihrisko - Materská škola ul. Na dolinách, Trenčín 320 300 Sk 
16. Detské ihrisko - Materská škola Záblatie, Trenčín  91 500 Sk 
17. Detské ihrisko - Materská škola ul. Medňanského, Tre nčín  206 900 Sk 
18. Detské ihrisko - Materská škola ul. Orechovská, Trenčín  99 200 Sk 
19. Detské ihrisko - Materská škola ul. M. Nešporu, Trenčín  122 500 Sk 
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 S p o l u 3 472 300 Sk 

Sumarizácia realizácie rekonštrukcie detských ihrísk 
Poradov
é číslo 

S u m a r i z á c i a  I n v e s t í c i a  v  
Sk  

1. Dets ké ihris ká  - mests ké časti  4 348 300 Sk  
2. Dets ké ihris ká  - ma ters ké š koly  3 472 300 Sk 

 S p o l u  7 820 600 Sk 

 
Vlastné poznámky 

 
Koncom mesiaca júna 2005 bola vymenená prvá polovica 

informačných tabúl roz-
miestnených v piatich 
lokalitách  mesta Trenčín. 
Výtvarné riešenie ich 
nového šatu v podobe 
panoramatického pohľa-
du na centrum mesta 
Trenčín podľa návrhu 
trenčianskeho Ing. arch. 
Júliusa Brúnu spracovala 

firma Fotoa z Trenčianskych Teplíc. Druhá polovica infor-
mačných tabúl uţ bola vyhotovená, ale v nesprávnych mierach 
firmou Mapa Slovakia, takţe ich osadenie sa uskutočnilo aţ 
v mesiaci júl 2005. 

Vlastné poznámky 
 
Uţ pár rokov sa hovorilo 

o tom, ţe armáda uţ nepo-
trebuje svoje priestory 
v Trenčíne pre svoje účely, 
a preto uvoľní svoje pries-
tory. Táto neoficiálna 
šepkanda dostala svoje kon-

ohraničená plocha Kasární SNP má plochu 7 hektárov 
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krétne kontúry vyhlásením ministra obrany Slovenskej 
republiky Ing. Juraja Lišku, ktorý nariadil opustiť Kasárne 
Slovenského národného povstania oproti ţelezničnej stanici, 
aby tak umoţnil ich vyhlásenie za prebytočné a mohli prejsť 
do vlastníctva civilného sektoru. Otento lukratívny majetok 
v širšom centre mesta Trenčín prajavilo Mesto Trenčín 
i Trenčiansky samosprávny kraj. Podľa novinárov s týmto 
rozhodnutím ministra nesúhlasili vysokí vojenskí funkcionári 
na čele s náčelníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
generálom Ľubomírom Bulíkom. 

Trenčianske noviny 01.08.2005 
Pomocná evidencia 391/1/05 
 
Z utorka 9. na stredu 10. augusta 2005 zrekonštruovaný 

primátorsky trakt zaplavila voda. Táto havária bola spôsobená 
firmou realizujúcou stavebné práce a doslova vyhnala 
pracovníkov z priestorov, v ktorých len pre dvomi dňami 
začali pracovať. Voda však z prvého poschodia pretiekla na 
prízemie, kde sa nachádza klienske centrum a poškodila 
sadrokartónové obklady a tri stoly. Pracovníci za obdobie, čo 
sa všetko vysúšalo, pracovali vo svojich pôvodných 
kanceláriach. Odhad škôd prevýšil sumu 100 tisíc Sk.  

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 414/1/05 
 
Ráno dňa 13. augusta 2005 anonymné telefonáty najprv 

ráno pred 06,00 hod. zastavili ţivot na ţelezničnej stanici 
v Piešťanoch a o 07,20 hod. aj na ţelezničnej stanici v 
Trenčíne. Vlaky zastali pred obidvomi stanicami a roztrpčení 
cestujúci a ţelezničiari čakali pred opáskovanými ţeleznič-
nými budovami. Polícia počas tejto doby pátrala po nahlá-
sených bombách. Samozrejme, ţe bomba sa nenašla. Vlaková 
doprava bola obnovená po 10,00 hod. 
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Trenčianske noviny 15.08.2005 
Pomocná evidencia  451/1/05 
 
Na svojom riadnom zasadnutí sa dňa 25. augusta 2005 

stretli poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Roko-
vanie viedol primátor mesta Ing. Branislav Celler. Úvod ro-

kovania patril hlavné-
mu kontrolórovi mesta 
Ing. Martinovi Biča-
novi. Poslanci zobrali 
na vedomie jeho infor-
matívnu správu o pl-
není uznesení mest-
ského zastupiteľstva. 
Okrem iného uviedol, 

ţe v kontrolovanom období bolo reali-
zovaných 16 opráv uznesení mestského 
zastupiteľstva. Hlavný kontrolór infor-
moval poslancov aj o výsledkoch svojej 
činnosti v prvom polroku 2005 a pred-
loţil plán kontrolnej činnosti na ostá-
vajúcich šesť mesiacov roka, ktorý pos-
lanci väčšinou hlasou schválili. Poslanci 
kladne zareagovali na protest okresného prokurátora JUDr. 
Milana Marka proti zmene zriaďovacej listiny Sociálnych 
sluţieb mesta Trenčín m.r.o., ktorú schválili vo februári 2005. 
Prokurátor napadol rozpor v zriaďovacej listine so zákonmi 
o sociálnej pomoci a obecnom zriadení. Podľa jeho vyjadrenia 
zariadenie sociálnych sluţieb, zriadené ako rozpočtová orga-
nizácia, nemôţe mať pri rozhodovaní o poskytovaní opatro-
vateľskej sluţby a o úhrade za ňu postavenie správneho orgá-
nu. Rozhodovanie tu prináleţí mestu, resp. primátorovi ako 
štatutárovi. V rámci majetkových prevodov poslanci zo zaují-

Ing. Martin Bičan 
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mavých prevodov schválili kúpu pozemku na Kiššovej ulici 
v Trenčín – Istebníku o výmere 4.590 m2 za cenu 6.300.000 
Sk a pozemok na Soblahovskej ulici oproti areálu Mestského 
hospodárstva a správy lesov v Trenčíne o výmere 10.035 m2 
za cenu 14.049.000 Sk. Oba pozemky Mesto Trenčín kúpi za 
účelom prípravy územia pre výstavbu rodinných domov pre 
rodiny z Trenčín – Orechové, ktoré opustia svoje pôvodné 
bydliská v súvislosti s modernizáciou ţelezničnej trate. 
Poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie vyhod-
notenie plnenia Rozpočtu mesta Trenčín k 30. júnu 2005. Vo 

vyhodnotení sa okrem iného kon-
štatovalo, ţe rozpočet Mesta Trenčín 
na rok 2005 vrátane finančných ope-
rácií, ktoré nie sú súčasťou príjmov 
a výdavkov, dosiahol za prvý polrok 
2005 prebytok vo výške 98.875.000 
Sk. Východiská rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2006 predstavil pos-
lancom člen mestskej rady Ing. Ján 

Krátky. Poslanci vzali jeho správu na vedomie a privítali 
najmä skutočnosť, ţe pre rok 2006 nebudú zvýšené sadzby 
dane z nehnuteľnosti. Zvýšenie výnosov z miestnych daní 
chce mesto dosiahnuť najmä kontrolnou činnosťou. Poslanci 
mestského zastupiteľstva schválili aj návrh zmluvy o spo-
lupráci medzi Mestom Trenčín a Ob-
cou Zamarovce pri zabezpečovaní 
verejného poriadku v areáli Ostrova, 
ktorého časť spadá pod katastrálne 
územie Zamaroviec. K spracovaniu 
zmluvy došlo na základe sťaţností 
občanov, podľa ktorých návštevníci 
Ostrova často rušili verejný poriadok, 
predovšetkým vo večerných hodinách 

Ing. Ján Krátky 

primátor Ing. Branislav Celler 

Ing. Ján Krátky 
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počas konania kultúrnych a športových podujatí. Ak návrh 
zmluvy schvália aj poslanci Obecného zastupiteľstva 
v Zamarovciach, mestskí policajti v Trenčíne budú mať právo 
kontrolovať dodrţiavanie verejného poriadku aj v častiach 
Ostrova, patriacich Zamarovciam. V závere svojho rokovania 
poslanci schválili návrh na vyradenie Materskej školy na 
Gagarinovej ulici zo siete škôl a školských zariadení k 31. de-
cembru 2005. Namiesto predškolského zariadenia bude 
v objekte zriadené spoločenské centrum trenčianskych 
seniorov. Na záver sa uskutočnila interpelácia poslancov.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 26. augusta 2005 občania 
mesta Trenčín vzdali na spo-
mienkovej slávnosti pri Pamätníku 
na Brezine hold 61. výročiu Slo-
venského národného povstania. Za 
smútočného chorálu Vojenskej 
hudby Pozemných síl Slovenskej 

republiky po delegácii 
Mesta Trenčín poloţili 
vence vďaky aj delegácie 
samosprávnych a štát-
nych orgánov, politické 
strany Trenčianskeho kraja k pamätníku. Po básni prednesenej 
Kristínou Chlapíkovou slávnostný prejav predniesol primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Nesmieme zabudnúť na 

delegácia Mesta Trenčín vzdáva úctu padlým 
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ţijúcich účastníkov Slovenského národného povstania. Im 
patrí naša úcta za preliatu krv, za utrpenie v zajateckých 

táboroch a v nejednom prí-
pade spochybňovanie ich 
činov v povojnových ro-
koch. Trvalá spomienka 
patrí tým, ktorí neváhali 

preliať 
svoju krv 

a poloţiť 
svoj za slo-
bodu ná-

roda. Sú pre nás tichým mementom zvrátenej 
moci. To je jeden zo základných odkazov, kto-
ré nám Slovenské národné povstanie zanecha-
lo. Sloboda a demokracie sa nerodili ľahko. Preto zvýraznil 

potrebu neustále pripomínať mladej 
generácii, ţe moţnosti, ktoré im posky-
tuje dnešná doba, sú výsledkom aktivít 
predchádzajúcich generácií. Na vystú-
penie nadviazal člen Obvodného výbo-
ru základnej organizácie Zväzu protifa-
šistických bojovníkov v Trenčíne pod-
plukovník v. v. 
Pavol Liška, kto-
rý okrem iného 
priblíţil význam-

né obdobie slovenského národa. Chalúp-
kovské „A ty mor ho“, ktoré zaznelo 
z banskobystrického slobodného vysie-
lača bolo tak emociálne, ţe slovenský 
národ povstal z vlastnej vôle, nikým 
nenútený, aby zastavil postupujúce jed-

delegácia Zväzu protifašistických bojovníkov 

slávnostný prejav primátora Ing. B. Cellera 

Lúcia Chlapíková 

pplk. v.v. Pavol Liška 
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notky Nemeckej armády na Slovensko. Národ povstal, aby 
zmyl zo seba biľag prisluhovačstva k fašizmu. Významnú 

úlohu v tomto smere mal 
rozkaz generála Jána Goliana, 
aby vojenská zloţka Sloven-
ského štátu začala obrannú 
činnosť proti nastupujúcej Ne-
meckej armáde. Počas druhej 
svetovej vojny bolo ozbrojené 
vystúpenie Slovákov porov-
nateľné s ozbrojeným vystú-

pením juhoslovanských partizánov. No dobre vyzbrojená 
Nemecká armáda však povstalcov zatlačila do hôr. Ich pomsta 
za vzdor zanechala masové hroby, vypálené dediny a depor-
tácie občanov do vyhladzovacích táborov. Vzdávame česť 
a slávu všetkým tým, čo poloţili svoje ţivoty za nás, ktorí tu 
ţijeme. Hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ sa slávnosť 
skončila. 

 Pomocná evidencia 408/1/05, 409/1/05 
 
V poradí uţ tretím vysunutým pracoviskom trenčianskej 

mestskej polície je po sídlisku Juh a Zámostí sa stala aj 
mestská časť Sever, do ktorej územne patria sídlisko Sihoť 
a mestské časti Kubra, Kubrica, Opatová a aj trenčiansko-
zamarovský Ostrov. Od 2. septembra 2005 sa v tomto 
najväčšom policajnom obvode v nepretrţitej sluţbe strieda 10 
policajtov. Základňu majú v areáli Materskej školy na 
Opatovskej ceste. Podľa slov náčelníka mestskej polície Mgr. 
Františka Országha cieľom je, aby tak ako je v iných 
teritóriách mesta, sa aktívnou prítomnosťou mestských 
policajtov zvýšila bezpečnosť občanov ţijúcich na danom 
území. „Aby sa predchádzajúce konštatovanie nestalo len 
prázdnou frázou, musíme komunikovať s občanmi, pozor-

horiaci kahan – symbolika vzdania úcty antifašistovi F. Kotzmannovi 
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ne, trpezlivo  počúvať a operatívne riešiť ich podnety“. Aj keď 
v tejto mestskej časti policajti neevidujú ţiadnu závaţnú 
trestnú činnosť, vedúci pobočky Mestskej polície Sihoť Ing. 
Jozef Čermák si stanovil tieto priority :  
 sústrediť sa predovšetkým na mládeţ a ponúknuť jej súťaţe 
a moţností na športovanie; 

 riešiť problémy s parkovaním, najmä nákladných vozidiel, 
s nedostatočnou parkovacou kapacitou pred MG Rink, 
dodrţiavaním zatváracích hodín v reštauračných 
zariadeniach a pod. 

Česť prestrihnúť pásku v nových priestoroch mestskej polície 
pripadla primátorovi Ing. Branislavovi Cellerovi, ktorý pri 
tejto príleţitosti povedal, ţe „trenčianska mestská polícia 
sfunkčnením vysunutého pracoviska Sihoť ukončila druhú 
etapu svojho prerodu. Prvá sa týkala počtu policajtov, keď 
dnes je na kaţdých tisíc obyvateľov v meste  jeden policajt. 
Cez vysunuté pracoviská sa dostávajú, čo najbliţšie 
k občanom a teraz ich čaká tretia, najnáročnejšia etapa, t.j. 
neustále zvyšovať kvalitu práce“. 

Info Trenčín 08.09.2005  
Pomocná evidencia  456/1/05 
 
Dňa 4. septembra 2005 sa uskutočnila v Kultúrnom 

stredisku Somer v Trenčíne Republiková rada Aliancie nového 
občana, ktoré pod vedením svojho predsedu Pavla Ruska 
rozhodla, ţe 11. septembra 2005, teda o týţdeň sa v Ţiline 
uskutoční mimoriadny jej kongres. Republiková rada zároveň 
rokovala o tom, ako zabezpečiť kongres, aby bol v súlade so 
stanovami. Jeho delegáti sa okrem iného vyjadria aj k 
zotrvaniu nespokojných podpredsedov Ľubomíra Lintnera, 
Jirka Malchárka a Františka Tótha. Rokovalo sa aj o 
budúcnosti podpredsedu Ľuba Romana a Alexandra Kovala, 
ktorí sa tieţ pridali na stranu platformy. Mimoriadny kongres 
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by sa vyjadril aj k odchodu Aliancie nového občana do 
opozície.  

Vlastné poznámky 
 

Mestská polícia v Trenčíne a Policajný zbor Slovenskej 
republiky kvôli pondelkovému začiatku nového školského 
roku ráno dňa 5. septembra 2005 posilnili hliadky pred 
školami v Trenčíne ako v iných mestách Slovenska a na 
frekventovaných cestách, aby zabránili prípadným dopravným 
nehodám. Podľa dlhodobých štatistík totiţ nástupom do školy 
nehodovosť u detí stúpa. Najmladší ţiaci sú rizikovou 
skupinou najmä preto, ţe prichádzajú do školy rozšantení z 
prázdnin a sú menej obozretní na cestách. Obozretní rodičia uţ 
dnes s deťmi urobili prechádzku do školy a zistili nové 
najvhodnejšie trasy do školy. V prvých dňoch bolo samo-
zrejmé, ţe rodičia menšie deti sprevádzali do školy. Pri výbere 
trasy dbali na to, aby dieťa čo najmenej prechádzalo cez 
vozovku. To platí aj pri vystupovaní dieťaťa z vozidla. Treba 
ho poučiť, aby neprechádzalo na takých miestach, kde nemá 
dostatočný výhľad na obidve strany, alebo spomedzi 
zaparkovaných vozidiel. Dôleţité je, aby školáka videli aj 
ostatní účastníci cestnej premávky, najmä vodiči. Rodičia 
môţu hroziace riziko zníţiť tým, ţe budú svoje deti obliekať 
nielen pohodlne, ale i dostatočne pestro. Vodič dieťa zbadá z 
diaľky, ak je jeho odev, školská taška, topánky, či čiapka 
vybavená reflexnými nášivkami či odrazkami.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska verejnosť sa na mestskom cintoríne v Trenčíne 

rozlúčila s popredným činiteľom v oblasti vzdelávania a kul-
túrno-spoločenského ţivota s Mgr. Ladislavom Jamborom, 
ktorý zomrel nečakane dňa 3. septembra 2005. V spomienkach 
lúčiaceho sa Iva Velikého bol priblíţený jeho 73 ročný plodný 
ţivot. Ako rodák z Povaţian mal vrúcny vzťah k dávnej 
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minulosti, k dedičstvu predkov a historickým hodnotám. Jeho 
mladícky sen, byť pilotom sa síce nikdy nesplnil, ale túţbu 
lietať a pozorovať  svet z vtáčej perspektívy čiastočne naplnil 
ako letecký inštruktor a učiteľ bezmotorového lietania. 
Povolanie učiteľa bolo jeho voľbou na profesionálnej dráhe. 
Jeho pôsobiskami sa stali základné školy v Lúke nad Váhom, 
Bošáci, Starej Turej. Po absolvovaní Vysokej školy pedago-
gickej bol menovaný za okresného školského inšpektora 
a neskôr pracovníkov a riaditeľom Materiálového strediska pri 
odbore školstva Okresného národného výboru v Trenčíne. 
Popri svojom zamestnaní sa venoval svojím záľubám ako boli 
numizmatika, filatélia a letecká história. Toto všetko vedel 
skĺbiť aj v starostlivosti o svoju rodinu. Jeho zásluhou boli 
vydané desiatky medailí k rôznym príleţitostiam, nehovoriac 
o jeho bohatej publikačnej činnosti v odbornej a regionálnej 
tlači, o nekonečnom počte vedených seminároch a prednáš-
kach ... Odišiel od nás človek veľmi pracovitý, pritom veľmi 
skromný, mimoriadne priateľsky ochotný vţdy poradiť, 
pomôcť, keď sa vyskytli problémy.  

Vlastné poznámky 
 
Rotary je svetová organizácia osôb rozličných povolaní, 

ktorí sa venujú humanitárnej sluţbe, v profesionálnom i 
osobnom ţivote príkladne dodrţiavajú a podporujú vysoké 
etické zásady a taktieţ vo svete šíria dobrú vôľu a poro-
zumenie. Tieto ideály sa pestujú v Rotary Cluboch. 
Rotariánske motto „Service above self“, sluţba druhému pred 
vlastným záujmom, najlepšie charakterizuje humanitárneho 
ducha u viac ako  1,2 miliónov členov tejto organizácie. Pre 
Rotary je na celom svete charakteristické priateľstvo jeho 
členov a významné projekty a pomoc nielen v rámci obce či 
mesta, ale i v celosvetovom merítku. Nositeľmi týchto 
myšlienok sú jednotliví Rotariáni, ktorí majú vo svojom 
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prostredí byť vzorom a ţiť podľa rotariánskych princípov a 
ideálov. Rotary International, najstaršia servisná klubová 
organizácia, má viac ako 31 000 Rotary klubov pôsobiacich 
v 165 krajinách sveta.  Dňa  13. september 2005 bol pre 
Rotary klub v Trenčíne, ktorý sa radí medzi najmladšie na 
Slovensku, skutočne významným dňom. V rámci pracovného 
výjazdu na Slovensko, ktoré je s Českou republikou 
v spoločnom dištrikte, poctil  návštevou Rotary klub 
v Trenčíne, guvernér dištriktu 2240 Otakar Veselý 
s manţelkou a asistentom guvernéra z Rotary klubu Ţilina 

Vladislavom Ta-
mášim. Návšteva 
a stretnutie rotariá-
nov zo švédskej 
Motaly s pánom 
guvernérom a tren-
čianskymi priateľmi 
z Rotary klubu po-
tvrdilo, ţe projekty, 
ktoré vo svojom 
príhovore predstavil 
guvernér dištriktu, 

majú skutočne medzinárodný dosah a potvrdzujú vysoký 
kredit činností, ktoré vyvíjajú Rotary kluby na celom svete. 
Vo vzájomných rozhovoroch guvernéra dištriktu 2240 Česká 
republika a Slovenská republika Otakara Veselého s prezi-
dentom Rotary klubu Trenčín Mariánom Strieţencom sa 
potvrdilo, ţe vôľa pomáhať a hľadať východiská v problé-
moch s priateľmi z celého sveta nás robí silnejšími a v me-
dzinárodnom partnerstve nachádzame priateľov s vôľou 
spolupracovať s nami v kaţdej oblasti.  Prezidentka Rotary 
klubu zo švédskej Motaly Margareta Alexanderson kon-
štatovala, ţe Rotary je viac ako priateľstvo a ponúkla 
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trenčianskym kolegom významné námety na spoločné 
projekty. Tieţ mladý študent Jarett Rude z Rotary klubu 
v Camrose z provincie Alberta v Kanade, ktorý je v Trenčíne 
na ročnom výmennom pobyte, bude mať iste nezabudnuteľné 
záţitky zo stretnutia, ktoré moţno právom radiť medzi 
najvýznamnejšie spoločenské udalosti roku. Trenčín je členom 
Rotary International len tri mesiace, ale uţ teraz sa plne zapája 
do medzinárodných projektov. V rámci výmeny študentov 
sme vyslali jednu mladú Trenčianku do USA a u nás teraz 
študuje  kanadský stredoškolák Jarett. Uskutočnila sa týţdenná 
návšteva spriateleného Rotary klubu zo švédskej Motaly. A 
návšteva guvernéra dištriktu v tom istom termíne bola akousi 
šľahačkou na torte, ktorou vyvrcholili  septembrové aktivity 
Rotary klubu Trenčín, povedal prezident Rotary klubu Trenčín 
Marián Strieţenec. 

Info Trenčín 22.09.2005  
Pomocná evidencia 479/1/05 
 
Práce na výstavbe verejného WC na Sládkovičovej ulici, 

ktorým predchádzala riadna projektová a legislatívna príprava, 
boli zastavené po odkrytí archeologických nálezov časti 

barbakanu a frag-
mentov  zásobova-
cích chodieb. 
Mesto Trenčín 
ihneď zahájilo ro-
kovania s Kraj-
ským pamiatko-
vým úradom 
v Trenčíne, ako 
príslušným orgá-
nom pamiatkovej 
starostlivosti a vizualizácia budúceho WC na Sládkovičovej 
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začalo doplňujúce práce na archeologických výskumoch, 
geodetickom zameraní a následne objednalo aj vypracovanie 
novej architektonickej štúdie. Mesto Trenčín má veľký záujem 
prezentovať nájdené fragmenty či uţ barbakanu alebo chodieb 
verejnosti. Výsledkom záujmu sa stala nová architektonická 
štúdia, ktorá vo vzájomnej symbióze splní pôvodne 
zamýšľanú funkciu verejného WC (o potrebe ktorej niet vo 
vzťahu k turistickému ruchu a pochýb) a navyše ukáţe na 
vysokej estetickej úrovni časť našej histórie. Prepracovaná 
architektonická štúdia zachováva pôvodne navrhovanú 
funkciu verejného WC a je doplnkovou k funkcii prezentačnej. 
Poradie dôleţitosti sa teda mení, minimálne vizuálne ustupuje 
funkcia WC a do popredia vstupujú nájdené fragmenty 
barbakanu. Sú tvorené dostatočne dimenzovaným foyer 
s presklenenou stenou a s ďalšou deliacou stenou slúţiacou na 
samotnú prezentáciu (fotografie, texty, historický výklad). 
Veľkým kladom novej štúdie je presklenená časť strechy 
a fasády, ktorá ukáţe nálezy  všetkým bez ohľadu na vstup do 
podzemia. Celá kompozícia bude doplnená zeleňou a vytvorí 
tak harmonický a estetický celok. Kaţdá výstavba dočasne 
ovplyvňuje aj najbliţšie okolie. Inak tomu nie je ani pri 
výstavbe prezentácie barbakanu a verejného WC. V záujme 
dobrého a estetického výsledku je teda  potrebná aj dávka 
trpezlivosti, ktorú musia mať všetci spoločne, teda občania aj 
návštevníci. Na základe vyššie uvedeného a platných legis-
latívnych noriem Mesto Trenčín poţiadalo o zmenu stavby 
a po novej architektonickej štúdii v súčasnosti zadalo 
vypracovať vykonávací projekt, na základe ktorého bude 
zrejmé, či je Mesto Trenčín povinné vyhlásiť novú verejnú 
súťaţ na dodávateľa, alebo bude pokračovať v spolupráci 
s doterajším. Predpokladaný termín ukončenia stavebných 
prác a sprístupnenie WC a fragmentov barbakanu verejnosti 
bolo posunuté na koniec prvého štvrťroku 2006. 
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Info Trenčín 22.09.2005 
Pomocná evidencia 479/1/06 
 
Dňa 22. septembra 2005 pri ceste do Ţiliny navštívila mesto 

Trenčín známa 
československá 

športovkyňa Dana 
Zátopková s predse-
dom Českého klubu 
olympionikov Ol-
dřichom Svojanov-
ským. Pri tejto prí-
leţitosti vzácnu náv-
števu prijal vicepri-
mátor Mesta Trenčín 
Ing. Anton Boc. Pri 

tejto príleţitosti zaspomínala na dávne svoje športové úspechy. 
Mala šport rada uţ od detstva. Začínala s hádzanou. K oštepu 
sa dostala takmer náhodou. Pri jedných pretekoch to skúsila 
prvýkrát a hodila najviac - 24 metrov. V roku 1948 prekonala 
československý rekord. Hneď na to sa konali olympijské hry v 
Londýne. Limit na pozvanie oštepárov bol 40 metrov a tak 
musela tvrdo trénovať. Darilo sa jej to a išla na olympiádu. 
Bola siedma a po návrate z Londýna si povedala, ţe ţiadnych 
olympijských hier sa uţ nezúčastní. Potom prišli Helsinki 
v roku 1952 a v okamihu, keď jej manţel Emil zvíťazil v behu 
na 5000 metrov, Dana triumfovala v hode oštepom. Olympij-
skú kariéru ukončila v roku 1960 v Ríme so ziskom striebornej 
medaily. Ţiadnemu manţelskému páru sa nikdy nepodarilo za 
dvadsaťštyri hodín vyhrať olympiádu. Pre slávnu dvojicu to 
bolo priam symbolické. Emil a Dana Zátopkovci sa totiţ 
narodili v jeden deň (19. septembra 1922) a v ten istý sa aj roku 
1948 v Uherskom Hradišti zobrali. Pani Dana je v plnom zdraví 

viceprimátor Ing. Anton Boc, Dana Zátopková a Oldřich Svojanovský 
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stále aktívna v českom olympijskom hnutí. Pri tejto príleţitosti 
poskytla redaktorovi Info Trenčín Tiborovi Hlobeňovi roz-
hovor. 
Čo vás priviedlo na Slovensko, do Trenčína ? 
„Trenčín je len odbočkou na ceste do Ţiliny, kde máme uţ 
viacročnú druţbu s Olympijským klubom. Je to blízko k nám, 
veď Emil je pochovaný v Roţnove pod Radhoštěm.“ 
Aj vaše rodisko je len kúsok od Trenčína. Pochádzate 
u Uherského Hradišťa... 
„Pochádzam z Uherského Hradišťa, zo Slovácka, čo znamená 
víno, cimbálovku, dobrú pohodu a to máme spoločné aj so 
Slovákmi.“ 
Vy ste toho príkladom, váš nádherný ţivotný optimizmus 
je symbiózou pevného ducha i tela. S manţelom ste preţili 
slávu nebeskú na olympiáde v Helsinkách v roku 1952, ale 
aj pád na samé dno po auguste 1968, keď ste boli doslova 
vyčiarknutí zo všetkých encyklopédií, o manţeloch 
Zátopkových sa nesmelo hovoriť ani písať. 
„Preţili sme aj ťaţké obdobie. V šesťdesiatom ôsmom roku 
sme sa zamontovali k dubčekovskému hnutiu s veľkým 
nadšením. To nám prinieslo rôzne ústrky a dvadsať rokov sa 
o nás nesmelo hovoriť či písať. Vlastne sme neexistovali, boli 
sme v šuplíku. Emila vyhodili z armády a musel ísť k lopate. 
Sedem rokov pracoval ako robotník, ale pozerali sme sa na to 
s nadhľadom. Emil hovorieval, športovec nie je ţiadna bábovka 
a drţať lopatu v ruke nie je ţiadna hanba. Ja som to tieţ zvládla 
a ţe sme boli pre verejnosť tabu? Slávy sme si uţili dosť, tak 
sme si od nej odpočinuli. V ţivote sa to stáva často, ţivot nie je 
prechádzka ruţovým sadom, ţivot je ako plavba po morských 
vlnách, raz ste hore, inokedy zase dolu. Nepoznám človeka, 
ktorý by mohol o sebe povedať, ţe ţivot bol pre neho len rajská 
záhrada.“ 

Info Trenčín 03.10.2005  
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Modernizácia ţelezničnej trate je v súčasne platnom 
Územnom pláne sídelného útvaru mesta Trenčín zakotvená 
v textovej podobe, rovnako ako aj vo všetkých vyšších 
stupňoch územnoplánovacej dokumentácie, ktorými sú pre 
mesto Trenčín ÚPN Vyšší územný celok Trenčianskeho kraja a 
KÚPS  schvaľovanými vládou Slovenskej republiky.  Po 
príprave projektu pre územné rozhodnutie, ktorá prebiehala 
v posledných mesiacoch, poslanci trenčianskeho mestského 
zastupiteľstva v pondelok 3. októbra na mimoriadnom zasad-
nutí Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne zastupiteľstve počtom 
hlasov 17 zo šestnástich prítomných odsúhlasili doplnok územ-

ného plánu, ktorým bude moţné podrobnejšie znázorniť mo-
dernizáciu ţelezničnej trate v grafickej časti územného plánu 
a do textovej časti pribudne úprava jednotlivých kriţovatiek – 
určí, kde presne budú podchody, podjazdy atď.  

Info Trenčín 03.10.2005 
 
Dňa 23. septembra 2005 navštívil mesto Trenčín predseda 

Vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda, aby sa v sprie-
vode ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky Pavla Prokopoviča zúčastnil Dňa ţelezničiarov 
uskutočnenej v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených 
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síl Slovenskej republiky. V Trenčíne sa zúčastnili zamestnanci 
všetkých troch ţelezničných spoločností – Ţeleznice 
Slovenskej republiky, Ţelezničná spoločnosť Slovensko 
a Ţelezničná spoločnosť Cargo. Minister dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky Pavol Prokopovič 
udelil najlepším zamestnancom ocenenia „Pocta ministra 
dopravy“, „Zaslúţilý zamestnanec dopravy“ a „Uznanie 
ministra dopravy“ (udelené za záchranu ľudského ţivota). 

Trenčianske noviny 26.09.2005  
Pomocná evidencia 484/2/05 
 
Dňa 3. októbra 2005 prijal predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozef Fabian ruskú 
delegáciu, vedenú mimoriadnym a splnomocneným veľ-
vyslancom Ruskej federácie Alexandrom Udaltsovom. Po 
oficiálnom rokovaní poloţili veniec k Pamätníku umučených 
na Brezine. 

Vlastné poznámky 
 
Po druhýkrát mali poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne vo svojich rukách rozhodnutie o budúcnosti 
ţeleznice na území mesta Trenčín. Na mimoriadnom 
mestskom zastupiteľstve dňa 3. októbra 2005 schválili 
dodatok k územnému plánu, ktorý otvoril dvere pre vydanie 
územného rozhodnutia. Poslanci tak potvrdili svoje rozhod-
nutie z augusta minulého roku zmodernizovať ţeleznicu 
stredom mesta. To, čo sa za rok nezmenilo, bol ostrý názorový 
rozkol v zastupiteľstve. Skupina šiestich poslancov snaţiacich 
sa o umiestnenie ţeleznice mimo mesta, prišla na rokovanie 
mestského zastupiteľstva na protest s belasými stuţkami. 
Nepáčilo sa im, ţe mestské zastupiteľstvo bolo zvolané 
narýchlo a dozvedeli sa o ňom aţ v tri dni pred jeho 
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rokovaním. Chcú sa obrátiť na prokuratúru s podozrením, ţe 
primátor ho zvolal v rozpore s rokovacím poriadkom a mesto 
nedodrţalo termíny na pripomienkovanie zmien územného 
plánu. Zvyšným poslancom rozdali vyhlásenie, v ktorom ich 
vyzvali, aby sa nezúčastňovali na porušovaní zákonov a 
pridali sa k ním. Šestnásť vládnych poslancov však hlas opo-
zície nevypočulo a predloţenú zmenu územného plánu po 
krátkej rozprave schválilo. Primátor Ing. Branislav Celler po 
rokovaní odmietol tvrdenie, ţe doposiaľ bol územný plán v 
rozpore s chystanou modernizáciou. Variant bolo podľa neho 
potrebné v územnom pláne iba detailnejšie rozpracovať. 
Odmietol i všetky obvinenia z porušenia zákonov. Na mest-
skom úrade máme fundovaný právny útvar, ktorý tieto veci 
vie posúdiť. Na otázku, prečo sa bolo treba tak ponáhľať, 
odvetil, ţe čas beţí určitým spôsobom. Územné rozhodnutie 
vydá Spoločný obecný úrad v Trenčíne podľa neho uţ v 
najbliţších týţdňoch. Skupina „belasých“ poslancov pri 
odchode z radnice oznámila, ţe sa ani po druhej poráţke 
nevzdáva a okrem podania na prokuratúru sa chcú obrátiť aj 
na verejnosť a zvolať protestné zhromaţdenie. Toto je vec, 
ktorá potrebuje viac diskusie a viac stanovísk. „Čakám na hlas 
občanov a dúfam, ţe si ho v najbliţšej dobe vypočujeme“, 
uviedol Ján Babič, ktorý poslancom i novinárom opäť 
opakoval, ţe trendom v dnešnej Európe je umiestniť ţeleznicu 
mimo miest a zmodernizovaná ţelezničná trať hrubým 
spôsobom zasiahne do kvality ţivota Trenčanov. Ďalší belasý 
poslanec MUDr. Pavol Sedláček zdôraznil, ţe mesto nevyvi-
nulo dostatočné úsilie, aby preskúmalo posunutie ţeleznice 
mimo mesta k diaľnici. Primátor Ing. Branislav Celler odha-
duje, ţe projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v 
roku 2006 a začiatkom roku 2008 sa začnú realizovať prvé 
stavebné objekty. Dovtedy majú byť podľa neho vybudované 
nové domy pre Orechovčanov, ktorí kvôli preloţeniu ţelez-
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ničnej trate a výstavbe nového ţelezničného mostu prídu o 
bývanie. Európsky trend vidí primátor Ing. Branislav Celler 
presne opačne ako Ján Babič. Ţeleznice sú súčasťou miest a tu 
sa robí strašiak z niečoho, čo strašiakom vôbec nebude. 

Trenčianske noviny 10.10.2005  
Pomocná evidencia 509/1/05 

 

Dňa 4. októbra 2005 sa uskutočnil kraji pracovný výjazd 
ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
Ing. Pavla Prokopoviča v Trenčianskom kraji. Po pracovnom 
rokovaní ministra s predsedom Ľudovej strany – Hnutia za 
demokratické Slovensko JUDr. Vladimírom Mečiarom ro-
koval s čelnými predstaviteľmi mesta Prievidza, ktorého 
hlavnou témou bolo riešenie cestnej infraštruktúry v regióne, 

predovšetkým – 
zaradenie výstavby 
rýchlostnej komu-
nikácie R2 v úseku 
Trenčín – Prievidza 
do plánu na roky 
2006 – 2008, 
ukončenie mimo-
úrovňovej kriţo-
vatky na štátnej 
ceste 1/64 v Prie-
vidzi a dobudova-

nie podchodu pre chodcov pod štátnou cestou 1/64 pri 
obchodnom dome Šafrán a uskutočnila sa prehliadka stavby 
mimoúrovňovej kriţovatky. Po odchode do Trenčína účastníci 
za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Ing. Štefana Štefanca, podpredsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jozefa Fabiana, riaditeľa Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavla Krištofa a pos-
lancov Národnej rady Slovenskej republiky vyhodnotili 
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v Trenčíne pracovný výjazd. Potom nasledovalo rokovanie 
ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
Ing. Pavla Prokopoviča s primátorom Mesta Trenčín Ing. 
Branislavom Cellerom na Mestskom úrade v Trenčíne. Uţ na 
jeseň roku 2005 by sa mal začať budovať obchvat Bánoviec 
nad Bebravou a druhý trenčiansky cestný most. Túto skutoč-
nosť uviedol počas pracovného výjazdu v trenčianskom regió-
ne dňa 4. októbra 2005 uviedol minister dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavol Prokopovič. 
Minister oznámil zámer zaradiť rýchlostnú komunikáciu R2 
(Drietoma - Trenčín – Prievidza – Handlová – Ţiar nad 
Hronom) medzi priority najbliţšieho plánovacieho obdobia 
pre roky 2007-2013. To však nebráni, aby sa niektoré kroky 
začali realizovať uţ skôr. Uvaţuje sa, ţe s prípravnými 
prácami na obchvatoch Prievidze, Horných Vesteníc 
a Bánoviec nad Bebravou sa začne uţ v roku 2005. Najbliţšie 
podľa Prokopovi-
ča je príprava ob-
chvatu Bánoviec. 
Tam by sa, ak 
nebudú nijaké 
mimoriadne pro-
blémy, mohlo za-
čať koncom bu-
dúceho roku i sta-
vať. Podobne op-
timisticky to vi-
dia na Minister-
stve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky aj 
výstavbu druhého trenčianskeho cestného mosta. Na 
spoločnom rokovaní sa minister Ing. Pavol Prokopovič 
a primátor Trenčína Ing. Branislav Celler dohodli, ţe v naj-
bliţšom období budú podporovať tzv. prvú etapu juho-

minister Ing. Pavol Prokopovič si prezrel pri obhliadke aj prázdny derivačný kanál Váhu 
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východného obchvatu – teda prekládku štátnej cesty 1./61, 
ktorá zahŕňa vybudovanie nového mosta a naň nadväzujúcich 
komunikácií a kriţovatiek aţ po starý cestný most. „Dal 
pokyn, aby sa s tým počítalo pri zostavovaní budúcoročného 
plánu tak, aby sme mohli v septembri roku 2005 začať uţ aj s 
fyzickým výkopom tejto akcie. O tom, kedy bude most 
hotový, nechcel bliţšie uviesť. Stavbársky termín takejto akcie 
je však podľa neho tri roky. Všetko bude závisieť od toho, čo 
bude po voľbách a či to bude priorita aj pre nadchádzajúcu 
vládu. Celkové náklady na výstavbu prvej etapy juhový-
chodného obchvatu sú odhadované na 3,2 miliardy Sk. Z toho  
2,5 miliardy Sk uhradí štát a na prefinancovaní zvyšnej časti 
sa bude spolupodieľať Mesto Trenčín. To uţ v tohtoročnom 
rozpočte na akciu vyčlenilo vyše 33 miliónov Sk, z ktorých 30 
miliónov Sk ide na výkup pozemkov a zvyšok na projektovú 
dokumentáciu. V súčasnosti finišuje územné konanie a primá-
tor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler predpokladá, ţe na jar 
budúceho roku bude vydané stavebné povolenie. 

Trenčianske noviny 10.10.2005 
Pomocná evidencia 510/2/05 

 
Primátori krajských miest ţiadajú vládu, aby pri rozdelení 

dane z príjmov fyzických osôb určila jedno % výhradne pre 
krajské mestá. Uviedli dňa 7. októbra 2005 na tlačovej besede 
po rokovaní klubu K-8 v Banskej Bystrici. Okrem toho 
kontatovali, ţe krajské mestá boli podľa nich pri fiškálnej 
decentralizácii najviac poškodené. Nezohľadnilo sa totiţ, ţe 
krajské sídla plnia úlohy vo vzťahu k širšiemu regiónu a ich 
sluţby vyuţíva aj mnoţstvo obyvateľov iných miest a obcí. 
Toto konštatovanie sa opiera o skutočnosť, ţe do krajských 
miest prichádza denne mnoţstvo študentov do škôl, za prácou, 
za kultúrou a to nikto nikde nezohľadnil. A aj s týmito 
návštevníkmi sú spojené určité výdavky,“ povedal primátor 

zľava primátor Ing. Branislav Celler s ministrom Ing. Pavlom Prokopovičom 
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Trenčína Ing. Branislav Celler. Jedno percento z výnosu z 
dane z príjmov fyzických osôb by sa podľa primátorov malo 
vyčleniť z rezervy, ktorá v súčasnosti zostáva štátu, aby neboli 
ostatné obce a mestá nijako ukrátené. Predstavovať by to malo 
zhruba 300 aţ 360 miliónov Sk. Tie by si chceli krajské mestá 
rozdeliť podľa počtu obyvateľov. Príjmy z dane rozdelila 
reforma financovania samosprávy. Obce z nej dostávajú 70,3 
%, kraje 23,5 % a zvyšných 6,2 % je rezerva vlády na 
zmiernenie dosahov reformy. Peniaze z 25-miliardového Sk 
balíka určeného pre mestá a obce sa rozdeľujú na základe 

koeficientov vy-
chádzajúcich z 
počtu obyvateľov, 
ţiakov do 15 ro-
kov a dôchodcov. 
„Koeficienty ne-
dostatočne zo-
hľadňujú úlohy 
krajských miest. 

Dávali sme návrhy na ich doplnenie. Neboli prijaté s tým, ţe 
ide o nový systém a počkáme na jeho vyhodnotenie. Preto 
nechceme ísť cestou zmien koeficientov a vstupovať do 
koncepcie, v princípe s ňou súhlasíme,“ potvrdil Ing. 
Branislav Celler. V tomto roku dostali peniaze z rezervy z 
podobných dôvodov slovenské kúpeľné mestá a hlavné mesto 
Bratislava. Primátori sa zároveň dohodli, ţe Klub K-8 pre-
menia z voľného zoskupenia na Zdruţenie  krajských miest. 
Hlavným dôvodom je, ţe ako právny subjekt chcú byť 
legislatívnym partnerom najvyšších orgánov Slovenskej 
republiky, najmä vo vzťahu pri prejednávaní zákonov vo vláde 
a parlamente. Šiesti z ôsmich členov Klubu K-8 sa v závere 
minulého týţdňa stretli v Banskej Bystrici, primátori 
krajských miest (zľava) Ing. Branislav Celler z Trenčína, 

(zľava) Milan Benč z Prešova, Štefan Bošňák z Trnavy, hostiteľ Ján Králik, Andrej Ďurkovský 
z Bratislavy, Zdenko Trebuľa z Košíc a Branislav Celler z Trenčína. Na stretnutí chýbali Ján 

Slota zo Ţiliny a Ferdinand Vitek z Nitry. 
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hostiteľ Ján Králik, Andrej Ďurkovský z Bratislavy, Zdenko 
Trebuľa z Košíc, Milan Benč z Prešova a Štefan Bošňák z 
Trnavy. Na stretnutí chýbali Ján Slota zo Ţiliny a Ferdinand 
Vitek z Nitry. 

Info Trenčín 20.10.2008  
Pomocná evidencia 530/1/05 
 
Začiatkom mesiaca októbra 2005 bola uzavretá bilaterálna 

dohoda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym 
krajom so Zlínskym krajom a Ţilinským samosprávnym kra-
jom, ktorú podpísali za zmluvné strany predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a predseda 
Ţilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Tarčák a 
hajtman Zlínskeho kraja Mgr. Libor Lukáš. Tento slávnostný 

akt bol súčasťou 
Dňa zahraničnej 
spolupráce, kto-
rý usporiadalo 
zlínske  hajtman-
stvo v Luhačo-
viciach formou 
odborného pra-
covného stret-
nutia, riešiaceho 

v niekoľkých 
sekciách aktuál-
ne problémy a 

témy, ktoré so sebou prináša spoluţitie v príhraničnom 
priestore. Predstavitelia spomínaných krajov jednali o vzájom-
nej spolupráci mikroregiónov, miest a miestnych samospráv, o 
doprave a dopravnom prepojení, o ekonomickej spolupráci v 
súkromnom sektore, o zefektívnení integrovaného záchran-
ného systému a v neposlednej rade i o moţnostiach spolu-

zľava Ing. Štefan Štefanec a Mgr. Libor Lukáš 
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práce v oblasti školstva vzdelávania. Napriek tomu, ţe 
fenomén prihraničného regiónu bol vnímaný ako ekonomický 
handicap, podpisom zmluvy medzi regiónmi vzniká šanca 
premeniť túto skutočnosť nielen vo výhodnú ekonomickú, ale 
i kultúrnu a spoločenskú spoluprácu. 

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 493/1/05 
 
Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler porušil zákon o 

slobodnom prístupe k informáciám, keď odmietol sprístupniť 
mimovládnej organizácii Priatelia zeme - CEPA zmluvy o 
prevádzkovaní vodární v regióne. V stredu 12. októbra 2005 to 
skonštatoval Krajský súd v Trenčíne. Hneď v ten deň primátor 
ustúpil a vydal pokyn na zverejnenie dosiaľ tajných doku-
mentov. Novinárom na brífingu 13. októbra 2005 uviedol, ţe 
je pripravený zo svojho zaplatiť pribliţne šesťtisícové súdne 
trovy. Priatelia zeme chcú vedieť, ako sú spravované naše 
vodárne. Trenčiansky región doteraz ako jediný na Slovensku 
tieto činnosti sprivatizoval. Spolu 53 miest a obcí zaloţilo 
Trenčianske vodárne a kanalizácie a v roku 1999 exkluzívne 
na 20 rokov prenajalo svoju vodárenskú infraštruktúru sú-
kromnej Trenčianskej vodárenskej spoločnosti. „Ide o sluţbu 
vo verejnom záujme a verejnosť sa má právo presvedčiť, ţe 
ceny, ktoré platí za vodu, sú oprávnené,“ myslí si projektový 
koordinátor Priateľov zeme Roman Havlíček. Verejnú kon-
trolu chcú v Trenčianskych vodárňach a kanalizáciach Pria-
telia zeme uskutočniť i preto, ţe samotná európska komisia v 
roku 2002 vyhodnotila prevádzkovú zmluvu medzi Tren-
čianskymi vodárňami a kanalizáciami a Trenčianskou 
vodárenskou spoločnosťou ako nevýhodnú pre mestá a obce. 
„Ročná finančná strata obecnej spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie bola vtedy okolo 5 miliónov Sk a 
súkromná Trenčianska vodárenská spoločnosť mala naopak 
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okolo 30 miliónov Sk zisk,“ pribliţuje jednu z výhrad Roman 
Havlíček. Aj keď potom na nátlak EK došlo k zmene zmluvy a 
strata obecnej Trenčianskych vodární a kanalizácií sa otočila 
do zisku, nie je podľa Havlíčka stále jasné, aké sú medzi 
spoločnosťami vzťahy. Primátor Ing. Branislav Celler, ktorý je 
zároveň aj predsedom predstavenstva Trenčianskych vodární a 
kanalizácií, odmietol Priateľom zeme poskytnúť pôvodnú i 
upravenú zmluvu s odôvodnením, ţe ide o obchodné 
tajomstvo. Marta Triebušníková, zastupujúca primátora na 
súdnom pojednávaní, tvrdila, ţe on zmluvy nemá a nemôţe 
prikázať Trenčianskym vodárňam a kanalizáciam, aby ich 
zverejnili. Táto právnička, pracujúca pre Trenčianske vodárne 
a kanalizácie navyše povedala, ţe zmluvy nevidela ani ona. To 
pokladali Priatelia zeme za absurdné. „Ak primátor naozaj 
zmluvy nemá, je to katastrofa a ide o veľmi nebezpečnú 
situáciu, pretoţe mesto ako najväčší akcionár stráca kontrolu 
nad vodárňami,“ varoval Roman Havlíček. Primátor sa na 
brífingu snaţil uviesť veci na pravú mieru, keď povedal, ţe 
zmluvy mal k dispozícii. Tým, ako ho Triebušníková 
zastupovala, sa podľa neho bude zaoberať predstavenstvo 
Trenčianskych vodární a kanalizácií. Ing. Branislav Celler tieţ 
oznámil, ţe bude rešpektovať súd, ktorý rozhodol, ţe celé 
zmluvy nemôţu byť obchodným tajomstvom. Predtým ich 
nechcel zverejniť preto, lebo v Trenčianskych vodárňach a 
kanalizáciach a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti  vznikali 
diskusie, či v nich nie sú ustanovenia, ktoré by mohli byť 
prínosom pre konkurenciu. Navyše si primátor myslí, ţe teraz 
dokumenty nie je potrebné tajiť, lebo odkedy je on predsedom 
predstavenstva (10. 3. 2003), sa Trenčianske vodárne a 
kanalizácie dostala do takej situácie, ţe sa nemá za čo hanbiť. 
„Minulosť bola skutočne taká, ako ju popisujú Priatelia zeme,“ 
dodal na margo predchádzajúceho vedenia mesta.  

Trenčianske noviny 16.10.2005  
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Pomocná evidencia 525/1/05 
 

Mesto Trenčín sa prihlásilo v mesiaci október 2005 do 
súťaţe webových stránok o Zlatý erb, ktorú kaţdoročne 
vyhlasuje Slovensko – občianske zdruţenie pre informatizáciu 

Slo-venska a Úniou miest 
Slovenska v spolupráci 
s konferenciou ITAPA s finančnou 
podporou Ministerstva doprava, 
pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky. Slávnostné vyhlásenie 
súťaţe sa uskutoční v Bratislave 
v dňoch  21. aţ 22. novembra 2005. 

Vlastné poznámky 
 

V mesiaci október 2005 Trenčiansky samosprávny kraj 
určil volebnú komisiu pre svoje najbliţšie voľby v tomto 
zloţení : 
1) Ing. Teresa Pavlásková, Koalícia Ľudová strana-Hnutie za 

demokratické Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá 
slovenská národná strana, Slovenská národná strana;  

2)  JUDr. Miroslav Laššo, Koalícia Smer-Sociálna demo-
kracia, Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národ-
ná strana, Hhnutie za demokraciu, Slobodné fórum;  

3) Stanislav Malinovský, Koalícia Slovenská demokratická 
kresťanská únia, Demokratická strana – podpredseda komi-
sie a hovorca;  

4) Ľubica Samáková, Komunistická strana Slovenska;   
5) Jozef Horečný, Úsvit;  
6) Ing. Cyril Marcinko, KĽS – predseda komisie; 
7) Daniela Šupolová, Zdruţenie robotníkov Slovenska 

Trenčianske noviny   
Pomocná evidencia 532/1/05 
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Dňa 13. októbra 2005 usporiadal stretnutie s regionálnymi 
novinármi  poslanec Národnej Slovenskej 
republiky PhDr. Jozef Hrdlička, aby  im 
oznámil svoju kandidatúru na funkciu 
ţupana Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Vo svojom príhovore predstavil 
svoj volebný program a volebný program 
Komunistickej strany Slovenska vo 
voľbách do regionálneho parlamentu 
a potom zodpovedal na otázky novinárov. 

Trenčianske noviny 17.10.2005 
Pomocná evidencia 521/1/05 

 

Mesto Trenčín navštívil dňa 19. októbra 2005 Jeho 
Excelencia veľvyslanec Indonézskej republiky v Slovenskej 
republike B. P. Simorangkin na záver svojej diplomatickej 
misie, ktorého prijal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler. Ambasador zhodnotil výsledky svojej práce na 
Slovensku a primátor Ing. Branislav Celler mu tlmočil záujem 
mesta o spoluprácu s jeho nástupcom. 

Info Trenčín 03.11.2005 
Pomocná evidencia 555/1/05 
 
Dňa 21. októbra 2005 po šesť a polhodinovej ceste autom 

privítalo delegáciu mesta Trenčín ţupné mesto Békéscsaba, 
centrum západného Maďarska, ţijúce v týchto dňoch 9. 
ročníkom „Klobáskového festivalu“. Prvé kroky na pôde 
mesta smerovali na mestský úrad, kde delegáciu mesta 
Trenčín vedenú viceprimátorom Ing. Anton Bocom privítal 
pracovník Mestského úradu v Békéscsabe Pavol Paluška 
s referentkou pre národnosti dr. Bacsáné-Kutyej Bozsena, 
ktorá súčasne bola sprievodkyňou a tlmočníčkou delegácie 
počas jej pobytu v Békéscsabe. Privítanie delegácie na 
mestskom úrade bolo mimoriadne srdečné, čo bolo 

PhDr. Jozef Hrdlička 
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potvrdením uţ trinásťročných partnerských vzťahov medzi 
oboma mestami. Hostiteľ informoval, ţe na tohoročný 
„Klobáskový festival“ prijali pozvanie ďalšie partnerské mes-
tá : 
 Krompachy – Slovenská republika, 
 Uţhorod – Ukrajina, 
 Tarnowskie Gory – Poľsko, 
 Zrenjanin – Srbsko, 
 Belenes – Rumunsko. 

Zaujímavé boli aj ďalšie zaujímavé poskytnuté informácie,              
ţe : 
- „Klobáskový festival“ z malej iniciatívy miestnych mäsia-

rov prerástol do podujatia, ktoré je vyhľadávané občanmi 
nielen Maďarska, ale aj okolitých krajín; 

- mesto Békéscsaba, ktoré má cca 65 tisíc obyvateľov, počas 
festivalu sa rozrastie o ďalších 80 tisíc návštevníkov a táto 
skutočnosť kladie nároky na ich ubytovanie a na zabez-
pečenie ďalších sociálnych nevyhnutností; 

- do súťaţe v robení klobás sa prihlásilo 306 druţstiev z ce-
lého Maďarska i okolitých krajín.  
Pre zahraničné delegácie bolo zabezpečené ubytovanie 

v blízkom kúpeľnom meste Gyula, v hoteli Erkel. Vo 
večerných hodinách usporiadalo mesto Békéscaba recepciu, na 
ktorej prítomné delegácie privítali viceprimátor mesta 
Békéscsabe Lajos Baji a predseda komisie medzinárodných 
stykov a menšín Mestského zastupiteľstva v Békéscsabe 
Pavol Kutyej. Viceprimátor Lajos Baji v úvode svojho prího-
voru uviedol, ţe celé Maďarsko si práve v tomto čase štátnym 
sviatkom pripomína krvavé udalosti z roku 1956, kedy hlas 
národa umlčali ruské tanky. Vyzdvihol, ţe „Klobáskový fes-
tival“ sa stal priestorom pre stretnutie priateľov, ale súčasne aj 
príleţitosťou na upevnenie priateľských vzťahov partnerských 
miest, na výmenu skúseností, ktorých dosiahli v uplynulom 
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období a mohli tieto v najbliţšej budúcnosti aplikovať vo 
svojich podmienkach. Potvrdil, ţe všetky tieto priateľské kon-
takty sú zaloţené na skutočnosti, keď prakticky kopírujú 
národnostné zloţenie obyvateľstva Békéscsaby. Veď vedľa 
Maďarov ţijú usporiadane v početnej komunite Slováci, Ru-
muni, Srbi, Ukra-jinci,  Poliaci a ďalšie národy. Na záver 

zaţelal príjemný 
pobyt v meste 
a všetko, čo 
v priebehu fes-
tivalu skonzumu-
jú, aby do Vianoc 
strovili.  

Po prvýkrát v 
histórie festivalu 
bolo zriadené 

turistické 
centrum, v 

ktorom partnerské mestá propagovali v samostatných 
expozíciach svoju históriu a sú-časnosť. Pre ve-dúcu expozície 
mesta Trenčín 
Róbertu Lukačo-
vičovú bolo pre-
kvapením, ţe o 
expozíciu bol mi-
moriadny záujem. 
Navštívilo ju veľa 
maďarských ob-
čanov, ktorí často 
ju oslovili po slo-
vensky chváliac 
sa, ţe poznajú 
Trenčiansky hrad 

Slávnostná večera na počesť zahraničných delegácií v  hoteli Erkel v meste Gyula. Zľava – 
Pavol Kutyej, viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva Trenčín PhDr. Alena Laborecká 

Návšteva delegácie Mesta Trenčín v  turistickej expozícii mesta Trenčín 

expozícia mesta Trenčín na Klobáskovom festivale 

expozícia Mesta Trenčín 
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a mesto Trenčín zo svojich návštev po Slovensku, ţe sa páči, 
alebo ho chcú v najbliţšej dobe navštíviť. Propagačné 
materiály, ktorých bolo dostatok, pomohli všetkým bliţšie 
poznať mesto Trenčín, ale skôr vizuálne. Pre budúcnosť si 
treba vziať ponaučenie, aby pri takejto prezentácii sa viac 
myslelo aj na cudzojazyčné mutácie propagačných materiálov 
v širšom rozsahu, napríklad v tomto prípade v jazyku ma-

ďarskom, teda podľa 
krajiny, v ktorej sa 
mesto prezentuje. 
Presvedčila sa, ţe 
regionálne noviny 
vydávané Sloven-
ským inštitútom 
v Békéscsabe priná-
šajú maďarským 
Slovákom informá-
cie o Slovensku i o 
meste Trenčín. Aby 

aj Trenčania vedeli viac dianí v Bé-késcsabe, bude pravidelne 
zasielaný náš mestský časopis Info Trenčín prinášať 
informácie.  

Partnerský Mestský úrad v Békéscsabe pripravil pre 
Trenčanov bohatý poznávací program, v ktorom si pozreli 
kúpeľný komplex hotela Erkel v meste Gyula, v meste 
Békéscsaba Munkacsiho múzeum, nové obchodné centrum 
Csaba center, mestské Jokaiho divadlo. 

V prvý pracovný deň po skončení festivalu, tlač vydávaná 
v Békéscsabe, ocenila účasť mesta Trenčín na turistickej 
výstave, keď vyzdvihla, ţe bola významným prínosom na 
upevnenie slovensko – maďarských vzťahov. Vyjadrila 
presvedčenie, ţe v budúcom roku príde oveľa viac Slovákov 
na festival ako v tomto roku. 

Všade bolo cítiť mäsové výrobka, najmä však klobásu. 
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Vyvrcholením „Klobáskového festivalu“ bolo robenie 
klobás v priestore športovej haly na hracej ploche, na ktorej sa 
tiesnilo 306 druţstiev. Za druţstvo békéscsabských Slovákov 
nastúpil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku 
Juraj Migaš. Kaţdé druţstvo zloţilo za miesto v športovej hale 
poplatok 14.000 Ft. a usporiadatelia im dali zdarma mäso na 
klobásy. Ingrediencie do nich si uţ kaţdé druţstvo prinieslo 

samé. Radosť bo-
lo pozerať ako 
mali všetci súťa-
ţiaci rozdelené 
úlohy pri rezaní 
a mletí mäsa, pri 
jeho miesení ako 
aj pri plnení 
čriev, keď vzni-
kal konečný pro-
dukt ich práce – 
klobáska. Na re-
gulérnosť súťaţe 

dozerala rozhodcovská komisia pod vedením Imre Gönczöla, 
ktorá na záver vyhlásila jej víťazov. Za víťaza vyhlásila 
odborná komisia Zoltána Szikoru a jeho skupinu z Békésskej 
Caby, čím získali finančnú hodnotu 100.000 Forintov, ktorej 
sponzornom bola Atómová elektráreň v Paksi. Po súťaţi sa 
hracia plocha krytej haly premenila na veľké hody 
návštevníkov s konzumáciou mäsových výrobkov a dobrého 
vínka. Usporiadatelia pre účastníkov „Klobáskového 
festivalu“ pripravili hody nielen pre telo, ale pre dušu. Na 
javisku v koncerte operných majstrov odzneli melódie operiet 
Franza Lehára, ktorého muziku všetci Maďari milujú. 
Záverečnú bodku večera dal koncert maďarskej hudobnej 
skupiny Apostol Együttes, ktorá dostala do varu celú športovú 

do súťaţe sa zapojil aj veľvyslanec v Maďarsku Juraj Migaš v skupine békéscsabských mäsiarov 
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halu. Ich spevácky výkon bol doprevádzaný oduševnelým 
spevom mladých aj starých ľudí. Pre tých, ktorí sa do haly 
nedostali, alebo tam nechceli ísť, boli pripravené veľké stany, 
v ktorých bola poskytnutá konzumácia jedál v najširšom 
rozsahu, alebo predaj mäsových výrobkov, sladkostí, ingre-
diencií a pod. Pre deti bol pripravený lunapark so svojimi 
atrakciami. 

V posledný deň festivalu sa uskutočnilo stretnutie vedenia 
mesta Békéscsaba na čele s Jánosom Papom s členmi 

zahraničných dele-
gácií v miestnosti, 
ktorá je pouţívaná 
na rokovania mest-
ského zastupiteľ-
stva, alebo prijíma-
nia mimoriadnych 
osobností. Čitateľo-
vi treba priblíţiť, ţe 
bola po celom ob-
vode troch stien 
vyzdobená 16 fres-

kami, zobrazujúcich ľudí tohto regiónu pri kaţdodennej 
činnosti, či kosca pri práci, stretnutie s prvou lokomotívou, 
ţeny pri prechádzke 
letnou prírodou a po-
dobne. Zo strany hosti-
teľa bolo vyjadrené 
ocenenie všetkým part-
nerským mestám, ţe 
svojou účasťou na fes-
tivale potvrdili ďalšie 
zotrvanie v priateľskom 
vzťahu. Osobitne zvý-

János Pap v príhovore k zahraničným delegáciam 

poďakovanie za pozvanie a starostlivosť vyjadrená viceprimátorom                         
Ing. Antonom Bocom 
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raznil, ţe partnerské kontakty s mestom Trenčín sú najstaršie. 
Na záver svojho príhovoru pozval na hádzanársky turnaj 
druţstiev krajín Višegradskej štvorky delegáciu funkcionárov 
zo športu, ktorý sa uskutoční v závere mesiaca decembra 
2005. Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc vo svojom 
krátkom príhovore odovzdal pozdrav od primátora Ing. 
Branislava Cellera, poďakoval za pozvanie a za mimoriadnu 
starostlivosť, ktorej sa dostalo delegácii počas návštevy 
v Békéscsabe a pozval primátora mesta Békéscsaby na 
návštevu Trenčína. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05, 566/1/05, 567/1/05, 
 
Do utorňajšej polnoci 22. októbra 2005 prijímala krajská 

volebná komisia kandidátne listiny pre voľby do zastu-
piteľstva a pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Odvtedy bola jasná, volebná ponuka pre voličov, ktorí v 
sobotu 26. novembra 2005 pristúpia k volebným urnám.               
O voľby bol medzi politikmi Trenčianskeho kraja značný 
záujem. Spolu s Bratislavským krajom mal Trenčiansky kraj 
najviac kandidátov na ţupana – aţ jedenásť. O 45 kresiel v 
krajskom zastupiteľstve sa u nás uchádza 298 kandidátov. Zo 
42 slovenských politických strán v kraji predloţilo kandidátky 
26 politických strán. O priazeň voličov budú bojovať aj 
nezávislí. Kvôli krajským voľbám vznikli tri volebné koalície. 
Absolútny víťaz minulých volieb Hnutie za demokratické 
Slovensko sa spojil s Alianciou nového občana a dvoma 
národnými stranami Pravou a Zjednotenou Slovenskou 
národnou stranou. Strana Smer našla spoločnú reč s 
Kresťansko-demokratickým hnutím, Slovenskou národnou 
stranou, Hnutím za demokraciu a Slobodným fórom. Koalícia, 
ktorú utvorila Strana kresťansko-demokratická únia je 
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najmenšia - táto strana si k sebe pribrala iba Demokratickú 
stranu. Šance na celkové víťazstvo vo voľbách naznačuje 
veľkosť jednotlivých kandidátok. Plnú, 45-člennú kandidátku 
dokázali v našom kraji postaviť iba koalícia Hnutie za 
demokratické Slovensko – Aliancia nového občana – Pravá 
slovenská národná strana – Zjednotená slovenská národná 
strana, koalícia Smer –Kresťansko–demokratické hnutie – 
Slovenská národná strana – Hnutie za demokratické Slovensko 
– Slobodné fórum a Komunistická strana Slovenska. Koalícia 
Strana kresťansko-demokratická únia – Demokratická strana  
ide do volieb len s 41 kandidátmi, keď nedokázala postaviť 
kandidátku v okrese Partizánske. Väčšie kandidátky má ešte 
Strana zelených na Slovensku, ktorá dala dohromady 20 
kandidátov a Zdruţenie robotníkov Slovenska s 18 
kandidátmi. Naopak, tri strany dokázali v celom kraji postaviť 
iba jediného kandidáta. V Prievidzskom okrese tak budú môcť 
voliť i Stranu maďarskej koalície, ktorá nominovala 
ţivnostníka Otta Fábrika. O volebnom potenciáli strán svedčí i 
to, koľko majú na svojich kandidátkach primátorov a 
starostov. Títo komunálni politici sú v regióne totiţ často 
najznámejší a najpopulárnejší. V tomto porovnaní vychádza 
najlepšie koalícia Hnutie za demokratické Slovensko – 
Aliancia nového občana – Pravá slovenská národná strana – 
Zjednotená slovenská národná strana, za ktorú kandiduje 12 
starostov a jeden primátor. Druhou je koalícia koalícia Smer –
Kresťansko–demokratické hnutie – Slovenská národná strana 
– Hnutie za demokratické Slovensko – Slobodné fórum, ktorá 
má šesť starostov a troch primátorov a treťou koalícia Strana 
kresťansko-demokratická únia – Demokratická strana so 
štyrmi starostami a troma primátormi. Dvomi starostami 
nakoniec ešte disponuje Komunistická strana Slovenska. 
A ešte trocha štatistiky. Viac ako polovica z 298 kandidátov 
do krajského zastupiteľstva má vysokoškolské vzdelanie. 
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Tretina (103) sú pritom inţinieri, teda ľudia s technickým 
vysokoškolským vzdelaním. Lekárov je naopak len deväť a 
právnici iba siedmi. Prirodzene medzi kandidátmi prevaţujú 
muţi. Odváţnych ţien političiek je len 65, čo je necelá 
štvrtina. O post krajského poslanca tieţ usilujú skôr starší 
ľudia. Priemerný vek kandidátov bol 47 rokov. Najstarším bol 
84-ročný Bánovčan Milan Laurinec, kandidujúcim za 
Slovenskú ľudovú stranu. Poslancami však chce byť aj päť 
študentov, pričom Trenčan Erik Matuš (Strana zelených na 
Slovensku) a Jozef Foltán z Veľkých Uheriec (Komunistickej 
strany Slovenska) mali iba 19 rokov a boli najmladšími 
kandidátmi. Presadiť v kraji záujmy telesne postihnutých by 
rado päť invalidných dôchodcov, ktorých na svoju kandidátku 
postavila Komunistická strana Slovenska. Robiť regionálnu 
politiku túţia riaditelia i robotníci, súkromní podnikatelia i 
zamestnanci štátnej správy. Len jediný z 298 kandidátov do 
kolónky – povolanie – uviedol slovo : nezamestnaný.  

Trenčianske noviny 28.10.2005  
Pomocná evidencia 539/1/05 
 
V dňoch 25.-28. októbra 2005 sa uskutočnil v meste ´s 

Hertogenbosch v Holandsku kongres s provokatívnym náz-
vom „Opevnenie ako korzet – brzda alebo inšpirácia 
vývoja?“, nad ktorým mal záštitu Kruh priateľov opevnených 
miest Európy . Na tomto podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia 
Mesta Trenčín, vedúca Útvaru marketingu Mestského úradu 
v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková a pracovník Útvaru 
architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
Guga. Ešte pred uskutočnením podujatia pri tvorbe prezen-
tácie mesta Trenčín spolupracovali s viacerými subjektami 
(išlo najmä o pracovníkov múzea, archívu, pamiatkového 
úradu, zainteresovanými architektmi, historikmi, a pod.), aby 
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podľa organizátormi presne určených propozícií spracovali 
štyri okruhy tém :  

1. Historický vývoj mesta 
2. Zachované stavby a objekty mestského 
opevnenia 
3. Zeleň a voda 
4. Rezidenti a návštevníci 

Takto pripravené materiály získané od všetkých zúčastnených 
miest z 18 krajín 
Európy boli spraco-
vané organizátormi 
do zborníka prác a 
boli k dispozícii v 
anglickej verzii 
účastníkom poduja-
tia. Naši zástupco-
via po prezentácii 
príspevku zazname-
nali úspech v po-

dobe zaujímavých diskusných reakcií zo strany účastníkov 
kongresu. Výsledkom diskusie bolo akceptovanie iniciatív-
neho návrhu Mesta Trenčín na organizáciu najbliţšej konfe-
rencie opevnených miest v Trenčíne pod pracovným názvom 
„Mesto za hradbami“. V súčasnosti holandskí organizátori v 
spolupráci s výkonným výborom Kruhu opevnených miest 
Európy pripravujú základný ideový koncept odbornej časti 
konferencie, ktorého návrh by mali predloţiť primátorovi 
mesta Trenčín spolu s oficiálnym návrhom na spoluprácu  na 
prelome mesiacov november/december 2005. Zástupcovia 
mesta Trenčín, ktorí sa zúčastnili kongresu v Holandsku 
zoznámia v mesiaci november 2005 širokú odbornú verejnosť 
o jeho priebehu, výsledkoch a význame pre mesto Trenčín. Na 
druhej strane bude táto konferencia pozvánkou pre všetky 

prebrat ie štafety budúceho mesta poriadajúceho konferenciu Mgr. Renátou Kaščákovou  
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subjekty, aby sa podieľali na príprave prezentácie mesta na 
významnom stretnutí európskych opevnených miest v roku 
2006. 

www/Trencin.Sk 
 
Dňa 26. októbra 2005 sa uskutočnila tlačová beseda Mesta 

Trenčín za prítomnosti viceprimátora Ing. Antona Boca, 
vedúceho Ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne 

Ing. Ľubomíra 
Štefánika a vedúcej 
Útvaru architektúry 
a stratégie Mest-
ského úradu 
v Trenčíne Ing. 
Adriany Mlynče-
kovej. Besedu mo-
deroval hovorca 
primátora Tibor 
Hlobeň. Na progra-
me tlačovej bese-

dy boli zoznámenie zástupcov médií s najdôleţitejšími bodmi 
programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa 28. ok-
tóbra 2005 a to : 
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
- Návrh na druhú zmenu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2005 
- Schválenie Územného plánu centrálnej mestskej zóny 

v Trenčíne  
Viceprimátor Ing. Anton Boc informoval o verejnom osve-

tlení, ktoré bolo do roku 2003 v správe mestskej organizácie 
Technické sluţby mesta Trenčín. V roku 2003 outsoursovalo 
mesto Trenčín starostlivosť o tento majetok a z toho vyplý-
vajúce sluţby na spoločnosť Siemens. Zmluva sa týkala pre-
vádzky a údrţby verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, 

Tibor Hlobeň, Ing. arch. Tatjana Mlynčeková, Ing. Anton Boc, Ing. Ľubomír Štefánik 
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v ktorej boli špecifikované podmienky správy tohoto majetku 
do roku 2017. Predstavitelia mesta Trenčín teda prvýkrát 
zmenili proces zabezpečovania takéhoto druhu sluţby, uplat-
nili svoje predstavy a podpísali vymáhateľnú zmluvu zabez-
pečovania týchto sluţieb, s definovanou kvalitou a cenou. 
Mesto takto ušetrí 2 – 2,5 mil. Sk ročne. V zmysle podpísanej 
zmluvy vypracovala spoločnosť Siemens podľa poţiadaviek 
mesta projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia. Projekt rie-
ši : 
- rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
- dosvietenie prechodov pre chodcov, 
- ilumináciu (slávnostné osvetlenie) vybraných objektov 
- a vianočnú výzdobu. 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia predpokladá kompletnú 
výmenu pribliţne 2000 svetlených miest a 88 rozvádzačov 
a príslušnej kabeláţe na doterajších svietidlách. Výmena  

vychádza z analýzy technického 
stavu a veku svetelných objek-
tov. Úplne nové osvetlenie bude 
na hrádzi Váhu od Sihote 2. aţ 
po Opatovú,  na starej Opatov-
skej ceste a aj na začiatku Opa-
tovej v smere od Trenčína. Ďalej 
boli na základe poţiadaviek 
občanov vytipované kriţovatky 

ulíc Opatovská cesta – Hodţová ulica; Opatovská cesta – 
Ţilinská ulica; Ulica Pred Poľom – Kubranská cesta; pravý 
breh Váhu od cestného mosta aţ po Hrádzovú ulica; štátna 
cesta 3. trieda č.  50722 (Hraničná ul.);  a osvetlenie ulíc 
K Mlyniskám, Východnej a  Námeste profesora Hlaváča; 
osvetlenie vchodov na Ulici generála Goliana, Strojárenskej 
ulici; Karpatskej ulici a Pádivého ulici; osvetlenie chodníka k  
podchodu z Ulice Jána Zemana na Legionársku ulicu. 

Ing. Anton Boc 
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Významným činom bude aj pripravované osvietenie 
prechodov pre chodcov, kde je zlá viditeľnosť a dosvietenie 
prechodov pre chodcov  napríklad na Bratislavskej, Staničnej, 
Piaristickej ulici, na Ulici K Dolnej stanici a Legionárskej 
ulici pri nemocnici. V budúcom roku by sa malo zrealizovať 
spolu sedem prechodov pre chodcov. Výrazne osvetlené 
prechody budú bezpečnejšie pre vodičov i chodcov. Na 
návrhoch iluminácie farského a piaristického kostola, 
ţidovskej synagógy, morového stĺpa, mestského úradu, 
kostolíka na Námestí svätej Anny, kláštorného komplexu 
Malá a Veľká Skalka, Trenčianskeho múzea a mestskej veţe 
sa podieľajú poprední slovenskí odborníci v danej oblasti, 
pričom jedným z hlavných aspektov je aj čo najniţšia finančná 
náročnosť jednotlivých riešení, ale bez dopadu na kvalitu.  

Navrhujúc nový systém vianočného osvetlenia vychádzali 
pracovníci firmy Siemens z nasledovného poznania sku-
točnosti : 
- hlavný dôraz osvetlenia len na Mierovom námestí;  
- zdôraznenie duchovných objektov svetelnými trubicami; 
- zdôraznenie zelene na Mierovom námestí;  
- umiestnenie farebných drobných prvkov na najdôleţitejších 

dopravných tokoch mesta ; 
- výzdoba mosta svetelnými trubicami. 

Pri navrhovaní nového osvetlenia odborné zloţky Mesta 
Trenčín kládli dôraz na : 
- jednoduchosť, 
- minimálnu resp. neutrálnu farebnosť, 
- zdôraznenie Mierového námestia a najbliţšieho centra ako 

svetelnej dominanty, 
- vytypovanie prirodzeného centra v kaţdej mestskej časti 

a jeho doplnenie bohatšou vianočnou výzdobou, 
- vytypovanie hlavných dopravných koridorov a určenie 

doplnkových svetelných solitérov. 
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Nové vianočné osvetlenie teda má podľa firmy Siemens za 
úlohu vyzdobiť mesto kultivovane, decentne bez pompéznosti, 
ale pritom v jednoduchosti. Jeho sila by mala spočívať v jase, 
ktorý v zimnom čase nahradzuje chýbajúce Slnko. 

Ing. Ľubomír Štefánik 
predloţil návrh na druhú 
zmenu rozpočtu mesta Trenčín 
na rok 2005, ktorý vyplýva 
z doterajšieho vývoja príjmo-
vej časti rozpočtu a zmien vo 
výdavkovej časti. Navrhovaná 
zmena rozpočtu zvyšuje roz-
diel medzi beţnými príjmami 

a výdavkami na 20 miliónov 96 tisíc Sk v prospech príjmov. 
Zároveň zvyšuje schodok kapitálového rozpočtu o 5 miliónov 
891 tisíc Sk. Pôvodne rozpočtované príjmy a výdavky na 
výstavbu novej letnej plavárne v areáli Ostrova vo výške 100 
miliónov Sk sa presunú do rozpočtu mesta na rok 2006, kedy 
by sa malo začať stavať. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný. 

Ing. arch. Adriana 
Mlynčeková pri svojej in-
formácii konštatovala, ţe 
hlavným dôvodom pre 
spracovanie Územného plá-
nu centrálnej mestskej zóny 
Trenčín je potreba ďalej roz-
pracovať a detailizovať rie-
šenia obsiahnuté v Územ-
nom pláne Smerného územného plánu Trenčín, schváleného 
mestským zastupiteľstvom v decembri 1998. Zároveň aj 
zapracovať nové podnety, ktoré vznikli po jeho schválení. Po 
schválení Návrhu zadania Územného plánu centrálnej 
mestskej zóny Trenčín sa bude môcť táto územnoplánovacia 

Ing. Ľubomír Štefánik 

Ing. Ľubomír Štefánik 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková 
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dokumentácia dopracovať vo všetkej postupnosti v zmysle 
zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Územie 
centrálnej mestskej zóny je  definované v širšom meradle 
a siaha pribliţne od Kukučínovej ulice aţ po nákupné 
stredisko Druţba na Soblahovskej ulici. Táto  širšia definícia 
vyplýva z urbanistických princípov a daností. Tie určujú, ţe 
územie začlenené do centrálnej mestskej zóny má znaky 
polyfunkčnosti a ide o ţivý organizmus s mesto tvornými 
prvkami, schopnými ďalšieho vývoja. Pre porovnanie 
a upresnenie treba uviesť, ţe napríklad sídliská predstavujú 
stabilizovaný urbanistický celok, ktorý sa skôr len dopĺňa, neţ 
by sa radikálne menil. 

V  Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trenčín ide 
predovšetkým o riešenie : 

- územia, ktoré sa uvoľní po odstránení súčasnej 
ţelezničnej trate, ako aj riešenie dopravnej a urbanistickej 
štruktúry novej zástavby v okolí preloţky uvedenej 
ţelezničnej trate; 

- zástavby ľavého nábreţia Váhu; 
- územia, ktoré sa uvoľní po zmene funkčného vyuţitia 

areálu Kasární Slovenského národného povstania. 
Cieľom rozvoja územia centrálnej mestskej zóny je zvýšiť 

kvalitu ţivotného prostredia pre ľudí a chrániť ich pred 
nepriaznivými vplyvmi vhodnou priestorovou organizáciou 
územia a vhodným vyuţívaním funkčných plôch. K tomu 
treba o. i. zabezpečiť primerané zastúpenie plôch zelene 
a oddychu, pozdĺţ toku Váhu zmeniť charakter zelene na 
mestskú parkovú zeleň, zlepšiť dopravnú obsluhu územia 
a súčasne vytvoriť podmienky pre skľudnenie cestnej dopravy 
v centrálnej mestskej zóne, zlepšiť statickú dopravu centra 
mesta zvýšením počtu parkovacích miest výstavbou 
hromadných garáţí a pozdĺţneho parkovania na bulvároch, 
obklopených mestskou vybavenosťou. 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 531/1/05 

 
V dňoch 26. a 27. októbra 2005 navštívil mesto Trenčín 

Jeho Excelencia veľvyslanec USA v Slovenskej republike 
Rodolphe „Skip“ M. Vallee uţ na večer v prvého dňa sa 
stretol s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cel-
lerom. Jeho druhý deň pobytu bol mimoriadne bohatým na 
stretnutia, keď hneď zrána navštívil dňa 27.októbra 2005 
Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, kde ho na 

pôde univerzity 
prijal rektor Tren-
čianskej univerzity 
Alexandra Dubče-
ka doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. Po 
prijatí sa uskutoč-
nilo v aule univer-
zity stretnutie pána 
veľvyslanca so štu-
dentmi, ktorým 
prednášal na tému 

„Irak na ceste k demokracii“ a po nej besedoval so  študentmi 
na rôzne témy. Po krátkej prestávke jeho návšteva pokračovala 
stretnutím s predse-
dom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
Ing. Štefanom Šte-
fancom. Na tlačovej 
besede informoval no-
vinárov, ţe i v tomto 
stretnutí išlo o posilne-
nie dobrých vzťahov 
s týmto regiónov a 

zo slávnostnej večere spoločná fotografia 

spoločná fotografia veľvyslanca USA Rodolpha M. Vallee a rektora TnU AD doc. 
Ing. Juraja Wagner, PhD. 
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povzbudiť ľudí Slovenska, aby navštevovali USA za otázku 
novinárov ako na neho zapôsobila krajina, v ktorej začal plniť 
svoje diplomatické povinnosti povedal, ţe na Slovensku našiel 
srdečných a milých ľudí. Predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Štefan 
Štefanec konštatoval, ţe 
práve krajské mesto Tren-
čín môţe ďakovať jeho 
predchodcovi Ronaldovi 
Weisserovi za osvietenie 
Trenčianskeho hradu. Na 
túto poznámku okamţite 
reagoval Jeho Excelencia 
veľvyslanec USA v Slo-

venskej republike Rodolphe „Skip“ M. Vallee, ţe  keď 26. 
októbra 2005 prichádzal do Trenčína zaujala ho osvietená 
silueta Trenčian-
skeho hradu. Ešte 
jedna zaujímavá 
otázka odznela zo 
strany novinárov, ţe 
sa vie o ňom vo 
svojom voľnom 
čase sa venuje lyţo-
vaniu, rybárčeniu 
a poľovníctvu, či sa 
uţ na Slovensku 
venoval niektorej 
z týchto záľub ? Odpovedal, ţe bol uţ na postrieţke, zastrelil 
srnu a jeleň sa radoval, ţe preţil sobotu. Na záver pobytu si 
obaja funkcionári vymenili prezenty. Ďalšou návštevou Jeho 
Excelencie veľvyslanca USA v Slovenskej republike Rodol-
phe „Skip“ M. Valleeho patrila Krajská kniţnica Michala 

predseda TsK Ing. Štefan Štefanec v paľbe otázok novinárov  
s veľvyslancom USA Rodolphom M. Vallee 

veľvyslanec USA Rodolphe M. Vallee mal radosť z monografií o Trenčíne 
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Rešetku v Trenčíne, na pôde ho prijala jej riaditeľka Mgr. 
Lýdia Brezová. Počas pobytu v kniţnice sa zoznámil s his-
tóriou kniţnice ako aj s niektorými jej pracoviskami. Na záver 
pobytu v kniţnici si Jeho Excelencia veľvyslanec USA v 
Slovenskej republike Rodolphe „Skip“ M. Vallee pozrel 
pamätnú knihu kniţnice a obaja funkcionári si vymenili dary. 
Svoj pobyt v Trenčíne ukončil Jeho Excelencia veľvyslanec 
USA v Slovenskej republike Rodolphe „Skip“ M. Vallee 
prehliadkou Trenčianskeho hradu. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 03.10.2005 
Trenčianske noviny 31.10.2005 
Pomocná evidencia 551/1/05, 555/1/05,  
 
Dňa 26. októbra 2005 sa uskutočnilo rokovanie Krajského 

zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého 
malo prerokovať jeden z dôleţitých bodov – súťaţ na 
realizáciu nového ţupného sídla v takzvanej „Topolyho jame“. 
Ing. Štefan Štefanec neskrýval po stredajšom rokovaní zastu-
piteľstva rozčarovanie nad hlasovaním poslancov. Po skončení 
rokovania iba poznamenal, ţe je jeho priebehom znechutený, a 
odmietol sa ďalej baviť s novinármi. Ţupan Ing. Štefan 
Štefanec presadzoval súťaţe na realizáciu údrţby ciest v 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a na výstavbu 
nového ţupného sídla. Obe súťaţe za stovky miliónov korún 
úrad skutočne aj vyhlásil, vyhodnotené mali byť pritom iba 
niekoľko dní pred voľbami, ktoré budú v mesiaci november. 
Poslanci nesúhlasili ani s návrhom rozpočtu na budúci rok a 
poloţku 150 miliónov korún, ktorá mala byť pôvodne určená 
na prvú etapu výstavby ţupného sídla, navrhli rozdeliť do 
iných kapitol. Trenčiansky samosprávny kraj sa tak ocitol v 
situácii, keď na výstavbu sídla v rozpočte nemá ţiadne 
prostriedky, zároveň však na ňu prebieha súťaţ. Podľa 
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predsedu finančnej komisie krajského zastupiteľstva Ing. 
Jozefa Trstenského, súťaţ budú pravdepodobne musieť zrušiť. 
„Je veľmi neobvyklé, ak ţupan vyhlási súťaţ predtým, ako má 
od poslancov schválené finančné krytie,“ hovorí. Podľa neho 
je teraz súťaţ protiprávna, keďţe nespĺňa základne podmienky 
zákona o verejnom obstarávaní. Podľa zákona sa totiţ 
realizátor verejnej súťaţe musí zaviazať, ţe má zabezpečené 
finančné prostriedky. 

Vlastné poznámky 
 
Desať bodov malo vo štvrtok 27. októbra 2005 na 

programe riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne. Z 25-členného poslaneckého zboru sa rokovania 
zúčastnilo 22 poslancov, ktorí okrem iného schválili : 
- v rámci majetkových prevodov zámenu pozemkov 

s Trenčianskym samosprávnym krajom za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pre prvú etapu 
juhovýchodného obchvatu mesta (výstavba nového cestného 
mosta). Pozemky pod budovou jedálne Gymnázia Ľudovíta 
Štúra a v ich okolí o celkovej výmere 2.398 m2 prejdú do 
vlastníctva kraja a mesto Trenčín získa 2.378 m2 pozemkov, 
potrebných pre výstavbu nového mosta a rekonštrukciu 
cesty a kriţovatky štátnej cesty 2/507 (Električná ulica po 
kriţovatku pri čerpacej stanici pohonných hmôt Esso); 

- na základe záujmu občanov, ktorý prídu o svoje rodinné 
domy v Orechovom počas modernizácie ţelezničnej trate 
kúpu pozemkov vedľa areálu NAZA v Trenčíne o celkovej 
výmere 6.297 m2 na prípravu územia na výstavbu nových 
rodinných domov; 

- návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005. 
Rozpočet je vyrovnaný, z jednotlivých poloţiek je 
zaujímavé napr. zvýšenie predpokladaného výnosu z dane 
z príjmu fyzických osôb o 5 685 000 Sk na základe 



 198 

doterajšieho priaznivého plnenia tejto dane, zvýšenie 
príjmov z prenájmu bytových a nebytových priestorov o 4 
milióny korún, či zníţenie plánovaného príjmu Mestského 
hospodárstva a správy lesov, mestskej organizácie o viac neţ 
4  milióny Sk z dôvodu niţších ziskov hlavne z letnej 
a krytej plavárne; 

- návrh zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny 
Trenčín. Cieľom rozvoja územia siahajúceho pribliţne od 
Kukučínovej ulice po Nákupné stredisko Druţba je zvýšiť 
celkovú kvalitu ţivotného prostredia pre ľudí v kontinuite 
kultúrno-spoločenských a historických tradícií, zabezpečiť 
v tomto priestore primerané zastúpenie plôch zelene 
a oddychu, vytvoriť podmienky pre skľudnenie cestnej 
dopravy a zvýšenie počtu parkovacích miest; 

- pokračovanie v prácach na rekonštrukcii verejného 
osvetlenia v meste Trenčín podľa projektu, vypracovaného 
spoločnosťou Siemens. Projekt rieši rekonštrukciu verejného 
osvetlenia, dosvietenie prechodov pre chodcov, ilumináciu 
vybraných historických objektov a vianočnú výzdobu mesta. 
Trenčianske noviny 10.10.2005  
Pomocná evidencia 509/1/05, 529/1/05 

 
Vo večerných hodinách dňa 28. októbra 2005 si pripo-

menuli občania mesta Trenčín 87. výročie zaloţenia Česko-
slovenskej republiky stretnutím pri pamätníku Milana 
Rastislava Štefánika v mestskom parku, nesúceho jeho meno. 
Po poloţení kytíc kvetov primátorom Mesta Trenčín Ing. 
Branislavom Cellerom, predsedom prípravného výboru Brat-
stva Čechov a Slovákov a starostom obce Lubina Milanom 
Ostrovským a obchodným radcom Veľvyslanectva Českej 
republiky v Bratislave Ing. Františkom Machom a štátnych 
hymnách Slovenskej a Českej republiky predniesol básnický 
odkaz Ľudovíta Štúra Ivo Veliký. K prítomným sa potom 
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prihovoril primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý 
okrem iného zvýraznil, ţe :  
- pri zaloţení nového spoločného štátu patrí Milanovi 

Rastislavovi Štefánikovi;  
- slovensko-české vzťahy sú charakterizované tromi priro-

dzenými veličinami – susedstvo, jazyková a etnická 
príbuznosť a opakované a dl-
hodobé spoluţitie v spoloč-
nom štáte; 

- aj po vzniknutí suverénnych 
štátov zostali ich vzťahy uni-
kátne. 

Stretnutie občanov pokračovalo 

v Galérii M. A. Bazov-
ského za moderovania Pa-
vla Plánku, v ktorom ešte pre uvedením kultúrneho programu 
vystúpili členovia prípravného výboru Bratstva Čechov 
a Slovákov na Javorine  starosta mesta Veselí nad Moravou dr. 
Jaroslav Hanák a starosta obce Lubina Milan Ostrovský. No 
a potom dostala slovo Cimbalová muzika Jaroslava Čecha 
z Veselého s primášom Jánom Rajmicom a Trenčiansky 
komorný orchester dali krásny záver slávnostného večera. 
Osobitne ocenili potleskom prítomní diváci výkon intru-
mentálnych sólistov a všetkých muzikantov ako spevákov 

primátor Ing. Branislav Celler 

cimbálová muzika Jaroslava Čecha 
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cimbalovej muziky z Veselého nad Moravou, ktorí naladili 
všetkých na správnu nôtu. 

Info Trenčín 03.11.2005  
Trenčianske noviny 31.10.2005 
Pomocná evidencia 555/1/05, 549/1/05 
 
Krajská volebná komisia zverejnila aj mená 11 kandidátov 

na funkciu ţupana. Je to menej o troch ako v prvých voľbách. 
Na tento pôst nekandidovala ţena, len títo muţi : 
1. Jozef Rea z Nemšovej, 57 ročný, povolaním manaţér, 

nezávislý kandidát; 
2. Ján Marcinek z Trenčína,  52 ročný, povolaním manaţér, 

nezávislý kandidát; 
3. Dominik Gahér z Bánoviec n/Bebravou, 58 ročný, povo-

laním generálny riaditeľ firmy, nezávislý kandidát; 
4. Dušan Saksa z Ladiec, 52 ročný, povolaním učiteľ, kan-

didát za stranu Úsvit; 
5. Jozef Hrdlička z Trenčína, 28 ročný, povolaním historik, 

kandidát Komunistickej strany Slovenska; 
6. Jozef Rojko z Púchova, 76 ročný, dôchodca, kandiduje za 

KĽS; 
7. Milan Fogaš z Brúnoviec, 43 ročný, povolaním signalista, 

kandiduje za Stranu priateľov vína; 
8. Miroslav Chovanec z Trenčína, 57 ročná, povolaním 

lekár, kandiduje za Smer, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Slovenskú národnú stranu, Hnutie za demokraciu, Slobodné 
fórum; 

9. Ján Magala z Nového Mesta nad Váhom, 53 ročný, 
povolaním odborársky funkcionár, kandiduje za Zdruţenie 
robotníkov Slovenska; 

10. Pavol Sedláček z Trenčína, 55 ročný, kandiduje za Hnutie 
za demokratické Slovensko-Ľudová strana, Alianciu nové-
ho občana, Pravá slovenská národná strana, 
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11. Stanislav Jančovič z Klátovskej Novej Vsi, 59 ročný, 
povolaním prednosta Krajského pozemkového úradu 
v Trenčíne, kandiduje za koalíciu Slovenskú demokratickú 
a kresťanskú úniu a Demokratickú stranu. 
Trenčianske noviny 28.10.2005  
Pomocná evidencia 539/2/05 
 
Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja, po 

registrácii kandidátnych listín, zverejnila podľa § 16 ods. 1 
zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samospráv-
nych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v 
znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľby do 
zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa 
volebných obvodov. Za volebný obvod č. 9 Trenčín to boli 
z mesta Trenčín títo kandidáti : 
1. Ján Babič, 63 rokov, manaţér kultúry a cestovného ruchu, 

Trenčín Clementisova ulica 656/2, nezávislý kandidát; 
2. Alexia Balajová, 36 ročná, pracovník v sluţbách, Trenčín, 

Ulica Halalovka 55, Hnutie Vpred; 
3. Jozef Bernáth, 55 ročný podnikateľ, Trenčín Novomes-

kého ulica 6, Demokratická únia Slovenska; 
4. Ing. Anton Boc, 42 ročný, zástupca primátora mesta, 

Trenčín Karpatská ulica 32, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia, Demokratická strana; 

5. Tomáš Černenko, 24 ročný, študent, Trenčín Ulica Mateja 
Bela 55, Hnutie Vpred; 

6. Miroslav Ferianec, 46 ročný, manaţér, Trenčín, Bazov-
ského ulica 12, nezávislý kandidát; 

7. Jozef Franko, 42 ročný, robotník, Trenčín Novomeského 
ulica 5, Strana priateľov vína; 

8. Jozef Gabriš, 50 ročný, odborný referent, Trenčín, Ulica 
Mateja Bela 2494/2, Smer - sociálna demokracia, 
Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národná stra-
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na, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum;  
9. Ing. Peter Gajdošík, 46 ročný, informatik, Trenčín, Legio-

nárska ulica 55, Slovenská ľudová strana; 
10. Ing. Jozef Habánik, PhD., 29 ročný, vysokoškolský 

učiteľ, Trenčín Bazovského ulica 10, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia nového obča-
na, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská 
národná strana;  

11. Ing. Katarína Hegerová, 54 ročná, ekonómka, Trenčín, 
Mníšna ulica 496/181, Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia, Demokratická strana; 

12. Adrián Holčák, 35 ročný, skladník, Trenčín, Piešťanská 
ulica 21, Strana zelených na Slovensku; 

13. Juraj Holúbek, 33 ročný, manaţér, Trenčín, Ulica Pod 
čeresňami 4, Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
Demokratická strana;  

14. Mgr. Ing. Jozef Hrdlička, 51 ročný., vojak v výsluţbe, 
Trenčín, Šmidkeho ulica 18, Komunistická strana Slo-
venska;  

15. JUDr. Júlia Chlebanová, 54 ročná., právnička, Trenčín, 
Ulica Vansovej 2742/4, Zdruţenie robotníkov Slovenska; 

16. Margita Jeţíková, 56 ročná., robotníčka-dôchodkyňa, 
Trenčín, Soblahovská ulica 51, Komunistická strana 
Slovenska; 

17. Bc. Mária Kamencová, 49 ročná, riaditeľka materskej 
školy, Trenčín, Hollého ulica 20, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia, Demokratická strana; 

18. Mgr. Miroslav Kocián, 54 ročný, pedagóg, Trenčín, 
Novomeského ulica 8, Strana občianskej solidarity;  

19. Ing. Magda Košutová, 50 ročná. predsedkyňa poľnohos-
podárskeho druţstva, Trenčín, Ulica Sama Chalúpku 
1425/4, Smer - sociálna demokracia, Kresťansko-
demokratické hnutie, Slovenská národná strana, Hnutie za 
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demokraciu, Slobodné fórum;  
20. Ing. Ján Krátky, 53 ročný, riaditeľ divízie, Trenčín, 

Biskupická ulica 24, Smer - sociálna demokracia, 
Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národná 
strana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum; 

21. Ing. Pavol Krištof, 37 ročný, riaditeľ úradu, Trenčín, 
Dubová ulica 6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá Slovenská 
národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana; 

22. Jozef Kutlík, 50 ročný, obchodný manaţér, Trenčín, 
Partizánska ulica 7, Občianska konzervatívna strana; 

23. PhDr. Alena Laborecká, 44 ročná, učiteľka, Trenčín, 
Študentská ulica 10, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Demokratická strana; 

24. Ing. Róbert Lifka, 39 ročná, ţivnostník, Trenčín, Ulica M. 
R. Štefánika 391/10, Demokratická únia Slovenska;  

25. Ing. Jozef Majerík, 53 ročný, technický námestník, Tren-
čín, generála Svobodu 9, Ľudová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá 
Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná 
strana; 

26. Erik Matušů, 19 ročný, mechanik, Trenčín, Bazovského 
ulica 6, Strana zelených na Slovensku;  

27. RNDr. Jozef Mertan, 47 ročný, riaditeľ, Trenčín, Potočná 
ulica 135/492, Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
Demokratická strana; 

28. Igor Mituchovič, 34 ročný, pracovník súkromnej bezpeč-
nostnej sluţby, Trenčín, Partizánska ulica 15, Komunis-
tická strana Slovenska; 

29. Ing. Milan Petrík, 48 ročný, zamestnanec štátnej správy, 
Trenčín, Ulica Pod Brezinou 44, Smer - sociálna demo-
kracia, Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národ-
ná strana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum;  
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30. Miroslav Řádek, 23 rokov, študent, Trenčín, Ulica Terézie           
Vansovej 1, Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
Demokratická strana;  

31. Ing. Milan Sedláček, 43 ročný, manaţér, Trenčín,  
Saratovská ulica 1, Smer - sociálna demokracia, Kresťan-
sko-demokratické hnutie, Slovenská národná strana, Hnutie 
za demokraciu. Slobodné fórum; 

32. Mgr. Igor Skúpy, 39 ročný, vysokoškolský pedagóg, 
Trenčín, Ulica M. Turkovej 6, Občianska konzervatívna 
strana;  

33. Ing. Peter Sňahničan, 43 ročný, technicko-hospodársky 
pracovník, Trenčín, Ulica Mateja Bela 37, Strana zelených 
na Slovensku; 

34. Milan Soumar, 59 ročný, stavebný technik, Trenčín, Ulica 
generála Svobodu 13/12, Občianska konzervatívna strana; 

35. Ing. Pavol Suško, 53 ročný, vojak v výsluţbe, Trenčín, 
Ulica Mateja Bela 18, Komunistická strana Slovenska; 

36. MUDr. Eugen Szép, PhD., 56 ročný lekár, Trenčín, Ulica 
Knieţaťa Pribinu 6, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Demokratická strana; 

37. Ing. Václav Vacula, 56 ročný, strojný inţinier, Trenčín, 
Ulica T. Vansovej 2742/4, Strana priateľov vína; 

38. Michal Zajac, 24 ročný, študent, Trenčín,  Hodţova uli-        
ca 12, Občianska konzervatívna strana; 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 28. októbra 2005 minister vnútra Slovenskej republiky 

Vladimír Palko navštívil tri krajské policajné riaditeľstvá. 
Išlo o krajské riaditeľstvá v Bratislave, Trnave a Trenčíne, 
kde hovoril asi s 500 policajtmi. Cieľom týchto stretnutí bolo 
vysvetliť policajtom ďalší vývoj v platovom a dôchodkovom 
zabezpečení.  

Vlastné poznámky 
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Nové logo mesta Trenčín získalo jedno z desiatich uznaní v 
súťaţi „Národná cena za dizajn“, ktoré sa odovzdávali dňa     

3. novembra 2005   v divadle Astor-
ka-Korzo. Porota pri hodnotení oce-
nila, ţe symbol mesta je vyjadrený 
jednoduchými geometrickými prvka-
mi a kombináciami farieb. Grafické 
riešenie umoţňuje mnoţstvo variácií 
a nových riešení, ktoré mesto môţe 

vyuţiť na podporu 
svojich rôznorodých 
aktivít. Logo symbo-
lizuje ideu mladého 
a rozvíjajúceho sa 
mesta Trenčín. Do 7. ročníka súťaţe Národnej ceny pre dizajn 
bolo prihlásených v tomto roku 118 prác, ktoré hodnotila 
medzinárodná porota, v ktorej boli odborníci zo Slovenska, 
Českej republiky, Francúzska a Rakúska. Predsedal jej vedúci 
katedry grafického dizajnu Vysokej školy výtvarných umení 
Stanislav Stankoci. Na základe rozhodnutia poroty boli 
udelené dve Národné ceny za dizajn 2005, dve Ceny ministra 
školstva Slovenskej republiky a desať uznaní. Uznanie 
v súťaţi Národná cena za dizajn 2005 prevzali v Astorke 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a autor gra-
fického návrhu loga Emil Drličiak. 

Trenčianske noviny 07.11.2006 
Pomocná noviny 573/3/05  
 

Emil Drličiak a Ing. Branislav Celler  pri preberaní ocenenia 
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Pri príleţitosti Dňa pamiatky zosnulých 2. novembra 2005 
sa uskutočnil pietny akt pri obnovenom pamätníku kragu-
jevackých hrdinov v Kasárňach Slovenského národného pov-
stania v Trenčíne. Pietny akt začal poloţením vencov delegácií 
k pamätníku za smútočného chorálu. Po štátnej hymne 
Slovenskej republiky vystúpil s prejavom náčelník štábu 
Pozemných Ozbrojených síl Slovenskej republiky plukovník 
Ing. Karol Navrátil. V ňom pripomenul odváţnosť 44 slo-
venských chlapcov, príslušníkov 71. pešieho pluku Rakúsko – 
uhorskej armády, ktorí sa vzbúrili proti šikanovaniu zo strany 
dôstojníkov na prostých vojakoch. Ozbrojené povstanie 
krvavo potlačené prispelo k ukončeniu prvej svetovej vojny 
a rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie. Na prejav nadviazal 
člen Oblastného výboru Slovenského protifašistických 
bojovníkov pplk. v. v. Michal Krošlák, ktorý okrem iného 
spomenul, ţe v minulosti na tomto mieste boli prítomní aj 
priami účastníci kragujevackej vzbury a ich rodinní prís-
lušníci. Od 9. júna 1918, keď prebehlo toto ozbrojené pov-
stanie prešlo veľa času a takmer všetci uţ nie sú medzi ţivými. 
Záver oficiálneho programu pietneho aktu patril cirkevného 
obradu, ktorý vykonali dvaja duchovní a hymnickej piesni 
„Kto za pravdu horí“. 

Trenčianskej noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 571/1/05 
 

          Nový viacúčelový športový areál slávnostným 
prestrihnutím pásky otvorili dňa 4. novembra 2005 na 
Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ulica primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a riaditeľ školy PaedDr. 
Jozef Vakoš.  Náklady na vybudovanie viacúčelového ihriska 
pre loptové športy na úrovni 21. storočia s umelým trávnikom 
a tartanovým oválom dosiahli takmer 16,5 milióna Sk. 
Rekonštruovaný bol aj školský dvor, chodníky v areáli a 
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rozšírené parkovisko. Investorom stavebných akcií bol zria-
ďovateľ školy Mesto Trenčín. Práce sa začali počas letných 
prázdnin. Na slávnostnom otvorení športového areálu riaditeľ 
školy PaedDr. Jozef Vakoš na otvorenej scéne poďakoval 
poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ţe deťom 
a obyvateľom tejto časti mesta Trenčín poskytlo tento pre-
krásny dar, čo umoţní 
skvalitnenie športovej 
činnosti detí. Vyzval 
deti, aby si tento areál 
chránili, zveľaďovali 
a doslova zodrali jeho 
pouţívaním. Tento 
športový areál nebude 
slúţiť len ţiakom školy, 
ale v popoludňajších 
hodinách všetkým obyvateľom Zámostia. Vo svojom prího-
vore primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler konšta-
toval, ţe Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ulica tak 
dostala po Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica vynovené 
športové plochy. Mesto má v pláne rekonštruovať školské 

ihriská na všet-
kých ôsmich zá-
kladných školách 
v meste Trenčín. 
V budúcom roku 
2006 sa začne 
rekonštruovať za 
30 miliónov Sk 
školský areál Zá-
kladnej školy 

Novomeského 
ulica na najväč-

zľava PaedDr. Jozef Vakoš a Ing. Branislav Celler 
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šom trenčianskom sídlisku Juh. Mesto Trenčín tak plní zámer 
budovať rekreačno-športové centrá, slúţiace aj pre širšiu 
verejnosť. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 24.11.2005  
 
Na slávnostnom galavečeri v Bratislave dňa 21. novembra 

2005 bola vyhodnotená súťaţ „Zlatý erb.Sk 2005“ vyhlásenej 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, do ktorej sa 
prihlásilo presne 10 samospráv, z toho päť vyšších územných 
celkov, 21 obcí a 62 miest so svojimi internetovými stránkami 
a elektronickými sluţbami. Jedenásť členná hodnotiaca 
komisia pod vedením svojho predsedu Miroslava Drobného 
hodnotila predloţené súťaţné návrhy podľa 66 kritérií. 
Hlavným cieľom súťaţe bolo podporiť informatizáciu 
slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť 
výmenu skúseností a ohodnodnotiť snahu zástupcov samo-
správ v účinnom vyuţívaní informačno-komunikačných tech-
nológii na zvýšenie kvality a prístupnosti sluţieb. Súťaţilo sa 
v troch kategóriach :  
- kategória – Najlepšia stránka samosprávneho kraja bolo 

ocenených všetkých päť prihlásených krajov, medzi 
ktorými bol aj Trenčiansky samosprávny kraj; 

- kategória – Najlepšia stránka miest bolo ocenených šesť 
miest, medzi nimi aj mesto Trenčín;  

- kategória – Najlepšia stránka obcí boli ocenené štyri obce 
Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky za 

najlepšiu webovú stránku samospráv v oblasti cestovného 
ruchu za Mesto Trenčín prevzal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler. Mesto Trenčín ako prvé na Slovensku 
disponuje aj na svojej oficiálnej webovej stránke súborom 
virtuálnych 3d fotografií, tvoriacich 28 panorám rôznych 
pohľadov na mesto. Pospájaním jednotlivých panorám pomo-

mladí karatisti ukázali časť svojho umenia 
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cou šípok a vytvorením navigácie sa podarilo vytvoriť 
virtuálnu prehliadku mesta ako súvislý film. Virtuálna 
prehliadka zahŕňa takmer celé mesto, počnúc ţelezničnou 
stanicou, prechádza cez Štefánikovu ulicu a hotel Tatra na 
Mierové námestie a končí pri Keramoprojekte na kriţovatke 
Ulíc Soblahovská a Legionárska. Najviac snímok zachytáva 
Trenčiansky hrad. Sú to aţ štyri panorámy z rôznych 
pohľadov. Nechýbajú ani ďalšie kultúrne pamiatky mesta, či 
športoviská. Po prevzatí ceny primátor Ing. Branislav Celler 
konštatoval, ţe „v rámci tvorby imidţu mesta má virtuálna 
prehliadka na webovej stránke nezastupiteľné miesto. 
Predstavuje Trenčín prakticky vo všetkých kútoch sveta, keď 
stačí si len kliknúť na doménu www.trencin.sk. Práve toto je 
pre rozvoj cestovného ruchu veľmi cenná devíza.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 604/1/05 
 
Ocenenia za modernizáciu spoločnosti - ceny „ITAPA 

2005“, sa udeľo-
vali v pondelok  
21. novembra 
2005 v rámci 4. 
ročníka medziná-
rodného kongresu 
ITAPA v brati-
slavskom hoteli 
SAS Carlton. Štr-
násťčlenná komi-
sia hodnotila tento 
rok 29 projektov a 

nominácií, ktoré prihlásili inštitúcie štátnej správy a samo-
správy, IT spoločnosti alebo akademická obec. Hlavným 
kritériom hodnotenia jednotlivých projektov bol ich reálny 

druhý sprava primátor Ing. Branislav Celler 
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prínos pre občana a zefektívnenie sluţieb a procesov vo 
verejnej správe. Druhé miesto v kategórii „Zlepšovanie 
procesov“ si odniesli dva projekty  
- Sofia - finančný informačný systém pre slovenské verejné 

vysoké školy Ministerstva školstva Slovenskej republiky  
- a Mesto Trenčín za implementáciu procesného riadenia na 

Mestskom úrade v Trenčíne.  
Hodnotiaca komisia ocenila na trenčianskom projekte 

profiláciu mestského úradu ako organizáciu ústretovú a s 
blízkym vzťahom ku klientom (občanovi a podnikateľovi). 
Cieľom implementácie procesného riadenia bolo 
reorganizovať mestský úrad na prevádzkovú dokonalosť jeho 
procesov a zníţiť prevádzkové náklady úradu. Prínosom bolo 
vybavenie záleţitostí klienta na jednom mieste v klientskom 
centre, lepší prístup zamestnancov úradu k občanom a 
zvýšenie spokojnosti občanov vrátane zvýšenia produktivity 
práce procesnou integráciou. Poslaním kongresu ITAPA bolo 
aktívne napomôcť urýchleniu informatizácie verejnej správy a 
to predovšetkým tým, ţe:  
 zvyšuje dopyt po informatizácií vo verejnej správe  
 vytvára priestor, kde sa stretávajú a vzájomne informujú 

predstavitelia politiky, verejnej správy, akademickej sféry a 
komerčných subjektov  

 prináša informácie o najnovších projektoch a trendoch v 
zahraničí, a to priamo od zahraničných expertov  

 umoţňuje prezentáciu rôznych riešení vyuţívajúcich 
informačné technológie  

 oceňuje a podporuje najlepšie zrealizované projekty, ktoré 
zavádzajú a vyuţívajú informačné technológie do procesov 
verejnej správy.  
Po prevzatí ocenenia primátor  Ing. Branislav Celler 

povedal, ţe „v roku 2003 oslovil Mestský úrad v Trenčíne 
nezávislú konzultačnú spoločnosť, aby vypracovala návrh na 
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efektívnejšie zabezpečovanie činností mesta tak, aby boli 
prehľadnejšie a dostupnejšie občanovi. Návrh spoločnosti SH 
Ware mal byť akýmsi odrazovým mostíkom k tomu, aby sa 
mesto vedelo rozhodnúť, či týmto smerom vôbec pôjde. Ako 
prvé prešli procesným riadením sluţby občanom. Trenčín 
zriadil od roku 2004 nové moderné Klientské centrum na 
európskej úrovni. Občania nemusia ďalej blúdiť po úrade a 
klopať na zatvorené dvere. Všetko vybavia v  jednej 
miestnosti, úradné dni boli zrušené a zamestnanci úradu sú 
k dispozícii kaţdý deň. Výsledkom analýzy všetkých činností, 
ktoré nie sú v priamom kontakte s občanom, je nový 
Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne s vyš-
pecifikovaním stavu pracovných miest s kvalifikačnými pred-
pokladmi. Ročná úspora mzdových nákladov dosiahla 7 mi-
liónov Sk, ale pre nás je najdôleţitejšie výrazné skvalitnenie 
práce úradu pre občanov.“ 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 602/1/05 
 
Dňa 23. novembra 2005 sa uskutočnila v univerzálnej 

miestnosti Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl 
Slovenskej repu-
bliky konferencia 
opevnených miest, 
na ktorej vedúca 
Útvaru marketingu 
Mestského úradu 
v Trenčíne Mgr. 
Renáta Kaščáková 
informovala o účas-
ti mesta Trenčín na 
konferencii „Opev-
nenie ako korzet“, Mgr. Renáta Kaščáková pri prednáške 



 212 

uskutočnenej v holandskom meste ś-Hertogen-Bosch v dňoch 
25. – 28. októbra 2005. Po úvodnej prednáške sa premietali 
fotografie a videozáznamy. Na záver konferencie boli všetci 
prítomní prizvaní k spoluprácu vzhľadom k tomu, ţe v novem-
bri roka 2006 sa podobná konferencia uskutoční v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 580/1/05 
 
V Trenčianskom kraji získal vo voľbách do Trenčianskeho 

samosprávneho kraja najviac hlasov kandidát na post ţupana 
za koalíciu Smer – sociálna demokracia – Kresťansko- 

demokratické hnutie – Slovenská 
národná strana – Hnutie za demokraciu 
– Slobodné fórum MUDr. Miroslav 
Chovanec, ktorému svoj hlas mu dalo 
19 752 voličov. V poradí druhý kandidát 
za koalíciu Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko – Alianca 
nového občana – Pravá Slovenská ná-
rodná strana - ZSNS  MUDr. Pavol Se-

dláček získal 15 873 hlasov. Kandidátov na ţupanov volilo 55 
778 občanov z celkových 483 599 oprávnených voličov. 
Keďţe ani jeden z kandidátov na ţupana nezískal nad-
polovičnú väčšinu platných hlasov dňa            
10. decembra 2005 sa uskutoční druhé 
kolo volieb, v ktorom sa voliči roz-
hodnú medzi Miroslavom Chovancom a 
Pavlom Sedláčkom. V 45-člennom 
zastupiteľstve Trenčianskeho samo-
správneho kraja bude mať 21 kresiel 
koalícia Smer – sociálna demokracia – 
Kresťansko-demokratické hnutie, Slo-
venská národná strana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum 

MUDr. Miroslav Chovanec 

MUDr. Pavol Sedláček 
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a 20 kresiel koalícia Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá Slovenská národná 
strana, ZSNS. Tri kreslá si vybojovali nezávislí, jeden 
poslanecký mandát získala koalícia Slovenská demokratická 
kresťanská únia – Demokratická strana. Poslancov volilo 
57.462 občanov. Na voľbách sa v Trenčianskom 
samosprávnom kraji celkovo zúčastnilo pribliţne 12,3 % 
občanov, čo bolo najniţšia účasť spomedzi slovenských 
krajov. Do Krajského zastupiteľstva v Trenčíne boli zvolení 
títo občania : 
B á n o v c e n/B e b r a v o u Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 
Peter Bulík Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 137 

Ladislav Kšiňan Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokrat ické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 162 

Zuzana Máčeková Aliancia nového občana Ľudová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko, P Slovenská národná strana, Z Slovenská národná 
strana 

1 429 

   
   
I l a v a Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 
Marián Brídik Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 221 

Pavol Čiernik Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 656 

Anna Chalupková Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 242 

Anton Vanko Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 060 

Mária Zimanová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer 

1 263 

   
M y j a v a Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 
Jaroslav Ferianec Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

759 

Henrich Gašparík Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

634 

   

N o v é  M e s  t o n/V á h o m Stranícka príslušnosť Počet 
hlasov 

Mária Cagalová  Nezávislý kandidát  1 293 
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Anna Halinárová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 450 

Ivan Sádovský Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 343 

Jozef Trstenský Aliancia nového občana, Ľudová s trana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

2 190 

Viera Vienerová  Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 392 

   
P a r t i z á n s  k e Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 
Jozef Boţik Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 348 

Mária Hazuchová Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 153 

Iveta Randziaková  Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 175 

Anton Stanko Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 522 

   
P o v a ţ s  k á   B y s  t r  i c a Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 
Miroslav Adame Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  
1 815 

Vladimír Bačík Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 454 

Pavol Jurčík Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 361 

Amália Ondičová Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 277 

Viera Zboranová Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 354 

   
P r i e v i d z a Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 
Luboš Beňo Demokratická strana, Slovenská demokrat ická a kresťanská únia 2 397 
Vladimír Buzalka  Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  
2 539 

Ján Cipov Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

3 422 

Vojtech Čičmanec  Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

2 933 

Jaroslav Izák Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer 

2 608 

Emil Mendel Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

2 459 
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Michal Mladý Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

3 136 

Ján Mokrý Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

2 566 

Eleonóra Porubcová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

3 526 

Gabriel Šimko  Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

3 085 

   

P ú c h o v  Stranícka príslušnosť Počet 
hlasov 

Miroslav Kubičár Nezávislý kandidát  1 518 
Marián Michalec Nezávislý kandidát  2 372 
Ľuboš Savara Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

1 266 

   
T r e n č í n Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 
Jozef Habánik Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

2 967 

Mária Hládeková Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

2 777 

Magda Košútová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

2 272 

Anna Kováčová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

2 328 

Ján Krátky  Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

2 871 

Pavol Krištof Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

2 280 

Peter Sika Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

2 439 

Stanislav Svatík Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 
Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 
národná strana 

2 804 

 

Slovenský štatistický úrad 28.11.2005 
Trenčianske noviny 28.11.2005 
Pomocná evidencia 601/1/05, 608/2/05, 609/2/05, 

611/1/05, 612/1,2/05, 613/1/05 
 
Dňa 8. decembra 2005 sa uskutočnilo slávnostné zasadanie 

Rady Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v 
Trenčíne. Pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším sa tu v 
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príjemnej atmosfére odovzdávali vyznamenania 1. a 2. stupňa. 
Po veselom kultúrnom vystúpení dua speváčok z Hornej Súče 
sa prítomným prihovoril dlhoročný predseda krajskej 
organizácie Trenčín Ing. Jozef Mikloš. Poďakoval sa hlavne 
zakladateľom a funkcionárom za ich priekopnícku a dobro-
voľnícku činnosť v prospech starších spoluobčanov. Prítom-
ným sa prihovoril i expodpredseda zo ţilinskej organizácie 
pán Drizuliak. Ten sa posťaţoval na nelichotivý ţivot 
dôchodcov na Slovensku, na problémy, ktorým musia čeliť a 
zaspomínal i na účasť v Slovenskom národnom povstaní. 
Jeden z prítomných na neho prezradil, ţe on sám stál ako 
model ku soche vojaka na Slavíne. Vyznamenanie 1. stupňa 
získali predsedovia a zakladatelia základných organizácií 
Oľga Baginová z mesta Stará Turá, Emília Borčinová z Bošian 
a trenčiansky predseda Klubu vojenských dôchodcov Ing. 
Rudolf Tvaroška. Ďakovné listy obdrţali aj Krajský úrad v 
Trenčíne a Trenčiansky samosprávny kraj. Za vyznamenaných 
poďakoval odmenený Ing. Rudolf Tvaroška. 

Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 651/1/05 
 
Druhé kolo volieb na funkciu ţupana Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sa uskutočnilo v sobotu dňa 10. decem-
bra 2005. Svoje hlasy mali voliči moţnosť odovzdať MUDr. 
Miroslavovi Chovancovi, kandidátovi na post ţupana za 
koalíciu Smer – sociálna demokracia – Kresťansko 
demokratické hnutie – Slovenská národná strana – Hnutie za 
demokraciu – Slobodné fórum a , kandidátovi na na post 
ţupana za koalíciu Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko – Alianca nového občana – Pravá Slovenská 
národná strana – ZSNS. Stal sa však obrat, keď v prvom kole 
zvíťazil rozdielom 3.879 hlasov MUDr. Miroslav Chovanec 
pred svojím rivalom, tak v druhom kole víťazstvo na svoju 
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stranu vo prospech zmenil MUDr. Pavol Sedláček, keď získal 
o 1.243 hlasov viac ako jeho konkurent.  

Trenčianske noviny 12.12.2005 
Pomocná evidencia 640/1/05, 646/1/05, 646/2/05, 650/1/05 
 

Dňa 13. decem-
bra 2005 sa usku-
točnila tlačová be-
seda primátora 
Mesta Trenčín 
Ing. Branislava 
Cellera v súvis-
losti s rokovaním 
Mestského zastu-
piteľstva v Tren-
číne dňa 15. de-
cembra 2005. Po 

jej otvorení a zoznámení s programom hovorcom primátora 
Tiborom Hlobeňom sa k predaju hotela Tatra, ktorý je 
majetkom Mesta Trenčín, sa vyjadril primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler. Ako uviedol hotel Tatra v Trenčíne slúţi 
verejnosti s malými prestávkami od roku 1901. Od prvo-
počiatku svojej existencie bol v rukách súkromného kapitálu, 
ktorý po roku 1948 prešiel do vlastníctva štátu. Mesto Trenčín 
ho získalo začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia 
bezplatným prevodom po zániku štátneho podniku Reštaurácie 
Trenčín. V  rokoch 1993-1994 mestská samospráva hotel 
zrekonštruovala, pričom si zobrala úver vo výške 90 miliónov 
Sk. V roku 1994 ho prenajalo spoločnosti Atlific Inc., s.r.o. 
Trenčín na 20 rokov za pevne stanovených zmluvných 
podmienok. Od tohto roku základné ročné nájomné, ktoré 
nájomca platí mestu, činí 3,5 miliónov Sk a pohyblivá zloţka 
sa pohybuje na úrovni pribliţne 800 tisíc Sk. Celkové príjmy 

zľava - Tibor Hlobeň, Ing. Ľubomír Štefánik, Ing. Branislav Celler, Mgr. Peter Kocnár             
a Ing. Viliam Cagala 

primátor Ing. Branislav Celler 
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z nájmu a poplatkov od spoločnosti Atlific Inc. v roku 2004 
predstavovali 4,3 mil. Sk. Mesto Trenčín má však aj výdavky 
s touto nehnuteľnosťou, napríklad s poistným. V roku 2004 sa 
pohybovali na úrovni 4 miliónov Sk, pretoţe Mesto Trenčín 
financovalo aj opravy na budove.  Miestna samospráva teda 
nemá dostatočný príjem z tejto nehnuteľnosti a vzhľadom na 
pevnosť zmluvy do roku 2014 je tento nájomný vzťah pre 
mesto nevýhodný. Navyše, mesto nie je subjekt, ktorý by mal 
podnikať v oblasti hotelierstva. V poslednom období vyrástlo 
v Trenčíne viacero menších penziónov 
a chystá sa výstavba nových hotelov. 
Pri rozhodovaní, či podať do mest-
ského zastupiteľstva návrh na odpredaj 
hotela, sa vychádzalo aj z faktu, ţe po 
vypršaní nájomnej zmluvy si budova 
vyţiada ďalšie investície do rekon-
štrukcie a modernizácie, teda vykonať 
generálku, aby drţala krok s konku-
renciou. Na druhej strane treba brať do 
úvahy skutočnosť, ţe nie je úlohou 

mesta, aby zo svojho 
rozpočtu takéto in-
vestičné výdavky 
hradilo. Mesto Tren-
čín si v roku 2005 
objednalo u znalec-
kej organizácie 
TREFA s.r.o. Tren-
čín odborný posu-
dok o efektívnosti 
vlastníctva tohto 

majetku. V záverečnom hodnotení sa okrem iného konštatuje, 

Ing. Branislav Celler 

hotel Tatra 
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ţe majetok mesta, viazaný na podnik hotel Tatra je dlhodobo 
prevádzkovaný nerentabilne. Prenájom hotela sa pohybuje 
výrazne pod trhovou cenou nájomného v danej lokalite. 
S týmto návrhom na predaj hotela Tatra sa stotoţnila finančná 
a majetková komisia pri mestského zastupiteľstva. Mestská 
rada preto odporučila mestskému zastupiteľstvu predať hotel 
formou verejnej súťaţe s tým, ţe hlavným kritériom bude naj-
vyššia cena. Subjekt, ktorý bude hotel vlastniť a prevádz-
kovať, musí byť spoločnosťou, ktorá vlastní alebo prevádzkuje 
hotely či uţ na Slovensku alebo v zahraničí. Umelecké diela, 

ktoré sú umiest-
nené v hoteli Ta-
tra, zostanú vo 
vlastníctve mes-
ta. Okrem toho 
nový vlastník 
musí zaručiť aj 
dostupnosť zná-
meho rímskeho 
nápisu na hrad-

nej skale pre kaţdého, kto o to poţiada. Ďalšou z podmienok 
predaja je, ţe kupujúci kúpi nehnuteľnosť s existujúcou ná-
jomnou zmluvou, prevezme záväzky 
a bude ich riešiť so súčasným 
nájomcom. 

O návrhu rozpočtu na rok 2006 
v hrubých rysoch hovoril primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
a detailnejšie vedúci Útvaru finan-
čného Mestského úradu v Trenčíne 
Ing. Ľubomír Štefánik. Bolo kon-
štatované, ţe hľadiska finančného 
objemu je návrh rozpočtu mesta 

Ing. Ľubomír Štefánik 

letecká fotografia hotela Tatra 
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Trenčín na rok 2006 rekordný, pretoţe dosahuje príjmy a 
výdavky vo výške 1.193.120.000 Sk. Na rok 2006 sú 
plánované investície vo výške takmer 527.000.000 Sk. Pre 
potrebu dopravy sa počíta s dotáciou pre mestskú hromadnú 
dopravu vo výške minimálne 12 miliónov Sk, čo je naviac o 4 
milióny Sk oproti roku 2005. Posilňujú sa aj výdavky na 
údrţbu verejnej zelene na objem 18 miliónov Sk. V rámci 
skvalitnenia ţivotného prostredia na likvidáciu nelegálnej 
skládky na Zámostí je navrhnutých 15 miliónov Sk, ktorá 
priamo súvisí aj s výstavbou Juhovýchodného obchvatu mesta 
Trenčín, pretoţe stojí v jeho trase. V oblasti kapitálových 
výdavkov sa pripravujú zdroje, ktoré sú plánované na spolu-
financovanie inţinierskych sietí v priemyselnom parku 
v objeme 15 miliónov Sk. Na cestnú dopravu sú navrhnuté 
prostriedky v objeme 114 miliónov Sk. V tejto sume je 
zarátaných aj 50 miliónov Sk na vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie a ponukové konanie na 
výstavbu druhého cestného mosta v Trenčíne, ako prvej etapy 
budovania Juhovýchodného obchvatu, ktorého vlastná 
výstavba by sa mala na jeseň začať realizovať. Na 
rekonštrukciu pozemných komunikácií, čo v praxi znamená 
nové asfaltové povrchy, je navrhnutých v rozpočte 25 
miliónov Sk. Oproti roku 2005 je to čiastka takmer 
dvojnásobná. Pripravuje sa aj spolufinancovanie rekonštrukcie 
kriţovatky pod cestným mostom. Mesto prispeje investorovi, 
ktorým je Slovenská správa ciest, na projektovú dokumentáciu 
a vlastnú realizáciu stavby sumou 5,5 milióna Sk. Na 
kanalizáciu v Trenčíne návrh mestského rozpočtu vyčlenil 
viac ako 73 miliónov Sk, pričom z toho na kanalizáciu v Opa-
tovej a Kubre je 22 miliónov Sk a na ostatnú kanalizáciu 
v meste 41 miliónov Sk. Pripravuje sa výstavba 30 nájomných 
bytov na Koţušníckej ulici v objeme 20 miliónov Sk. Budú to 
štandardné nájomné byty, ktorých dokončenie je naplánované 

Ing. Ľubomír Štefánik 
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na rok 2007. Na dokončenie sprístupnenia barbakanu 
a výstavby verejných WC na Sládkovičovej ulici je plánovaná 
čiastka vo výške 8 miliónov Sk. Starostlivosť o detské ihriská 
je vyčíslená sumou 3 miliónov Sk. Na predláţdenie okolia 
farského kostola je vyčlenených 8 miliónov Sk. Na obnovu 
evanjelického cintorína na Hornom Šianci, kde sú pochované 
významné osobnosti trenčianskej histórie je plánovaných 2 
milióny Sk. Do návrhu rozpočtu bola zahrnutá aj 
rekonštrukcia športového areálu pri Základnej škole, 
Novomeského ulica. Ide o dielo v hodnote 40 milióny Sk, 
ktoré bude slúţiť nielen školákom, ale aj obyvateľom 
najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh. Návrh rozpočtu 
pamätá aj na rekonštrukciu bývalej Materskej školy na 
Gagarinovej ulici v objeme 4 milióny Sk, aby tento objekt, čo 
najskôr slúţil skôr narodeným občanom mesta ako „Centrum 
seniorov“.  

Čo bude s kinom Metro v Trenčíne v roku 2006 informoval 
vedúci Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 
Peter Kocnár. Z jeho vyjadrenia k tejto problematike vyply-
nulo, ţe tomuto kinu je zriaďovateľom a prevádzkovateľom 
Mesto Trenčín. Patrí dlhodobo medzi najlepšie kiná v Sloven-

skej republike z hľadiska návštev-
nosti i výnosov. Ešte v roku 2004 
bolo ziskové. Koncom januára roku 
2006 sa zmení situácia otvorením 
štyroch kinosál v novom zábavno-
obchodnom centre Max na najvyššej 
technickej úrovni, preto kino Metro 
im nebude môcť konkurovať.           
Mesto Trenčín sa nechce zbavovať 
zodpovednosti za prevádzku kina 
Metro, najmä ak posledné rokovania 
primátora Branislava Cellera 

Mgr. Peter Kocnár 
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s predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou 
Slovenskej sporiteľne Reginou Ovesny-Straka priniesli 
konkrétny výsledok. Mesto Trenčín odkúpi od Slovenskej 
sporiteľne, ktorá majiteľom priestorov kina Metro a v týchto 
priestoroch vybuduje sálu na premietanie filmov vyššej 
kvality, tzv. artkino. Ak poslanci schvália návrh zmluvy 
o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti Art-kina Metro Mesta 
Trenčín s občianskym zdruţením LampART a zmluvu 
o výpoţičke s týmto zdruţením, kino Metro ostane v sieti 
slovenských kín s výlučným zameraním na programy výchovy 
filmového diváka, včítane školskej mládeţe. Ak poslanci 
schvália aj návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006, v rámci 
spolupráce pri zabezpečení činnosti Art-kina Metro získa 
LampART od miestnej samosprávy dotáciu na činnosť do 
výšky 950 tisíc Sk. Priestory Art-kina Metro by malo zároveň 
vyuţívať o.z. Finestrina na prevádzkovanie scény Hudobného 
divadla. Mesto Trenčín chce poskytnúť o.z. Finestrina aj 
dotácie na všetky predstavenia v roku 2006 v maximálnej 
výške 1 mil. Sk.                  

Ako posledný vystúpil Ing. Viliam Cagala, ktorý infor-
moval o projektoch Mesta Trenčín pre eurofondy. V rokoch 
2004 a 2005 Mesto podalo 11 projektov a v troch projektoch 

vystupuje ako partner. Schválený 
a realizovaný bol projekt : „Štúdia 
uskutočniteľnosti vybudovania ju-
hovýchodného diaľničného obchva-
tu mesta Trenčín“. Tento projekt 
z fondu PHARE priniesol mestu 
3,5 mil. Sk. Schválený a v súčas-
nosti realizovaný je návrh projektu 
na vypracovanie návodu na pre-
vádzku odvádzania daţďových 
vôd. Je zaujímavý zloţením 

Ing. Viliam Cagala 
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partnerov : Kupfercel – Nemecko, Aharnai – Grécko, 
Mikroregión Vsetínsko – Česká republika a hlavný partner 
Karviná – Česká republika. Celková poţadovaná výška 
finančného príspevku pre Trenčín je 4 milióny 165 tisíc Sk. 
Ostatne projekty sú v procese posudzovania, doteraz ţiaden 
projekt nebol zamietnutý: 
- Rekonštrukcia základných škôl na území mesta Trenčín; 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre prestavbu kina 

Hviezda na viacúčelový kultúrno-spoločenský dom; 
- Priemyselná zóna Trenčín - Bratislavská ulica – 

infraštruktúra; 
- Štúdia riešenia problémov bioodpadov v meste Trenčín; 
- Vytvorenie nových verejných prístupových bodov k 

internetu v meste Trenčín; 
- Digitálne mesto Trenčín. 

Celková poţadovaná výška finančných príspevkov 
z eurofondov a štátneho rozpočtu na tieto projekty je 469 
miliónov 310 tisíc Sk. V roku 2006 plánuje mesto Trenčín 
podať ďalšie projekty v oblasti ekológie, vzdelávania 
a cezhraničnej spolupráce. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 655/1/05, 656/1/05, 657/1/05, 

655/1/05, 656/1/05 
 
Aţ 6 miliónov Sk bude stáť rekonštrukcia vojenského cin-

torína z prvej svetovej vojny v starej časti mestského cintorína 
v Trenčíne. Zachovalo sa asi 620 hrobov, na uniformných 
osemcípych náhrobkoch uţ desaťročia nie sú čitateľné mená. 
Na cintoríne leţia vojaci takmer všetkých národností Rakúsko-
uhorskej monarchie, ktorí zomreli cez vojnu v trenčianskom 
lazarete. Na cintoríne je aj niekoľko masových hrobov a 
kostnica srbských vojakov. Posledná väčšia úprava vojen-
ského cintorína podľa vojenského historika Ing. arch. Štefana 
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Androviča bola vykonaná koncom 20. rokov minulého sto-
ročia, keď vláda Juhoslávie v spolupráci s Ministerstvom 

národnej obrany 
Československej 

republiky na cin-
toríne vybudova-
la aj kaplnku. 
Odvtedy cintorín 
viac-menej chá-
tra. Úprava celé-
ho vojenského 
areálu by mala 
byť rozvrhnutá 
do niekoľkých 

etáp. V prvej etape rekonštrukcie by sa mali zbúrať obruby 
hrobových miest, osadiť pätky na náhrobné kamene, opraviť 
náhrobné tabule a urobiť aj prípravné terénne práce. Po 
odstránení obrubníkov by sa zatrávnila celá plocha a 
konkrétne hroby pochovaných vojakov budú pripomínať len 
zrekonštruované náhrobné tabule. V ďalších rokoch budú 
práce pokračovať vybudovaním nových chodníkov, 
rekonštrukciou kostnice a ďalšími prácami.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 14. decembra 

2005 sa uskutočnilo 
posledné rokovanie zas-
tupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja na záver štvor-
ročného volebného ob-
dobia za účasti všetkých 
poslancov. Rokovanie 
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viedol jeho predseda Ing. Štefan Štefanec. Po schválení pro-
gramu rokovania predseda Ing. Štefan Štefanec blahoţelal 
MUDr. Pavlovi Sedláčkovi k zvoleniu ţupana na nové voleb-
né obdobie a odovzdal mu pamätnú plaketu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Rokovanie pokračovalo správou o pl-
není uznesení, ktorú pred-
niesol hlavný kontrolór 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Richard 
Horváth. Na záver zastu-
piteľstva si poslanci schvá-
lili mimoriadnu odmenu 
30.000,- Sk. Za udelenie 
mimoriadnej odmeny hla-
sovalo 34 poslancov. Medzi 
tými, ktorí sa zdrţali hlasovania bol aj nový ţupan MUDr. 
Pavol Sedláček. Záver patril slávnostnému obedu. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 665/1/05 
 

     Dňa 14. decembra 2005 pozval poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky PhDr. Jozef Hrdlička na predvianočné 
a koncoročné stretnutie so všetkými regionálnymi novinármi. 
Pri tejto príleţitosti všetkým poďakoval za spoluprácu 
v uplynulom roku 2005 s predsavzatím, ţe i v nastávajúcom 
roku bude táto spolupráca pokračovať. 

Pomocná evidencia 654/1/05 
 
Dňa 15. decembra 2005 sa uskutočnil v Kultúrnom 

a metodickom centre Ozbrojených Slovenskej republiky             
VI. snem Zväzu vojakov Slovenskej republiky. Jeho rokovanie 
sa nieslo v kritickom tóne na adresu Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, 
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ktoré si neplnia ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení 
vojakov a policajtov. Podobne aj systém odmeňovania 
profesionálnych vojakov nie je motivujúci. Kritika smerovala 
aj na scivilňovanie zdravotníckeho personálu vo vojenských 
nemocniciach a privatizáciu vojenských zdravotníckych, 
liečebných a rekreačných zariadení. Na záver snem zvolil 
vedenie Zväzu vojakov Slovenskej republiky, keď za 
prezidenta bol zvolený Michal Bohunický a za viceprezidenta 
Jozefa Tuchyňu. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 663/1/05 
 
Dňa 17. decembra 2005 sa uskutočnilo slávnostné 

odovzdávanie prvých kusov kolesových vozidiel Aligátor 4x4 
pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, vyrobených vo 
Vojenskom opravárenskom podniku 027 Trenčín za účasti 

ministra obrany 
Slovenskej repu-
bliky Ing. Jura-
ja Lišku, náčel-
níka generálneho 
štábu Ozbroje-
ných síl Sloven-
skej republiky 
generálporučíka 
Ing. Ľubomíra 
Bulíka, vyso-
kých predstavite-
ľov armády a do-

mácich i zahraničných hostí. Dvadsať nových ľahkých 
obrnených transportérov, ktoré budú slúţiť ako pojazdné 
veliteľské stanoviská v armáde Slovenskej republiky, prevzal 
od riaditeľa Vojenskom opravárenskom podniku Ing. Vlasti-
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mila Podluckého v podobe malej makety symbolicky minister 
Juraj Liška. Ten si aj po skončení oficiálnej časti osobne 
vyskúšal riadenie Aligátora priamo na nádvorí. O prednostiach 
ľahkého obrneného vozidla Aligátor 4x4 povedal pre 
novinárov obchodný riaditeľ Vojenského opravárenského pod-
niku Ing. Jiří Šustek. Vozidlo vypĺňa medzeru medzi veľký-
mi kolesovými vozidlami typu amerického Hummeru a malý-
mi osobnými vozidlami, akým je napríklad anglický Land 
Rover. Jeho prednosti sú v jeho úţitkových vlastnostiach, 
medzi ktoré patrí ochrana posádky proti ručným zbraniam a 
pechotným mínam všetkého druhu alebo filtroventilácia 

umoţňujúca 
pohyb v za-

morenom 
prostredí, čo 
je veľmi výz-
namné pri zá-
sahoch proti 
teroristickým 

útokom. Ne-
chýba ani 
komfort, ako 
napríklad kli-

matizácia, ktorá predurčuje pouţitie vozidla aj vo veľmi 
ťaţkých klimatických podmienkach púšte. Veľkou prednosťou 
vozidla je aj jeho obojţivelnosť, keď vodné toky zdoláva 
rýchlosťou 4 km/hod., ako aj nezastaviteľnosť pri priestrele 
pneumatík. Tie sú riešené tak, ţe pri ôsmich priestreloch stále 
pracuje centrálne dofukovanie udrţiavajúce pneumatiku v 
normálnom stave a ak dôjde k jej roztrhaniu, vozidlo dosadne 
na dojazdovú ramfletovú pryţovú vloţku a ďalej pokračuje v 
jazde rýchlosťou 60 km/hod. Aligátor 4x4 sa osvedčil v 
mestských i terénnych podmienkach. Bol testovaný v 

Ing. Juraj Liška testuje nové obrnené vozidlo 
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najťaţších podmienkach Kosova a bosnianskych hôr, kde boli 
zaradené do výzbroje štyri vozidlá v rámci československého 
práporu. Na otázku, aké sú šance Aligátora uspieť na medzi-
národnom trhu sme sa dozvedeli, ţe je zmapovaný trh v 
Európskej únii, Amerike, ale aj v iných krajinách. V  Európe 
Aligátoru konkuruje francúzsky Panhard a švajčiarsky 
Mowag, ale pri ostatných typoch vozidiel vyrábaných v 
Turecku, Ázii a USA, Aligátor vypĺňa priestor na trhu a tam sa 
môţe umiestniť. Vozidlo bolo prihlásené do dvoch tendrov na 
dodávky vozidiel pre NATO. Ak by si vozidlo objednala 
ďalšia krajina NATO, stalo by sa oficiálnou výzbrojov celej 
aliancie. Naším cieľom je teda uspieť na európskom trhu 
NATO a potom samozrejme aj v ďalších teritóriách. Vozidlá 
Aligátor 4x4 boli zavedené do pouţívania v ozbrojených 
silách Slovenskej republiky v roku 2000 a do konca roku 2010 
by ich celkový počet mal dosiahnuť 103 kusov vo viacerých 
modifikáciach. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 666/1/05 

 
Blízkosť ľudí a pocit spolupatričnosti tradične vrcholil na 

Zlatú nedeľu dňa 20. de-
cembra 2005, kedy prišli 
občania do centra mesta 
Trenčín, aby postretali 
svojich známych, aby eš-
te dokúpili darčeky pod 
vianočný stromček. Vo 
vianočnej nálade si ľudia 
lepšie rozumejú, sú si 

bliţší, podanie rúk i pozdrav je úprimnejší neţ po dni iné. Aj 
ochota, či nutkanie urobiť dobrý skutok rozväzuje ľuďom duše 
i srdcia. V tejto príťaţlivej atmosfére si našli voľný čas aj 

Na vianočnom punči sa stretli aj mladí rotariáni 

vozidlo odskúšal aj minister obrany SR Ing. Juraj Liška 
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rotariáni, keď si postavili svoj stánok na Mierovom námestí 
a hostili punčom nedostiţnej kvality, tých ktorí mali naň chuť. 
Mnohí so skúsenosťou z posledných rokov prišli zámerne a tí 
ďalší len tak ochutnať punč. Jedna časť tohoročnej zbierky 
bola určená pre Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne na 
zakúpenie prístroja Rebox Physio určeného pre ambulanciu 
chronickej bolesti. Spestrením ochutnávky bolo odovzdanie 
keramických prác členov keramického krúţku pri Základnej 
škole v Trenčíne, Ulica Na dolinách. Tí, ktorí ochutnali punč 
prispeli na Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne sumou 
13.000,- Sk a na podporu činnosti keramického krúţku sa 
zozbieralo 2.000,- Sk.  

Vlastné poznámky 
 
Štatistika vypracovaná spoločenskou rubrikou Trenčian-

skych novín o novonarodených deťoch v roku 2005 nášho 
regiónu odhalila, ţe rodičia aj naďalej preferujú také mená ako 
v roku 2004. Na deti, ktoré sa narodili v Trenčianskej, 
Bánovskej, Myjavskej a Ilavskej nemocnici rodičia 
v Trenčíne, Bánovciach n/Bebravou, Myjave a Ilave svojím 
synom najčastejšie dávali meno Adam (62), Samuel (62), 
Martin (53), Jakub (50) a Matúš (49). Najobľúbenejšími 
dievčenskými menami sa stali Kristína (45), Nina (38) a 
rovnako ţiadané boli mená Ema (36), Lucia (36) a Natália 
(36). Zaujímavosťou je, ţe tradičné mená pre dievčatá ako 
Anna, Mária či Zuzana sú v našom okrese na ústupe a 
podobný osud majú aj klasické chlapčenské mená ako 
František, Jozef či Karol. Zahraničných mien je však stále viac 
a zdá sa, ţe sú čoraz pestrejšie. Stáva sa to najmä v prípadoch, 
keď má dieťa jedného rodiča zo zahraničia, alebo keď rodičia 
chcú mať exoticky znejúceho potomka. A tak niektoré deti do 
vienka dostali mená ako Chiara, Tabita, Kevin, Maxim, 
Ruslan, Sinjin, Christopher, Theo Max alebo Cynthia či 
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Emerita. Tieto deti si svoje meniny v slovenskom kalendári 
budú hľadať len ťaţko. Do módy však prichádzajú zloţené 
dvojmená, ktorých drţitelia budú môcť meniny oslavovať 
dvakrát do roka. Pokles pôrodnosti, ktorý charakterizoval 
minulé roky sa v súčasnosti na Slovensku obracia a populácia 
má znovu vzrastajúcu tendenciu. Platí to aj pre pôrodnicu 
v Trenčíne, v ktorej sa v roku 2005 narodilo 1275 detí, čo je o 
62 novorodencov viac ako v roku 2004.  

Trenčianske noviny 09.01.2006  
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Ekonomický rozvoj mesta Trenčín 
 

Masarykove kasárne v širšom centre na Legionárskej ulici 
v Trenčíne získalo mesto Trenčín v 90-tych rokoch minulého 
storočia vtedy ešte od Ministerstva obrany Československej 
republiky s podmienkou, ţe objekt asanuje. V januári roku 
2003 sa týmto investičným zámerom začala zaoberať Komisia 
územného plánovania a investícií Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne. Trvalo takmer rok, kým po rôznych dopracovaniach 
a vysvetleniach ďalších postupov bol tento zámer predloţený 
do mestského zastupiteľstva. Predmetom rokovania sa však 
stal predaj pozemku, nie budovy, pretoţe tú je mesto Trenčín 

povinné na zákla-
de platného územ-
ného plánu asano-
vať. Svoju víziu 
a projekty prezen-
toval na mestskom 
zastupiteľstve len 
jeden záujemca a 
to konzorcium 
troch firiem – 

Konzorcium 
Z.A.I.C., ktoré má 

skúsenosti s investičnou výstavbou i za hranicami Trenčína. 
Cenu pozemku stanovilo mestské zastupiteľstvo na 8 miliónov 
248 tisíc Sk, ďalších pribliţne 20 miliónov Sk ostane v mest-
skej pokladnici, pretoţe investor sa zaviazal zrealizovať asa-
náciu na vlastné náklady. Pri započítaní ceny búracích prác 
a odvozu prebytočného odpadu, tak vychádza 1 m2 pozemku 
na pribliţne 6.500,- Sk/m2. Konzorcium musí podľa uznesenia 
mestského zastupiteľstva s búracími prácami začať do 60 dní 
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od právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby a ukončiť ich 
do troch mesiacov. Jeho povinnosťou je do roka po odstránení 
kasární začať realizáciu nového polyfunkčného objektu 
v súlade s územným plánom mesta Trenčín a v súlade so 
záväzným stanoviskom mesta Trenčín. Výstavba musí byť 
ukončená do dvoch rokoch, t.j. najneskôr za 41 mesiacov od 
vydania právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby. Na 
základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín o na-
kladaní s majetkom mesta konzorcium zaplatiť 80% kúpnej 
ceny pozemku a aţ 
potom s ním bude 
uzatvorená Zmluva 
o budúcej zmluve 
a aţ potom, keď 
výstavbu polyfunk-
čného domu zreali-
zuje a skolauduje, 
sa objaví na liste 
vlastníctva ako 
vlastník.  Zmluva 
o budúcej zmluve 
bola podpísaná 19. februára 2004. Polyfunkčný objekt je 

navrhovaný ako 4-5 
podlaţný, t.j. je 
v ňom skĺbených 
viacero miestotvor-
ných funkcií – ob-
chody, sluţby, ad-
ministratíva, býva-
nie, garáţe a parko-
viská s kapacitou 
200 miest, v objeme 
pribliţne 222 mi-
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liónov Sk. Povolenie na odstránenie stavby súčasnej budovy, 
tzv. Masarykových kasární nadobudlo právoplatnosť 30. 
decembra 2004. Pri búracích prácach vznikne asi 14 000 ton 
stavebného odpadu. Konzorcium Z.A.I.C. zmluvne poverilo 
odstránením stavby  firmu Eko-Demolácie spol. s r.o. Ţilina 
v termíne  do 31. mája 2005. Získaný nezávadný materiál 
z odstránenej stavby 
môţe byť vyuţitý 
pri stavebnej čin-
nosti. Ostatný pre-
bytočný materiál 
musí byť zneškod-
nený na legálne po-
volenej skládke. 
Najbliţšia povolená 
skládka odpadov je 
skládka Luštek – 
Dubnica nad Váhom alebo skládka Veronika – Deţerice. 
Organizácia, ktorá vykonáva búracie práce, musí oddeľovať 
jednotlivé skupiny stavebných odpadov podľa kategórie 
odpadov a evidovať ich mnoţstvá v tonách. Do 10 dní po 
ukončení prác predloţí Obvodnému úradu ţivotného 
prostredia v Trenčíne súhrnnú správu o druhoch, mnoţstvách, 
materiálovom zhodnocovaní stavebných odpadov (napr. 
čistenie tehál na opätovné vyuţitie a pod.) a spôsobe 
nakladania s odpadmi. Náklady, spojené s nakladaním s od-
padmi bude znášať Konzorcium Z.A.I.C. Počas demolačných 
prác bude chodník na Legionárskej ulici prekrytý a osvetlený, 
zo strany stavby oddelený neprehľadným oplotením. Proti 
poškodeniu budú zabezpečené ochranou korún aj stromy na 
Legionárskej ulici. Podľa poţiadaviek dopravného inšpek-
torátu zabezpečí Konzorcium Z.A.I.C. aj dočasné dopravné 
značenie podľa platných noriem. S asanačnými prácami 
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objektu sa začalo 10. januára 2005 a celý objekt bol ohradený 
oplotený, aby v jeho blízkosti nenachádzali nepovolané osoby. 

Trenčianske noviny 17.05.2005 
Pomocná evidencia 05/1/05,  16/1/05 
 
Do nového kalendárneho roka 2005 prešli rozsiahle 

asanácie objektov v meste Trenčín a to areálu nazývanej 
„Borovičková“, na ploche 20.000 m2 uţ na jar 2005 začne 
stavať firma „Slovakia Max“ z Trnavy Obchodno-zábavné 
centrum s hypermarketom, obchodmi a kinami a potom areál 
nedokončeného obchodného domu na Bratislavskej ulici na 
ploche 9.000 m2 oproti vchodu do továrne „Old Herold“, kde 
vyrastie obchodný dom „Lídl“. Asanačné práce neboli nič 
príjemné pre okolité susediace rodinné domy  a obytné domy, 
pretoţe si prachu uţívali viac ako dosť. Preto aj nejaké 
sťaţnosti boli zo strany občanov boli, ale treba chápať 
stavbárov,  ţe bez prachu to neide. 

Trenčianske noviny 17.05.2005 
Pomocná evidencia 6/1/05 
 
Najlepších šiestich súťaţiacich z 11 prihlásených vybrala 

dňa 15. januára 2005 porota na vyraďovacích pretekoch 
v Trenčíne do finále majstrovstiev Slovenskej republiky v 
make-upe. Témou pre tento rok sa stal „Think pink!“, čiţe 
„Mysli na ruţovo“. Finalistkami sa stali Slavomíra Greňová z 
Krupiny, Daniela Karabegovič zo Zvolena, Silvia Nehézová z 
Komárna, Beáta Sárkányová z Tomášikova, Michaela 
Vrančíková z Nových Zámkov a Silvia Píšová z Banskej 
Bystrice. Finále majstrovstiev sa uskutoční 18. februára 2005 
počas veľtrhu kozmetiky „Beauty Forum Slovakia“ na 
Výstavisku Trenčín mesto módy v Trenčíne. Úlohou 
súťaţiacich bude v limite 30 minút vytvoriť make-up 
vystihujúci tému „Think pink!“. Súťaţiace budú mať široký 
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priestor na rozvinutie svojej fantázie, v rámci ktorej sa majú 
citlivo zmocniť farebnej škály, zabudnúť na základy 
normálneho kaţdodenného make-upu, vytvoriť uletené účesy 
a excentricky obliecť svoju modelku. Look modelky nemusí 
byť nositeľný, ale make-up, oblečenie a účes musia tvoriť 
harmonickú jednotu. Na súťaţi tentoraz môţu byť pouţité aj 
umelé mihalnice. Modelky s permanentným make-upom na 
očiach alebo ústach však nemôţu súťaţiť. Víťaz bude 
reprezentovať Slovenskú republiku na 18. medzinárodných 
majstrovstvách v make-upe pod názvom „Beauty Forum“ v 
Mníchove, vyhlásená nemeckou firma Health & Beauty.  

Trenčianske noviny 17.01.2005 
Pomocná evidencia 10/2/05 

 

Mesto Trenčín v začiatkom roka 2005 získalo od Armády 
Slovenskej republiky sklady v blízkosti kláštora na Skalke. Ich 
prevod dňa 19. januára 2005 schválila vláda Slovenskej 
republiky. Ozbrojené sily Slovenskej republiky objekt uţ 
dávnejšie nevyuţívali a v prenájme ho má istý podnikateľ na 
sklad ovocia a zeleniny. Podľa primátora mesta Trenčín Ing. 
Branislava Cellera by sa moţno sklady dali vyuţiť v súvislosti 
s kláštorným komplexom. Budú sa hľadať aj iné moţnosti 
vyuţitia tejto nehnuteľnosti, povedal primátor.  

Trenčianske noviny 27.01.2005 
 
Info Trenčín zo dňa 10. februára 2005 prinieslo informáciu 

pre občanov mesta Trenčín o navrhovanom objekte, ktorý 
bude stáť na pozemku pod asanovanými bývalými 
Masarykovými kasárňami. Urbanistický objekt je ponímaný 
a navrhovaný tak, ţe vyuţíva prednosti danej polohy, t.j. ako 
typický nároţný objekt od strany centrálnej mestskej zóny 
a hlavná časť sa rozvíja pozdĺţ Legionárskej ulice. Stred 
objektu bude predelený viac podlaţnou pasáţou pribliţne pri 

nároţná časť – zľava Partizánska ulica, zprava Legionárska ulica 
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vyústení Ulice K Dolnej 
stanici do Legionárskej ulice. 
Objekt je navrhnutý ako 
polyfunkčný, t.j. je v ňom 
skĺbených viacero mesto 
tvorných funkcií ako ob-
chodné priestory, sluţby, 
administratíva, bývanie 
a garáţe. Zadný blok je 

situovaný do parkovacieho domu s pribliţne 180 parkovacími 
miestami. Nároţná časť sa nachádza pri strete Partizánskej 
a Legio-nárskej ulice. Jeho dominantou bude presklenená 
veţa, ktorá dá objektu dynamický charakter a je jeho 
ústredným motívom, v ktorého útrobách budú obchodné 
priestory, reštaurácia, sluţby a kancelárske priestory. Poobede 
dňa 11. februára 2005 načal buldozér svojou lyţicou múry 
bývalých Masarykových kasární od dolnej časti mesta 
Trenčín. Chodník okolo nich uţ dávno predtým bol obohnaný 
neprehľadným oplotením, aby sa zníţilo nebezpečenstvo 
úrazu prechádzajúcich občanov. Asa-načné práce budú 
ukončené v mesiaci máj 2005. 

Info Trenčín 10.02.2005  
Pomocná evidencia 40/1/05 
 
Dňa 16. februára 2005 sa 

uskutočnilo slávnostné otvorenie 
a odovzdanie do prevádzky vý-
ťahu do Mestského úradu v Tren-
číne pre klientelu starších a inva-
lidných občanov, pohybujúcich sa 
na klasických invalidných vozí-
koch. Za početného počtu obča-
nov a funkcionárov mesta Trenčín symbolickú stuhu prestrihol Rastislav Tureček 



 237 

pod vedením primátora mesta Trenčín Ing. Branislava 
Cellera symbolickú stuhu prestrihol víťaz Paraolympijských 
hier v Aténach v roku 2004 Rastislav Tureček. Rastislav 
Tureček spolu s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom 
Cellerom vykonali aj prvú jazdu výťahom do prvého pos-
chodia, kde sa uskutočnila vo veľkej zasadačke tlačová 
beseda. Druhým cestovateľom výťahu bol 12 ročný Martin 
Krajčovič na invalid-
nom vozíku so svojou 
mamičkou Patríciou. 
Časť účastníkov sláv-
nostného otvorenia ne-
vyčkala na výťah a pe-
šo klasicky sa zhro-
maţdili vo veľkej za-
sadačke. Tlačovú be-
sedu otvoril tlačový 

tajomník mesta Trenčín Tibor 
Hlobeň. Ten odovzdal slovo Ing. 
Petrovi Blažekovi, vykonávajúci 
na stavebný dozor na stavbe a zoz-
námil so základnými údajmi 
o stavbe. Výťah riešil základnú úlo-
hu – bezbariérový prístup do budo-
vy Mestského úradu a následne 
umoţniť v letných mesiacoch prís-
tup občanom a turistom na mestskú 
veţu. Projektantom stavby bol Ing. 
arch. Pavol Balaščák a realizáciu 
vykonala firma „Skala“ s.r.o. Tren-
čín. Na realizácii stavby náklady 
predstavovali čiastku 4,8 milió-    
na Sk, včítane stavebných prác a 

hostí privítal hovorca mesta Trenčín T ibor Hlobeň 

Martin Krajčovič 
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technológie výťahu. Projektová dokumentácia a vyvolané in-
vestície predstavovali čiastku 200 tisíc Sk. Technologickú 
časť predstavuje výťah „Schindler 630 TR 80 “  s nosnosťou 
630 kg pre 8 osôb a rýchlosťou 1m/sek. Na realizáciu výťahu 
na Mestskom úrade v Trenčíne ako prvý reagoval predseda 
Okresnej rady telesnej postihnutých Pavol Mrákava. Ten 
okrem iného povedal, ţe vedenie mesta Trenčín veľmi rýchlo 
reagovalo na ich poţiadavky zriadenia parkovacích miest na 
Štúrovom námestí, Palackého ulici, Ulici K dolnej stanici pri 
poliklinike, podobne umoţnilo vstup občanov s označením na 
Mierove námestie. Boli splnené i menšie poţiadavky bez 
nároku na finančné prostriedky, na ktoré 
vedenie mesta Trenčín reagovalo veľmi 
rýchlo. Dnes odovzdané dielo je pekný 
dar mesta Trenčín pre svojich občanov. 
Do diskusie vstúpil paraolympijský 
víťaz z Atén Rastislav Tureček, ktorý 
poďakoval za podporu a materiálnu 
pomoc mesta Trenčín. Na pretekoch, 
ktoré absolvoval, sa cítil nielen repre-
zentantom Slovenska, ale aj Trenčína. Do diskusie vstúpil aj 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý ocenil 
dobrú spoluprácu vedením okresnej rady postihnutých, ktorá 
nanáša poţiadavky svojich členov na mesto. Pre najbliţšiu 
budúcnosť sa pripravuje celá rada akcií, z ktorých spomenul 
úpravu podchodu pri hoteli Tatra a verejné WC na 
Sládkovičovej ulici.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 45/1/05, 66/1/05 
 
Dňa 17. februára 2005 sa uskutočnila slávnostná vernisáţ 

výstavy 13. ročníka medzinárodného odborného kozmetického 
veľtrhu „Beauty Forum Slovakia“, ktorý organizuje Výsta-

Pavol Mrákava 
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visko Trenčín mesto módy s nemeckou firmou Helth &Beauty 
Trade Fairs GmbH & Co. KG. Súčasne s kozmetickým 

veľtrhom sa uskutočnil uţ jubilejný 
10. ročník výstavy bytovej, čistiacej 
a spotrebnej chémie, drogériového 
tovaru a čistiacej techniky „Expo-
drogéria Clean“. Na kozmetickom 
veľtrhu umiestnenom na celkovej 
ploche 4.650 m2 boli predstavené 
najnovšie trendy v účesovej tvorbe, 

líčení a nechtovom dizajne 119 vystavovateľmi zo Slovenska, 
Čiech, Poľska a Maďarska. V porovnaní s predchádzajúcim 
ročníkom bol zaznamenaný nárast výstavnej plochy o 12 % 
a vystavovateľov o 32 %. Kaţdým rokom sa snaţia jeho 
organizátori upútať niečím novým. A nebolo inak aj v tomto 
roku, keď mali premiéru majstrovstvá Slovenskej republiky 
v japonskom tetovaní. Samotná súťaţ pozostávala z dvoch 
disciplín a to z maľovania povinného obrázku a maľovania 
obrázku podľa vlastného návrhu na tému „Vodný kvet“. 
Okrem toho prebiehali počas veľtrhu ďalšie atraktívne súťaţe : 
- 6. ročník v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike „Pohár 

Laugarício“, 
- majstrovstvá Slovenskej republiky 

v make-upe, 
- 5. ročník majstrovstiev Slovenskej 

republiky v nail-arte, 
- majstrovstvá Slovenskej republiky 

v nail dizajne. 
Prezentáciu noviniek a trendov 

z oblasti dermatológie, koţného le-
kárstva, plastickej chirurgie a vlaso-

Vlasta Pilmajerová 
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vej kozmetiky dopĺňali work-schopy. Na výstave sa 
uskutočnilo aj Valné zhromaţdenie Asociácie profesionálov 
pre krásu a relaxáciu. 

Na výstave „Expodrogéria Clean“ sa predstavilo 29 
vystavovateľov na ploche 246 m2. Pre vystavovateľov bol 
najväčším ťahákom 5. ročník súťaţe o „TOP exponát výs-
tavy“, do ktorej bolo prihlásených 13 výrobkov. Titul bol 

udelený kolekcii 
krémov na ruky 
a pleť „Pythanola“ 
od firmy „Delux-S 
M s.r.o.“ z Vráblov. 
Čestné uznanie od-
borná porota udelila 
kolekcii dekorač-
ných sviečok „Lí-
nie“ od firmy Unio-
wax. 

Po privítaní hostí 
moderátorkou Karin Majtánovou sa k prítomným prihovorila 
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana 
Martináková, ktorá sa 
poďakovala organizáto-
rom za pozvanie. Okrem 
iného povedala, ţe kaţdá 
ţena je krásna, ktorá 
musí na sebe prikrášliť, 
čo je na nej krás-
ne, osobité a neopakova-
teľné. Vyuţije svoju prí-
tomnosť na výstave nie-
len na pozeranie, ale aj 
na nákup, pretoţe bude 

Marianna Michalská z firmy Delux-SM s.r.o. preberá ocenenie „TOP výrobok“ 

generálny riaditeľ TMM Ing. Emil Dobiaš preberá certifikát ISO 9001 
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mať dnes jedinečnú moţnosť pod jednou strechou si pozrieť 
veľa pekného a zaujímavého. Na jej vystúpenie nadviazala 
predsedníčka Asociácie profesionálov pre krásu a relax Vlasta 
Pilmajerová, ktorá priblíţila inštitúciu, ktorú zastupuje a zoz-
námila s aktivitami, s ktorými sa poprední profesionáli na 
veľtrhu predstavia. Záver patril generálnemu riaditeľovi 
Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Emilovi Dobiašovi, 
ktorý poďakoval za účasť pozvaným hosťom na otvorení 
výstavy a potom spolu s konateľom firmy „Son media“ 
Jurajom Verešom odovzdali zástupkyni firmy Delux-SM 
s.r.o. Vráble Marianne Michalskej ocenenie „Top výrobok“ 
výstavy Expodrogéria Clean 2005 za kolekciu krémov na ruky 
a pleť „Phytanola“ a zástupcovi firmy „Uniowax“ PhMr. 
Jozefovi Zimovi čestné uznanie výstavy Expodrogéria Clean 
2005 za kolekciu dekoratívnych sviečok „Línie“. Úplný záver 
patril oceneniu Výstaviska Trenčín mesto módy, ako prvej 
výstavníckej organizácii na Slovensku  medzinárodným 
certifikátom ISO 9001, ktorý z rúk obchodného riaditeľa firmy 
„Bureau Veritas Quality International Ing. Radoslava 
Tilandyho prevzal generálny riaditeľ  Výstaviska Trenčín 
mesto módy Ing. Emil Dobiaš. Po slávnostnej vernisáţi 
výstavy si hostia prezreli jednotlivé expozície firiem. 
Výsledky jednotlivých poriadaných súťaţí : 
 Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail-arte 
1. miesto : Eva Kapitulčinová, Ţilina 

téma : Extravagantná nevesta 
2. miesto : Katarína Capeková, Selce pri Banskej Bystrici 

téma : Disco pink 
3. miesto : Adriána Bederová, Bratislava 

téma : Haute couture 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail-designe 
1.  miesto : Dana Trefilová, Bratislava 
2.  miesto : Eva Guzlejová, Trenčín 
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3.  miesto : Michaela Trepáčová, Bánovce nad Bebravou 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v japonskom tetovaní 
1.  miesto : Jaroslav Procnár  
2. miesto :  Ivona Bačová  
3. miesto :  Mária Švajdová 
Výsledky súťaţe „Pohár Laugarício 2005“ 
„Cenu mediálnej poroty“ získal Karol Uhrín zo Strediska 
praktického vyučovania Nitra 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v make-up 
1. miesto : Daniela Karabe-

gović 
2. miesto : Slavomíra Gre-

ňová 
3. miesto : Silvia Pišová 

Kategória – učni : 
1. Dekoratívna kozmetika 

Disciplína :  Make - up  
„Think Pink - mysli na ružovo“ 
Výsledné poradie:  
1. Katarína Černáková, Stredisko praktického vyučovania 

Nitra 
2. Zuzana Abrahámová, Zdruţená stredná škola sluţieb 

Zvolen   
3. Denisa Kosová, Zdruţená stredná škola obchodu a slu-

ţieb 
    Komárno 

2. Účesová tvorba : 
Disciplína :  Denný nositeľný účes „voľný štýl“ 
Výsledné poradie:  
1. Marek Červenák, Zdruţená stredná škola sluţieb, Zvo-

len 

zľava – Slavomíra Greňová, Daniela Karabegovič, Silvia Píšová 
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2. Katarína Galeková, Stredné odborné učilište obchodné, 
Vrbové  

3. Lívia Šimková, Cirkevné Stredné odborné učilište sv. 
Cyrila a Metoda, Michalovce 

Disciplína :  Večerný účes „titulka disco časopisu“ 
Výsledné poradie:  
1.  Viktor Štefek, Zdruţená stredná škola, Bratislava 
2.  Katarína Nussová, Stredné odborné učilište, Bratislava  
3.  Linda Gregáňová, Zdruţená stredná škola, Bratislava 
Kategória – dospelí : 
Účesová tvorba : 
Disciplína :  Denný nositeľný účes „voľný štýl“ 
Výsledné poradie:  
1.  Hedviga Miščiová, Ţilina 
2.  Silvia Havranová, Zvolen 
3.  Zuzana Ostrihoňová, Zvolen 
Disciplína :  Večerný účes „titulka módneho časopisu“ 
Výsledné poradie:  
1.   Slávka Holíková, Nitra 
2.   Silvia Havranová, Zvolen 
3.   Alžbeta Bónová, Bratislava 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 21.02.2005 
Pomocná evidencia 46/1/05, 69/1/05 
 

Dňa 1. marca 2005 sa uskutočnilo 
slávnostné otvorenie jarnej časti 38. roční-
ka veľtrhu módy a odievania „Trenčín 
mesto módy“. Po otvorení a predstavení 
hostí moderátorkou postupne vystúpili 
riaditeľ odboru priemyselnej politiky 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

Ing. Jozef Velebný 
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republiky Ing. Jozef Velebný, poslankyňa Národnej rady 
Slovenskej republiky Zuzana Martináková, primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler, zástupca Asociácie textilného 

a odevného priemyslu Slovenskej republiky 
Ing. Jaroslav Kubečka a generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva a.s. Výstavisko 
Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš. Vo 
svojich vystúpeniach uţ spomenutí predsta-
vitelia z odborných 
kruhov konštatovali, ţe 

v súčasnom období čelí odevný a textil-
ný priemysel enormnému nárastu zo 
zahraničia, najmä z ázijských krajín. 
V tomto odvetví pracuje takmer 60 tisíc 
pracovníkov. Aţ 70 % výrobkov od 
slovenských výrobcov ide na vývoz, 
z toho na náročné trhy Európskej únie 
aţ 80 %. Po príhovoroch na predvá-
dzacom móle sa predvádzali manekýnky zo „Sophia Model 
Management“ kolekciu výrobkov roku 2005 firiem „Ozeta 
Neo“ Trenčín, „Kara Slovakia WT“ Trenčín a kolekciu mo-
delov „Goldies“ mladého módneho návrhára Lukáša Ki-
mličku.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 07.03.2005 
Pomocná evidencia 79/1/05, 100/1/05 
 
V prvej polovici marca 2005 sa prišlo do Berlína na 

výstavu cestovného ruchu zviditeľniť  180 krajín. Na tomto 
prestíţnom svetovom veľtrhu cestovného ruchu sa zviditeľnil 
aj Trenčín v rámci spoločnej expozície s mestom Piešťany 
a Vysokých Tatier. Mesto Trenčín sa na tejto výstave 
prezentoval po prvýkrát. Snaţil sa zaujať nielen svojimi 

Zuzana Martináková 
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propagačnými materiálmi, ale aj trenčianskou medovinou, 
medovníkmi a vínom. Najlepšie si na nich pochutnávala 
staršia generácia Nemcov a Poliakov, ktorí Trenčín uţ poznali, 
dokonca ho niektorí aj navštívili. Najčastejšou otázkou 
vynesenou v našej expozícii bolo, či im bude niekto rozumieť, 
keď prídu k nám na návštevu. Samozrejme, ţe táto otázka 

vyvoláva úsmev, veď 
dnes je situácia podstate 
iná ako pred pätnástimi 
rokmi. Pravda je však 
taká, ţe Slovensko i náš 
Trenčín sú krásne a treba 
ešte veľa vykonať, aby 
sme pre turistu, pre jeho 
uspokojenie poskytli 
zaujímavé produkty . 

Info Trenčín 24.03.2005 
Pomocná evidencia 119/1/05 

 
Dňa 29. marca o 13. h sa uskutočnilo pracovné stretnutie 

predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja s odbor-
nou verejnosťou (prizva-
ní boli architekti z regió-
nu),  na ktorom sa hovo-
rilo o Zámere obnovy sú-
boru pamiatok národnej 
kultúrnej pamiatky – 
Trenčiansky hrad, jeho 
rehabilitácia a revitalizá-
cia. Po otvorení vedúcou 
oddelenia kultúry Tren-
čianskeho samosprávne-
ho kraja Ing. Martou Šajbidorovou a pozdravení účastníkov 

doc. Ing. Eva Králová 
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stretnutia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Štefanom Štefancom priblíţila účastníkom návrh riešenia 
doc. Ing. Eva Králová zo Slovenskej technickej univerzity, 
Fakulty architektúry katedry obnova kultúrnych pamiatok za 
prítomnosti  doc. Ing. arch. Jaroslava Lalková, PhD.  

Vlastné poznámky 
 
V dňoch 6. aţ 8. apríla 2005 sa uskutočnili na Výstavisku 

Trenčín mesto módy tri mimoriadne zaujímavé výstavy pre 
všetkých občanov bez ohľadu na vek i profesionálne zame-
ranie 11. ročník špecializovaného kontraktačno-predajného 
veľtrhu potrieb pre záhradárov „Záhradkár“, ktorý dominoval 

tomuto jarnému poduja-
tiu. Široký sortiment osív, 
sadív a úţitkových rastlín, 
záhradkárskych potrieb 
a malej poľnohospodár-
skej techniky na celkovej 
ploche 4.150 m2 ponúka-
lo 180 vystavovateľov. 
V symbióze  so záhrad-
kárskym veľtrhom sa 

konal uţ 9. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelých 
produktov „Včelár“, na ktorom sa prezentovalo 10 vystavo-
vateľov na ploche 100 m2.  Poslednou výstavou bol  7. ročník 
informačno-predajnej výstavy zameranej na zdravie, relax 
a celkovú vyváţenosť osobnosti „Zdravý ţivotný štýl, na 
ktorej sa predstavilo 63 vystavovateľov na celkovej ploche 
966 m2 s výrobkami zdravej výţivy, prírodnými liečivami 
a kozmetikou, športovými a relaxačnými potrebami. Na sláv-
nostnom otvorení sa k prítomným hosťom postupne 
prihovorili predseda výboru Národnej rady Slovenskej 
republiky Ing. Miroslav Maxon, poslankyňa Národnej rady 
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Slovenskej republiky  Zuzana Martináková, hlavný hygienik 
Úradu verejného zdravot-
níctva MUDr. Ivan Rov-
ný, predseda republiko-
vého výboru Slovenského 
zväzu záhradkárov prof. 
Ing. Ivan Hričovský, 
CSc. a posledné slovo mal 
usporiadateľ a organizátor 
výstav generálny riaditeľ 
Výstaviska Trenčín mesto 
módy Ing. Emil Dobiaš. Okrem bohatej ponuky ovocných 
stromčekov, kvetín, výrobkov z medu, výstavy boli sprevá-
dzané bohatou ponukou 
sprievodného programu. 
Boli to rôzne súťaţe ako 
napríklad v aranţovaní 
kvetov, v ktorej účastníci 
súťaţili v dvoch disciplí-
nach : 
- disciplína : Fantázia 

obraz 
1. Klaudia Štrbová 

z Levíc, 
2. Gabriela Molnárová z Galanty, 
3. Mgr. Daniela  Kabátová zo Ţiliny 

-  disciplína : Jarná aranžmán  
1. Emil Sojka z Prievidze, 
2. Lívia Melišová z Trenčína, 
3. Elena Zubajová zo Ţiliny. 
Ďalej to bola vedomostná súťaţ časopisu „Záhradkár“, 
ponuky ako a čo pestovať na balkónoch, ponuka ako zdobiť 
a piecť medovníky  a podobne. Zaujímavá bola aj vedecká 
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konferencia pod názvom Interdisciplinárna vedecká 
konferencia nad ktorou prevzala patronát Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka s účasťou popredných 
slovenských lekárov, vysokoškolských pedagógov.   
Konferencia riešila dva tematické okruhy „Výchova ku 
zdraviu“  a „Pohyb a zdravie“, v úvode ktorých vystúpili 
známi odborníci prof. MUDr. Oto 
Masár, CSc. so svojím pohľadom na 
zdravie človeka a úlohe zdravotníckeho 
personálu a na tému šport, výchova 
a zdravie hovoril prof. PhDr. Július 
Kasa, CSc. V rámci programu 
vystúpila Edita Sipeky, na ktorom sa 
prezentovala so svojou novou knihou 
k problematike chudnutia pod názvom „Vysoká škola 
chudnutia“. Okrem toho sa prezentovali poprední športovci 

ako napríklad Juraj Vrábel - majster sveta 
v kulturistike a majster sveta v párovej 
kulturistike, Pavol Jablonický – niekoľ-
konásobný majster sveta v kulturistike a 
profesionálny kulturista Ing. Rudolf Lu-
káč, Gabika Mlsnová - trojnásobná maj-
sterka sveta vo fitnes, Boris Mlsna – tré-

ner, Natália Lenartová - majsterka sveta vo fitnes a body 
fitnes, MUDr. Milan Čiţek - reprezentačný tréner kul-
turistov a fitnesiek a odborník na výţivu a ďalší. 
Trenčianske noviny 11.04.2005 
Pomocná evidencia 132/1/05, 171/1/05 
 
Mesto Trenčín publikovaním oznámenia o vyhlásení 

metódy verejného obstarávania zo dňa 23. novembra 2004 
vyhlásilo súťaţ návrhov pod názvom „Architektonicko-urba-
nistická súťaţ návrhov – Revitalizácia Mierového námestia 

MUDr. Oto Masár 
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v Trenčíne“. Súťaţné podklady si vyţiadalo jedenásť 
záujemcov a štyria z nich predloţili ponuky. Otváranie ponúk 
sa uskutočnilo 24. februára 2005 a následný proces vy-
hodnocovania trval do 10. marca 2005. Porota menovaná pre 
otváranie vyhod-
notenie ponúk 
odporučila obsta-
rávateľovi neu-
deliť prvú cenu 
ţiadnemu z uchá-
dzačov z dôvodu, 
ţe ani jedna z po-
núk nevyhovova-
la poţiadavkám 
obstarávateľa, 
uvedených v sú-
ťaţných podkladoch. Uchádzači tak boli ocenení druhou aţ 
piatou cenou, resp. odmenou. Mesto Trenčín zrušilo vyhlásenú 
metódu verejného obstarávania zaslaním oznámenia o výsled-
ku verejného obstarávania 31. marca 2005 na publikovanie vo 
Vestníku verejného obstarávania a bude ďalej pokračovať 
metódou rokovacieho konania bez zverejnenia, pričom 
rokovať bude spoločne so všetkými uchádzačmi, ktorí sa 
zúčastnili súťaţe návrhov. Predpokladaný termín oznámenia 
víťaza predmetnej akcie je mesiac júl 2005. 

Trenčianske noviny 11.04.2005 
Pomocná evidencia 137/1/05, 167/1/05 
 
Nad komerčným vyuţívaním Trenčianskeho hradu a jeho 

obnovou z „nórskych peňazí“ visia otázniky. Pamiatkový úrad 
väčšinu zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja nes-
chválil. Jeho predseda Ing. Štefan Štefanec viní z ohrozenia 
projektu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ešte v 
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októbri 2004 podpísal trenčiansky ţupan a krajský kancelár 
nórskeho regiónu Trondelag Deklaráciu o partnerstve a 
spolupráci. Nóri priamo na Trenčianskom hrade potvrdili 
ochotu prispieť na projekt jeho obnovy a komercionalizácie z 
prostriedkov, ktoré ich krajina platí za prístup na európsky 
hospodársky trh. Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja 
rozpracovala v štúdii Katedra obnovy pamiatok Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. Štúdia predpokladá zlepše-
nie spojenia hradu s mestom lanovkou a novými prístupovými 
cestami zo zadnej 
strany. Dolný hrad 
by mal byť podľa 
nej voľne prístup-
nou zónou spolo-
čenských kontak-
tov, relaxu, zábavy 
a sluţieb zabezpe-
čených podnika-
teľskými subjekta-
mi. Pribudnúť by 
tu mali stravovacie 
i hotelové zariadenia. Vstupné sa má vyberať iba na horný 
hrad, kde má dôjsť k rozšíreniu expozícií. „Znovu objaviť“ 
zadný hrad štúdia plánuje pomocou nových objektov ako 
amfiteáter, prístupová lávka ponad hradby, reštauračné 
zariadenie, či tanečná sála s maximálnou kapacitou 350 miest. 
Spoluautorka projektu doc. Ing. Eva Králová, CSc. tvrdí, ţe 
nové objekty nijako nezmenia vţité pohľady na hrad, 
nedotknú sa jeho múrov ani ich nepoškodia. „Aktívne vyuţitie 
technicky stabilizovaného a kultúrne rehabilitovaného areálu 
hradu môţe naopak pomôcť k rozvoju mesta a regiónu,“ 
zdôrazňuje doc. Ing. Eva Králová, CSc. na leitmotív ich práce. 
Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne takto koncipovaný zámer 
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neschválil. Pamiatkárom sa nepáči uprednostnenie 
komercionalizácie hradu pred riešením alarmujúceho 
havarijného stavu mnohých jeho častí. Výstavba nových 
objektov by mala byť podľa nich preto minimalizovaná, alebo 
dočasne úplne zastavená v záujme ochrany ohrozených 
historických konštrukcií hradu. Trenčiansky samosprávny kraj 
sa voči rozhodnutiu odvolal. O odvolaní v polovici marca 
2005 definitívne rozhodne Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky, ktorý celkom zamietavé stanovisko krajských 
pamiatkárov zmiernil mnoţstvom podmienok. „Keby sme ich 
mali všetky splniť, tak neurobíme v podstate nič,“ hnevá sa 
Ing. Štefan Štefanec. Domnieva sa, ţe na pamiatkárov vy-
víjalo tlak „Vidím v tom ich nečistú hru, ţe doslova naš-
tartovali pamiatkový úrad, aby nám vytváral takéto prekáţky“. 
Tvrdenie Ing. Štefana Štefanca na Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky odmietajú. „Je zavádzajúce a účelové,“ 
komentuje ho generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva 
Martin Kováč. Ministerstvo kultú-
ry Slovenskej republiky podľa ne-
ho naopak bojuje o to, aby bolo čo 
najviac pamiatok obnovených. „Ja 
sám som ţupana upozorňoval, ţe je 
našou prioritou, aby práve projekt 
Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja bol zaradený ako jeden z pilotných projektov financovaných 
z nórskych zdrojov,“ tvrdí Kováč. Je presvedčený, ţe problém 
so stanoviskom pamiatkového úradu je čisto odborná 
záleţitosť, ktorá by sa nemala dávať do súvislosti s finan-
covaním. Ing. Štefan Štefanec však upozorňuje, ţe postoj pa-
miatkárov môţe ich projekt ohroziť a nórskych partnerov 
prejsť trpezlivosť. „Prostriedky sú k dispozícii a celé to treba 
urýchliť,“ apeluje. Ţupan stále verí, ţe prisľúbených šesť 

doc. Ing. Eva Králová, CSc. 
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miliónov eur na prvú etapu do Trenčína dorazí. Proti 
rozhodnutiu pamiatkárov budú konať.  

Trenčianske noviny 04.04.2005  
Pomocná evidencia 152/1/05 
 

      Na podporu zaostávajúceho vidieka bola zameraná 
konferencia, ktorú dňa 8. apríla 2005 v Trenčíne organizoval 
europoslanec  Ing. Peter Baco v spolupráci s informačnou 
kanceláriou Európskeho parlamentu. Významní slovenskí i 
českí agropodnikatelia, predstavitelia štátnej správy, výskumu 
a poslanci Hnutia za demokratické Slovensko – Ľudová strana 
porovnávali skúsenosti vidieka po prvom roku nášho členstva 
v Európskej únii. Ing. Peter Baco je presvedčený, ţe 
Slovensko aj napriek tomu, ţe je najvidieckejšou krajinou 
únie, nedoceňuje dôleţitosť vidieka. Ako sa vo vyhlásení z 
konferencie uvádza, sociálny a ekonomický úpadok regiónov 
môţe zastaviť práve vidiecke podnikanie. Konkrétnemu 
zlepšeniu jeho podmienok sa venovali vo svojich vystúpeniach 
agropodnikatelia, medzi nimi i zástupcovia nášho regiónu - 
Agrofarmy Červený Kameň a spoločnosti TBS zo Starej 
Turej. Organizátori popri riešení praktických otázok vidieka 
ako gesto dobrej vôle usporiadali aj zbierku pre hospic, ktorý 
v Trenčíne v týchto dňoch buduje občianske zdruţenie 
Refugium.  

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 167/1/05 
 

      V dohľadnom čase nie je reálne začať s výstavbou 
komplexnej rýchlostnej komunikácie R-2 medzi Trenčínom a 
Ţiarom nad Hronom, konštatoval to v Prievidzi počas svojej 
pracovnej cesty na hornej Nitre minister dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavol Prokopovič 
začiatkom mesiaca apríl 2005. Výstavbu tejto komunikácie 
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presadzujú predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vzhľadom na zlý technický stav cesty prvej triedy 1/50 a 
potrebu dopravnej spojnice v tejto časti značne priemyselného 
regiónu. Minister však ponúkol moţnosť vyčleniť v rozpočte 
na budúci rok obmedzené prostriedky na čiastkové riešenie. 
Podľa neho by sa mohlo začať s výstavbou niektorých 
obchvatov obcí a miest alebo vyriešiť niektoré nebezpečné 
úseky s častými dopravnými haváriami. Tie by sa stali neskôr 
súčasťou R-2. Ing. Pavol Prokopovič vyzval predstaviteľov 
samosprávy, aby v tomto prípade sami určili priority. Potom 
sa môţe začať klasický proces pri príprave a schvaľovaní 
jednotlivých stavieb. 

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 167/2/05 
 
Nájsť v širšom centre mesta Trenčín verejné WC je niekedy 

ťaţšie, ako nájsť ihlu v kope sena. Jediné funkčné verejné WC 
je na Námestí svä-
tej Anny. Sú aj 
v reštaurácii Mar-
kus, ale jeho ma-
jiteľ ich nepropa-
guje. Mesto Tren-
čín sa preto rozho-
dlo tento problém 
radikálne riešiť. 
K tejto veci sa vy-

jadrila poverená vedením Útvaru architektúry a stratégie 
Mestského úradu v Trenčín Ing. arch. Adriana Mlynčeková, ţe 
po odborných diskusiách sa rozhodli umiestniť takéto zaria-
denie vedľa schodov, smerujúcich k obradnej miestnosti 
Mestského úradu v Trenčíne. Bude zapustené 1,5 metra do 
zeme. Vchod bude od Sládkovičovej ulice. Projekt rieši aj 

plán verejného WC na Sládkovičovej ulici 
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invalidných občanov, keď pri vchode bude vybudovaná 
plošina, ktorá ich zvezie dole. Prevádzka WC bude 24 hodín 
s bezplatnou prevádzkou. Kapacita WC bude 5 kabínok pre 
ţeny, 4 kabínky pre muţov 5 pisoárov. Pre imobilných 
občanov bude osobitná kabínka. Okolie skrášli sadová úprava 
ako náhrada za asanovanú brezu a ostatnú zeleň. Obmedzenia 
s výstavbou budú pre svadobných hostí, ktorí budú musieť 
chodiť cez vchod Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Info Trenčín 11.04.2005  
Pomocná evidencia 179/1/05 
 
Od 16. apríla 2005 začali na Bratislavskej ulici v Trenčíne 

vodiči motorových vozidiel jazdiť uţ po novej časti cesty 
kruhového objazdu v súvislosti s jeho výstavbou pri výstavbe 
obchodného domu Lídl. Autá, ktoré išli smerom do Bratislavy 
išli stále po pôvodnej ceste, ale od Bratislavy museli zabočiť 
do Staničnej ulice a potom na Zlatoveckú ulicu s napojením na 
Bratislavskú ulicu pred semaforom. V ďalšej etape autá 
smerom do Bratislavy cez Vlársku ulicu. Dopravné obme-
dzenia budú trvali do 9. júna 2005. 

Trenčianske noviny 18.04.2005 
Pomocná evidencia 179/1/05 
 
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín uviedlo v 

dňoch 21. aţ 23. apríla 2005 do ţivota nový výstavnícky titul 
Medipharm. Na jeho slávnostnom otvorení dňa 21. apríla 
2004 sa zúčastnil okrem iných aj šéf rezortu minister 
zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Rudolf Zajac. Po 
ukončení bratislavského podujatia Slovmedica - Slovpharma v 
roku 2000 na slovenskom trhu absentovala výstava, ktorá by 
poskytovala priestor pre komplexnú prezentáciu potrieb z 
oblasti zdravotníctva. Zrod tohto prvého ročníka medzinárod-
nej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy sa stal dôsledkom 
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súladu invenčnej schopnosti výstavníckej organizácie a 
prejavu priazne a záujmu odbornej verejnosti o túto myš-
lienku. Odbornými garantmi výstavy sa stali všetky najvýz-
namnejšie komory a asociácie v tejto oblasti - Slovenská 
lekárska spoločnosť, Slovenská lekárska komora, Slovenská 
lekárnická komora, Regionálna komora zubných lekárov 
Slovenskej republiky, Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek, Aso-
ciácia súkromných 
lekárov Slovenskej 
republiky, Asociá-
cia nemocníc Slo-
venska ako aj Ko-
mora medicínsko – 
technických pracov-
níkov. Na prvom 
ročníku výstavy 
Medipharm sa pre-
zentovalo 57 vysta-

vovateľov na celkovej ploche 1 050 m2 široký sortiment zdra-
votníckych po-
môcok, prístrojov 
a zariadení, ako 
aj farmaceutic-
kých výrobkov. 
Zrejmou výho-
dou, oceňovanou 
nielen vystavova-
teľmi, ale aj os-
tatnými účastník-
mi bol fakt, ţe 
počas konania 
tejto výstavy ne-
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prebiehal v areáli výstaviska ţiadny iný veľtrh či výstava, čo 
vytváralo optimálne podmienky pre rokovania výlučne 
odborníkov z tejto branţe. Atraktívnosť tohto významného 
podujatia umocnil kvalitný odborný sprievodný program. V 
prvý deň výstavy pripravila Komora medicínsko - technických 
pracovníkov odbornú konferenciu pod názvom „Kardio-
vaskulárne ochorenia - prevencia, diagnostika, liečba, 
rehabilitácia“. Okrem toho pod patronátom Slovenskej 
komory sestier a pôrodných asistentiek sa konal odborný 
seminár „Sestry a pôrodné asistentky spoločne pre zdravie“. 
Na programe prvého dňa výstavy bol aj workshop  pod náz-
vom „Manaţment pacienta - áno, či nie?“, ktorý poriadala 
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky a usku-
točnilo sa zasadnutie rady Asociácie nemocníc Slovenska. 
Druhý deň výstavy sa uskutočnil zjazd Slovenskej lekárskej 
spoločnosti ako aj Prvý stomatologický kongres, poriadaný 
Regionálnou komorou zubných lekárov Trenčín. Ďalej sa 
uskutočnil 16. snem Slovenskej lekárskej komory a Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek uskutočnila „Školenie 
v oblasti nových platných právnych predpisov v oblasti 
zdravotníctva“.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 191/1/05, 192/1/05 
 
Dňa 10. mája 2005 bola sprístupnená verejnosti predajná 

časť obchodnej spoločnosti Kinekus v supermarkete COOP 
Jednota na Soblahovskej ulici v Trenčíne. Táto spoločnosť je 
pomerne mladá, ktorá bola zaloţená v Ţiline v roku 1991. 
Symbolickú pásku otvorenia prestrihli majiteľ otvárajúcej 
firmy Ing. Štefan Súkenník a vedúci predajne Dušan Ďurčo. 
O 14,00 hodine, keď vstúpili prví zákazníci do predajne musela 
byť zabezpečená regulácia pre veľký záujem. Vedúci predajne 
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Dušan Ďurčo pri otvorení predajne zodpovedal na niekoľko 
otázok : 
1. v predajni je zamestnaných 10 pracovníkov; 
2. predajná plocha má veľkosť 480 m2; 
3. predajňa ponúka široký sortiment tovaru, ktorý sa dotýka 

viac ako 12 tisíc druhov tovaru z oblasti domácich potrieb, 
kuchýň, elektra, náradia, hobby produktov a záhrady. 

V priebehu otvorenia novej predajne spoločnosti Kinekus 
v Trenčíne (v poradí uţ štvrtej na Slovensku) sprevádzal 
zábavný program, v ktorom vystúpili Peter Šesták s javis-
kovými trikmi a kúzlami, zabávači Kajzer s Melušom a 
úradujúci majster sveta v cyklotriale Ján Šidlík. Na rozlúčku 
s otváracím dňom bol ohňostroj. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 11. mája 2005 usporiadala Slovenská sporiteľňa 

v Trenčíne tlačovú konferenciu, na ktorej informovala 
o svojich hospodárskych výsledkoch, ktoré dosiahla v tren-

čianskom regióne za prvé tri me-
siace roka 2005. Informáciu pos-
kytli riaditeľ pobočky Slovenskej 
sporiteľne v Trenčíne Ing. Gabriel 
Szekeres a riaditeľ Obchodného 
centra Slovenskej sporiteľne 
v Trenčíne Ing. Miloš Pelech. 
Novinárom poskytli zaujímavé in-

formácie, z ktorých osobitne zvýrazniť : 
- Slovenská sporiteľňa poskytla spotrebné úvery v objeme 

200 miliónov Sk, čo je oproti predchádzajúcemu roku 
o 200 % viac; 

- do podielových fondov klienti investovali takmer 500 
miliónov Sk; 

Ing. Gabriel Szekeres 
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- Slovenská sporiteľňa ponúka v trenčianskom regióne  
komplexné sluţby pre fyzické osoby prostredníctvom troch 
mestských pobočiek, 11 pobočiek a 12 filiálok; 

- klienti vyuţívajú čoraz častejšie investície do podielových 
fondov Asset managementu Slovenskej sporiteľne; 

- obchodné centrum v Trenčíne obsluhuje prostredníctvom 
firemných poradcov siete malých a stredných podnikov 
v regióne; 

- Slovenská sporiteľňa v Trenčíne zaviedla v roku 2005 tri 
nové produkty v oblasti sporenia a úverov : vkladná kniţka 
Sporobonus dôchodok, ţivotné poistenie Sporoživot 
klasik, Sporo dôchodkové 
sporenie v podielových fondoch; 

- Slovenská sporiteľňa v Trenčíne 
zaviedla nové balíky Extra, Extra 
plus a Exclusive, pri ktorých môţu 
klienti ušetriť peniaze podľa toho 
ako nakladajú s peniazmi na účte; 

- malí a strední podnikatelia ocenia nové funkcie Inter-
netbankingu Extra a sluţbu Databanking. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 233/1/05 
 
V meste Trenčín sa nachádza 114 km mestských 

komunikácií, ktorých po-
vrchovú vrstvu tvorí pre-
vaţne asfaltobetón hrubý             
4 - 8 cm, ale aj liaty asfalt 
alebo betón. Dve ulice – 
Jahodová a Široká, majú 
komunikácie bez spevnené-
ho povrchu. Povrch chod-
níkov a verejných pries-

Ing. Miloš Pelech 
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transtiev, ktorých dĺţka na území Trenčína predstavuje 141 
km, tvorí liaty asfalt alebo zámková dlaţba.  Takmer do 
polovice marca 2005 bola na trenčianskych cestách 
a chodníkoch súvislá vrstva snehovej pokrývky. Počas zimy sa 
povrchová vrstva na miestnych komunikáciách poškodila. 
Vţdy je snahou mesta, čo najskôr odstrániť tieto nedostatky. 
Bliţšie o tom povedal Ing. Ľubomír Šimo, vedúci odboru 
technických sluţieb a prevádzky Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m.r.o. v Trenčíne. Škody, spôsobené na miest-
nych komunikáciách zimným počasím, odstraňujeme prie-

beţne. Všetko sa  odvíja 
od výrobcu a dodávateľa 
asfaltovo – betónových 
zmesí, ktorý spustil oba-
ľovaciu súpravu do pre-
vádzky 15. apríla 2005. 
So zmluvným dodávate-
ľom sa však kompetentní 
pracovníci samosprávy 
včas dohodli a počas skú-

šobnej prevádzky obaľovacej súpravy vyrobil pre Trenčín as-
faltovo – betónovú zmes. Tú okamţite vyuţili na opravu po-
rušených povrchov 
ciest na Uliciach 
Soblahovská, K Dol-
nej stanici, Opatov-
ská, Potočná a na Ţe-
lezničnej stanici. Pri-
bliţne 500 m2 výtl-
kov zalialo takmer 63 
ton asfaltobetónu. 
V súčasnosti boli 
opravované komuni-
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kácie, po ktorých jazdia linky mestskej hromadnej dopravy. 
Teraz uţ bola ukončená údrţba po zimnej prevádzke naprí-
klad na Uliciach Západná, J. Halašu, Halalovka na sídlisku 
Juh, Duklianskych hrdinov na sídlisku Kvetná. Pracovníci 
Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne minuli 
ďalších 240 ton asfaltobetónu, čo predstavuje pribliţne 1450 
m2 plochy odstránených výtlkov. Plánovaná cena za 1 m2 
asfaltobetónu bol 850 Sk. Mesto bolo uţ vyčistené aj od 
zimného posypu. Pracovníci Mestského hospodárstva a správy 
lesov v Trenčíne čistili strojmi miestne komunikácie v dvoj-
smennej prevádzke aţ do 25. apríla 2005. Spolu vyzbierali 
1500 ton kameniva.  Mesto Trenčín v roku 2005 investuje          
11 miliónov 360 tisíc Sk na súvislú údrţbu povrchových vrs-
tiev, ktoré sú v havarijnom stave. Nový povrch má Zlatovská 
ulica v úseku medzi Piešťanskou a Bratislavskou ulica, rov-
nako ako Majerská a Koţušnícka ulica. Tieto práce si vy-
ţiadali 5 mil. 966 tisíc Sk. Práce na prístupovej ceste k Ma-
terskej škole na Opatovskej ulici a na Ulici Dlhé Hony sú 
v štádiu rozpracovanosti, 
ukončené budú v polovici 
mája. Mesto Trenčín tu 
preinvestovalo 3 mil. 750 
tisíc Sk. Nový povrch dos-
tali aj chodníky a verejné 
priestranstvá na ploche 
130 m2 na Uliciach Li-
dickej a kpt. Jaroša v hod-
note 620 tisíc Sk. Roz-
pracované boli chodníky 
na Soblahovskej ulici a zjazdy z cestného mosta. Hodnota 
tohto diela, ktorého ukončenie je naplánované na koniec mája, 
je 950 tisíc Sk. Nový povrch v hodnote 780 tisíc Sk čaká 
v tomto roku aj na chodníky alebo verejné priestranstvá na 

Ulica Dlhé Hony po rekonštrukcii 
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Ulici M. Turkovej (basketbalové ihrisko), v okolí Juţanky na 
sídlisku Juh a v mestskej časti Kubra. Súťaţe na dodávateľa 
v rámci verejného obstarávania zabezpečuje v súčasnosti 
Mesto Trenčín na ďalšie projekty – Rozšírenie komunikácie 
pod Juhom, Chodník na Vlárskej ceste a Parkovisko na Ul. 
Horný Šianec. Ich realizácia je naplánovaná tieţ na tento rok.  
Trenčín je jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré po zime 
kompletne oţivilo vodorovné dopravné značenie na svojich 
komunikáciách. Práce boli závislé od počasia, preto sa nedalo 
presne určiť, kedy sa dokončia. Náklady si vyţiadajú 900 tisíc 
Sk, ale je v nich zahrnutá aj novinka, reflexná úprava 
prechodov pre chodcov, aby boli jasne viditeľné aj nočných 
hodinách. Vodorovné značenie miestnych komunikácií 
v Trenčíne tvoria : 

- prechody pre chodcov (s reflexnou úpravou) 4000 m2   
- vodiace čiary (pri krajnici vozovky) 3400 m2 
- deliace čiary (v strede vozovky) 9460 m2 
- BUS na zastávkach (ţlté značenie) 600 m2 
- parkoviská (všetky platené a vybrané neplatené) 1300 m2 

Tieto práce sa dajú 
robiť len v nočných 
hodinách, okrem ozna-
čenia zastávok a parko-
vísk. Celkove bolo na 
správu a údrţbu komu-
nikácií v rozpočte Mes-
ta Trenčín na rok 2005 
vyčlenených 25 mi-
liónov 395 tisíc Sk. V 
tejto sume treba hľadať 

aj peniaze na zabezpečenie údrţby autobusových prístreškov, 
obnovu zvislého dopravného značenia, ručné čistenie cen-
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trálnej mestskej zóny, strojné čistenie a kropenie miestnych 
komunikácií, kosenie krajníc a kompletnú zimnú údrţbu. 

Info Trenčín 19.05.2005 
Pomocná evidencia 258/1/05 
 
Poškodený múr Trenčianskeho hradu, ktorému hrozí 

zrútenie, začnú rozoberať pravdepodobne počas leta. 
V mesiaci máj 2005 podľa riaditeľky Trenčianskeho múzea 
Kataríny Babičovej pripravujú podklady na vypracovanie 
projektu. V ňom bude stanovený spôsob, akým opevnenie 
rozoberú. Pamiatkári určia, aká časť múru bude asanovaná. 
Rozsah rozoberania sa bude určovať za pochodu. Záujem je v 
prvom rade zachovať čo najväčšiu časť múru. Podľa Ing. 
Marty Šajbidorovej z Trenčianskeho samosprávneho kraja 
bude treba postaviť na hradnej skale konštrukciu, z ktorej sa 
bude múr rozoberať. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v 
rozpočte na asanáciu hradného múru 5 miliónov Sk.  Katarína 
Babičová dúfa, ţe rozoberanie múru si nevyţiada výraznejšie 
obmedzenia. Môţe sa stať, ţe na jeden - dva dni hrad 
uzavrieme. Budeme musieť v prvom rade dbať na bezpečnosť 
návštevníkov. Na múre pokračuje deštrukcia. Je však pevnejší 
ako tá časť, ktorá sa zrútila v marci 2003. Navyše bol 
odľahčený odbagrovaním zeminy a ukotvený je lanami. Na 
Trenčianskom hrade sa v marci 2003, keď sa zrútila prvá časť 
opevnenia v dĺţke 30 metrov, spadlo 1100 ton muriva. Zvyšná 
časť múru je dlhá asi 35 metrov a vysoká 11 aţ 17 metrov. V 
hornej časti dosahuje múr hrúbku jeden meter, v spodnej 
takmer tri a pol metra. Pri katastrofickom scenári by mohlo 
spadnúť aţ 1400 ton muriva. Z tejto časti hradieb vlani na 
jeseň vypadli asi štyri kubické metre muriva. Statik                
Ing. Jozef Závacký vtedy povedal, ţe je to začiatok havárie. 
Na hradbách sú rozsiahle trhliny a múr sa postupne vydúva.  

Trenčianske noviny 09.05.2005  
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Pomocná evidencia 244/1/05 
 
Ranná správa zo 16. mája 2005 zarazila, pretoţe 

oznamovala, ţe v noci zo 14. na 
15. mája 2005, pribliţne v strede 
spomínaného opevnenia sa 
z vonkajšej strany uvoľnila časť 
muriva o hmotnosti 30 ton. Tým 
sa len potvrdila nutnosť asanácie 
muriva opevnenia. Táto sku-
točnosť zrejme ovplyvní náv-

števnosť Trenčianskeho hradu.  
Trenčianske noviny 23.05.2005  
Pomocná evidencia 276/1/05 
 
Trenčín sa v dňoch 25. aţ 27. mája 2005 stal opäť dejiskom 

v poradí uţ 7. ročníka medzinárodnej výstavy hasičskej, 
záchranárskej a zabezpečovacej techniky Fireco a 6. ročníka 
medzinárodnej výstavy 
ochranných pracovných 
prostriedkov, materiá-
lov, zariadení a techno-
lógií pre zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci Uni-
protech. Na výstave 
Fireco sa tento rok na 
celkovej ploche             
2.950 m2 predstavilo 67 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 
republiky, Poľska, Rakúska a Maďarska. Vo svojich expo-
zíciách prezentovali najnovšie typy protipoţiarnych zariadení 
a zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, 
hasiacich prostriedkov, výstroja a výzbroja hasičov 

vystavené exponáty poţiarnej techniky 
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záchranárov. Prezentáciu vystavujúcich firiem doplnil bohatý 
sprievodný program. V rámci neho Poţiarno-technický a 
expertízny ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
pripravil v dňoch 24. - 25. mája 2005  VI. medzinárodnú 
konferenciu. Hlavnými témami konferencie boli : 
- „Zásahová činnosť hasičských a záchranárskych zloţiek pri 

ochrane obyvateľstva v podmienkach nových bezpeč-
nostných rizík“;  

-  „Vzájomná medzištátna pomoc hasičských a záchranárskych 
zloţiek pri mimoriadnych udalostiach a haváriách“; 

- a „Špecifické črty prípravy príslušníkov hasičských jed-
notiek pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva“.  

V areáli trenčianskeho výstaviska súbeţne prebiehali praktické 
ukáţky záchranárskeho systému a proti-
poţiarnej ochrany osôb hasičskými jednot-
kami, na ktorých sa podieľalo Prezídium 
Hasičského a záchranného zboru  Mini-
sterstva vnútra Slovenskej republiky, Hlav-
ná banská záchranná stanica a Rescue 
Team. Nemenej zaujímavá bol i výstava 
poţiarnických prilieb a iných zberateľských 

kuriozít s poţiarnickou tematikou, ktorej garantom bola 
Dobrovoľná poţiarna 
ochrana Slovenskej re-
publiky. Výstavu otvoril 
štátny tajomník Mini-
sterstva vnútra Sloven-
skej republiky Ing. 
Martin Pado. V závere 
vernisáţe výstavy odov-
zdal spolu s predsedom 
hodnotiacej komisie Ing. 
Jaroslavom Flachbar- zástupca firmy Siemens s.r.o. preberá ocenenie „Zlaté Fireco 2005“ 

Ing. Martin Pado 
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tom výrobcom, ktorých exponáty získali ocenenia „Zlaté 
Fireco 2005“ : 
- Firma JaGa Bratislava, s.r.o., Slovenská republika za 

Holmatro – podperné tyče; 
- Firma Euro Fire Sk s.r.o., Slovenská republika za peno-

tvorný hasiaci prostriedok „Sthamex F – 15“; 
- Firma Siemens, s.r.o., Building Technologies, Slovenská 

republika za Sinteso TM – neutrálny poţiarny hlásič FDOOT 
241-9 radu S-LINE; 

- Firma THT Slovensko s.r.o. Slovenská republika za cister-
novú striekačku CAS 24  Mercedes – Benz ATEGO 1528 F 
4x2 CAS EN 1846 – 1 M-1-6-2700-8/2400-1; 
Ochranné pracovné prostriedky, materiály, zariadenia a 

technológie na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci boli 
predmetom na 6. ročníka výstavy 
Uniprotech, na ktorej sa prezentovalo 
28 vystavovateľov na celkovej ploche 
1.050 m2. V rámci  sprievodného pro-
gramu výstavy sa druhý deň uskutočnila 
pod záštitou Národného inšpektorátu 
práce, Bratislava a firmy Vipotest, s.r.o. 
Partizánske odborný seminár zameraný 
na : 

- „Aktuálne otázky z legislatívy v oblasti bezpečnosti práce“;  
- a „Aktuálne otázky v oblasti posudzovania zhody a 

uvádzania na trh osobných ochranných prostriedkov“.  
Výstavu otvoril hlavný inšpektor Inšpektorátu  práce Trenčín 
Ing. Jaroslav Sabatka.       

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 30.05.2005 
Pomocná evidencia 279/1/05, 280/1/05, 281/1/05, 
284/1/05                   
 

Ing. Jaroslav Sabatka 
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Dňa 27. mája 2005 sa uskutočnil smerový prieskum 
cestujúcich v autobusoch mestskej hromadnej dopravy v 
Trenčíne, ktorý vykonávali sčítací komisári priamo vo 
vozidlách počas rannej a popoludňajšej dopravnej špičky. 
Cestujúci, ktorí dostali kupóny pri vstupe do autobusu 
odovzdali pri vystupovaní sčítacím komisárom. V prípade, ţe 
cestujúci prestupoval na iný spoj mestskej hromadnej dopravy, 
kupón si ponechal a odovzdal ho aţ pri vystupovaní z druhého 
vozidla, aby bol zachytený skutočný cieľ cesty cestujúceho. 

Vlastné poznámky 
 
V hoteli Tatra v Trenčíne sa uskutočnila medzinárodná 

konferencia o boji s poisťovacími podvodmi v dňoch 6. a 7. 
júna  2005 v ho-
teli Tatra v Tren-
číne. Na tlačovej 
besede, generál-
nym tajomníkom 
Slovenskej aso-
ciácie poisťovní 
Ing. Vladimí-
rom Rančíkom, 
dňa 6. júna 2006 

sa v hoteli Tatra a stretli regionálni 
novinári s účastníkmi konferencie. Pred-
stavitelia slovenského, českého, rakúske-
ho a nemeckého poistného trhu infor-
movali novinárov o problematike poisťo-
vacích podvodov s motorovými vozidlami, o legislatívnych 
podmienkach boja s poisťovacími podvodmi, o podmienkach, 

sprava – Ing. Ivan Bátovský, RNDr. Milan Šulista, JUDr. Milan Lehuta, Ing. Vladimír Rančík, 
Ing. Ľuboš Lipan, Ing. Franz Burger, Jozef Borsody 

Ing. Vladimír Rančík 
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ktoré umoţňujú i sťaţujú ich páchanie a o rozvíjajúcej sa 
medzinárodnej spolupráci v boji proti spomínanej trestnej 
činnosti. Na otázky novinárov odpovedali tajomník sekcie pre 
boj s poisťovacím podvodom Slovenskej asociácie poisťovní 
JUDr. Milan Daráš, predseda sekcie pre boj s poisťovacím 
podvodom Československej obchodnej banky –Poisťovňa a.s., 
člen kancelárie pre boj s poisťovacím podvodom Českej 
asociácie poisťovní RNDr. Milan Šulista, predseda sekcie pre 
boj s poisťovacím podvodom Českej asociácie poisťovní 
JUDr. Milan Lehuta, člen sekcie pre boj s poisťovacím 
podvodom z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. 
Ivan Bátovský, zástupca Rakúskej asociácie poisťovní Jozef 
Borsody a zástupca Rakúskej asociácie poisťovní Ing. Franz 
Burger. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny  
Pomocná evidencia 299/1/05 
 
Dňa 1. mája 2005 dali do skušobnej prevádzky najväčšie 

parkovisko na Mládeţníckej ulici v Trenčíne. Ale od  6. júna 
2005 uţ sa parko-
valo na ostro za dva-
dsať Sk za kaţdú za-
počatú hodinu. Par-
kovné sa bude vy-
berať od 07. do 18. 
hod. počas pracov-
ných dní a od 07. do 
13. hod. v sobotu. V 
nedeľu bude parko-
vanie zdarma. Par-

kovisko s kapacitou 140 vozidiel sa tak zaradilo k ostatným 
spoplatneným parkoviskám v centre mesta.  
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Trenčianske noviny 06.06.2005  
Pomocná evidencia 306/3/05 
 
V rámci hesla „S T-Mobilom vám bude svetovo“ uspo-

riadal mobilný operátor T-Mobile dňa 1. júna 2005 v Bra-
tislave koncert hudobnej anglickej legendy Eltona Johna. Ešte 
pred týmto koncertom sa T-Mobile predstavil dňa 28. mája 
2005 aj v Trenčíne. Na Mierovom námestí, ktorí sa koncertu 
zúčastnili, alebo i náhodne cez námestie prechádzali získali 
šnúrku, tričko a šiltovku. Hlavnou hviezdou krásneho slneč-
ného popoludnia bol nepochybne moderátor Pyco. Nemenej 
príťaţlivou bola aj cukrová vata vo farbách T- Mobile. Ku 
všetkému si kaţdý mohol vyrobiť odznak s ľubovoľným motí-
vom a nápisom, čo odfotiť sa mobilným telefónom a následne 
si fotografiu vytlačiť. O tom, ţe akcia sa tešila mimoriadne 
pozornosť občanov, hovorí fakt, ţe hostesky T-Mobilu rozdali 
šesť tisíc balónikov a dva tisíc porcií cukrovej vaty. Na záver 
podujatia vystúpila akrobatická skupina „Jump Zone“, ktorá 
predvádzala priam neuveriteľné kúsky vo vzduchu, s ohňom 
a bubeníkmi. T- Mobile 44 výhercom v SMS súťaţi vstupenky 
na koncert Eltona Johna v Bratislave. 

Trenčianske noviny 06.06.2005  
Pomocná evidencia 310/1/05 

 
     Výstavisko Trenčín mesto módy sa uţ po dvanástykrát stalo 

v dňoch 14. aţ 16. júla 2005 miestom 
stretnutia vodohospodárov, starostov a 
primátorov miest a obcí na medziná-
rodnej špecializovanej výstave vodného 
hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany 
ţivotného prostredia, komunálnej tech-
niky a rozvoja miest a obcí „Aqua“. Na 
celkovej ploche 5.960 m2 sa predstavilo 

Ing. Lázsló Miklós 
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132 vystavovateľov. Výstava „Aqua“, organizovaná v spolu-
práci s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou, je 
najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku. Jej stúpajúcu 
úroveň dokazuje nárast obsadenej výstavnej plochy ako aj 
aktívna účasť zahraničných vystavovateľov. I v tomto roku sa 
jej zúčastnili popredné firmy zo Slovenska, Českej republiky, 
Rakúska, Maďarska a svoje zastúpenie tu majú aj firmy z 

Poľska, Nemecka, Francúzska 
a Ruska. Výstavu podporili 
odborní garanti -  Slovenský 
národný komitét IWA, Aso-
ciácia čistiarenských expertov 
Slovenskej republiky, Sloven-
ská vodohospodárska spoloč-
nosť a Slovenská komora sta-

vebných inţinierov. Za účasti popredných hostí, medzi iným 
aj primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera výstavu 
otvoril minister ţivotného prostredia Slovenskej republiky 
László Miklós. Súčasťou výstavy „Aqua“ bol vysokokvalitný 
odborný sprievodný program.  Osobitne treba  spomenúť 
vedeckú konferenciu, ktorá sa venovala zásobovaniu vodou, 
čo je jedna zo základných poţiadaviek pre existenciu obyva-
teľstva v čase mieru, ale aj v čase krízových situácií. Na 
prípadné krízové situácie je však potrebné pripravovať sa v 
predstihu. Z tohto dôvodu sa organizátori konferencie rozhodli 
oboznámiť široký okruh odbornej vodohospodárskej verej-
nosti s najnovšími poznatkami a skúsenosťami v problematike 
zásobovania vodou v krízových situáciách a poskytnúť účast-
níkom konferencie priestor na diskusiu. Odborný seminár 
„Ekonomické nástroje vypúšťania odpadových vôd“ mal za 
cieľ poskytnúť informácie o novom legislatívnom rámci 
v spoplatňovaní vôd a odpadových vôd, ako aj o praktickom 
napĺňaní nových poţiadaviek ekonomického fungovania 
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vodárenských spoločností. Ďalším cieľom seminára bola 
informovať predstaviteľov komunálnej sféry o dôleţitých 
ekonomických nástrojoch čistenia odpadových vôd, tvorby 
cien za sluţby spojené s uţívaním vôd a pod. V priebehu 
výstavy sa ďalej konali semináre „Integrovaný management 
krajiny“, „Svetová výstava v Japonsku - Múdrosť prírody“ a 
„Nové trendy vo vodnom hospodárstve“. Pre vystavovateľov 
organizátori opäť pripravili súťaţ „Zlatá Aqua“ o najlepšie 
vystavované výrobky a technológie. Odborná komisia pod 
vedením prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD. rozhodla oceniť v : 
b) kategórii výrobkov : 

1. cenu firme ATJ Slovakia, s.r.o. Plavecký Štvrtok za 
výrobok „Datalogger tlaku a prietku CLA-VAL e-
Log.2“ 

2. cenu firme ECM ECO Monitoring, a.s. Bratislava za 
výrobok „Stacionárny vzorkovač na odber kalu MAXX 
SP3-P“ 

3. cenu firme Kanal M.P.S., s.r.o. Senec, pobočka Trenčín 
za výrobok „Ekotoaleta 
Separet „Villa“ model 
9000 kompostovacia“ 

B)   kategórii technológií : 
1. cenu firme K H Kinex, 

a.s. Stará Ľubovňa za 
dosadzovaciu nádrţ z re-
ťazovým zhrabovákom 
kalu bez kalovej priehlb-
ne v čistiarni odpadových 
vôd Dolný Kubín 

2. cenu firme Asio-Sk, s.r.o. Bytča za spôsob čistenia 
odpadových vôd 
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3. cenu firme Hydrotechnológia, s.r.o. Bratislava za 
projekt skutočnej realizácie stavby – RSO v Banskej 
Bystrici 

S cieľom podporiť estetickú úroveň výstavných expozícií bola 
vyhlásená súťaţ o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý 
akvadukt“, v ktorej odborná porota pod vedením akademickej 
maliarky Evy Ábelovej – Mišákovej udelila najvyššie ocene-
nie týmto expozíciam : 
1. cenu expozícii firme Hobas Sk, s.r.o. Bratislava 
2. cenu expozícii firme Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava 
3. cenu expozícii firme Glywed, s.r.o. Trnava 

Okrem vyhlásenia výsledkov uvedených súťaţí súčasťou 
slávnostného otvorenia výstavy bolo  
po druhýkrát udelenie „Ceny Mila-
na Topoliho“ za prínos vo vodnom 
hospodárstve, ktorú získal pod-
predseda predstavenstva Trenčian-
skej vodohospodárskej spoločnosti 
a.s. Ing. Ján Kardoš. Záver sláv-
nostného otvorenia výstavy patril 

odovzdaniu Čestných uznaní ministra ţivotného prostredia 
Slovenskej republiky László Miklósa 28 popredným pracov-
níkov vo vodnom hospodárstve Slovenskej republiky  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 16. júna 2005 sa uskutočnil pri príleţitosti 

medzinárodnej výstavy 
„Aqua“ odborný seminár 
pod názvom „Nové trendy 
vo vodnom hospodárstve“, 
ktorý organizovalo 
Regionálne zdruţenie 
Slovenskej komory 

Ing. Ján Kardoš 
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stavebných inţinierov z Trnavy a katedra zdravotného 
inţinierstva Stavebnej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. Po privítaní 
účastníkov seminára predsedom komory Ing. 
Mariánom Kobzom odborný seminár 
otvorila úvodnou prednáškou „Ţitný ostrov 
ako najvzácnejší stredoeurópsky zdroj pitnej 
vody“ doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. Na 

túto prednášku nadväzovali ďalšie prednášky : 
- Ing. Vanda Dubová, PhD. : „Trendy          

hospodárneho nakladania s vodami“  

- Ing. Ivana Mahríková :  
„Hospodárstvo zdravotného 
zabezpečenia vody vo vo-
dohospodárskych prevádz-
kach“ 

- doc. Ing. Marta Čermáková, PhD. :  
„Pouţitie príloţných ultrazvukových 
prietokomerov pri meraní prietoku vo 
vodovodnej sieti“  

- RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. :  
„Prevádzkovanie verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií – poţiadavky na 
získanie osvedčenia“ 

- doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. :  
„Prevádzka kúpalísk a bazénov“ 

- doc. Ing. Dušan Rusnák, 
PhD. :  „Nakladanie s vo-
dami z povrchového odtoku 
v urbanizovaných povod-

niach“ 

- prof. Ing. Michal Lukáč, PhD. :  „Úloha 
vodných nádrţí pri zásobení pitnou vodou“ 

Ing. Vanda Dubová, PhD. 

Ing. Ivana Mahríková 

doc. Ing. Marta Čermáková, PhD. 

RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 

doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD. 

doc. Ing. J. Boţíková, PhD. 



 273 

Vlastné poznámky  

 
Sedemdesiat obyvateľov paneláku na Ulici kapitána 

Nálepku nesúhlasí s rozsiahlou prestavbou bývalej reštaurácie 
Kotva na trenčianskej Sihoti na polyfunkčný objekt. Stavbu 
chce totiţ investor spoločnosť Magnus Center rozšíriť viac 

ako o polovicu na úkor zelene 
a parkovísk a súčasne plánuje 
nadstaviť aj ďalšie podlaţie. 
Výška investícií by mala 
dosiahnuť asi 180 miliónov 
Sk. Obyvatelia paneláku sa 
obávajú aj zvýšeného hluku a 
pohybu  rôznych ţivlov, keď-
ţe v centre by mali vzniknúť 

diskoklub, piváreň, kasíno a bowling. Obyvatelia sa preto 
obrátili s protestnou petíciou na primátora Trenčína  Ing. 
Branislava Cellera i na poslancov mestského zastupiteľstva. 
Podpisy pod petíciu začali v týchto dňoch zbierať aj 
obyvatelia susedných obytných domov. Podľa konateľa 
spoločnosti Magnus Center Ladislava Medňanského by však 
výstavba polyfunkčného centra mala naopak podmienky v 
tejto mestskej časti zlep-
šiť, keďţe sa má zriadiť 4-
hviezdičkový hotel, ktorý 
by tam nemohol byť, keby 
ostatné prevádzky neboli 
dostatočne odhlučnené. 
Podľa neho sa vyrieši aj 
ďalší problém sídliska 
Sihoť, kde dochádza 
k znečisťovaniu vodného 
zdroja kvôli prasknutej kanalizácii pod budovou Kotvy. 

ani parkovisko pred Kotvou sa predávať nebude povedal Ing. Celler 

podľa zámeru investora časť týchto stromov by mala byť asanovaná 
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Kanalizáciu opraví na vlastné náklady firma Magnus Center. 
Obyvatelia paneláku kritizujú aj rozsah prestavby objektu, 
pretoţe okolo idúca  cesta povedľa Kotvu by sa presunula len 
na 4,5 metra od múru obytného domu. Prestavba znamená aj 
absolútnu likvidáciu všetkých 40-ročných stromov pred 
domom. Ak sa takáto bezohľadná investícia povolí, asi nám 
neostane nič iné, ako byty predať a odsťahovať sa, hovoria 
nájomníci. Rozsah zamýšľanej investície sa nepozdával ani 
primátorovi Trenčína Ing. Branislavovi Cellerovi a ďalej 
konštatoval : „Útvar hlavného architekta síce pôvodne vydal 
kladné stanovisko, po mojom zásahu ho však vezme späť. 
Mesto Trenčín bude súhlasiť iba vtedy s touto investíciou, 
ktorá nebude mať nočné prevádzky. Problémy s hlukom boli 
uţ pri reštaurácii Kotva. Pri takejto veľkej prestavbe by boli 
ešte väčšie. Investor podľa neho urobil chybu, ţe svoj zámer 
nepredrokoval s vedením Mesta Trenčín a začal konať na 
vlastnú päsť. V takomto rozsahu územné rozhodnutie určite 
nepodpíšem,“ dodal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler. 

Trenčianske noviny 20.06.2005  
Info Trenčín 30.06.2005  
Pomocná evidencia  349/2/05 
 
Výrobnú halu na produkciu náhradných dielcov pre 

kovoobrábacie stroje spolufincovanú z fondov Európskej únie 
postaví akciová spoločnosť Bost Sk v Trenčíne. Investícia 
predstavuje pribliţne 40 miliónov Sk, z čoho 65 % poskytne 
Európska únia. Bost Sk patrí medzi najväčších dodávateľov 
špičkových strojov na trieskové obrábanie kovov na Slo-
vensku. Je najväčším dodávateľom kovoobrábacích strojov z 
Veľkej Británie a zastupuje aj japonského výrobcu Fanuc 
Robodrill a takisto tradičného českého výrobcu týchto strojov 
OSO Olomouc. Podľa informácie marketingového manaţéra 
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Petra Chovana firma vlani dosiahla obchodný obrat 80 
miliónov Sk. Od roku 1990 kedy vznikla, dosahuje nárast 
obratu od 30 do 45 % ročne. V tomto roku predpokladajú, ţe 
predajú obrábacie stroje za viac neţ 100 miliónov Sk.          
S výstavbou novej výrobnej haly začnú koncom mesiaca júla 
2005. Budú ju vyuţívať aj na aktivity v oblasti vzdelávania. 
Zameriavajú sa na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v 
strojárskom priemysle. Sú významným šíriteľom osvety v 
oblasti počítačovo riadených obrábacích strojov a inova-
tívnych postupov v strojárenstve. 

Info Trenčín 14.07.2005  
Pomocná evidencia 365/1/05 
 
Dňa 11. júla 2005 sa začali prípravné práce na 

rekonštrukciu kriţovatky ulíc Soblahovskej a Legionárskej. 
Podľa harmonogramu prác sa 
stavebné práce budú realizo-
vať vo dvoch etapách. V prvej 
etape sa budú realizovať práce 

tej časti kriţovatky, v ktorej 
sa napája Soblahovská ulica 
na Legionársku ulicu. Hlavná 
dopravná trasa bude po Legionárskej ulici. Obchádzková trasa 
bude vedená po Ulici Dlhé Hony. Mestská hromadná doprava 
bude vyuţívať jestvujúce autobusové zástavky na Ulici Dlhé 
Hony pri Smaţienke a pri Pošte a na Legionárskej ulici pri 

obchádzka pri 1. etape rekonštrukcie kriţovatky 

obchádzka pri 2. etape rekonštrukcie kriţovatky 
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Druţbe. Výstavba prvej etapy bude trvať 9 aţ 10 mesiacov. 
V druhej etape bude uzavretá Legionárska ulica a hlavná 
dopravná trasa bude presmerovaná cez uţ novovybudovanú 
kriţovatku za vyuţitia dopravnej svetelnej signalizácie. Vjazd 
z Ulice k dolnej stanici na Legionársku ulicu bude uzavretý. 
Obchádzková trasa teda povedie po Soblahovskej ulici, 
Inoveckej ulici a Ulici Dlhé Hony. Autobusová doprava bude 
vyuţívať jestvujúce autobusové  na Soblahovskej ulici.  
Doprava z Ulice Dolný Šianec bude presmerovaná do Ulice 
K dolnej stanici.  

Info Trenčín 14.07.2005  
Pomocná evidencia 372/1/05 
 
Urbanizácia mesta a rozvoj dopravných ciest je v Trenčíne 

vo veľkej miere ovplyvňovaný prírodnými danosťami. Je to 
predovšetkým rieka Váh a výbeţok Trenčianskej vrchoviny s 
Trenčianskym hradným bralom. Tieto dve prírodné prekáţky 
rozdeľujú mesto na tri časti: západnú časť (Zlatovce, 
Záblatie, Nové Zlatovce, Zámostie, a pod.), južnú časť 

(Dolné mesto, Dlhé 
Hony, Biskupice, 
sídlisko Juh, a pod.) 
a východnú časť 
(Pod Sokolice, Si-
hoť, výstavisko, 
Kubrá, a pod.), kto-
ré sa dotýkajú v 
centre mesta. Celý 
objem dopravy, kto-
rý prechádza z jed-
nej časti mesta do 

druhej musí v súčasnosti prechádzať cez jeden dopravný uzol. 
Táto skutočnosť spôsobuje váţne kapacitné problémy v centre 

virtuálny pohľad na predpokladaný nový most 



 277 

mesta, zhoršenie ţivotného prostredia a zapríčiňuje zbytočné 
nadchádzanie (napr. z priemyselného Zámostia na sídlisko 
Juh). Jediný most cez Váh kapacitne nepostačuje a doprava je 
ľahko zraniteľná (v prípade dopravnej nehody alebo stavebnej 
havárie mostu!). Z vyššie uvedených dôvodov bol navrhnutý 
Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín v nadväznosti na diaľ-
ničný privádzač, situovaný pribliţne 2 km juţne od jest-
vujúceho mostu. Začiatok trasy je na konci diaľničného pri-
vádzača Trenčín za kriţovatkou s cestou 1/61. Trasa pokračuje 
priemyselnými areálmi v mestskej časti Zámostie, k Bis-
kupickému kanálu a k Váhu, ktorý kriţuje pod haťou Tren-
čianske Biskupice. Za riekou Váh trasa obchvatu kriţuje 

Biskupickú uli-
cu, vedie pozdĺţ 
areálu Letec-
kých opravovní 
Trenčín a kri-
ţuje Legionár-
sku ul., ţelez-
ničnú trať Tren-
čín - Topoľčany 
a cestu 2/507, 
kde končí pri 
čerpacej stanici 
Esso. Táto časť, 

dlhá 2,4 km, tvorí prvú časť Juhovýchodného obchvatu a sta-
vebne bude realizovaná ako prekládka štátnej cesty 1/61. 
K súčasnému stavu prípravných prác na realizácii prvej etapy 
Juhovýchodného obchvatu sa vyjadril primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler takto : „Je ukončená technická štúdia 
umiestnenia prvej etapy Juhovýchodného obchvatu. V súčas-
nosti sa k štúdii vyjadrujú organizácie v rámci územného ko-
nania, čiţe vodári, elektrikári, plynári a pod. Zároveň komu-
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nikujeme s občanmi, na pozemkoch ktorých bude nový most 
postavený. Mesto s nimi prerokuje celú problematiku a buď 
pozemky od majiteľov odkúpime a následne ich odpredáme 
Slovenskej správe ciest, alebo s nimi uzavrieme zmluvy 
o zmluve budúcej, kde sa zaviaţu, ţe tieto pozemky odpredajú 
Slovenskej správe ciest za účelom výstavby nového mosta a 
kriţovatiek.“ Primátor predpokladá, ţe v septembri 2005 by sa 
mohol začať proces vydávania územného rozhodnutia, aby sa 
mohla uskutočniť verejná súťaţ na firmu, ktorá spracuje 
projekt pre stavebné povolenie a ponukové konanie. Projekt 
by mal byť ukončený začiatkom roku 2006. Tieto práce 
financuje Mesto Trenčín. „Mesto Trenčín vzalo na seba 
prípravu aj finančne. Vďaka tomuto postupu a na základe 
rokovaní s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky i manaţmentom Slovenskej správe ciest, 
všetky strany objektívne zhodnotili situáciu v Trenčíne. 
Slovenská správa ciest zahrnie túto stavbu do plánu svojich 
investičných akcií na rok 2006. Slovenská správa ciest ako 
štátna inštitúcia zabezpečuje realizáciu a obnovu všetkých 
štátnych ciest. Dostáva na to prostriedky vyčlenené zo 
štátneho rozpočtu. Snahou mesta Trenčín je, aby koncom roku 
2006, alebo na jar roku 2007 mohla byť začatá výstavba 
nového cestného mosta,“ konštatoval Ing. Branislav Celler. Za 
účelom ďalšieho postupu prác sa uskutoční v druhej polovici 
augusta 2005 pracovné stretnutie s ministrom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavlom Proko-
povičom s predstaviteľmi mesta a Slovenskej správy ciest sa 
uskutoční v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 
Okolie chrámu Svätej rodiny na sídlisku Trenčín Juh pôsobí 

ako stavenisko, ktoré je potrebné upratať. Nezastavaná plocha 
je zdevastovaná zvyškami betónových panelov a rôznym 
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stavebným odpadom. Na základe poţiadavky poslancov 
z Výboru mestskej časti Juh na úpravu a skultúrnenie tohoto 
rozsiahleho územia sa zrodil zámer na vybudovanie parku pre 
oddych starších občanov a rodín s malými deťmi nielen pri 
návšteve kostola. Projekt vypracoval v roku 2000 Ing. arch. Ján 
Novák, ktorý areál rozčlenil na niekoľko objektov. Parkoviská a 
príjazdové komunikácie oddelil osvetlenými chodníkmi – hlav-
ným a spojova-
cími, nezabudol 
ani na zeleň. Po 
vydaní staveb-
ného povolenia 
Mesto Trenčín 
ako investor za-
čalo s realizáciou 
v roku 2001. V 
hornej časti are-
álu pribudla prí-
jazdová komuni-
kácia, parkovis-
ko s kapacitou 40 miest, časť hlavného chodníka zo zámkovej 
dlaţby a spojovací chodník. Celá časť areálu bola odvodnená 
a je pripravená pre kabeláţ verejného osvetlenia. Parkovisko 
slúţi svojmu účelu od polovice roku 2002. Potom sa dva roky 
nič nedialo. Aţ v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005 poslanci 
mestského zastupiteľstva schválili 7,2 mil. Sk na dokončenie 
stavby. Projekt zaktualizoval Ing. arch. Ján Kvasnica. Prioritou 
sú stavebné objekty, ktoré lepšie dopravne sprístupňujú chrá-
mový areál, vrátane bezbariérových prístupov pre peších, este-
tizujú a humanizujú jestvujúce prostredie. Projekt sa doplnil o 
oporné múry v časti hlavného prístupového chodníka a parko-
visko sa rozšírilo o 22 miest.  V okolí chrámu Svätej rodiny ne-
bude chýbať ani detské ihrisko a oplotené viacúčelové ihrisko. 

Kostol svätej rodiny z východnej strany 
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Projektant riešil plochy, chodníky a komunikácie pri spracovaní 
projektovej dokumentácie tak, aby bolo moţné postaviť 
v budúcnosti ďalšie vytipované objekty - farský úrad, viac-
účelovú budovu a autobusovú zastávku. Víťaz verejnej súťaţe 
na dodávku stavebných prác Cesty a.s. Nitra uţ prevzal 
stavenisko s tým, ţe stavebné práce budú ukončené do                     
25. októbra 2005. 

Info Trenčín 28.07.2005  
Pomocná evidencia 383/1/05 
 
K dlhšie očakávanej privatizácii štátneho podniku Slo-

venskej autobusovej dopravy Trenčín konečne došlo. Iba dva 
dni potom, ako koncentráciu odsúhlasil Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky, vstúpil do podniku strategický investor - 
Slovenská investičná a realitná spoločnosť. Udialo sa tak 21. 
júla 2005 na mimoriadnom valnom zhromaţdení spoločnosti. 
Slovenská investičná a realitná spoločnosť nebude mať v 
podniku zo začiatku väčšinu. Za 49 % balík akcií zaplatí na 
základe kúpnej zmluvy s Fondom národného majetku Slo-
venskej republiky 150 miliónov Sk. Na valnom zhromaţdení 
bola zvolená nová dozorná rada spoločnosti, predsedom ktorej 
sa stal Marián Karkuš. Zamestnancov v orgáne spoločnosti 
budú zastupovať Oľga Pažitná a Jozef Burian. Valné zhro-
maţdenie okrem iného schválilo aj navýšenie základného ima-
nia Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, z ktorého pros-
triedky budú pouţité na nákup nových autobusov. Nová 
dozorná rada následne zvolila predstavenstvo spoločnosti a jej 
nového riaditeľa. Na zasadnutí 4. augusta 2005 odvolala dote-
rajšieho generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Kodaja a me-
novala nového riaditeľa Ing. Jiřího Habalu. Predsedom pre-
stavenstva sa stal zástupca Fondu národného majetku Slo-
venskej republiky Vladimír Zachar. Okrem Slovenskej auto-
busovej dopravy Trenčín vstúpila Slovenská investičná a 
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realitná spoločnosť aj do ţilinskej Slovenskej autobusovej 
dopravy Trenčín. Predseda predstavenstva Slovenskej inves-
tičnej a realitnej spoločnosti George Trabelssie uviedol, ţe v 
Trenčíne uplatnia podobný model ako v Ţiline. Trenčiansky 
podnik sme kúpili preto, aby sme skvalitnili sluţbu, obnovili 
vozový park a integrovali dopravu, teda zharmonizovali 
mestskej hromadnej dopravy s prímestskou dopravou a vlak-
mi. Prisľúbil, ţe trenčianska doprava sa stane výkladnou skri-
ňou Slovenska. 

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 417/1/05 
 
Dňa 13. augusta 2005 pred obchodným domom COOP 

Jednota na Soblahovskej 
ulici v Trenčíne  spoločnosť 
Kinekus pripravila zaujímavé  
podujatie, ktorým priniesla 
zábavu pre mladých a súťaţ 
pre starších našich občanov. 

Deti našli zábavu na ská-
kajúcom hrade, v maľovaní 
tváre, či iných častí tela, v ob-
divovaní športového umenia 
majstra sveta v cyklotriale Pe-
tra Bartáka a podobne. Pre 
starších nad 18 rokov bola pripravená súťaţ v rýchlosti a zruč-
nosti v jazde na kosačkovom traktore, ktorá bola aj vyhod-
notená. Najlepší v súťaţi muţov Radoslav Janota z Ky-
suckého Nového Mesta získal benzínovú kosačku V-40 a v 

do súťaţe sa zapojili aj ţeny 

deti šantili na nafukovacom hrade 
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súťaţi ţien najlepšia Janka Soukupová získala viacúčelový 
šľahač Ufesa. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 404/1/05 
 
Mesto Trenčín v roku 2005 začalo pracovať na štúdii 

výťahu na Trenčiansky hrad. Okrem technických záleţitostí 
štúdia s osobitným zreteľom si všíma jeho vplyv na ţivotné 
prostredie. Podľa primátora Ing. Branislava Cellera rea-
lizácia výťahu na Trenčiansky hrad by sa mohla stať sku-
točnosťou v roku 2007. Na budúci rok 2006 chce Mesto 
Trenčín poţiadať o príspevok z európskych fondov na 
ojedinelý projekt v Slovenskej republike. Výstavba výťahu 
bude stáť niekoľko desiatok miliónov korún. Výťah by mal 
jazdiť po jednej koľaji z priestorov bývalého letného kina 
medzi mestským úradom a úradom Trenčianskeho samo-
správneho kraja pri mestských hradbách k juţnému opevneniu 
hradu. Kabína výťahu s kapacitou 16 ľudí by sa mala riadiť 
samoobsluţne. Predstavitelia mesta si uţ boli podobný projekt 
pozrieť v Rakúsku. Súčasťou projektu je sprístupnenie hradu z 
juţného opevnenia, pričom mesto bude spolupracovať s 
vlastníkom hradu, Trenčianskym samosprávnym krajom a 
pamiatkármi. Celkovou revitalizáciou prejde aj bývalé letné 
kino. Projekt ušetrí návštevníkov od pribliţne 15-minútového 
pochodu do strmého kopca na hrad. 

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 414/2/05 
 
V kanále Váhu, ktorý koncom mesiaca augusta 2005 

vodohos-podári vypustili na 30 - km úseku od Trenčianskych 
Biskupíc po Hornú Stredu, sa našlo 13 potopených osobných 
áut. Vraky týchto potopených áut začali vyťahovať pra-
covníci z firmy Auto-šport Slovakia po strmých stenách 
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kanála vyťahovali pomocou špeciálne upraveného dţípu. 
Niektoré autá, ktoré pochádzali z trestnej činnosti, zoberú 
policajti a boli podrobené expertíze. Ostatné vraky boli zlik-
vidované. Väčšinou to boli staršie typy vozidiel - škodovka, 
lady, ale bola medzi nimi aj novšie vozidlá Octavia a Seat. 
Jeden vrak ktorý bol vytiahnutý, ktorý bol identifikovaný ako 
Favorit ukradnutý v mesiaci marec 2005. Na vraky, ktoré 

doteraz skrývala hla-
dina kanála, sa teraz 
húfne chodili poze-
rať ľudia zo širokého 
okolia. Prichádzali 
sem na autách, ale aj 
na bicykloch. Niek-
torí boli zvedaví, či 
medzi vrakmi neob-
javia svoje auto, čo 
im kedysi ukradli. 

Na dne kanála sa našli tieţ bicykle, pračky, chladničky, ale aj 
trezor. Kanál zjavne slúţil ako domáce smetisko cielene od-
stránených vecí. Väč-
šinu ľudí však lákal 
nezvyčajný pohľad 
na kanál bez vody. 
Pôvodne mal byť 
kanál vypúšťaný uţ 
pred dvoma týţdňa-
mi, ale pre veľkú 
vodu to museli od-
loţiť. Starým kory-
tom Váhu by totiţ 
tiekol taký silný prúd 
vody, ktorý by mohol vymlieť dno a brehy a uškodiť rybám. 
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Rybári si vyţiadali prestávku vo vypúšťaní, aby mohli sieťami 
vyloviť ryby z kanála a premiestniť ich do iných revírov. V 
stredu dňa 1. septembra 2005 kanál zostal odstavený od vody 
a začali sa práce na čistení kanála. Vo štvrtok 2. septembra 
2005 ráno sa niekoľko desiatok rybárov zišlo vo viacerých 
lokalitách kanála, aby mohli ryby z umelého vodného toku 
nad elektrárňou v Kostolnej presťahovať do náhradných vôd. 
Skoro desať hodín rybárom trvalo premiestniť vyše tonu rýb. 

Výlovy boli staros-
tlivo odváţené a roz-
triedené podľa dru-
hu. Boli tu kapor, su-
mec, pleskáč vysoký, 
mrena a niektoré 
menšie biele ryby, 
ako napríklad plotič-
ka. Náhradné lokality 
boli vyberané podľa 
druhu rýb. Kaprovité 

ryby a pleskáče išli na Bodovku a Kaskády. Mrena, jalec a 
ostatné ryby boli vrátené do Váhu, pretoţe to nie sú ryby 
vhodné do stojatých vôd. Medzi rybami boli tieţ veľké kusy, 
z ktorých moţno spo-
menúť šesťkilového 
kapra alebo metrového 
sumca. Vodohospodári 
museli kanál vypustiť 
pre revíziu a nevyh-
nutné opravy tesnenia. 
Zároveň ho vyčistili 
od nánosov, ktoré sa v 
ňom usadili za po-
sledných 20 rokov, 
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keď bol kanál naposledy vypustený. Uţ sa prejavili známky 
opotrebovania, niekde boli aj priesaky. Aj na vtokových 
objektoch vodných elektrární bolo treba opraviť betóny, ktoré 
agresívna voda narušila. Nehrozí vybreţenie alebo záplavy, 
voda je hlboko pod brehovou čiarou, ale je potrebné, aby sa 
ľudia na tomto úseku správali obozretne. Je totiţ rozdiel, či 
korytom Váhu tečie 6 aţ 10 m3 za sekundu, alebo 160 m3. 
Práce budú trvať do konca októbra 2005. Na revíziu 
Biskupického kanála vodohospodári vyčlenili 40 miliónov Sk.  

Koncom októbra sa bude kanál opäť postupne napúšťať. 
Najbliţšie k takejto udalosti na Váhu a jeho umelom vodnom 
toku dôjde znovu o dvadsať rokov – v roku 2025. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 05.09.2005 
Pomocná evidencia 448/1/05 
 
Po vlaňajšom úspešnom ročníku sa opäť na trenčianske 

výstavisko Trenčín mesto módy nasťahovali tátoše. Tie 
skutočné boli aj pod kapotami áut. V dňoch 2. aţ 4. septembra 
2005 sa konala trojica výstav Kôň 2005, Auto – moto - show 
a novinka výstava golfových potrieb Golf. Hlavným lákadlom 
zostala však výstava koní. Slovenskí chovatelia sem doviezli 

viac ako stovku ko-
ní rôznych plemien. 
Na Slovensku sa 
ešte v šesťdesiatych 
rokoch chovalo 
250-tisíc koní a 
dnes ich je okolo 
8000, povedal ria-
diteľ Národného 
ţrebčína v Topoľ-
čiankach Michal 
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Horný. Je to však optimistický nárast o 700 aţ 1000 koní 
oproti situácii spred dvoch rokov. Počas výstavy sa kone aj ich 
majitelia predvádzali na kolbisku v chovateľských pre-
hliadkach, uskutočnila sa aukcia koní, pre odborníkov viaceré 
prednášky, pre divákov atraktívne westernové i furmanské 
preteky. Nechýbali ani ukáţky voltíţe a hipoterapie. 
Predviedli ju členovia Hipoterapeutického centra z Bratislavy. 
Výstava si po minuloročnej premiére zakrátko získala stabilné 
miesto v kalendári podujatí Výstaviska Trenčín mesto módy, 
a.s. Podľa riaditeľa marketingu Ing. Pavla Hozlára uvaţujú o 
rovnakom termíne aj na budúci rok. Je to ideálna akcia na 
koniec prázdnin, pre celú rodinu. Do pavilónov lákali naj-
novšie aj modely 12-tich vystavovateľov automobilov po-
predných značiek. Prvá slovenská výstava golfových potrieb 
predstavila návštevníkom donedávna uzavretý a luxusný svet. 
V minulosti sa pozeralo na golf ako na zábavu pre bohatých. 
Ale je to najmä šport, hovoril profesionálny inštruktor golfu 
Jozef Zvonček, ktorý na cvičnej lúke – driving range všetkým 
záujemcom ochotne vysvetlil základy golfu. „Golf sa nedá 
učiť sám, zákonitosti pohybov najlepšie vysvetlí tréner. 
Zvládnuť golf je dlhodobou záleţitosťou. Kurz naučí iba 
základným pravidlám golfovej etikety.“ Podľa neho záujem o 
golf v posledných rokoch prudko narástol. Súvisí to aj s 
výstavbou ihrísk, ktorých je na Slovensku stále málo. V 
Čechách uţ majú 55 ihrísk a do roka ich budú mať aj 100. 
Golf je hra, pri ktorej nikdy nie je neskoro začať.  

Trenčianske noviny 05.09.2005  
Pomocná evidencia 443/1/05 
 
 V pondelok dňa 5. septembra 2005 začali horolezci s 

rozoberaním poškodeného západného opevnenia Trenčian-
skeho hradu z 15. storočia. Opevnenie, ktoré je dlhé asi 35 
metrov a vysoké od  11 do  17 metrov, opatrne začali demon-
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tovať traja horolezci dvojitým istením lán z lešenia, isteného 
tieţ oceľovými lanami do hradnej skaly. Nezvyčajná práca 
vyţadujúca neobyčajnú zručnosť, ale aj kus odvahy, tak 
moţno charakterizovať činnosť pri ktorej horolezci priamo 
pod svojimi nohami šramačkou a rukami postupne rozoberali 
steny opevnenia a uvoľnené časti spúšťali do pripraveného 

kontajnera na hrad-
nom nádvorí. Zapoje- 
nie ďalších horolez-
cov do asanácie sa 
uskutoční aţ po zhod-
notení prvých poznat-
kov z tejto činnosti. 
Trenčianske múzeum 
v súvislosti s touto 
činnosťou Trenčian-
sky hrad z bezpeč-

nostných dôvodov uzavrelo a podľa povahy prác prisľúbilo 
jeho sprístupnenie. Opevnenie by malo byť rozobraté do troch 
mesiacov. Splnenie časového limitu je podmienené priaz-
nivým počasím. Na demontáţ opevnenia bolo vyčlenených 
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 6 miliónov 
Sk. Rozobrať by sa malo 
okolo 400 m3 muriva. Na 
práce bude okrem statika 
a pamiatkárov dozerať aj in-
špektorát práce, pretoţe 
opevnenie je značne poš-
kodené a práce na jeho ro-
zobratí sú mimoriadne ne-
bezpečné. Na osvieţenie pa-
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mäti treba pripomenúť, ţe časť opevnenia sa zrútila v m-siaci 
marci 2003 a v máji tohto roku vypadla ďalšia časť 
vonkajšieho plášťa. 

Trenčianske noviny 05.09.2005  
Pomocná evidencia 461/1/05 
 
Dňa 5. septembra 2005 bola v prízemných priestoroch 

Keramoprojektu v Trenčíne otvorená retailová pobočka Všeo-
becnej úverovej banky a Hypotekárne centrum. Symbolickú 

stuhu prestrihli re-
gionálny riaditeľ 
Všeobecnej úvero-
vej banky v Tren-
číne Ing. Adrián 
Ševčík, poslanec 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Se-
dláček a personálna 
manaţérka Johnson 
Controls Trenčín 

s.r.o. Ing. Jana Macharová. Do funkcie riaditeľa reailovej 
pobočky Všeobecnej úverovej banky bol menovaný Ing. 
Jaroslav Pagáč a do funkcie riaditeľa Hypotekárneho centra 
Ing. Rastislav Buday. 

Trenčianske noviny 12.09.2005  
Pomocná evidencia 466/1/05 
 
V septembrových dňoch sa v mestských častiach  Trenčína 

v Opatove a Kubre začali práce na  kanalizačnom systéme, ku 
ktorej si kaţdý občan bude moţnosť napojiť si svoj dom. Na  
realizáciu tejto  investície mesto vypísalo  verejnú súťaţ v 
rámci verejného obstarávania, ktorú vyhrala  firma Vod-Eko a. 
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s. Trenčín. Mesto uzavrelo  s firmou  rámcovú zmluvu, ktorá 
zachytáva odpadovú vodu oblasť troch mestských častí 
Opatovú, Kubru a Nozdrkovce. Na realizáciu na tento rok bolo 
vyčlenených z rozpočtu mesta viac ako 53 miliónov Sk. Takto 
znela i konkrétna zmluva o dielo na rok 2005  s firmou Vod-
Eko a.s. Trenčín. Firma začala s realizáciou stavieb kana-
lizácie v mestských častiach Opatová a Kubra v súlade s pro-
jektovou dokumentáciou vyhotovenou štátnym podnikom 
Hydroconsult Bratislava. Odovzdanie staveniska sa uskutoč-
nilo 9. septembra 2005. Útvar  ţivotného prostredia a dopravy 
Mestského úradu v Trenčíne vydal rozhodnutie na rozkopávky 
komunikácií, rozhodnutia na dopravné značenie, ktoré bude 
dopravný reţim v daných lokalitách upravovať tak, aby bola 

zachovaná bezpečnosť pri realizácii stavebných prác. Tie by 
mali skončiť uţ v prvej polovici decembra 2005 tak, aby 
mohla byť plynulo zabezpečená zimná údrţba a prevádzka na 
komunikáciách. Ak sa vrátime späť do histórie výstavby 
kanalizácie, prvá časť stavby na úseku Trenčín – Kubra bola 
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ukončená kanalizačným zberačom na námestí prof. Š. Hlaváča 
kolaudáciou v roku 2000. K tejto stavbe neskôr pribudol kana-
lizačný zberač, úseky stôk, ktoré sa na zberač pripájajú 
a prečerpávacia stanica odpadových vôd. V rámci prvej stavby 
bola spracovaná aj projektová dokumentácia stoky, stavebne 
zrealizovaná v rámci riešenia dopravy Potočnej ulice v Opa-
tovej. Pre názornosť prinášame  pohľad  prostredníctvom 
ortomapy na ktorej je súčasný stav vybudovanej kanalizačnej 
siete znázornený čiernou čiarou a projekt na ktorom sa pracuje 
v súčasnosti, farbou červenou. Pôvodná koncepcia vychádzala 
z členitosti terénu, ktorý sa z horného konca Opatovej zvaţuje 
k Opatovskej ceste a ďalej aţ k potoku Teplička. Mestská časť 
bola rozdelená na dva samostatné gravitačné kanalizačné 
systémy s ukončením pri Poľnohospodárskom druţstve 
Opatová v dvoch prečerpávacích staniciach odpadových vôd. 
Výtlačné potrubie je v koncepcii situované pozdĺţ cesty idúcej 
súbeţne s potokom a potom cez perspektívnu oddychovú zónu 
novej zástavby aţ do prerušovacej šachty na Ulici J. Hricku. 
Kanalizácia v Kubre bude plynule napojená na Opatovú 
vybudovaním novej čerpacej stanice, čím sa zároveň  vytvorí  
perspektívna moţnosť na odkanalizovanie celého územia me-
dzi Sihoťou 4. a Opatovou, aby sa mohlo ďalej urbanisticky 
rozvíjať. V Kubre sa budú dopĺňať časti, ktoré ešte nie sú 
napojené na hlavný kanalizačný systém. Pred dvomi mesiacmi 
sa uskutočnilo i stretnutie s občanmi, na ktorom sa im 
vysvetlilo, ktoré časti sa idú robiť.   

Info Trenčín 22.09.2005  
Pomocná evidencia 479/1/05 
 
Jesenná časť 38. ročníka Trenčín mesto módy sa konala od 

12. do 14. septembra 2005. Vystavovalo 68 firiem a spoloč-
ností. Manaţérka veľtrhu Drahomíra Chrenková hodnotila 
počty vystavovateľov ako stabilné. Z výrobcov vystavovali 
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najmä tradičné renomované firmy, ktoré na trhu pôsobia uţ 
dlhšie, pribúda vystavovateľov z radov obchodníkov. Zahra-
ničných vystavovateľov zastupovalo osem českých firiem a 
sedem talianskych z oblasti Lombardie. Tých zorganizoval 
taliansky úrad pre zahraničný obchod a sekcia na podporu 
zahraničného obchodu pri talianskom veľvyslanectve. Uţ 
niekoľko rokov prevláda v textilnej a odevnej brandţi skepsa z 
nárastu dovozu z ázijských štátov. Pripomenul to vo svojom 
príhovore aj generálny tajomník Asociácie textilného a 
odevného priemyslu Slovenskej republiky Ing. Jaroslav 
Kubečka a pokračoval. „To, ţe sa veľtrh vôbec koná, berieme 
ako samozrejmosť, ale také samozrejmé to nie je. Ak sa 
chceme v tejto brandţi presadiť, treba výrazne zvýšiť aktivitu 
mnohých organizácií, ktoré na veľtrhu chýbajú. Textil sa stáva 
témou nielen ekonomickou, ale i politickou. Nastúpila tvrdá 
konkurencia z ázijských štátov a stáva sa likvidačnou pre 
značnú časť nielen textilného a odevného priemyslu, ale v 
dohľadnej dobe i pre ďalšie odvetvia, vrátane automobilového 
priemyslu“. Veľtrh otvorila poslankyňa Národnej rady 
Slovenskej republiky Zuzana Martináková. Vyjadrila nádej, 
ţe náš textilný a odevný priemysel prekoná toto ťaţké ob-
dobie. Kontraktačnú náplň veľtrhu doplnil sprievodný pro-
gram – semináre pre odborníkov, módne prehliadky i tradičné 
súťaţe Zlatá Fatima, Top trend a Módny tvorca roku 2005. Na 
záver slávnostného otvorenia vyjadril generálny riaditeľ 
Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš vyjadril 
presvedčenie, ţe bude snahou zachovať toto najstaršie a 
najvýznamnejšie výstavnícke podujatie na Slovensku udrţať 
aj naďalej, veď je to náš jediný odborný veľtrh v oblasti 
odevníctva a textilu. 

Trenčianske noviny 19.09.2005  
Pomocná evidencia 474/1/05 
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Prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu na aktuálnu tému 
„Trendy hospodárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách 
Európskej únie pripravila Fakulta sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-
číne v dňoch 28. a 29. septembra 2005. Jednosto účastníkov 
z Ruskej federácie, Poľska, Českej republiky a Slovenskej 
republiky diskutovalo o súčasných problémoch v ekonomickej 
a sociálnej oblasti v krajinách Európskej únie, hlavne 
v nových členských štátoch únie. Hovorilo sa aj o 
podnikateľskom prostredí v krajinách únie a o vyuţívaní   
fondov Európskej únie na podporu podnikania. Konferenciu 
viedol dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav 
Mečár, CSc. Na konferencii vystúpil aj predseda Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory doc. Ing. Peter Mihók, 
CSc. 

TnU Trendy č. 3/2005 
Pomocná evidencia 470/1/05 
 
Na kontrolnom dni asanačných prác západného opevnenia 

Trenčianskeho hradu dňa 10. októbra 2005 bolo konštatované, 
ţe bezpečnejšiu časť 
prác na poškodenom 
západnom opevnení 
majú horolezci za se-
bou. Rozobrali zdravší 
vršok a dostali sa ku 
kritickému miestu, kde 
je múr najviac poš-
kodený. Znamená to, ţe 
pre mesto predstavuje 
zostávajúce opevnenie 

oveľa menšie riziko ako predtým. No v ďalších prácach 

po asanácii hornej časti západného opevnenia Trenčianskeho hradu sa otvorili 
nové pohľady 
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horolezcom pôjde do tuhého. V priebehu mesiaca septembra 
2005 odbúralo šesť pracovníkov 280 m3. Dostali sa tak do 
akéhosi „bodu nula“ najoptimistickejšieho variantu rozobratia. 
Pod túto čiaru uţ moţno nebude treba ísť. Doteraz ukrajovali 
horolezci múr odoberať spredu. Práve vonkajší plášť 
opevnenia tento rok v máji pukol a jeho časť sa zrútila do 
farskej záhrady. Výlom odkryl rozsiahlu dutinu. Podľa statika 

Ing. Jozefa Závac-
kého bude teraz 
práca horolezcov 
veľmi riziková a 
hrozí samovoľné 
odpadnutie zvyšku 
plášťa. Šéf bansko-
bystrickej firmy, 
ktorá múr rozoberá, 
Milan Packo pre 
ďalší postup asa-
načných prác pove-

dal, ţe musia robiť takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu 
pracovníkov. Z dvoch technologických veţí ostáva hore iba 
jedna, ktorú prestavujú tak, aby prevísala ponad zvyšok múru. 
Horolezci sa na ňu zavesia a k rizikovému miestu pôjdu visiac 
v lane. Statik Ing. Jozef Závacký upozornil na skutočnosť, ţe 
záver prác bude limitovaný počasím. Podľa projektu malo 
rozoberanie trvať 3 aţ 4 mesiace. Horolezci však tento termín 
chcú skrátiť na dva a pol mesiaca, teda do polovice novembra 
2005. Skorší príchod zimy alebo nepriaznivé jesenné počasie 
môţu znamenať prerušenie prác, čo by viedlo k ich 
predraţeniu. Navyše poškodený múr by ďalšiu zimu nemusel 
preţiť. Odtrhnutá časť by však uţ bola menšia, lebo je tam 
menej muriva. Nepadali by kompaktné časti, ale len jednotlivé 

pohľad na asanovanú časť západného opevnenia Trenčianskeho hradu 



 294 

kamene, ktoré uţ nemajú takú kinetickú energiu, predpokladá 
Závacký.  

Trenčianske noviny 10.10.2005  
 
Uţ po jedenástykrát privítal Trenčín odborníkov z oblasti 

elektrotechniky, elektroniky a energetiky, keď v dňoch od           
11. do 14. októbra 2005 sa v priestoroch trenčianskeho výs-
taviska uskutočnil medzinárodný veľtrh Elo Sys 2005, ktorý 
svojím významom i veľkosťou sa stal najväčším a najvýz-
namnejším podujatím svojho druhu na Slovensku. Na celkovej 
ploche 15 350 m2 sa predstavilo 294 slovenských a zahra-
ničných vystavovateľov. Týmto podujatím Výstavisko Trenčín 
mesto módy s veľtrhom Elo Sys 2005 úspešne vstúpilo do 
jeho druhého desaťročia existencie.  Opätovne zaznamenal 
rekordný počet vystavovateľov a obsadenej výstavnej plochy. 
V porovnaní s minulým rokom ide o nárast počtu vys-
tavovateľov o 3% a obsadenej výstavnej plochy o 10%. V 
snahe uspokojiť rastúci záujem firiem o účasť na tomto veľ-
trhu organizátori tento rok postavili vo svojom areáli uţ tri 
montované haly. Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí rastie 
záujem o tento elektrotechnický sviatok. Svedčí o tom 
účasť 61 zahraničných firiem z Českej republiky, Poľska, 
Nemecka a Kórei. Aj vďaka tomu sú expozície vystavujúcich 
firiem výkladom toho najnovšieho z tovarovej nomenklatúry 
veľtrhu, členená na elektroenergetiku a silnoprúdovú elek-
trotechniku, osvetľovaciu techniku, elektroniku, teleko-
munikačnú a rádiokomunikačnú techniku, výpočtovú tech-
niku, meraciu a regulačnú techniku, elektrotechnické mate-
riály, elektroinštaláciu, energetiku a vykurovanie, signalizačnú 
a zabezpečovaciu techniku a sluţby.   Gestormi podujatia boli 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Zväz elek-
trotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Fakulta elek-
trotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 
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Bratislava, Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Slovenský 
elektrotechnický zväz a Cech elektrotechnikov Slovenska. 
Punc kvality dáva tradične veľtrhu Elo Sys bohatý sprievodný 
program, ktorý Výstavisko Trenčín mesto módy pripravilo v 
úzkej spolupráci s odbornými garantmi veľtrhu. K veľtrhu Elo 
Sys uţ neodmysliteľne patrili súťaţe „Elektrotechnický výro-
bok roka“, „Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys“, „Kon-
štruktér roka“ a „Unikát roka“, ktoré organizoval Zväz elek-
trotechnického priemyslu Slovenskej republiky. Nemenej zau-
jímavé boli aj semináre a panelová diskusia, ktoré tento rok 
pre odbornú verejnosť pripravili ÚMNS Slovenskej republiky 
Bratislava, Slovenské energetické závody Bratislava, 
COLSYS-AUTOMATIK a.s. Kladno a Hager Systems s.r.o. 
Bratislava. Svoje uţ nezastupiteľné miesto v sprievodnom 
programe veľtrhu mala konferencia pod názvom „Elek-
trotechnika a informatika“, ktorej organizačným garantom 
bola Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. Po druhýkrát sa uskutočnila 
aj Konferencia Cechu elektrotechnikov Slovenska. Novinkou 
veľtrhu bolo Celoslovenské finále technickej súťaţe mladých 
elektronikov, ktoré organizovala Slovenská spoločnosť 
elektronikov.  

Uţ vyššie spomínané súťaţe ELO SYS 2005 vyhodnotila 
odborná komisia pod vedením prof. Ing. Viktora Smieška, 
PhD. v nasledujúcich  kategóriách:  
Elektrotechnický výrobok roka 2005 
Do súťaţe bolo prihlásených 6 výrobkov. Najlepšie ocenenie 
získali tieto výrobky : 
1. miesto : Trojfázový distribučný transformátor 

s magnetickým obvodom z amorfného kovu, s 
medeným vinutím, 1000 kVA, TE790/10.1 1. 

Prihlasovateľ : BEZ Transformátory, a.s., Bratislava 
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Prednosti výrobku : 
• netradičné pouţitie amorfného jadra pre uvedenú aplikáciu 
• straty naprázdno zníţené o 70% 
• ekologický (bezolejový) výrobok 
• nevýbušná prevádzka  
• zvýšená odolnosť voči skratovým silám 
• široký rozsah moţnosti inštalácie                   
• bezúdrţbové zariadenie 

2. miesto : Jednokomponentný bezrozpúšťadlový za-
kvapkávací impregnant 1K-NZ 97 pre elektromoto-
ry 
Prihlasovateľ : VUKI a.s. Bratislava    

     Prednosti výrobku :    
• lepšie mechanické spevnenie vinutia rotorov pri 

menšom obsahu  impregnantu vo vinutí                    
• ekologický výrobok, ktorý prešiel skúškami 

u svetových výrobcov bielej techniky                   
• patentovaný doma i v zahraničí 

3. miesto :  Ultrazvukový generátor UP03/1000 

   Prihlasovateľ : S PoweR product s.r.o., Bratislava 
   Prednosti výrobku :                    

• Výrobok sa svojimi technickými parametrami radí 
medzi popredné zariadenia svojho druhu v Európe        

• Široká škála doplnkových zariadení umoţňuje 
aplikácie v mnohých technologických oblastiach kde 
sa vyţaduje čistenie varovo zloţitých súčiastok        

• Navrhnutý a vyvinutý vlastným vývojovým pracovis-
kom                  

• Úspešne sa presadzuje aj voči tradičným výrobcom 
tohto druhu zariadení aj u zahraničných odberateľov 
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Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2005 
Do súťaţe bolo prihlásených 7 exponátov. Najlepšie 
ocenenie získali tieto exponáty : 
1.  miesto : Sieťové komponenty pre priemyselnú 

bezdrôtovú LAN – IWLAN,  IWLAN duálny 
prístupový bod, IWLAN Ethernet klient 
modul 

Prihlasovateľ : Siemens s.r.o. (Divízia A&D),   Bra-
tislava 
Prednosti exponátu :                  
• Súbor komponentov pre bezdrôtovú LAN sieť vyzna-

čujúcich sa robustnosťou, spoľahlivosťou a bez-
pečnosťou 

• Produkty poskytujú ochranu proti neautorizovanému 
prístupu  

• Moţnosť pracovať v redundantnom móde 
2. miesto : PROFI GSM, JA-63KRG 

Prihlasovateľ: JABLOTRON Slovakia, s.r.o., Ţili-
na                 
Prednosti exponátu :                  
• Sofistikovaný domový zabezpečovací komunikačný 

systém, ktorý v sebe spája prvky komunikácie, bez-
pečnosti a automatizácie pre jednoduché riešenie bez-
pečného domu   

• Je schopný vyuţívať komunikačnú platformu GPRS v 
GSM sieťach 

• Veľká modularita systému  
3. miesto : Osvetľovací systém TPS772   

(3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC 
SMS KIT) 

Prihlasovateľ : Philips Slovakia s.r.o., Bratislava 
Prednosti exponátu :                
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• v súčasnosti najmodernejšie riešenie umoţňujúce 
viacdimenzionálne riadenie osvetlenia  

• Umoţňuje regulovať svetelný tok svietidla i farbu 
svetla 

• Podstatným spôsobom zvyšuje komfort pri riešení 
osvetľovacích sústav v pracovných a spoločenských 
priestoroch 

 
Konštruktér roka 2005   
Do súťaţe bolo prihlásených 5 prihlášok.  
Najvyššie ocenenie získal doc. Ing. Karol Kluch, PhD. 
za vytvorenie Eliminátora kondenzácie vlhkosti vzduchu 
EKW-10. Do súťaţe ho prihlásil  Výskumný ústav 
jadrovej energetiky, a.s., Trnava 
Prednosti konštrukčného riešenia : 
 univerzálne pouţitie vo všetkých zariadeniach kde sa 
vyţaduje ochrana voči vlhkosti 

 moţnosť napojenia na informačný systém 
 95%-ná úspora elektrickej energie v porovnaní s 
doterajšími riešeniami  

 cenovo efektívne riešenie umoţňujúce návratnosť 
investície do jedného  roka 

 produkt je chránený úţitkovým vzorom 
  

Unikát roka 2005 
Do súťaţe bola prihlásená 1 prihláška na Kompenzátor 
tepelného toku a toto ocenenie aj získala.  
Autori unikátu boli : Ing. Zoltán Haršányi, PhD.,  prof. 
Ing. František Janíček, PhD., doc. Ing. Jaroslav Lelák, 
CSc. prof. Ing. Justin Murín, DrSc. 
Do súťaţe ho prihlásila Slovenská technická univerzita v 
Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky 
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Prednosti unikátu : 
• unikátne riešenie pre kompenzáciu tepelného toku pri 

otepľovacích skúškach veľkých elektroenergetických za-
riadení 

• v podmienkach laboratórií a skúšobní umoţňuje kom-
penzovať tepelný tok medzi napájacími vodičmi a skú-
šaným zariadením a tak zvýšiť presnosť merania 

• vytvára predpoklad pre tvorbu štandardov pre skúšanie 
elektroenergetických zariadení 

• moţnosť monitorovania rozloţenia teploty skúšaného 
zariadenia  

Vyhodnotenie súťaţe „Najúspešnejšia expozícia veľtrhu 
Elo Sys“ 
Ocenenie získali : 
1. miesto : získala firma   OBZOR výrobní druţstvo Zlín 
                  Návrh stánku : Art Interier, s.r.o. Zlín 
2. miesto : získala firma   Slovenské elektrárne, a.s. Bra-  
                  tislava 
                  Návrh  stánku : Progress  Promotion  Bra-                                                                   

tislava, s.r.o. 
3. miesto : získala firma  Legrand Slovensko, s.r.o. Bra-

tislava  
 Návrh stánku : Progress  Promotion  Bra                                                                   
tislava, s.r.o. 

Trenčianske noviny 17.10.2005  
Pomocná evidencia 524/1/05 

  
Trenčín pokračoval v plánoch vybudovať priemyselný park 

v západnej časti mesta, na Zámostí. Mesto Trenčín totiţ 
poţiadalo Európsky fond regionálneho rozvoja prostred-
níctvom agentúry SARIO o finančnú pomoc na budovanie 
infraštruktúry v objeme 217,5 miliónov Sk. Výstavba prístu-
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pových ciest, prípojok a inţinierskych sietí by mala byť 
dokončená v roku 2007. Projekt je vyčíslený pribliţne na viac 
ako 290 miliónov Sk. Finančná pomoc sa poskytuje na 
princípe spolufinancovania. Podľa grantovej schémy 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu 
budovania a rekonštrukcie infraštruktúry sa okrem finančnej 
pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa na 
výstavbe podieľa štátny rozpočet čiastkou 74 miliónov Sk a 15 
miliónov Sk poskytne Mesto Trenčín z vlastných zdrojov. 
Územie parku zaberá plochu 115 ha. Na výstavbu v 
lokalite priemyselného parku je uţ uzavretá zmluva 
s americkým koncernom Johnson Controls, ktorý  sa zaviazal 
preinvestovať v rámci priemyselného parku 800 mil. Sk, 
s cieľom vytvoriť 600 kvalifikovaných pracovných miest pre 
vlastné vývojové centrum pre strednú a východnú Európu. 

V súčasnosti uţ koncern 
v Trenčíne pôsobí v prena-
jatých priestoroch a jeho 
presun do priemyselného 
parku sa predpokladá v ro-
ku 2007. Priemyselný park 
má zaistiť dostatok pra-
covných moţností pre 
vzdelanú pracovnú silu 
v priemysle a sluţbách. 
Trenčiansky primátor Ing. 
Branislav Celler intenzívne 
rokuje s viacerými zahra-
ničnými spoločnosťami a 
predpokladá, ţe práve 
americký koncern Johnson 
Controls pritiahne ďalších 
investorov, zameraných na 



 301 

výskum a vývoj.  
Info Trenčín 20.10.2005  
Pomocná evidencia 530/1/05 
 
Na riešenie vzniku Priemyselného parku – Bratislavská 

ulica Mesto Trenčín zaloţilo spoločnosť „Trenčín Invest 
s.r.o.“ Táto spoločnosť mala za úlohu vykupovať pozemky za 
účelom prípravy územia pre výstavbu Priemyselného parku 
Trenčín – Bratislavská ulica. Mesto Trenčín sa zároveň 
zmluvne zaviazalo, ţe keď spoločnosť „Trenčín Invest s.r.o.“ 
nadobudne minimálne 50 ha pozemkov v budúcom priemy-
selnom parku, ktorý má celkovú rozlohu 115 ha, odpredá 
obchodné podiely v „Trenčín Invest s.r.o.“ spoločnosti „J&T 
Global“, aby pokračovala v budovaní priemyselného parku. 
Mesto Trenčín začiatkom septembra 2005 poţiadalo Európsky 
fond regionálneho rozvoja prostredníctvom agentúry SARIO 
o finančnú pomoc vo výške 217,5 mil. Sk na vybudovanie 
infraštruktúry priemyselného parku. Finančná pomoc sa 
poskytuje na princípe spolufinancovania. Podľa grantovej 
schémy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania 
a rekonštrukcie infraštruktúry, okrem finančnej pomoci 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa na výstavbe  
bude podieľať aj štátny rozpočet čiastkou pribliţne 74 mil. Sk 
a 15 mil. Sk pouţije Mesto Trenčín z vlastných zdrojov. 
„Najmä pre tento dôvod sme sa so spoločnosťou „J&T 
Global“ dohodli na ukončení zmluvného vzťahu. Vieme si 
celý proces prípravy infraštruktúry parku, ak bude naša 
ţiadosť úspešná, pripraviť vlastnými silami prostredníctvom 
spoločnosti Trenčín Invest, ktorej 100 %-ným vlastníkom je 
Mesto Trenčín,“ povedal primátor Ing. Branislav Celler. Po-
dľa slov štatutára Mesta Trenčín však spolupráca s „J&T 
Global“ môţe pokračovať aj naďalej, ale uţ nie na platforme 
predchádzajúcej zmluvy. V prípade, ţe „J&T Global“ bude 



 302 

mať partnerov so zámerom umiestniť svoje investície v prie-
myselnom parku, Mesto Trenčín bude so spoločnosťou ro-
kovať o moţnostiach odpredaja pozemkov investorovi. Na 
výstavbu v lokalite priemyselného parku je uţ uzavretá zmlu-
va s americkým koncernom „Johnson Controls“, ktorý  sa 
zaviazal preinvestovať v rámci priemyselného parku 800 mil. 
Sk s cieľom vytvoriť 600 kvalifikovaných pracovných miest 
svojho vývojového centra pre strednú a východnú Európu. 
V súčasnosti uţ koncern v Trenčíne pôsobí v prenajatých 
priestoroch. Jeho presun do priemyselného parku sa 
predpokladá v roku 2007. 

Info Trenčín 20.10.2005  
Pomocná evidencia 530/1/05 
 
Trenčiansky hrad patrí k najhodnotnejším historickým 

skvostom 
Slovenska. 

Návštev-
níci sa 

k nemu 
však dos-
tanú len 

pešo. 
Z centra 

mesta po 
Farskej 
a Matú-

šovej ulici 
strmým “stupákom“, z lesoparku Brezina lesnými cestičkami 
zo všetkých svetových strán. Nie raz tento náročný terén 
odradil od návštevy najmä zahraničných turistov, zvyknutých 
na komfortnejší spôsob presunu alebo znemoţnil návštevu 
hradu starším či imobilným záujemcom o históriu. Snaha 
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sprístupniť Trenčiansky hrad všetkým obyvateľom mesta 
Trenčín a Trenčianskeho kraja, ale aj ostatným občanom 
Slovenskej republiky a zahraničným návštevníkom viedla 
Mesto Trenčín k myšlienke vybudovať na hrad a do lesoparku 
Brezina výťah. V súčasnosti je pripravený zámer sprís-
tupnenia, ktorý posudzuje Ministerstvo ţivotného prostredia 
Slovenskej republiky podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na 
ţivotné prostredie. Do 19. októbra sa k nemu môţu vyjadriť aj 
občania mesta na Útvare architektúry a stratégie Mestského 
úradu v Trenčíne, prípadne do konca tohto mesiaca svoje 
písomné stanovisko doručiť na Ministerstvo ţivotného 
prostredia Slovenskej republiky. „V zámere sú spracované dva 
varianty sprístupnenia hradu a lesoparku výťahom,“ hovorí 
vedúca Útvaru architektúry a stratégie Mestského úradu v 
Trenčíne Ing. arch. Adriana Mlynčeková. „S prvým va-

riantom 
vyslovil 

súhlas aj 
Krajský 
pamiat-

kový úrad 
v Tren-

číne, s pri-
rodzenou 
podmien-

kou ar-
cheologic-

kého výskumu v lokalite.“ Trasa výťahu by bola situovaná do 
veľmi strmého územia, výškový rozdiel medzi spodnou 
a hornou časťou predstavuje 73 m. Pri realizácii ktorého-
koľvek variantu by za obeť padli stromy  na ploche, pred-
stavujúcej minimálne 870  a maximálne 1230 m2. Podľa slov 
Ing. arch. Adriany Mlynčekovej pri prvom variante by bolo 
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potrebné odstrániť najviac stromov z átria za mestským 
úradom (bývalé letné kino), ktorý je jedným zo vstupov do 
lesoparku Brezina. Menej stromov by zmizlo z lesoparku, 
pretoţe jeho dĺţka je len 213 m a vedie cez bývalú hradnú 
priekopu, kde rastie menej stromov. Realizácia tohto variantu 
si však vyţiada aj úpravu chodníka a jeho oporných múrov. 
„Druhý variant počíta so zásahom do plochy parčíka za 
súsoším Štúra, Hurbana a Hodţu na Hviezdoslavovej ulici 
a väčším počtom vyrúbaných stromov na dlhšej, tristome-
trovej trase v lesoparku. Ich počet môţeme spresniť aţ po 

vypracovaní projektovej 
dokumentácie, šírka kori-
doru bezpečnostného pás-
ma dráhy však predstavuje 
v oboch prípadoch 4 me-
tre,“ hovorí Ing. arch. 
Adriana Mlynčeková. Na-
vrhovaná trasa výťahu ve-
die v prvom variante od 
spomínaného átria popri 
hradobnom múre mest-
ského opevnenia aţ do 
Čerešňového sadu. Druhý 
variant s dolnou stanicou 
v parčíku za súsoším Štúra, 
Hurbana a Hodţu má trasu 
navrhnutú vo väčšej vzdia-

lenosti od hradobného múru a je ukončený vrchnou stanicou 
pri Mlynskej bašte, kde sa plánuje vybudovať v budúcnosti 
druhý vstup do hradu. „Dôleţité bude zachrániť archeologické 
nálezy hovoriace o spôsobe ţivota na hradnom brale,“ kon-
štatuje architektka. Negatívne reakcie niektorých obyvateľov 
počas výstavby, spôsobené zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou, 

tu niekde pri opevnení hradu by mal končiť výťah od átria z centra 
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nebezpečenstvom úrazov či výrubom stromov budú podľa 
tvorcov zámeru čiastočne eliminované technickými opa-
treniami počas výstavby. Po jej ukončení bude výťah pozi-
tívnym stimulom na návštevu lesoparku a relax v príjemnom 
prírodnom prostredí, navyše výťah umoţní pobyt v lesoparku 
aj telesne postihnutým a starším ľuďom, pre ktorých súčasný 
prístup predstavuje ťaţko prekonateľnú bariéru. Ing. arch. 
Adriana Mlynčeková sa pri porovnávaní oboch variantov 
prikláňa ku kratšej trase: „V prospech prvého variantu hovorí 
menší záber lesného pôdneho fondu, menší rozsah výrubu 
drevín, niţšie investičné náklady i menej rozsiahly zásah do 

archeologickej 
lokality.“ 

 Členovia rie-
šiteľského ko-
lektívu záme-
ru navštívili 
počas jeho vy-

pracovávania 
aj rakúske 
mesto Gus-
sing, kde po-
dobný výťah 

smeruje 
k miestnemu hradu a sú presvedčení, ţe prvý variant neov-
plyvní negatívne ţivotné prostredie, naopak, bude prínosom 
pre všetkých obyvateľov i návštevníkov Trenčína. Ak Mini-
sterstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky v zisťova-
com konaní rozhodne, ţe predpokladaný negatívny vplyv na 
ţivotné prostredie je málo významný či ţiadny, Mesto Trenčín 
prikročí k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre územné 
konanie na sprístupnenie hradu a lesoparku Brezina výťahom.  

Info Trenčín 20.10.2005  
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Pomocná evidencia  492/1/05, 530/1/05 
 
V aktuálnom štvrťročnom hodnotení slovenských regiónov 

ocenil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Ineko aj 
Trenčín. V rebríčku Heso-Regióny trenčianska samospráva 
bodovala dokonca aţ dvakrát, keď získala tretie a deviate 
miesto. Za opatrenia prijaté v druhom štvrťroku udelila 
odborná komisia kladný rating desiatim a záporný trom 
slovenským samosprávam. Najviac bodov (+165) získala obec 
Klenovec (Rimavská sobota), ktorá bezplatne prenajala 
miestnym Rómom pôdu a poskytla im aj zemiaky na sadenie, 
pričom tým chce zabrániť opakujúcim sa krádeţiam. 
Hodnotitelia ocenili, ţe opatrenie prehlbuje u Rómov 
pracovné návyky a buduje ich vzťah k vlastnému majetku 
(budúca úroda). Tretím najvyšším ratingom (+113) bola 
odmenená spolupráca Bratislavy, Piešťan a Trenčína v 
turistickom ruchu. Primátori týchto troch miest podpísali na 
roky 2006 a 2007 dohodu o vzájomnej podpore cestovného 
ruchu. Vyuţili svoje navzájom sa dopĺňajúce zdroje – hlavné 
mesto, kúpele, hrad, ako aj blízku vzdialenosť. Cieľom 
dohody je zatraktívnenie ponuky miest pre turistov a 
predĺţenie ich pobytu na Slovensku. Spolupráca bude zahŕňať 
spoločné turistické materiály, výmenu vlastných umelcov a 
prepojenie informačných centier či webových stránok miest. 
Druhýkrát bodoval Trenčín samostatne, keď hodnotitelia 
udelili deviaty najlepší rating (+65) návrhu kupónového 
systému pre financovanie kultúry a športu v meste. Na základe 
schváleného strategického plánu vedenie Trenčína navrhuje 
zaviesť tzv. kupónovú metódu financovania kultúry a športu. 
Kým 65 % financií na tieto odvetvia by rozdeľovalo 
doterajším grantovým systémom, 35 % by išlo na kupóny, 
ktoré by si obyvatelia vyzdvihli a platili by nimi v sieti 
kultúrnych a športových podujatí. Hodnota poukáţok na 
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jedného obyvateľa by bola asi 300 korún a administratívne 
náklady na tento systém by predstavovali 250-tisíc korún 
ročne. Väčšina členov komisie súhlasila s iniciatívou 
ponechať časť rozhodovania o mestských prostriedkoch 
občanom, čo podľa nich zlepší väzbu medzi dopytom ľudí a 
ponukou organizátorov športových a kultúrnych podujatí. 
Navyše o väčšine financií stále rozhodujú grantové komisie, 
čiţe peniaze by sa mali potenciálne ujsť aj menšinovým 
ţánrom. Najväčšia kritika opatrenia padla na jeho 
administratívnu náročnosť. O zavedení takéhoto kupónového 
systému bude rozhodovať októbrové mestské zastupiteľstvo. 

Trenčianske noviny 19.09.2005 
Pomocná evidencia 473/2/05 

 
V podvečer dňa 26. októbra 2005 pozvalo vedenie 

Slovenskej sporiteľne v Trenčíne významné osobnosti mesta, 
obchodných partnerov na otvorenie a prehliadku svojich 

rekonštruovaných 
priestorov v budove 
Slovenskej spori-
teľne na Mierovom 
námestí v Trenčíne. 
V prízemí budovy 
hostí privítal riadi-
teľ Mestskej po-
bočky v Trenčíne 
Ing. Boris Mísař. 
Vo svojom prího-
vore ďalej zhodno-

til rekonštrukčné práce na budove, ktoré si vynútil technický 
stav budovy, ktorá bola uţívaná takmer 70 rokov a potom 
prispôsobiť priestor pre získanie nových klientov ako zlepšiť 
pracovné prostredie vlastným pracovníkom. Jediným cieľom 

zľava Ing. Gabriel Szekeres, Ing. Boris Misař a Mgr. Mário Tunega 
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bolo zvýšiť komfort a rýchlosť obsluhy pre klientov. Táto 
náročná prestavba objektu sa presadila i preto, ţe kaţdý druhý 
obyvateľ Trenčína je klientom sporiteľne, ktorí majú v nej 
uloţené 1,5 miliardy Sk. Práce, ktoré trvali bezmála trištvrte 
roka si vyţiadali náklady v rozsahu 40 miliónov Sk. Vedúci 
pobočky Slovenskej sporiteľne Mgr. Mário Tunega priblíţil 
hosťom históriu tejto budovy, ktorá sa začala písať 21. februára 
1936. Hostia si mali moţnosť pozrieť zrekonštruované pries-
tory a zalistovať v účtovnej evidencii, starej dokumentácii stav-
by a fotografie objektu, ktorý musel byť asanovaný, aby na 
jeho miesto mohol byť postavený nový objekt. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 27. októbra 2005 sa otvorili na tri dni brány 

trenčianskeho výstaviska na troch špecializovaných podujatí  - 
6. ročníka výstavy o kultúre bývania Stavba – Dom – 

Nábytok, 11. ročníka výs-
tavy skla, svetelnej tech-
niky, keramiky a biţutérie 
Glass Salón a 3. ročníka 
výstavy záhradkárskych 
potrieb Záhradkár na 
jeseň. V siedmich paviló-
noch sa na celkovej ploche 
2 790 m2 predstavilo  78 
vystavovateľov, ktorí vo 
svojich expozíciách pre-
zentovali pestrý sortiment 
stavebného materiálu, ná-
bytku, bytových doplnkov, 
výrobkov zo skla, kera-
miky a potrieb pre zá-
hradkárov. Odbornú úro-víťaz súťaţe Stavba roka 2004  
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veň výstavy Stavba – Dom – Nábytok garantovalo Mini-
sterstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
a spolupráca odborných garantov - Spolku architektov Slo-
venska, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorá v prvý 
deň výstavy pripravila konferenciu s názvom „Mestský parter 
a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov“. V 
rámci konferencie odzneli prednášky venované témam: 
„Námestie a jeho parter, význam, potenciály a inovatívne 
formy“, „Vzťah celku a jeho detailu v parteri objektov“, 
„Nielen výklad je oknom do kaţdej predajne“,  „Obchodné 
jednotky – odraz ţivota spoločnosti“, „Nábytok a jeho 
optimálne pouţitie 
v mestskom par-
teri“ a „Činitele 
ovplyvňujúce ar-
chitektúru mest-
ského parteru“. 
Denne si návštev-
níci mohli pozrieť 
prezentáciu 11. 
ročníka najprestíţ-
nejšej súťaţe v od-
vetví architektúry 
a stavebníctva rea-
lizovaných stavieb na Slovensku a to Stavba roka 2005, pre-
zentáciu výsledkov súťaţe o Cenu Slovenskej komory 
architektov CE∙ZA∙AR 2002-2004, ukáţky ocenených prác 
študentov architektúry a fotodokumentáciu súťaţe Najkrajšia 
vegetačná úprava v meste Trenčín. V expozícii Spolku 
architektov Slovenska poskytovali návštevníkom cenné rady 
odborníci z oblasti architektúry. K dispozícii bola tieţ pre-
zentácia Územného plánu sídelného útvaru Trenčín a územno 

čitatelia Info Trenčín dali svoj hlas Hotelu pod hradom 
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– plánovacích dokumentácií a podkladov. Na slávnostnom 
otvorení výstavy boli vyhlásené výsledky súťaţe Stavba roka 
o najlepšiu stavbu skolaudovanú v roku 2004 v meste Trenčín. 
Do 8. ročníka tejto súťaţe vyhlásenej mestom Trenčín bolo 
tento rok prihlásených celkom 13 stavebných diel skolau-
dovaných v roku 2004. Všetky prihlásené diela posúdila 
odborná komisia a výsledky súťaţe vyhlásila vedúca Útvaru 
architektúry a stratégie mesta Trenčín Ing. arch. Adriana 
Mlynčeková na slávnostnom otvorení výstavy Stavba – Dom 
– Nábytok dňa 27. októbra 2005. Ocenenými stavebnými die-
lami boli: 
1. miesto : Ing. V. Jurga, P. Bogner - nadstavba objektu na 

Palackého ulica; 
2. miesto : Národná banka Slovenska - budova expozitúry 

Národnej banky Slovenska v Trenčíne na 
Soblahovskej ulici; 

3. miesto : CC Trade, s.r.o. - Peugeot, predaj a servis auto-
mobilov na Bratislavskej ul. 

 
Čestné ocenenie odborná komisia udelila : 

 M. Nemcovej za rekonštrukciu penziónu na Kubranskej 
ul. Garanciu nad výstavou Glass Salón prevzali Slovenská 
sklárska spoločnosť, Slovenská silikátová spoločnosť a Zväz 
sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky. Pod patronátom 
Slovenskej sklárskej spoločnosti sa počas druhého dňa tejto 
výstavy sa konalo pokračovanie cyklu „Besedy o skle pod 
Trenčianskym hradom“ na tému „Sklenený prechod. Fenomén 
stále aktuálny.“ V ten istý deň sa uskutočnilo aj zasadnutie 
predstavenstva Slovenskej sklárskej spoločnosti. Návštev-
níkov zaujali ukáţky výroby fúkaných sklenených figúrok.  

Uţ tretíkrát sa súbeţne s výstavami Stavba – Dom – 
Nábytok a Glass Salón uskutočnila aj špecializovaná výstava 
potrieb pre záhradkárov Záhradkár na jeseň. V expozíciách 
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vystavovateľov záhradkári našli okrasné kvety, ovocné a 
okrasné dreviny, záhradné krby, materiály na záhradné 
chodníky a náradie pre záhradkárov a domácich kutilov. 

Vlastné poznámky 
 
Práce na výstavbe verejného WC na Sládkovičovej ul., 

ktorým predchádzala riadna projektová a legislatívna príprava, 
boli zastavené po odkrytí archeologických nálezov časti 
barbakanu a fragmentov  zásobovacích chodieb. Mesto 
Trenčín ihneď zahájilo rokovania s Krajským pamiatkovým 
úradom v Trenčíne, ako príslušným orgánom pamiatkovej 
starostlivosti, začali sa doplňujúce práce na archeologických 
výskumoch, geodetickom zameraní a následne aj na 
vypracovaní novej architektonickej štúdie. Je len samozrejmé, 
ţe všetky kroky boli v rozpracovanosti konzultované s orgán-

mi pa-
miatko-

vej sta-
rostlivos-

ti. Mesto 
Tren-

čín má 
veľký 

záujem 
prezen-

tovať náj-
dené 
frag-

menty, či 
uţ barba-kanu alebo chodieb verejnosti. Výsledkom je nová 
vypra-covaná architektonická štúdia, ktorá vo vzájomnej 
symbióze splní pôvodne zamýšľanú funkciu verejného WC (o 
potrebe ktorej niet vo vzťahu k turistickému ruchu a pochýb) 
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a navyše ukáţe na vysokej estetickej úrovni časť našej 
histórie. Prepracovaná architektonická štúdia zachováva 
pôvodne navrhovanú funkciu verejného WC a je doplnkovou 
k funkcii prezentačnej. Poradie dôleţitosti sa teda mení, 
minimálne vizuálne ustupuje funkcia WC a do popredia 
vstupujú nájdené fragmenty barbakanu. Sú tvorené dostatočne 
dimenzovaným foyer s presklenenou stenou a s ďalšou 
deliacou stenou slúţiacou na samotnú prezentáciu (fotografie, 
texty, historický výklad). Veľkým kladom novej štúdie je 
presklenená časť strechy a fasády, ktorá ukáţe nálezy  
všetkým bez ohľadu na vstup do podzemia. Celá kompozícia 
bude doplnená zeleňou a vytvorí tak harmonický a estetický 
celok. Kaţdá výstavba dočasne ovplyvní aj najbliţšie okolie. 
Inak tomu nie je ani pri výstavbe prezentácie barbakanu 
a verejného WC. V záujme dobrého a estetického výsledku je 
teda  potrebná aj dávka trpezlivosti, ktorú musíme mať všetci 
spoločne, a vidieť pre-dovšetkým výsledok slúţiaci všetkým 
občanom a návštev-níkom mesta. Na základe vyššie 
uvedeného a platných le-gislatívnych noriem Mesto Trenčín 
poţiadalo o zmenu stavby a po novej architektonickej štúdii 
v súčasnosti zadalo vypra-covať vykonávací projekt, na 
základe ktorého bude zrejmé, či je mesto povinné vyhlásiť 
novú verejnú súťaţ na dodávateľa, alebo bude pokračovať 
v spolupráci s doterajším. Predpo-kladaný termín ukončenia 
stavebných prác a sprístupnenie WC a fragmentov barbakanu 
verejnosti je tak posunuté na koniec 1. štvrťroku 2006. 

Info Trenčín 06.10.2005 
Pomocná evidencia 515/1/05 
 
Uţ niekoľko rokov je problémom najväčšieho 

trenčianskeho sídliska – sídliska Juh nedostatočná sídlisková 
vybavenosť. Obchodné centrum Juţanka bolo vybudované  v 
70-tych aţ 80-tych rokoch minulého storočia v rámci výstavby 
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trenčianskeho sídliska Juh 1. Doteraz bolo vyuţívané pre 
beţnú obchodnú a občiansku vybavenosť. Jestvujúce pre-
vádzky obsahovali predajne potravín, mäsa - údenín, drogérie, 

textilu, fitness, 
pohostinstvo, 

snack-bar, 
výrobu neal-

koholických 
nápojov, pre-
daj sudových 
nápojov, pe-
káreň. Ich  sú-
časťou  bola 
pošta,  verejná  
kniţnica (či-
táreň), stáv-
ková kance-
lária, oprava 
obuvi. Časť 

priestorov 
však v posled-
nej dobe zničil 
poţiar a ne-
boli vyuţívané 
vôbec. Rieše-
nie tohto pro-
blému bolo 

doteraz vyslovene provizórne, riešené výstavbou nízkopo-
dlaţných objektov dočasného charakteru situovaných zväčša 
pozdĺţ ulice generála Svobodu a na parkovisku pred ob-
chodným centrom Juţanka. Toto riešenie len čiastočne na-
hrádzalo nedostatok obchodných prevádzok a sluţieb pre 
potreby obyvateľov sídliska. Boli zaznamenané  i pokusy  o 
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prestavbu obchodného centra  Juţanka, z ktorých najreálnejší 
však skončil zhru-
ba pred dvomi rok-
mi neúspešným  
odpredajom objek-
tu. Zásadnú pres-
tavbu vzhľadom na 
uţ podpísanú zmlu-
vu s mestom Tren-
čín sa rozhodlo 
realizovať konzor-
cium South cen-
trum s.r.o., ktoré 

začalo s rekonštrukciou Juţanky na nové  moderné  obchodno-
zábavné centrum. S výstavbou sa začalo v júli 2005 po vydaní 
príslušných súhlasov orgánov štátnej správy. Ako sa ďalej 
pokračuje na rekonštrukcii predmetného objektu bolo zvolané 
na deň 25. októbra 2005 kontrolný deň, ktorého sa zúčastnili 
poslanec uvoľnený pre výkon funkcie Branislav Zubričaňák 
mesta Trenčín, vedúci odboru ţivotného prostredia Ing. Ladi-
slav Petrtýl, poslankyňa Oľga Löbbová a novinári. Zmenami 
vnútorných deliacich priečok sa v objekte prebudujú prevádz-
ky podľa nových poţiadaviek. O priebehu prác informovali 
priamo na stavenisku majiteľ firmy South Business Peter 
Leitman a konateľ firmy NVK Trade Ing. Roman Vaňo. 
Z informácií sa prítomní dozvedeli niekoľko zaujímavostí, ţe 
nový obchodný dom : 
 obloţnosť plochy sa zväčšil o jednu tretinu; 
 predpokladané náklady jeho rekonštrukcie sú rozpočtované 

na 150 miliónov Sk, teda o 80 miliónov Sk viac ako sa 
kupujúci zaviazal; 

v týchto priestoroch bude hlavný vchod a vstupná hala 
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 zvýšené náklady na rekonštrukciu idú na vrub zvyšovania 
cien materiálov a pouţitie moderných technických zaria-
dení v novej budove. 

V nových priestoroch sa vybudujú obchodné jednotky a 
priestory pre sluţby, zdravotníctvo, relaxáciu a športové 
vyţitie obyvateľov. Objekt je riešený bezbariérovo a spojenie 
medzi podlaţiami je výťahom. Súčasťou výstavby je 
i spevnenie plôch a vybudovanie parkovísk pozdĺţ celého 
obchodného domu, ktoré budú  doplnené mnoţstvom 
sadových úprav a zelene, lavičiek i miest na posedenie celej 
rodiny. Celkovo sa vybuduje aţ 300 parkovacích miest, medzi 
ktorými budú i miesta určené pre vozidlá osôb s obmedzenou 
pohyblivosťou. Z centra bude zachovaný prístup do existu-
júceho podzemné-
ho krytu Civilnej 
obrany, ktorého 
priestory sa v 
súčasnosti vyuţí-
vajú na komerčné 
účely. Moderné 
obchodno-zábavné 
centrum bude mať 
i moderné nadča-
sové prvky pres-
klenené átrium, viditeľne reflexne farby strešne krytiny 
titanzinkove farby. Komplex obchodno-zábavného centra 
Juţanka ponúkanými sluţieb bude slúţiť pre obyvateľov mes-
ta Trenčín a širšieho okolia, tak aby obyvatelia nemuseli za 
sluţbami do centra mesta a zároveň si našli miesto celé ro-
diny na trávenie voľného času.  

Vlastné poznámky  
Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05 

v týchto priestoroch bude obchodná jednotka Billa 
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V treťom júlovom týţdni 2005 sa začala výstavba kru-
hového objazdu 
v kriţovatke Sobla-
hovskej ulici, Le-
gionárskej ulici 
a Ulici Dolný Šia-
nec. Hlavným do-
dávateľom prác bo-
li Cesty Nitra, a.s., 
Nitra, stredisko 
Trenčín. Trenčian-
ska vodohospodár-
ska spoločnosť a.s., 

Divízia Trenčín ako jeden zo subdodávateľov stavby vykonala 
niekoľko podstatných opráv a rekonštrukcií na vodovodných 
potrubiach a armatúrach, ktoré sa nachádzajú v uvedenej 
lokalite. Vodovodné potrubie, ktoré prechádzalo popod pô-
vodnú kriţovatku bolo zrušené a nové potrubie priemeru 250 
mm v celkovej dĺţke 120 metrov preloţené do trávnika pozdĺţ 
Soblahovskej ulice. Pracovníci Trenčianskej vodárenskej spo-
ločnosti osadili nové trasové uzávery, vymenili a ešte vymenia 
niekoľko vodovodných prípojok na Legionárskej ulici. Ukon-
čenie výstavby kruhového objazdu je plánované na polovicu 
novembra 2005. 

Info Trenčín 20.10.2005 
Pomocná evidencia 530/1/05 
 
Ak zapojenie Trenčína na ţelezničnú dopravu v poslednej 

tretine 19. storočia znamenalo hlboký zásah do pohybu ľudí a 
tovarov, rovnako významné miesto zaujme v ţivote Trenčína 
pripravovaná modernizácia ţelezničnej trate. Ak sa má stať 
Slovensko a v jeho rámci aj Trenčín plnohodnotnou súčasťou 
európskeho dopravného systému, bez modernizácie jej súčas-

kruhový objazd v októbri 2005 uţ dostával svoje základné obrysy 
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ného stavu to nie je moţné. Modernizáciou trate a výstavbou 
nového ţelezničného mosta nad riekou Váh dôjde k význam-
ným rozvojovým impulzom v meste Trenčín :  
� príde k razantnému zlepšeniu automobilovej dopravy viaza-

nej na cestný most cez Váh.  
� zníţi sa zaťaţenie okolia hlukom z prejazdu vlakov cez 

most nad rieku Váh.  
� výstavbou nového mostu sa vytvoria predpoklady na 

splavnenie Váhu.  
� modernizáciou tejto trate dôjde k prestavbe úrovňových 

kriţovaní s cestnými komunikáciami na mimoúrovňové vo 
forme podchodov pre chodcov a cyklistov a automobilo-
vých nadjazdov a podjazdov.  

� výrazne sa zlepšia podmienky pre cestujúcich zo Sihote 
vybudovaním podzemného spojenia so ţelezničnou sta-
nicou.  

� výstavbou nového ţelezničného mosta cez Váh bude moţné 
zapojenie starého ţelezničného mosta do dopravného 
organizmu mesta a jeho obchodno-spoločenského vyuţitia.  

� zlepší sa kvalita a atraktívnosť centrálnej zóny mesta.  
� bude moţné zachovať a rozvinúť zelené plochy ekotopu 

Váhu, priniesť im vyššiu kvalitu a bezpečnosť pre oddych a 
šport obyvateľov. 

� zmena trasy ţeleznice je jedinečná príleţitosť ako odstrániť 
bariéru terajšej ţelezničnej trate v centre mesta, čím sa vyt-
vorí predpoklad pre rozdelenie významného cestného kori-
doru do dvoch ulíc a výrazne sa zlepší kontakt centra mesta 
s nábreţím Váhu.  
Vlastné poznámky 
 

          Rýchle a definitívne riešenie ďalšieho spôsobu prevádz-
kovania objektu kultúrnej vybavenosti kina Hviezda bolo 
v popredí záujmu Mesta Trenčín. Objekt bývalého Katolíc-
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keho kultúrneho domu bol dokončený a odovzdaný do pre-
vádzky v roku 1939. Stavebné povolenie i  kolaudačné roz-
hodnutie boli vydané na Katolícku charitu so sídlom v Bra-
tislave. V roku 1945 na základe dekrétu prezidenta Česko-
slovenskej republiky bolo kino znárodnené. V súčasnosti patrí 
do majetku Mesta Trenčín. Trenčianskej verejnosti je známe 
pod názvom Kino Hviezda. Priestory Hviezdy sú napriek 
havarijnému stavu budovy a jej vybavenia vyuţívané na spo-
radické poriadanie koncertov, zábavných programov, predo-
všetkým však na činnosť záujmových zoskupení a súborov, 
medzi ktoré patria Mestský dychový orchester, Komorný 
orchester mesta Trenčín, folklórne súbory Druţba, Kornička 
a Seniorklub Druţba, Trenčiansky spevácky zbor, hudobné 
formácie Aurelius Quintet a Trio project, tanečné skupiny 
Korzo, Aura, Maryland, Tap Dance Quartet, Goonies, divadlá 
Kolomaţ, Trenčianske hradné divadlo, Divadlo Normálka. 
Spolu je to viac ako 300 uţívateľov – aktívnych členov 
zoskupení, patriacich k najlepším v Trenčíne i na Slovensku. 
Hoci budova prešla v rokoch 1967 – 1975 niekoľkými čias-
točnými interiérovými úpravami, a v rokoch 1993 – 1996 bola 
rekonštruovaná a modernizovaná kotolňa a čiastočne aj roz-
vody kúrenia, jej celkový stav je nevyhovujúci z hľadiska 
bezpečnostného, hygienického, funkčného, estetického i tech-
nického. Budova kina Hviezda v Trenčíne patrí k vydareným 
architektonickým dielam funkcionalizmu. Vzhľadom na 
špecifiká kina Hviezdy, ako napríklad výborné akustické 
parametre veľkej sály, či optimálnu veľkosť priestorov na 
rôzne vyuţitie, Mesto Trenčín budovu zrekonštruuje. Záujem 
o poskytovanie  priestorov je stále vysoký, jedine súčasný stav 
kina Hviezdy nedovoľuje akceptovať väčšinu poţiadaviek na 
jej vyuţitie. Jej vyuţitie  po rekonštrukcii bude zamerané na 
kultúrne, kongresové, konferenčné a spoločenské účely. S 
projektom pod názvom „Vypracovanie projektovej dokumen-
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tácie pre prestavbu kina Hviezda na viacúčelový kultúrno-
spoločenský dom“ sa Mesto Trenčín zapojilo do Grantovej 
schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych 
projektov. Schému vyhlásilo Ministerstvo výstavby a regio-
nálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Agen-
túry na podporu regionálneho rozvoja. Granty sa môţu pos-
kytovať len na neinvestičné opatrenia, ktorých bezprostredný 
cieľ nie je komerčný a je prísne neziskový. Dotácia pre 
jednotlivé projekty, ktoré sa môţu financovať na základe tohto 
programu, nesmie presiahnuť čiastku 100 000 eur. Finan-
covanie do výšky 95% celkových oprávnených nákladov na 
projekt (75% z fondov Phare a 20% zo štátneho rozpočtu) sa 
môţe zabezpečiť na základe Grantovej schémy na podporu 
prípravy miestnych a regionálnych projektov, ak ţiadateľ 
zdôvodní poţiadavku na celkové čerpanie z týchto fondov 
tým, ţe preukáţe dôleţitosť vykonania navrhovaného pro-
jektu. Rozdiel musí ţiadateľ alebo spoločník vyfinancovať 
z vlastných zdrojov, alebo z iných zdrojov ako je rozpočet 
Európskeho spoločenstva. Ţiadosť o grant Mesto Trenčín 
podalo 25. augusta 2005 a v týchto dňoch ju agentúra prijala. 

Vlastné poznámky 
 
Od budúceho roka 2006 sa začne meniť vzhľad budovy reš-

taurácie Kotva oproti 
Zimnému štadiónu na 
polyfunkčný objekt s ko-
merčnou vybavenosťou, 
obchodnými prevádzkar-
ňami, nočným barom, 
herňou bowlingu, ubyto-
vacím zariadením so 
štandardným zázemím a 
parkovacími boxami. 
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Spoločnosť Magnus Center, ktorá objekt bývalej reštaurácie 
Kotva získala od jej posledného majiteľa Jednoty Trenčín, 
začne najskôr na jar s prestavbou. Plánovaný začiatok 
výstavby ovplyvnila petícia občanov susediacich domov, ktorí 
s prestavbou objektu nesúhlasili. Aţ po vydaní súhlasného 
vyjadrenia k umiestneniu stavby zmenil primátor mesta Ing. 
Branislav Celler stanovisko mestských odborných útvarov. 
Občania poukazovali na nesúlad zámerov spoločnosti s 
vyuţívaním zrekonštruovanej budovy s územným plánom 
mesta. „Táto oblasť mesta je v územnom pláne definovaná 
ako zóna pre nešpecifikovanú komerčnú vybavenosť. Funkcie 
budovy, ktoré má investor v pláne a jeho podnikateľské zá-
mery sú v absolútnom súlade s územným plánom,“ vysvetlila 
architektka mesta Ing. arch. Adriana Mlynčeková. „Spoloč-
nosť doplnila k ţiadosti poţiadavky, ktoré sme im stanovili, 
preto sme dospeli k názoru, ţe vydáme nové záväzné 
stanovisko. Je uţ jediným, ktoré investorovi chýba. Na zákla-
de tohto nášho stanoviska vydá stavebný úrad územné roz-
hodnutie.“ Postup potvrdila pracovníčka Spoločného staveb-
ného úradu v Trenčíne Marta Vániková, ktorá skonštatovala, 
ţe investor doloţil všetky potrebné stanoviská odborných 
orgánov a ich vyjadrenia sú súhlasné. Po získaní kladného 
stanoviska mesta Trenčín začne sa územné konanie. Pri 
rekonštrukcii budovy plánuje investor vyriešiť problém kana-
lizácie a jej správneho napojenia na sieť verejnej kanalizácie, 
ako i rekonštruovať elektrickú sieť. 

Trenčianske noviny 31.10.2005  
Pomocná evidencia 549/2/05 
 
Súkromný investor sa rozhodol vybudovať v Trenčíne Zlatú 

uličku a súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia objektu 
synagógy. Konateľ spoločnosti Herbaria Peter Hodál oznámil, 
ţe firma získala budovu do prenájmu od ţidovskej obce na 20 
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rokov za symbolickú 1,- Sk ročne. Zlatá ulička bude mať za 
cieľ spojovať tri dominanty centra mesta – mestskú veţu, pia-
ristický kostol a synagógu. Ak všetko dobre pôjde, Trenčania 
aj turisti by sa mohli prechádzať uličkou uţ v roku 2006. Nová 

turistická atrakcia mesta Tren-
čín vznikne v nevyuţívaných 
priestoroch dvora a pasáţe pri-
ľahlých budov medzi spomína-
nými dominantami. Vchod bude 
pri synagóge, vedľa piaristic-
kého kostola v pasáţi na Miero-
vom námestí č. 5 a pri mestskej 
veţi. V uličke vzniknú obcho-
díky, v ktorých by sa mali pre-
dávať umelecké diela. Toľko 
zámer. V ţiadnom prípade tam 
nebudú obchody s predajom te-
levízorov a inej podobnej tech-

niky. Prestavba sa bude realizovať pod drobnohľadom pa-
miatkárov a mesta. Okrem rekonštrukcie dvora s poloţením 
adekvátnej dlaţby vedľa synagógy bude pristavená aj malá 
budova slúţiaca ako vstup do zlatej uličky. Najviac finan-
čných prostriedkov bude potrebných na rekonštrukciu 
synagógy. V synagóge vznikne priestor, ktorý pracovne bol 
nazvaný Artcentrum. V ideovej dokumentácii sa navrhuje 
umiestniť v objekte na prízemí reštauráciu s kaviarňou a na 
poschodí galériu. Toto všetko si vyţiada novú výstavbu 
inţinierskych sietí, sociálnych zariadení a podlahového 
vykurovania. Priestory synagógy sa budú naďalej vyuţívať na 
výstavy, či koncerty, teda v prospech kultúry. Zámerom inves-
tora ide hlavne o to, aby boli v Trenčíne kultivované a repre-
zentačné priestory. Objekt synagógy, aj napriek tomu, ţe je z 
20. storočia, je neodmysliteľnou súčasťou mesta Trenčín.  
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Trenčianske noviny 7.11.2005  
Pomocná evidencia 572/2/05 
 

Rekonštrukcia kriţovatky 
Soblahovská ulica – Legio-
nárska ulica bola 15. novem-
bra 2005 odovzdaná po troch 
mesiacoch automobilistickej 
verejnosti. Celkové náklady 
tejto investičnej akcie dosiahli 
pribliţne 23 miliónov Sk. Ge-
nerálny dodávateľ – Cesty 
Nitra a.s., stredisko Trenčín ju 
zrealizoval v súlade so zmlu-
vou. Súčasťou stavby bolo aj 
15 nových parkovacích miest 
s pozdĺţnym státím na Le-
gionárskej ulici pred F – 

Marketom a Posádkovou správou budov. V súvislosti s novou 
kruhovou kriţovatkou niektoré zástavky mestskej hromadnej 
dopravy a prímestskej dopravy boli premiestnené. Jej vybudo-
vaním sa cestná doprava stala plynulejšou, odpadla dlhá doba 
čakania na vedľajších cestách a zníţilo sa mnoţstvo vypúšťa-
ných plynov z vozidiel do ovzdušia. Plánovaná zeleň zvýši 
estetickú hodnotu, ale tá bude vysadená aţ na jar, pretoţe by 
nebolo múdre ju sadiť teraz na zimu.  

Info Trenčín 24.11.2005  
Pomocná evidencia 592/1/05 
 
Medzi novšie podujatia patrí na trenčianskom výstavisku 

výstava kameňopriemyslu a geológie pod názvom Kamenár., 
ktorého štvrtý ročník sa konal v dňoch 16. – 18. novembra 
2005. Vo všetkých ročníkoch výstavy bol jedným z odborným 
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garantov Cech kamenárov Slovenska. Podľa predstaviteľa 
cechu Jána Krtíka sa výstava dostala do povedomia 
kamenárov na Slovensku. Ocenil moţnosť stretnutia 
predstaviteľom kamenárskeho remesla v Trenčíne, lebo majú 
tak priestor na prezentáciu noviniek v tomto priemyselnom 
odvetví. Pri tejto príleţitosti pripomenul viacero problémov, 
s ktorým sa v súčasnosti stretávajú. Je predovšetkým 
intenzívny tlak dovozu lacného materiálu najmä z Ázie, ďalej 
nezáujem mladých ľudí o štúdium kamenárskeho remesla. 
Záujem o štúdium v odbore kamenár je nízky. 
Kvalifikovaných remeselníkov - kamenárov je málo, 
potrebovali by sme ich viac. Pritom je to remeslo, ktoré má 
perspektívu a chlapci nemajú problémy s hľadaním si 
zamestnania. Propagovať štúdium v odbore kamenár a 
kameňosochár si kládla za cieľ novinka výstavy – súťaţ 
zručnosti študentov stredných odborných škôl, do ktorej sa 
prihlásilo šesť študentov. Súťaţili ţiaci Stredného odborného 
učilišťa stavebného z Levíc a partnerské kamenárske školy z 
Čiech. Prvé tri miesta obsadili hostia z Čiech – zo Stredného 
odborného učilišťa vo Světlej nad Sázavou a Stredná 
priemyselná škola kamenická v Hořoviciach. Okrem 
prezentácie nových výrobkov získali kamenári informácie aj o 
novinkách v oblasti spracovania materiálov prednášané na 
niektorom z odborných seminárov. Najväčší záujem bol o 
prednášku Františka Kozmu z Stredného odborného učilišťa 
stavebného z Levíc na tému Skúsenosti s výrobou terazzových 
výrobkov. Na výstave vystavovalo 40 firiem, nielen zo 
Slovenska, ale i Čiech, Poľska a Talianska, ktoré ponúkali 
bohatý sortiment dekoračného a stavebného materiálu, strojov 
a zariadení na jeho spracovanie, kamenárskych výrobkov, 
pomníkov a pietnych doplnkov. 

Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 595/1/05 
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Celý vozový park Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 

chce v priebehu 5 aţ 7 rokov obnoviť Slovenská investičná a 
realitná spoločnosť, a. s., ktorá získala 49 % podiel v podniku. 
Podľa Vladimíra Podoliaka zo Slovenskej investičnej a rea-
litnej spoločnosti,  a. s. to znamená výmenu pribliţne 430 au-
tobusov, ktoré jazdia v mestskej, prímestskej a diaľkovej do-
prave. „Zaviazali sme sa, ţe obnovíme komplet celý vozový 
park do niekoľkých rokov“. Ďalej konštatoval, ţe priemerný 
vek autobusov v podniku Slovenskej autobusovej dopravy  
Trenčín je 17,5 roka, ale jazdia aj 25-ročné. Investor by chcel, 
čo najskôr zníţiť priemerný vek na 12 rokov. Obnova vozo-
vého parku bude rozdelená do niekoľkých etáp. Dňa 18. no-
vembra 2005 odovzdali do uţívania prvých 16 autobusov 
Karosa, ktoré budú premávať v prímestskej doprave. Ďalších 
60 nových autobusov by malo pribudnúť počas roka 2006. 
Cena jedného autobusu je pribliţne 5 miliónov Sk. V nových 
autobusoch je viac miest na sedenie aj na státie, sú vybavené 
elektronickými informačnými tabuľami pre lepšiu orientáciu 
cestujúcich. Vo výbave autobusu bude moderný tachograf, 
ktorý zlepší kontrolu práce vodiča. Prvých 16 autobusov na-
sadí podnik Slovenskej autobusovej dopravy v Trenčíne na 
linky s najväčšími dennými kilometrickými výkonmi s ohľa-
dom na mnoţstvo prepravovaných osôb a spoľahlivosť vo-
dičov. K výraznej obnove vozového parku dôjde v krátkom 
čase aj na linkách mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 594/1/05 
 
To, čo je uţ dnes beţné v krajinách západnej Európy, by sa 

malo na Slovensku stať realitou v budúcom desaťročí, aby 
vlaky z Bratislavy do Ţiliny v roku 2012 jazdili rýchlosťou 
160 km/hod. Takto to vyplýva zo zámerov Ţelezníc Sloven-
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skej republiky, ktoré boli zapracované do vládnych priorít pre 
budovanie dopravnej infraštruktúry na roky 2007 aţ 2013.            
Trasa z Bratislavy cez Ţilinu a Košice do Čiernej nad Tisou je 
súčasťou Eurokoridoru 5. Ten je jednou z kľúčových doprav-
ných tepien na Slovensku, ale aj v Európe. Spája šesť krajín – 
Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko a 
Ukrajinu. Meria spolu 2.831 kilometrov, pričom slovenská 
vetva je dlhá 536,2 kilometra. „Odhaduje sa, ţe celková mo-
dernizácia slovenskej časti koridoru 5. si vyţiada dve miliardy 
eur. Keďţe tento odhad má niekoľko rokov a reálne náklady 
budú vyššie,“  konštatovala hovorkyňa spoločnosti Ţeleznice 
Slovenskej republiky Nela Blašková. Vláda dokonca v rokoch 
2007 aţ 2013 predpokladá ţelezničné projekty za viac ako 2,6 
miliardy eur. Podľa investičného plánu Ţelezníc Slovenskej 
republiky sa trať z Bratislavy po Ţilinu zmodernizuje do roku 
2012. O budovaní rýchlotratí na Slovensku sa neuvažuje. Tie 
sú mimoriadne nákladné a vo svete sa stavajú zväčša za 
pomoci súkromného kapitálu. Niekoľko rokov stará analýza 
ich orientačných nákladov tak zostala v archíve ministerstva 
dopravy. 
 

Ţ e l e z n i c e 

Úsek Koridor  Náklady (v mld. Sk) Medzinárodný význam  

Trnava - Piešťany 

 

5,034 5. Eurokoridor 

Piešťany – Nové Mesto nad Váhom Neznáme, pokraču je verejná súťaţ 5. koridor 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov Neznáme, pokraču je verejná súťaţ 5. koridor 

Púchov – Ţilina Neznáme, pokraču je verejná súťaţ 5. koridor 
Zdroj : Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,  
            Ţeleznice Slovenskej republiky 

 
Info Trenčín 24.11.2005  
Pomocná evidencia 592/1/05 
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V zatáčke proti závodu Merina a.s. Trenčín  na Štefánikovej 
ulici vyrástlo od januára do decembra 2005 nové obchodno – 
zábavné centrum MAX, ktoré bolo slávnostne odovzdané do 
uţívania dňa 6. decembra 2005. V súvislosti s otvorením tohto 
nového objektu treba si pripomenúť to, čo bolo v týchto 
miestach predtým. Na pôvodnej ploche sa nachádzal areál 
Slovliku a.s., ktorý Trenčania poznali pod menom 
„Borovičková“, na ktorom boli umiestnené nepouţívané tech-
nologické zariadenia – oceľové veľkokapacitné nádrţe a roz-
vody na výrobu likérov, vína, pálenice s administratívnou bu-
dovou, garáţami a skladmi. Pre občanov i náhodných turistov, 
či uţ na pešo, alebo autom pohľad na tento priestor nebol 
nejako príjemný. Zmena nastala po výkupe nehnuteľnosti spo-
ločnosťou Slovakia MAX a.s., ktorá začiatkom roka 2004 
predloţila vedeniu Mesta Trenčín svoju predstavu vybudo-
vania nového obchodno-zábavného centra vo forme archi-
tektonickej štúdie. Keďţe podnikateľský zámer v sebe 
zahrňoval vybudovanie obchodných a zábavných priestorov, 
ktorých v tejto časti mesta nie je veľa, bol k zámeru vyjadrený 
súhlas. Tento komplex v sebe zahrňuje : 
1. Obchodno-zábavný komplex – obsahuje supermarket, 

obchodné a zábavné priestory, priestory pre stravovanie 
a rýchle stravovanie, blok multikina;  

2. Parkovací dom so 498 parkovacími miestami; 
3. Administratívna budova – tvorená päťposchodovou 

budovou, v ktorej štyri poschodia sú určené na prenájom 
administratívy a jedno poschodie je parkovacie miesta 
nájomcov; 

Vzhľadom na hustotu prevádzky Štefánikovej ulice bol peší 
prístup z jej druhej strany riešený mimoúrovňovou pešou 
lávkou priamo do hlavného vchodu obchodno-zábavného 
centra. A ešte niekoľko technických údajov : 
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- zastavaný priestor :  125.000 m2 
- zastavaná plocha :    11.500 m2 
- autorský kolektív :  Ing. arch. Pavol Adamec, Ing. arch.  

        Pavol Hrčka, Ing.  arch. Milan Paulík 
Vlastné poznámky 

 
 

         Dejiskom 1. ročníka medzinárodnej výstavy vína, vody a 
destilátov Vinum Laugarício v dňoch 29. aţ 30. novembra 
2005 sa stal areál Výstaviska Trenčín mesto módy. Na cel-
kovej ploche 1.120 m2 sa predstavilo  53 vystavovateľov zo 
Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Talianska. Vo svojich 
expozíciách prezentovali slovenské, české, rakúske, talianske, 
francúzske, moldavské, španielske a maďarské vína. Medzi 
vystavovateľmi nechýbali ani výrobcovia destilátov, mine-
rálnych a stolových vôd, pretoţe k dobrému vínu patrí aj voda. 
Nie však akákoľvek, správne zvolená voda chuť vína podtrhne 
a rozvinie, naopak zle zvolená voda môţe pôţitok z výbor-
ného vína úplne skaziť. Odbornú úroveň výstavy Vinum Lau-
garício zaručovala spolupráca odborných garantov, ktorými 
boli Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku, Asociácia 
somelierov Slovenskej republiky, Európsky vinársky rytiersky 
stav a Zväz hotelov a reštaurácií. Vďaka ich záujmu rozvíjať 
ducha a odbornosť výstavy bol pre návštevníkov pripravený 
kvalitný sprievodný program. Asociácia somelierov Slovenska 
pripravila počas prvého dňa výstavy panelovú diskusiu „Víno 
v gastronómii“ a prezentáciu „Správneho servisu vína“ – otvá-
ranie šumivého vína, dekantácia červeného vína, netradičné 
otváranie šumivého vína. Na programe druhého dňa výstavy 
bola prednáška Ing. Slezáka z Európskeho vinárskeho rytier-
skeho stavu „Ţivotný štýl a víno“ a barmanská show v podaní 
zastúpenia firmy Rudolf Jelínek. Na výstave Vinum Lauga-
rício o bola aj súťaţ o „Champion Vinum Laugarício“, určená 
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pre slovenských a zahraničných výrobcov všetkých hrozno-
vých vín, zaradených do troch súťaţných kategórií : 
Kategória 1. - tiché biele suché vína z aromatických i 
nearomatických odrôd   (0 – 4 g/l cukru) 
Kategória 2. - tiché biele vína z aromatických i nearomatic-
kých odrôd: polosuché (4 –12 g/l cukru), polosladké (12 – 45 
g/l cukru), sladké (nad 45 g/l cukru)  
Kategória 3. - tiché červené vína suché  a tiché červené vína 
ostatné vína  
Do súťaţe bolo prihlásených 54 vzoriek od 12 výrobcov a 
dovozcov. V kategórii 1. bolo prihlásených 21 vzoriek, v 
kategórii 2. bolo prihlásených 6 vzoriek a v kategórii 3. bolo  
prihlásených 26 vzoriek. Anonymná degustácia súťaţných 
vzoriek sa pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. 
konala 21. novembra 2005 na trenčianskom výstavisku. Dve 
päťčlenné komisie zloţené z uznávaných enológov a výz-
namných vinárskych osobností hodnotili vzorky 100 bodovým 
systémom Medzinárodnej únie enológov podľa troch súťaţ-
ných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzo-
rického hodnotenia vína.  
Hodnotiace komisie rozhodli, ţe: 
v kategórii 1. : 
získalo titul „Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2005“ víno 
Chardonnay Reserve ročník 2002, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo 
Markowitsch z Rakúska. 
v kategórii 2. :  
získalo titul „Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2005“  víno 
Rizling rýnsky ročník 2005, ktorý do súťaţe prihlásila firma 
„Víno Matyšák“ s.r.o. Pezinok od výrobcu Víno Matyšák 
s.r.o. Pezinok; 
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v kategórii 3. : 
získalo titul „Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2005“  víno 
Quo Vadis Merlot ročník 2003, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo Pitnauer z 
Rakúska 
b) Zlatý diplom získali vína : 

- Frankovka modrá – výber z hrozna ročník 2003, ktoré do 
súťaţe prihlásila firma Agro-Movino s.r.o. Veľký Krtíš, 
výrobca Agro-Movino s.r.o. Veľký Krtíš; 

- Anna Christina ročník 2001, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. z Bratislavy, výrobca Vinárstvo Netzl 
z Rakúska; 

- Uvanis crianza ročník 2001, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Fruis Import s.r.o. Trenčín, výrobca Anecoop – 
Covibex z Valencie, v Španielsku; 

b) Strieborný diplom získali vína : 
- Cabernet Sauvignon ročník 2003, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Agro-Movino s.r.o. Veľký Krtíš, výrobca 
Agro-Movino s.r.o. Veľký Krtíš; 

- 1 Balzini black label ročník 2000, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Cabianca Gianfranco Italian Products 
sales, Bratislava, výrobca Azienda Agricola 1 Balzini 
Firenze, Taliansko; 

- Palacio del conde gran reserva ročník 1999, ktoré do 
súťaţe prihlásila firma Fruit Import s.r.o. Trenčín, 
výrobca Anecoop – Covibex, Valencia, Španielsko; 

- Alibernet ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlásila firma 
VPS – Vinohradníctvo Pavelka – Sobolič s.r.o. Pezinok, 
výrobca VPS – Vinohradníctvo Pavelka – Sobolič s.r.o. 
Pezinok 
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- Rubin Carnuntum ročník 2003, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo 
Grassl Nepomukhof Rakúsko; 

- Pannobilet rod Cuveé ročník 2002, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca 
Vinárstvo Leitner Rakúsko;  

- Cuveé Matthaus ročník 2002, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo Payer 
Rakúsko; 

- Alibernet ročník 2003, ktoré do súťaţe prihlásila firma 
Vitis – Pezinok s.r.o. Pezinok, výrobca Vitiz – Pezinok 
s.r.o.  z Pezinku; 

- Tereziánska Frankovka ročník 2003, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Villa Víno Rača a.s. Bratislava, výrobca 
Villa Víno Rača a.s. Bratislava;  

- Regis 3. Cuveé ročník 2002, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo 
Pelzmann z Rakúska; 

- Small hill red ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo 
Hillinger z Rakúska; 

- Cabernet Sauvignon ročník 2004, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Poľnohospodárske druţstvo Mojmírovce, 
výrobca firma Poľnohospo-dárske druţstvo Mojmírovce; 

Vlastné poznámky 
 
Nový riaditeľ štátneho podniku Letecké opravovne v Tren-

číne Ing. Peter Mikle-Barát, ktorý nastúpil do funkcie od             
1. decembra 2005, zatiaľ nemá v úmysle prepúšťať zamest-
nancov. Chce dosiahnuť, aby Letecké opravovne Trenčín boli 
konkurencieschopné na trhu v Slovenskej republike a moţno-
ţe aj v zahraničí. Jeho zámerom je posilniť orientáciu na 
zákazníka a kvalitu výroby, udrţať dobré meno Leteckých 
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opravovní v Trenčíne a presadiť sa na nových segmentoch 
trhu. 

TASR 05.12.2005 
 
Obyvateľom stredného Povaţia pripravila spoločnosť 

EuroMAX Slovakia, a.s. na predvianočné nákupy nové 
zábavno-obchodné centrum MAX, ktoré sa pre verejnosť 
otvoril dňa 7. decembra 2005 v Trenčíne. Cieľom tejto spo-
ločnosti je vybudovať sieť zábavno-obchodných centier regio-
nálneho významu vo významných regionálnych centrách po 

celom Slovensku. 
Zábavno-obchod-
né centrum MAX 
v Trenčíne priví-
talo svojich pr-
vých návštevní-
kov v stredu dňa 
7.decembra 2005 
o 11-tej hodine. 
Ešte deň predtým 
6.decembra 2005 
vo večerných ho-

dinách za účasti popredných hostí samosprávnych a štátnych 
orgánov, politických a hospodárskych orgánov mesta Trenčín, 
Trenčianskeho okresu a Trenčianskeho kraja primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler a zástupcovia spoločnosti 
EuroMAX Slovakia Ing. Jozef Čechovič a Ing. arch. Pavol 
Adamec, a.s. prestrihli symbolickú stuhu hlavnej brány 
zábavno-obchodného centra MAX. Prestrihnutie stuhy odštar-
tovalo kultúrny program, v ktorom vystúpili Helena Von-
dráčková a Robo Opatovský. V obchodných priestoroch 
zábavno-obchodného centra MAX v Trenčíne bude na pre-
dajnej ploche vyše 15.000 m2, v ktorých je  zastúpených vyše 

strihanie symbolickej stuhy, zľava Ing. J. Čechovič, Ing. B. Celler a Ing. arch. P. Adamec 
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90 prevádzok s rôznym predajným sortimentom a posky-
tovanými sluţbami, rozdelených do štyroch zón – hyperzóna, 
nákupná zóna, gastro zóna a zóna zábavy.  

Najväčšiu časť Centra MAX v Trenčíne tvorí tzv. 
hyperzóna, kde sa na ploche vyše 2.400m2 nachádzajú 
obchodné priestory hypermarketu Hypernova. „Sme radi, ţe 
sme pre naše regionálne projekty 
získali takého významného a silného 
partnera, ako je spoločnosť AHOLD 
Retail Slovakia“, povedal Ing. arch. 
Pavol Adamec, predseda predstaven-
stva Euro-MAX Slovakia, a.s. „Tým 
viac, ţe filozofia tejto spoločnosti 
plne korešponduje s našou snahou 
vybudovať v slovenských regiónoch 
jedinečné centrá zábavy a nákupov, 
v ktorých si prídu na svoje všetky 
skupiny obyvateľov“. 

Druhú najväčšiu časť tvoria obchody a sluţby v tzv. 
shopping zóne (nákupnej), rozprestierajúcej sa na dvoch 

podlaţiach. Náv-
števníci tu nájdu 
svoje obľúbené 
značky a predajne, 
ako napríklad Ba-
ťa, Reserved, Ter-
ranova, Kenvelo, 
New Yorker, Dr. 
Og, Chantall, Eso-
line, Imbiz, Skiny, 
Dráčik, Sunny ča-
je a mnoho ďal-

ších. Na svoje si prídu aj milovníci športu v značkových pre-

Helena Vondráčková zaujala obecenstvo 

najviac návštevníkov sa sústredilo pred vstupom do Hypernovy 
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dajniach popredných svetových výrobcov športových potrieb 
Adidas, Nike, Puma či Exi sport. Samozrejmosťou je aj gastro 
zóna s rôznorodým sortimentom, od prevádzok rýchleho ob-
čerstvenia cez reštauráciu a kaviarne aţ po cukráreň. V MAX 
– centre Poprad nebude chýbať ani detský kútik, kde budú 
môcť rodičia ponechať svoje deti počas nakupovania pod do-
zorom odborných pracovníkov. Lákadlom pre návštevníkov zo 
širokého okolia budú aj viaceré príleţitosti na zábavu a relax 
pre malých i veľkých, čo vytvára jedinečnosť obchodných 
centier MAX v tomto regióne Slovenska. Zóna zábavy v tren-
čianskom MAX centre pripravila pre svojich návštevníkov 
fitnes štúdio, herňu a nebude tu samozrejme chýbať ani 
multikino s komplexom štyroch kvalitných kinosál. Tie majú 
pre mesto Trenčín veľký význam v súvislosti s medzinárod-
ným filmovým festivalom ART film, ktorého centrom konania 
by sa v budúcnosti malo stať práve MAX centrum. Trenčania 
z priestorových dôvodov určite ocenia aj 485 miest na 
bezplatné parkovanie v podzemnej garáţi, ktoré sú súčasťou 
centra. Výstavbu zábavno-obchodných centier financuje spo-
ločnosť EuroMAX Slovakia, a.s. z vlastných a úverových 
zdrojov. Na výstavbu centra MAX v Trenčíne sa počítalo 
s nákladmi vo výške 800 mil. Sk, pričom časť týchto investícií 
smerovala do rozvoja dopravnej infraštruktúry v okolí centra. 
V Trenčíne išlo napríklad, v spolupráci s Mestom Trenčín 
a Slovenskou správou ciest o vybudovanie nadštandardnej 
okruţnej kriţovatky na štátnej ceste 1. triedy na frekven-
tovanej Štefánikovej ulici, kde sa obchodné centrum na-
chádza. Kriţovatka sa stala jedinečná svojim komplexným 
riešením pre štvorprúdovú cestu s viacerými napájacími 
bodmi, pričom jej súčasťou je aj krytá lávka pre peších ponad 
ulicu s moţnosťou prístupu výťahom pre imobilných návštev-
níkov. Úprava tejto dôleţitej dopravnej tepny tak rieši nielen 
príjazd do obchodno-zábavného centra, ale pomáha aj zlepšiť 

nová okruţná kriţovatka 
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dopravnú situáciu 
v lokalite, kde 
v minulosti dochá-
dzalo k váţnym 
a neraz tragickým 
kolíziám. V sú-
vislosti s otvore-
ním zábavno-ob-
chodného centra 
MAX bolo pre 
obyvateľov Tren-
čína i širokého 

okolia pripravených mnoţstvo sprievodných podujatí pre 
mladých i tých skôr narodených. Po slávnostnom prestrihnutí 
pásky, ktoré sa uskutoční 7. decembra o 11-tej hodine prvých 
návštevníkov MAX centra privítajú známe postavy z filmov 
v podobe ţivých sôch – Charlie Chaplin, ţonglieri a podobne. 
Tých mladších určite poteší aj face painting – maľovanie na 
tvár alebo interaktívna hra Harry Potter, ktorá umoţní malým 
odváţlivcom aspoň na chvíľu preniknúť do sveta slávneho 
mladého čarodejníka. Sprievodné 
podujatia v spolupráci s miestnymi 
umelcami, umeleckými školami, 
ukáţky zručností remeselníkov, 
work-shopy, či súťaţe pre deti bu-
dú v MAX – centre pokračovať aţ 
počas celého predvianočného ob-
dobia. Otvorením nových zábavno-
obchodných centier v Trenčíne dňa 
7. decembra 2005 a deň predtým 
dňa 6. decembra 2005 v Poprade sa 
naplnil zámer spoločnosti Euro-
MAX Slovakia, a.s. vybudovať Charlie Chaplin 

pohľad na Max – centrum a okruţnú kriţovatku 
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sieť zábavno-
obchodných cen-
tier MAX v re-
gionálnych cen-
trách na Sloven-
sku, ktorého pi-
lotným projek-
tom bolo vybu-
dovanie obchod-
ného centra 
v Trnave. Otvo-
rením týchto 

dvoch centier sa spoločnosť EuroMAX Slovakia, a.s. stáva lí-
drom na slovenskom trhu v oblasti budovania zábavno-ob-
chodných centier regionálneho významu. Vzhľadom na pred-
savzatia je spoločnosť EuroMAX Slovakia skoro v polovici 
cesty k dosiahnutiu svojho zámeru – v budúcom roku 2006 
plánuje vybudovať MAX v Nitre, začať  s výstavbou MAX-u 
v Ţiline a Prešove a zároveň pripraviť projekt vyššieho výz-
namu s pracovným názvom MegaMAX v Bratislave. 

Vlastné poznámky  
Info Trenčín 22.12.2005 
Pomocná evidencia 637/1/05, 638/1/05, 639/1/05, 

642/1/05, 671/1/05 
 

Dňa 15. decembra 2005 Slovenská investičná a realitná 
spo-ločnosť, akciová spoločnosť, ktorá získala v rámci priva-
tizácie 49% podiel v Slovenskej autobusovej doprave Trenčín, 
a.s. s predkupným právom na ďalších 17% predstavila na 
Mierovom námestí nový typ 4 ks autobusov Karosa B 952, 
ktorými uplatní v najbliţšej dobe uplatní výmenu vozového 
parku. Ešte pred predstavením nových autobusov podpísal 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s predsedom 
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Predstavenstva Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 
JUDr. Vladimírom Zacharom a podpredsedom predsta-
venstva Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín Ing. 
Eduardom Vaníkom, ktorú schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne dňa 15. decembra 2005. Podľa tejto zmluvy Mesto 

Trenčín sa bude 
podieľať na dotácii 
Slovenskej autobuso-
vej dopravy 12 mi-
liónmi Sk ročne a sú-
časne Slovenská au-
tobusová doprava 
Trenčín odjazdí 1,8 
milióna Sk kilometrov 
v kalendárnom roku. 
Dotácie zo strany 

Mesta Trenčín pôjdu nielen na vykrytie schodku, ale aj na 
modernizáciu vozového parku Slovenskej autobusovej do-
pravy v Trenčíne. Potom na Mierovom námestí prestrihli sym-
bolickú stuhu primátor Mesta Trenčín Ing. B. Celler a Ing. 
Vladimír Podoljak SIRS Ţilina. Neskôr na tlačovej besede  
Ing. Vladimír Podoljak zo Slovenskej investičnej a realitnej 
spoločnosti, akciová spoločnosť v Trenčíne uviedol, ţe 
v mestskej hromadnej doprave v Trenčíne bolo do dnešného 
dňa pouţívaných 39 autobusov, z toho 8 veľkokapacitných. 
Len pre zopakovanie boli pouţívané tieto typy autobusov : 
Karosa B 732                  26 ks, 
Ikarus (veľkokapacitný)   8 ks, 
Karosa B 832            2 ks 
Karosa  B 932            3 ks 

Od 15. decembra 2005 sa zavádzajú do prevádzky nové 4 
ks autobusov Karosa B 952 s moderným motor ERO 3. 

potvrdenie zmluvy vzájomným podaním rúk 

zľava – primátor Ing. B. Celler a predseda predst. SAD Trenčín JUDr. V. Zachar  
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Zaujímavé boli aj ďalšie informácie ohľadom technických 
parametrov, ako napríklad : 
- sú vybavené elektronickými informačnými tabuľami, 

ktorými je zlepšená orientácia a informovanosť cestujúcich; 
- vyhrievaná se-

dačka vodiča na 
zlepšenie pod-
mienok práce 
vodiča; 

- farba - červená  
metalíza 

- orientačná cena 
–  5,7 mil. Sk 
bez DPH 

- zaujímavé je 
porovnanie ka-

pacity : 
a) nová Karosa má 31 miest na sedenie a 68 miest na stá-

tie, spolu 99 miest; 
b) stará Karosa má 37 miest na sedenie a 41 miest na státie, 

spolu 78 miest; 
c) v nových autobusoch je vyššia kapacita o 21 cestujúcich. 

- Nové autobusy budú nasadené na : 
a) linku č. 1 Trenčín, sídlisko Trenčín, Juh 2. – miestna 

časť Kubra, námestie; 
b) linka č. 2 Trenčín, Biskupice (priemyselná zóna pri le-

tisku) – Trenčín, Výskumný ústav ovčiarsky  (sídlisko 
Sihoť); 

c)  linka  č. 6 Trenčín , VOD-EKO (Zlatovská ul. –  prie-
myselná  a školská zóna)  – Trenčín, Výskumný ústav 
ovčiarsky  (sídlisko Sihoť) 

d) linka č. 18 Trenčín, sídlisko a Základná škola Juh – 
Trenčín, Výskumný ústav ovčiarsky (sídlisko Sihoť);  

strihanie symbolickej stuhy primátorom Mesta Trenčín Ing. B. Cellerom a zástupcom SIRS 
Ţilina Ing. Vladimírom Podoljakom 

obaja aktéri vyskúšali interiér nového autobusu 
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- Nasadenie autobusov na najväčšie denné kilometrické 
výkony turnusov vrátane sobôt a nedieľ je z dôvodu na 
mnoţstvo prepravovaných osôb.  Zavedením autobusov na 

uvedené linky je 
snaha spoločnosti 
o maximálne vyu-
ţitie potenciálu 
nových autobusov;  

- Do dnešného dňa 
bol vekový prie-
mer autobusov  
14,74 roka; 

- V roku 2006 pred-
pokladá spoloč-

nosť obnoviť minimálne 16 autobusov a najneskôr do roku 
2008 všetky autobusy v mestskej hromadnej doprave 
Trenčín; 

- Do konca roka 2006 bude týmto spôsobom obnoveného cca 
50% vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy 
Trenčín, čím sa dosiahne veková štruktúra autobusov mest-
skej hromadnej dopravy do  7,5 roka.  
Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.12.2005 
Pomocná evidencia 653/1/05. 671/1/05 
 
Textilná spoločnosť Ozeta Neo Trenčín, ktorá je najväčším 

výrobcom pánskej konfekcie na Slovensku, dosiahla v 
minulom roku trţby za predaj vlastných výrobkov a sluţieb 
1,2 miliardy Sk pri výrobnej spotrebe 625,6 miliónov Sk. 
Trţby z exportu tvorili 89 % celkových trţieb, čo vo finan-
čnom vyjadrení predstavuje cez jednu miliardu Sk. Firma vy-
produkovala 1,5 milióna kusov pánskej konfekcie. Ozeta Neo 
v roku 2005 hospodárila so ziskom po zdanení takmer 53 mi-

Ing. V. Podoljak a Ing. B. Celler vyskúšali sedenie v nových autobusoch 
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liónov Sk, zatiaľ čo v roku 2004 evidovala stratu 19 miliónov 
Sk, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Igor Začko. 
Podľa neho sa pod zmenu hospodárenia podpísali pokračujúce 
reštrukturalizačné opatrenia, ktoré začal v novembri 2003 
uplatňovať nový majiteľ spoločnosti, skupina Penta.  

www.sme.sk 
 
Textilná spoločnosť Merina, z Trenčína, ktorá sa zaoberá 

výrobou vlnárskych tkanín, dosiahla v roku 2005 celkové vý-
nosy 714,2 milióna Sk. Oproti roku 2004 to predstavuje pokles 
o 3,9 %. Firma v roku 2005 evidovala celkové náklady 786,3 
milióna Sk, čo znamená medziročný pokles o 25 %. „Trţby 
spoločnosti Merina dosiahli v roku 2005 takmer 637 milióna 
Sk, pričom v roku 2004 to bolo 770,6 milióna Sk,“ povedal 
predseda predstavenstva textilky Ing. Juraj Holec. Trţby z 
predaja vlastných výrobkov prevýšili 601 milióna Sk a medzi-
ročne poklesli o zhruba 18 %. Merina prehĺbila v roku 2005 
stratu na 72,1 milióna Sk, pričom v roku 2004 vykázala stratu 
15,5 milióna Sk. 

www.sme.sk 
 
Spotrebné druţstvo Coop Jednota Trenčín zaznamenalo 

v roku 2005 mierny pokles trţieb za predaj tovaru o 2,7 % na 
úroveň 1,162 mld. Sk. Náklady vynaloţené na obstaranie to-
varu pritom medziročne klesli o 4,2 % a tak Coop Jednota 
Trenčín vykázala nárast obchodnej marţe o 10 mil. Sk na 
211,3 mil. Sk. Za predaj vlastných výrobkov a sluţieb utŕţilo 
druţstvo ďalších 34,3 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zve-
rejnených v Obchodnom vestníku. Coop Jednota Trenčín evi-
dovala v minulom roku zisk z hospodárskej činnosti na úrovni 
27,2 mil. Sk, čo znamenalo medziročné zlepšenie o vyše 18 
mil. Sk. Medziročné zlepšenie druţstvo evidovalo aj pri 
finančnej činnosti, kde skorigovalo stratu o 8,8 mil. Sk z roku 
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2004 na vlaňajších 5,5 mil. Sk. Ku koncu roka 2005 evidovala 
trenčianska Coop Jednota majetok v celkovej hodnote 508,7 
mil. Sk, z čoho neobeţný majetok tvoril 296,1 mil. Sk a 
obeţný majetok 203,6 mil. Sk. Krytie majetku zabezpečovalo 
vlastné imanie sumou 256,5 mil. Sk a záväzky v celkovom 
objeme 249,2 mil. Sk. Jednota Coop Trenčín sa zaoberá ma-
loobchodom a veľkoobchodom s potravinami, drogistickým a 
doplnkovým tovarom. Je súčasťou systému spotrebných druţ-
stiev Coop Jednota Slovensko, ktorý spája 28 spotrebných 
druţstiev na Slovensku. Celkový obrat spotrebných druţstiev 
systému Coop Jednota Slovensko dosiahol vlani 30,02 mld. 
Sk. 

www.tn.mesto.sk 21.07.2006 
 
Boskop Poľnonákup a.s. Trenčín, dosiahol v roku 2005 

čistý zisk vo výške 6 miliónov Sk. V medziročnom porovnaní 
sa tak výsledok hospodárenia poľnonákupu zvýšil na 
trojnásobok. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených 
spoločnosťou, jej trţby z predaja vlastných výrobkov a sluţieb 
zaznamenali medziročný rast o 2,4 % na 287,1 miliónov Sk. 
Za predaj tovaru utŕţila firma 7,7 miliónov Sk oproti 5,3 
miliónov Sk v roku 2004. Pridaná hodnota vyprodukovaná 
spoločnosťou vzrástla medziročne o 2,7 % na  55,4 miliónov 
Sk. Trenčiansky poľnonákup evidoval ku koncu o roka 2006 
majetok v hodnote 262,9 miliónov Sk, z čoho neobeţný ma-
jetok tvoril 120,7 miliónov Sk. Z obeţného majetku vo výške 
142,1 miliónov Sk predstavovali krátkodobé pohľadávky 86,3 
miliónov Sk. Na krytí majetku podniku sa jeho vlastné imanie 
podieľalo sumou 164,6 miliónov Sk. Záväzky evidovala spo-
ločnosť ku koncu decembra vo výške 81,1 miliónov Sk. Krát-
kodobé záväzky z toho boli na úrovni 28,1 miliónov Sk a 
bankové úvery a výpomoci v sume 50,5 miliónov Sk. Boskop 
Poľnonákup Trenčín vznikol v roku 1998. Jeho základné 
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imanie predstavovalo v závere roka 2006 101,3 miliónov Sk. 
Firma sa zaoberá nákupom, sušením, čistením, skladovaním a 
predajom obilnín a olejnín. Vyrába a predáva tieţ kŕmne 
zmesi a bielkovinové koncentráty a zaoberá sa aj chovom 
ošípaných. 

www.tnmesto.sk  03.09.2006 
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Hodnotenie činnosti jednotky Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne 

 
 

V roku 2005 vzniklo v okrese Trenčín 145 poţiarov, pri 
ktorých vznikla priama škoda spôsobená poţiarmi vo výške 6 
733 000,- Sk. Hasebnými zásahmi jednotky Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne a v niektorých prípadoch za 
spoluúčasti občanov boli pred poţiarmi uchránené hodnoty vo 
výške 17 245 000,- Sk. Pri poţiaroch došlo k zraneniu 4 osôb, 
k usmrteniu osôb nedošlo ani v jednom prípade. Výšku pria-
mej škody za rok  2005 výrazne ovplyvnili tieto poţiare: 
 

dátum  priama škoda         miesto požiaru, 
objekt                 

príčina požiaru 

15. marec 
2005 

700 000,-  Sk 
futbalový štadión, 

rehabilitačné 
zariadenie Trenčín, 
Mládeţnícka ulica 

zvýšený el. 
prechodový 

        odpor   

16. marec 
2005 

750 000,- Sk 
poţiar osobného 

motorového vozidla 
Alfa Romeo, Trenčín, 

Halalovka 

technická závada 
v autoelektrike  
motorovej časti 

27. novembra 
2005                  

500 000,-  Sk               poţiar stolárskej 
dielne                           

Trenčín, časť Opatová 

opotrebenie 
dymovodu   

 
                                                                         

Z analýzy poţiarovosti vyplýva, ţe najvyššiu poţiarovosť 
vykazuje za rok 2005 komunálne vlastníctvo v počte 68 
poţiarov. Na tomto úseku poţiarovosť ovplyvnili poţiare, kto-
ré vznikli na trávnatých plochách (medze, násypy, neobrábané 
poľnohospodárske plochy a skládky odpadov), hlavne pri 
vypaľovaní suchého trávnatého porastu, zakladania ohňov 
v prírode a poţiare odpadových kontajnerov, čo tvorilo 46,9 % 
z celkového počtu poţiarov. V bytovom hospodárstve vzniklo 
34 poţiarov, čo je 23,4 % z celkového počtu poţiarov, pri 
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ktorých vznikla priama škoda 1.021.400,- Sk. V tomto odvetví  
v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2004 vzniklo o 12 
poţiar viac, a priama škoda bola vyššia o 838.100,-Sk. 
V odvetví poľnohospodárstva vzniklo 42 poţiarov (28,9 % 
z celkového počtu), pri ktorých vznikla priama škoda 80.000,- 
Sk. V porovnaní s rokom 2004 vzniklo v tomto odvetví o 10 
poţiarov viac, ale priama škoda bola niţšia o 267 800,- Sk.   
 

Prehľad požiarov podľa vlastníckej formy – príčina 
úmyselné zapálenie 

vlastnícka 
forma  

počet 
požiaro

v 

priama škoda 
vyjadrená 

v Sk 

uchránené 
hodnoty 

vyjadrené Sk 

usmrte
nie 

zranenie 

nezistené 1  0,- 0,- 0 0 
obchodná 
spoločnosť    

3 434 000,- 4 100 000,- 0 0 

komunálne 1  100,- 0,- 0 0 
súkromné 
a osobné 
vlastníctvo 

2 2 775 000,- 5 445 000,- 0 1 

s p o l u 7 3 209 100,- 9 545 000,- 0  1 
 

Prehľad požiarovosti podľa obcí: okres Trenčín 
obec počet 

požiarov 
škody priame počet 

usmrtení zranení 
Trenčín 97 4.546.700 0 3 
Drietoma 1 150.000 0 0 
Dubodiel 2 200 0 0 
Horné Srnie 2 120.100 0 0 
Hrabovka 2 110.000 0 0 
Chocholná-Velčice 1 300.000 0 0 
Kostolná -Záriečie 2 200 0 0 
Mníchova Lehota 1 300.000 0 0 
Nemšová 7 700 0 0 
Opatovce 3 300 0 0 
Soblahov 4 71.600 0 0 
Svinná 1 100 0 0 
Trenčianska Teplá 8 21.000 0 0 
Trenčianska Turná 2 200 0 0 
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Trenčianske Teplice 3 1.040.200 0 0 
Veľká Hradná 1 100 0 0 
Trenčianske Stankovce 1 1.000 0 0 
Skalka nad Váhom 5 70.400 0 1 
Zamarovce 2 200 0 0 
s p o l u 145 6.733.000 0 4 

 
Prehľad požiarovosti podľa príčin : okres Trenčín 

príčina vzniku požiaru počet 
požiarov 

škody 
priame 

počet 
usmrtených zranených 

úmyselné zapálenie známou 
osobou 

1 20.000 0 0 

úmyselné zapálenie 
neznámou osobou 

15 3.119.100 0 0 

samovraţedný úmysel 1 70.000 0 1 
deti od 6 do 15 rokov 3 6.200 0 0 
fajčenie 29 147.800 0 1 
zakladanie ohňov v prírode 9 900 0 0 
zakladanie ohňov na sklád-
kach odpadu a odpadkov 

12 1.200 0 0 

vypaľovanie trávy a suchých 
porastov 

33 3.300 0 0 

spaľovanie odpadu a odpad-
kov (mimo skládok) 

3 300 0 0 

obsluha vykurovacieho tele-
sa 

1 100 0 0 

obsluha tepelného spotrebiča 
pri varení 

7 800 0 0 

horľavina pri vykurovacom 
telese 

1 1.000 0 0 

manipulácia s otvoreným oh-
ňom  

8 83.300 0 0 

zváranie a rezanie vrátane 
spätného šľahnutia 

1 100 0 0 

opotrebenie (porušenie celis-
tvosti) dymovodu 

1 500.000 0 0 

porušenie tesnosti spoja, 
upchávky a pod. 

1 500 0 0 

elektrický skrat 1 120.000 0 0 
zvýšený elektrický precho-
dový odpor 

13 2.187.800 0 1 

iné prevádzkovo-technické 2 600 0 0 
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poruchy 
výbuch plynu 1 80.000 0 1 
dopravná havária 2 390.000 0 0 
s p o l u 145 6.733.000 0 4 

 
 

Hasičský šport 
Miestna súťaţ v hasičskom športe bola vykonaná v mesiaci 

máj 2005 po jednotlivých zmenách v priestoroch Hasičskej 
stanice v Trenčíne a Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom 
v týchto disciplínach – beh na 100 m a výstup do 4. podlaţia 
cvičnej veţe.  

Okresná súťaţ sa uskutočnila dňa 14. júna 2005 na 
mestskom štadióne Dubnica nad Váhom a Hasičskej stanice 
v Dubnici nad Váhom aj za účasti druţstiev Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste 
nad Váhom.  

Na krajskej súťaţi, ktorá sa uskutočnila dňa 29. júna 2005 v 
Dubnici nad Váhom obsadilo súťaţné druţstvo Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 1. 
miesto a s časom 311,44 sek. postúpilo na majstrovstvá 
Slovenskej republiky v hasičskom športe.  

Na majstrov-
stvách Slovenskej 
republiky, ktoré 
sa uskutočnili 
v dňoch  25. – 26. 
augusta 2005 ob-
sadilo súťaţné 
druţstvo Okres-
ného riaditeľstva 
Hasičského a zá-
chranného zboru 
v Trenčíne s ča-

som štvrté miesto 308,89 sek. Súťaţné druţstvo Okresného 
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riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 
v Trenčíne sa okrem toho zúčastnilo i súťaţí v hasičskom 
športe v Zlínskom kraji.   
priznané výkonnostné triedy v hasičskom športe: 
 Viktor Truska – 3. výkonnostná trieda (Hasičská stanica 

v Trenčíne), 
 Milan Trška – 1. výkonnostná trieda (Hasičská stanica 

v Trenčíne), 
 Juraj Oravec, Bc. – 2. výkonnostná trieda (Hasičská 

stanica v Trenčíne), 
 Radoslav Koprivňanský – 2. výkonnostná trieda (Hasičská 

stanica v Trenčíne), 
 Bystrík Kuik – 3. výkonnostná trieda (Hasičská stanica 

v Trenčíne), 
 Michal Hýbela – 3. výkonnostná trieda (Hasičská stanica 

v Trenčíne), 
 Marcel Šedivý – 3. výkonnostná trieda (Hasičská stanica 

v Trenčíne), 
 Dušan Ondrejec – 3. výkonnostná trieda (Hasičská stanica 

v Dubnici nad Váhom) 
 

Požiarna prevencia 
Priestupkové konanie 

V blokovom konaní bolo riešených 17 priestupkov, za ktoré 
boli uloţené pokuty vo výške 5. 000,- Sk. Všetky konania boli 
na mieste priestupku a na základe vlastného zistenia. 
V priestupkovom konaní bolo na Okresnom riaditeľstve 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne riešených 15 
priestupkov, za ktoré boli uloţené pokuty vo výške 11. 600,- 
Sk.    

Počet vykonaných protipoţiarnych kontrol v právnických 
osobách a podnikajúcich fyzických osobách : 

 komplexné kontroly – 161, 
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 tematické kontroly – 116,                                 spolu 464 
 následné kontroly – 187, 
Pri protipoţiarnych kontrolách bolo zistených 10.765 ne-

dostatkov.  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne v roku 2005 vydalo :  
 14 rozhodnutí na vylúčenie veci z pouţívania (palivové 

spotrebiče na tuhé palivo, elektrotepelné spotrebiče, pali-
vové spotrebiče na plynné palivo, elektrický zvárací agre-
gát, komín) – pouţívanie týchto vecí vyvolávalo bezpros-
tredné nebezpečenstvo vzniku poţiarov; 

 4 rozhodnutia na zastavenie prevádzky. 
Pri výkone štátneho poţiarneho dozoru bolo uloţené 

právnickým osobám 16 počet pokút v celkovej hodnote              
136. 000,- Sk. 

Na pomoc obciam boli zaslané vzory rozhlasových relácií           
k :  

 ochrane lesov, 
 ochrane úrody, 
 vykurovaniu, 
 k priebehu volieb do samosprávnych krajov, 
 k zabezpečeniu priestorov, kde sa konajú diskotéky a taneč-
né zábavy. 
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Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne  

 počet % postihnuté 
osoby 

usmrtené 
osoby 

zachránené 
osoby 

zranené 
osoby 

celkový počet 
výjazdov 

348 100 119 11 108 83 

 
požiar 135 38, 

79 
9 0 9 9 

technický zásah 148 42, 
53 

110 11 99 74 

ekologický zásah 9 2, 59 0 0 0 0 
planý poplach 16 4, 60 0 0 0 0 
cvičenie  29 8, 33 0 0 0 0 
požiar bez 
zásahu 

11 3, 16 0 0 0 0 

 

Medziročné porovnanie údajov 
 rok 2005 rok 2004 
celkový počet výjazdov 348 100 % 360 100 % 
 
požiar 135 38, 79 % 113 31, 39 % 
technický zásah 148 42, 53 % 180 50, 00 % 
ekologický zásah 9 2, 59 % 17 4, 72 % 
planý poplach 16 4, 60 % 12 3, 33 % 
cvičenie  29 8, 33 % 28 7, 78 % 
požiar bez zásahu 11 3, 16 % 10 2, 78 % 

 

Hasičská stanica v Trenčíne 
 počet % postihnuté 

osoby 
usmrtené 

osoby 
zachránené 

osoby 
zranené 
osoby 

technický zásah 148 42,53 110 11 99 74 
 

dopravná nehoda 72 20,69 83 3 80 66 
zdravotnícka 
pomoc 

0 0,00 0 0 0 0 

letecký  0 0,00 0 0 0 0 
technická pomoc 11 3,16 8 0 8 0 
technologická 
pomoc 

0 0,00 0 0 0 0 

práca pod vodou 1 0,29 0 0 0 0 
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práca na vode 2 0,57 1 1 0 0 
povodňové práce 10 2,87 0 0 0 0 
výšková pomoc - 
mobilná 

0 0,00 0 0 0 0 

výšková pomoc - 
lezecká 

4 1,15 3 1 2 2 

otváranie bytu 25 7,18 12 6 6 3 
iný technický 
zásah 

23 6,61 3 0 3 3 

 
V porovnaní 

s rokom 2004 bolo 
v roku 2005 o 12 
výjazdov menej. 
O 32 menej 
výjazdov bolo 

k technickým 
zása-hom a taktieţ 
bolo o me-nej  

ekologických 
zása-hov. Naopak 
k poţia-rom bolo 

v roku 2005 o 22 výjazdov viac ako v roku 2004.  
V rámci výjazdov k poţiarom bolo najviac : 
  29 – na  vypaľovanie trávy a lesného porastu,  
 22 – na  dopravné prostriedky,  
 22 – na  bytový fond a rodinné domy ,  
 21 – na  kontajnery a skládky odpadov. 
Zo 148 technických zásahov bolo 72 k dopravným 

nehodám, 25 na otváranie bytov, 23 na iný technický zásah. 
 
  
Zásahy Hasičskej stanice v Trenčíne 
 Dňa 4. februára 2005 hasiči zachraňovali srnca, ktorý sa 

zatúlal do mesta Trenčín a spadol do 4 m hlbokej stavebnej 
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jamy plnej kovových tyčí, takzv. Topoliho jame. Hasiči ho 
odchytili do siete a vyviezli do lesoparku Brezina; 

 Dňa 7. februára 2005 bolo na operačné stredisko nahlásené , 
ţe na rieke Váh je asi 17 labutí, ktoré sú asi primrznuté 
k ľadu (- 7 C ), pretoţe sa nehýbu. Po príchode na určené 
miesto do vzdialenosti cca 5 m labute odleteli;  

 Dňa 15. marca 2005 – poţiar sauny na mestskom fut-
balovom štadióne v Trenčíne, pri ktorom bol pracovník 
popálený. Hasenie sťaţoval hustý dym, preto musel byť 
priestor odvetraný pretlakovým ventilátorom a následne 
rozoberať drevené konštrukcie celého priestoru; 

 Dňa 29. apríla 2005 – dopravná nehoda vozidla prevá-
ţajúceho drevo v horách Povaţského Inovca. Vzhľadom 
k tomu, ţe vozidlo bolo mimo cesty a vodič bol uviaznutý 
v kabíne vozidla zranený, príslušníci vykonávali vypros-
ťovacie práce s dvoma sadami vyprosťovacieho náradia 
súčasne. Po cca 2 hodinách bol vodič z kabíny vyprostený 
a odvezený sanitkou Rýchlej zdravotníckej pomoci;  

 Dňa 5. júna 2005 – dopravná nehoda v obci Mníchova 
Lehota, následkom ktorej došlo k poškodeniu prípojky ply-
nu, z ktorej unikal zemný plyn. Príslušníci Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 
najskôr vykonali preventívne opatrenia na zamedzenie 
zapálenia unikajúceho plynu, privolali pracovníkov Slo-
venského plynárenského podniku a následne sa začalo s od-
straňovaním následkov nehody. Zásah trval cca 2 hod.;  

 Dňa 15. júna 2005 – príslušníci zasahovali pri odstraňovaní 
veľkého mnoţstva vajec, ktoré boli porozbíjané a roztečené 
na ploche cca 20 m2 následkom dopravnej nehody na ceste 
v obci Drietoma. Znečistenú cestu očistili vysokotlakovým 
prúdom vody; 

 Dňa 26. júla 2005 – ekologický zásah na kriţovatke pri 
obchodnom dome Billa v Trenčíne, kde pri zráţke náklad-
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ného motorového vozidla s osobným motorovým vozidlom 
uniklo cca 40 l nafty. Príslušníci odstránili ropnú škvrnu          
15 kg vapexu; 

 Dňa 5. augusta 2005 – dopravná nehoda pri hoteli Tatra, 
kde bolo pri zráţke dvoch osobných motorových vozidiel 
zranených  5 osôb; 

 Dňa 6. augusta 2005 – poţiar opustenej budovy na Ţe-
lezničnej ulici v Trenčíne, kde horelo veľké mnoţstvo 
odpadu. Zásah trval cca 5 hodín. Spotreboval sa 29 000 l 

vody.  
 Dňa 13. augus-

ta 2005 – prís-
lušníci jednot-
ky vypomáha-
li pri zaistení 

bezpečnosti 
počas hľadania 
nahlásenej vý-
bušniny na ţe-
lezničnej sta-
nici v Trenčí-

ne; 
 Dňa 21. septembra 2005 vo večerných hodinách pomáhali 

dieťaťu, ktoré malo zasunutú hlavičku v balkónovom zábra-
dlí a namohlo ju dostať von. Hydraulickým rozpínakom 
roztiahli stĺpiky zábradlia a tak ju vytiahli; 

 Dňa 17. októbra 2005 – ekologický zásah  na ceste 1. triedy 
v časti obce Drietoma – Liešna, kde príslušníci zasahovali 
pri odstraňovaní vytečeného rastlinného oleja a litrových 
PET fliaš z havarovaného kamióna. Na zachytenie oleja 
v potoku Drietomica bola pouţitá norná stena. Pri zásahu 
bolo pouţitých 20 kg vapexu a zásah trval viac ako 4 hod; 
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 Dňa 27. novembra 2005 vznikol poţiar stolárskej dielne na 
Opatovskej ulici v Trenčíne v komplexe rodinných domov a 
poţiar ohrozoval aj susedné rodinné domy. Na likvidáciu 
poţiaru, ktorý trval viac ako 3 hod. bolo pouţitých 30.000 l 
vody; 

 Dňa 25. decembra 2005 vznikol poţiar stodoly v obci Drie-
toma, v ktorej bol uskladnený rôzny horľavý materiál (seno, 
slama, rôzny stavebný materiál, obilie, pneumatiky na ťaţký 
povoz, sečkovica, ale i 10 balíkov IPA). Po príchode 
hasičov bola strecha spadnutá, čo sťaţovalo likvidáciu po-
ţiaru a tieţ rôznorodosť skladovaného materiálu. Na lik-
vidáciu poţiaru bolo pouţitých 14.200 l vody. Zásah trval 
cca 10 hod. vzhľadom na nutnosť odstraňovania horiacich 
látok spod spadnutej strechy a ich zalievanie vodo;  

 Permanentne v dňoch 9. júla, 5. augusta, 6. augusta, 9. 
augusta a  6. novembra 2005 príslušníci jednotky Hasičskej 
stanice v Trenčíne vykonávali likvidáciu poţiaru opuste-
ného domu určeného na demoláciu na Ţelezničnej ulici 
v Trenčíne. 

 
V roku 2005 sa uskutočnilo Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne taktické cvičenia, 
ktoré boli zamerané na :  
- likvidáciu poţiaru v cukornom sile s následným únikom 

nebezpečnej plynnej látky vo firme Povaţský cukor, a.s. , 
Trenčianska Teplá so zapojením záchranného hasičského 
zboru; 

- výkon záchranných prác počas povodní na rieke Váh 
v lokalitách Trenčín – Ostrov, ktorého sa zúčastnili jed-
notky Hasičskej stanice v Trenčíne a Hasičskej stanice 
v Dubnici nad Váhom; 

-  likvidácia poţiaru drevospracujúcej výrobnej haly vo firme 
Intermonex, Dubnica nad Váhom. 
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V roku 2005 sa uskutočnilo Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru v Trenčíne previerkové cvičenia, 
ktoré boli zamerané na :  
- pomoc účastníkom dopravnej nehody, 
- poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, 
- dezinfekciu a očistu osôb a materiálu po styku s ne-

bezpečnou látkou, 
- činnosť príslušníkov pri odoberaní a zaisťovaní podo-

zrivého nebezpečného materiálu biologického pôvodu, 
- záchranu osôb z výšok a hĺbok pomocou lezeckej techniky. 
 

V roku 2005 sa príslušníci Hasičskej stanice v Trenčíne 
zúčastnili i taktických cvičení poriadaných Krajským 
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne.  
Okrem toho príslušníci jednotky Hasičskej stanice v Trenčíne 
vykonali ukáţkové cvičenia v obciach Trenčianska Teplá, 
Horná Súča, Opatovce, Bolešov, Pruské, Krivoklát 
a v mestách Nemšová, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica 
a Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. V rámci 7. ročníka 
medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabez-
pečovacej techniky na Výstavisku Trenčín mesto módy boli 
v rámci sprievodných akcií v dňoch 25. – 27. mája 2005 
vykonané ukáţky činnosti hasenia poţiaru a vyslobodzovania 
osôb z havarovaných vozidiel príslušníci Hasičského a zá-
chranného v Trenčíne.  

Podklady z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Trenčíne. 
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Náboţenský a duchovný ţivot 
 

Dňa 2. apríla 2005 zomrel vo Vatikáne pápeţ Ján Pavol 2. 
Za zomrelého svätého otca v chrámoch obetovali nedeľné 
sväté omše. O 10,30 hod. sa v nedeľu 3. apríla 2005 na kos-
toloch sa rozozvučali zvony na znak spojenia s Rímom. Podľa 
dekana trenčianskej rímsko-katolíckej cirkvi Mgr. Milana 
Kupčíka veriaci pociťujú odchod otca. Lúčenie s otcom býva 
vţdy ťaţké, vţdy je sprevádzané bolesťou a so slzou v oku. Je 
príznačné, ţe pápeţ odišiel vo veľkonočnom období, keď si 
pripomíname zmŕtvychvstanie Jeţiša Krista. Je tu nádej 
a viera, ţe svätý otec odišiel domov k nemu. 

Vlastné poznámky 
 
Novým pápeţom sa stal nemecký kardinál 78 ročný Joseph 

Ratzinger. Nemeckého kardinála, ktorého povaţujú za kon-
zervatívca, zvolili kardináli z celého sveta uţ v druhý deň 
konkláve. Je 265. pápeţom v dejinách a prvým pápeţom 
tretieho tisícročia. Voľbu ohlásil biely dym z komína 
Sixtínskej kaplnky a zvon Baziliky svätého Petra. O niekoľko 
desiatok minút sa nový pápeţ objavil na balkóne Baziliky nad 
námestím, ktoré v priebehu dvadsať minút zaplnili nadšení 
veriaci. V tom čase uţ mal na hlave tradičnú bielu čiapočku, 
červený plášť a pápeţské meno. Jána Pavla 2., ktorý zomrel 
pred dvoma týţdňami, vystriedal Benedikt XVI. Ratzingerova 
voľba bola napriek všetkému, prekvapením. V histórii pápeţ-
ských volieb sa nestáva často, aby zvolili kardinála, ktorý bol 
pred začiatkom konkláve najväčším favoritom. Proti Ratzin-
gerovi hovoril aj jeho vysoký vek. Je najstarším zvoleným 
pápeţom za posledných sto rokov. Zaskočila aj rýchlosť 
voľby. 19. apríla 2005 na poludnie uţ odborníci nečakali, ţe 
by svet mohol spoznať nového pápeţa. Špekulovalo sa, ţe 
prvé tri kolá volieb boli súbojom medzi konzervatívcom 
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Ratzingerom a progresívnejším talianskym kardinálom 
Carlom Mariom Mar-
tinim. V predchádza-
júci deň sa kardináli 
nedohodli a pre vati-
kánskych znalcov to 
bol signál, ţe ani je-
den veľký favorit ne-
uspel, a preto prichá-
dza čas pre muţa 

kompromisu. V tretej sérii hlasovania sa dohodli. Konkláve 
trvalo 26 hodín. Bolo jedno z najkratších v histórii. Ratzinger 
bol blízkym spolupracovníkom Jána Pavla 2. a posledných 23 
rokov bol   stráţcom   jeho   ortodoxnej   doktríny.  Prejavilo 
sa to aj na poslednej omši, ktorú celebroval v pondelok tesne 
pred začiatkom konkláve. V nej hovoril, ţe nový pápeţ by mal 
odolať tlakom moderného sveta. Za moderné myšlienkové 
prúdy, ktoré ohrozujú tradičnú katolícku doktrínu, označil 
liberalizmus, radikálny individualizmus, marxizmus, ateizmus 
a mysticizmus. Za signál budúceho pontifikátu nového pápeţa 
sa vo Vatikáne povaţuje aj výber mena. Benedikt 15. bol 
pápeţom v rokoch 1914 aţ 1922. Podľa vatikánskych histo-
rikov sa zapísal do dejín ako pápeţ, ktorý mierne uvoľnil 
striktnú vatikánsku prax jeho predchodcu Pia 10. Snaţil sa 
zastaviť prvú svetovú vojnu, otvoril vatikánsku diplomaciu 
svetu a poslal toľko pomoci do Turecka, ţe mu v Istanbule 
postavili sochu. Vatikánski znalci upozorňovali, ţe by to 
mohol byť náznak, ţe Ratzinger pápeţ môţe byť aspoň mierne 
iný ako Ratzinger kardinál. Napokon, v dejinách by to nebolo 
prvý raz.  

Vlastné poznámky 
 

pápeţ Benedikt XVI., kardinál Joseph Ratzinger máva z balkóna Baziliky svätého Petra vo 
Vatikáne potom, ako bol zvolený.  
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Dňa 29. mája 2005 pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 
v kostoloch Trenčianskej farnosti – vo farskom kostole 
Narodenia Panny Márie, v kostole Notre Dame a v kostole 
Svätej rodiny takmer 250 detí. V kostole Notre Dame cele-
broval slávnostnú svätú omšu dekan Trenčianskej farnosti 
Mgr. Milan Kupčík. Prvé sväté prijímanie prijalo 19 detí, 
ktoré na tento slávnostná akt opäť, tak ako po predchádzajúce 
roky pripravila sestra Marcela. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 26. júna 2005 uskutočnil spevácky zbor „Trenčiansky 

výber“ koncert v trenčianskom kostole Notre Dame pri 
príleţitosti rozlúčky správcom kostola Notre Dame vdp. Mgr. 
Petrom Masarikom a správcom kaplnky svätej Anny Ing. 

Pavlom Benkom. V ho-
dinovom koncerte mladí 
speváci za dirigovania 
Janky Vindišovej sa 
predstavili veľmi slušným 
výkonom. Na záver svoj-

ho koncertu poďakovali obom 
zúčastneným kňazom za pod-
poru pri ich cvičeniach a odov-
zdali im kyticu kvetov. Mgr. Pe-
ter Masarik pozval spevácky zbor na koncert do svojho nové-
ho pôsobiska – do Novák. 

Vlastné poznámky 
 

spevákom a všetkým veriacim poďakoval za prejav 
spolupatričnosti Mgr. Peter Masarik 
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V dňoch 16. a 17. júla 2005 
prebehla tradičnú púť kresťanov na 
Skalku. Uţ v prvý deň 16. júla 2005 sa 
zhromaţdilo veľa veriacich na večer-
nej svätej omši o 17.00 hod., ktorú ce-
lebroval bývalý dekan Trenčianskej 
farnosti Mons. Peter Paliatka. V ho-
mílii poďakoval všetkým Trenčanom 
za priazeň v uplynulom období a jeho 
dočasné pôsobenie v Trenčianskej far-
nosti zanechalo v ňom veľa dobrého. 

Po svätej omši prvého dňa sa uskutočnili mládeţnícky 
program a svätá omša, ktorú celebrovali novokňazi nitrianskej 
diecézy. Na druhý deň slávnostnú svätú omšu celebroval Páter 
Bronislav Ignác Ţelivský, opát ţelivský.  

Farské listy č. 7/2005 
 
Nepríjemné ochladenie spojené s daţďom v prvom 

augustovom týţdni spôsobili obavy u or-
ganizátorov slávnostného otvorenia a po-
ţehnania Hospicu milosrdných sestier sv. 
Vincenta – Satmárok, pretoţe na ňom 

očakávali početnú 
účasť, a preto jeho 
priebeh chceli us-
kutočniť pred vstu-
pom do objektu.  
Dopoludnie dňa     
5. augusta 2005 ne-začiatok slávnostného otvorenia a poţehnania hospicu 

Ferdinand Rybníček 
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veštilo nič dobrého, lebo z mrakov vypadla sem-tam aj nejaká 
kvapka. Ale popoludnie rozohriali slnečné lúče a vytvorili 
neopakovateľnú kulisu dôstojného priebehu slávnostného 
otvorenia. Pred 17,00 hodinou sa na nádvorí postupne 
zhromaţďovali hostia, ktorých vítala hudobná skupina z Nem-
šovej. Keď sa naplnil čas, moderátor podujatia Ferdinand 
Rybníček otvoril milú slávnosť citovaním ţivotnej skúsenosti 
viacerých generácií „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu. 
Kaţdé úsilie pod nebom má svoj čas narodiť sa a svoj čas má 
umrieť.“ a privítal Jeho Exelenciu biskupa Nitrianskej diecézy 
Mons. Viliama Judáka, všetkých hostí a ostatných prítomných. 
Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky a občianske 
zdruţenie Refugium v Trenčíne pripravili 
neobyčajné zavŕšenie dnešného dňa. 
Existencia hospicu vychádza z úcty 
k ţivotu a jeho cieľom nie je vniesť viac 
dní do ţivota, ale ţivot do dní. 
Podrobnejšie o práve dnes otváranom 
hospicu  priblíţil vo svojom vystúpení 

výkonný riaditeľ 
Refugia v Tren-
číne Ing. Vladi-
mír Chlebana. 
Svoje vystúpenie 
začal parafrázo-
vaním všeobec-
ne známej piesne 
„Niečo sa končí, 
niečo sa začína“. 
My, ktorí sme sa 
tu dnes zišli, 

vieme, čo to znamená. Dnešná milá slávnosť, ktorým je 
otvorenie a poţehnanie Hospicu milosrdných sestier a Stacio-

slávnostnú stuhu ako prestrihol J.E. biskup Mons. V. Judák 

Ing. Vladimír Chlebana 
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nára JOB. Znamená kontinuálne spojenie dvoch významných 
období v existencii občianskeho zdruţenia Refugium na 
začiatku, ktorého bola myšlienka a potom šesť rokov prípravy 
a realizácie zriadiť a sprevádzkovať hospic pre trenčiansky 
región. O tom, ţe táto cesta nebola ľahká a jednoduchá, netre-
ba dnes nikoho presviedčať, veď aţ sedemnásty pokus o zria-
denie hospicu uspel do záverečného konca. Dnes je tu objekt, 
ktorý je pripravený slúţiť tým, ktorí hospicovú starostlivosť 
potrebujú. S vlastnou prevádzkou hospicu sa uvaţuje od  1. 
septembra 2005. 
Hospicovú starost-
livosť budú zabez-
pečovať milosrdné 
sestry – Satmárky. 
Na záver svojho 
príhovoru osobitne 
poďakoval otcovi 
myšlienky zriadenia 
hospicu Ing. Rudol-
fovi Kvasnicovi, 
ktorý pre tento cieľ 
sústredil okolo seba zanietených ľudí, aby v ňom vytrvali aţ 
do úplného konca. Po jeho vystúpení prestrihli symbolickú 
stuhu tretieho hospicu na Slovensku vzácni hostia biskup 
Mons. Viliam Hudák, Ing. Anton Boc, Ing. Štefan Štefanec 
a MUDr. Pavol Sedláček, čo prítomní ocenili potleskom. Po 
tomto slávnostnom akte otvorenia hospicu príhovormi a oce-
nením budovateľov šľachetného diela vystúpili viceprimátor 
Mesta Trenčín Ing. Anton Boc, predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, za Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky Martina Šimková, gene-
rálny dozorca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovenku Ing. Ján Holčík, generálna predstavená rehoľných 

slávnostnú prestrihol viceprimátor Mesta Trenčín Ing. A. Boc 

Ing. Ján Holčík 
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sestier sv. Vincenta – Satmárok Ruţena Múdra, riaditeľ 
Nemocnice v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček a predsedníčka 
Asociácie hospicovej a paliantívnej starostlivosti na Slovensku 
Monika Jankechová. Na záver oficiálnej časti otvorenia 
patrili slová vďaky Ing. Vladimíra Chlebanu za realizáciu 
hospicu patrili v prvom rade Pánu Bohu a v druhom rade 
poďakoval za pomoc a podporu štátnym a samosprávnym 
orgánom Slovenskej republiky, Trenčianskeho kraja, Mesta 
Trenčín, Biskupskému úradu v Nitre, Farskému úradu 
v Trenčíne, darcom, dobrovoľníkom a vôbec všetkým tým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tohto 
veľkého diela. Program pokračoval ďakovnou svätou omšou 
celebrovanou diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judá-
kom, po ktorej spolu dekanom Trenčianskeho dekanátu Mgr. 
Milanom Kupčíkom poţehnal všetky priestory hospicu. Prí-
tomní hostia si s mimoriadnou pozornosťou prehliadli jeho 
priestory a vyslovovali s uznaním slová dobre vykonanej 
práce na objekte, ktorý nie je miestom smútku, ale 
predovšetkým domom pokoja a nádeje, v ktorom chorý nikdy 
nezostáva sám.  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 11.08.2005  
Pomocná evidencia 403/1/05 
 
Pri príleţitosti Narodenia Panny Márie, dňa 8. septembra 

2005, ku ktorej je zasvätený farský kostol, navštívil mesto 
Trenčín Nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. Na 
večernej slávnostnej svätej omši, ktorú sám celebroval vo 
farskom chráme za účasti dekana Mgr. Milana Kupčíka 
a ostatných kňazov Trenčianskej farnosti sa stretlo neuve-
riteľne veľa Trenčanov, aby vzdali česť svojej patrónke. Po 
svätej omši sa stretli veriaci na krátkom pohostení so svojimi 
duchovnými otcami. 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa 11. septembra 2005 bolo v kláštornej budove 

Milosrdných sestier – Satmárok otvorené a posvätené Pasto-
račné centrum mladých. Slávnostnému otvoreniu a poţeh-
naniu predchádzal koncert mládeţníckych speváckych zborov 
a kapiel z Trenčína a okolia vo večerných hodinách ešte deň 
predtým vo farskom kostole. 
V deň jeho otvorenia sa usku-
točnila slávnostná svätá omša vo 
farskom kostole Narodenia Pan-
ny Márie v Trenčíne, ktorú cele-
broval koordinátor pre mladých 

Nitrianskej diecézy 
Mgr. Zdeno Pupík za 
účasti celebrujúcich de-
kana Trenčianskej far-
nosti Mgr. Milana 
Kupčíka a duchovného 
správcu v trenčianskom 

nápravno-výchovnom 
ústave Ing. Juraja 
Kriţana. V slávnostnej 
homílii vyjadril radosť 
nad tým, ţe v Trenčíne 
sa vytvorilo Pastoračné 
centrum mladých, v kto-
rom sa bude rozvíjať 
konštruktívny dialóg me-
dzi Cirkvou a mladými 

interiér Pastoračného centra 

Mgr. Zdeno Pupík 

v popredí zľava provinciálna predstavená sestra Pavla a generálna predstavená 
sestra Ruţena Múdra 
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ľuďmi. Takáto činnosť sa tak stala dobrým predpokladom pre 
novú kultúru, kultúru ţivota, aby náš ţivot nebol 
konfrontačným, ale aby bol prejavom pokory a úcty. Potom sa 
mladí ľudia premiestnili do kláštornej budovy Milosrdných 
sestier – Satmárok, kde po modlitbách vysvätil Mgr. Zdeno 
Pupík Pastoračné centrum v Trenčíne. Do funkcie riaditeľa 

Pastoračného centra 
bol vymenovaný Vla-
dimír Chlapík a záro-
veň ho predstavila. 
Ten vo svojom krát-
kom príhovore vyja-
dril veľké „Pán Boh 
zaplať“ tým, ktorí mu 
zverili túto funkciu. 
Ďalšie jeho slová vy-
jadrili poslanie centra, 

keď povedal „ţe ani Syn človeka sa neprišiel dať obsluhovať, 
ale slúţiť a poloţiť svoj ţivot za mnohých. Jeţiš vloţil svoj 
ţivot do dvoch slov – Sluţbu a dávanie.“ Vyjadril pres-
vedčenie, ţe čas strávený mladými ľuďmi v centre bude 
kvalitný, ktorý bude naplnený meditáciou, na spojenie s 
Bohom. V pozdravných príhovoroch vystúpili predseda Zdru-
ţenia katolíckych rodín Ing. Marián Ţák, generálna pred-
stavená Milosrdných sestier – Samárok sestra Ruţena Múdra 
a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Gabriela 
Hubínska.  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.09.2005  
Pomocná evidencia 479/1/05 
 
Na ďakovnej svätej omši 3. decembra 2005 si veriaci vy-

počuli duchovnú štatistiku roka 2005 Trenčianskej farnosti : 

predseda ZKR v Trenčíne Marián Ţák odovzdáva peňaţný dar riaditeľovi  
Pastoračného centra v Trenčíne Vladimírovi Chlapíkovi finančný dar 
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- sviatosť krstu prijalo 236 detí, z ktorých bolo 106 chlapcov 
a 130 dievčat; 

- sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 230 detí;  
- sviatosť manţelstva prijalo 133 párov; 
- na večnosť sme odprevadili 206 veriacich, z toho 108 

muţov a 98 ţien. Z týchto zomrelých veriacich bolo 87 
nezaopatrených. 
Farské listy č. 1/2006 
 
Nová webová stránka Trenčianskej farnosti priniesla úplnú 

štatistiku  za rok 2005 : 
počet katolíkov :  23 000 osôb 
počet krstov celkom :  236 osôb 
z toho : -  do jedného roka :  205 osôb 

- do siedmich rokov :  11 osôb 
- do štrnástich rokov :  14 osôb 
- nad štrnásť rokov :  6 osôb 

     z toho :  
               chlapci   :  106 osôb 
               dievčatá :  130 osôb 
     počet prvého svätého prijímania :  230 osôb 

  počet birmovancov :   
  počet sobášov celkom :  133 
  z toho : 

katolík s katolíkom     :  111 
katolík s nekatolíkom  :      7 
katolík s nepokrsteným :  15 

  počet pohrebov celkom : 
  z toho v zaopatrení :  119 
  z toho :  

muţi : 108 
ţeny :   98 

  počet svätých omší celkom :  2.850 
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Školstvo a vzdelávanie 
 

Dňa 12. januára 2004 sa uskutočnila vo výstavných pries-
toroch na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ sú-
ťaţnej výstavy detskej výtvarnej tvorby 4. ročníka pod 
názvom „Svet očami skutočnosti a fantázie“. V úlohe mode-

rátora vystúpil učiteľ Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne Mgr. Jozef Švikruha, ktorý 
priblíţil prítomným návštevníkom súťaţnú 
výstavu, ktorá bola súčasťou 29. ročníka sú-
ťaţnej prehliadky „Krása foto-
grafie“ zameranej na ekológiu 
a ţivotné prostredie, ktorej or-
ganizátorom bol referát ţivot-

ného prostredia Zlínskeho kraja a mesto Zlín. 
Slávnostný prejav predniesla riaditeľka 

Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne Ve-
ronika Soukupová. 
Vo svojom úvode privítala všetkých 
prítomných, osobitne hostí vedúceho 
oddelenia ochrany prírody a krajiny 
Krajského úradu v Zlíne Ing. 
Jaroslava Hrabca, RNDr. Jarmilu 
Dufejovú z Krajského úradu v Zlíne 
a Ing. Jířího Barčíka z Mestského 
úradu v Zlíne. Do tejto súťaţe bolo 
zaslaných 1300 prác detí a z nich dve 
tretiny ocenených bolo z okresov 
Trenčín, Ilava a Nové Mesto nad Vá-
hom. V rámci tejto súťaţe bolo oce-
nených 26 detí diplomami a darčekmi 
v podobe školských pomôcok a slad-

Mgr. Jozef Švikruha 

Veronika Soukupová 

Obal katalógu výstavy s „Koledníkmi“ 
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kostí. Vyvrcholením vernisáţe výstavy bolo ocenenie mladých 
výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktorí 
v roku 2004 zaslali svoje výtvarné práce do 35. ročníka 
svetovej prehliadky detských 
školských výtvarných prác 
do ďalekej Číny. Medzi ús-
pešnými ţiakmi zo 148 krajín 
sveta získali deti z Trenčína 
šesť čestných uznaní, dve 
strieborné a jednu zlatú me-
dailu. Všetci úspešní účastníci 
svetovej výtvarnej súťaţe boli 
ţiakmi Mgr. Jozefa Švi-
kruhu a Mgr. Nadeţdy Ţatkovej. Zlatú medailu získala 
Romana Bilková za prácu „Koledníci“ pod vedením Mgr. 
Nadeţdy Ţatkovej. O úspešnosti mladej výtvarníčky potvr-
dzuje aj fakt, ţe jej práca bola zverejnená na obálke katalógu 
svetovej výstavy výtvarných prác detí. Strieborné medaily 
získali ţiačky Mgr. Jozefa Švikruhu Alţbeta Šimonovičová 
za prácu „Slovák“ a Martina Tisová za prácu 
„Mimozemšťan“. Čestné uznania získali Martin Kyselica, 
Simona Šlesáriková, Martina Surovčíková, Simona Biča-
nová, Anna Remešová a Jakub Bruch. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 20. januára 
2005 sa uskutočnilo 
novoročné stretnutie 
funkcionárov Tren-
čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne s novi-
nármi trenčianskeho 

zlatá R. Bilková medzi striebornými A. Šimonovičovou a M. T isovou 
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regiónu. Rektor univerzity doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. po-
ďakoval vo svojom krátkom príhovore všetkým novinárom, ţe 
svojím perom prostredníctvom svojich médií pribliţujú reálny 
ţivot univerzity a významne tak prispeli zviditeľneniu Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka nielen v regionálnom, 
ale aj v celoslovenskom a celoeurópskom  meradle. Výsledok 
práce novinárov sa v konečnom efekte prejavuje v záujme 
študentov o štúdium na univerzite. Vyjadril presvedčenie, ţe 
dobrá vzájomná spolupráce sa prenesie i do nového roka 2005. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 1/1/05 
 
Deň 26. január 2005 bol jeden z významných dní, ktorý sa 

zapísal do histórie Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, keď sa uskutočnilo slávnostné otvorenie „Centra 
kompetencie skla Vitrum Laugaricio“. Ešte pred jeho 
slávnostným otvorením sa uskutočnila krátka tlačová beseda, 
ktorej sa zúčastnili rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., riaditeľ Ústavu 
anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. 
Pavol Šajgalík, DrSc., člen predstavenstva RONA a. s. 
Lednické Rovne Ing. Peter Vačko, riaditeľ „Vitrum Lau-

garício“ a za Tren-
čiansku univerzitu 
Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Marek 
Liška, DrSc., aby 
oboznámili prítom-
ných novinárov s tým-
to unikátnym praco-
viskom, ktoré začína 
rokom 2005 svoju čin-
nosť na Trenčianskej 

zľava – Ing. Ruţena Wagnerová, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD., prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 
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univerzite Alexandra Dubčeka ako spoločné pracovisko 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Ústavu anor-
ganickej chémie Slovenskej akadémie vied a RONA, a.s. 
Lednické Rovne. Základnú informáciu po privítaní novinárov                      
Ing. Ruţenou Wagnerovou v úvodnom slove povedal rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD.  Citujem : „Tým, ţe vstúpila Slovenská repu-

blika do Európskej únie vytvoril sa veľký 
priestor pre vysokoškolské vzdelávanie 
a vysokoškolskú vedu tým, ţe bol dekla-
rovaný európsky priestor vysokoškol-
ského vzdelávania a vedy. Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka chce byť 
dobrou univerzitou, zakladať vzdelávanie 
na kvalitných výsledkoch vedecko-
výchovnej činnosti a na kvalitnej vede. 

Jedným zo základných atribútov je budovanie a akreditovanie 
v európskych rozmeroch pracovísk vedec-
kej excelentnosti. Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v  spolupráci so Slo-
venskou akadémiou vied a RONA a.s. 
Lednické Rovne dala do jedného pracov-
ného kolektívu nadšencov z oblasti skla 
pod vedením prof. Ing. Mareka Lišku, 
DrSc., nesúceho názov „Centrum kom-
petencie skla Vitrum Laugaricio“. K vzniku tohto pracoviska 

predchádzala príprava odborná, formálna 
a ekonomická so synergiou vedeckej 
činnosti.“ Ako ďalší vystúpil riaditeľ 
Ústavu anorganickej chémie Slovenskej 
akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šaj-
galík, DrSc., ktorý zvýraznil opodstat-
nenosť vzniku uţ spomínanej inštitúcie 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

prof. RNDr. Pavol ,Šajgalík, DrSc. 

prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 
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skrátením času medzi výsledkom práce výskumníka 
v laboratóriách a jej uvedením do praxe. Ideálnou pôdou pre 
tento krok bol trenčiansky región, kde tradícia skla má hlboké 
korene. Vyjadril presvedčenie, ţe „Centrum kompetencie skla 
Vitrum Laugaricio“ svojimi výsledkami presvedčí správnosť 
jeho vzniku na ekonomickú prosperitu Slovenska. Prof. Ing. 

Marek Liška, DrSc. vo svojom príhovore 
konštatoval, ţe dnešný deň znamená 
zavŕšenie dvadsaťdva ročnej historicky 
významnej etapy tohto pracoviska. V ro-
ku 1983, kedy vzniklo toto pracovisko sa 
hovorilo o spojení vedy a priemyslu, kto-
ré stálo na dvoch nohách. Jednou nohou 
bola Slovenská akadémie vied repre-

zentujúca vedu a základný výskum a druhou nohou Výskumný 
a vývojový ústav sklársky v Trenčíne, ktorý bol súčasťou 
výrobno-hospodárskej jednoty Tatrasklo, reprezentujúce celé 
slovenské sklárstvo. Dnes, keď vstúpila do tohto spoločenstva, 
obrazne povedané tretia noha, reprezentovaná Trenčianskou 
univerzitou Alexandra Dubčeka, získala sa stabilita 
pričlenením vzdelávacej činnosti. Nové pracovisko integruje 
v sebe atribúty vedecko-výskumnej, priemyselnej a vý-
chovno-vzdelávacej práce. 
Ako posledný na tlačovej 
besede vystúpil člen pred-
stavenstva RONA. a. s. 
Lednické Rovne Ing. Peter 
Vačok, ktorý podčiarkol 
vznik „Centra kompetencie 
skla Vitrum Laugaricio“ 
ako veľkého prínosu pre 
slovenský sklársky priemy-
sel, ktorý mu umoţnil drţať 

Ing. Peter Vačok 

slávnostné prestrihnutie stuhy zľava – Štefan Luby a Juraj Wagner 
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krok v oblasti predaja svojich výrobkov vo svete. 
Po krátkej prestávke pred malou zasadačkou Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka bolo slávnostne otvorenie 
„Centra kompetencie skla Vitrum Laugaricio“. Moderátor 
slávnostného otvorenia konferencie Ing. Dušan Galúsek, 
PhD., privítal všetkých hostí, osobitne predsedu Slovenskej 
akadémie vied prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., riaditeľa 
Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied prof. 
RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., člena predstavenstva RONA. 

a. s. Lednické Rovne Ing. Petra Vačoka, vedúceho odboru 
školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 
Jozefa Baláţa, predstaviteľov sklárskych závodov na 
Slovensku a predstaviteľov odborných sklárskych pracovísk 
z Českej republiky. Po tomto úvode sa ujal slova rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. Vyjadril potešenie nad účasťou významných 
osobností pri príleţitosti pokrstenia významného vedeckého 
a výchovno-vzdelávacieho centra na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka. Uviedol, ţe toto pracovisko je 
predobrazom toho ako by mali fungovať vedecko-výskumné 
pracoviská, aby sa zabezpečil synergický efekt pôsobenia 

predsednícky stôl slávnostného otvorenia „Centrum kompetencie skla Viturm Laugarício“ 
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vedy a výskumu, výchovy a vzdelávania v praxi. Je to o to 
významnejšie, ţe všetky subjekty v Slovenskej republike, 
vrátane vedecko-výskumných a výchovno-vzdelávacích pra-
covísk sa pohybujú v európskom priestore. Ocenil entu-
ziazmus odborníkov, ktorí po vzniku Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v roku 1997 implementovali myšlienku 
budovať na tejto univerzite vedecko-výskumné a výchovno-
vzdelávacie pracovisko so zameraním na sklo a keramiku. 
Osobitne treba zvýrazniť, ţe táto myšlienka bola podporovaná 
sklárskym podnikom RONA a.s. Lednické Rovne, ktorý jej 

dal do vienka hmotný stimul a za to treba 
vedeniu podniku poďakovať. Aj keď 
Trenčianska univerzita Alexandra Dub-
čeka vstúpila do zväzku Slovenskej 
akadémie vied a RONA. a. s. Lednické 
Rovne ako posledná, jej miesto je v ňom 
nezastupiteľné, pretoţe „Centrum kom-
petencie skla – Vitrum Laugarício“ sa 

stalo miestom integrácie vedy, praxe a výchovno-vzdelá-
vacieho procesu. Na záver svojho príhovoru zaţelal novej 
inštitúcii, aby úspešne napredovala vo svojej činnosti na pros-
pech mestu Trenčín, Slovenskej republike a Európskej únii. 
Na príhovor rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka nadviazal riaditeľ Ústavu anorganickej chémie Slo-
venskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., 
ktorý okrem iného spomenul, ţe dnes je počuť z úst politikov 
konštatovanie, ţe podporovanie vedy a výskumu je tou naj-
lepšou investíciou, čo môţe naša spoločnosť vykonať. Ţiaľ, 
ale zatiaľ je to však v teoretickej rovine. Dúfajme, ţe sa tak 
v najbliţšej budúcnosti stane. „Centrum kompetencie skla – 
Vitrum Laugarício“ prirovnal obrazne k činnosti horolezca, 
ktorý, aby bol úspešný, musí mať najmenej tri oporné body 
a aţ potom môţe ísť bezpečne ďalej. V aplikácii na úspešnú 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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činnosť novej inštitúcie sa musí jej práca opierať o skĺbenie 
kvalitného výskumu, kvalitného vzdelávania a kvalitného 
priemyslu. Keď sa podarí všetkým zainteresovaným realizo-
vať jej zmyslu plnú činnosť, tak môţeme povedať, ţe sme 
urobili veľa pre Trenčín a pre Slovensko. Veda, výskum 

výroba sú danosti, ktoré určujú rozvoj 
odvetvia ako aj samotnej krajiny a to sa 
ustanovením „Centra kompetencie skla 
– Vitrum Laugarício“ podarilo. 
Príhovor predchádzajúceho rečníka 
rozšíril člen predstavenstva RONA. a. 
s. Lednické Rovne Ing. Peter Vačok, 
keď povedal, ţe existencia tohto 

pracoviska je pre výrobu nepostrádateľná, pretoţe jednak 
napomáha riešiť technické poţiadavky vznikajúce zo strany 
zákazníka pri výrobe skla a na strane druhej napomáha 
zvyšovaniu odborného rastu špičkových pracovníkov vo 
výrobe. Naša firma je výrobcom pôsobiacom na svetových 
trhoch a toto pracovisko firma pomáha udrţať si svetovú 
kvalitu. Záver slávnosti patril vystúpeniam predsedu Slo-
venskej akadémie vied prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc. a 
riaditeľa „Centra kompetencie skla – Vitrum Laugarício“ 
prof. Ing. Mareka Lišku, DrSc. Posledne menovaný priblíţil 
históriu vzniku pracoviska, ktoré sa hlási k nástupníctvu po 
Výskumnom a vývojovom ústave sklárskom v Trenčíne, ktorý 
zanikol krátko po roku 1989. Počas existencie prešlo 
pracovisko viacerými transformáciami. Najprv ako súčasť 
oddelenia taveninových sústav Ústavu anorganickej chémie 
Slovenskej akadémie vied, neskôr ako samostatné oddelenie. 
Po vzniku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v roku 
1997 sa pretransformovalo na spoločné pracovisko Ústavu 
anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra 

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. 
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Dubčeka a v roku 2002 na celouniverzitné pracovisko. V roku 
2004, vstupom firmy RONA a.s. Lednické Rovne sa začína 
písať spoločná história „Vitrum Laugarício“ ako spoločného 
výskumného pracoviska, ktoré prostredníctvom svojich troch 
zriaďovateľov reprezentuje tri základné aspekty vedy 
a výskumu – základný výskum, aplikovaný výskum a výchova 
a vzdelávanie sklárskych odborníkov. Pracovisko rieši také 
problémy, o ktorých sa mu neprisnilo ani v najdivokejšom sne, 
keď pracovisko pracuje na výskumných úlohách pre obranný 

a jadrový priemysel Fran-
cúzskej republiky. Uply-
nulé obdobie pri vzniku 
tohto pracoviska sa nieslo 
v znamení tieţ v aktívnej 
spolupráci s akademic-
kými inštitúciami na Slo-
vensku a v zahraničí ako 
aj s priemyselnou sférou 

na Slovensku, čo významným spôsobom umoţnilo poz-
dvihnúť vysokú odbornosť pracoviska. Po slávnostnom otvo-
rení si hostia prezreli jednotlivé pracoviská „Centra kom-
petencie skla – Vitrum Laugarício“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 31.01.2005  
Pomocná evidencia 29/1/05 
 
Mesto Trenčín vo svojom Všeobecnom záväznom 

nariadení č. 9/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oslobodilo od 
dane z pozemkov a dane zo stavieb v zmysle § 17 ods. 2 a 3 
Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
pozemky a stavby slúţiace školám a školským zariadeniam. 

na jednom z pracovísk VILA RNDr. Peter Švančárek, PhD. pri príprave 
vzoriek pre ďalšie fyzikálno-chemické spracovanie 
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Mesto Trenčín, ktoré je zriaďovateľom predškolských 
zariadení a základných škôl štátne príspevky, tzv. normatívy 
sotva stačia na pokrytie prevádzky škôl a mzdy pedago-
gických i nepedagogických pracovníkov. Mesto Trenčín dotu-
je rekonštrukciu, údrţbu a modernizáciu týchto škôl z vlast-
ného rozpočtu a zároveň sa usiluje získať finančné prostriedky 
na tento účel aj z fondov Európskej únie. V takejto situácii je 
neúnosné, aby tieto zariadenia platili svojmu zriaďovateľovi 
daň z pozemku a stavby. Ekonomická situácia  stredných škôl, 
ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, je 
na pribliţne rovnakej úrovni ako v základnom školstve 
a predškolských zariadeniach. Navyše stredné školy navšte-
vuje v drvivej väčšine mládeţ, ţijúca v Trenčíne a vyučujú 
pedagógovia - Trenčania. Mesto preto aj oslobodením stred-
ných škôl od dane z pozemku a stavieb vychádza v ústrety 
svojim obyvateľom. Tretia kategória sú vysoké školy. Na 
území mesta Trenčín sa v poslednom desaťročí minulého sto-
ročia etablovali dve a to City University a Trenčianska uni-
verzita Alexandra Dubčeka. Mesto Trenčín má v rámci prija-
tého Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ambíciu stať 
sa centrom vysokoškolského vzdelávania na Povaţí a oslo-
bodenie od dane z pozemku a stavieb chápe ako jednu z fo-
riem pomoci samosprávy na skvalitnenie vzdelávacieho 
procesu na trenčianskych vysokých školách. Mesto rovnako 
oslobodilo od dane z pozemkov a stavieb pozemky a stavby 
slúţiace výhradne na vykonávanie náboţenských obradov 
cirkví a náboţenských spoločností alebo úradovne osôb, 
poverených duchovnou správou cirkví a náboţenských 
spoločností, ak sú registrované štátom. Oslobodené od dane 
boli aj pozemky, funkčne spojené so stavbami slúţiacimi na 
účely sociálnej pomoci, ďalej stavby, slúţiace na pracovnú 
rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu občanov so zmenenou pra-
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covnou schopnosťou, múzeá, galérie, kniţnice, výstavné siene 
a osvetové zariadenia na území mesta Trenčín. 

Info Trenčín 10.02.2005  
Pomocná evidencia 40/1/05 
 
V piatok predpoludním dňa 4. februára 2005 panovala 

v Materskej škole Trenčín 
Ulica Jána Halašu slávnos-
tná nálada, sprevádzaná 
zvýšeným počtom rodičov 
a hostí, pretoţe všetci 
chceli byť prítomní na 
otvorení soľného inha-
lačného centra. Vyvrcho-
lenie nastalo vtedy, keď 
primátor mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler symbolickým prestrihnutím stuhy 
odovzdal toto zaujímavé zaria-
denie deťom. Viac o vzniku za-
riadenia prezradila riaditeľka 
materskej školy Angelika Ko-
privňanská. Vo svojej práci 
s deťmi si uvedomovala, ţe je-
senné, zimné a jarné obdobie je 
charakterizované väčšou cho-
robnosťou detí, spôsobené naj-
mä zápalom dýchacích ciest. Keď sa dopočula, ţe v jednom 
predškolskom zariadení v Komárne obkukali inhalačné cen-
trum z Maďarska, prišla na nápad, či by aj v jej materskej 
škole sa nedalo takéto niečo zriadiť. Osobná návšteva v Ko-
márne v nej umocnila myšlienku, ţe sa dáva síce na ťaţkú 
cestu, ale dá sa uskutočniť. Keďţe mala okolo seba aktívnych 
rodičov, spolupracovníčky a trenčianskeho výtvarníka Petra 

pani učiteľka Vojsovičová pri práci so svojimi deťmi 

Angelika Koprivňanská vo svojom príhovore 
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Adamicu, inhalačné zariadenie sa stalo skutočnosťou. Je 
pyšná na toto zariadenie, lebo ako povedala, „táto trenčianska 
materská škola je treťou na Slovensku so soľným inhalačným 
okruhom“. Ako vlastne zariadenie funguje, opäť odpovedala 
riaditeľka Angelika Koprivňanská : „Jeho jedinečnosť spočíva 
vo vyparovaní soľného roztoku v miestnosti, v ktorej pätnásť 
detí pribliţne inhaluje dvadsať minút a počas tejto doby 
učiteľky, ktoré by s nimi 
boli v triede, tak s nimi 
robia sedavé výchovno-
vzdelávacie aktivity. Teda 
nie sú poţiadavky na 
zvýšenie pracovných síl. 
Zväčša deti recitujú, 
počúvajú roz-právky alebo 
spievajú. Dnes je ťaţko 
hodnotiť vplyv tohoto 
zariadenia na zdravie detí, ale po roku jeho prevádzky sa 
uvidí.“ 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 07.02.2005  
Info Trenčín 10.02.2005 
Pomocná evidencia 40/1/05 
 
Trenčín je jediným krajským mestom, ktoré nemá 

astronomickú pozorovateľňu a to i napriek tomu, ţe v meste sa 
nachádza jeden z najväčších ďalekohľadov na Slovensku. 
Ďalekohľad, určený na pozorovanie planét, Mesiaca, Slnka či 
komét, aţ dosiaľ chátral v budove Cirkevnej základnej školy 
sv. Ondreja – Svorada. Nadšenci z Trenčianskej astronomickej 
spoločnosti sa rozhodli ďalekohľad opraviť a spolu s ním 
oţiviť aj niekdajšiu okresnú hvezdáreň. Hvezdáreň v Trenčíne 
zanikla pred pätnástimi rokmi, keď budovu, kde sa pozoro-

Angelika Koprivňanská „varí“ somadrinový roztok 
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vateľňa nachádzala od 70-tých rokov minulého storočia, 
získala v reštitúcii cirkev. Priestory astronomického kabinetu 
nový majiteľ prebudoval na byty pre rehoľné sestry a 
pozorovateľňu pre verejnosť zatvoril. Unikátny ďalekohľad 
zostal zabudnutý aţ do roku 1996, keď obnovila svoju činnosť 
astronomická spoločnosť. Astronómom sa po rokoch úsilia 
podarilo ďalekohľad získať a opraviť a teraz by ho radi opäť 
poskytli verejnosti. Astronómia má v Trenčíne veľkú tradíciu 
a stále je tu o ňu veľký záujem. Najbliţšia hvezdáreň je však 
aţ v Partizánskom alebo Hlohovci, čo je viac ako 50 
kilometrov a to odrádza od pozorovania, dôvodí zámer riaditeľ 
Astronomickej spoločnosti v Trenčíne Daniel Sokol. 
Hvezdáreň by podľa neho mala slúţiť na nočné pozorovania 
oblohy, klubovú a popularizačnú činnosť. Astronómom vyšlo 
v ústrety Gymnázium Ľudovíta Štúra, kde v súčasnosti 
pôsobia tri astronomické krúţky. Spoločnosť pripravila 
projekt hvezdárne, ktorá by mala vzniknúť na streche 
gymnázia. Súčasťou hvezdárne by mali byť aj klubové a 
prednáškové miestnosti. Gymnázium uvaţuje aj o prijatí 
dvoch pracovníkov, ktorí by v novej pozorovateľni vyučovali. 
Hvezdáreň by mala byť v tvare kopuly, ktorá by 
pozorovateľov chránila od nepriaznivého pouličného 
osvetlenia. Astronomická spoločnosť sa so svojím zámerom 
znovu oţiviť trenčiansku hvezdáreň obrátila na vedenie mesta 
Trenčín. Náklady na jej výstavbu však prevyšujú milión Sk, a 
preto sú astronómovia pripravení aj na lacnejší variant bez 
kopuly. 

Trenčianske noviny 07.02.2005 
Pomocná evidencia 37/1/05 
 
Dňa 15. februára 2005 navštívila Trenčiansku univerzitu 

Alexandra Dubčeka veľvyslankyňa afrického štátu Burkina 
Faso so sídlom vo Viedni, Jej Excelencia Beatrice Damiba, 



 377 

na ktorej ju prijal 
rektor doc. Ing. Ju-
raj Wagner, PhD., 
prorektor prof. 
RNDr. Juraj Sla-
beycius, PhD. a de-
kani štyroch fakúlt 
Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dub-
čeka. Hostitelia pri-
blíţili významnému hosťovi moţné sféry spolupráce a moţ-
nosti štúdia na jednotlivých fakultách. Po rozhovoroch za 
početnej účasti regionálnych zástupcov médií podpísala veľ-
vyslankyňa afrického štátu Burkina Faso, Jej Exelencia Bea-
trice Damiba s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. „Memorandum 
o porozumení“, v ktorom je deklarovaní záujem štátu Burkina 
Faso o štúdium študentov z tejto krajiny na Trenčianskej uni-
verzite Alexandra Dubčeka ako aj o vedeckú a technickú ko-
operáciu. Po podpise „memoranda“ sa uskutočnila krátka tla-

čová beseda, na ktorej po 
úvodnom slove prorektora 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka prof. 
RNDr. Juraja Slabeyciusa, 
PhD. veľvyslankyňa afric-
kého štátu Burkina Faso, 
Jej Excelencia Beatrice 
Damiba priblíţila mladý 
africký štát, ktorý ktorý 
sme v minulosti poznali zo 

zemepisu ako Horná Volta. Štát má usporiadané politicko-
spoločenské pomery a hľadiska hospodárstva má najviac 

podanie rúk oboch predstaviteľov je prísľubom do budúcnosti 
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rozvinuté poľnohospodárstvo. Preto je z ich strany predo-
všetkým záujem o štúdium na vysokých školách, na ktorých sa 
vyučujú učebné odbory príbuzné s poľnohospodárstvom. 
Nevylučuje sa však záujem aj o učebné odbory technické 
charakteru, ktoré sa učia na univerzite v Trenčíne. Ďalej 
pokračovala, ţe vstup na Trenčiansku univerzitu sa usku-
točnil prostredníctvom generálneho riaditeľa firmy „Petina In-
ternational“ z Bratislavy Petra Peniaška, ktorá v Burkine Faso 
uskutočňuje svoje podnikateľské aktivity. Časový horizont 
vzdelávania študentov tejto krajiny  na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka ozrejmil jej rektor doc. Ing. Juraj Wagner, 
PhD., keď povedal, ţe univerzita je schopná vzdelávať 
študentov v jazyku anglickom, francúzskom a slovenskom. Tí 
študenti, ktorí budú chcieť študovať v jazyku slovenskom 
musia však prejsť ročnou jazykovou prípravou.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 21.02.2005 
Info Trenčín 24.02.2005 
Pomocná evidencia 43/1/05, 68/1/05, 70/1/05 
 
Dňa 1. marca 2005 sa uskutočnilo na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka tradičné podujatie pod názvom 
„Dni príleţitosti 2005“, organizované medzinárodnou študent-
skou organizáciou IAESTE (svetové zdruţenie pre výmenu 
študentov na odborné praxe). Hlavnou úlohou podujatia bolo 
pomôcť študentom posledných ročníkov univerzity pri výbere 
budúceho zamestnávateľa a na strane druhej umoţniť nad-
viazanie kontaktu budúcich zamestnávateľov s potenciálnymi 
zamestnancami. Na podujatí sa prezentovali firmy Osram, 
Hella, Acceture, Bosch, Lidl a ďalšie. Podujatie moderoval 
prezident IAESTE Slovakia LC Trenčín Ing. Peter Giraltoš. 

Pomocná evidencia 56/1/05 
 

radosť nad podpisom zmluvy 
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         Na Akademických informačných dňoch, ktoré sa 
uskutočnili od 8. do 14. marca 2005 v Trenčíne sa prezentova-
la aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Na poriada-
ných informačných dňoch sa prezentovali výsledky rozvojo-
vých projektov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na 
ktorých participovalo 19 verejných vysokých škôl Slovenskej 
republiky. Išlo o dva projekty. Prvým projektom bola Web 
orientovaná videokonferečná technológia pre akademické 
Slovensko a druhým bolo Integrované univerzitné vzdelá-
vanie. Výsledkom druhého projektu bolo zlepšenie technic-
kého vybavenia univerzít, ktoré uţ začali budovať video-
konferenčné miestnosti, voľne dostupné učiteľom a študentom 
pre virtuálne aktivity, akými sú videokonferencie, prednášky, 
diskusie a podobne, o ktoré je neustále väčší záujem. Jedným 
z cieľov bolo tieţ pútavými prednáškami prebudiť záujem 
u stredoškolákov o štúdium technických a prírodovedných 
disciplín. Prednášky sa konali prakticky po celý deň. 
Prezentácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa 
začala 8.marca 2005, na  ktorej  jej rektor doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. ju predstavil. O deň neskôr, teda dňa 9. marca 
2005, sa prednáškami prezentovala Fakulta priemyselných 
technológií so sídlom v Púchove prof. RNDr. Pavlom 
Koštialom, PhD., ktorý predniesol prednášku pod názvom 
„Výskum vlastností pneumatík“ a potom Ústav  zdravotníctva 
a ošetrovateľstva doc. MUDr. Janou Slobodníkovou, CSc. 
prednáškou „Quo vadis Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ?“ Ďalšie 
prezentácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa 
uskutočnili dňa 10.marca 2005 prednáškou prof. Ing. Dr.h.c. 
Anton Blaţej, DrSc. pod názvom „Globálne problémy 
ţivotného prostredia“, prednáškou doc. Ing. Dušana Turana, 
CSc. pod názvom „Výskum človeka ako sociosynergetického 
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fenoménu“ a prednáškou prof. Ing. Marek Liška, DrSc. pod 
názvom „Výskum zloţenia štruktúry a vlastností skiel.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 95/1/05    
 
Keď sa v decembri 2004 otvárala v Základnej škole Detské 

mestečko v Zlatovciach nová učebňa s pracovným názvom 
„Keramická dielňa“, nikto by neuveril, ako nadchne táto záuj-
mová činnosť detí a mládeţe. Za účasti viceprimátora mesta 

Trenčín Ing. Antona Bo-
ca, poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Trenčín 
Ing. Štefana Sýkorčina 
a Vladimíra Porubana 
a samozrejme zástupcov 
regionálnych médií dňa  
16. marca 2005 sa všetci 
presvedčili, ţe zriadiť ke-
ramickú dielňu bol správ-

nym počinom, o čom ich presvedčili prekrásne výrobky detí, 
ale predstavte si, ale aj ich rodičov. Pred očami hostí defilovali 
rybičky, srdiečka, panny, 
misy, čertov, zajačikov, 
rôzne rozprávkové bytosti 
a podobne. Chýbali snáď 
len hrnčeky, poháre či 
krčahy. Podnetom pre 
vznik keramickej dielne 
v škole bola dlhodobá 
spolupráca nevidomej uči-
teľky a keramikárky Soni 
Zelizkovej z Dubnice so základnou školou, ktorá pokiaľ 
nemala škola svoju pec, deťom poskytovala svoju vlastnú. No 

Ing. Anton Boc s Mgr. Evou Masácovou pri novom kruhu 

Ing. Anton Boc sa zaujíma o prácu detí pri spracovaní hliny 
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od včera aj toto konštatovanie patrí minulosti. No táto 
návšteva v Základnej škole Detského mestečka v Zlatovciach 
nebola celkom náhodná, pretoţe v tento deň k vypaľovacej 
peci pribudol úplne novu-
čičký hrnčiarsky kruh, kto-
rý deťom sľúbil pred časom 
viceprimátor mesta Trenčín 
Ing. Anton Boc, aby sa 
skompletizovalo základné 
technické vybavenie kera-
mickej dielne. Poslanci 
Mesta Trenčín tak opäť 
ukázali svoju veľkorysosť 
a dobrú vôľu vo vzťahu k mládeţi, keď z mestských financií 
uvoľnili na tento účel čiastku 30.000,- Sk. Po prebratí daru 
poďakovala riaditeľka školy Mgr. Eva Masácová mestu 
Trenčín a odovzdala viceprimátorovi mesta Trenčín Ing. 
Antonovi Bocovi symbolický kľúč z keramiky s poznámkou, 
aby sa ním otváralo srdce primátora mesta Trenčín a cez neho, 
aby otváral častejšie mestskú pokladnicu a poskytoval pros-
triedky pre potreby detí v Zlatovciach a ostatných tren-
čianskych detí, ktoré to potrebujú. V odpovedi viceprimátor 
Anton Boc vyjadril, e mesto Trenčín sa nebráni podobným 
aktivitám škôl.  

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 21. aţ 22. marca 2005 
navštívila Trenčiansku univerzitu 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
delegácia najvyšších akademic-
kých funkcionárov Východoukra-
jinskej národnej univerzity v Lu-
gansku, v ktorej boli rektor Ale-

deti pri novom hrnčiarskom kruhu 

zľava – Alexander Golubenko s Jurajom Wagnerom 
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xander Golubenko a vedúci medzinárodného oddelenia 
univerzity Valentín Gončarov.  Na záver návštevy dňa 22. 
marca 2005 podpísali štatutári rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Juraj Wagner, 
PhD. a rektor Východoukrajinskej národnej univerzity v Lu-
gansku Alexander Golubenko dohodu o spolupráci medzi 
oboma univerzitami a ich fakultami. Návšteva sa niesla 
v mimoriadne dobrom priateľskom ovzduší. 

Vlastné poznámky 
 
Vedecká rada má slúţiť vede a rozvoju ústavu. Verím, ţe 

spoločným úsilím sa tento cieľ podarí naplniť. našou stra-
tégiou je – čo rok to krok. Týmito slovami uviedol dňa               
21. marca 2005 prvé zasadnutie vedeckej rady Ústavu 
zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka jeho riaditeľ doc. MUDr. Ján Bielik, 
CSc. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. vo svojom príhovore vyzdvihol 
humanizáciu univerzity, zatiaľ s prevahou technických fakúlt. 
Konštatoval správnosť tohto smerovania, ktoré v súlade so 
svetovým trendom. Za predsedu vedeckej rady spomínaného 
ústavu vymenoval rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. doc. 
MUDr. Jána Bielika, CSc., ktorému pri tejto príleţitosti ako 
ostatným členom vedeckej rady odovzdal menovacie dekréty. 
Vedecká rada schválila rokovací poriadok, učebný plán na 
školský rok 2005/2006 a akreditačný spis pre študijný 
program „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ 
s pripomienkami. Do vedeckej rady Ústavu zdravotníctva 
a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
boli vymenovaní : 
1. interní členovia : 

- doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. – riaditeľ  
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- doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. – zástupkyňa 
riaditeľa pre vzdelávanie, vedu a výskum 

- doc. Ing. Ladislav Veterány, PhD. – vedúci katedry 
biologických disciplín 

- MUDr. Marián Kaščák – zástupca riaditeľa 
- PhDr. Eva Červeňanová – zástupca riaditeľa pre 

ošetrovateľstvo 
- Mgr. Alţbeta Hanzlíková, PhD. – odborná asistentka 
- PaedDr. Ernest Broska, PhD. – prorektor pre sociálnu 

starostlivosť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
- doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. – dekan Fakulty 

sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 

- prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. riaditeľ Ústavu prírodných 
a humanitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka 

2.  externí členovia : 
- MUDr. Dušan Chlapík, PhD. – primár chirurgického 

oddelenia Nemocnice s poliklinkou v Trenčíne 
- doc. PhDr. Vlastná Závodná, PhD. – Ministerstvo zdra-

votníctva Slovenskej republiky, odbor riadenia a licencií 
- Mgr. Elena Štefíková – vedúca odboru zdravotníctva 

a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja 

- MUDr. Věra Dobiašová – riaditeľka Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 

- prof. MUDr. Miron Šrámka, DrSc. – prorektor Vyso-
kej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety 
v Bratislave 

- prof. MUDr. Oto Masár, CSc. – primár anestezio-
logickej kliniky Fakultnej nemocnice Univerzity Konšta-
tína Filozofa v Nitre 
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- MUDr. Pavol Sedláček, MPH – riaditeľ Nemocnice 
s poliklinikou v Trenčíne 

 
Dňa 30. apríla 2005 sa uskutočnili v reštaurácii Gastro 

centrum v Trenčíne oslavy Dňa učiteľov, ktorých poriada-
teľom bol Trenčiansky samosprávny kraj. Slávnostný program 
uviedli hudobným číslom študenti Gymnázia Ľ. Štúra v Tren-
číne. Prítomných pozvaných učiteľov a hostí privítala zástup-
kyňa vedúceho odboru školstva a kultúry Trenčianskeho 
samo-správneho kraja Ing. Daniela Hilčíková. Slávnostný 
príhovor predniesol predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Štefan Štefanec, v ktorom sa dotkol ťaţkého povo-
lania učiteľov. Zaţelal všetkým veľa zdravia a osobných 
úspechov. Potom uţ nasledovala slávnostná chvíľa, v ktorej 
prijali ocenenie títo najlepší učitelia stredných škôl 

Trenčianskeho kraja z rúk 
najvyšších predstaviteľov 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Štefana 
Štefanca, Ing. Pavla Kriš-
tofa a Mgr. Petra Bulíka : 
- Mgr. Boţena Komen-

dová – Gymnázium 
Dubnica nad Váhom, 

- RNDr. Ľudmila Kore-
ňová – Gymnázium Nováky, 

- Milan Pobiecky – Stredné odborné učilište strojárske 
Trenčín, 

- Ing. Anna Trokanová – Stredné odborné učilište strojárske 
Povaţská Bystrica, 

- Bc. Hedviga Kolečanská – Stredné odborné učilište potra-
vinárske a poľnohospodárske Nové Mesto nad Váhom, 

Milan Pobiecky zo SOU strojárskeho Trenčín prijíma ocenenie 
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- Vladimír Višňovský – Stredná priemyselná škola Han-
dlová, 

- Mgr. Helena Lukášová – Stredná odborná škola Povaţská 
Bystrica, 

- Bc. Eva Kulčárová – Zdruţená stredná škola hotelových 
sluţieb a obchodu Prievidza, 

- Erika Majdáková – Gymnázium Bánovce nad Bebravovou, 
- Anton Kotrík – Stredné odborné učilište nábytkárske 

Pravenec, 
- Terézia Majdúchová – Stredné odborné učilište odevné 

a textilné Trenčín, 
- PhDr. Marta Tisoňová – Stredná priemyselná škola sta-

vebná Emila Beluša Trenčín, 
- Marián Rus – Stredné odborné učilište poľnohospodárske 

Prievidza, 
- Daniela Gajdošová – Zdruţená stredná škola odevná 

Púchov, 
- Ing. Janka Fedorová – Zdruţená stredná škola poľno-

hospodárska Pruské, 
- Vladimír Kyška – Gymnázium M. R. Štefánika Nové 

Mesto nad Váhom, 
- Ing. Boţena Ištvániková – Stredná priemyselná škola odev-

ná Trenčín, 
- PhDr. Mária Klabníková – Stredná zdravotnícka škola 

Povaţská Bystrica, 
- Ing. Eduard Zbín – Zdruţená stredná odborná škola Pú-

chov, 
- Emília Klapitová - Stredné odborné učilište odevné 

a textilné Trenčín, 
- Mgr. Tatiana Helbichová – Gymnázium V. B. Nedoţer-

ského Prievidza, 
- Ing. Anna Rybáriková – Zdruţená stredná škola obchodu 

a sluţieb Nové Mesto nad Váhom, 
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- Ing. Tatiana Zehetnerová – Zdruţená stredná priemyselná 
škola Nové Mesto nad Váhom, 

- Mgr. Anna Hnilicová – Zdruţená stredná škola hotelo-
vých sluţieb a obchodu Trenčín, 

- Milena Gáborová – Stredné odborné učilište stavebné 
Trenčín, 

- Boţena Malíková – Stredná zdravotnícka škola Trenčín, 
- Mgr. Mária Rozenbergová – Zdruţená stredná škola hote-

lových sluţieb a obchodu Prievidza, 
- Daniela Hanáková - Zdruţená stredná škola hotelo-

vých sluţieb a obchodu Púchov, 
- Mária Srncová – Stredné odborné učilište potravinárske 

a poľnohospodárske Nové Mesto nad Váhom, 
- Anna Kováčiková – Stredná priemyselná škola Dubnica 

nad Váhom, 
- Emília Moţutíková – Stredné odborné učilište stavebné 

Povaţská Bystrica, 
- Elena Laurenčíková – Stredné odborné učilište poľnohos-

podárske Prievidza. 
Trenčianske noviny 04.04.2005  
Pomocná evidencia 143/2/05 
 
V reprezentačných priestoroch Galérie M. A. Bazovského 

v Trenčíne dňa 30. apríla 2005 oceňovali pedagogických 
pracovníkov Trenčianskeho kraja. Tradičné podujatie uţ po 
ôsmykrát pri príleţitosti Dňa učiteľov pripravil Krajský 
školský úrad v Trenčíne. Ocenenie vynikajúci pedagóg si            
z rúk prednostu Krajského školského úradu Ing. Ondreja 
Divinského prevzalo 36 pedagógov, učiteľov základných škôl, 
školských zariadení, stredných i špeciálnych škôl. V príhovo-
roch zneli oslavné slová o poslaní pedagógov, medzi inými aj 
myšlienka, ţe často bývajú oceňovaní lekári, športovci, vedci, 
umelci, ale zabúda sa, ţe všetkých pripravovali, sprostred-
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kovávali im nové poznatky a viedli cestou elementárneho 
poznania práve učitelia. Jedno z ocenení udelili in memoriam. 
Za vynikajúceho pedagóga Strednej priemyselnej školy                       
v Bánovciach nad Bebravou navrhli Antona Neuschla. Oce-
nenie prevzala jeho manţelka Marta. Bol učiteľom odborných 
predmetov od roku 1993. Vo februári 2004 odišiel do inva-
lidného dôchodku, no uţ o mesiac podľahol ťaţkej chorobe. 
Podľa hodnotenia školy mal rozhodujúci podiel na zavedení 
študijného odboru elektrotechnika a na zriaďovaní odborných 
učební výpočtovej techniky, elektrotechnických laboratórií a 
elektrotechnickej praxe na škole. Pripravoval ţiakov na súťaţ 
Zenit a tí obsadzovali popredné miesta v regionálnych i 
celoslovenských kolách. 

Trenčianske noviny 04.04.2005  
Pomocná evidencia 148/1/05 
 
Dňa 1. apríla 2005 sa uskutočnilo na Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dubčeka rokovanie slo-
venskej asociácie učiteľov cudzích ja-
zykov na univerzitách nefilologického 
smeru – CASAJC. Rokovanie otvorila 
predsedníčka novozvoleného výboru 
slovenskej sekcie CASAJC PhDr. 
Helena Šajgalíková, PhDr. a predsta-

vila prítomným členov novozvolený 10-členný výbor. Po tom-
to úvode sa prítomní zoznámili s koncepciou rozvoja aso-
ciácie, plánom činnosti a návrhom činnosti na rok 2005. Záver 
stretnutia patril odbornému semináru pod názvom „Kvanti-
tatívne štatistické metódy pre sociálne vedy“. 

Vlastné poznámky 
 
V trenčianskom Gymnáziu Ľudovíta Štúra v 14. kalen-

dárnom týţdni zhotovovali titulné strany francúzskeho den-

PHDr. Helena Šajgalíková, PhD. 
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níka. Tejto súťaţe v rámci Dňa frankofónie sa zúčastnilo 
celkovo 53 ţiakov bilingválnych gymnázií (17 z Trenčína, 25 
z Bratislavy a 11 zo Ţiliny). V dopoludňajších hodinách mali 
ţiaci prednášku, na ktorej sa zúčastnili viacerí novinári, 
dokonca aj šéfredaktorka jedného časopisu z Bratislavy. Boli 
oboznámení s problematikou novín a časopisov, aby sa im pri 
skladaní titulky bilingválnych frankofónnych novín lepšie 
pracovalo. Boli rozdelení do päťčlenných skupín a ich práce 
mala vyhodnotiť trojčlenná porota, ktorú tvorili predstavitelia 
Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Z celkových desiatich 
návrhov nakoniec porotcovia vybrali tri najlepšie. Prvé miesto 
získali ţiaci z Gymnázia Metodova z Bratislavy, druhé a tretie 
miesto obsadili ţiaci trenčianskeho gymnázia. Najlepšia 
skupina získala ročné predplatné francúzskeho časopisu, druhé 
a tretie miesto bolo odmenené knihami. S myšlienkou 
usporiadať takúto akciu prišla lektorka trenčianskeho 
gymnázia Veronika Gousseau, ktorá tak nadviazala na projekt 
francúzskeho lektora v Budapešti, ktorý tam v minulom 
školskom roku zorganizoval podobnú akciu. Predpokladá sa, 
ţe táto ojedinelá akcia, zdruţujúca viaceré bilingválne 
gymnáziá, bude kaţdoročne pokračovať.  V gymnáziu počas 
frankofónneho týţdňa prebiehalo aj niekoľko iných aktivít, 
z ktorých moţno spomenúť študentov Gymnázia Ľ. Štúra, 
ktorí sa zapojili aj do divadelného francúzskeho predstavenia. 

Trenčianske noviny 04.04.2005  
Pomocná evidencia 144/1/05 
 
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka sa dňa 8. 

apríla 2005 stretli prorektori slovenských univerzít, na ktorých 
sa zabezpečuje celoţivotné vzdelávanie seniorov formou 
univerzity tretieho veku s prezidentkou Asociácie slovenských 
univerzít tretieho veku PhDr. Nadeţdy Hrapkovej, PhD., 
a zároveň prezidentkou Európskej federácie starších študentov 



 389 

(EFOS – European Federation of Older Students). Na svojom 
výročnom rokovaní riešili okrem iného aj moţnosť začlenenia 
sa medzi európske organizácie zaoberajúce sa celoţivotným 
vzdelávaním, ako i otázky čerpania finančných prostriedkov 
na vzdelávacie projekty seniorov z fondov Európskej únie ako 
aj  z programov štátnej pomoci. Nikto nás nefinancuje. Uni-
verzity tretieho veku sú závislé na dobrej vôli vlastnej univer-
zity, alebo na systéme financovania vlastnej univerzity, teda 
od toho, aké sa urobia projekty. Pritom náš systém trojročného 
vzdelávania je v porovnaní aj s vyspelými európskymi kraji-
nami na veľmi dobrej úrovni, povedala PhDr. Nadeţda 
Hrapková, PhD., ktorá zároveň dva roky vedie aj Európsky 
výbor univerzít tretieho veku. V rámci Európy majú rôzne 
krajiny rozličné modely vzdelávania seniorov. Organizujú 
separátne kurzy, špeciálne programy pre seniorov rôzneho 
zamerania s rôznou dobou trvania – semestrálne, ročné, letné v 
rámci prázdnin. V Rakúsku, ako v jedinej krajine, je ponúkané 
vzdelávanie seniorom spolu s mladými študentmi, ale musia 
urobiť riadne prijímacie skúšky. Trojročný program, aký má-
me na Slovensku, majú málokde. Na 10 univerzitách                
v ôsmych mestách na Slovensku študuje 3550 seniorov. Ich 
priemerný vek je 64 rokov. Trojročné štúdium ukončia v 
Trenčíne práve na konci tohto akademického roka prví ab-
solventi, ktorým univerzita pripraví aj riadnu promóciu. 
Celkovo v Trenčíne študuje v troch ročníkoch takmer 130 
študentov. Štúdium je podmienené vekom ţien nad 45 rokov, 
muţov nad 50 a stredoškolským vzdelaním. Školné v Trenčíne 
na jeden rok pre dôchodcov je 800 korún, pre zamestnaných 
1500 korún. 

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 168/3/05 
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Dňa 19. apríla 2005 rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a gene-
rálny riaditeľ svetozná-
mej firmy OSRAM Jo-
hann Műllauer podpí-
sali Rámcovú zmluvu 
o spolupráci. Jej obsa-
hom bude výchova ab-
solventov na Trenčian-
skej univerzity Alexan-
dra Dubčeka pre firmu 
OSRAM, odborná výchova, rekvalifikácia a celoţivotné 

vzdelávanie pre zamest-
nancov tejto firmy, ako 
aj spolupráca vo ve-
decko-výskumnej a vý-
vojovej činnosti. Gene-
rálny riaditeľ firmy 
OSRAM Johann Műl-
lauer pri tejto príleţitosti 
navštívil aj laboratória 
Fakulty mechatroniky, 
Fakulty špeciálnej tech-

niky a laboratórium skla VILA Laugarício. Po podpise zmluvy 
sa uskutočnila tlačová beseda, v ktorej Johann Műllauer 
zodpovedal na otázky novinárov. V úvode konštatoval, ţe 
firma OSRAM má svoju pobočku v Nových Zámkoch a je 
svetovým lídrom vo výrobe ţiaroviek. Na otázku, prečo sa 
rozhodla firma pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 
odpovedal, ţe je to preto, lebo má vo svojom učebnom pro-
grame, čo iné univerzity nemajú. Predpokladá, ţe v priebehu 
rokov by malo nastúpiť do päťdesiat absolventov do firmy. 

podpis zmluvy o spolupráci zľava Johann Müllauer, doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

potvrdenie zmluvy chlapským stiskomruky 
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Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 25.04.2005  
Pomocná evidencia 201/3/05 
 
Dňa 20. apríla 2005 vyjadrili študenti trenčianskych, bá-

novských a dubnických stredných škôl verejne na Mierovom 
námestí štrajkom svoje stanovisko k opakovaniu písomných 
maturitných skúšok potom, keď stredné školy na Slovensku 
dostali popri otázkach aj správne riešenia. Štrajku mládeţe sa 
zúčastnilo v Trenčíne oko-
lo 1000 študentov, ktorých 
prišli podporiť zástup-
covia z Bánoviec nad Be-
bravou, Nového Mesta 
nad Váhom, Dubnice nad 
Váhom, Púchova a Ţiliny 
i napriek tomu, ţe priazeň 
počasia pre trvalý dáţď 
protestnému zhromaţde-
niu nepriala. Protestné zhromaţdenie podporila aj pred-
sedníčka Slovenskej rady rodičovských zdruţení Anna 
Töröková, lebo študenti sú v práve.  Pristupovali k písomným 
maturitným skúškam zodpovedne a nie sú zodpovední, čo 
spôsobili štátni úradníci. Štrajkujúci študenti niesli so sebou 
transparenty, ktoré poţadovali odstúpenie ministra školstva 
Slovenskej republiky Martina Fronca, lebo je podľa nich zod-
povedný za tento maturitný chaos. Súbeţne s protestnou ak-
ciou študentov zasadala koaličná rada v Bratislava, ktorá odo-
brila rozhodnutie ministra školstva o opakovaní písomnej časti 
maturitnej skúšky z matematiky. Toto rozhodnutie sa dotkne 
všetkých 2714 maturantov, ktorí si vybrali A) variant. Tren-
čianski študenti podporili vytvorenie petičného výboru v Ko-
šiciach, ktorého merito veci bolo odvolanie ministra školstva 
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z funkcie. Študenti zostali aj naďalej v pohotovosti a ich 
hovorkyňa Ľubica Rozborová nevylúčila aj ďalšie aktivity na 
presadenie  svojich po-
ţiadaviek. Rovnako sa 
nevylučuje  moţnosť ne-
účasti študentov na opa-
kovanej maturitnej skúš-
ke z matematiky. 

Vlastné poznámky 
Pardon 23.04.2005 
Trenčianske noviny 
25.04.2005  
Pomocná evidencia 
206/1/05 
 
Dňa 20. apríla 2005 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing. 

Anton Boc študentov z francúzskeho partnerského mesta Gran 
Gevrier, ktorí sú 
v tomto období 
na študijnom po-
byte študentov 
Gymnázia Ľudo-

víta Štúra v Trenčíne. 
V jeho úvodnom slove 

srdečne všetkých 
privítal študentov 
a zároveň spome-
nul, ţe na zod-

povedanie otázok zo strany študentov si pozval niektorých 
vedúcich útvarov Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Petra 
Kocnára, Mgr. Renátu Kaščákovú a  Ing. arch. Adrianu 
Mlynčekovú.  Úlohu tlmočníka si vzala na svoje bremená 
Mgr. Eva Solarová. Riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra Mgr. 
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Štefan Marcinek poďakoval vedeniu mesta Trenčín, ţe si 
našlo čas na prijatie mladých francúzskych študentov na svojej 
pôde. Za študentov poďakovala profesorka madam Nicole 
Deilcroix. 

Vlastné poznámky 
 
V meste Trenčín 

sa pripravuje rozsiah-
la rekonštrukcia škol-
ských areálov, ktoré 
budú v poobedňaj-
ších hodinách prís-
tupné malým aj veľ-
kým k športu a aktív-
nemu odpočinku. 
Ako prvý sa ukončí 
areál Základnej školy 
Trenčín, Hodţova 
ulica, do ktorého mesto investuje 15 miliónov Sk. Stavebné 
práce by sa mali ukončiť v auguste toho roku, následne sa 

vysadí zeleň. 
Areál bude 
odovzdaný do 
uţívania v sep-
tembri 2005. 
Dávame si prá-
vom otázku, čo 

podnietilo 
mesto Trenčín 
k tak rozsiah-

lemu investovaniu do areálov škôl ? Napríklad u tejto školy 
boli vonkajšie ihriská v priľahlom areáli odovzdané do uţí-
vania na prelome sedemdesiatich a osemdesiatich rokov. 

plán rekonštrukcie areálu Základnej školy Trenčín, Hodţova ul. 

rekonštrukčné práce sa začali 
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Z veľkej časti uţ samozrejme nevyhovujú na športovanie detí 
a to nielen na ich technický stav, ale aj spôsob ich výstavby 
a pouţitý materiál. Zo zdravotného hľadiska treba zdôrazniť, 
ţe napríklad antukové povrchy existujúcich športovísk sú 
nevhodné pre alergikov. Tvrdé asfaltové povrchy poškodzujú 
pohybové ústrojenstvo detí. Preto betónové a asfaltové povr-
chy budú nahradené umelým trávnikom a inými modernými 
materiálmi v kombinácii s drevom. Nové povrchy budú nielen 
zdravšie, ale umoţnia aj niţšiu nákladovosť pri ich prevádzke.  
Vzhľadom na poloţený mrazuvzdorný materiál bude moţno 
športovať aţ desať mesiacov v roku. Pri rekonštrukcii sa po-
číta aj s novým osvetlením celého areálu. Pribudnú nové chod-
níky, odpadové koše, stojany na bicykle a nové lavičky na 
sedenie. Jadrom školského areálu bude atletický areál na tom 
mieste, kde je dnes. V jeho strede bude futbalové ihrisko 
s umelým trávnikom. Basketbalové a volejbalové ihriská budú 
mať tartanový povrch. 

Info Trenčín 21.04.2005 
Trenčianske noviny 25.04.2005  
Pomocná evidencia 190/1/05, 205/2/05 
 
Príchod jari privítali deti z Materskej školy Trenčín, Šafá-

rikova ulica s novými Ekovláčikmi – Separáčikmi. Tri vláčiky 
v záhrade mater-
skej školy prijali 
deti za svojich 
kamarátov a po-
mocníkov. Pani 
učiteľky ich 
oboznámili s ma-
lými farebnými 
kontajnermi vo 
vagónoch, ale 

skupina detí so svojím ekovláčikom  - separáčikom   



 395 

najmä s jeho vyuţitím. Uţ pri najbliţšej záhradnej slávnosti, 
keď budú mať deti narodeniny uţ budú vedieť, ţe zvyšky 
ovocia pôjdu do hnedého, papieriky do modrého, plast do 
ţltého a sklo do zeleného kontajnera. A tak deti sa od 
najútlejšieho  veku naučia, ţe to čo nepotrebujú nebudú 
hádzať na zem, ale dajú ich do kontajnerov. Zrealizovať tento 
projekt umoţnila Klub darcov Trenčianskej nadácie. 

Info Trenčín 21.04.2005  
Trenčianske noviny 18.04.2005 
Pomocná evidencia 190/1/05, 181/2/05 
 
Dňa 20. apríla 2005 vzdelávacia nadácia Jána Husa 

organizovala na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka 
prednášky dvoch amerických lektorov – právnika a guvernéra 
najvyššieho súdu štátu Tennessee Mickey Barkera, ktorý 
prednášal na tému „Etika v práve“ a odborníčka na sociálne 
vedy Cathy Barkerová, ktorá prednášala na tému „Sociálny 
spravodlivosť“, vychádzajúc z práce a odkazu M. L. Kinga. 

Pomocná evidencia 200/1/05 
 

Najkrajšia trenčianska stredoškoláčka je z Trnavy. Stala sa 
ňou sedemnásťročná študentka Strednej priemyselnej školy 
odevnej v Trenčíne Michaela Magulicová, keď vyhrala dňa 
20. apríla 2005 súťaţ Miss Domova mládeţe 2005. S titulom 
prvá vicemiss skončila hneď za ňou osemnásťročná Povaţ-
skobystričanka Janka Bieliková a šerpu druhej vicemiss 
obliekli Zuzane Majerskej z Hájskeho. Osemnásťročná Zuza-
na Majerská navyše očarila nielen porotu, ale získala aj naj-
viac hlasov svojich rovesníkov v hlasovaní o Miss Sympatia. 
Usporiadateľ súťaţe, Domov Mládeţe na Staničnej ulici v 
Trenčíne je najväčším stredoškolským internátom na Slo-
vensku a poskytuje ubytovanie piatim stovkám študentov z 
ôsmich trenčianskych stredných škôl. To, ţe najkrajšie diev-
čatá sú v Trenčíne na Strednej priemyselnej školy odevnej v 
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Trenčíne, potvrdzuje fakt, ţe všetky tri víťazné miss sú práve z 
tejto školy. Odeváčky sú zároveň zrejme aj najodváţnejšie. 
Spomedzi deviatich finalistiek sa pred sálu nabitú výlučne 
spoluţiakmi, či spolubývajúcimi dokázalo postaviť šesť diev-
čat z odevnej priemyslovky, dve z obchodnej akadémie a 
jedno z Stredného odborného učilišťa textilného a odevného v 
Trenčíne. Podnet k usporiadaniu súťaţe dali chlapci bývajúci 
na internáte. A práve ich reakcií na finálovom večeri sa 
dievčatá najviac obávali. Zo šestnástich, pôvodne prihlá-
sených dievčat, nakoniec ostalo iba deväť „statočných“. Ako 
potvrdila aj víťazka Michaela Magulicová, najviac obáv mali z 
voľného programu. Rozhodla som sa pre moderný tanec,    s 
ktorým nemám ţiadne skúsenosti, vysvetlila. Finálový večer 
však starosti dievčat nepotvrdil. Jediné, čím publikum ich 
vystúpenie častovalo, bol potlesk. 

Trenčianske noviny 25.04.2005  
Pomocná evidencia 202/2/05 
 
Jubilejný desiaty ročník celoslovenskej novinárskej súťaţe 

stredoškolákov a vysokoškolákov „Štúrovo pero 2005“ sa 
uskutočnilo v rámci 14. ročníka Štúrovho Zvolena v Krajskej 
kniţnici Ľ. Štúra vo Zvolene  v dňoch 23. a 24. apríla 2005. 
Súťaţ usporiadali Slovenský syndikát novinárov, Televízia 
Markíza, Matica slovenská, Krajská kniţnica Ľ. Štúra vo 
Zvolene. Počas týchto dní mali moţnosť študenti načerpať 
mnoţstvo nových informácií o tom, kde sa najčastejšie robia 
chyby v novinárskej práci. Okrem toho sa zúčastnili tlačových 
konferencií so Zlaticou Puškárovou, Mariánom Gavendom, 
Vladimírom Repčíkom a Zuzanou Kutkou. Súťaţilo sa 
v štyroch kategóriách stredoškolské, vysokoškolské časopisy 
a individuálne kategórie stredoškolákov a vysokoškolákov. 
V stredoškolskej súťaţi reprezentovali Gymnázium Ľudovíta 
Štúra Mária Deličová, Lenka Meravá, Ondrej Urban v indi-
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viduálnej kategórii stredoškolákov a za stredoškolský časopis 
„Veget“ Ľubica Rozborová, ktorá zaň prevzala tretiu cenu 
Televízie Markíza.   

Vlastné poznámky 
 
Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, kde vznikli 

verejné protesty proti opakovaniu maturitnej písomky z 
matematiky, písalo dňa 26. apríla 2005 testy 73 študentov. 
Nesúhlas s takýmto rozhodnutím ministra školstva Martina 
Fronca vyjadrili väčšinou pripnutím oranţovej stuţky. Niek-
torí však prišli na maturity v teplákoch. Študentov podporili v 
ich proteste aj učitelia.  

Trenčianske noviny 02.05.2005  
Pomocná evidencia 218/1/05 
 
Proti školnému na vysokých školách protestovalo 4. mája 

2005 v piatich slovenských mestách okolo štyritisíc študentov. 
Zatiaľ, čo v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici a Ţiline 
prišli vysokoškolákov podporiť aj stredoškoláci, v Trenčíne 
čakali študenti stredných škôl na kolegov z univerzít márne. 
Atmosféra na Mierovom námestí bola zo všetkých miest 
najkomornejšia. Zišli sa tu dve stovky mladých ľudí a v ich 
rukách sa neobjavili transparenty. Popri študentoch Strednej 
priemyselnej školy odevnej, Strednej priemyselnej školy  
zdravotnej a Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého domi-
novali najmä stredoškoláci z Gymnázia Ľudovíta Štúra. Po-
dobne ako pri ich prvom proteste, aj teraz pršalo. Sme tu s 
tými istými poţiadavkami, ale neviem, či to pomôţe, povedal 
gymnazista Pavol Seriš. Oproti iným mestám v Trenčíne 
študenti protestovali hudbou. Na pódium vystúpila študentská 
kapela “Roll Cage”. Nebojte sa, poďte bliţšie, vyzýval svojich 
obďaleč stojacich spoluţiakov spevák skupiny. Prekvapilo ma, 
ţe sa nás zišla iba taká hŕstka, povedala námestiu predsedkyňa 
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študentskej rady Gymnázia Ľudovíta Štúra Ľubica Roz-
borová. Nakoniec som si uvedomila, ţe more sa skladá z kva-
piek. Som rada, ţe sme tu. Ľubica Rozborová sa zhro-
maţdených opýtala : Myslíte si, ţe uţ to prechádza do 
arogancie moci ? Reagovala tým na fakt, ţe nič dôleţité z ich 
poţiadaviek zatiaľ nebolo splnené. Predseda študentského par-
lamentu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Pe-
ter Giraltoš ešte pred protestom uviedol, ţe sa k nemu pri-
pájajú a aktivity študentov plne podporujú. Nechávame to na 
nich, uviedol k ich účasti na proteste. Sme troška iní ľudia, 
stredoškolákov stačí zorganizovať, vysokoškoláci sú samo-
statní. Odhadol, ţe v tak zlom počasí príde z univerzity desať 
aţ sto ľudí. Jediným vysokoškolákom na námestí bol nakoniec 
predseda Demokratického fóra mladých a poslanec Tren-
čianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţík. Táto 
mládeţnícka organizácia, blízka politickej strane Hnutie za 
demokratické Slovensko – Ľudová strana  prepoţičala tieţ 
vystupujúcej kapele aparatúru. Nielen Demokratické fórum 
mladých, ale aj poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja 
stoja na vašej strane, odkázal PaedDr. Jozef Boţík. Jeho 
prevolanie – „Dosť bolo Fronca“, dosť bolo zlej politiky v 
oblasti školstva, odmenil dav mohutným aplauzom. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 5. mája 2005 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pripravila tretí 
ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie za 
účasti 80 študentov z univerzít Slovenskej republiky, Českej 
republiky a Ruskej federácie. Konferencia prebiehala aţ 
popoludnia v desiatich sekciách na aktuálne témy z oblasti 
verejnej správy, regionálneho rozvoja, ľudských zdrojov 
a personálneho manaţment, hospodárska politika, podniková 
ekonomika, marketing a manaţmentu, sluţieb a cestovného 
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ruchu, ţivotného prostredia, jazykov a techniky. Vyhlasovanie 
najlepších pred-
niesla prodekanka 
Fakulty sociálno-

ekonomických 
vzťahov Trenčian-
skej univerzity 
Alexandra Dubče-
ka prof. Ing. He-
lena Stráţovská, 
CSc. za účasti de-
kana Fakulty so-

ciálno-ekonomic-
kých vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. Najlepší v jednotlivých 
sekciách boli : 
1)  Sekcia ľudské zdroje a personálny manaţment 

Tomáš Lukáčik z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka za prácu „Mobbing na pracovisku“; 
Mimoriadne bola ocenená práca Andrei Germuškovej 
z Prešovskej univerzity 

2) Sekcia verejnej správy 
Michaela Dvorská z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka za prácu „Ekonomické a sociálne dopady reformy 
systému zdravotníctva v Slovenskej republike so 
zameraním na kvalitu“. 
Mimoriadne bola ocenená práca Miloša Moravčíka 
z Ekonomickej univerzity Bratislava. 

3) Sekcia regionálneho rozvoja 
Marianna Mišove z Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zity v Nitre za prácu „Participácia RRA a RPIC na tvorbe 
a realizácii rozvojových programov obcí“. 
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Mimoriadne bola ocenená práca Mgr. Miloša Mrvu 
z Univerzity Komenského Bratislava. 

4) Sekcia hospodárskej politiky 
Marek Andrejkovič s Marošom Čuntom z Košíc za 
prácu „Dopady zmien daní z príjmov na fyzické a právnic-
ké osoby v Slovenskej republike“. 
Mimoriadne bola ocenené práce patril ich autorom Zuzane 
Kováčikovej, Petrovi Púšovi, Jánovi Juráňovi z 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Michaele 
Szabovej z Ekonomickej univerzity Bratislava. 

5) Sekcia podnikovej ekonomiky 
Martin Teringa z Košíc za prácu „Modely oceňovania 
opcií“. 
Mimoriadne bola ocenená práca kolektívu Martina Sopka 
a Tomáša Rábeka. 

6) Sekcia marketingu a manaţmentu 
Zuzana Kimíková s Janou Jašovskou z Košíc za prácu 
„Imidţ podnikovo-hospodárskej fakulty“. 
Mimoriadne bola ocenená práca Ladislava Reimanna, 
Milana Nechala a Andreja Hamana. 

7) Sekcia sluţieb a cestovného ruchu 
Katarína Slivková z Nitry za prácu „Francúzska 
reštaurácia“. 
Mimoriadne bola ocenená práca Evy Matulovej z Banskej 
Bystrice. 

8) Sekcia ţivotného prostredia  
Peter Biel z Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka za 
prácu „Odpady a ich recyklácia“. 

 
 
 
 

Peter Biel prijíma blahoţelanie od doc. Ing. Miroslava 
Mečára, CSc. 
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9) Sekcia jazykov 
Ľubomír Sonntag za prácu „Verbung. Werbeformen im 
Vergleich in den deutschen med slowakischen audio-
visuallen medien“. 
Mimoriadne bola ocenená práca Michaely Dubovskej 
z Nitry. 

10) Sekcia technická 
Peter Gergély z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 
za prácu „Návrh meracieho sys-
tému a pouţívaná podpora me-
rania neelektrických veličín“. 
Mimoriadne bola ocenená práca 
Jany Mikulašiovej. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 226/1/05 
 
Obradná miestnosť Mestského úradu v Trenčíne bola dňa  

9. mája 2005 miestom súťaţe 43 detí z trenčianskych mater-
ských škôl. Deti pred súťaţnou porotou s veľkým odušev-
nením zaspievali ľudové i umelé piesne. Odmenou za ich spe-
vácky výkon boli diplomy, sladkosti a pastelky. Záver súťaţ-
ného dopoludnia patril spoločne deťmi zaspievanej obľúbenej 
slovenskej piesni „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“. Moţno o nie-
koľko rokov budeme mať v Trenčíne nádejnú spevácku hviez-
du pre súťaţ „Superstar“. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 12. mája 2005 usporiadala Fakulta 

sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka medzinárodnú 
vedeckú konferenciu pod záštitou MUDr. 
Pavla Dubčeka a prof. Ing. Petra Plavčana, 

Peter Gergély prijíma blahoţelanie od doc. Ing. 
Miroslava Mečára, CSc. 
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CSc. pod názvom „Inovačné procesy v obsahu vysoko-
školského vzdelávania v sociálnych a ekonomických ve-
dách“. Cieľom konferencie bolo skúmať niektoré aspekty 
modelu vysokoškolského vzdelávania v sociálnych a ekono-
mických vedách a tak zvyšovať kvalitu a konkurencie schop-
nosť slovenských škôl v nových podmienkach  po vstupe do 
Európskej únie. Zasadnutie otvorila a po nej vystúpili z poz-

dravnými prí-
hovormi rektor 

Trenčianskej 
univerzity Ale-
xandra Dubče-
ka doc. Ing. 
Juraj Wagner, 
PhD., prezident 

Spoločnosti 
Alexandra 

Dubčeka MUDr. Pavol Dubček, riaditeľ odboru vysokých 
škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Pe-
ter Plavčan, PhD. a dekan Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. V nasledujúcom 
programe konferencia pokračovala vystúpeniami v pléne : 
- prorektora Prešovskej univerzity doc. Ing. Petra Kuz-

mišina, DrSc.; 
- prof. JUDr. Jozefa Králika z Akadémie Policajného zbo-

ru Slovenskej republiky v Bratislave; 
- prof. Ing. Jána Porvazníka, CSc. z Ústavu ďalšieho 

vzdelávania Európskej univerzity v Bratislave; 
- prof. Ing. Štefana Hittara, PhD. zo Ţilinskej univerzity, 
- prof. Ing. Júliusa Alexyho, CSc.; 
- prof. Amosa Avnyho, PhD. z Beersheeba University, 

Izrael; 
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- doc. JUDr. Ladislav Balko, CSc. z Univerzity Komen-
ského v Bratislave; 

- Ing. Oldřich Kratochvíl z Európskeho polytechnického 
inštitútu v Kuniviach, Česká republika; 

- doc. RNDr. František Olejník, CSc. z Technickej univer-
zity v Košiciach; 

- doc. Ing. Dušan Šebo, CSc. z Technickej univerzity 
v Košiciach; 

- prof. Miller z Pittsburgu, USA; 
- prof. Fischer z  Pittsburgu, USA; 
- prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

zo Ţilinskej univerzity; 
- doc. Ing. Dušan Turan, CSc. z Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka 

- prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. z 
Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka. 

Po diskusii sa prezentovali ostatní účastníci v troch sekciách : 
- Sekcia č. 1 Verejná správa a regionálny rozvoj za ges-

torstva doc. JUDr. Ľubomíra Grúňa, PhD. 
- Sekcia č. 2 Ľudské zdroje a personálny manaţment za 

gestorstva doc. RNDr. Otta Csampaia, CSc. 
- Sekcia č. 3 Ekonomika za gestorstva prof. Ing. Júliusa 

Alexyho, CSc. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 228/1/05, 231/1/05, 232/1/05 
 
Dňa 18. mája 2005 sa uskutočnilo na pôde Fakulty me-

chatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka spo-
ločné rokovanie vedenia univerzity  na čele s jej rektorom doc. 
Ing. Jurajom Wagnerom, PhD., dekanmi fakúlt a dvoch 
ústavov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka s pred-

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
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staviteľmi Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej repu-
bliky. O cieľoch rokovania sa v krátkom pressfoyer vyjadril 
prezident zväzu a dl-
horočný generálny ria-
diteľ Volswagen Slo-
vakia Dr. h.C. Ing. 
Jozef Uhrík, CSc. 
„Automobilový prie-
mysel potrebuje v sú-
časnosti vysoko kvali-
fikovaných pracovní-
kov. Projekt, ktorý za-
čal na Slovensku rea-
lizovať Volswagen Slovakia, dnes zamestnáva viac ako štyri-
dsať tisíc pracovníkov vo finálnej výrobe. Ak sa zrealizujú 
ďalšie dva projekty PSA Pegueot v Trnave a KIA Motors 
v Ţiline. Oba tak vytvárajú poţiadavku na zvýšenie počtu 
pribliţne o päťdesiattisíc pracovníkov v automobilovom prie-
mysle v priebehu štyroch rokov. Našim cieľom je, aby sa 
vybudovala silná vzdelávacia infraštruktúra pre budovanie 
automobilového priemyslu na Slovensku, aby sa po zvládnutí 
výroby vybudovali aj silné výskumné a vývojové centrá, ktoré 

by vytvárali infraštruktúru na pomoc 
výrobným organizáciam. Vystúpe-
niami členov Zväzu automobilového 
priemyslu Slovenskej republiky bolo 
sledované poskytnutie základných 
informácií  funkcionárom univerzi-
ty, čo to ten automobilový priemysel 
je a aké sú poţiadavky priemyslu na 
vzdelávaciu inštitúciu. Ďalej potvr-
dil, ţe oslovili štyri univerzity s fa-

kultami technického zamerania na Slovensku, teda Slovenskú 
Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. 
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technickú univerzitu v Bratislave, Ţilinskú univerzitu, Košic-
kú univerzitu a Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka. 
Boli zadefinované aj niektoré úlohy zo strany automobilového 
priemyslu, ktoré by mali realizovať univerzity“. Pre Tren-
čiansku univerzitu Alexandra Dubčeka boli stanovené štyri 
úlohy, napríklad špecializovať sa na povrchovú úpravu auto-
mobilov. Ide v podstate o to, aby sa jednotlivé poţiadavky 
automobilového priemyslu skompletizovali a zjednotili na 
univerzitách. Pôjde o to, aby jednotlivé univerzity realizovali 
vedecko-výskumnú činnosť tak, aby sa 
pokryli všetky poţiadavky a nezostali 
ţiadne voľné biele miesta. Rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vo 
svojej informácii konkretizoval, v kto-
rých smeroch sa bude univerzita špe-
cializovať. Na univerzite sa v najbliţšej 
dobe vytvoria štyri centrá : 
1. Centrum virtuálneho manaţmentu 

ľudských zdrojov; 
2. Centrum výskumu a vývoja nekovových materiálov; 
3. Centrum výskumu a vývoja kovových materiálov; 
4. Laboratórium mechatronických systémov. 
K poţiadavkám automobilového priemyslu sa podriaďuje aj 
učebný program univerzity, aby pre tento úseku hospodárstva 
Slovenskej republiky bolo pripravených cca sedemtisíc 
vysokoškolákov v priebehu štyroch rokov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 235/1/05, 270/2/05 
 
Dňa 19. mája 2005 sa začala dvojdňová medzinárodná 

konferencia „Funkčné povrchy 2005“ za gestorstva Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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čeka. Po otvorení konferencie prodekanom fakulty doc. Ing. 
Antonom Hírešom, CSc., účastníkov konferencie pozdravil 
prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 
RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. Po oboznámení s cieľmi me-
dzinárodnej konferencie prodekanom fakulty doc. Ing. Harol-
dom Mäsia-
rom, CSc., vys-
túpil s úvodnou 
prednáškou ria-
diteľ spoločnosti 
ZŤS – VaV, a.s. 
Dubnica nad 
Váhom Ing. Ľu-
bomír Kunert, 
v ktorej prezen-
toval svoju fir-
mu. V úvode 
konštatoval, ţe firma, ktorá v minulosti znamenala pojem 
v strojárskej výrobe, dnes sa len ťaţko dostáva do popredia. Je 
to aj zásluhou intenzívnej spolupráce s Trenčianskou univer-
zitou Alexandra Dubčeka, keď spolu vyvinuli pojazdný vyso-
kozdviţný vozík, ktorý by sa mal stať predmetom výrobného 
programu firmy. Ešte pred prestávkou vystúpil ďalší hosť 
technický riaditeľ Vojenského opravárskeho závodu 027, š. p. 
Trenčín Ing. Marián Gogora. Vo svojom vystúpení potvrdil 

intenzívnu spoluprácu s Trenčianskou 
univerzitou Alexandra Dubčeka, najmä 
pri zavádzaní nového výrobného progra-
mu – bojového vozidla „Aligátora“. Zá-
vod v Trenčíne vstupuje na scénu ako 
ďalšia automobilka. V pláne na rok 2005 
majú vyrobiť 20 vozidiel vo viacerých 
modifikáciach podľa poţiadaviek kupu-

Ing. Marián Gogora 



 407 

júcich. Na výrobe spomínaného vozidla participujú aj za-
hraniční partneri, keď Rakúšania dodávajú podvozky a Nemci 
zas prevodovky a motory. Oproti predchádzajúcim rokom sa 
zníţil počet opráv bojovej techniky z titulu útlmu pouţívania 
bojovej techniky. Podnik zabezpečuje materiálno-technickým 
vybavením misií Slovenskej republiky do zahraničia, alebo 
opravujú vybavenie tých misií, ktoré uţ skončili svoje pos-
lanie. V priebehu konferencie prvého dňa odznelo 24 odbor-
ných prednášok a druhého dňa 13 odborných prednášok. Oso-
bitne treba zvýrazniť kvalitu prednášateľov z hosťujúcej Fa-
kulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 236/1/05 
 
V dňoch 19. aţ 21. mája usporiadala Fakulta mechatroniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 8. ročník me-
dzinárodného sympózia pod názvom „Mechatronika 2005“ 
v Trenčianskych Tepliciach za účasti 125 odborníkov z Ne-
mecka, Poľska, Ruskej federácie, Holandska, Slovinska, Čes-
kej republiky a Slovenskej republiky. Predstavitelia univerzít, 
vedecko-výskumných pracovísk prezentovali najnovšie výs-
ledky z oblasti moderných špičkových technológií v mikro-
mechatronike a umelej inteligencii. Značná časť prednášok  sa 
venovala aplikácii mechatroniky z hľadiska dopadu na 
ekológiu. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 236/1/05 
 
Volejbalová súťaţ učiteľov základných škôl v rámci Tren-

čianskeho okresu prebiehala počas celého školského roka 
2004/2005. Na finálovom turnaji, ktoré sa uskutočnilo na 
Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica, sa zúčastnili štyri 
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druţstvá – Základná škola Trenčín, Ulica Dlhé Hony, 
Základná škola Trenčín, Hodţova ulica, Základná škola M. 
Rešetku Horná Súča a Základná škola Nemšová Ulica J. Palu. 
Víťazný pohár primátora mesta Trenčín určeného pre najlepšie 

druţstvo si odniesla Zá-
kladná škola Trenčín, Uli-
ca Dlhé Hony. Pohár ví-
ťaznému druţstvu odov-
zdal vedúci Útvaru škol-
stva a sociálneho zabez-
pečenia Mestského úradu 
v Trenčíne Mgr. Jozef 
Baláţ. 

InfoTrenčín 19.05.2005  
Pomocná evidencia 258/1/05 
 
Nevšedný záţitok mali maturanti dvoch tried z Obchodnej 

akadémie dr. M. Hodţu v Trenčíne, keď im do klobúka vloţil 
päťtisícovú bankovku predseda Hnutia za demokratické 
Slovensko – Ľudová strana JUDr. Vladimír Mečiar. Iná 
trieda zastavila neznámeho Švéda, ktorým im za zaspievanie 
piesne skupiny ABBA vloţil do klobúka 700,- Sk. 

Trenčianske noviny 23.05.2005  
Pomocná evidencia 272/2/05 
 
Na slovenských stredných školách sa dňa 23. mája 2005 

začala ústna časť maturitných skúšok. Do 10. júna 2005 by ju 
malo absolvovať okolo 65 tisíc maturantov. Maturity majú v 
porovnaní s minulými rokmi niekoľko noviniek. Všetci stre-
doškoláci museli maturovať z cudzieho jazyka a gymnazistom 
pribudol piaty prírodovedný predmet. Skúšky trvali celý týţ-
deň, kaţdý deň jeden predmet. Ústnym skúškam predchádzali 
písomné, súčasťou ktorých bola aj externá maturita. Tá 

víťazné druţstvo 
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pozostávala z centrálne zadávaných a vyhodnocovaných 
testov. Ministerstvo školstva predpokladá, ţe jej výsledky 
budú natoľko hodnoverné, aby postupne nahradili prijímacie 
skúšky na vysoké školy. Tento rok externú maturitu z anglic-
kého, nemeckého jazyka alebo matematiky absolvovalo viac 
neţ 58 tisíc študentov. Maturity sprevádzali od začiatku 
školského roka protesty a realizačné ťaţkosti. Študenti nesú-
hlasili, aby sa nich vzťahovali nové zmeny. Argumentovali 
tým, ţe sa pravidlá zmenili „počas hry“ a ţe maturovať po 
novom by mali aţ budúci stredoškoláci a študentské protesty 
vyvrcholili v apríli 2005. Minister školstva Slovenskej repu-
bliky Martin Fronc vtedy nariadil po problémoch s tlačivami 
testov opakovanie písomnej skúšky z matematiky. V uliciach 
slovenských miest protestovalo proti tomuto rozhodnutiu 
niekoľko tisíc stredoškolákov. Napokon si však pribliţne 2700 
maturantov matematiku 26. apríla 2005 zopakovalo. 

Vlastné poznámky 
 
Na 10. ročníku medzinárodnej súťaţe detskej výtvarnej 

tvorivosti pod názvom „Zelený kvet“ dňa 3. mája 2005 získal 
hlavnú cenu v kategórii čiernobielych a farebných fotografií 
ţiak 9.C triedy Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica. Do 
tejto súťaţe bolo prihlásených 2.900 autorov z 302 škôl a z           
9 štátov s 3.300 prácami. 

Vlastné poznámky 
 
Vernisáţou maturitných prác sa zavŕšila dňa 27. mája 2005 

šesťdesiatka mladých módnych návrhárok štúdium odevného 
dizajnu zo Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne. 
Nie doslova, pretoţe následný týţdeň pred nimi stáli nemenej 
náročné ústne maturitné skúšky. Svoje umelecké cítenie a 
nadobudnuté zručnosti zhmotnené do konkrétnych modelov 
predstavili práve na výstave v trenčianskej synagóge. Hostia 

návrhy modelov Anny Hanicovej 
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výstavy, ktorých bolo neúrekom, neobdivovali iba figuríny s 
modelmi, ktoré dievčatá navrhli a vlastnoručne ušili, ale tieţ 
ich výtvarné práce, kvalitou za šatami nijako nezaostávajúce. 
Súčasťou vernisáţe bola aj módna prehliadka prác zhoto-
vených dievčatami počas celého štvorročného štúdia, ktoré 
prítomným s dostatočnou dávkou šarmu samé predviedli. 

Riaditeľka priemyslovky 
Mgr. Mária Vilkovská 
opäť ţiarila spokojnosťou, 
komentujúc výstavu „Nes-
mierne ma teší, ţe je tu 
hádam toľko ľudí, ako tu 
nikdy predtým nebolo. Je 
pekné, ţe sa vernisáţe zú-
častňujú i naši bývalí ab-

solventi.“ 
Trenčianske noviny 30.05.2005  
Pomocná evidencia 285/1/05 
 
Deň detí dňa 1. júna 2005 oslávili ţiaci Základnej školy 

Trenčín, Ulica Na dolinách veľkým happeningom. Slávnostne 
otvorili vybudované átrium nazvanom „Areál zdravia“ vice-
primátorom Mesta Trenčín Ing. Antonom Bocom. Ako vy-
plynulo z rozhovoru s predsedníčkou Rady rodičov Základnej 
školy Trenčín, Ulica Na dolinách Máriou Kováčikovou, ţe 
najväčšiu zásluhu na jeho vybudovaní mali učiteľky Nadeţda 
Gerţová a Monika Paprčová. V ňom môţu deti nielen 
oddychovať cez prestávky, ako aj vyuţívať učiteľmi výtvarnej 
výchovy, či prírodopisu. Priestor doplnili záhradnými stav-
bami, skrášlili vlastnoručne vybudovanou skalkou. Pri tomto 
milom podujatí deti sa venovali jednak umeleckým čin-
nostiam, keď kreslili na chodník, na papier, učili sa aranţovať 
kvety a nechali si kresliť na tvár.  Okrem toho súťaţili v 

Modely Lenky Motlovej 
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branných pretekoch, hrali volejbal, florbal a cvičili aerobik. Je 
len samozrejme, ţe úplne nakoniec som si nechal 
najrozšírenejšiu slovenskú kolektívnu hru – futbal. 
O novučičkú futbalovú loptu v turnaji hrali tri futbalové 
triedy, z ktorých víťazstvo si odniesli ţiaci z 5.C triedy. 
Zaujímavá bola aj súťaţ v kopaní jedenástok. Kto mal záujem 
si mohol zakúpiť výrobky keramickej dielne či pozrieť si 
vystúpenia detského folklórneho súboru „Zlatováčik“.  

Trenčianske noviny 30.05.2005, 06.06.2005  
Pomocná evidencia 306/1/05 
 
Školské zariadenia, m.r.o. v Trenčíne a Mesto Trenčín 

pripravili pre deti predškolského veku súťaţ pod názvom „Čo 
vieš o meste Trenčín“, ktorá sa 
uskutočnila dňa 7. júna 2005 
na Materskej škole Trenčín, 
Opatovská ulica. Ešte prv neţ 
začala súťaţ, spýtal som sa 
organizátoriek podujatia pani 
učiteľky Annu Ďurţovú 
a Mgr. Sylviu Kozinkovú, 
aby priblíţili túto ojedinelú 

súťaţ určenú deťom trenčianskych materských škôl. „Táto 
súťaţ sa uskutočnila  pri príleţitosti 60. výročia oslobodenia 
Mesta Trenčín a prijatia nové-
ho symbolu – loga mesta 
Trenčín. V troch vedomost-
ných okruhoch otázok – his-
tória, súčasnosť a príroda – 
sme sa chceli dozvedieť, či 
deti poznajú svoje mesto 
Trenčín.“ Kaţdú materskú 
školu z mesta Trenčín, okrem 

Mgr. Silvia Kozinková víta deti na súťaţi 

Najprv sa deti zahrali na vláčik 
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Materskej školy Tren-
čín, Gagarinova ulica, 
reprezentovalo jedno 
dieťa, teda celkom 16 
súťaţiacich. Súťaţiace 
deti boli rozdelené do 
štyroch skupín – lien-
ky, motýle včielky 
a margarétky. Pred sú-
ťaţou si deti zahrali hru 
„Ide vláčik ši ši ši, od 

Etele k Mariši“, ktorí ich priviedol do prvého kola súťaţe - 
histórie. Aby to skutočne bola súťaţ ako sa patrí, deti mali na 
stole telefón podľa vzoru v televízii “Priateľ po telefóne“ pre 
prípad, keď by nevedeli odpovedať. Otázky, ktoré si deti ťaha-
li, ako napríklad – Ako sa volal Trenčín kedysi, Ako sa volá 
studňa na Trenčianskom hrade, Čím je známa hradná skala, 
Aké poznáte hrady v blízkosti Trenčína, Aká povesť sa viaţe 
k Trenčianskemu hradu, Ako sa volal pán Trenčianskeho 
hradu a celá rada ďalších otázok, vskutku zaujímavých.  
Odpovede detí na otázky 
prekvapili nielen súťaţnú 
porotu, ale aj ostatných 
dospelých účastníkov sú-
ťaţe, pretoţe deti odpo-
vedali smelo a presne na 
všetky otázky. Pri tejto 
príleţitosti ma napadla 
kacírska myšlienka. Ako-
by asi odpovedali na tie-
to otázky niektorí dospelí ? Nečerveňali by sa ? Úloha odbor-
nej poroty pri záverečnom hodnotení súťaţe bola veľmi ľahká, 
pretoţe všetky skupiny dosiahli rovnaký počet dosiahnutých 

deti skladajú mestský znak Trenčína 

deti vyberali fotografie, ktoré sa viaţu k mestu Trenčín 

v pracovnom tempe skladanie erbu mesta Trenčín 
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bodov, teda vyhrali všetci. Všetky deti dostali diplomy, 
vystrihovačky, čelenky a zástavky s logom Mesta Trenčín 
a sladkosti. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 17.05.2005  
Pomocná evidencia 310/1/05 
 
Absolventi prvého cyklu výtvarného odboru Základnej 

umeleckej školy v Trenčíne otvorili dňa 15. júna 2005 svoju 
absolventskú výstavu v priestoroch Mestskej galérie na 
Mierovom námestí č. 16. Pod vedením šiestich pedagógov - 
výtvarníkov ukončilo osemročné štúdium rekordných 43 
ţiakov. O výtvarný odbor je stále väčší záujem. Široká 
verejnosť má moţnosť vidieť, na akej úrovni pracujú 
štrnásťroční ţiaci základnej umeleckej školy. Ešte predtým 
museli ţiaci absolvovať aj ústnu skúšku z histórie umenia. 
Samotní absolventi hovorili, ţe ústne skúšky neboli ťaţké. 
Prvá vernisáţ bola vlastne prvou moţnosťou sa prezentovať na 
verejnosti. Rodičia a v mnohých prípadoch aj starí rodičia si 
mohli pozrieť, čo ich ratolesti robia. Po ukončení prvého cyklu 
viacerí ţiaci budú mať moţnosť navštevovať druhý cyklus, 
ktorý trvá štyri roky.  

Trenčianske noviny 13.06.2005 
Pomocná evidencia 331/2/05 
 
Kongregačná sála Trenčianskeho múzea sa stala dňa 21. 

júna 2005 miestom oceňovania ţiakov a 
študentov základných a stredných škôl ako aj 
ich učiteľov za školský rok 2004/2005, ktoré 
nieslo pomenovanie „Talent Trenčianskeho 
kraja“. Úvodné slovo patrilo moderátorke Mgr. 
Anne Turanovej, ktorá okrem privítania talen-
tovaných ţiakov, privítala aj ich učiteľov, ktorí majú nemalé 

Mgr. Anna Turanová 
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zásluhy pri vyhľadávaní motivácií  a dosiahnutých úspechov. 
Ešte pred samotným oceňovaním vystúpili niektorí ocenení 
ţiaci s krátkym kultúrnym programom a potom sa k prítom-
ným oceneným ţiakom, študentov a ich učiteľom prihovoril 
prednosta Krajského školského úradu v Trenčíne Ing. Ondrej 
Divinský. Okrem iného povedal, ţe je mu mimoriadnou cťou, 
ţe sa môţe stretnúť s mimoriadne úspešnými  ţiakmi 
a študentmi Trenčianskeho kraja, ktorí dosiahli vynikajúce 

výsledky vo vedo-
mostných, záujmovo-
umeleckých a športo-
vých súťaţiach. Všetci 
ste to dokázali svojou 
usilovnosťou. Moţno 
ste si uţ aj uvedomili, 
ţe práve tieto úspechy 
sa stali nádejným pred-
pokladom pri ďalšom 
vašom rozvíjaní svojho 

talentu na stredných, či vysokých školách. Pre predstaviteľov 
Trenčianskeho kraja je cťou, ţe naši 
ţiaci reprezentujú región aj mimo 
neho. Krajský školský úrad v Trenčíne 
sa preto rozhodol oceniť tých 
najlepších. Vyjadril presvedčenie, ţe 
všetci ocenení budú naďalej nároční na 
svoju prípravu. Celkom bolo oce-
nených 34 ţiakov a študentov. Z tren-
čianskych ţiakov dostali ocenenie : 
- Paulínka Baránková zo Základnej školy Trenčín, Vý-

chodná ulica, ktorá uţ niekoľko rokov odvíja zlatú niť 
rozprávkového vretienka v súťaţiach v prednese rozprávky. 
V uplynulom školskom roku dosiahla mimoriadne dobré 

Ing. Ondrej Divinský 
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výsledky v celoslovenskej súťaţi 
v prednese prózy „Hviezdoslavov 
Kubín“. Na jej prípravu uţ 
niekoľko rokov odborne  dohliada 
Mgr. Anna Balková.  

- Romanka Klinková zo Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne, ktorá 

úspešne reprezentovala na medzinárodnej súťaţi v Číne, na 
ktorej získala zlatú medailu. Ocenenie si zaslúţila aj jej 
učiteľka Mgr. Nadeţda Ţatková. 

- Nataša Kellerová zo Špeciálnej základnej školy V. 
Predmerského v Trenčíne za športové úspechy. Na jej 
úspechoch mala nemalú zásluhu 
Mgr. Darina Škultétyová, 

- Peter Ševčík zo Špeciálnej 
základnej školy V. Predmerského 
v Trenčíne za športové úspechy. Na 
jej úspechoch mal nemalú zásluhu 
Mgr. Ivan Šebo. 

- Jana Bednárová z Gymnázia Ľu-
dovíta Štúra v Trenčín za 1. miesto získané v celoslovenskej 
olympiáde francúzskeho jazyka. Na súťaţ ju pripravovala 
Mgr. Daniela Vančová. 

- Peter Černo z Gymnázia Ľudo-
víta Štúra v Trenčín za úspešnú 
reprezentáciu v celoslovenskom 
kole matematickej olympiády. Zú-
častnil sa aj medzinárodnej re-
prezentácie. Do súťaţe ho pri-
pravovali PaedDr. Dagmar Mikolášová a Mgr. Mária 
Bendová. 

- Juraj Škriečka zo Strednej priemyselnej školy Emila 
Belluša v Trenčíne, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

Ocenenie preberá Paulína Baránková 

Ocenenie preberá Peter Ševčík 

Ocenenie preberá brat Petra Černa 
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v celoslovenskom kole odbornej činnosti v odbore 05 
stavebníctvo, architektúra, priemyselný dizajn. Do súťaţe ho 
pripravovala Ing. Eva Rechtoríková. 

- V vedomostnej súťaţi škôl 
získala tretie miesto Zá-
kladná škola Trenčín, Uli-
ca Dlhé Hony, ktoré prev-
zal riaditeľ školy Mgr. 
Michal Galko. 

Po odovzdávaní ocenení za-
ţelal všetkým oceneným zás-

tupca Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing. Ján 
Morong. Moderátorka podujatia Mgr. Anna Turanová sa 
rozlúčila a slávnostné podujatie ukončila parafrázovaním 
piesne superstar „Niečo sa končí, niečo začína, na tie ťaţké 
dni a noci sa dnes ľahko zabúda. Táto slávnosť sa končí a pred 
vami je veľký svet ...“. Po skončenom podujatí so svojimi 
dojmami sa nám zdôverila učiteľka Mgr. Nadeţda Ţatková, 
ktorá odborne vedie oce-
nenú Romanku Klinko-
vú. I napriek jej indis-
pozícii hlasu sa priznala, 
ţe vtedy, keď prišlo oce-
nenie v podobe zlatej me-
daily z Číny, si to ani neu-
vedomovala, čo jej ţiačka 
dosiahla. Aţ postupom ča-
su si uvedomila svetové 
ocenenie svojej ţiačky 
Romanky Klinkovej. Som 
na ňu právom hrdá. Na 
moju otázku, kde vidí tajomstvo svojho úspechu čerstvo 
ocenená Romanka Klinková ? Tá skromne vyznala, ţe za 

Ocenenie preberá Mgr. Michal Galko 

Mgr. Nadeţda Ţatková so svojou úspešnou ţiačkou Romankou Klinkovou 
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dnešné ocenenie aj za tú zlatú medailu zo súťaţe v Číne vďačí 
predovšetkým svojej pani učiteľke Ţatkovej.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 24. júna 2005 sa uskutočnilo vyhodnotilo vyhodno-

tenie 9. ročníka školských časopisov na základných školách 
Trenčianskeho okresu za školský rok 2004/2005. Kritéria 
hodnotenia splnilo 13 časopisov konštatoval predseda hodno-
tiacej poroty redaktor Trenčianskych novín Ľuboš Kos-
telanský a ďalej pokračoval. Všetky hodnotené školské časo-
pisy odborná komisia podľa kritérií zaradila do bronzového, 
strieborné a zlatého pásma. Oproti 
predchádzajúceho školskému ro- ku sa zlep-

šil vzhľad 
a grafika 
jednotli-

vých ča-
sopisov. 
K tomu 
prispelo 

pouţívanie 
osobných počítačov, digitálnych fotoaparátov a skenerov. 
Znamená to, ţe niektorí mladí novinári si uţ osvojili výpoč-
tovú techniku, ktorá sa nachádza na školách a to je dobré. Na-
še kritické slová, ktoré sa im vytkli v minuloročnom hodnotení 
si vzali k srdcu. Takţe sa nemusíme báť o mladý novinársky 
dorast. Potom spolu s ďalšou redaktorkou Trenčianskych 
novín Máriou Sovou hovorili podrobne o kaţdom časopise 
prihlásenom do súťaţe, čo je dobré a čo treba zlepšiť. Na 
záver vyhodnotenia pracovníčka Útvaru školstva a sociálneho 
zabezpečenia Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Ľubica 

Ľuboš Kostelanský 

Mária Sovová 
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Kršáková odovzdala týmto zúčastneným redakciám 
školských časopisov diplomy : 
- zlaté pásmo :  

„Sedmička“ – zo Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica; 
„Selecký kamarát“ zo Základnej školy + Materská škola   
Selec; 
„Skoloviny“ zo Základnej školy Trenčianska Teplá;  
„Nonstop“ zo Základnej školy 
Trenčín, Kubranská; 

- strieborné pásmo :  
 „/Za/školáčik“ zo Základnej 

školy Trenčín, Bezručova uli-
ca; 
„Všadebelko“ zo Základnej 
školy + Materská škola Tren-
čianska Turná; 
„Bociany“ zo Základnej školy 
Svinná; 
„Školoviny“ zo Základnej školy Trenčianske Jastrabie; 
„Chocholúšik“ zo Základnej školy Chocholná-Velčice; 
„Roykačik“ zo 
Základnej školy Kristíny 
Royovej Trenčín; 

- bronzové pásmo :  
 „Ţirafa“ zo Základnej 

školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony; 
„Machuľa“ zo Základnej 
školy Dolná Súča; 
„Školák“ zo Základnej 
školy  + Materská škola 
Soblahov. 
Vlastné poznámky 

 

zástupcovia redakcií časopisov, ktoré skončili v  zlatom pásme 

zástupcovia redakcií časopisov, ktoré skončili v  striebornom pásme 
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Špeciálna základná škola internátna Vladimíra Pred-
merského v Trenčíne bola usporiadateľom 7. ročníka krajskej  
speváckej súťaţe ľudových piesní ţiakov špeciálnych škôl. 
Úvod podujatia patril  deťom zo Špeciálnej základnej školy 
internátnej, ktoré zaspievali hit „Kým vieš snívať...“ Vedenie 
školy pripravilo pre  hostí, pozvaných a súťaţiacich príjemné a 
priateľské prostredie, kde sa všetci zúčastnení cítili ako doma. 
Dušou celého podujatia bola uţ siedmy raz Mgr. Jana 
Porubänová, ktorá súťaţiacich sprevádzala na klavíri. Súťaţ 
mala podľa slov predsedu poroty dobrú úroveň, zvyšuje sa z 
roka na rok. Rozvíjanie talentu u ţiakov špeciálnych škôl je 
jednou z najťaţších úloh pedagógov, ktorí s deťmi 
systematicky niekoľko rokov pracujú a pripravujú ich na 
súťaţe. V priestoroch jedálne bola inštalovaná  i krajská  
výstava výtvarných prác detí špeciálnych základných škôl 
internátnych. Vzácnym hosťom súťaţe bola speváčka Lýdia 
Fajtová, ktorá svojím rozprávaním a spevom obohatila celé 
podujatie. Súťaţ bola rozdelená do troch kategórií. Výsledky 
podľa jednotlivých kategórií: 
- prvá kategória :  

1. miesto Ivan Kováč,  
2. miesto Lenka Hudecová,  
3. miesto Lucia Husárová, 

- druhá kategória :  
1. miesto Darina Kollárová,  
2. miesto Zuzana Baláţová,  
3. miesto Zdena Fáryová, 

- tretia kategória :  
1. miesto Zuzana Krauzová,  
2. miesto Radoslava Janičiková,  
3. miesto Štefan Bertók. 

Porota udelila v druhej a tretej kategórii aj cenu poroty. Cenu 
poroty v druhej kategórii porota udelila Kristíne Kumanovej 
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a Dominike Sivákovej. V tretej kategórii ju získala Veronika 
Dedíková. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 28. júna 2005 v Kultúrnom a metodickom centre 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo na záver školského 
roka 2004/2005 vyhlásených tri desiatky detských osobností 
zo základných škôl v Trenčíne, ktoré boli nominované 
základnými školami. Kritériom pre rozhodo-
vanie odbornej poroty bolo najlepšie umiest-
nenie na predmetových olympiádach a postupo-
vých vedomostných a športových súťaţiach 
vyhlásených Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky. Okrem toho boli odmeňovaní úspeš-
ní autori projektov, ktoré boli vyhlásené rôznymi inštitúciami. 
Prítomné deti a hostí podujatia pozdravil viceprimátor Mesta 

Trenčín Ing. Anton Boc. 
Všetko vyhlasovanie sa 
uskutočnilo vo sviţnom 
tempe kultúrneho progra-
mu, ktorí scénaristicky 
a reţijne pripravila učite-
ľa a vedúca divadelného 
krúţku zo Základnej 
školy Trenčíne, Ulica Dl-
hé Hony Viera Ţilková. 

Dvojica moderátorov vtipnými scénkami uviedli kaţdú oce-
ňovanú kategóriu. V kultúrnom programe vystúpili tanečníci 
zo skupiny írskych tancov „Orin“ z Nového Mesta nad Vá-
hom, deti z folklórneho súboru „Radosť“, tanečnej skupiny 
„Goonies“, gymnastky zo Základnej školy Trenčín, Východná 
ulica. Diváckymi lákadlami boli športové osobnosti hokejista 

Ing. Anton Boc Ing. Anton Boc 

poslanec MsZ v Trenčíne RNDr. Mertan pri odovzdávaní ocenenia 
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Miroslav Hlinka a fitneska Gabriela Jeţíková, ktorá 
predviedla aj svoje vystúpenie. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 04.07.2005  
Pomocná evidencia 362/2/05 
 
Na tlačovej konferencii Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka Dňa 30. júna 2005 predstavil jej rektor doc. Ing. 
Juraj Wagner, PhD. ďalšiu perspektívu napredovania 
univerzity v no-
vom akademic-
kom roku 
2005/2006. 
V mesiaci jún 
2005 akreditač-
ná komisia 
schválila Tren-
čianskej univer-
zite Alexandra Dubčeka tri nové študijné programy – me-
chatronické systémy cestných motorových vozidiel, baka-
lárske štúdium politológie a vyšetrovacie metódy v zdravot-
níctve.  

Nový študijný program mechatronické systémy cestných 
motorových vozidiel Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka priblíţil v neprítomnosti dekana Fakulty mecha-

troniky rektor doc. Ing. Juraj Wagner, 
PhD. Tento študijný program má svoju 
prioritu v rámci Slovenskej republiky a pre 
jeho štúdium príjme univerzity 100 štu-
dentov na denné a externé štúdium. Výz-
nam študijného programu je praktickým 
príspevkom Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka, ako jednej zo štyroch 

Ing. R. Wagnerová, doc. MUDr. J. Slobodníková, CSc., doc. Ing. J. Wagner, PhD. 
a prof. PhDr. R. Tóth. CSc.  

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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slovenských univerzít, do rozvíjajúceho sa automobilového 
priemyslu v Slovenskej republike. Vo svojom výpočte novi-
niek v novom akademickom roku spomenul zriaďovanie 
štyroch vedecko-technických centier : 
- personálneho manaţmentu a ľudských zdrojov, 
- mechatronických systémov, 
- modelovania a simulácie, výskumu mate-

riálov, 
- kvality, certifikácie, inovácie a štandar-

dizácie. 
Druhým novým študijným odborom 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
sa stalo bakalárske štúdium politológie, na 
ktorej bude študovať celkom 100 poslucháčov v dennej a ex-
ternej forme štúdia. Nový študijný odbor priblíţil vo svojom 
vystúpení priblíţil nový vedúci katedry politológie prof. 
PhDr. Rastislav Tóth, CSc.  

Tretím novým študijnom odborom Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka sa stali vyšetrovacie metódy v zdra-
votníctve na Ústave zdravotníctva a ošetrovateľstva. Celkom 
sa na toto štúdium príjme 140 uchádzačov, z toho v dennej 
forme štúdia 90 a v externej forme štúdia 50 uchádzačov. 
Tento ústav v novom akademickom roku otvára aj denné 
štúdium študijného odboru ošetrovateľstvo. Nový študijný 
odbor priblíţila vo svojom vystúpení zástupkyňa riaditeľa 
ústavu doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. Informáciu 

o výsledkoch v prijímacích pohovoroch 
podal rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
Na Trenčiansku univerzitu Alexandra 
Dubčeka si podalo prihlášku rekordný po-
čet – 3700 záujemcov. Z tohto počtu bolo 
v prvom kole prijatých 2.124 študentov. 
Na Fakultu sociálno-ekonomických vzťa-

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. 

prof. PhDr. Rastislav Tóth. CSc.  
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hov bolo prijatých 753 študentov, na Fakultu mechatroniky 
770 študentov, na Fakultu priemyselných technológií 205 
študentov, na Fakultu špeciálnej techniky 202 študentov a na 
Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva 194 študentov. K týmto 
študentom pribudnú ešte uchádzači z nových zriadených štu-
dijných odborov, ktorí si do konca mesiaca júla 2005 podajú 
ţiadosť a v závere mesiaca augusta vykonajú prijímacie po-
hovory. 

Vlastné poznámky 
 
V mesiaci jún 2005 sa zástupcovia Základnej školy na Ulici 

P. Bezruča v Trenčíne zúčastnili na stretnutí medzinárodného 
jazykového projektu Sokrates v litovskom mestečku Ukmerge. 
Boli to ţiaci šiesteho ročníka Daniela Ţuffová a Peter Čaja, 
ktorí najviac pracovali v projekte za doprovodu svojich 
učiteliek  Martiny Ďurišovej a Aleny Piškovej. Cieľom 
projektu bolo vymieňať si vedomosti a skúsenosti s vyuţitím 
angličtiny s ostatnými šiestimi školami – Lichtenštajnska, 
Rakúska, Bulharska, Talianska, Litvy a Slovenska. Projekt, 
ktorého názov znie “Nie sme tak odlišní”, má za cieľ 
rozvinúť priateľstvá, ktoré pretrvajú čas a vzdialenosť. 
Stretnutie v Litve ukázalo, ţe ciele európskych škôl sú tie isté 
– budovať záujem o európsku integráciu a vzťah k iným 
národom. Deti zo siedmich škôl prekonávali jazykové bariéry 
a formou hier, športu a umenia dokazovali, ţe naozaj nie sme 
tak odlišní. Súčasťou pobytu bolo aj spoznávanie krás 
hostiteľskej krajiny. V rázovitej obci Petronys si deti vyskú-
šali, ako sa pečie domáci chlieb. Deti predstavili mesto Tren-
čín v kultúrnom programe, na ktorom predviedli regionálny 
tanec v krojoch. Na zlepšenie kvality anglického jazyka mali 
veľký vplyv hodiny konverzácie s americkým lektorom 
Robinom Rushingom, bývalým pracovníkom NASA z 
Houstonu, jeho manţelkou a slovenským koordinátorom 
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Jozefom Abrmanom. Projekt Sokrates bude pokračovať v 
budúcom školskom roku a v apríli zavítajú účastnícke školy na 
Slovensko.  

Trenčianske noviny 16.07.2005 
 
V súvislosti s ukončením školského roka, polícia vykonala 

30. júna 2005 akcie na ochranu mládeţe. Na cestách 
Trenčianskeho kraja v tento deň dopoludnia policajti 
vykonávali dohľad na cestnou premávkou.  Akcia pod názvom 
„Deti“ bola zameraná na ochranu školskej mládeţe v deň 
ukončenia školského roka.  Policajti počas štyroch hodín zistili 
37 dopravných priestupkov, za ktoré uloţili sankcie. Ďalšia 
akcia sa konala v ten istý deň od 11,00 hod. dopoludnia a trvala 
štyri hodiny. Policajti kontrolovali reštauračné zariadenia  
a sústredili sa na predaj a podávanie alkoholu osobám 
mladším ako 18 rokov.  V 36 prípadoch policajti zistili 
porušenie zákona, tým, ţe mladistvým bol podávaný alkohol.  
Za porušenie zákona boli prevádzkovateľom reštauračných 
zariadení uloţené blokové pokuty.  Počas akcie boli vypátrané 
i dve nezvestné deti a jedna podozrivá osoba. 

Vlastné poznámky 
 
V pondelok 4. júla 2005 nastúpilo na otvorenú scénu 

Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených Slovenskej 
republiky 46 absol-
ventov, ktorí po prvý-
krát v histórii Tren-
čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne prevzali 
osvedčenie o ukonče-
ní záujmového štúdia 
na Univerzite tretieho 

Ing. Ľubica Cibáková po prevzatí osvedčenia prijíma gratuláciu od rektora doc. Ing. 
Juraja Wagnera, PhD. 
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veku. Pri tejto významnej príleţitosti zaspomínali na 23. 
október 2002, keď si po mnohých rokoch opäť zasadli do 
školských ľavíc s túţbou drţať krok s dobou bohatou na more 
informácií a nových poznatkov, ale hlavne preto, aby nestáli 
len pri sporáku, či okopávali záhradku. Ich silný záujem 
vzdelávať sa vo filozofii, práve, sociológii, informatike, či 
psychológii a zodpovednosť k štúdiu potešili aj učiteľov. Po 
prevzatí osvedčení o ukončení trojročného štúdia z rúk rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD. a záverečnej študentskej hymne Gaudeamus 
Igitur, absolventov obdarili kyticami kvetov ich dcéry, synovia 
a vnuci. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.07.2005  
TnU Trendy 9/2005 
Pomocná evidencia 367/1/05 
 
Začiatkom júla 2005 vyvrcholilo vzdelávacie úsilie 

študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne, keď po obhajobe svojich diplomových prác, 
slávnostnými promóciami v Kultúrnom a metodickom centre 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Na štyroch 
fakultách promovalo 491 absolventov, z ktorých 481 prevzalo 
diplom inţiniera a 10 bakalára. Na Fakulte sociálno-
ekonomických vzťahov prevzalo diplom 197 inţinierov a              
1 bakalár. Na Fakulte mechatroniky prevzalo diplom 99 inţi-
nierov. Na Fakulte priemyselných technológií prevzalo diplom 
59 inţinierov a  9  bakalárov. Na Fakulte špeciálnej techniky 
prevzalo diplom 62 inţinierov. Najúspešnejší inţinieri získali 
za výborné študijné výsledky a kvalitné diplomové práce 
Cenu rektora a Cenu dekana. Cenu rektora prevzali na 
Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Ing. Marek Čmelík, 
na Fakulte mechatroniky Ing. Monika Horná, na Fakulte 



 426 

priemyselných technológií Ing. Lenka Gajdošíková a na  
Fakulte špeciálnej techniky Ing. Marián Koštial. Cenu 
dekana získali na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov 
Ing. Peter Piroch, Ing. Miroslava Vršanská, JUDr. Ing. 
Ivana Rejdovjanová, Ing. Zuzana Hajabáčová, na Fakulte 
mechatroniky Ing. Lucia Szalaiová a Ing. Jaroslav Hricko, 
na Fakulte priemyselných technológií Ing. Dana Bakošová 
a na Fakulte špeciálnej techniky Ing. Lucia Macková a Ing. 
Miroslav Vavruš. 

TuN Trendy 9/2005 
Pomocná evidencia 470/1/05 
 
Na otvorení nového školského roka 2005/2006 na 

Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica sa zúčastnil aj 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Pri tejto 
príleţitosti pozdravil aj 84 najmladších ţiakov tejto školy. Vo 
svojom príhovore konštatoval, ţe táto škola mala v minulosti 

Záver promócií Fakulty sociálno – ekonomických vzťahov 
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a má i teraz výborných učiteľov, ktorí sú nositeľmi kvalitnej 
prípravy na vzdelanie svojím ţiakom. Do nového školského 

roka zaţelal ţiakom veľa 
chuti do učenia a ich uči-
teľom veľa pevného zdravia 
a dobrých ţiakov. V novom 
školskom roku 2005/2006 sa 
bude vzdelávať na základ-
ných školách v Trenčíne 
vzdelávať celkom 5.080 ţia-
kov, z toho 489 prvákov. 

Info Trenčín 08.09.2005  
Pomocná evidencia 456/1/05 
 
Stretnutie s regionálnymi novinármi pred začiatkom nové-

ho akademického roka 2005/2006 absolvoval rektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
s svojimi prorektormi PaedDr. Er-
nestom Broskom, prof. RNDr. Jura-
jom Slabeyciusom, PhD. a doc. Ing. 
Ignácom Prnom, CSc. Po privítaní 
novinárov na pôde univerzity Ing. 
Ruţenou Wagnerovou ako prvý po-
dal informácie rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD. Do nového akademického roku, uţ 
deviateho, sa : 
- na univerzitu prihlásilo najväčší počet poslucháčov, takmer 

4.400, z ktorých bolo zapísaných 2.243 do prvého ročníka 
vo všetkých formách štúdia; 

- rozrástol počet nových akreditovaných študijných 
programov, ide o „mechatroniku cestných motorových 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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vozidiel“, „politológiu“ a „laboratórne vyšetrovacie me-
tódy“; 

- v Záblatí, kde má sídlo Fakulta mechatroniky zrekon-
štruovala kotolňa, vybudovala nová aula a pred dokon-
čením je kongresové centrum; 

- ukončila prestavba objektu Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov po bývalej základnej škole, čím sa vytvorili pries-
torové podmienky pre prácu so študentami; 

- v súvislosti s odsťahovaním Fakulty sociálno-ekonomic-
kých vzťahov zlepšili sa priestorové podmienky pre čin-
nosť Fakulty špeciálnej techniky; 

- pripravuje rekonštrukcia budovy Fakulty špeciálnej tech-
niky s plánovaným ukončením september 2006 s 32 milió-
novým objemom Sk; 

- univerzita prihlásila do inštitucionálneho hodnotenia, ktoré 
bude vykonávať Európska asociácia univerzít. Jeho cieľom 
bude zistiť, kde má univerzita dobré výsledky a súčasne 
odhaliť rezervy a nedostatky. V zmysle tohto pokusne 
vykonala univerzita vo svojom vnútri evalváciu a jej 
výsledky bude zverejňovať; 

Doc. Ing. Ignác Prno, CSc. zoznámil 
s dvomi aktivitami univerzity a to, ţe : 
- prvou aktivitou bolo v zmysle zá-

kona Národnej rady Slovenskej re-
publiky vypracovanie dlhodobého 
zámeru rozvoja univerzity na roky 
2006 aţ 2013, ktorý vo svojom 
obsahu naväzuje na príslušné usta-
novenia Európskej únie. Tento zá-

mer bude v najbliţšom období schválený akademickými 
orgánmi univerzity; 

- druhou aktivitou je program zabezpečovaný priamo 
Európskou úniou nazvaný „Innovation RIS Trenčín“; 

doc. Ing. Ignác Prno, CSc. 
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PaedDr. Ernest Broska sa dotkol 
ďalšieho rozvoja vzdelávacieho pro-
cesu na univerzite a  sociálneho za-
bezpečenia študentov : 
- ako prvoradú a rozhodujúcu úlohu 

zvýraznil zabezpečenie akreditácie 
všetkých učebných programov; 

- vytvárať materiálne podmienky pre 
akreditáciu; 

- sústrediť pozornosť na skvalitnenie vzdelávania vo smere 
zvýšených nárokov pri výbere učiteľského zboru; 

- na univerzitu je zapísaných 5.322 študentov a predpokladá 
sa zápis 100 doktorandov; 

- dotkol sa aj sociálnej oblasti, v ktorej sa očakáva prijatie 
vnútornej smernice o motivačných štipendiách v zmysle 
ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky na zlepšenie študijných výsledkov študentov; 

- kapacita ubytovania študentov v Trenčíne je malá, ale 
v spolupráci s organizáciou Tebys a súkromnými osobami 
sa poţiadavky riešia; 

- uvaţuje o zriadení študentského klubu v kine Hviezda po 
rekonštrukcii v spolupráci s Mestom Trenčíne; 

- vytvára sa priestor na kultúrne a športové vyţitie študentov; 
Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, 
PhD. informoval, ţe : 
- v priebehu minulého akademic-

kého roka sa uzavrelo päť nových 
dohôd o spolupráci, z ktorých dve 
smerujú na americké univerzity 
a dve smerujú na univerzity 
Ruskej federácie (Moskva a Lu-
gansk) a posledná do Nemecka. 

Celkový počet zmlúv prekročil dvadsiatku.  

PaedDr. Ernest Broska 

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. 
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- v zmysle týchto obojstranne uzavretých zmlúv sú spravidla 
vysielaní študenti v dĺţke jedného semestra; 

- univerzita organizovala v priebehu akademického roka 
niekoľko vedeckých konferencií a v tomto trende bude 
pokračovať; 

- univerzita podala viac ako 20 prihlášok o medzinárodné 
granty na agentúry KEGA, VEGA a podobne; 

- univerzita pokračovala sa zabezpečovaním prístrojového 
vybavenia získaním atómového silového mikroskopu.   
Pomocná evidencia 472/1/05 
 
Nie všetci občania mesta Trenčín a jeho širšieho okolia 

zaznamenali, ţe od 1. septembra 2005 vznikol spojením 
Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Tren-
číne, Stredného odborného učilišťa stavebného v Trenčíne a 
Učilišťa stavebného v Trenčíne na podnet zriaďovateľa Tren-
čianskeho samosprávneho kraja nový školský subjekt pod 
názvom Spojená škola v Trenčíne. V súvislosti so vznikom 
nového školského subjektu som poţiadal jej riaditeľa Ing. 
Ivana Trnku, aby ma zoznámil s dôvodmi jeho vzniku a čo to 
povedal o rozsahu vzdelávania na novej škole. „Vznik nového 
školského subjektu pod názvom Spojená škola v Trenčíne 
podmienila racionalizácia a optimalizácia stredného školstva 
v meste Trenčín. Spojená škola vznikla z troch organizačných 
zloţiek : 

 Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v 
Trenčíne 

 Stredného odborného učilišťa stavebného v Trenčíne 
 a Učilišťa stavebného v Trenčíne 

        Prevádzka Spojenej školy v Trenčíne sa vykonáva 
v dvoch objektoch, ktoré sú v lokalite mestskej časti Nové 
Zlatovce od seba vzdialené cca 800 metrov vzdušnou čiarou. 
Riaditeľstvo Spojenej školy sídli na Staničnej ulici  č. 4 neďa-
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leko ţelezničnej stanice Trenčín – Zlatovce, v ktorej je 
umiestnená Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša 
v Trenčíne.“ 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 16. septembra 2005 terajší a bývalí učitelia a ţiaci 

Základnej školy v Trenčíne, Kubranská ulica preţívali 
mimoriadny sviatok, keď si spolu na slávnostnom 
zhromaţdení pripome-
nuli uţ 45 rokov jej ús-
pešnej výchovno-vzdelá-
vacej činnosti. Bolo mi-
moriadne zaujímavé sle-
dovať ľudí, ktorí sa viac 
rokov nevideli, ako k se-
be našli prívetivé a lás-
kavé oslovenie dobrý deň 
pán učiteľ, dobrý pani 
učiteľka a hlavne spomí-
nali. Slávnostné zhroma-
ţdenie otvorila riaditeľka 
školy Mgr. Daniela Fel-
grová privítaním hostí – bývalých a súčasných učiteľov 
a členov rodičovského zdruţenia. Po takmer hodinovej pre-
hliadke záujmovo-umeleckej tvorivosti detí slávnostný 

príhovor predniesla zástup-
kyňa riaditeľky školy Mgr. 
Edita Krecháčová. Svojím 
príhovorom priblíţila onen 
krásny a neopakovateľný            
1. september 1960, kedy deti 
so svojimi rodičmi, naplne-
né očakávaním, otvárali s ra-

Svojou prítomnosťou poctil jubilujúcu školu minister Ing. Juraj Liška 

bývalá učiteľka Mgr. Anastázia Dušová 
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dosťou kľučky novučičkej školy, v ktorej ich vítali učitelia. 
Bolo, ţe to vtedy radosti. Odpočtom rokov od tohto 
historického dňa k tohoročnému 1. septembru analogicky pri-

rovnala 45 rokov 
ţivota školy s 
ľudským ţivotom. 
Na oboch je veľa 
spoločných zna-
kov. Je to obdo-
bie, kedy rastú 
krídla, keď sú do-
volené drobné 
prehrešky. Vţdy 
je za čím sa otočiť 
a zároveň aj vi-
dieť dopredu. Ná-

vraty do minulosti školy sú podnetom na premýšľanie o jej 
poslaní, evokuje v nás predstavy a túţby, ktoré sme v tom ča-
se mali a porovnávame ich s tým, čo sme dosiahli.“ Vzde-
lávanie a výchova bol a je dlhodobý proces, v ktorom hlav-
nými aktérmi boli učitelia a ţiaci. Na jednej strane boli tí, ktorí 
odovzdávali svoje vedomosti deťom a na strane druhej boli tí, 
ktorí sa snaţili poznávať svet a podobať sa svojím učiteľom. 
Práve táto škola je názorným príkladom toho, ako sa menil jej 
exteriér. Postupne pribúdali dôleţité jej súčasti priestorového 
vybavenia, ktoré škola postrádala, ako telocvičňa, športové 
ihriská, skleník, školská jedáleň a školský klub detí. Posledné 
obdobie školy bolo poznačené viacerými zmenami aj vo 
vzdelávaní. Vytvoril sa priestor pre nadaných ţiakov z mate-
matiky, prírodovedných predmetov a výtvarnej výchovy. Ško-
la vytvorila priestor pre ţiakov so špecifickými poruchami 
učenia, nepočujúce deti integrované do beţnej populácie detí. 
Na začiatku to bol pokus a dnes uţ prináša svoje ovocie. Vo 

slávnosť bola príleţitosťou na stretnutie bývalých kolegov 

po rokoch stretnutie bývalých kolegov 
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svojom príhovore nezabudla na tých, ktorí v minulosti 
podporovali rozvoj školy a zaslúţili sa o jej úplné dobu-
dovanie – bývalí predsedovia MsNV v Trenčíne Rudolf Paj-
tina a Štefan Rehák. Spomenula aj mená bývalých ţiakov, 
ktorí sa úspešne uchytili v ţivote – bývalý primátor Ing. Jozef 
Ţiška, terajší minister obrany Slovenskej republiky Ing. Juraj 
Liška, hovorca Biskupského úradu Slovenska ThLic. Marián 
Gavenda, riaditeľ Slovenských telekomunikácií Ing. Jozef 
Opát, generálny riaditeľ Televízie Markíza Vladimír Repčík a 
mnohí ďalší, ktorí sa rozleteli do všetkých kútov Slovenska. 
Záver patril poďakovaniu všetkým učiteľom, ktorí zanechali 
v tejto škole svoju ľudskú stopu, zostali vo vedomí ţiakov, 
stali sa ich vzormi a prispeli k dobrému menu školy. 
Poďakovanie patrilo aj správnym zamestnancom 
a pracovníčkam školskej jedálne, bez ktorých by školy 
nemohla existovať. Po pozdrave vedúceho odboru školstva 
Mestského úradu Mgr. Jozefa Baláţa, vystúpili so svojimi 
príhovormi bývalí učitelia školy – p. Skrúcaná, p. Zita 
Poláková,  p. Anastázia Dušová, p. Mgr. Jozef Spišák a p. 
Elena Centová, aby vo svojich spomienkach, často 
úsmevných, priblíţili roky pôsobenia na tejto škole.  V mene 
našich čitateľov ţeláme Základnej škole Trenčín, Kubranská 
ulica pri uskutočňovaní jej šľachetného poslania veľa 
úspechov. 

Vlastné poznámky 
 
V dňoch 20. a 21. septembra 2005 Fakulta špeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka organi-
zovala 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Tran-
sfér 2005“. Jej odbornými garantmi boli dekan Fakulty špe-
ciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. a prof. Ing. Rozmarína Du-
bovská, DrSc. z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-

pri stretnutí si bolo čo povedať 
 

stretnutie kolegýň  
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verzity Alexandra Dubčeka. Konferencia pracovala v piatich 
sekciách : 
- Vývojové kon-

štrukcie strojov 
a nové metódy 
konštruovania 
pod vedením 
doc. Ing. Anto-
na Duhára, CSc. 

- Nové materiály 
a ich efektívne 
spracovanie pod 
vedením prode-
kana doc. Ing. 
Ondreja Híreša, CSc. 

- Progresívne technológie, inovácie a renovácie pod vedením 
prodekana doc. Ing. Harolda Mäsiara, CSc. 

- Kvalita a metódy jej zabezpečenia v procese výroby pod 
vedením mimoriadneho profesora doc. Ing. Ota Barboráka, 
CSc. 

- Spoľahlivosť, diagnostika, opravárenstvo pod vedením 
mimoriadneho profesora doc. Ing. Alexeja Chovanca, PhD. 
Dvojdňovú konferenciu otvoril mimoriadny profesor 

Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Oto Barborák, CSc. Pri tejto príleţitosti 

konštatoval, ţe na rokovanie konferencie 
bolo prihlásených 102 príspevkov. Účast-
níkov konferencie pozdravil rektor  Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Vo svojom 
príhovore vyjadril radosť nad tým, ţe 
Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v svojej 

doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 
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deväťročnej histórii uţ po siedmy raz organizuje túto 
konferenciu. Konferencia za uplynulé obdobie sa rozrástla, 
nielen čo do príspevkov, ale i do medzinárodného rozmeru. 
Okrem toho je miestom, kde vedecko-výskumná práca si 

overuje svoje výsledky s praxou, ktorá 
sa v konečnom dôsledku sa pretavuje 
v kvalitných výrobkoch, schopných kon-
kurencie doma aj na svetových trhoch. Na 
záver príhovoru poprial príjemný pobyt 
účastníkom konferencie v Trenčíne po 
pracovnej a spoločenskej stránke. K účast-
níkom konferencie sa ešte prihovorili 

s pozdravnými príhovormi prodekan doc. Ing. Ondrej Híreš, 
CSc. a zástupca Vojenského opraváren-
ského závodu 017 Ing. Marián Gogora. 
S úvodnou prednáškou sa predstavil 
zástupca Úradu pre obrannú štandar-
dizáciu, kodofikáciu a štátne overovanie 
kvality Ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky a po krátkej prestávke pokračovali 
prednášky v jednotlivých sekciách.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 477/1/05 
 
Modelový Európsky parlament je medzinárodný školský 

projekt, ktorého sa zúčastňujú študenti stredných škôl v 
krajinách Európy, aby si modelovo vyskúšali úlohu európ-
skych poslancov. S týmto projektom prišli holandskí manţelia 
van Sminia, ktorí v Haagu zaloţili Nadáciu Modelového 
Európskeho parlamentu a rozbehli projekt podporujúci v 
študentoch záujem o celoeurópske otázky a o dianie na 
politickej scéne. Aj Slovensko do tohto projektu prvýkrát 
vstúpilo tento rok. Súťaţná hra na európskych poslancov má 

Ing. Marián Gogora 

doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc. 
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tri kolá – regionálne, národné a celoeurópske, ktoré sa kaţdý 
rok koná v inej krajine - toho roku v Madride. Dvojdňové 
regionálne kolo sa uskutočnilo 13.–14. septembra 2005 
v Trenčíne a zúčastnili sa ho Gymnázium Ľudovíta Štúra v 
Trenčíne, Obchodná akadémia M. Hodţu Trenčín, Gymná-
zium Dubnica nad Váhom, Gymnázium Povaţská Bystrica a 
Obchodná akadémia Povaţská Bystrica. Z kaţdej školy 5 
ţiakov reprezentovalo jeden európsky štát, ktorý si škola 
vylosovala. Tak sa na trenčianskom modelovom európskom 
parlamente zišli zástupcovia Portugalska, Maďarska, Litovskej 
republiky, Dánskeho kráľovstva a Cyperskej republiky. 
Zasadnutie nesúťaţne viedli piati študenti Gymnázia Ľudovíta 
Štúra, ktorí boli ako pozorovatelia v Holandsku a ktorí sa 
zhostili úlohy prezidentov jednotlivých výborov. Zasadnutia 
jednotlivých výborov sa zaoberali otázkami ţivotného pros-
tredia, zahraničnej politiky, dopravy, turistiky, spravodlivosti, 
občianskych slobôd, ústavných záleţitostí či imigrácie. Ţiaci 
spisovali rezolúcie, ako by riešili dané problémy a buď ich 
schválili alebo zamietli. Regionálneho zasadnutia v Trenčíne 
sa zúčastnili aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 
Miroslav Chovanec a poslanec Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a starosta obce Lednické Rovne Ľuboš Savara, ktorí 
vloţili do ţiakov svoju dôveru a nádej v lepšiu politiku. Do 
celoslovenského kola v Bratislave postúpili Matej Havel z 
Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín, Peter Šesták, Boris Letko a 
Braňo Jesenský z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a Zuzana 
Hudecová z Gymnázia v Povaţskej Bystrici. „Všetci sa 
prejavili ako výborní rečníci,“ chváli si úroveň regionálneho 
zasadnutia riaditeľka Krajského metodicko-pedagogického 
centra v Trenčíne PaedDr. Mária Dreisigová a aj sami ţiaci 
boli prekvapení vysokou kvalitou organizácie, ale i tvrdou 
konkurenciou.  

Trenčianske noviny 19.09.2005  
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Pomocná evidencia  475/1/05 
 
Medzinárodnou tanečno-módnou šou odštartovala 14. sep-

tembra 2005 spolupráca Stredného odborného učilišťa odev-
ného a textilného v Trenčíne a Kyjevo-pečerského lýcea 
Leader z Ukrajiny. Trenčanom sa v Kultúrnom a metodickom 
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa hostia pred-
stavili spoločenským tancom Leader dance a vystúpením spe-
váckeho zboru zloţeného z pedagógov a študentov lýcea. Uči-
lište do programu prispelo prezentáciou svojej modelovej 
tvorby, s ktorou sa pravidelne zúčastňuje slovenských i 
medzinárodných súťaţí. Kyjevčania, ktorí museli autobusom 
prekonať 1250 kilometrov, takúto cestu neľutovali. Chceli sme 
sa stretnúť a urobiť spoločnú akciu. Sme šťastní, ţe sme tak 
spravili, povedal riaditeľ lýcea Dmitrij Kravčenko. Deti na 
scéne nepouţívali podľa neho slová, ale hovorili jazykom 
tanca, mimiky, gest, a ukázali vysokú kultúru Európy. Riaditeľ 
Stredného odborného učilišťa odevného a textilného v Tren-
číne PhDr. Vladimír Mojto o spolupráci škôl, ktorá vznikla 
iba tento rok, povedal, ţe aj keď majú celkom odlišné 
zameranie, chcú vytvárať spoločné projekty zamerané na 
voľno časové aktivity. Naším cieľom je, aby sa študenti 
spoznávali a sme veľmi milo prekvapení, ako dokáţu spolu 
komunikovať, aj keď v našom učilišti nevyučujeme ruštinu, 
doplnil svoj postreh riaditeľ. Nacvičený program by mali 
obidve školy predviesť aj v Kyjeve.  

Trenčianske noviny 19.09.2005  
Pomocná evidencia 475/2/05 
 
Prvú medzinárodnú konferenciu „Lingua Summit 2005“ 

pripravila Katedra jazykov Ústavu prírodných a humanitných 
vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
v dňoch 22. - 23. septembra 2005. Cieľom konferencie bola 
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výmena odborných skúseností vysokoškolských učiteľov vo 
výuke cudzích jazykov, ako aj inovatívne trendy v jazykovej 
príprave študentov v mnohojazyčnom prostredí  Európy. 
Diskutovalo sa o tom, či sa orientovať len na anglický jazyk. 
Za účasti  65  lingvistov z Českej republiky, Maďarska, 
Španielska, Rakúska, Chorvátska  a Slovenskej republiky  sa 
rokovalo v piatich jazykoch. 

Vlastné poznámky 
 
Výchova k euro občianstvu a európska otázka výchovy 

a vzdelávania sú dôleţitým faktorom prípravy detí a mládeţe 
na ţivot v dospelosti v spoločnej Európe. Aj z tohto dôvodu sa 
uskutočňuje projekt „Inovačný systém kariérneho poraden-
stva“ na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom 
kraji. Realizátorom je konzorcium, ktoré tvoria Fakulta 
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka, Krajská pedagogicko-psychologická poradňa 
a ďalšie organizácie. Projekt financuje Európsky sociálny 
fond. V rámci projektu sa vytvorilo Centrum kariérneho 
poradenstva,  ktoré pripravilo Deň otvorených dverí Centra 
kariérneho poradenstva dňa 26.9.2005.  Na programe bola 
prezentácia projektov Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-
hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, súvisiacich 
s kariérnym poradenstvom, oboznámenie sa s prácou 
kariérnych poradcov v Trenčianskom samosprávnom kraji, jej 
výsledkami a pod.  

Vlastné poznámky 
 
Projekt „Zelená škola“ na Slovensku pripravila 

Spoločnosť  environmentálno – výchovných organizácií Špi-
rála so sídlom v Trenčíne. Hlavným cieľom projektu „Zelená 
škola“ bolo pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie 
k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti. Náplňou 
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projektu bolo plnenie úloh a aktivít, ktoré sú stanovené 
v Akčnom pláne Zelenej školy. Konkrétne úlohy si stanovila 

kaţdá škola sama na 
základe svojich špeci-
fických podmienok.  
Podrobné informácie 
si záujemcovia mohli 
nájsť na internetových 
stránkach www.zele-
naskola.sk. V meste 
Trenčín sa do projektu 
„Zelená škola“ zapo-
jili dve základné školy 

– Základná škola Trenčín, Kubranská cesta a Základná škola 
Trenčín, Východná ulica. Koordinátorka projektu „Zelená 
škola“ v Základnej škole Trenčín, Východná ulica Mgr. Má-
ria Turčanová povedala, ţe : 
1. Pri vstupe do projektu Zelená škola bolo mojím cieľom 

zapojiť, čo najviac detí, ich rodičov ako aj samotných 
pracovníkov školy do plnenia úloh, vyplývajúcich 
z projektu. S mnohými informáciami a poznatkami sa ţiaci 
stretávali uţ na vyučovaní. Snaţili sme sa venovať 
pozornosť proble-
matike v kaţdo-
dennom praktic-
kom ţivote. Na-
príklad ako sa dá 
v beţnom ţivote 
šetriť voda, ener-
gia, plyn, teplo, 
ale aj iné suro-
viny. Šetrenie su-
rovinami sme po-
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vaţovali za dôleţitý aspekt v kaţdodennom ţivote, pretoţe 
citlivý prístup k okoliu a prírode sa prejavil práve týmito 
formami, ktoré sa dajú vypestovať uţ v útlom veku. 

2. Projekt Zelená škola nás oslovil aj tým, ţe mnohé 
z činností, ktorými sa zaoberal, boli súčasťou nášho 
školského ţivota uţ aj pred tým, čo potvrdilo náš správny 
smer. Napokon, mnohí vyučujúci boli v kontakte s aktivis-
tom Spoločnosti  environmentálno – výchovných organizácií 
Mgr. Richardom Medálom aj v predchádzajúcich rokoch. 
Nové úlohy projektu sa pre nás stali výzvou, ako napríklad 
zavedenie Ekologických dní do školskej jedálne, spolu-
práca s organizáciou Mestské hospodárstvo – Správa mest-
ských lesov v Trenčíne, alebo Trenčianskym múzeom.  
Očakávania sa splnili v podobe hlbšieho pochopenia pro-
blematiky našimi ţiakmi, ako aj zvýšeného záujmu o prírodu 
a citlivejšieho vzťahu k nej. 

3. Nápadov, ako zlepšovať zdravý ţivotný štýl občanov mesta 
je iste veľa a je jasné, ţe na realizáciu je potrebný čas 
a peniaze. Ja osobne som spokojná s prácou Centrom 
enviromentálnych aktivít „Baranček“ v Trenčíne, ktorého 
aktivity mestu Trenčín pomáhajú. Ţiačky zo Základnej školy 
Trenčín, Východná, ktoré sa zapojili do projektu Romana 
Kopecká, Zuzana Antalová, Petra Pišná, Janka Kováčová, 
Pavlína  Štefinová, Dominika Bulková, Monika Kondrlová 
a Lenka Blašková projekt im ukázal, ţe je dôleţité nebrať 
všetko z prírody, ale jej aj dávať, ochraňovať ju a nez-
nečisťovať ju. Za prvoradé povaţujú  zmeniť postoje ľudí 
voči prírode. Niektoré účastníčky projektu majú doma aj 
zvieratká – papagáje a rybičky, korytnačku a psíka. Na 
Základnej škola Trenčín, Kubranská cesta boli koor-
dinátorkami projektu RNDr. Katarína Kijovská a Eva 
Polívková. Konštatovali, ţe projekt ukázal : 
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1. ako byť ohľaduplný, empatický a nemyslieť na seba. Kto má 
rád prírodu má široké srdce plné lásky. 

2. ako môţe zvýšiť environmentálne povedomie širokej 
verejnosti nielen ţiakov. Ţiaľ, všetky projekty (Zelená škola, 
Strom ţivota) sú spoplatnené.  

3. Snaţí sa, no je to činnosť viac-menej mimovládnych 
organizácií. 

Ţiaci Peter Kmeť, Ivana Pristašová, Veronika Šišovská, 
Simona Margorínová zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 
cesta zapojení do projektu konštatovali, ţe si rozšírili 
vedomosti o prírode, skrášlili okolie školy a získali sme nové 
poznatky. Skúmali sme Kubranský potok, robili sme výskum 
čistoty ovzdušia pomocou lišajníkov. 

Info Trenčín 20.10.2005  
Pomocná evidencia 530/1/05 
 
Trenčianska nadácia pripravila vo štvrtok 13. októbra 2005 

v hoteli Tatra druhý Večer Klubu darcov, spojený s hodno-
tením minuloročného grantového kola klubu s predstavením 

deviatich projektov, 
ktoré sa uchádzali 
o podporu Klubu 
darcov. Kaţdý pro-
jekt predstavili jeho 
autori v časovom li-
mite troch minút 
a členovia klubu 
bodovým hodnote-
ním určili poradie 
projektov Granto-
vého kola Klubu 

darcov 2005. Najvyššie hodnotili Arteterapiu (liečbu výt-
varným umením) zo Špeciálnej základnej školy internátnej 

Symbolický šek odovzdáva za úspešný projekt Diane Švančarovej (ŠZŠI V. Predmerského)  
Eva Csontosová, prizerajú sa Ernestína Brezanová a Ing. Karol Bley 
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Vladimíra Predmerského a na všetky projekty schválili 
sumu 139 tisíc Sk. „Na predkladaných projektoch vidieť 
kvalitatívny posun oproti minulému roku, o čom svedčí aj 
skutočnosť, ţe všetky boli podporené ţiadanou sumou 
a ţiadny nebol vyradený,“ povedala správkyňa Trenčianskej 
nadácie PhDr. Alena Karasová. Klub darcov má v súčasnosti 
38 členov, ktorí vloţili do fondu klubu 62.970 Sk. Projekt 
zastrešuje Asociácia komunitných nadácií Slovenska. Veče-
rom účastníkov sprevádzali trenčianski pesničkári Miroslav 
Ďuriš a Monika Gurínová. Tradíciou večera sa stáva domáca 
„štrúdla“ na ktorej si pochutnali všetci, čo nedrţali diétu.  

Info Trenčín 20.10.2005  
Pomocná evidencia 530/1/05 

  
K 15. septembru 2005 Útvar školstva a sociálnych vecí 

Mestského úradu v Trenčíne vydal základné údaje o začiatku 
školského roka 2005/2006 na základných a materských 
školách : 

A. základné školy  
Základné školy počet tried počet ţiakov počet detí v školskom 

klube detí 

 Ulica P. Bezruča  22 510 107 

 Ulica Dlhé Hony  29 712 230 

 Hodţova ulica 42 1083 0 

 Kubranská ulica 21 436 91 

 Ulica Na Dolinách 21 444 60 

 Novomeského ulica  35 887 190 

 Potočná ulica 4 47 20 

 Veľkomoravská 
ulica 

28 707 117 

 Východná ulica 19 446 104 

Spolu 221 5272 919 
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 Základná umelecká škola                    1067 
individuálne vyučovanie   470   
skupinové vyučovanie       597 

Centrum voľného času 513  

Materské školy  60 tried 1407 detí  

 
B. ţiaci prvých tried 

základné školy počet  tried počet ţiakov 

Ulica Dlhé Hony 3 90 

 Hodţova ulica 4 87 

 Kubranská ulica 3 44 

 Ulica Na Dolinách 2 31 

 Novomeského ulica 3 70 

 Ulica P. Bezruča 2 36 

 Potočná ulica 1 12 

 Veľkomoravská ulica 3 70 

 Východná ulica 2 31 

  Spolu 23 471 

   

 Základná škola K. Royovej 9 

 Základná škola sv.Svorada 24 

 

Info Trenčín 06.10.2005 
Pomocná evidencia 515/1/05 
 
Dňa 26. októbra 2005 usporiadal Školský klub detí pri 

Základnej škole Trenčín, Veľkomoravská ulica imatrikulácia 
ţiakov prvého ročníka. Po slávnostnom pasovaní maskotom 
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Dominom, čakali na prváčikov rôzne súťaţe, sladké odmeny 
a kultúrny program. 

Pomocná evidencia 503/1/05 
 
Dňa 20. októbra 2005 na zasadaní  Európskej asociácie 

univerzít vo švédskej Upsale bola po splnení prísnych 
kvalitatívnych kritérií Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne prijatá za asociovaného individuálneho 
člena Európskej asociácie univerzít. Stala sa tak šiestou 
spomedzi 23 univerzít v Slovenskej republike v tomto naj-
prestíţnejšom európskom zdruţení univerzít. Podľa rektora 
doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. Európska asociácia univer-
zít je motorom rozvíjania vzdelávania, vedy a výskumu v Eu-
rópe. Byť jej členom je príleţitosťou pre podieľanie sa na 
tvorbe koncepcie vzdelávania, vedy a výskumu v Európe. Je to 
šanca pre väčšiu realizáciu a získanie nových partnerov pre 
spoluprácu na rôznych medzinárodných projektoch.  

Vlastné poznámky  
 
Dňa 7. novembra 2005 usporiadal Ústav zdravotníctva 

a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Deň otvorených 
dverí, pri príleţi-
tosti ktorých si 
mohli záujemco-
via prezrieť pries-
tory na teoretické 
a na praktické vy-
učovanie. Pri mo-
jej návšteve spre-
vádzal návštevní-
kov zástupca 
riaditeľa ústavu 

odborná učebňa pre vyučovanie gynekológie a pôrodníctva 
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MUDr. Marián Kaščák. Z jeho rozprávania bolo moţné 
vycítiť hrdosť na vykonanú prácu pri zriaďovaní ústavu, 
predovšetkým pri uvedení do uţívania pavilónu B), v ktorom 
sa nachádza riaditeľstvo ústavu a pavilónu A) a E), kde sa 
nachádzajú učebne a seminárne miestnosti, ktoré v plnom 
rozsahu zohľadňujú poţiadavku na počet študentov. Zaujalo 
farebné rozlíšenie stoličiek jednotlivých seminárnych miest-
ností na prízemí pavilónu E/ na zelenú, modrú, červenú a ţltú, 
čo zamedzuje premiestňovanie stoličiek z jednotlivých miest-
ností. Na prvom poschodí sa zástupca riaditeľa pochválil so 
zariadenými štyrmi odbornými učebňami, slúţiace pre 
praktické vyučovanie : 

- miestnosť pre vyučovanie prvej pomoci a rehabilitácie, 
- miestnosť pre vyučovanie pediatrie, 
- miestnosť pre vyučovanie gynekológie a pôrodníctva  
- miestnosť pre vyučovanie vnútorného lekárstva  

a chirurgie 
Po prehliadke priestorov ústavu sme poloţili otázku, koľko 

má ústav v súčasnosti študentov ?  Externých okolo 100 
študentov a interných okolo 80 študentov. Od začiatku 
školského roka bol dosť veľký odpad, pretoţe nikto 
z prihlásených študentov nepredpokladal tak vysokú intenzitu 
a nároky na  vyučovanie. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka pripravila 

v rámci Týţdňa vedy na Slovensku 2005 v dňoch 8. aţ 11. 
novembra 2005 viacero významných podujatí. Jeho cieľom 
bolo priblíţiť význam vedy v 21.storočí stredoškolákom, 
vysokoškolákom i ostatnej verejnosti. Prednášali významné 
osobnosti prírodných, ekonomických a spoločenských vied  : 
- Dňa 8. novembra 2005 prednášal náš významný slovenský 

fyzik prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.;  
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- Dňa 8. novembra 2006 prednášal primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler; 

- Dňa 9. novembra 2005 prednášala viceguvernérka 
Národnej banky Slovenskej republiky Ing. Elena 
Kohútiková o menovej politike Národnej banky Slovenska 
a o zavedení eura;  

- Dňa 10. novembra 2005 sa uskutočnila panelová video-
konferencia pre vysoké školy v Slovenskej republiky 
i v zahraničí na tému „Vývoj spoločnosti pri rastúcom 
nedostatku fosílnych palív“;  

- Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied 
a Spoločnosť Alexandra Dubčeka pripravili  konferenciu na 
tému „Etika a politika“, venovanej spomienke na Alexan-
dra Dubčeka, ktorá sa uskutočnila dňa 14.novembra 2005. 
Na konferencii vystúpili riaditeľ Ústavu politických vied 
Slovenskej akadémie vied Miroslav Pekník, politológovia 
Ivan Laluha, Rastislav Tóth, Marcela Gbúrová, socio-
logička Ľudmila Benkovičová, priateľ A. Dubčeka, akade-
mický sochár Teodor Baník a ďalší. 
Vlastné poznámky 
 
Časopis Celulla, vychádzajúci na Strednej zdravotníckej 

škole v Trenčíne, získal v Poprade v 5. ročníku súťaţe Ţur-
nálový stetoskop prvé miesto. Porota vedená predstaviteľom 
Literárneho fondu Pavlom Vitkom, zloţená z aktívnych 
novinárov a vysokoškolských učiteľov porovnávala úroveň 
deväť časopisov, ktoré vychádzajú v zdravotníckych školách. 
Celulla zaujala predovšetkým premyslenou štruktúrou, svieţim 
štýlom a výborným výberom tém. Po „striebornom“ mieste 
časopisu Na ceste z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne, ktoré získal na najprestíţnejšej súťaţi stredo-
školákov a vysokoškolákov Štúrovo pero vo Zvolene, je víťaz-
stvo Celully uţ druhým výrazným úspechom trenčianskych 
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stredoškolských ţurnalistov v tomto roku. Oba tieto úspechy 
pritom majú tak trochu spoločného menovateľa. Je ním 
stredoškolská profesorka Mgr. Mária Pelechová, ktorá bola 
študentom nápomocná pri rozbehu časopisu Na ceste a po 
prechode do zdravotníckej školy podobne pomáha svojimi 
radami redakcii Celully. 

Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 594/2/05 

 
Na pozvanie rektora najstaršej európskej univerzity - 

Bolognskej univerzity Piera 
Uga Calzolariho sa rektor 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. 
zúčastnil v dňoch  9. - 12. 
novembra 2005 slávnost-
ného otvorenia akademic-
kého roka tejto univerzity, 
ktorá sa konala v historickej 

aule Magna Santa Lucia. V rámci programu vystúpil na 
verejnej diskusii dňa 9. novembra 2005 na tému „Krajiny 
východnej Európy po páde Berlínskeho múru v Európe“ doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD.  a zúčastnil sa aj otvorenia výstavy  
pod názvom „Alexander Dubček – Taliansko a Európa“. Vo 
večerných hodinách 10. novembra 2005,  v rámci Festivalu 
svätého Martina, vystúpil Spevácky zbor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka s dirigentom PaedDr. Jozefom 
Vakošom. Na pôde tejto najstaršej európskej univerzity pri 
tejto príleţitosti vystúpil dňa 12. novembra 2005 aj euro-
poslanec za Slovenskú republiku Ing. Ján Fígeľ. 

TnU Trendy č. 4/2005  
Pomocná evidencia 643/1/05 

zľava Pier Ugo Calzolari, Ing. Ján Fígeľ a doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky, 
študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
a Vysokej školy manaţmentu pripravili pri príleţitosti 
Medzinárodného dňa študentstva  podujatie pod názvom „Deň 
študentov – oţivme spomienky v dotyku“, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 15. novembra 2005 na Mierovom námestí 
v Trenčíne. Podujatia sa zúčastnili sa študenti stredných 
a vysokých škôl z trenčianskeho regiónu, ale aj občania. 
Podujatie moderoval Lukáš Milan zo Študentskej rady 
vysokých škôl Slovenskej republiky. Na podujatí vystúpili 
s príhovormi – primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler, prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
PaedDr. Ernest Broska, PhD., študentka Gymnázia Ľudovíta 
Štúra Ľubica Rozborová a za študentov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka Katarína Jonáková. V kul-
túrnom programe vystúpili „Ľuba & Rockaria“ (rocková sku-
pina), „Mc Vra-
bec“, „Goonies 
girls“ a ďalší. Po-
čas príhovorov 
organizátori roz-
dávali sviečky, 
ktoré sa potom 
účastníci poduja-
tia zapálili, keď 
Spevácky zbor 
Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 
Dubčeka dospieval študentskú hymnu Gaudeamus Igitur, 
pričom utvorili ţivú reťaz a minútou ticha si uctili novem-
brové udalosti rokov 1939 a 1989. Podujatie pokračovalo 
v Steps-bare na Sládkovičovej ulici, kde sa premietali do-

zľava – PaedDr. Ernest Broska, PhD., Ing. Branislav Celler, Ľubica Rozborová,  
Katarína Jonáková 
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kumenty z archívu Slovenskej televízie z rokov 1939 a 1989. 
Program spestrila skupina „Ľuba & Rockaria“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 589/1/05, 596/1/05 
 
Verejná správa a regionálny rozvoj bol názov prvej 

medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú pripravila Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne. Jej cie-
ľom bola výmena 
skúseností odborní-
kov v tejto oblasti 
v nových podmien-
kach po vstupe do 

Európ-
skej ú-
nie ako 
sa pre-

mieta 
teória budovania modernej verejnej správy 
v praktickom ţivote. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou 
primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a člena Ban-
kovej rady Národnej banky Slovenska doc. JUDr. Ladislava 
Balka v dňoch 24. a 25. novembra 2005. Po otvorení roko-
vania konferencie Mgr. Marikou Igazovou, ktorá mode-
rovala konferenciu a súčasne aj tlmočila vystúpenia hostí z 
anglického jazyka do slovenčiny a naopak, v kultúrnom pro-
grame vystúpili akordeonisti Matúš Orság a Šimon Masár. 
V úvode konferencie vystúpil dekan Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., 
ktorý privítal všetkých prítomných a zaţelal rokovaniu 

predsednícky stôl konferencie – príhovor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc .  
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konferencie dobrý priebeh. Na jeho vystúpenie nadviazal 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý 
zvýraznil, ţe je dobré, keď sa ľudia pri 
vzniknutých problémoch stretávajú a o nich 
diskutujú. Jednou z osoţných stretnutí sa 
stalo aj dnešné na vysostne aktuálnu tému 
o verejnej správe a regionálny rozvoj. Je to 
téma mimoriadne ţivá našich v podmien-
kach formovania novej verejnej správy, 

ktorá sa chce priblíţiť stavu verejnej správy v Európskej únii. 
Ocenil úsilie Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, keď si 
zvolila pre konferenciu stretnutie medzinárodne uznávaných 
odborníkov v oblasti verejnej správy a naviac, ţe výkon 
verejnej správy je spájaný s rozvojom regiónov, čo si Trenčín 
a jeho región naozaj zaslúţi. Prítomných účastníkov 
pozdravila konferencie prednostka Mestského úradu 
v Trenčíne JUDr. Iveta Orgoníková a zaţelala rokovaniu 
medzinárodnej kon-
ferencie úspech, aby 
jej výstupy boli 
prínosom nielen pre 
študentov Fakulty 
sociálno-ekonomic-
kých vzťahov, ale aj 
v praktickej činnosti 
orgánov verejnej 
správy na všetkých 
stupňoch. Zvýrazni-
la, ţe mesto Trenčín 
je otvoreným mestom pre komunikáciu a má záujem na tom, 
aby sa občania mali dobre. Ak majú byť občania otvorení 
Európe, tak musí byť mesto otvorené občanom. Vďaka pre-

JUDr. Iveta Orgoníková 

účastníci konferencie 
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chodu kompetencií zo štátu na samosprávu sa v Trenčíne 
podarilo uskutočniť veľa zmien, ktoré prispievajú k skva-
litneniu ţivota v meste. Vyzdvihla spoluprácu mesta Trenčín s 
Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, ktorá umoţní 
v budúcnosti zamedzenie úniku našej mládeţe z mesta 
a regiónu, pomôţe získať lepšie podmienky pre príchod 
investorov do nášho mesta. Na záver svojho príhovoru 

vyslovila, ţe účastníci medzinárodnej 
konferencie si popri svojom pracovnom 
nasadení nájdu čas k prehliadke mesta 
Trenčín, v ktorom sa snúbi história so 
súčasnosťou. Popri odborníkoch zo 
Slovenskej republiky sa konferencie 
zúčastnili zástupcovia z USA, Ruskej 
federácie, Portugalska, Talianska, Izraelu, 
Českej republiky a Poľska. Účasť prijali 
aj primátori a starostovia trenčianskeho 

regiónu. S úvodným prednáškou sa predstavil prof. Ing. 
Július Alexy, CSc. z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, na ktorého nadviazal prof. PhDr. Ján Lukáč 
Veverka, CSc. z Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici 
s prednáškou na tému „Filozofia verejnej správy a seba 
identifikácia poslucháča vysokej školy“. Potom sa k slovu 
dostali so svojimi prednáškami zahraniční účastníci prof. 
Amos Avny z Izraelskej univerzity Beer Sheeva, prof. 
Jaroslav Vencálek z Ostravskej univerzity, Andrea Saba 
z Bolognskej univerzity a prof. David Yuong Miller 
z Pittsburgskej univerzity. Na druhý deň prebiehala kon-
ferencia v troch sekciách „Regionálny rozvoj a regionálna 
spolupráca“, „Rozvojový potenciál regiónov“ a „Verejná 
správa – východiská, súčasný stav a vývojové trendy“, 
v ktorých vystúpilo 42 lektorov. 

Vlastné poznámky 
účastníci konferencie 

účastníci konferencie 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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Dňa 29. novembra 2005 na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka sa uskutočnila imatrikulácia prvého 

ročníka Univerzity 
tretieho veku za 
účasti rektora doc. 
Ing. Juraja Wagnera, 
PhD., prorektora 
PaedDr. Ernesta 
Brosku, PhD., riadi-

teľa Ústavu prírodných a humanitných 
vied prof. Jána Garaja, DrSc., dekana 
Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-
hov doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., 
zástupkyne riaditeľa Ústavu zdravotníc-
tva a ošetrovateľstva doc. MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc. 
a predsedu Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov v Tren-
číne Ing. Jozefa Miklóša. Po úvodnom slove prorektora 
PaedDr. Ernesta Broska, PhD. slávnostný sľub predniesla 
Mgr. Anna Blanárová, v ktorom sľúbila v mene 39 imatri-
kulujúcich študentov, ţe budú vyuţívať všetky práva dané 
zákonom o vysokých školách a zákonoch o ďalšom vzdelá-
vaní, ţe budú ctiť, ochraňovať  a šíriť dobré meno Univerzity 
tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. 
Pri predstavovaní imatrikulujúcich študentov vekové spektrum 
bolo rôznorodé, pretoţe najstarší študent dovŕšil 74 rokov 
a najmladšia študentka ani nie 40 rokov. V slávnostnom prí-
hovore rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vyjadril radosť 
nad tým, ţe ako ľudia v zrelom veku sa rozhodli opäť 

Mgr. Jana Blanárová 
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zasadnúť do školských lavíc a načerpať tak nové vedomosti, 
aby tak mohli udrţať krok s dobou, bohatou na mnoţstvo 
informácií a poznatkov. Týmto vzdelávaním si umoţňujú za-
chovávať mladosť mysle a priblíţiť sa napríklad svojím vnú-
čatám pri informatike. Vyjadril presvedčenie, ţe získané vedo-
mosti zúţitkujú v ţivote. Na príhovor rektora univerzity nad-
viazal s príhovorom predseda Krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov v Trenčíne Ing. Jozef Miklóš, ktorý poďakoval 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, ţe sa venuje tejto 
ušľachtilej činnosti občanom skôr narodeným a študentom 
zaţelal veľa chuti do štúdia. 

Vlastné poznámky 
 
Tvrdenie, ţe Trenčín je jediným krajským mestom na 

Slovensku, ktoré nemá svoju astronomickú pozorovateľňu uţ 
neplatí, lebo od 23. novembra 2005  moţno hviezdnu oblohu 

pozorovať zo strechy 
Gymnázia Ľudovíta 
Štúra. Pod posuvnou 
strechou sa ukryl je-
den z najväčších slo-
venských ďalekohľa-
dov. Otvorením po-
zorovateľne sa mesto 
Trenčín po pätnás-
tich rokoch vratilo k 
tradícii, ktorú začal v 

roku 1970 prof. Cvacho, keď v gymnáziu bol vytvorený kabi-
net astronomickej výchovy, postupne okresná hvezdáreň, 
ktorá fungovala aţ do neţnej revolúcie. Budovu, kde sa hvez-
dáreň nachádzala, bola vrátená v rámci reštitúcie cirkvi a 
priestory hvezdárne boli prebudované na iný účel. V roku 
1996 obnovila svoju činnosť Trenčianska astronomická 

pozorovanie nočnej nebeskej oblohy 
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spoločnosť, ktorej členovia zabudnutý ďalekohľad objavili. 
Rozhodli sa ho zrekonštruovať a snívali aj o znovu otvorení 
pozorovateľne. V ústrety im vyšlo Gymnázium Ľudovíta Štúra 
a Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý na projekt vyčlenil 2,5 
milióna Sk. Pri príleţitosti slávnostného otvorenia novej 
hvezdárne zdôraznil riaditeľ gymnázia Mgr. Štefan Marci-
nek, ţe nová pozorovateľňa bude slúţiť nielen mládeţi nav-
števujúcej astronomické krúţky, ale i verejnosti. Vďaka zre-
konštruovanému ďalekohľadu tak budú môcť všetci Trenčania 
sledovať významné astronomické úkazy. Radosť mala aj 
dlhoročná vedúca astronomických krúţkov RNDr. Zdenka 
Baxová, pre ktorú otvorenie pozorovateľne znamená splnenie 
ţivotného sna. Moţnosť overiť  si naštudovanú teóriu v praxi 
privítali najmä jej študenti, lebo doteraz sa učili iba teoreticky 
a za pozorovaniami museli cestovať do hvezdární v Hlohovci, 
alebo v Partizánskom, vysvetlila päťnásobná víťazka celo-
slovenskej astronomickej súťaţe “Čo vieš o hviezdach” 
študentka Alţbeta Černeková. Vďaka astronomickej pozoro-
vateľni sa však bude v Trenčíne dať robiť aj seriózna veda. Do 
konca roku 2005 hvezdáreň bude vybavená CCD kamerou, 
ktorá obraz z ďalekohľadu premietne na obrazovku počítača. 
Budú sa tak môcť pozorovať aj milión krát slabšie objekty neţ 
voľným okom, objasnil 
astronóm Jozef Drga. 
Pomocou CCD kamery 
chce tento mladý tren-
čiansky vedec uskutočniť 
prvé slovenské pozorova-
nie planéty pri inej 
hviezde. 

Trenčianske noviny 
28.11.2005  
Pomocná evidencia 606/1/05, 618/1/05 

redaktor Info Trenčín Ľ. Pagáč v rozhovore RNDr.  Z. Baxovou 
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Dňa 1. novembra 2005 bol pre Základnú školu v Trenčíne, 
Ulica na dolinách mi-
moriadne slávnostným, 
pretoţe pre potrebu fut-
balových tried ako aj 
pre potrebu všetkých 
ţiakov školy a ostat-
ných detí z mestskej 
časti Zlatovce, Záblatie 
bol odovzdaný do uţí-
vania minifutbalový 
štadión. Celá táto sláv-

nosť prebehla v dvoch častiach. Najprv 
po privítaní funkcionárov z oblasti fut-
balu, mestskej samosprávy a dodávateľ-
ských organizácií riaditeľkou školy Mgr. 
Evou Macasovou v budove školy sa 
k prítomným prihovoril generálny ma-
naţér prvoligového futbalového druţstva 
AS Trenčín Mgr. Róbert Rybníček, 
ktorý okrem iného vyjadril svoju osobnú 
radosť nad tým, ţe v Trenčíne v pomerne krátkom čase bol 

otvorený uţ tretí fut-
balový štadión s ume-
lou trávou, tento raz pre 
deti Základnej školy 
Trenčín, Ulica Na doli-
nách. Vyslovil presved-
čenie, ţe toto športové 
zariadenie bude pred-
pokladom na rozvíjanie 
talentu a tvorivého 
športového ducha detí 

deti privítali vzácnych hostí 

Ing. Štefan Sykorčin 

zľava – Jaroslav Jambor, Mgr. Eva Masácová a Mgr. Róber Rybníček 

Mgr. Róbert Rybníček 

slávnostné strihanie stuhy – zľava M. Jambor, E. Macasová,  R. Rybníček 
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v tejto oblasti mesta Trenčín. Poďakoval všetkým, ktorí 
priloţili ruku k dielu. Menovite spomenul poďakoval Slo-
venskému futbalovému zväzu, ktorý poskytol finančnú dotá-
ciu, Spoločnostiam Športreal a Vod-Eko, ktoré stavbu rea-
lizovali, Spoločnostiam Noba, Stavoprojekt a Futbalovému 
klubu AS Trenčín, ktoré poskytli finančnú dotáciu. Vybu-
dované športové areáli pri základných školách sa určite stanú 
predpokladom športovania trenčianskych detí. Verí, ţe areál 
bude v dobrých rukách, aby tento plnil svoju úlohu v športe. 
Na jeho vystúpenie nadviazal poslanec Mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne Ing. Štefan Sykorčin slovami, ktoré 
zazneli na celoškolskom rodičovskom zdruţení tejto školy, ţe 
čo bude s plánovaným ihriskom tejto školy. V tom čase sme 
boli však boli v rozpakoch a nevedeli sme rodičom zodpo-
vedne odpovedať, ţe tento rok bude ukončené. Avšak 
zanietenie ľudí vedelo prekonať aj neskutočné a dnes čuduj sa 
svete, krásne dielo je pred otvorením. Vyjadril presvedčenie, 
aby takýchto prekvapení pre túto školu bolo v budúcnosti viac. 
Po týchto príhovoroch sa ţiaci, učiteľský zbor a hostia 
premiestnili k slnkom zaliatom ihrisku, kde sa uskutočnilo 
slávnostné prestrihnutie symbolickej stuhy otvorenia Mgr. 
Róbertom Rybníčkom, Mgr. Evou Macasovou a Jaroslavom 
Jamborom. Vypustené farebné balóny ţiakov symbolicky 
oznámili celému svetu, ţe nové ihrisko pre ţiakov v areáli 
Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách bolo otvorené. 
Futbalové druţstvá ţiakov potom pokrstili nové ihrisko 
aktívnym tréningom. Svoje dojmy z otvorenia nového ihriska 
pre média poskytli Mgr. Róbert Rybníček a Mgr. Macasová. 
Mgr. Macasová zaspomínala na prvé rodičovské zdruţenie, 
kedy rodičia s kritickými slovami konštatovali, ţe škola nie je 
pripravená svojimi ihriskami pre kvalitnú prípravu budúcich 
futbalistov. Za pomoci Mesta Trenčín a Futbalového klubu AS 
Trenčín sa však ihrisko podarilo vybudovať a minulý stav sa 

prvé skúšky na novom štadióne 

prvá skúška nového trávnika 
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stal minulosťou. Tak ako aj ostatné školy, ktorým tento rok 
boli odovzdané do uţívania rekonštruované športové areáli 
nové ihriská, aj toto bude pod dozorom, aby sa na ňom 
nekonalo nič nekalé. 

Info Trenčín 08.12.2005  
Pomocná evidencia 631/1/05, 635/1/05  
 

Špeciálna základná 
škola internátna Vladi-
míra Predmerského 
v Trenčíne si na sláv-
nostnej pedagogickej 
rade školy dňa 9. de-
cembra 2005 pripome-
nula svoje 75. naro-
deniny. Ich úvod patril 
takmer hodinovému 

kultúrnemu programu ţiakov ško-
ly, vianočne ladeného. V slávnost-
nom prejave riaditeľka školy Mgr. 
Jaroslava Blašková zaspomínala 
na začiatok cesty jubilujúcej školy, 
keď v jej čele stál človek so zlatým 
srdcom - doc. Vladimír Pred-
merský. Jeho zásluhou bola v Trenčíne  zriadená dňom 1. de-
cembra 1930 pomocná trieda pri Štátnej ľudovej škole, ktorej 
bol jej riaditeľom. Od prvopočiatku svojho pôsobenia v oblasti 
zabezpečovania vzdelávania mentálne postihnutých detí sa 
usiloval zaviesť systém komplexnosti. Výsledkom  jeho snahy 
bolo rozšírenie školy o internát, ktorý bol umiestnený na 
Soblahovskej ulici. Vysoký počet mentálne postihnutých detí 
bol hnacím motorom pre doc. Vladimíra Predmerského na 
postavenie novej budovy školy. Pre tento cieľ zaktivizoval 

75. ročná jubilantka 

Mgr. Jaroslava Blašková 

Mgr. Jaroslava Blašková 
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stavebný výbor v Trenčíne. Orga-
nizoval po celom Slovensku zbierku vo 
forme tehličiek, ktorej výsledkom bolo 
postavenie novej budovy pomocnej 
internátnej školy na pravom brehu 
Váhu, na Ulici Ľudovíta Stárka. Táto 
budova spolu s ďalším dobudovanými 
objektmi slúţi svojmu pôvodnému úče-

lu, t.j. výchove a vzdelaniu mentálne postihnutých detí. Doc. 
Vladimír Predmerský pôsobil v Trenčíne 24 rokov. Svojím 
celoţivotným dielom prispel k tomu, aby sa slovenská špe-
ciálna pedagogika dostala na úroveň vedeckej disciplíny. Zá-
sluţná práca doc. Vladimíra Predmerského na poli špeciálnej 
pedagogiky bola ocenená najvyšším pedagogickým vyzna-
menaním – Medailou J. A. Komenského 
v roku 1982. Treba dodať, ţe Špeciálna 
základná škola internátna v Trenčíne pri 
príleţitosti 70. výročia zaloţenia dostala 
čestný názov po svojom zakladateľovi.  

V školskom roku 2005/2006, teda 
v roku 75. výročia svojho zaloţenia, 
Špeciálna základná škola internátna Vla-
dimíra Predmerského vzdeláva 147 detí, 
z ktorých je 25 ubytovaných na internáte. 
Jej detašovaným pracoviskom je Základná škola pri 
Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne. Výchovno-vzdelávací 
proces zabezpečuje 51 zamestnancov, z ktorých je 27 uči-
teľov, 6 vychovávateľov a 18 správnych zamestnancov. Škola 
okrem poskytovaní vzdelávania a prípravy na jednoduché 
pracovné činností ţiakom s mentálnym postihnutím je mimo-
riadne aktívna aj v mimoškolskej a mimotriednej činnosti. 
Stačí spomenúť organizovanie speváckej súťaţe „Trenčiansky 
slávik“, výtvarnej súťaţe „Jar sa prebúdza“, paraolympiády 

dr. Miroslav Predmerský - syn 

MUDr. Jozef Baláţ 



 459 

v ľahkej atletike pre špeciálne školy. Ţiaci školy získali tituly 
majstrov v plávaní, stolnom tenise a v ľahkej atletike. Škola je 
členom Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postih-
nutím, Slovenského atletického zväzu zdravotne postihnutých 
a Slovenského hnutia špeciálnych 
olympiád. S mimoriadnym záujmom 
si účastníci slávnostnej pedagogic-
kej rady vypočuli veľa zaujímavých 
informácií o doc. Vladimírovi Pred-
merskom a o škole v minulosti, od 
jedného z pamätníkov, ktorý na 
škole pracoval, v takmer hodinovej 
výpovedi logopéd MUDr. Jozef 
Baláţ. Na záver slávnostnej peda-
gogickej rady odovzdala do rúk 
riaditeľky jubilujúcej školy Mgr. 
Jaroslave Blaškovej zástupkyňa Krajskej školskej správy 
v Trenčíne Mgr. Magdaléna Slaměnová Pamätný list Kraj-     
skej školskej správy v Trenčíne a dlhodobo uvoľnený poslanec 
pre výkon funkcie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Bra-
nislav Zubričaňák odovzdal cenu Mesta Trenčíne – plastiku 
vodníka Valentína. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.12.2005 
Pomocná evidencia 671/1/05 
 
Dňa 9. decembra 2005 oslavovala svoje štyridsiate naro-

deniny Základná škola, Hodţova ulica v Trenčíne na sláv-
nostnej akadémii v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky. V slávnostnom príhovore ria-
diteľ školy Mgr. Marián Lopatka spomenul, ţe škola za toto 
obdobie vypravili do ţivota celé generácii ţiakov, ktorí sú 
úspešní vo všetkých oblastiach ţivota. Pre neho ako pre 

Mgr. Jarmila Blašková s ocenením Mesta Trenčín 
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riaditeľa je dôleţitý ten moment, ţe základná škola musí mať 
svoje trvalé miesto v regióne, v ktorom pôsobí, kvalitou 
poskytovaných výchovno-vzdelávacích činností v zanechaní 
trvalej stopy v generáciach ţiakov. Jubilujúca škola vyorala 
hlbokú brázdu, pretoţe sa do školy vracajú ako kolegovia, aby 
vymenili svojich starších kolegov, ktorí si splnili svoje 
povinnosti. Okrem iného spomenul dva významné športové 
sviatky v ţivote školy, ktorými boli odovzdanie do prevádzky 
nového zimného MG Ring – štadióna a rekonštruovaných 
športových ihrísk. Na záver sa poďakoval všetkým pred-
chádzajúcim vedeniam školy, pedagógom minulým aj teraj-
ším, správnym zamestnancom, pracovníkom školskej jedálne, 
rade školy, rade rodičov, vedeniu Mesta Trenčín a všetkým 
rodičom.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 658/1/05, 659/1/05 
 
Dňa 12. decembra 2005 Základná umelecká škola v Tren-

číne na slávnostnom zhromaţdení detí a rodičov vyhodnotila 
svojich najúspeš-
nejších ţiakov 
z výtvarného a hu-
dobného odboru, 
ktorí získali po-
predné umiestne-
nia na súťaţiach 
na Slovensku 
a v zahraničí. Po-
dujatie otvorila 
riaditeľka školy 
Veronika Sou-

kupová. Vo svojom krátkom príhovore povedala, ţe na 
úspešnosti ţiakov školy sa podieľali učitelia školy Mgr. Jozef 

riaditeľka ZUŠ v Trenčíne Veronika Soukupová blahoţelá jednému zo ţiakov 
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Švikruha, Mgr. Izabela Bulková a ďalší učitelia, za čo im treba 
vysloviť poďakovanie. Na jej príhovor nadviazala Mgr. 
Izabela Bulková, ţe koniec kalendárneho roka je krásnou 
chvíľou na zastavenie sa, krásnou chvíľou na hodnotenie 
ţiakov, ktorí úspešne reprezentovali školy na celoslovenských 
súťaţiach i v zahraničí. No a potom z rúk riaditeľky školy 
a svojich učiteľov prevzali diplomy a vecné dary. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 13. decembra 
2005 sa v Galérii M. 
A. Bazovského v Tren-
číne uskutočnilo vy-
hodnotenie prvého roč-
níka súťaţe projekto-
vých prác ţiakov pia-
teho aţ deviateho roč-
níka trenčianskych zá-
kladných škôl, v kto-
rom ústrednou témou 

bolo mesto Trenčín – miesto môjho ţitia. Do súťaţe sa pri-
hlásilo osem kolektí-
vov. Prv neţ sa začala 
prezentácia ţiackych 
prác pred päť – člen-
nou odbornou komi-
siou, vedúca Útvaru 
marketingu Mestského 
úradu v Trenčíne Mgr. 
Renáta Kaščáková 
zoznámila a vysvetlila 
prítomným ţiakom 
všeobecne pretraktované pojmy – verejná správa, štátna sprá-

Mgr. Renáta Kaščáková pri výklade o činnosti verejnej správy 

víťazné druţstvo s odbornou  komisiou a primátorom Mesta Trenčín Ing. B. Cellerom 
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va, činnosť klientského centra, no a potom uţ sa ţiaci pre-
zentovali so svojimi projektami.  Ţiaci vystupovali nebojácne, 
suverénne so znalosťou histórie, v niektorých prípadoch 
i s novými objavmi. Po porade hodnotiacej komisie primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s vedúcim Útvarom 
školstva a sociálnych vecí Mgr. Jozefom Baláţom a vedúcou 
Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 
Renátou Kaščákovou odovzdal všetkým deťom vecné dary 
a tým najlepším diplomy a moţnosť prezentácie v sprievod-
ných programoch pripravovanej konferencie európskych his-
torických miest , ktoré sa uskutoční v Trenčíne v októbri 2006. 
Súťaţiace kolektívy základných škôl boli zhodnotené takto : 
Víťazné projektové práce 
1. miesto – Rímsky nápis na hradnej skale získal kolektív 

ţiakov Základnej školy Trenčín, Východná ulica v zloţení 
K. Horváthová, A, Kuklová, L. Michalcová, S. Paulo-
vičová, N. Šulíková pod vedením učiteľky Mgr. Zlochovej; 

2. miesto – Trenčín a okolie dávnej histórie získal kolektív 
ţiakov Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica 
v zloţení K. Kukaňová, R. Decká, T. Jozefová, A. Píková, 
A. Justová pod vedením učiteľky Mgr. V. Bartalošovej; 

3. miesto – Prvý písomný prameň o Trenčíne získal 
kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách  
v zloţení J. Šimún, M. Kebísek, P. Gunár a L. Samák pod 
vedením učiteľky Mgr. K. Mackovej;  

Čestné uznania získali  
- Z najstarších dejín nášho mesta získal kolektív ţiakov 

Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony v zloţení J. 
Kosák, S. Hamajová, V. Pientalová, M. Lendacký, D. 
Matúš, B. Klabníková, V. Mandincová pod vedením 
učiteľky Mgr. M. Szalajovej; 

- Výročná trhy a jarmoky v Trenčíne získal kolektív 
ţiakov Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ulica 
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v zloţení K. Červená, J. Havier, D. Jarošová, B. Kútna, B. 
Michalcová, P. Urban pod vedením učiteliek Mgr. Mi-
kušovej a Mgr. Šternovej; 

- Najstaršie osídlenie Trenčín získal kolektív ţiakov Zá-
kladnej školy Trenčín, Novomeského ulica v zloţení R. 
Kiška, M. Kokeš, M. Podolák, M. Bachynec pod vedením 
učiteľky Mgr. V. Bartalošovej; 

- História mesta Trenčín získala Veronika Birasová zo Zá-
kladnej školy Trenčín, Hodţova ulica pod vedením 
učiteľky Mgr. Ondrejičkovej; 

- Mestské práva v Trenčíne získal kolektív ţiakov Základ-
nej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony v zloţení A. Gušta-
fíková, M. Petríková, Machunková, Paulendová, Palá-
ková,B. Vojsovičová pod vedením učiteľky Mgr. Z. Ja-
kešovej. 
Vlastné poznámky 
Info Trenčín 05.01.2006  
Pomocná evidencia 644/1/05 
 
Na školskej slávnosti Strednej priemyselnej školy odevnej 

v Trenčíne dňa 22. decembra 2005 oznámila riaditeľka tejto 
školy Mgr. Mária Vilkovská kolektívu učiteľov a študentov, 
ţe dňom 1. januára 2006 sa mení názov školy na Strednú 
umeleckú školu. Slávnostný akt premenovania vykonala 
Beáta Rajská, úspešná dizajnérka, ktorá v súčasnom období 
úspešne pracuje v Prahe. Zmenu názvu tejto strednej školy 
podmienila skutočnosť, ţe od školského roka 2005/2006 začali 
prevládať na škole umelecké študijné odbory – odevný dizajn, 
propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, fotografický 
dizajn a scénický kostýmový dizajn, pred technickými študij-
nými odbormi – odevníctvo, grafické systémy v odevníctve, 
technické a informatické sluţby. Zmenou názvu školy sa 
zreálni skutočný stav a zavedením pomenovania „umelecká“ 
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sa škola zviditeľní na vzdelávacom trhu. Existujúce technické 
študijné odbory sa plánujú aj v budúcnosti ponechať. Na záver 
trocha štatistiky. V umeleckých študijných odboroch študuje 
335 študentov z celkového počtu 572 študentov, čo pred-
stavuje 58, 57 %. 

Vlastné poznámky 
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Kultúrno – spoločenský ţivot 
 

Na slávnosť Troch kráľov dňa 6. januára 2005 bola v kine 
Metro v Trenčíne premiéra hry „O svatém Jozefovi“ s podti-
tulkom valaské ľudové mystérium, na ktorej sa podieľali pro-
fesionálni umelci a študenti Vysokej školy muzických umení 
v Bratislave, zdruţení pod hlavičkou „Fenestrina“ a ďalej 
účinkovali Komorný orchester mesta Trenčín so ţenským 

speváckym zborom pri 
Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského v 
Bratislave. Zámerne si 
vybrali kultúrne podvyţi-
vený Trenčín, kde ako 
v jedinou krajskom meste 
nie je stály divadelná scé-
na. Vtipne ladené texty 
na motívy Hugolína Ga-

vloviča a jeho „Valaskej školy mravov stodola“ so zaujímavou 
hudbou Lukáša Borzíka a výborné spevácke výkony a nad-
šenie hercov v rukách dobrého reţiséra Jozefa Krasulu 
i v tomto stiesnenom priestore zapôsobili na divákov. Ume-
lecký vedúci súboru Trenčan Mgr. Ondrej Odokienko stavil 
v tejto hre na humor a kombináciu činohry s hudbou a spe-
vom, čo sa mu aj podarilo podľa odozvy divákov.  

Trenčianske noviny  10.05.2005 
Info Trenčín 13.01.2005 
Pomocná evidencia 14/1/05, 39/1/05 
 
Doznievajúce sviatky Vianoc umocnili súbory starej hudby 

„Fiskulatoris Consort“ a „Musica Poetica“ z Trenčína na 
Trojkráľovom koncerte na počesť narodenia Krista Pána dňa 
9. januára 2005 v Trenčianskom múzeu. Členovia oboch 
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súborov v dobových kostýmoch 
zahrali staré vianočné koledy, 
piesne a balady z dôb renesancie 
a baroka. Po prvýkrát v pestrej 
palete dobových hudobných 
nástrojov sa predstavil nový 
nástroj lutna, na zakúpenie ktorej 
prispelo aj mesto Trenčín. 

Info Trenčín 13.01.2005  
Pomocná evidencia 39/1/05 
 
Dňa 13. januára 2005 sa uskutočnila v Mestskej galérii 

Trenčín vernisáţ výstavy kre-
sieb insitného maliara z Ko-
vačice Martina Jonáša. Po 
vystúpení speváckeho súboru 
z Kubry za doprovodu har-
monikára a privítaní hostí ve-
dúcou galérie Teréziou Ni-
kovou 
v krát-
kom 

príhovore vedúca oddelenia odboru 
kultúry Mestského úradu v Trenčíne 
Mgr. Anna Galová vyzdvihla obnove-
nie spolupráce Mestskej galérie v Tren-
číne s galériou Pavla Čapu z Padiny, 
ktorá uţ v minulosti umoţnila poznávať 
umenie dolnozemských insitných umel-
cov ako napríklad Zuzany Chalupovej, Pavla Cicka, Pavla 
Hajka a ďalších. K autorskému dielu Martina Jonáša bliţšie 
hovorila Tatiana Brezinová, dcéra Pavla Čapu. Tento rodák 
z Kovačice patril medzi zakladateľov prvej galérie ľudového 

vystúpenie speváčok z Kubry s harmonikárom 

Tatiana Brezinová a Pavlom Čapom 
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maliarstva vo svojom rodisku. Bol sedliakom, a preto tak 
dobre poznal dušu a ťaţkosti sedliakov a svoje poznanie 
transformoval do svojich malieb. Centrom jeho umeleckej 
tvorby sa stal človek, ktorého sprevádza v úlohe sedliaka, 

remeselníka, suseda, muzikanta a spá-
ja ho s kaţdodennými ťaţkosťami 
práce všedného ţivota. Jeho insitného 
diela sú kronikou ţivota roľníka lopo-
tiaceho sa s motykou na poli, s kosou 
pri ţatve, s mlátom pri mlatbe s mo-
zoľmi na rukách a potom na čele. 
Jeho tvorba je poznačená aj jeho 
rukopisom – veľké dlane s prstami 

a veľké nohy. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 17.05.2005 
Pomocná evidencia 09/1/05 
 
Trenčianske osvetové stredisko v spolupráci s Tren-

čianskym samosprávnym krajom a Hornozáhoráckym osve-
tovým strediskom v Senici pripravilo v Minigalérii Kultúrneho 
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v 
Trenčíne dňa 11. januára 2005 vernisáţ výstavy fotografií čle-
nov senického fotoklubu „Retina”. Retina je vrstva oka, na 
ktorej vzniká pôsobením svetla obraz, vysvetlil v úvodnom 
slove tajomník fotoklubu Viliam Telko. Históriu fotoklubu 
priblíţil predseda fotoklubu „Retina” Jozef Kalka. Pri hľadaní 
počiatkov senického fotoklubu sa musíme zatúlať aţ do štyri-
dsiatych rokov minulého storočia, ktorý vznikol pri klube 
slovenských turistov a lyţiarov. Prezentovali ho také osob-
nosti, ako boli Laco Novomeský, Ivan Horvát a Janko Náhlik, 
ktorý v klube vydrţal najdlhšie. Vedenie klubu po ňom prev-
zal Joţka Kalka a dnes sa v ňom schádza a pracuje dvanásť 
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členov. Výstava v tejto podobe bola pripravená ešte pred 
dvomi rokmi, pri príleţitosti 60. výročia fotoklubu.  

Trenčianske noviny 17.01.2005 
Pomocná evidencia 13/1/05 
 
V dňoch 29. a 30. januára 2005 sa uskutočnila v areáli výs-

taviska Trenčín mesto módy výstava psov.  Organizovanie 
výstavy schválila a patronát nad ňou prevzala Medzinárodná 
kynologická organizácia - FCI. Organizátorom tejto výstavy 
bola Slovenská kynologická jednota v spolupráci s Regio-
nálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu 
v Trenčíne pod vedením riaditeľa výstavy Ing. Jaroslava 

Matyáša,. Na výstavu sa prihlásilo viac ako 
2350 psov, 247 plemien, ktorých bude 
posudzovať 26 rozhodcov zo Slovenska, 
Čiech, Maďarska, Poľska a Belgicka. Na 
výstavu sa prihlásili vystavovatelia z dva-
nástich štátov Európy, z ktorých najpo-
četnejšie sú zastúpené Česká republika - 
1126 psov, Poľsko - 83, Rakúsko - 40, 
Maďarsko - 32. Slovenskí kynológovia na 
výstavu prihlásili 1014 psov. Najviac psov 

bolo prihlásených z plemien : Rhodesian Ridgeback - 54, 
Labrador Retriever - 51, Yorkshire Terrier - 49, Golden 
Retriever - 45, Cavalier King Charles Spaniel - 45 a Beagle - 
43. Doposiaľ sa na výstavu 
prihlásili aj málo sa vyskytujúce 
plemená, ako napr. Eurasier, 
Phaléne, Chart polski, Hrvatski 
ovčar a Anatolský pastiersky 
pes. V sobotu boli vystavované: 
ovčiarske a pastierske psy, špice 
a pôvodné plemená, duriče a 



 469 

farbiare, stavače, prinášače /retrievery/, sliediče, vodné psy a 
spoločenské plemená. V nedeľu boli vystavované pinče, bra-
dáče, molosy, švajčiarske salašné plemená, teriéry, jazvečíky a 
chrty. Počas oboch dní výstavy prebiehali súťaţe o Naj-
krajšieho dorastenca, Najkrajšieho mladého psa, Najkrajšiu 
chovateľskú skupinu, Najkrajší pár psov, o víťaza súťaţí 
Junior Handling, o víťazov jednotlivých skupín plemien FCI a 
o víťaza výstavy. V rámci záverečných súťaţí prebiehala  
Súťaţ národných plemien, ktorej sa zúčastnili nasledovné 
plemená : Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský 
hrubosrstý stavač a Československý vlčiak. V nedeľu boli 
vyhlásené výsledky celoročnej bodovanej súťaţe Junior 
handling 2004. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 31.01.2005 
Pomocná evidencia 34/1/05 
 
Dňa 1. februára 2005 sa uskutočnilo stretnutie pred-

staviteľov mesta Trenčín s predstaviteľmi rozhodujúcich agen-

túr, zdruţení a inštitúcií trenčianskej kultúrnej obce, ktoré 
Tibor Hlobeň, PhDr. Marián Kvasnička, primátor mesta Ing. Branislav Celler a vedúci odboru kultúry  MÚ Trenčín Mgr. Peter Kocnár 
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ovplyvňujú kultúrno-spoločenský ţivot mesta Trenčín. Ich 
záujem o diskusiu s primátorom mesta Trenčín Ing. 
Branislavom Cellerom, predsedom komisie kultúry, 
cestovného ruchu a cirkví Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne PhDr. Mariánom Kvasničkom a vedúcim odboru 
kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu 
v Trenčíne Mgr. Petrom Kocnárom vyplýval najmä z faktu, 
ţe v roku 2004 prijalo mestské zastupiteľstvo viacero 
rozhodnutí, ktoré budú mať priamy dopad na rozvoj kultúry 
v Trenčíne v následnom období. V úvodnom slove informoval 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ţe na rozvoj 
kultúry je vyčlenená v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005 
vyčlenená čiastka 23 miliónov Sk. Okrem toho sa dali niektoré 
miestne kultúrne strediská dávame do prenájmu ľuďom, ktorí 
v nich pracujú. Pokiaľ bude záujem o prenájom ďalších 
objektov, mesto Trenčín je na to pripravené, aby im prenájom 
poskytlo. Vzhľadom na to, ţe je veľa 
kultúrnych objektov v zlom technickom 
stave, preto sú pripravené finančné 
prostriedky na ich rekonštrukciu. Po 
ďalších vstupoch PhDr. Mariána 
Kvasničku a Mgr. Petra Kocnára sa 
dostali k slovu zástupcovia kultúrnych 
ustanovizní. K najčastejším príspevkom z ich strany bola 
poţiadavka odstrániť byrokratické prieťahy pri schvaľovaní 
projektov v rámci grantového programu a chýbajúci mestský 
reprezentačný stánok kultúry. Na tieto otázky sa snaţil zod-
povedať PhDr. Marián Kvasnička, keď konštatoval, ţe priamo 
do rozpočtu sú zahrnuté tzv. imidţové kultúrne podujatia 
a potom je v ňom 3-miliónový balík na grantový program. 
Prebiehajúci proces štrukturálnych zmien, ktorý v súčasnosti 
na mestskom úrade vrcholí, dotkne sa aj odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu a dúfajme, ţe prinesie prospech 

primátor mesta Ing. Branislav Celler 
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nielen organizátorom kultúrnych podu-
jatí, ale najmä ich konečným adresátom – 
divákom. Pre zástupcov kultúrnych in-
štitúcií bolo podaných zo strany orga-
nizátora podujatia niekoľko zaujímavostí 
a zmien oproti predchádzajúcemu roku 
2004 : 
 Významnou zmenou je aj menovanie 

novej 9-člennej komisie na posudzovanie projektov v rámci 
grantového programu, ktorá bola doteraz identická 
s komisiou kultúry, cestovného ruchu a cirkví pri Mestskom 
zastupiteľstve v Trenčíne. Rozhodnutia pôvodnej komisie 
boli kritizované lebo jej členmi boli napríklad aj majitelia 
agentúr, organizujúcich kultúrne podujatia. Jej zasadnutie 
zvoláva predseda komisie PhDr. Marián Kvasnička, ktorého 
spolu s členmi komisie menoval primátor mesta Trenčín. 

 Uzávierka prvého kola grantového programu pre rok 2005 
bola dňa 20. ja-
nuára 2005 a dru-
hé kolo má uzá-
vierku 31. marca 
2005.  

 Grantové pod-
mienky sú prepra-
cované oveľa dô-
kladnejšie ako 
v minulosti a konkrétny projekt môţe získať dotáciu vo 
výške 70% z celkových nákladov, maximálne však 200 tisíc 
Sk. Ak grantová komisia schváli príslušný projekt, do 24 
hodín sa dostane k primátorovi. Platné všeobecne záväzné 
nariadenie hovorí, ţe mesto Trenčín odošle ţiadateľovi 
dotáciu na jeho účet do 15 dní od podpisu zmluvy 
primátorom mesta Trenčín. 

PhDr. Marián Kvasnička 

účastníci stretnutia 

účastníci stretnutia 
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Vlastné poznámky 
 

Dňa 17. februára 2005 sa uskutočnila vo výstavnej sieni na 
Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ zaujímavej 
výstavy pod názvom „Dankin farebný svet“ z tvorby Danky 

Pekarovičovej z Vrbového. Názov 
výstavy pre človeka, ktorý sa na 
vernisáţi výstavy nezúčastnil, nez-
namenal nič. No po otvorení výstavy 
Teréziou Nikovou, a hlavne po prí-
hovore pani Edity Pekarovičovej ma-
mičky Danky, sa kaţdý iným uhlom 
pohľadu pozeral na vystavené výt-

varné diela. Vysvetlím 
prečo. Danka sa pred-

časne narodila ako prvé dieťa Edite a Jo-
zefovi Pekarovičo- vým v piešťanskej ne-
mocnici. Hneď na druhý deň po narodení 
dievčatko oţtlo a stále iba spinkalo. 
Dôkladné vyšetrenie v detskej 
nemocnici po-tvrdilo závaţnú diagnózu s odborným názvom 
DMO – extrapyramídový diskynetický syn-dróm. Následné 
neurologické, ortopedické a rehabilitačné cvičenia v Piešťa-

noch a v Bratislave však nepomohli. S plynú-
cimi rokmi pribudli do rodiny ďalší traja 
súrodenci, ktorých Danka pozorovala pri 
rôznych činnostiach a následne ich napo-
dobňovala. Keďţe ruky boli fixované, tak  pri 
listovaní kníh a kreslení začala pouţívať nohy. 
V roku 1995 vzniklo nakladateľstvo telesne 

postihnutých umelcov maľujúcich ústami a nohami - UMUN, 
ktoré začalo získavať finančné prostriedky z predaja ich obra-
zov, čo trocha vylepšilo nepriaznivú finančnú situáciu ich ro-
dín. V tomto roku sa Danka stala štipendistkou medzinárodnej 

zľava – mama Edita a jej dcéra Danka 

Danka Pekarovičová 

uvoľnený funkcionár B. Zubričaňák 
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asociácie umelcov maľujúcich ústami a nohami v Lichten-
šteinsku na podnet nakladateľstva UMUN. Od roku 1997 
začala navštevovať výtvarný odbor 
Základnej umeleckej školy 
v Piešťanoch a pod vedením 
učiteľky Janky Rojíkovej sa po-
maly začali dostavovať výsledky jej 
umeleckého cítenia. Dnes po 
desiatich rokoch na tejto výstave 
návštevníci mohli sle-dovať Dankin 
umelecký rast. Edita Pekarovičová 
poďako-vala nakladateľstvu UMUN za starostlivosť, ktorej sa 
jej dcére Danke dostalo. Záver vernisáţe výstavy patril 
blahoţelaniam Danke od primátora mesta Vrbové a ostatných 
zúčastnených návštevníkov výstavy. 

Pomocná evidencia 50/1/05, 65/1/05, 70/1/05 
 

Dňa 17. februára 2003 sa mala uskutočniť 
prednáška doc. Milana Kováča, PhD. z Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave na tému „Ţil som medzi indián-
mi“. Ţiaľ jej organizátori sa museli účast-
níkom prednášky ospravedlniť, ţe pre cho-
robu prednášateľa sa táto neuskutoční. A tak 
sa poskytlo náhradné riešenie v podobe 

prednášky Mgr. Morišovej z pobočky Slovenského štátneho 
archívu v Trenčíne na tému „Trenčianske lekárne“, ktorá čer-
pala údaje aţ do 16. storočia. 

Pomocná evidencia 48/1/05 
 
Dňa 17. februára 2005 sa uskutočnila autorská vernisáţ 

výstavy Petra Janíka pod názvom „4D (Štvrtý rozmer 
šperku)“ v priestoroch Mestskej galérie v Trenčíne. Po pri-
vítaní hostí výstavy Teréziou Nikovou o ţivote a diele vys-

blahoţelá Elena Gabajová 

Mgr. Morišová 
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tavovateľa hovoril kurátor výstavy Mgr. Branislav Cvacho. 
Šperk odjakţiva bol prejavom nielen technickej zrelosti 
zlatníka, ale aj citlivosti ducha pretaveného do jeho ume-
leckého prevedenia. Čím boli tieto dve stránke kvalitnejšie, 
tak bola po nich väčšia zhánka. A práve v Petrovi Janíkovi sa 
skĺbili tieto vzácne vlastnosti. Po vyštudovaní Strednej 
umeleckej 
školy, odbor 
zlatníctvo - 
strieborníctvo 
v Kremnici pre 
svoj veľký talent 
sa osa-mostatnil 
a ve-nuje sa 
vlastnej tvorbe. 
O tom, ţe je 
mimoriad-nym 
talentova-ným 
umelcom 
potvrdzujú via-
ceré uznania so súťaţí, ktorých sa zúčastnil nie-len doma, ale 
i vo svete. Naj-viac si cení získanie prvého miesta svojím 
najvariabilnejším perlovým šperkom prsteňového systému 
„Go Create“, zhotoveného z bieleho a ruţového zlata, emailu 
a tahitských perlí anticor v súťaţi 2and Tahitian Pearl Trophy 
– International New York v roku 2002. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.02.2005, 21.02.2005  
Info Trenčín 24.02.2005 
Pomocná evidencia 41/5/05, 47/1/05, 67/1/05, 70/1/05 
 
Nesmrteľnému dielu Júliusa Satinského bolo dňa 23. fe-

bruára 2005 venované literárne soirée vo Verejnej kniţnici 
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Michala Rešetku v Trenčíne. Na svojho 
priateľa v spomienkach spomínali 
spisovatelia Kornel Földvári, Tomáš 
Janovic a vydavateľ LCA Koloman 
Kertesz Bagala. Celá beseda a roz-
právanie pozvaných osobností s účast-
níkmi večera bolo popretkávané aforiz-

mami, trefnými epigramami a spo-
mienkami. Pri spomienkach prišlo i na 
mesto Trenčín. Kornel Földvári priz-
nal, ţe mesto Trenčín pomaly nepoz-
náva. Keď prišiel koncom týţdňa zo 
školy, sadol na bicykel a za chvíľu ho 
prešiel. Bolo ako na dlani, čisté so 
svojou idylickou atmosférou. Toto 
mesto však uţ neexistuje. Zmizli ulice, domy a dnes na 
poznávanie mesta by potreboval sprievodcu. Trenčín je dnes 
väčší a ľudnatejší musí bojovať s presilou dopravy. Otcovia 
mesta nemali prorocké videnie a ulice sú úzke. 

Trenčianske noviny 14.02.2005, 28.05.2005  
Info Trenčín 10.03.2005 
Pomocná evidencia 41/2/05, 82/1/05, 96/1/05 
 

V Trenčíne dňa 1. 
marca 2005 bol 
predstavený odbor-
nej i laickej verej-
nosti ďalší hotový 
zväzok novovytvá-
raného dokumentač-
no - výskumného, 
súborného, vedecké-
ho diela “Biogra-

Kornel Földváry pri gramiáde 

Tomáš Janovic pri gramiáde 

recituje Mgr. Viera Varínska, zľava – PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.                       
a PaedDr. Pavol Parenička, CsC. 
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fický lexikón Slovenska” jeho spolutvorcovia a zostavovatelia 
PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. a PaedDr. Pavol Pare-
nička, CSc. V predchádzajúcom šesťzväzkovom “Biografic-
kom slovníku Slovenska”, ktorý začal vychádzať ešte v roku 
1986, sa vyskytujú vplyvom doby a prelomových dejinných 
udalostí, nepresné údaje a nezrovnalosti. Tvorcovia svoju mo-
tiváciu na prezentácii druhého zväzku  informovali, ţe vydať 
zväzky slovenského biografického slovníka sa rozhodli najmä 
z politicko-kultúrnych dôvodov. Na odlíšenie od predchádza-
júceho slovníka zvolili nielen prístup, koncepciu, formát, ale 
vytvorili aj nové heslá. Do lexi-
kónu zaradili osobnosti, ktoré sa 
narodili, ţili a tvorili na Sloven-
sku, ale pôsobili i v zahraničí. 
Pozornosti zostavovateľov neuni-
kli ani významní cudzinci, ktorí 
sa zaslúţili o rozvoj a prosperitu 
Slovenska. Nevyhýbali sa ani 
predstaviteľom negatívnych zás-
luh, najmä z oblasti politiky. Pod-
statným kritériom zaradenia do 
lexikónu je, aby sa ţivot a dielo zaznamenaných osobností 
Slovenska zavŕšilo rokom 2000 a ich pôsobenie v niektorej z 
piatich spracovávaných lexikálnych oblastí - prírodné vedy, 
hospodárstvo, spoločnosť, kultúra a umenie. Prvý zväzok 
obsahujúci písmená A aţ B vyšiel v roku 2001. V roku 2004 
vyšiel druhý zväzok s heslami začínajúcimi písmenami C aţ F, 
ktorý priniesli do Trenčína na prezentáciu. V súčasnosti bola 
oslovená skupina 12 – 13-tich zostavovateľov, ktorá  pracuje 
na príprave tretieho zväzku (písmená G-Ch). Je to práca 
podrobná a dlhodobá, pri ktorej je potrebné zozbierať čo 
najviac údajov, vytvoriť celoslovenskú databázu, spracovať 
nové heslá, evidenciu, kartotéky, dopracovať nové informácie 

vystúpenie PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc.                        
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do starých hesiel, prípadne ich prepracovať úplne. Do konca 
roka 2006 sa ho snaď moţno podarí vydať,“ prezradil PhDr. 
Augustín Maťovčík, DrSc. Zámer autorov nového lexikónu 
je vydať celkom osem zväzkov v dvojročných intervaloch. 
Potom je potrebné, vzhľadom k neustálemu vývoju 
spoločnosti, udalostiam a prirodzenému kolobehu ţivota, 
dopĺňať údaje do slovníka aspoň kaţdých 10 rokov. Počas 
podujatia, ktoré sa vyznačovalo bezprostrednou atmosférou, 
predstavili aj ďalšie publikácie, edície slovníkov a náučných 
lexikónov. Medzi inými aj “Slovník slovenských spiso-
vateľov” a jeho následné publikované dodatky do slovníka  o 
100 ďalších spisovateľov, či “Lexikón ţien Slovenska”. Podľa 
Maťovčíka ide o ojedinelý biografický počin, pretoţe takýto 
typ slovníka nemajú nikde v okolitých štátoch.  

Trenčianske noviny 07.03.2005 
Pomocná evidencia 99/1/05 

 
Dňa 3. marca 2005 sa uskutočnila v Mestskej galérii na 

Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne autorská výstava in-
dického umelca a filozofa 
Sri Chimoya pod názvom 
„Jharna – Kalu“ (fontánové 
umenie). Po uvítaní hostí 
vernisáţe výstavy Teréziou 
Nikovou vystúpil organi-
zátor výstavy Vladimír Ku-
líšek a predstavil dievčen-
skú spevácku skupinu, kto-
rá predniesla piesne inšpi-
rované fontánovým umením. Umelecký vývoj Sri Chimoya 
priblíţil vo svojom vystúpení kurátor výstavy D. Štraus. Sri 
Chimoya tvorí výtvarné diela spôsobom Jharna – Kalu, čo po 
bengálsky znamená fontánové umenie. Tento druh umenia je 

zľava – Terézia Niková, D. Štraus Ing. Vladimír Kulíšek 
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charakterizovaný ako intuitívny a duchovný spôsob tvorby, pri 
ktorom proces a priebeh maľovania je povýšený nad samotný 
obsah diela a výslednú formu diela. Umelec prezentuje vo 
svojich obrazoch to, čo cíti vo svojom vnútri, snaţí sa zachytiť 
prúd energie vo vyššom meditatívnom vedomí. Počas jedného 
sedenia vytvorí autor desiatky obrazov, na ktoré spontánne 
vyberá a nanáša farby rôznymi spôsobmi ako napríklad 

špongiou, rukami alebo špeciálne 
upravenými štetcami. Obrazy 
nepredáva, len daruje. Výtvarné 
umenie jednou z jeho aktivít, 
pretoţe okrem toho sa zaoberá 
písaním básní, kníh a skladaním 
piesní. Výstava v Trenčíne sa 
uskutočňuje v rámci európskeho 

turné. 
Trenčianske noviny 28.02.2005 
Pomocná evidencia 60/1/05, 74/1/05, 85/2/05 
 
Dňa 4. marca 2005 usporiadala Galéria M. A. Bazovského 

vernisáţ dvoch výstav. Prvú výstavu pod názvom „Stopy 
a svedectvá“ pripravil prof. Ľudovít Hološka, v ktorej sa 
predstavili Jacek Dyrzynski, Maciej Duchowski, Ľudovít 
Hološka, Martina Lacová, Ivan Kříţ a Jana Prekopová. 
Druhú výstavu pod názvom „Hra svetla a farby“, v ktorej 
vystavoval Drahomír Prihel, pripravil PhDr. Ľudovít 
Petranský, DrSc. 

Pomocná evidencia 58/1/05, 59/1/05 
 
Dňa 8. marca 2005 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 

a prednáška k 80. výročiu Klubu filatelistov v Trenčíne. Úvod-
né slovo pri vernisáţi patrilo predsedovi Filatelistického klubu 
52-19 pri Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
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Slovenskej republiky v Trenčíne plukovníkovi generálneho 
štábu vo výsluţbe Ing. Dominikovi Slezákovi, ktorý privítal 
účastníkov výstavy a predstavil kurátora výstavy Jozefa 
Koreného. Jozef Korený vo svojom príhovore zvýraznil, ţe 
práve pred osemdesiatimi rokmi priniesli „Trenčanské 
noviny“ správu o zaloţení filatelistického klubu v Trenčí-
ne, do čela ktorého bol zvolený štábny kapitán Antonín Motal. 
Najvýraznejšieho rozvoja čin-
nosti zaznamenala filatélia 
v Trenčíne od roku 1979, teda 
od roku, v ktorom si mesto 
Trenčín si pripomenulo 1800. 
výročie rímskeho nápisu na 
hradnej skale a trenčianski fi-
latelisti usporiadali celoslo-
venskú výstavu filatelistov. 
Aktivity filatelistov sa však 
nemohli vyvíjať bez priamej 
podpory politických, štátnych a samosprávnych orgánov, ako 
aj vojenských inštitúcií pôsobiacich v meste Trenčín. Preto im 
v mene všetkých filatelistov poďakoval a pozval prítomných 
na prehliadku výstavy. V tento deň pošta Trenčín pouţívala 
príleţitostnú pečiatku a pre účastníkov vernisáţe bol lístok 
poľnej pošty s portrétom prvého predsedu klubu filatelistov 
štábneho kapitána a kapelníka vojenskej hudby v Trenčíne 
Antonína Motala. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 87/1/05, 98/1/05, 114/2/05 
 
Trenčianskemu profesionálnemu humoristovi Ľubomírovi 

Kotrhovi koncom januára 2005 telefonicky oznámili, ţe 
získal v Japonsku hlavnú cenu na medzinárodnej súťaţi  
„Grand Prix – Yomiuri International Manga Award“, ktorá 
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predstavuje ocenenie „Oscara“, teda najvyššie ocenenie 
v karikatúre. Cenu v jeho neprítomnosti prevzal veľvyslanec 
Slovenskej republiky v Japonsku Peter Vršanský, lebo ako 
sám povedal, ţe nerád lieta. Začiatkom marca 2005 dostal do 
rúk diplom aj so zlatou plaketou. Keďţe je to pre Slovenskú 

republiku významný úspech 
v kreslenom humore, tak mu 
bolo poloţených niekoľko otá-
zok, na ktoré odpovedal. Začal 
kresliť ako pätnásťročný. Jeho 
záľuba kresliť sa delila s fut-
balom. Najčastejším objektom 
kreslenia bol Trenčiansky hrad, 
ktorý bol denne pod jeho 

pohľadom. Tie jeho múry sa stali tak dôverné, ţe neskôr ich 
kreslil aj spamäti. Počas štúdia na stavebnej priemyslovke sa 
začal váţnejšie zaujímať o kreslený humor prostredníctvom 
satirického týţdenníka Roháč. On bol pre mňa inšpiráciou pri 
prvých kreslených vtipoch. Zo začiatku to bola záľuba. Pos-
tupne však zistil, ţe 
sa ňou dajú zarábať 
aj peniaze a tak sa 
stala záľuba kaţdo-
denným chlebíč-
kom. Humorom sa 
snaţí vyjadriť po-
hľad na svet, ktorý 
by sme nemali brať 
aţ tak váţne. Od ro-
ku 1967 nakreslil 
niekoľko desiatok 
tisíc cartoons, absolvoval s nimi veľa výstav a súťaţí po celom 
svete okrem Antarktídy. Získal takmer stovku medzinárod-

Ľubomír Kotrha s diplomom, zlatou plaketou                
a japonskými novinami 

zlatá plaketa s ocenením pre Ľubomíra Kotrhu  
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ných ocenení. Súťaţ „Yomiuri Schimbun Cartoon Contest“ 
organizuje najväčší japonský denník „Yomiuri“. Ľubomír 
Kotrha sa ho zúčastňuje od jeho 8. ročníka. Do posledného 26. 
ročníka súťaţe sa prihlásili karikaturisti zo 72 krajín. Svoje 
práce do súťaţe vyberal podľa pred-
stavy, intuície. Najlepšie z nich si 
odkladal na jednu a horšie na druhú 
kôpku. Keď bol nerozhodný pri vý-
bere, pýtal sa dcéry na jej názor. Ak 
sa naše názory nezhodovali, presadil 
som si svoje. Keď mi zavolali kon-
com januára 2005, neveril tomu, ţe 
vyhral. Myslel si, ţe si z neho niekto 
robí ţart. Ale, keď telefonujúci opi-
soval kresby, začal predychávať 
a padať do kolien. Samozrejme, ţe 
mal radosť, ale veď radosť máme 
z kaţdej získanej ceny.  

Info Trenčín 10.03.2005 
Pomocná evidencia 96/1/05 
 
Dňa 9. marca 2005 vyvrcholil 6. ročník medzinárodného 

stretnutia stredoškolských speváckych zborov galakoncertom 
v Piaristickom kostole v Trenčíne po slávnostnej svätej omši 
celebrovanej provinciálom rehole piaristov pátrom Jánom 
Kováčom. Sviatok spevu otvoril Školský spevácky zbor Jo-
zefa Braneckého v Trenčíne za dirigovania zbormajstra Mar-
tina Holúbka. Treba konštatovať, ţe to bol úvod mimoriadne 
pôsobivý a v kaţdom prípade zrelý. Okrem latinských 
a anglických titulov ozdobou dramaturgie boli ťaţkí moderní 
autori Carl Orff  s básňou „Nenávidím a milujem“, najmä však 
estónsky génius Arvo Pärt so staroslovienskou hymnou 
„Bogoroditse Djevo. Poľský spevácky zbor z Krakova vsadil 

víťazný návrh Ľubomíra Kotrhu 
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na patritický, mariánsky a gospelový repertoár. Program mladí 
speváci otvorili jednohlasnou hymnou Bohorodičke a vrchol 
tvorili poľskí modernisti zborovej literatúry Bazylik a Sykul-
ski. Dievčenský spevácky zbor z Ľubľane priniesol do Tren-
čína diela slovinských klasikov čerpajúcich z ľudovej zboţ-
nosti, ako aj diela anglických a európskych skladateľov, ktorí 
pracujú so spirituálmi. Slovinky svojím výkonom nadchli 
poslucháčov nezvyčajnou dynamikou a emocionalitou. V zá-
vere koncertu vystúpili všetky spevácke zbory naraz s Ko-
morným orchestrom Základnej umeleckej školy v Trenčíne, 
ktorý vykradoval Beethovenovou „Ódou na radosť“. 

Trenčianske noviny 14.03.2005  
Pomocná evidencia 106/1/05 
 
Dňa 10. marca 2005 uskutočnila Kniţnica Michala Rešetku 

v Trenčíne v rámci svojich aktivít pri príleţitosti „Mesiaca 
knihy“ stretnutie 
so spisovateľom 
historického faktu 
Andrejom Štiav-
nickým, známeho 
medzi širokou či-
tateľskou verej-
nosťou, svojou ús-
pešnou trilógiou 

o osude známej čachtickej pani Alţbety 
Báthoryovej. Jej ţivot sa stal vďačnou 
predlohou pre filmárov i spisovateľov, 
čo napokon viedlo aj známeho sloven-
ského spisovateľa Joţa Niţňanského 

zľava Andrej Štiavnický, Janka Poláková 
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k napísaniu moţno najpredávanejšieho diela o nej. A práve 
hosť Andrej Štiavnický i keď si spisovateľa Niţňanského váţi, 
má k jeho dielu kritické pohľady. Predovšetkým sú v tom, ţe 
román je postavený na vymyslených dejoch a postavách, kde 
často opisované udalosti a fakty sú z historického pohľadu 
zavádzajúce. Svojím 25-ročným štúdiom a výskumom histo-
rických dokumentov o A. Báthoryovej, najmä v štátnom 
archíve v Budapešti a konzultáciou svojich zistení s renomo-
vanými historikmi (dr. Kočiš), lekármi a podobne mohol 
vysloviť kritické slová. Preto odmieta napríklad vraţdiace 
monštrum – ţeleznú pannu, ktoré reálne nemohlo mať svoju 
existenciu v 16. storočí. Mohlo sa objaviť aţ v neskoršom 
historickom období. Podobne odmieta aj kúpanie A. 
Báthoryovej v krvi nevinných dievčat, keď poznáme rýchlosť 
zráţania krvi. U Alţbety Báthoryovej podľa výpovedí mohlo 
byť okolo 3000 obetí. Spisovateľ Andrej Štiavnický na 
stretnutí s čitateľmi prezentoval so svojou posledne vydanou 
knihou „Alţbeta Báthoryová – V tieni smrti“, ktorá vyšla 
v novembri 2004. Sú v nej spracované udalosti po jej smrti 
a centrom pozornosti čitateľa je ďalšia krvilačná ţena Anna 
Rosina Listiusová, ktorá mala v Alţbete Báthoryovej svoju 
učiteľku. Obe sa totiţ stretli vo väzení Čachtického hradu 
a zrejme si mali, čo povedať, pretoţe sa vyznačovala v krutosti 
týrania sluţobníctva a poddaných. Na jej konte bolo 
zaznamenaných okolo 300 obetí. Touto poslednou knihou 
uzatvoril Andrej Štiavnický ţivot vplyvných rodov na 
Slovensku – Thurzovcov, Nádaţdiovcov a Báthoryovcov na 
základe historických súvislostí a faktov. V závere Andrej 
Štiavnický zodpovedal na početné otázky publika. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.03.2005  
Pomocná evidencia 107/1/05 
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Dňa 11. marca 2005 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 
vernisáţ interaktívnej výstavy pod názvom „Rastliny v hud-
be“, ktorú pripravilo Ostravské múzeum. Po privítaní hostí 

výstavy riaditeľkou Tren-
čianskeho múzea Kata-
rínou Babičovou s výsta-
vou zoznámila kurátorka 
výstavy Lenka Černíko-
vá. Ako povedala „na 
výstave sú vystavené ex-
ponáty hudobných nástro-
jov vytvorených z najrôz-
nejších rastlín. K výrobe 
nástrojov boli pouţité 
rastliny z celého sveta. 
Prevaţujú plody stromov 

a bylín. dutých stebiel a semien rôznych rastlín“. Výstava 
vznikla v Ostravskom múzeu a na Slovensku ju vzhliadli 
návštevníci v Košiciach a v Trenčíne. Popis k jednotlivým ex-
ponátom je písaný brailovým písmom, aby i slabozrakí náv-
števníci vedeli o aký hudobný nástroj ide. 

Trenčianske noviny 21.03.2005 
Pomocná evidencia 57/1/05, 114/1/05 
 
Dňa 16. marca 2005 sa uskutočnilo stretnutie so spiso-

vateľkou a publicistkou Irenou Breţnou, pri ktorej sa usku-
točnilo čítanie z jej knihy pod názvom „Te-
kutý fetiš“, ktorou sa vyznáva so svojho 
srdečného vzťahu k mestu Trenčín – mestu 
svojho detstva. Podujatie moderovala editor-
ka, prekladateľka a spoluzakladateľka femi-
nistického publikačného a vzdelávacieho 
projektu „Aspekt“. Na pôde Verejnej kniţ-
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nice Michala Rešetku ju privítala jej riaditeľka Mgr. Lýdia 
Brezová a potom uţ odovzdala slovo Irene Breţnej. Narodila 
sa v Trenčíne, ale ţije vo Švajčiarsku. Sama o sebe hovorí 
„Som tu doma a som tu cudzia. Niečo viem a niečo neviem. 
Správam sa všade rovnako, lebo nezávisím od miesta. Iba 
mením reči“. Chodí po svete, aby ho poznala, ale, aby aj ňom 
podala správu. Túto správu podáva vo svojej najnovšej knihe 
„Tekutý fetiš“, keď vrátila po roku 1989 na Slovensko a do 
Trenčína. Kniha bola pôvodne napísaná v nemeckom jazyku, 
pretoţe kniha bola určená aj pre čitateľov západnej Európy. 
Spolu s vydavateľkou knihu preloţili do moderného sloven-
ského jazyka. Čítanie začala tou časťou novej knihy, v ktorej 
si spomína na privítanie svojimi známymi po dlhých rokoch 
odlúčenia v Trenčíne. Spomínala doslova i preţíva po toľkých 
rokoch na ťaţké chvíle, keď jej matku predchádzajúci reţim 
na rok uväznil. To bola horkosť v srdci, ktorá ju i jej matku 
a vôbec celú rodinu neskôr vyhnala do emigrácie. V emigrácii, 
keď chcela ţiť musela si osvojiť jazyk. Moţno konštatovať, ţe 
si ho osvojila veľmi dobre, pretoţe so svojimi po nemecky 

napísanými dielami ús-
pela nielen medzi svo-
jimi čitateľmi, ale aj 
v odborných literárnych 
kruhoch, za čo získala 
viacero ocenení. Naj-
viac si cení ocenenie 
„Teodora Wolfa“ v Ne-
mecku z roku 2002 za 
priblíţenie a obnaţenie 
čečenského problému 

štýlovo vycíbrenou nemčinou v diele „Zberateľka duší“. Záver 
patril otázkam publika. 

Vlastné poznámky 
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Pomocná evidencia 53/1/05 
 
Dňa 17. marca 2005 sa uskutočnila v Katovom dome na 

Matúšovej ulici v Trenčíne vernisáţ výstavy prác výtvarnej 
a literárnej súťaţe ţiakov Základnej školy Trenčín, Kubranská 
ulica pod názvom „V rozprávke je to tak“. Začiatok podujatia 

patril vystúpenie detí 
z folklórneho súboru 
„Radosť“ so sólo hrami 
na harmoniku a spevom 
tria. Výtvarnú časť súťa-
ţe zhodnotil predseda 
odbornej poroty Mgr. 
Jozef Švikruha. V úvo-
de vyjadril radosť, ţe 
v období, keď je všetko 

zaplavené cestou médií všakových brakových nezmyslov a 
lacnej kultúry exportovaných z Ameriky, našli učitelia toľko 
odvahy venovať sa vo výchovno-vzdelávacom procesu deťom 
aj ľudovej rozprávke. Preto im právom patrí poďakovanie za 
túto ušľachtilú prácu. Veď aj my starší sme vyrástli na ľudovej 
rozprávke a vieme, aký má dosah na správanie detí. Do súťaţe 
sa z deviatich základných škôl v Trenčíne zapojilo len päť, 
ktoré reprezentovalo z ktorých bolo odovzdaných 287 výt-
varných prác. S potešením 
konštatoval, ţe v tento dru-
hý ročník výtvarnej súťaţe 
sa rozšíril aj o literárnu sú-
ťaţ. No, ako povedal, dosť 
bolo rečí, treba poznať 
a odmeniť najlepších. Vo 
výtvarnej súťaţi osobitnou 
cenou poroty bola ocenená 

- 
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kolektívna práca „Vodník“ ţiakov Základnej školy Trenčín, 
Novomeského ulica. Individuálne bolo udelených čestné uzna-
nie pätnástim mladým výtvarníkom. Literárnu časť súťaţe, 
kde sa súťaţilo v poézii a próze zhodnotila Janka Poláková. 
Konštatovala, ţe v súťaţných prácach nastal oproti predchá-
dzajúcemu roku kvalitatívny posun, čo je výsledok práce 
učiteľov i ţiakov samých na sebe. Záver patril opäť odov-
zdávaniu ocenení a vecných darov.  

Pomocná evidencia 101/1/05 
 
V predveľkonočnom čase od 17. do 22. marca 2005 v 

spoločenskej sále kultúrneho strediska Juh pripravilo “Kultúr-
ne centrum Aktivity” zaujímavú výstavu ručných prác pod 
názvom Veľkonočný pozdrav. „Obyvatelia si uţ zvykli, ţe v 
tomto čase pripravujeme výstavu a môţem povedať, ţe opäť 
sme ich nesklamali,“ pochválila sa Svetluša Rajnincová. Na 
výstave bolo moţné obdivovať veľkonočné vajíčka - slepačie, 
morčacie i husacie oblepené farebnými bavlnkami, mašlička-
mi, zdobené batikovaním, obháčkované, maľované voskom, 
drôtikované, obaľované slamou, ale aj vŕtané, ktoré vyzerali 
ako vyrobené z wamberskej čipky. Boli tu aj zdobené vajíčka 
na zavesenie a nechýbali ani veľkonočné aranţmá z najrôz-
nejších materiálov, venčeky, košíčky zo sušených kvetov, trá-
vy a slamy, misky s veľkonočnými vajíčkami. Prispeli aj deti 
výrobkami z keramickej dielne, ktorá pôsobí v miestnom 
kultúrnom stredisku. Ani teraz tu nechýbali Lýdia Švecová a 
Michal Lukáč s ukáţkami drôtikovania vajíčok, Hilda Mate-
jáková s dcérou Danou si vyslúţili obdiv ukáţkami maľovania 
vajíčok voskovou technikou. Pavel Mateják priťahoval najmä 
chlapcov. Tí prichádzali najmä preto, aby zistili, ako sa z 
vŕbového prútia pletú korbáče na veľkonočnú šibačku. Ako 
nám potvrdila pracovníčka kultúrneho strediska Dagmar Ku-
bínska, popri dospelých sa tu vystriedali deti zo všetkých 
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základných a materských škôl, ktoré sú na sídlisku, ba 
maľovať veľkonočné vajíčka voskovou technikou sa prišli 
učiť aj zdravotne choré deti. 

Trenčianske noviny 29.03.2005 
Pomocná evidencia 127/1/05 
 
Pred časom v Základnej škole sv. Svorada a Benedikta 

Trenčín pôsobil astronomický krúţok, ktorý viedla rehoľná 
sestra Magdaléna Gibalová. Zrejme to, no najmä výhodná 
poloha školy v centre mesta a ochota jej vedenia boli pred-
pokladom pre organizovanie regionálneho kola celoslovenskej 
vedomostnej kvízovej súťaţe „Čo vieš o hviezdach?“, v ktorej 
sa pravidelne prezentujú jednotlivci zo základných i stredných 
škôl a členovia astronomických krúţkov. Na utorok 22. marca 
2005 organizátori pripravili uţ 14. ročník tejto súťaţe. 
Zúčastnilo sa jej 29 súťaţiacich v troch kategóriách zo 
Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony, Základná škola Trenčín, 
Novomestského ulica a Gymnázia Ľ. Štúra. Vedúca astro-
nomického krúţku v Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne Zdenka 
Baxová sa pochválila, ţe jej krúţok má najväčší počet členov 
a s radosťou potvrdila, ţe dosahujú veľmi dobré výsledky, 
čoho dôkazom je aj táto súťaţ. „Vţdy sa nám aţ do celo-
slovenského kola dostane niekoľko detí.“ Baxová však ľutuje, 
ţe na pozorovanie vesmíru nemajú vhodné podmienky. Preto 
navštevujú hvezdárne v Partizánskom a Hlohovci. Dobre spo-
lupracujú s kolegami v Púchove, ktorí organizujú letné astro-
nomické tábory. Ţiaci vyuţívajú aj sústredenia či semináre v 
Tatranskej Lomnici a na Dobrej Vode. Na súťaţ prišla aj 
Mária Šedivá. „Osemkrát som postúpila do celoslovenského 
kola,“ hovorí mladá astronómka, ktorá sa veľmi rada pozerá 
na hviezdy, pričom si uvedomuje, ţe svet je čosi viac ako 
beţné kaţdodenné starosti. Porota napokon rozhodla, ţe : 



 489 

- z 1. kategórie do krajského kola postupili Zuzana Baxová, 
Zuzana Bogárová a Peter Kosec;  

- z 2. kategórie Peter Vanya, Ján Bogár a Alţbeta Čer-
neková  

- a z 3. kategórie Ondrej Urban, Mária Šedivá a Hana 
Suchomelová.  

Všetci ukázali veľmi dobré vedomosti z astronómie a postúpili 
do krajského kola  v Partizánskom, vyzdvihol predseda poroty 
Róbert Matúš. Uţ teraz sa teší na to, ţe vedomosti si títo 
úspešní detskí astronómovia ešte viac zdokonalia pri 
praktickom skúmaní oblohy ďalekohľadom v pripravovanej 
pozorovateľni trenčianskeho Gymnázia Ľ. Štúra. 

Trenčianske noviny 29.03.2005  

Pomocná evidencia 129/3/05 
 
V sobotu 26. marca 2005 sa v Národnom divadle v Prahe 

udeľovali divadelné Ceny Thálie 2004. Jednu z cien – skle-
nenú múzu Thália v kategórii opereta – muzikál získal Tren-
čan Dušan Vitázek. Charizmatický dlhovlasý študent 4. 
ročníka muzikálového herectva JAMU v Brne bol nomino-
vaný a ocenený za stvárnenie Bergera v muzikáli Hair (Vlasy). 
Ceny boli odovzdávané v priamom prenose Českej televízie za 
účasti exprezidenta a dramatika Václava Havla.  

Trenčianske noviny 04.04.2005 
Pomocná evidencia 144/2/05 
 
Rýdzosť moravského folklóru rezonovala od 31. marca 

2005 vo výstavných priestoroch Mestskej galérie. Dvoma 
pohľadmi na jednu tému vypovedala výstava Folklórne 
ozveny o charaktere slováckych ľudových tradícií. Surová 
reportáţna podoba fotografií Miroslava Potyku čelí tvárou v 
tvár oveľa abstraktnejšej podobe obrazov a monotypov výt-
varníčky Lenky Jurečkovej. Spoločnými vlastnosťami bola 
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farebnosť, pohyb a figurálnosť. Kým kostrou väčšiny doku-
mentárnych Potykových fotografií je konkrétny slovácky 
fašiang, Jurečková na plátnach a výkresoch rozohrala celý rad 
najrôznejších ľudových udalostí. Kým Potyka prináša výrez-
mi, či retušou neskreslený pravdivý pohľad, Jurečková kom-
pozície ponára do magickej farebnej štylizácie. Kaţdý tak 
realitu svojho námetu presahuje iným spôsobom. Potyka 
poodhaľuje za fašiangovými maskami ukrytú ľudskú tvár 
Slovácka. Jurečková nachádza niečo zo súvislostí spojujúcich 
veky a generácie. O uţitočnej symbióze obidvoch pohľadov 
niet pochýb. 

Trenčianske noviny 04.04.2005 
Pomocná evidencia 103/1/05 
 
Dňa 1. apríla 2005 sa začalo pri príleţitosti 200. výročia 

dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena vo Ve-
rejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne zaujímavé podu-
jatie pre 80 detí základných škôl pod názvom „Noc s An-
dersenom“. Zaujímavý program, do ktorého bolo zapojených 
niekoľko stovák kniţníc na celom európskom kontinente 
a tisícky detí počas celej noci z prvého na druhého apríla 
2005. Počas celej noci čítali členovia divadla Kolomaţ 
Andersenove rozprávky, piekli rozprávkové buchty a podob-
ne. Tí ktorí nemohli spať surfovali na internete, kde zapojili 
do medzinárodnej súťaţe. V rámci nej sa pozerali na hrôzo-
strašné príbehy, zapájali do súťaţe Superstar, maľovali An-
dersena, no skrátka bolo veselo. 

Pomocná evidencia 124/1/05, 177/1/05   
 
Myjavského maliara Pavla Turana netreba zvlášť pred-

stavovať. Do Trenčína prišiel dňa 30. marca 2005 uţ so svojou 
treťou výstavou. Maliar myjavského ľudu, kopaníc a ľudo-
vých tradícií sa tentokrát prezentoval tou časťou svojej tvorby, 
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ktorá sa dotýka  starej myjavskej architektúry a kaţdodenných 
pracovných činností ľudu tohto rázovitého kraja. Okrem 
krojových motívov boli na výstave zastúpené i krajinné 
motívy najmä Tatier a sčasti aj zátišia. Na jeho obrazoch 
prevládala typická modrá farba myjavských krojov. „Snaţím 
sa miešať farby v skutočných odtieňoch. Preto aj tá typická 
modrá v kombinácii s bielou. Ţeničky, keď im farba odevu 
vybledla na slnku, tak si rozrobili „modričku“, prepláchali v 
nej šaty a tie boli opäť svieţe a ţiarivé,“ prezrádza niečo z 
maliarskeho fortieľa Pavol Turan. Realizmus sa prejavuje 
nielen vo farbách, ale i v celkovej kompozícii obrazov. Ich 
základom sú krajinomaľby, figuralistika, menej zátišia. Pavol 
Turan, ktorý sa narodil 11. septembra 1921 v osade Vápenky 
pri obci Krajné, uţ od detstva rád kreslil a jeho snom bolo 
študovať výtvarné umenie. „Kreslil som skôr, ako som začal 
písať,“ spomína si. Na čas musel svoje maliarske sny odloţiť a 
začal pracovať. Vzdelanie si dokončil aţ ako ţiviteľ rodiny 
diaľkovým stredoškolským štúdiom. Vyštudoval výtvarnú 
výchovu a zemepis na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. 
Teóriu kreslenia sa učil u profesora Lehotského. Začínal kres-
bu tuţkou, vyskúšal i ďalšie techniky, perokresbu, akvarely, 
kresbu tušom, suchý pastel. „Maľujem aj olejom, podľa toho, 
čo robím,“ dopĺňa Pavol Turan. „Olej, keď sa správne urobí, 
namieša tak, aby farby na seba nepôsobili negatívne, je 
najtrvalejší. Skúšal som aj maľbu na plátno, ale je veľmi 
citlivá.“ 

Trenčianske noviny 04.04.2005 
Pomocná evidencia 148/2/05 
 
Dňa 2. a 3. apríla 2005 uskutočnili v športovej hale Dukla 

Trenčín 1. ročník akademických majstrovstiev Slovenska 
amatérskych párov v štandardných a latinsko-amerických tan-
coch a otvorené majstrovstvá Slovenska 2005 profesionálnych 
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párov v štandardných a latinsko-amerických tancoch. V prvý 
deň súťaţ otvoril prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka PaedDr. Ernest Broska zaţelal akademikom z celé-
ho Slovenska veľa úspechov. Do súťaţe akademikov sa kva-
lifikovalo 11 tanečných  párov v latinskoamerických tancoch, 
z ktorých finále postúpilo šesť najlepších párov. Víťazstvo sa 
odniesol tanečný pár Tomáš Kubiš s Michaelou Markovou 

z Poľnohospo-
dárskej univerzity 
Nitra pred taneč-
ným párom Zsolt 
Luko – Miroslava 
Kosinová z Uni-
verzity Komen-
ského v Bratislave 
a tanečným párom 
János Kocsis – 
Lucia Krnčaková 

z usporiadajúcej 
Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 
Dubčeka. S mi-
moriadnym pôţit-

kom diváci sledovali tanečný schow program a súťaţ pro-
fesionálnych tanečníkov o postup na majstrovstvá Európy 
manţelov Soukupových z Dukly Trenčín a tanečného páru 
Vladimír Schnirev – Elena Lebedeva z Bratislavy. Víťazom sa 
stali manţelia Soukupovi z Dukly Trenčín. V súťaţi štan-
dardných tancoch akademikov zvíťazil tanečný pár Róbert 
Pavlík – Eva Prnová z Dukly Trenčín pred tanečnými pármi 
Erik Seman – Zuzana Serenčová z Košíc a Filip Krivda – 
Kristína Ondrovičová z Bratislavy. V súťaţi profesionálov 
zvíťazil tanečný pár Jozef Kováč - Michaela Havlíková 
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z Košíc pred tanečným párom Vladimír Schnirev – Elena 
Lebedeva z Bratislavy. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 133/1/05 
 
Dňa 6. apríla 2005 uskutočnilo vo Verejnej kniţnici Mi-

chala Rešetku zábavné pásmo literáta a hudobníka Otakara 
Krasenského pri príleţitosti 100. výročia narodenia dvojice 
nezabudnuteľných českých komikov Jířího Voskovca a Jána 
Wericha. 

Pomocná evidencia 126/1/05 
 
Dňa 8. apríla 2005 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţnici 

Michala Rešetku stretnutie so spisovateľkou Editou Supeky 
s čitateľmi, aby predstavila svoju najnovšiu knihu „. 

Pomocná evidencia 125/1/0 
 
Slovensko má svojho zástupcu vo finále súťaţe Česko 

hľadá SuperStar. Potom, čo talentovaný Trenčan Filip Jan-
kovič neuspel v slovenskej obdobe tejto speváckej súťaţe, 
skúsil šťastie u susedov. A vyšlo to! Za interpretáciu skladby 
Chliché od skupiny Support Les-
biens od divákov tento 19-ročný 
gymnazista získal 24 % hlasov a 
do finále postúpil spolu so 17-
ročnou Janikou Kolářovou. „Bola 
to strašne silná desiatka, ja som 
tipoval minimálne štyroch, ktorí 
mali veľkú šancu postúpiť. Tak som si hovoril, kto by uţ 
posielal hlasy Slovákovi ?“ povedal Filip. „Najskôr som tomu 
neveril, potom som si myslel, ţe sa mi to sníva. S Janikou sme 
sa navzájom štípali do rúk, lebo sme tomu neverili. Úţasný 

Filip Jankovič 
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pocit,“ hovorí šťastný Filip, ktorého výkon ocenila aj samotná 
porota.  

Trenčianske noviny 29.03.2005  
Pomocná evidencia 128/1/05 
 
Dňa 9. apríla 2005 Kultúrne a metodické stretnutie Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne poskytlo priestor 
pre poriadanie výstavy k 60. výročiu oslobodenia mesta Tren-
čín. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti predsedu 
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bo-

jovníkov v Trenčín To-
máša Šveca a primátora 
mesta Trenčín Ing. Bra-
nislava Cellera. K po-
riadanej výstave hovoril 
jej kurátor Jozef Kore-
ný. „Výstava sa skladá z 
viacero častí – filatelis-
tickej, fotografickej, do-
kumentačnej, ku ktorým 

poskytli vystavené materiály bývalí odbojári a Trenčianske 
múzeum“. 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 102/1/05 

 

Do piatich nasledujúcich nedieľ rozloţili organizátori 
program Trenčianskej hudobnej jari. Po minuloročnom defilé 
zahraničných hudobných telies vsadil tentoraz Klub priateľov 
váţnej hudby na domácu kvalitu. Úroveň jarnej časti tren-
čianskeho festivalu váţnej hudby, to ale nepoznačí. Prestíţ po-
dujatia rastie a ako sa pochválil jeden z organizátorov Vlado 
Kulíšek, naozaj renomovaní slovenskí umelci sa im hlásia uţ 
sami. Je to podľa neho výsledok práce nielen ľudí v Trenčíne, 
ale tieţ dramaturgia festivalu, vynikajúceho klaviristu a peda-

zľava – Ing. Branislav Celler, Tomáš Švec, Ivo Veliký, Jozef Korený 
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góga na bratislavskej Vysokej školy muzických umení v Bra-
tislave, Františka Perglera. Aj vďaka hudobným kontaktom 
tohto rodáka z Trenčína sa ani teraz netreba obávať o kvalitné 
hudobné záţitky. Ako prvé by malo do Galérie M. A. 
Bazovského uţ 17. apríla 2005 prísť Klavírne trio Istropolis s 
klaviristkou Katarínou Brejkovou, huslistkou Melániou 
Lipkovou a violončelistkou Katarínou Zajacovou predstavia 
skladby Šostakoviča, Godára a najmä Maurice Ravela. Pre 
druhý koncert budú potrebovať organizátori väčšiu sálu, lebo 
Trenčín bude hostiť hviezdu slovenského operného neba 
Martina Babjaka a Janu Bernáthovú, ktorých klavírnym 
sprievodom podporí Daniel Buranovský. Organizátori nepo-
chybujú, ţe divákmi zaplneným refektárom Kolégia piaristov 
zaznejú mnohé známe árie klasikov opery. Huslistku Jelu 
Špitkovú si zrejme pamätajú iba tí starší. Jej recitál s 
klavírnym sprievodom Karin Remencovej je však ťaţko 
neodporučiť. Skladby Beethovena, Schumana, Vitaliho a 
Wicziavského v podaní tejto dámy slovenského husľového 
interpretačného umenia sľubujú silný záţitok. Rovnako ako 
virtuozita nášho v súčasnosti najlepšieho violončelistu Jozefa 
Podhoranského. V jeseni v Trenčíne divácky úspešný koncert 
štyroch violončiel (zdruţenia Cellissimo) tento umelec 
absolvovať nemohol a tak prijal pozvanie teraz. S klavíristom 
Ivanom Gajanom sa predstavia rovnako v Galérii M. A. 
Bazovského. Vyvrcholením celého festivalu v druhú májovú 
nedeľu bude koncert Slovenského komorného orchestra Boh-
dana Warchala v evanjelickom kostole. Kvalite telesa bude 
podľa organizátorov zodpovedať ich zaujímavý a atraktívny 
program. Z rôznorodého, viac ako mesiac trvajúceho pro-
gramu Trenčianskej hudobnej jari, by si tak mali vybrať i takí, 
čo dnes uţ menšinovému ţánru - váţnej hudbe beţne ne-
holdujú. 

Vlastné poznámky 



 496 

Pomocná evidencia 143/1/05 
 
Dňa 13. apríla 2005 sa uskutočnil v Galérii M. A. Bazov-

ského koncert víťazov regionálnej súťaţe pod názvom „Pieseň 
Lýdie Fajtovej“. Pred širokou návštevou, najmä rodičov sa 
prezentovalo 67 najlepších spevákov. Sedemčlenná odborná 
porota pod vedením Mgr. Miroslava Dudíka mala veľmi 
obťaţnú prácu, pretoţe výkony všetkých detí boli vynikajúce. 
No predsa drobné nedostatky rozhodli o víťazoch v piatich 
kategóriach nasledovne : 
A) Marek Pruţinec zo Základnej umeleckej školy Trenčín. 

Získal aj cenu primátora mesta Trenčín; 
B) Aneţka Klabníková zo Základnej umeleckej školy 

Povaţská Bystrica; 
C) Alţbeta Bartošová zo Základnej umeleckej školy Púchov; 
D) Simona Ladecká zo Základnej umeleckej školy Dubnica 

nad Váhom; 
E) Alţbeta Gajdošová zo Základnej umeleckej školy 

Dubnica nad Váhom; 
F) Ľudová hudba „Prvosienka“  zo Základnej umeleckej 

školy Bubnica nad Váhom; 
Laureátom sa stala Karla Kostelníková zo Základnej ume-
leckej školy Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 158/1/05 

 

Pri príleţitosti Dňa nespravodlivo stíhaných uskutočnila 
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne druhé stretnutie 

so spomienkami na vynikajúceho človeka 
pod názvom „Vedľajšie pracovné úväzky 
pána Ladislava Kvasničku“. V úvode po-
dujatia vystúpila so svojím milým det-
ským spevavým hláskom veľmi úspešná 
Paulínka Ovádková zo Základnej ume-

Paulínka Ovádková 
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leckej školy v Trenčíne a po nej vystúpili s recitáciou veršíkov 
od MUDr. Ladislava Kvasničku Veronika Hradocká a Do-
minika Paláková zo Základnej školy sv. Svorada a Benedikta 
v Trenčíne. Po ich vystúpeniach podujatie uviedol spisovateľ 
Rudolf Dobiáš. Okrem iného spo-
menul, ţe na Deň nespravodlivo stí-
haných si pripomína mimoriadne ťaţké 
obdobie spred viac ako štyridsať ro-
kov, keď začalo ťaţenie štátu proti 
katolíckej cirkvi. Všeobecne moţno 
konštatovať, ţe od tejto chvíle začala 
komunistické strana otvorený boj proti 
vlastným občanom, proti ich právam. 
Táto zlovôľu zo strany vedenia štátu 
na občanov bola príznačná i v minulosti, spomenul pritom 
francúzsku revolúciu, boľševickú revolúciu, či februárový 
puč, ktoré priniesli pospolitému ľudu vţdy biedu, nenávisť 

vojnu, smrť a chudobu. Dal aj otázku, prečo 
si práve v tento deň pripomíname ţivot 
a dielo MUDr. Ladislava Kvasničku a aj ňu 
odpovedal. Bol človekom, ktorý spravodlivý 
ţivot nielen hlásal, ale aj ţil podľa týchto 
zásad konaním dobra a milovania blíţneho. 
Bliţšie o svojom otcovi hovoril jeho syn 
PhDr. Marián Kvasnička. Svoje hovorené 

slovo doplňoval výtvarnými dielami svojho otca.  
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 159/1/05 
 
  V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky v Trenčíne v rámci „Výstavy za oknami“ od 
22. marca 2005 vystavoval svoje fotografie amatérsky fotograf 
Jozef Sjekel. Fotografie dynamickej mladosti, prírody a ţivota 

Rudolf Dobiáš 

PhDr. Marián Kvasnička 
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spolu s novými pohľadmi na Trenčín tvorili prierez jeho 
tvorby od roku 1993 do 2004. „Fotografie by mali hovoriť 
sami za seba,“ tvrdí Jozef Sjekel. Zaznamenávanie príťaţlivej 
mladosti dievčat, stromov, či úsmevov slnečníc, odhaľujú naj-
mä autorovú lásku k ľudskej prirodzenosti, k dievčenskej krá-
se a k prírode. Variácie Trenčianskeho hradu prezrádzajú silnú 
spätosť s mestom. Trenčín je veľmi fotogenický. Keby som 
chcel fotiť iné mesto, asi by som sa správal ako turista, keďţe 
by som na to nemal toľko času, ako keď tu ţijem. Mám moţ-
nosť si všímať detaily, svetlo, farby, skúšať rôzne nové po-
hľady. Rád si počkám na východ alebo na západ slnka, či na 
všetky štyri ročné obdobia zachytené z toho istého miesta. 
Mesto sa dá fotiť stále, pretoţe sa stále mení. Jozef Sjekel sa 
nehrá na umelca. Snaţí sa len zachytiť, čo sa mu páči. Nie je 
ani členom nijakého spolku fotografov. Ale ako sám priznáva, 
je preňho ťaţké od svojich fotografií získať odstup, čo niekedy 
nie je dobré.  

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 168/2/05 
 
Deň 19. apríl 2005 patril jednému z významných podujatí 

v rámci 80. výročia Verejnej kniţnice Michal Rešetku 
v Trenčíne, na ktorom sa venovala pozornosť významnému 
regionálnemu bibliografovi Michalovi Rešetkovi. V pred-
náškach vystúpilo viacero odborníkov : 
- Mgr. Eva Augustínová : Rukopisné diela a korešpondencia 

Michala Rešetku zachovanej v Literárnom 
archíve Slovenskej národnej kniţnice; 

- PhDr. Agáta Klimeková :  Kniţnica Michala 
Rešetku vo vzťahu k slovacikiálnym tlačiam 
z 18. a 19. storočia; 

- Mgr. Peter Sabov : Súčasný stav historickej kniţnice Mi-
chala Rešetku; 

Mgr. Mária Čajová 
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- Mgr. Mária Čajová :  Michal Rešetka a Horná Súča 
- Mgr. Ľudmila Štrohnerová : Michal Re-

šetka v bibliografickej prezentácii; 
- doc. PaedDr. Miloš Kovačka :  Michal Re-

šetka a dejiny slovenskej bibliografie. 
 

 
V priestore „Galérie za ok-

nami“ v Kultúrnom a metodic-
kom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky boli od 
18. do 25. apríla 2005 vysta-
vené návrhy, ktoré hodnotila 
odborná porota v súťaţi o logo 
mesta Trenčín vo februári 
2005. Z celkového počtu 250 
návrhov bolo vystavených 214 návrhov, ku ktorým sme 
obdrţali súhlas autorov s vystavením diela. Vystavené diela 
boli umiestnené bez poradia a vyčlenených je iba 12 finá-
lových návrhov, ktoré sú spracované vo forme archívneho pla-
gátu.    

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 178/1/05 

 
Dňa 20. apríla 2005 vo 

výstavných priestoroch 
na Mierovom námestí         
č. 16  v Trenčíne sa usku-
točnila promócia knihy 
Zdenky Povolnej pod 
názvom „Medový dom“ 
a vernisáţ výstavy foto-
grafií Františka Horvá-

doc. PaedDr. Miloš Kovačka 

doc. Ing. Juraj Wagner v úlohe krstného otca 
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tha. Prv však neţ sa uskutočnila promócia a vernisáţ sa k tejto 
významnej udalosti vyjadrili majiteľ vydavateľstva Nebojsa 
Peter Štrelinger a Ivo Veliký, ktorý zastupoval v neprítom-
nosti kurátora PhDr. Mariána Pauera. Tvorbu Zdenky Po-
volnej priblíţili vo svojich vystúpeniach PhDr. Marta Ha-
lečková a Mária Šlosárová. Slávnostný akt promócie knihy 
„Medový dom“ vykonal rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Na 
potešenie zahrala ľudová hudba zo Selca. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 176/1/05 
 
Hoci má sieť www uţ 30 rokov, rozmach internetu je zále-

ţitosťou posledných desiatich. Fenomén internetu obsahuje 
celý diapa-
zón záuj-
mov ľudí, 
nájdu tu in-
formácie i 
zábavu v 

rozličných 
formách. Je 
dnes beţné 
prezentovať 
sa na inter-
nete. Svoje 

vlastné 
stránky ma-
jú nielen 

veľké spoločnosti, ale i obyčajní ľudia. Pozreli sme sa, aké sú 
webové stránky niektorých okolitých miest. Nové oficiálne 
stránky mesta Trenčín (www.trencin.sk) sú na internete od         
7. apríla 2005. Predchádzajúce stránky fungovali necelé tri ro-
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ky. Uţ pred nimi sa mesto Trenčín prezentovalo na internete 
oficiálnymi stránkami, ktoré však boli statické, neaktu-
alizované. Dnešok predstavuje obrovský kvalitatívny krok. Na 
nových stránkach je nový obsah, najmä kvalitné informácie, 
usporiadané v jednoduchej a logickej štruktúre s prehľadnou 
navigáciou. Rovnaký dôraz bol kladený i na zabezpečenie 
pravidelnej aktualizácie údajov, preto by sa nemalo stať, ţe sa 
na našej stránke stretnete s neaktuálnou, teda neuţitočnou 
informáciou. Novinkou je webbová kamera, prostredníctvom 
ktorej môţe návštevník hoci aj na druhom konci zemeguľe 
pozrieť aktuálne dianie na Mierovom námestí v Trenčíne. 
Návštevníci stránok môţu vyuţívať on-line formuláre, získajú 
tu priame kontakty na predstaviteľov i zamestnancov mesta 
Trenčín. Nechýba priestor pre vyjadrenie názorov, postrehov, 
pripomienok. Nové stránky vytvorila externá firma a stáli 
mestský rozpočet 200.000,- Sk.  

Trenčianske noviny 25.04.2005  
 
Pod odborným vedením pani Oľgy Pavlíkovej sa usku-

točnila v dňoch 27. a 28. apríla 2005 prvá časť rýchlokurzu 
studenej kuchyne v Kultúrnom stre-
disku Dlhé Hony v Trenčíne. 
V tomto kurze jeho 20 účastníci 
učili pripravovať rôzne druhy mís – 
syrové, nárezové, kombinované 
a hydi-
nové 

rolády. 
Pri vyhodnotení kurzu bolo vi-
dieť, ţe jeho účastníci praktickú 
činnosť zvládli veľmi dobre, pre-
toţe bolo radosť sa pozerať na 
výsledky ich práce, čo potvrdzuje 
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aj fotografia. Je len samozrejmé, ţe takto pripravené studené 
misy účastníci kurzu aj degustovali, teda čo si pripravili, to aj 
zjedli. Na záver treba dodať, ţe som bol prekvapený, ţe o kurz 
studenej kuchyne prejavili nielen ţeny, ale aj jeden muţ.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 29. apríla 2005 Galéria M. A. Ba-

zovského bola miestom vernisáţe pod náz-
vom „Zo zbierok galérie 3. 
– Slovenské výtvarné 
umenie druhej polovice 20. 
storočia“. Návštevníkov 
privítala riaditeľka PhDr. 

Danica Lovíšková. Bliţšie o výstave pri-
blíţila vo svojom vystúpení jej komisárka 

PhDr. Alena Hejlová.  Výsta-
va sa stala treťou  a záverečnou 
časťou cyklu, v ktorej Galéria 
M. A. Bazovského predstavila 
verejnosti výtvarné diela zo 
svojho zbierkového fondu. Za 
viac ako tri desaťročia sa galérii 
podarilo zozbierať vývojovo 
významné diela takmer všet-
kých, teraz uţ historicky klasi-
fikovaných generácií umelcov. 
Najpočetnejšou  skupinou 

zbierkového fondu galérie sa stali diela, ktoré vznikali v 70. 
a 80. rokoch 20. storočia, čo je prirodzené, pretoţe galéria od 
svojho zaloţenia v roku 1969 systematicky budovala zbierku 
dielami z tohto obdobia. Základom budúcej zbierky sa stali 
pravidelné výstavy diel vtedajších autorov a následné nákupy 
ich prác do zbierkového fondu. Začiatok 60. rokov bol pre 

bronzová socha dievčatka od Laco Snopeka 

PhDr. Danica Lovíšková 

PhDr. Alena Hejlová 
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slovenské výtvarné umenie prelomovým obdobím, pretoţe sa 
začína aplikovať teória abstrakcionizmu a ďalšie  aktuálne 
programy svetového maliarstva. Obroda výtvarného umenia sa 
niesla v znamení návratov k prameňom európskej a domácej 
moderny. Otvorenosť a pluralita názorov 60. rokov nahradila 
v 70. rokoch renesancia komunistickej totality vo všetkých 
sférach politického a spoločenského ţivota. V rôznych variá-
ciách vo výtvarnom umení nachádzala figúra svoje uplatnenie. 
Iná skupina autorov sa akreditovala v krajinomaľbe, chápanej 
v zmysle triezveho civilizmu a novej neemfatickej citovosti. 
V grafike vďaka silnej osobnosti Albína Brúnovského sa 
rozvinul fenomén fantázijného realizmu. Uvoľňujúca atmo-
sféra polovice 80. rokov signalizovala stretnutie dvoch proti-
chodne chápaných paradigiem moderny a postmoderny. 
Umelci alternatívnych štruktúr pomaly začali rozširovať svoj 
vlastný obzor. Maľba sa začiatkom 90. rokov vrátila aj ku kla-
sickému maľovaniu obrazov, expresívno-figuratívnej polohe, 
k interpretácii osobných vzorov. V kultúrnom programe osvie-
ţila vernisáţ výstavy klavíristka Asadi Azad. 

Vlastné poznámky 
 
Útvar kultúry Mestského 

úradu v Trenčíne pripravil bo-
hatý a pestrý program, ktorý 
začal uţ 29. apríla o 20,00 hod., 
keď Mierove námestie oţilo 
dramatizáciou poviedky čes-
kého spisovateľa  Jána Weissa 
„Bianca Braselli, dáma s dvo-
mi hlavami“, v réţii divadla 
Teatro Tatro z Nitry, aby pripo-
menula zabudnuté tradície ko-
čovného komedianstva. V ten istý deň o 19,00 hod. na Štúro-

Letná reštaurácia od Nikolaja Fedkoviča 
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vom námestí vystúpila trenčianska skupina historického 
šermu Wagus s prierezom svojej 15-ročnej šermiarskej 
a divadelnej tvorby, ukončenej jedinečnou ohnivou show.  

V sobotu 30. apríla  očakával veľkých i malých občanov 
mesta Trenčín bohatý kultúrny program. Na Mierovom ná-

mestí pod šapitó bolo do-
poludnie i poobedie veno-
vané našim deťom, kde 
boli pre nich pripravené 
od 9,30 hod. Tvorivé di-
vadelné dielne pre deti 
a rodičov v réţii divadel-
ného zdruţenia Kolomaţ, 
na ktoré nadviazalo 
o 11,00 hod. Dramatické 

intermezzo o Marienke a Jankovi v réţii Teatro Palestrina. 
Táto rozprávková fraška sa zopakovala aj o 14,30 hod. a večer 
o 20,00 hod. opäť patril dramatizovanej poviedke Jána Weissa 
„Bianca Braselli, dáma s dvomi hlavami“. 

Na Mierovom námestí v Trenčín o 17,00 hod. pokračoval 
program stavaním mája za učinkovania dychovej hudby 
„Opatovanka“, ţenskej speváckej skupiny Kubran a det-
ských folklórnych súborov Radosť a Kubranček. Potom                  
o 18,00 hod. zazneli májové swingové a tanečné melódie 
v interpretácii Big bandu Lubomíra Morávka zo Zlína. 

Na Štúrovom námestí sa o 18,00 hod. uskutočnila májová 
veselica, v ktorej  do tanca hrala dychová hudba Opatovanka 
a hudobná skupina  Impulz. 

Na pódiu pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky od 16,00 do 17,30hod. sprí-
jemnili popoludnie Mrzkáni - country hudobná skupina z Lip-
tovského Mikuláša, BG – time – bluesgrassová hudobná sku-

deti z folklórneho súboru Radosť zdobili stuhami máj 
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pina z Bratislavy a Monte – folková hudobná skupina 
z Prešova. 

V nedeľu 1. mája začal 
kultúrny program o 10,00 
hod. Majálesovým sprie-
vodom na trase Dom ar-
mády -  Štúrovo námestie – 
Mierové námestie, v kto-
rom vystúpili :  skupina 
historického šermu Wagus, 
Musica Poetica, Fistulato-
ris Consort, dvorné dámy 
zo Strednej priemyselnej 

školy odevnej, deti z TJ Mladosť, Základnej umeleckej školy 
a Školského klubu Sedmička, Folklórnu skupinu Selčan zo 
Selca, Mestský dychový orchester Trenčín a Prvý trenčiansky 
bubenícky spolok. Na pódiu amfiteátra Mierového námestia 
vystúpil o 10,30  hod. Mestský dychový orchester Trenčín. 
Program pokračoval 
o 11,00 hod. vystúpe-
ním Line Duo – 
tancujúci klauni. O 
11,15 hod. Straţano-
vo bábkové divadlo 
pre deti zahralo diva-
delnú hru Ako Gaš-
parko s princom vys-
lobodili princeznú. 
Na pravé poludnie 
vystúpil detský folklórny súbor Radosť. Na počúvanie o 13,30 
hod. vystúpila Country hudobná skupina Lousiana z Prievidze 
a tanečná skupina Tap Dance Quartet. Prehliadka leţérnej 
nadčasovej módy  Chvála  vílam  a lúčnym kvetom sa usku-

výtvarné tvorivé dielne detí 

v čele sprievodu kráčali členovia skupiny historického šermu Wagus 
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točnila o 15,30 hod. Roztopašníčky sa o 16,30 hod.   predstavili 
v tanečnej  rozprávke Mrázik.  O 17,30  hod. patrilo pódium 
vystúpeniu folklór-
neho súboru Druţba.   
V šapitó Mierového 
námestia sa o 11,00 
hod. uskutočnili výt-
varné tvorivé dielne 
pre deti.  O  19,00 hod. 
tento priestor patril 
muzikálu Láska, 
v ktorom účinkovalo 
Divadlo Gunagu 
a Komorný orchester mesta Trenčín za dirigovania Michala 
Kaščáka. Štúrove námestie bolo od 11,00 do 17,00 hod. mies-
tom koncertovania dychových hudieb Textilanka, Bodo-
vanka,  Trenčianska dvanástka, Vlčovanka. Okolité lavičky 
boli zaplnené počúvajúcimi občanmi. 

Vlastné poznámky  

 
Nebola to náhoda, keď na 

vernisáţi výstavy pod názvom Ikony 
od autorky Aleny Teicherovej z 
Dubnice nad Váhom, uskutočnenej 
dňa  28. apríla 2005 v priestoroch 
Mestskej galérie v Trenčíne na Mie-
rovom námestí, sa objavili ľudia so 
symbolom slnečnice pripnutými na 
šatách. Vysvetlenie prišlo vzápätí. 
Tak, ako má Liga proti rakovine 
symbol narcis, tak ochorenie s diag-
nózou Sclerosis Multiplex symbo-

lizuje slnečnica. Na výstavu bolo vstupné dobrovoľné a celý tvorivé dielne detí prebiehali v šapitó 

pod mestskou veţou koncertovala skupina Fiskula Consorsis 

Matka Boţia ustavičnej pomoci 
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výťaţok pôjde trenčianskemu klubu Sclerosis multiplex na 
zabezpečenie rekondičného pobytu pre jeho členov. „Ide o 
moju prvú benefičnú výstavu. Títo ľudia fascinujú svojou 
úţasnou silou, s ktorou prekonávajú ťaţkosti spôsobené cho-
robou,“ povedala na vernisáţi Alena Teicherová. Vyjadrila 
odhodlanie v podobných akciách pokračovať pretoţe je veľa 
ľudí, ktorým treba pomáhať. V prvý deň sa vyzbieralo 2.940 
Sk. Samozrejme, ţe prostriedky na zaplatenie rekondičného 
pobytu nebudú stačiť a musíme doloţiť z vlastných zdrojov 
vysvetlil predseda trenčianskeho klubu Juraj Majerech. Výs-
tava bola symbolicky spojená  s podujatím 
“Krok so Sclerosis Multiplex”, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 21. mája 2005. Na verni-
sáţi nechýbal ani lekár MUDr. Branislav 
Breţný z Povaţskej Bystrice, ktorý sa 
pravidelne zúčastňuje podujatia s názvom 
“Krok s Sclerosis Multiplex”, ktoré sa po 
minulé dva roky konali aj v Trenčíne. Vo 
svojom vystúpení na výstave priblíţil 
účastníkom vernisáţe o aké ochorenie v 
prípade diagnózy Sclerosis Multiplex ide. 
Zázračnosť výstavy spočíva v jej energii, povedala autorka 
ikon Alena Teicherová a dodala vţdy ma fascinovala krása 

ikon, ich tajomno a duchovná sila. Z 
tvári ikon vyţaruje niečo, čo maliar 
nedokáţe dať portrétu. Ikonopisectvu 
sa venujem preto, aby som poodhalila 
toto tajomno. Jej slová doplnili slová 
kurátorky výstavy PhDr. Eleny Poru-
bänovej, ţe výstavy ikon sú v našom 
teritóriu skôr zvláštnosťou. Umelcov, 
čo sa im venujú, nie je veľa. Pre au-
torku sa tvorba ikon stala vyvrcho-

Ukriţovanie 1. 

Ukriţovanie 3. 
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lením jej dlhoročného záujmu o reprodukcie a kopírovanie 
diel starých majstrov. Alena Teicherová sa naučila ikono-
pisectvu v Michalovciach, v škole pri Spolku ikonopiscov, 
podľa stáročia pouţívaného kánonu ešte z byzantských čias. 
Tvorí na základe prísnych a presne stanovených pravidiel po 
stránke technologickej, obsahovej, symbolickej, farebnej.  

Trenčianske noviny 02.05.2005  
Pomocná evidencia 219/1/05 
 
Dňa 28. apríla 2005 sa uskutočnilo v evanjelickom kostole 

vystúpenie speváckeho zboru z maďarského mesta Sarvaš. 
Toto vystúpenie nebolo vôbec náhodné, pretoţe vzťahy medzi 
Povaţím a mestom Sarvaš siahajú do hlbokej histórie a majú 
predovšetkým evanjelický základ. Historicky najvýznam-
nejšou postavou bol evanjelický kňaz  Samuel Tešedík starší, 
ktorý v Trenčíne študoval teológiu a väčšinu svojho ţivota 
preţil medzi dolnozemskými Slovákmi. Samuel Tešedík 
mladší sa stal po vzore svojho otca stal sa tieţ evanjelickým 
farárom. Vyštudoval v Bratislave a pôsobil v Sarvaši. Bol 
významným reprezentantom reforiem. Stal sa členom 
Kráľovskej školskej komisie v Bratislave. Evanjelický farár 
Ján Straka, rodák zo Zlatoviec, si vzal za manţelku sestru 
Samuela Tešedíka mladšieho, Máriu.  

Trenčianske noviny 02.05.2005  
Pomocná evidencia 221/2/05 
 
V poradí šiesty koncert finalistov Superstar v piatok               

29. apríla 2005 naplnil trenčiansku mestskú športovú halu s 
2,5-tisícovou kapacitou. Ako prvý vystúpil Robo Mikla, ktorý 
na pódiu statočne bojoval so zlyhávajúcim hlasom. Fanúšikov 
po skladbe Kým ťa mám, ktorú odspieval aj odrozprával, po-
bavil slovami: „Túto skladbu, ktorú som spieval, venujem 
svojim hlasivkám.“ Po Robovi sa na pódiu objavil Samo 

Ukriţovanie 3. 
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Tomeček, ktorý Trenčanom prezradil, ţe si uţ raz v ich 
športovej hale zahral, ale vtedy bola na rozdiel od dnešného 
večera, skoro prázdna. Fanúšičky nadchol Martin Kelecsényi, 
ktorý sa uprostred skladby začal vlniť ako striptér a pomaly si 
vyzliekal sako. Ocenili to intenzívnym jačaním. Sklamalo ich 
iba to, ţe na pódium spadlo len sako. Aj v Trenčíne v povetrí 
lietal plyšový zverinec. Tomáš Bezdeda si letiacu ţirafu 
odchytil priamo vo vzduchu a spolu s ňou odspieval skladbu 
od kapely No Name. „Ja vás nevidím, ale hlavne, ţe vás 
počujem,“ vravel nadšenému publiku. Vyzvedal aj to, či sú v 
publiku maturanti, pretoţe maturitné skúšky čakajú aj jeho a 
trocha má z nich obavy. Ešte pred začiatkom koncertu 
publikum zabávali moderátori Rádia Expres, ktorí medzi 
tínedţerov pod pódiom hádzali suveníry. Urputný boj sa 
odohral o tričko s podpisom prvej slovenskej superstar Katky 
Koščovej. Zo šesť detí sa oň naťahovalo niekoľko minút. 
Nenudili sa ani zdravotníci. Vo vydýchanej atmosfére 
športovej haly prišlo niektorým deťom zle.  

Trenčianske noviny 02.05.2005  
Pomocná evidencia 216/1/05 
 
Dňa 7. mája 2005 sa uskutočnila v Delovej bašte Tren-

čianskeho hradu vernisáţ súťaţnej výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby „9. výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“ . 

Prítomných hostí privítal riaditeľ Tren-
čianskeho osvetového 
strediska Mgr. Vladimír 
Zvalený. Vyzval člena 
odbornej poroty Jozefa 
Vydrnáka o zhodnotenie 
prihlásených amatérskych 
výtvarníkov do súťaţe. 

Ako povedal, ţe sú medzi nami ľudia, 
Ivanka Klenová 

Mgr. Vladimír Zvalený 
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ktorí v tomto uponáhľanom svete chcú o sebe hovoriť nielen 
slovom, ale aj výtvarnými prostriedkami. Do súťaţe sa pri-
hlásilo 75 neprofesionálnych výtvarníkov s 287 prácami. Od-
borná porota vybrala do súťaţe a verejnú prezentáciu 68 autor-
ov so 169 prácami. Pri posudzovaní predloţených výtvarných 
diel porota dbala predovšetkým na kvalitu remeselného 

zvládnutia výtvarných materiálov, novosť 
výtvarných nápadov, postupov a realizácií 
a myšlienkových výpovedí. Vo výstavnej 
a súťaţnej kolekcii dominovala maľba 
v rôznych technikách. Okrem toho bola 
zastúpená grafika, kresba, plastika, kera-
miky, drevo i kov, úţitkové sklo a textilná 

tvorba. Porota rozhodla udeliť jedenásť cien a desať čestných 
uznaní bez poradia. Ceny Výtvarného spektra 2005 získali : 
- Ján Nedorost za originalitu a sily vnútorného preţitia de-

jov vyrozprávaných v obraze; 
- Stanislav Neštecký za tvorivé hľadanie krajiniek v ich tva-

rovej a farebnej meditácii; 
- Jozef Košík za stvárnenie vi-

dieckeho prostredia, exteriéru 
a interiéru, najmä pastelové 
stvárnenie portrétov; 

- Miroslav Gregor za figurálno-
ţánrovú tvorbu z prostredia ľu-
dových hudobníkov, spevákov, 
cigánov, s ich ţiaľom a rados-
ťami; 

- Igor Zaťko za výraznú farebnosť, kombináciu maľby, 
kresby, koláţe a asambláţe; 

- Ján Meško za jeho obrazné a výtvarné myslenie, pre-
zentované maliarskou rečou farebného trbletu, bohatosťou 
v chvejúcom vzduchu; 

Jozef Syrový – „Zápasníci“ 

Jozef Vydrnák 
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- Stanka Habšudová za stvárnenie pozorovanej prírody vo 
výraznej abstraktnej podobe s tlmenou farebnou škálou; 

- Peter Gahér za výrazovú silu jeho kresby, ktorou odo-
krýva citové chvenie, momentálny vzruch, dramatické ţi-
votné ataky a reflexie; 

- Ivan Štefka za vytvá-
ranie  textilných kompo-
zícií s konkrétnym obsa-
hom; 

- Hilda Lojdlová za tvo-
rivú invenciu v komor-
nej plastike; 

- Jozef Syrový za pouţitie 
nových výtvarných pros-
triedkov ako sú reťaze z bicykla, skrutky, šrauby, klince, 
staré kosáky, vodovodné kohútiky, nábojnice a rôzny iný 
kovový odpad. 

Čestnými uznaniami boli odmenení autori, ktorých tvorba 
nesie tieţ uznanie vysokej výtvarnej úrovne – Branislav 
Kristín, Martin Šaray, Monika Geršiová, Zuzana Janíč-
ková, Juraj Zemanovič, Jarmila Marčišová a Juraj On-
dráš. V kultúrnom programe vystúpila Ivanka Klenová zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 16.05.2005 
Pomocná evidencia 212/1/05, 252/1/05 

 
Krajská organizácia Únie ţien Slo-

venska v Trenčíne so sekciou  umeleckých 
škôl Slovenskej rady rodičovských zdru-
ţení usporiadalo 2. ročník umeleckého slo-
va, spevu a hudby mladých umelcov Tren-
čianskeho kraja, venovaný 190. výročiu 
narodenia Ľudovíta Štúra a 100. výročiu 

Jozef Syrový prijíma gratuláciu od Mgr. Vladimíra Zvaleného 

Bc. Viera Štefulová 



 512 

narodenia Márie Rázusovej – Martákovej a Dňu matiek. Po 
úvodnej klavírnej skladbe F. Schopina „Prelúdium h mol pre 
klavír, ktorú zahrala Patrícia Bieliková zo Základnej umelec-
kej školy v Novej Dubnici, prítomných na podujatí privítala 

Bc. Viera Štefulová. Hovorené 
slovo o osobnostiach Ľudovíta 
Štúra a Márie Rázusovej – Mar-
tákovej predniesli PhDr. Jana 
Mária Jablonská a Jana Po-
láková. V ďalšom programe 
striedavo vystupovali recitátori 
Bc. Viera Štefulová s básňou 
o láske, Miloš Ondrušek 

s „Vyznaním“ od Ľudovíta Štúra a básne 
Márie Rázusovej –
Martákovej a Rudolfa 
Fábryho PhDr. Marta 
Halečková, ktorí pro-
gramu medzi hrou na 
akordeóne študenta 
tretieho ročníka Vyso-

kej školy muzických umení v Bratislave 
Savo Čovičkoviča z Bosny-Hercegoviny, 

hrou na husliach Filipa Šimora zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Novej Dubnici, 
hrou na akordeóne štu-
denta druhého ročníka Vy-
sokej školy muzických 
umení v Bratislave Mi-
chala Michalčíka a sólo-
vej speváčky študentky 
prvého ročníka Konzerva-

tória v Ţiline Evy Sýkorovej, ktorú na kla-

Filip Šimor 

Michal Michalčík 

Savo Čovičkovič 

Eva Sýkorová 
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víri doprevádzala učiteľka Viera Kostrová zo Základnej 
umeleckej školy v Novej Dubnici. Záver podujatia patril 
potlesku všetkých prítomných mladým umelcom, za ktorých 
poďakovala PhDr. Jana Mária Jablonská a predseda Rady 
rodičov Slovenskej rady rodičovských zdruţení Štefan 
Sýkora. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 10. mája 2005 usporiadala Verejná 
kniţnica Michala Re-
šetku v Trenčíne stret-
nutie mladých čitate-
ľov, ţiakov Základnej 
školy Trenčín, Hodţo-
va ulica so spisovateľ-
kou a vydavateľkou vy-
davateľstva Q 111 Kvetou Daškovou. 

Vzácneho hosťa privítala vedúca oddelenia pre mládeţ Dari-
na Ďurčeková. Prv neţ spisovateľku a vydavateľku pripustila 
k slovu, prítomným deťom ju predstavila. Kveta Dašková sa 

narodila v Piešťanoch. Po vyš-
tudovaní Pedagogického gym-
názia v Bratislave a Vysokej 
školy pedagogickej v Bratis-
lave krátko pôsobila ako uči-
teľka a potom neskôr ako re-
daktorka časopisu Pionierske 
noviny, vo vydavateľstve Mla-
dé letá a redakcii Archa. Jej 

prvou knihou bolo „Slnko v konzerve“. Väčšina jej napísa-
ných kníh bola určená deťom predškolského a mladšieho škol-
ského veku. V roku 1990 si zaloţila vlastné nakladateľstvo, uţ 
spomínané Q 111, ktoré vydáva pôvodnú i prekladovú beletriu 

Kveta Dašková 

na besede sa zúčastnili tretiaci a štvrtáci ZŠ Trenčín, Hodţova ul. 

Darina Ďurčeková 
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aj literatúru faktu. Po tomto úvode sa ujala slova spisovateľka 
Kveta Dašková, keď deti roz-
delila do piatich skupín a roz-
dala im otázky zo zemepisu. Na 
tieto otázky po porade detí sku-
pín zodpovedali verejne ich 
hovorcovia. I napriek tomu, ţe 
niektoré otázky boli dosť ťaţké, 
deti vedeli zodpovedať. Zostala 

nezodpovedaná jediná otázka a to farebnosť zástavy Maďar-
ska. Po vyhodnotení kvízu dostali priestor deti, aby poloţili 
spisovateľke Kvete Daškovej otázky z jej spisovateľského 
a občianskeho ţivota. Otázky poloţené deťmi smerovali do jej 
profesionálneho ţivota spisovateľky a vydavateľky, napríklad 
ktorý spisovateľ  jej bol vzorom, 
alebo ktorá kniha sa jej najviac 
vydarila, aké má najobľúbenejšie 
zvieratko a podobne. Potom Kve-
ta Dašková priblíţila mladým či-
tateľom rozprávku „O papagájovi 
Pipinkovi“ z pripravovanej kniţ-
ky „Pipo, vankúšik a nitky a ich 
zvierací kamaráti“. Deťom sa 
rozprávka páčila a potleskom a kvetom odmenili spisovateľku. 
Záver stretnutia mladých čitateľov so spisovateľkou a vyda-
vateľkou patril ako ináč, gramiáde. 

Vlastné poznámky 
 

Vernisáţ výstavy v Trenčianskom múzeu 
pod názvom „Šesť ťaţkých rokov“ sa usku-
točnila dňa 13. mája 2005. Po privítaní hostí 
riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarína Ba-
bičovou s výstavnými exponátmi zoznámili 

deti sa o správnej odpovedi na otázku vţdy poradili 

gramiáda Kvety  Daškovej 

Katarína Babičová 

záver patril gramiáde spisovateľky Kvety Daškovej 
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Mgr. Eva Kijacová a PhDr. Vlastimil Hábl. Obaja priblíţili 
obdobie spred šesťdesiat rokov, keď do vojnového konfliktu 
sa zapojilo viac ako štyridsať štátov a bojovalo v nej  viac ako 
110 miliónov ľudí. Bola to vojna trvajúcej plných šesť rokov, 
v ktorej neexistovalo zázemie a frontová línia, v ktorej sa 
sústredil boj na likvidáciu jedného národa. V tomto období sa 
zaznamenal nebývalý rozvoj hospodárskeho a kultúrneho 
rozvoja, priemysel- ného napredovania Slo-
venska naviazaním na Nemecko. Vláda Slo-
venska bola rozde- lená na pravicovú a kon-
zervatívnu, ktorá nemohla dostatočne čeliť 
vplyvu Slovenska. No bolo zaznamenané 
odopieranie ľudských práv a prenasledovanie 
ţidov. Osem ťaţkých mesiacov prechádzal 
vojnový konflikt našim územím od Kalinova 
aţ po Makov a zasiahol nezmyseľnými  obe-
ťami na ţivotoch slovenských občanov. Na 
všetkých hrdinov sa nesmie zabúdať. Na 

výstave boli vystavené pre-
dovšetkým pechotné zbra-
ne všetkých vojsk ako piš-
tole, guľomety, samopaly, 
medaily, rôzne písomnosti, 
ktoré bojovali na území 
Slovenska, pochádzajúce 
z vlastných zdrojov a zapo-
ţičaním z Vojenského mú-
zea v Bratislave. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 17. mája 2005 v Kultúrnom a metodickom centre 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky boli vyhlásené výsledky 
súťaţe 9. ročníka Amfo a Diafoto. Do súťaţe skupiny A) 

časť vystavených exponátov 

Mgr. Eva Kijacová 

PhDr. Vlastimil Hábl 
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oboslalo 74 autorov 300 fotografií, z ktorých 66 fotografií 
čiernobielych, 223 farebných fotografií a jeden autor 6 
diapozitívov. Do súťaţe  skupiny B) oboslalo 31 autorov 74 
fotografií. Do 21 rokov oboslalo 22 autorov 48 fotografií. 
Odborná porota v zloţení Mgr. Igor Meško,  František Janouš, 

Miroslav Potyka a Ing. Ján 
Tluka odporučila vystaviť 
135 fotografií od 68 autorov.  
V skupine A) – farebná 
fotografia ocenila Zuzana 
Gavulovú z Trenčína, Jozefa 
Juríka z Hrádku a Pavla Ob-
sta z Trenčianskeho Jastra-
bia. Čestnými uznaniami 

ocenila Michaela Arbeta z Trenčína, Silviu Cibulkovú z Va-
ďoviec, Soňu Frančákovú z Trenčína a Mareka Mádra z No-
vého Mesta nad Váhom.  
V skupine B) – čiernobiela fotografia ocenila Igora Hečku 

zo Starej Turej, Jozefa Ju-
ríka z Hrádku, Petra Kuri-
ca z Myjavy a čestným 
uznaním ocenila Ing. Voj-
techa Tichého z Trenčína. 
V skupine B) – do 16 ro-
kov ocenila Martina Ši-
mona z Prievidze a čest-
ným uznaním Mira Cho-
chlíka z Trenčína. 

V skupine B) – do 21 rokov ocenila Hanu Dovinovú 
z Trenčína a čestným uznaním Tomáša Fridricha z Myjavy, 
Zuzanu Ovčiarikovú z Myjavy a Veroniku Markovičovú 
z Trenčína. 

vyznamenaný Jozef Jurík z Hrádku 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 257/1/05, 271/1/05 
 

Milovníci krásnych skalni-
čiek, bonsajov, kaktusov a su-
kulentov sa stretli v mesiaci 
máj 2005 na výstave v Kultúr-
nom dome v Zlatovciach, ktorí 
vystavovali vyše 300 expo-
nátov. Výstava poskytla náv-
števníkom moţnosť vidieť ţivé 

ihličnany a listnáče tvarovanej do bonsajov, ktoré práve 
v jarnom období dosahujú nevídanú krásu. Mohli sa pozrieť aj 
na aranţovanie skaliek, kaktusových mís a tvorbu jazierok. 

Info Trenčín 19.15.2005  
Pomocná evidencia 258/1/05 

 

Pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií sa 
otvorili opäť dokorán brány Galérie M. A. Bazovského v 
Trenčíne. Od utorka 17. mája 2005 sa rozbehol maratón podu-
jatí, ktorými bol cieľ priblíţiť galériu širokej verejnosti. Vy-
chádzajúc z dlhoročnej tradície aj v tomto roku pripravili 
viaceré súťaţe pre najmladších priaznivcov galérie. Deti tren-
čianskych materských škôl sa prezentovali svojimi prácami na 
výstave Malí „veľkí“ výtvarníci. Ţiaci 5. a 6. ročníkov 
základných škôl sa zúčastnili “Dňa detskej fantázie, súťaţe v 
kreslení”. Prednáška PhDr. Aleny Hejlovej patrila  ţivotu a 
dielu Miloša Alexandra Bazovského spojené s čítaním z knihy 
Dušana Mikolaja “Tlejúce slnko”. Tradičný deň otvorených 
dverí sa uskutočnil v stredu 18. mája 2005, kedy bola galéria 
prístupná verejnosti dlhšie ako býva zvykom, presnejšie do 19. 
hodiny. Za povšimnutie stojí i fakt, ţe v tento deň mali všetci 
priatelia umenia vstup zdarma. Popoludní bolo na programe 
rozprávanie k aktuálnej výstave prezentujúcej slovenské výt-

vystavené exponáty bonzajov 
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varné umenie druhej polovice 20. storočia pre tých, ktorí sa 
chceli dozvedieť viac o významnej etape v dejinách moder-
ného výtvarného umenia na Slovensku. Štvrtkové dopoludnie 
19. mája 2005 patrilo ţiakom základných škôl, ktorí si myslia, 
ţe umenie je vţdy len nudné. Popoludní patrilo stretnutiu s 
akademickým sochárom Iljom Holešovským. Oceňovanie naj-
krajšej kolekcie prác detí z materských škôl sa uskutočnilo 20. 
mája 2005, v rámci ktorého sa predstavil mím Vladimír 
Kulíšek a deti zabavilo aj Divadlo Majstra Galerka.  

Trenčianske noviny 16.05.2005 
Pomocná evidencia 250/2/05 
 
Vo výlohe Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky v Trenčíne na paneloch bola umiest-
nená výstava kresieb a výtvarných prác ţiakov základných a 
stredných škôl z balkánskych štátov. Cieľom výstavy bolo 
prezentovať tvorivé úsilie mladých ľudí z balkánskych štátov 
a takto ukázať kultúrnymi stereotypmi nepoznačené stránky 
balkánskej kultúry. Projekt pokladajú organizátori zo Spoloč-
nosti priateľov Albánska za akúsi štartovaciu čiaru pre ďalšie 
aktivity. Je prvou aktivitou širšie koncipovaného projektového 
zámeru cielenej podpory a prezentácie balkánskej kultúry na 
Slovensku a štátov Európskej únie. Podľa Kamila Weinara, 
predstaviteľa spoločnosti, bol projekt určený najmä pre deti, 
mladých ľudí, verejnosť mesta Trenčín a špecifické záujmové 
skupiny. „Oslovili aj Trenčanov pochádzajúcich z balkán-
skych štátov. Očakávame, ţe získame ďalšie výtvarné práce 
a nadviaţeme komunikáciu s jednotlivými skupinami a jedno-
tlivcami. Téma výtvarných prác nie je vopred daná. Kaţdá 
oslovená škola dodala a ďalšie ešte postupne dodajú výtvarné 
práce podľa svojho výberu“. 

Trenčianske noviny 16.05.2005  
Pomocná evidencia 251/1/05 
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Dňa 18. mája 2005 sa uskutočnil v kongregačnej sále 
Trenčianskeho múzea 
premiérový koncert 
Speváckeho zboru Tren-
čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka za 
dirigovania PaedDr. Jo-
zefa Vakoša. Pri tejto 
svojej premiére si pozvali 
Spevácky zbor Canzona 
Neosolium Akadémie 

umení z Banskej Bystrice za dirigovania jej rektora Mgr art. 
Vojtecha Didiho. Domáci spe-
vácky zbor pred vlastným publi-
kom ukázal, čo sa v priebehu šies-
tich mesiacov naučil. Moţno kon-
štatovať, ţe svojím spevom prí-
jemne prekvapili pri interpretácii 
váţnych aj veselých upravených 
zborových piesní. Na ich vys-
túpenie nadviazal hosť z Banskej 
Bystrici. Ten sa predstavil ako 

spevácky zbor veľmi dobre hlasovo disponovaný a intonačne 
vyspelý. Niet sa, čo diviť, 
veď sú to profesionáli. Pos-
lucháčov najviac zaujala 
interpretácia černošských 
spirituálov, ktoré si vy-
ţiadali aj ich opakovanie. 
Na záver koncertu poďa-
koval obidvom súborom za 
príjemne strávený večer 
rektor Trenčianskej univer-

rektor TnUAD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoţelá  
dirigentovi zboru AMU B. Bystrica Mgr. art. V. Didimu 

Spevácky zbor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

blahoţelanie pre dirigenta PaedDr. Jozefa Vakoša 
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zity Alexandra Dubčeka , keď okrem iného konštatoval, ţe je 
veľmi rád, ţe na univerzite s technickým zameraním vznikol 
tento malý kolektív, ktorý zaloţil tradíciu tvorivej činnosti 
nepochybne patriacej akademickej pôde. I keď na univerzite 
existuje celá rada učebných odborov, v ktorých sa musí 
prejaviť určitý druh umeleckého talentu ako napríklad 
v dizajnérstve, no hudba je niečím iným, čo má svoje čaro. Je 
tým, čím sa povznášame, tým ktorou relaxujeme a naberáme 
nové sily pre svoju činnosť. Na záver poprial kolektívu 
spevákov z Trenčína ďalší umelecký postup a poďakoval 
kolektívu spevákov z Banskej Bystrice za ich vystúpenie. 

Pomocná evidencia 240/1/05 
 
Dňa 20. mája 2005 sa uskutočnila vernisáţ výstavy foto-

grafií prof. Ing. Jaroslava Šestáka, DrSc. Jeho dielo a ţivot 
priblíţil vo svojom vystúpení predseda Rotary klubu v Tren-
číne Ján Babič. Táto zaujímavá osobnosť je známa v odbor-
ných kruhoch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
pretoţe v nej prednášal prednášku na tému „Čo je to sklo“. 
Vystavovateľ Jaroslav Šesták je známy aj svojím svojráznym 

ţivotom, poznamenaný poznávaním ţivota 
ľudí po celom svete. Práve toto poznávanie 
sveta zachytáva prostredníctvom svojho 
fotoaparátu Časť jeho fotografickej tvorby 
bola inštalovaná i v Katovom dome v Tren-
číne. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 267/1/05, 270/3/05 
 
Dňa 20. mája 2005 opäť oţili výstavné pries-

tory Mestskej galérie na Mierovom námestí č. 22 
pri vernisáţi druţobnej výstavy pod názvom 
„Stretnutie – Setkání“. Ňou sa prezentovala 

Ján Babič 
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výtvarná tvorba 
amatérskych umel-
cov z regiónov 
Uherské Hradište 
a Trenčín. Úvod 
vernisáţe patril 
akordeónovému 
duu ţiakov Šimo-
novi Masárovi 
a Matúšovi Orsá-
govi z triedy Dari-
ny Pafčugovej zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne a potom si vzal slovo 
riaditeľ Trenčianskeho okresného strediska Mgr. Vladimír 
Zvalený. Vo svojom príhovore konštatoval, ţe toto podujatie 
sa stalo uţ tradíciou a uskutočňuje sa v Trenčíne po dvad-
siatykrát. Privítal aj hostí a to zástupcu starostu mesta Uherské 
Hradište Evţena Uhra, dr. Jána Zapletala, vedúcu oddelenia 
kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu 

Šajbidorovú, viceprimátora Mesta Trenčín Ing. 
Antona Boca a vedúceho útvaru kultúry Mest-
ského úradu v Trenčíne Mgr. Petra Kocnára. 
Na príhovor Mgr. Vladimíra Zvaleného nadvia-
zali s pozdravnými príhovormi Evţen Uher 
a Ing. Anton Boc a zaţelali všetkým návštev-
níkom vernisáţe príjemný umelecký záţitok. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 23.05.2005 
Pomocná evidencia 238/1/05, 271/2/05 
 
V sobotu dňa 21. mája 2005 doţičilo mimoriadne krásne 

slnečné počasie vzhliadnuť občanom mesta Trenčín a jeho prí-
leţitostným návštevníkom nevídaný rytiersky turnaj na Tren-

Ing. Anton Boc 
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čianskom hrade, v ktorom pán magister Donč spolu s  
kastelánom Trenčianskeho hradu pánom Petriusom a pánom 
Filipom de Brién z druţiny kráľa Karola Róberta z Anjou 
vyzvali k meraniu síl pánov z francúzskeho posolstva. Rytier-
sky turnaj z obdobia 14. storočia predviedla v réţii rytierov 
a panošov skupina Normanov. Podľa turnajovej knihy Reného 
z Anjou pripravili úplne nový program - mlátový turnaj so 

šiestimi koňmi, kto-
rý sa na Slovensku 
ešte nehral. Tu si 
treba, ale uvedomiť, 
ţe zvieratá sú nevys-
pytateľné a vôbec sa 
nedala nacvičiť cho-
reografia. A tak celý 
turnaj bol bojom na-
ţivo, systémom, kto 
z koho. Jednoducho 
povedané, víťaz ne-

bol vopred určený. Barón Koloman drţal všetkých rytierov 
v medziach slušnosti, a tak všetci diváci naplnení dojmami. 
Učinkujúci v  horúčave ukázali svoje veľké majstrovstvo tak-
tiky narábania so zbraňou ako ovládania koníkov. Všetkých 
učinkujúcich vďační diváci ocenili dlhotrvajúcim potleskom.  

Vlastné poznámky 
 
V mesiaci máj 2005 takmer tri desiatky Trenčanov oslovila 

pozvánka na prednášku vedeckého pracovníka Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra v Bratislave Milana Majtána, odborníka na 
význam a obsah našich priezvísk, ktorý sa tejto oblasti venuje 
uţ 44 rokov. Do Trenčína prišiel uţ viackrát prednášať na 
tému vývinu priezvísk, priblíţiť zdroje priezvísk, z čoho a ako 
vznikali a bliţšie špecifikovať priezviská vyskytujúce sa v 

súboje v plnej zbroji a naozaj 
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okolí Trenčína. Odpovedal na početné otázky účastníkov 
prednášky, ktorí z veľkej väčšiny pátrajú sami po pôvode 
priezviska svojej rodiny.  Sám o svojej činnosti hovorí - „Na 
prednáškach sa pokúšam vysvetliť záujemcom ako moţno 
priezviská vyloţiť a ako hľadať ich pôvod. Poznať pôvod 
svojho priezviska by mohlo byť ctiţiadosťou kaţdého človeka. 
Kaţdého môţe zaujímať, odkiaľ sa jeho predkovia vzali.“ 
Kaţdé svoje bádanie začína Milan Majtán v prvom rade v 
zápisoch v matrikách. Priezviská vznikali a formovali sa od 
14. storočia a boli kodifikované pribliţne v 18. storočí. „Z 
minulosti sa pouţívalo jedno meno, poznáme Rastislava, 
Svätopluka, Mojmíra. Neskôr v latinských listinách sa začalo 
pridávať nejaké charakteristické prímeno alebo prezývka, a tak 
vznikli priezviská,“ vysvetľoval Majtán. Na pôvode našich 
priezvísk sa odráţajú historické udalosti našich dejín. 
„Valašská, nemecká či chorvátska kolonizácia, keď utekali 
Chorváti pred Turkami a prišli na západné Slovensko, to 
všetko sa odráţa v našich priezviskách.“ Na prednáške odzneli 
viaceré zaujímavé informácie. Napríklad päť miliónov Slo-
vákov pouţíva okolo 200-tisíc priezvísk. Rozlišuje sa písaný 
pôvod priezviska, napríklad Biely a Bíly sú dve samostatné 
priezviská. Slováci majú uţ väčšinou priezviská poslovenčené, 
častý je však v určitých regiónoch iný pravopis, napríklad 
maďarský. Aj na takom staroslovanskom priezvisku, akým je 
Kováč. Dnes sa nezhoduje národnosť človeka s jeho 
priezviskom. Zaujímavé sú aj rozdiely v lokalitách. Niektoré 
priezviská majú v rôznych regiónoch Slovenska rozličný 
význam. Čo je niekde expresívne aţ hanlivé, inde nič 
neznamená. 

Trenčianske noviny 23.05.2005  
Pomocná evidencia 273/2/05 
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Dňa 1. júna 2005 sa uskutočnila v Delovej bašte Tren-
čianskeho hradu verni-
sáţ autorskej výstavy 
trenčianskeho rodáka 
umelca Marcela Hašči-
ča a jeho hostí. Po priví-
taní hostí a ostatných 
návštevníkov výstavy 
riaditeľkou Trenčian-
skeho múzea Katarínou 
Babičovou činnosť 

umelca zhodnotil jeho priateľ vo svojom príhovore akade-
mický maliar Martin Knut.  V úvode konštatoval, ţe nie je 

kunsthistorik ani kritik umenia, aby 
hodnotil, resp. 

analyzoval jeho 
tvorbu. Vyznal sa 
z toho, ţe k Marcelovi ho viaţe mno-
hovrstevnatosť a jeho húţevnatosť. Pripomína mu malého 
skrečka, ktorý znáša staré a nové veci v prenesení na Marcela 
to znamená, ţe nanáša farby vo vrstvách do nových význa-
mov. Marcel je akoby gurman, ktorý starostlivo stráţi, aby 
v tých vrstvách nebolo nič zlé. Tak ako hovorí, tak aj koná. 
Tak koná v ţivote aj v umení. Marcel je mnohovrstevnatý aj 
z pohľadu vzdelania a poznania. Vţdy záujme svojím aranţo-
vaním. Stal sa z neho inscenátor stretnutí s priateľmi vţdy 
stredu. Práve tie sú tou inšpiráciou a potravou jeho umeleckej 
tvorby. Na jeho vystúpenie nadviazal vystavujúci autor Marcel 
Haščič, aby poďakoval Trenčanom a svojím priateľom za 

zľava – M. Haščič, K. Babičová, M. Knut a Ing. B. Celler 

Martin Knut 

Marcel Hašič 

Ing. Branislav Celler 
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podporu pri výstave svojich diel. Posledným, kto vystúpil bol 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Poďakoval 
umelcovi Marcelovi Haščičovi a jeho mame tete Vierke za 
moţnosť stretnutia na výstave. Na otvorenej scéne sa priznal 
o spoločných predkoch s umelcom, ako aj o svojich poznat-
koch pribliţne v piatich rokoch, ţe existuje nejaký umelec 
Marcel, ktorý maľuje. Vyjadril svoje nadšenie nad tým, ţe 
svoje dielo odovzdal Mestu Trenčín a ţe nájde svojich pokra-
čovateľov. Martin Haščič na otázku, čo ho viedlo k tomu, aby 
odovzdal svoje umelecké dielo Mestu Trenčína odpovedal : 
“Pre mňa ako chlapca bol mojím prvým objektom kreslenia 

Trenčiansky hrad. Po pol-
storočí chodenia po svete 
som sa vrátil do Trenčína 
a svoj prejav radosti z tejto 
skutočnosti som prejavil 
práve odovzdaním svojich 
prác svojmu rodnému mes-
tu.“ Pri prehliadke umelec-
kých diel Marcela Haščiča 

sa vtláčajú myšlienky Ľuda Pe-
tranského ml., ktorý jeho tvorbu 
charakterizuje : „Keď mlčia zbrane 
prichádza grafika Marcela Hašči-
ča.“ A ďalej pokračuje „Cesta 
Marcela Haščiča je púťou výt-
varníka hľadajúceho nefalšovanú 
vôňu litografie. Hoci má za sebou 
mnoţstvo skvelých grafík, ktoré 
pohladili oči diváka v Japonsku, 
Antverpách, či Bratislave, iba on 
intuitívne tuší, ţe stále musí hľa-
dať. Je totiţ dedičom svojich keltských predkov, ktorí mu 

Legendy o Bratislavskom a Trenčianskom hrade 

súsošie od akademického sochára Igora Mosného 
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génoch odovzdali elixír večného ţivota. Navonok je to 
tajomstvo veľmi jednoduché a to ţiť v súlade s prírodou. Jeho 
grafickými listami sa vinie energia, zvaná humor. Ako sám 
hovorí, práve humor zdôrazňuje vyváţenie diela.“  

Vlastné poznámky 
 
11. ročník divadelného festivalu Sám na javisku, ktorý do 

minulého roka organizoval trenčiansky mím Vlado Kulíšek, 
počas uplynulého víkendu v dňoch 21. a 22. mája 2005 po 
prvýkrát prebehol pod patronátom zdruţenia Kolomaţ. Zdá sa, 
ţe „výmena generácií“ však festivalu neuškodila. Na javiskách 
mali Trenčania moţnosť vidieť takých významných diva-
delníkov a hudobníkov, akými bezpochyby sú Ctibor Turba, 
Zuzana Kronerová, Ján Burian či Laco Déczi. Na škodu 
festivalu ale bolo, ţe väčšinu Trenčanov ani takýto interpreti 
od televíznych obrazoviek do kina Hviezdy nepritiahli a 
predstavenia sa konali pred poloprázdnym hľadiskom. Ďalšou 
škvrnou festivalu boli nedôstojné priestory mestského 
kultúrneho stánku – kina Hviezdy. Priestory schátrané, bez 
základného technického zázemia, kde umelci museli v 
mnohom improvizovať, aby čo-to zo svojich „kúskov“ vôbec 
zahrali. Napriek tomu patril uplynulý víkend k tým 
vydarenejším a mesto Trenčín môţe byť hrdé, ţe sa aspoň na 
tri dni v roku stalo divadelným mestom.  

Trenčianske noviny 30.05.2005  
Pomocná evidencia 283/3/05 

 
          Medzinárodný deň detí – 
1.jún pripadol v tomto roku na 
stredu, teda na školský deň. Uči-
telia zvyknú odloţiť svoje notesy 
a skúšanie nechávajú na iný 
dátum, deti sa môţu tešiť z pri-
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jímania darčekov a inej pozornosti zo strany dospelých. Mesto 
Trenčín prispelo deťom k ich sviatku svojou troškou. Mestská 
veţa, ktorej tohtoročná sezóna sa začala práve 1. júna, bola 
v tento deň prístupná pre deti základných škôl a ich sprie-
vodné dospelé osoby zadarmo. Kto nestihol prísť na vyhliadku 
veţe zo školy v stredu nemusel smútiť, pretoţe rovnaký voľný 
vstup na veţu a navyše 
ďalšia zábava bola pri-
pravená na sobotu     
4. júna. Mestská veţa 
a spolu s ňou i cen-
trum mesta Trenčín 
oţili podujatiami sľu-
bujúcimi zábavu, súťa-
ţe i malé pozornosti. 
Všetko sa začalo uţ 
ráno o 10,30 hod., kedy 
trubači z vyzdobenej mestskej veţe balónmi svojimi fanfárami 
odštartovali deň plný radosti. Pódium na Mierovom námestí 
od tohoto času bolo aţ do obeda patrilo tanečným a hudobným 
skupinám. Prišiel aj Majster „N“ a prišla i finalistka zo 
súťaţe SuperStar Petra Humeňanská. Pri vstupe na Brezinu 
zo Sládkovičovej ulice (bývalé letné kino) deti súťaţili za 

rôzne odmeny. Na cel-
kovú spokojnosť detí 
dozerali stráţcovia ve-
ţe, ktorí boli oblečení 
do historických kostý-
mov. Primátor mesta 
Trenčín vydal rozkaz, 
aby v tento deň neboli 
na nikoho prísni a do 
veţe vpustili kaţdého, 
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kto sa preukáţe dobrou náladou. Deťom, ktoré prešli popod 
veţu s úsmevom, obdarili sladkým cukríkom. Pod veţou bola 
pripravená detská poštová schránka, do ktorej deti po celý deň 
hádzali lístky s odkazom pre primátora o tom, čo by chceli vo 
svojom meste zmeniť, alebo čo by sa ešte malo v Trenčíne pre 
deti vytvoriť. Pozornosť všetkých návštevníkov, ktorí  prišli 
do centra mesta sa pozvoľna presúvala na Štúrove námestie 
a pred Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky. Tu mohli deti uvidieť prácu Mestskej polí-

cie, Policajného zboru 
Slovenskej republiky 
a príslušníkov Hasič-
ského a záchranného 
zboru na vlastné oči. 
Tie činnosti boli rôz-
ne. Či uţ to bola čin-
nosť kynológa so slu-
ţobnými psami, ktoré 
vyhľadávali drogy, 
zbrane, výbušniny 

i zadrţanie páchateľa. Zaujímavé boli aj ukáţky Pohoto-
vostného policajného zboru Slovenskej republiky rôznych 
spôsobov zlanovania a zadrţania páchateľa pomocou zlano-
vacej techniky z hotela Laugarício, alebo hasenie horiaceho 
auta. Pre deti a mládeţ predviedli policajti snímanie dakty-
loskopických odtlačkov. V priebehu dňa predvádzala jazdy 
nových automobilov firma Volvo a Mercedes.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 7. júna 2005 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky sa uskutočnilo  slávnostné 
otvorenie výstavy a vyhlásenie ocenených prác 27. ročníka 
Celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej a literárnej 
tvorby Trenčín 2005. Ešte pred slávnostným otvorením sa 
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uskutočnila dopoludnia celoslovenská konferencia pre 
učiteľov a priateľov umenia a histórie, na ktorej odzneli tieto 
prednášky : 
- PaedDr. Klára Ferliková zo Štátneho pedagogického 

ústavu v Bratislave : „Postavenie tradičnej ľudovej kultúry 
vo výchovno-vzdelávacom procese“, 

- PhDr. Pavel Dvořák, historik a spisovateľ : „Svedectvo 
kostolov z 9., 10.,a 11. storočia na Slovensku, 

- Mgr. Ľubica Revayová zo Základnej školy Liptovský 
Mikuláš, Ulica Československej armády : „Regionálna 
výchova a ľudová kultúra v slovenskom školstve“. 
Slávnostné otvorenie výstavy a vyhlásenie ocenených prác 

27. ročníka celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej 
a literárnej tvorby Trenčín 2005 sa uskutočnilo vo vestibule 

Kultúr-neho a me-
todického centra Oz-
brojených síl Slovenskej 
repu-
bliky, 

na 
ktorom 
sa zú-
častnil 
z hostí 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a spisovateľ 
Rudolf Dobiáš. Hostí a účastníkov slávnostného vyhlásenia 
víťazov privítala po vystúpení súboru komornej tvorby „Mu-
sica poetica“ Mgr. Magdaléna Ševčíková 
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
Slávnostný prejav predniesol spisovateľ Ru-
dolf Dobiáš, ktorý okrem iného uviedol, ţe je 
rád i keď viacerí neboli ocenení, ale sa súťaţe 
zúčastnili. Sme radi, ţe súťaţiaci do Trenčína 

zľava – spisovateľ Rudolf Dobiaš, primátor Mesta Trenčín Ing. B.ranislav Celler 
a Mgr. Magdaléna Ševčíková Mgr. Magdaléna Ševčíková 

spisovateľ Rudolf Dobiaš 
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prišli a ţe si odnesú pekné vecné dary. Pre hodnotenie 
literárnych prác pracovala odborná porota v tomto zloţení : 
Ing. Margita Ivaničková, spisovateľ Rudolf Dobiaš, Ján 
Maršálek, Jana Poláková a Mária Špániková. 
V ďalšom uţ vyhlásili najlepších v literárnej súťaţi : 
- Malé zlaté slniečko v prvej kategórii – próza získal Marek 

Menke zo Základnej umeleckej školy v Malackách za 
prózu „Bláznivá story“; 

- Malé zlaté slniečko v druhej kategórii – próza získal Juraj 
Bednárik zo Základnej školy v Trnave, Spartakovská ulica 
za prózu „Bola raz jedna rozprávka“; 

- Malé zlaté slniečko v prvej kategórii – poézia získala 
Daniela Brachová zo Základnej školy v Bánovciach nad 
Bebravou, Partizánska ulica 
za báseň „Rodný kraj“; 

- Malé zlaté slniečko 
v druhej kategórii – poézia 
získala Elena Kollárová zo 
Základnej školy 
v Špačinciach za báseň 
„Som zakliatou princeznou“ 

- Veľké zlaté slniečko 
získala Základná škola s materskou školou C 2 
v Dubnici nad Váhom; 

- Cenu Krajského školského úradu v Trenčíne získala 
Barbora Biščová zo Základnej umeleckej školy 
v Hlohovci za prózu „Zavítajte do Hlohovca“; 

- Cenu Klubu Vojtecha Zamarovského získali za dielko 
„Trenčiansky kat“ Jakub Danihel a Peter Breznický zo 
Základnej školy s materskou školou v Ivanovciach; 

- Cenu primátora Mesta Trenčín získal Pavol Fabo zo 
Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica za báseň „Mesto, 
ktoré obdivujem“; 

Pavol Fabo zo ZŠ Trenčín, Kubranská ulica pri preberaní 
ocenenia z rúk primátora Mesta Trenčín Ing. B. Cellera. 
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- Cenu spisovateľa Rudolfa Dobiaša získala Janka 
Masárová zo Základnej školy v Prievidzi, Ulica Sama 
Chalúpku; 

Pre hodnotenie výtvarných prác pracovali odborná porota 
v tomto zloţení : akademická maliarka Eva Ábelová – 
Mišáková, Mgr. Monika Drocárová, PaedDr. Klára Ferliková. 
akademický sochár Igor Mosný, PhDr. Mária Naňová, 
akademický maliar Juraj Oravec a Mgr. Magdaléna 
Ševčíková. 

Po krátkom hudobnom vstupe Musica 
poetica a zhodnotení výtvarných prác 
predsedníčkou odbornej poroty PaedDr. 
Klárou Ferlichovou vyhlásili najlepších 
vo výtvarnej  súťaţi : 
- Malé zlaté slniečko udelila porota 

Základnej umeleckej škole Jána 
Cikkera v Banskej Bystrici; 

- Malé zlaté slniečko udelila porota Základnej umeleckej 
škole v Michalovciach, Okruţná ulica; 

- Malé zlaté slniečko udelila porota Základnej umeleckej 
škole Petra Bohúňa v Dolnom Kubíne,  

- Veľké zlaté slniečko udelila porota Základnej umeleckej 
školy Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom; 

- Veľké zlaté slniečko udelila porota Základnej umeleckej 
škole v Martine; 

- Cenu primátora Mesta 
Trenčín získala Základ-
ná umelecká škola 
v Galante, Sídlisko 
SNP; 

- Cenu Krajského škol-
ského úradu v Tren-
číne získala Základná 

PaedDr. Klára Ferlichová 
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škola Trenčín, Kubranská ulica. Ţiakov tejto školy do 
súťaţe pripravovala počas štyroch rokov triedna učiteľka 
Boţena Daňová; 

- Cenu Viery Šternovej získala Základná umelecká škola 
v Holíči; 

- Cenu akademickej maliarky Evy Mišákovej-Ábelovej 
získala Základná umelecká škola v Ţiline, Dobšinského 
ulica; 

- Cenu Galérie M. A. Bazovského získala Základná 
umelecká škola v Modre; 

- Cenu akademického sochára Igora Mosného získala 
Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej 
Bystrici; 

- Cenu akademického maliara Juraja Oravca získala 
Základná škola v Michalovciach, Okruţná ulica. 

Vystavenú detskú výtvarnú a literárnu tvorbu si návštevníci 
mohli pozrieť do konca mesiaca jún 2005. 

Vlastné poznámky 
 
Festival filmov pre deti a mládeţe uskutočňovaní v part-

nerskom meste Zlín patrí vo svojej kategórii k najväčším 
a najstarším. V čase od 24. mája do 4. júna 2005 sa konal uţ 
jeho 45. ročník. Na tejto významnej prehliadke sa schádzajú 
okrem tvorcov, reţisérov a hercov hraných a animovaných 
filmov aj odborná porota, ale ja medzinárodná detská porota. 
Prečo asi detská porota nie je ľahké uhádnuť. Aby tvorcovia 
veľmi veľa neuleteli vo svojej realizácii od detskej duše. Tento 
rok do medzinárodnej detskej poroty boli menované dve 
ţiačky zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony. Do 
sekcie pre hrané filmy Eva Kubicová a do sekcie pre 
animované filmy Jana Figulová. Úţasnú a nezabudnuteľnú 
atmosféru festivalu, na ktorom si nielen dve trenčianske 
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dievčence splnili svoj detský sen vystihol prezident festivalu 
Vítězslav Jandák – „Deti boli hviezdami na tomto festivale“. 

Info Trenčín 16.06.2005  
Pomocná evidencia 320/1/05 
 
V dňoch 2. aţ 5. júna 2005 sa uskutočnil Festival starej 

hudby - K prameňom hudby. Začiatok patril dňa 2. júna 
2005 koncert hudobnej skupiny z Trenčína „Fistulatoris 
Consort“, ktorá uviedla svoj program  hudbu gotiky, 
renesancie a baroka so zobcovou flautou v Kultúrnom stre-
disku Sihoť. Festival pokračoval dňa 3. júna 2005 koncertom 
na lutnu a theorbu z obdobia renesancie v podaní Martina 
Celhoffera a Radeka Kučeru z Českej republiky – Brno 
a flautové sonáty barokových majstrov v podaní Dušana Do-
biaša a Jarmily Papovej z Trenčína v Trenčianskom múzeu. 
Hlavný program festivalu sa uskutočnil v amfiteátri Trenčian-
skeho hradu, v ktorom vystúpili : 
- Missio – piesne stredovekej Bizancie a staré ţidovské 

nápevy  
- Drowsy Maggie – piesne a tance starého Anglicka 
- Tubabu – perkusná hudba Afriky 
- Hudba z obdobia baroka  
- Zobcová flauta v hudbe gotiky, renesancie a baroka – 

Fistulatoris Consort 
- Madrigaly, piesne a tance svetské a sakrálne – Musica 

Poetica 
- Historické šerm – skupina historického šermu Wagus 
Záver festivalu patril 5. júna 2005 koncertu Komorného 
orchestra mesta Trenčín a Musica Poetica s Ad Fontes 
Musicae. 

Vlastné poznámky 
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Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne bola dňa 16. 
júna 2005 miestom prezentácie autobiografického románu 
prof. MUDr. Karola Virsíka pod názvom „Odchádzam 
s Hippokratom“, vydanej pri príleţitosti jeho 90. výročia na-
rodenín a 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Úlohu mo-
derátorky zverili organizátori podujatia známej úspešnej 
recitátorke PhDr. Marte  Halečkovej. Na úvod si vypočuli 

akordeónové 
sólo „Ruskej 
rapsódie“ v in-
terpretácii Ra-
doslava Lišku 
zo Základnej 

umeleckej školy v Trenčíne. Riaditeľke Verejnej kniţnice 
Michala Rešetku v Trenčíne pripadla úloha privítania všetkých 
prítomných. O konečnej podobe prezentovaného diela bliţšie 
hovoril vydavateľ a spisovateľ Pe-
ter Strelinger. Prv neţ sa vyjadril 
k vydanej knihe, poďakoval sa 
verejnej kniţnici v Trenčíne za 
vytváranie priaznivého kultúrneho 
prostredia, ktorá vţdy otvárala 
spisovateľom dvere dokorán. Priz-
náva, ţe mu bolo veľkou cťou, keď 
ho prof. MUDr. Karol Virsík so 
svojím synom Petrom oslovili, aby 

zľava – PhDr. Marta Halečková, prof. MUDr. Karol Virsík, Peter Virsík, Peter Strelinger 

PhDr. Marta Halečková 

prof. MUDr. Karol Virsík 
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sa podieľal na vydaní spomínanej knihy do tlače. Je rád, ţe sa 
nevydalo ţiadne komerčné dielo, ktoré sa vyznačuje harmó-
niou obsahu s dizajnom knihy. Po prečítaní románu prof. 
MUDr. Karola Virsíka jeho obsah prirovnal k dielu Solţe-
nicina „Dr. Ţivago“. Obsah románu je neobyčajne ţivým 
svedectvom pobytu slovenskej rýchlej divízie na Ukrajine v 
období 2. svetovej vojny jeho 90 ročného autora. Román mal 

svoju premiéru 9. 
mája 2005 v Bra-
tislave za účasti 
500 osobností 
v štúdiu Sloven-
ského rozhlasu. 
Ešte pred výpo-

veďou autora,  
krátku stať z nového románu prečítal člen Hradného divadla 
v Trenčíne Tomáš Ridoško, potom jeho syn Peter predniesol 
v plnom znení blahoţelania kardinála a Nitrianskeho sídelného 
biskupa Jána Chrizostoma Korca a prezidenta Slovenskej 
repuliky Ivana Gašparoviča, ktorí sa na premiére románu 
nezúčastnili a k svojmu vysokoškolskému učiteľovi sa pri-
hovorila primárka geriatrického oddelenia Nemocnice s po-
liklinikou v Trenčíne MUDr. Terézia Drobná. Tá veľmi 
pekne hovorila o pracovnom a pedagogickom zanietení svojho 
učiteľa, ktorý ju doviedol na podporovaní a uţ takmer 20 
ročnej existencii Akadémie tretieho veku. 

zľava – MUDr. Terézia Drobná, prof. Karol Virsík 

MUDr. Terézia Drobná 

primárka MUDr. Terézia Drobná blahoţelá svojmu učiteľovi 
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Vlastné poznámky 
 
Trinásty ročník medzinárodného filmového festivalu Art 

Film sa uskutočnil pod záštitou predsedu vlády Slovenskej 
republiky Mikuláša Dzurindu v dňoch 17. – 25. júna 2005 
v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne. Je-
ho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 
v Kultúrnom a metodickom centra Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. 
Hostí privítal a celé otvorenie moderoval 
herec Maroš Kramár. Prítomných hostí 
pozdravil primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler. Vo svojom príhovore 
konštatoval, „to, ţe mesto Trenčín sa stalo 
festivalovým mestom má svoje opodstat-
nenie, o ktorom nevedia ani mnohí Tren-
čania. V roku 1921 bola zaloţená v Tren-
číne prvá výrobňa filmov Cyrilom Gaš-
parom a jeho spoločníčkou bola Mária 
Urbasiovna – Holoubková, ktorá sa pre-

slávila ako fotografka. Na týchto základoch je postavená no-
minácia mesta Trenčín za festivalové mesto. Práve pros-
tredníctvom festivalu Art Film spoznajú jeho účastníci mesto 
Trenčín“. Maroš Kramár predstavil prezidenta festivalu Art 
Film ţe trinásty ročník festivalu bude úspešný. Keďţe 
predseda vlády Slovenskej republiky bol na sluţobnej ceste 
v Bruseli, tak poţiadal podpredsedu vlády Slovenskej repu-
bliky Ivana Miklóša o slávnostné otvorenie festivalu. Vo 
svojom príhovore zaţelal festivalu veľa úspechov, veľa spo-
kojných divákov a festival otvoril. Maroš Kramár predstavil 
festivalu prvú premiéru, tridsať minútovú znelku festivalu. Po 
jej odznení predstavil hlavnú súťaţnú kategóriu Modrý anjel 
Art fiction, v ktorej budú súťaţiť hrané filmy vyrobených po 

Maroš Kramár 

Milan Lasica 

Ing. Branislav Celler 
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1. januári 2004. Súťaţiť bude 10 filmov z 8 kra-jín. Okrem 
toho predstavil súťaţné sekcie : 
Artefakty – súťaţ dokumentárnych, animovaných, expe-
rimentálnych a krátkych hraných art filmov, vyrobených po          
1. januári 2004. Súťaţiť bude 28 filmov zo 16 krajín. 
Na ceste – súťaţ dokumentárnych, expe-
rimentálnych a krátkych filmov študen-
tov filmových škôl, vyrobených po 1. ja-
nuári 2004.  Súťaţiť bude 29 súťaţných 
filmov z 13 krajín. 
Do súťaţných kategórií sa tohto roku pri-
hlásilo 417 filmov. Výberová komisia z 

nich vybrala 67, z 
toho do hlavnej sú-
ťaţe 10. Celkom tohto roku Art film divá-
kom ponúkne okolo 160 filmov z 30 kra-
jín celého sveta. Filmy bude posudzovať 
medzinárodná odborná porota pod ve-
dením legendárneho ruského básnika, 
spisovateľa a scenáristu Jevgenija Jev-
tušenka. Jej ďalšími členmi boli : 

Dagmar Ditrichová – dramaturgička, Slovenská republika 
Thom Palmen - riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu 
Umea, Švédsko 
Pawel Lozinsky – reţisér, Poľsko 
Peter Zelenka, reţisér, Česká republika 
Thorstein Jónsson, reţisér, Island. 
Na festivale bude pôsobiť i medzinárodná porota FICC v 
zloţení Miranda Daly, Joao Paulo Macedo a Patrik Bartoška. 
Nesúťaţnými prehliadkami filmového festivalu Art Film bu-
dú : 
Art Film Špeciál – mimoriadne predstavenia mimoriadnych 
filmových diel 

Jevgenij Jevtušenko 

Ing. Branislav Celler 
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Balt – reprezentatívna prehliadka súčasnej lotyšskej, estónskej 
a litovskej kinematografie 
Pred 50 rokmi – prehliadka najvýznamnejších filmových diel 
z roku 1955 
Pocta Marcellovi Mastroiannimu – spomienka na nedoţité 
80. narodeniny a 10 rokov od smrti legendárneho herca 
Najbliţšie od hraníc – prehliadka aktuálne najúspešnejších 
filmov z Českej republiky, Maďarska a Poľska 
Art Film Fest – prehliadka diel ocenených na svetových 
festivaloch a slovenských distribučných predpremiér 
Slovenská sezóna – výber z najnovšej slovenskej filmovej 
tvorby 
Oficiálny výber 

Hercova misia – retro-
spektívne prehliadky 
tvorby hercov ocene-
ných čestnou cenou Ac-
tor's Mission Award. 
Od roku 1995 sú ňou na 
festivale kaţdoročne 
oceňovaní herci, ktorí 
významnou mierou ov-
plyvnili vývoj svetovej 
kinematografie. Cenu 

predstavuje mosadzná plaketa, ktorú ocenení herci osobne 
umiestňujú na Most slávy v Trenčianskych Tepliciach. V tom-
to roku bude touto cenou ocenená Dagmar Havlová a Nastasia 
Kinski. Maroš Kramár ešte predstavil predsedu odbornej ko-
misie medzinárodného festivalu Art Film Jevgenija Jevtu-
šenka. Umelecký riaditeľ Art Film Peter Hledík odovzdal 
ocenenie „Zlatá kamera“ slovenskému kameramanovi Tibo-
rovi Biathovi. Ešte pred slovenskou premiérou nového čes-
kého filmu reţiséra Filipa Renča „Román pre ţeny“ boli di-

prezident Art Film Peter Hledík odmeňuje Zlatou kamerou Tibora Biatha 
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vákom predstavení hlavní 
predstavitelia filmu herci 
Zuzana Kalócz a Marek 
Vašut. Pretoţe Art Film 
chce priniesť tento záţitok 
aj Trenčanom, ale nechce 
oň ukrátiť Tepličiarov, tak 
na festivale boli tohto roku 
dve maringotky bratov Ča-
díkovcov, v kaţdom meste jedna. Obe mestá bude počas 
festivalu spájať mimoriadna kyvadlová doprava. Celkom teda 
bude môcť v jednom okamihu festivalové predstavenia sle-
dovať viac ako 1500 divákov. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 323/1/05 
 

Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 17. jún 
2005 schválila rozpočet prvej pol sezóny novej profesionálnej 
divadelnej scény v Trenčíne - Mestského divadla. Nahliadnuc 
do histórie mesta v Trenčíne profesionálne divadlo iba jediný-
krát, keď v roku 1951 vzniklo na pár mesiacov Divadlo Čes-
koslovenskej armády. Odohralo však iba jedinú hru a potom 
splynulo s Armádnym divadlom v Martine. Súčasné rozhod-
nutie mesta je tak vlastne prvým pokusom priradiť Trenčín k 
ostatným krajským mestám, ktoré stálu divadelnú scénu majú. 
To, čím sa bude trenčianske Mestské divadlo od ostatných 
kamenných divadelných scén na Slovensku zatiaľ odlišovať, 
je stály objekt. Otázke, kde budú predstavenia prebiehať, sa 
bude podľa neho venovať najbliţšie júlové mestské zas-
tupiteľstvo. Do úvahy prichádzajú priestory kina Metra, ktoré 
mesto prenajíma od Slovenskej Sporiteľne, ale i priestory 
chátrajúceho kina Hviezda. Práve tie sa zdajú byť reţisérovi 
Odokienkovi vhodnejšie. Divadelná sezóna v Trenčíne začne 

zľava – Marek Vašut a Zuzana Kalócz 
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4. septembra 2005 premiérou opery “Ţaba a Jupiter”. Za 
krstnú mamu sa divadlu ponúkla Košická opera. Otvoriť nové 
divadlo by mali prísť aj herci Vlado Hajdu, Anna Šišková a 
Matej Landl. Pri tejto príleţitosti bude v Trenčíne prebiehať 
festival “Dni rímskej légie”. 

Trenčianske noviny 20.06.2005 
Pomocná evidencia 346/1/05  
 
Dňa 18. júna 2005 priestranstvo pred soblahovskou horár-

ňou patrilo deťom, ich šanteniu, zá-
bavám, hrám, spevu ako aj náuč-
nému charakteru v podujatí, ktoré 
pre nich pripravilo Mesto Trenčín, 

Obec 
Soblahov, 
Kultúrne 

stredisko Sihoť a Regionálna orga-
nizácia Slovenského syndikátu no-
vinárov v Trenčíne. Uţ uplynulý          
5. ročník sa nelíšil od predchá-
dzajúcich, pretoţe ako bolo vyššie 

spomenuté, deti aj ich rodičia si prišli na svoje. Dokonca aj 
priaznivé slnečné počasie sa podpísalo za neopakovateľnou 
atmosférou. K nemu prispeli aj moderátorské výkony známe z 
predchádzajúcich ročníkov Ferdinanda Rybníčka a Márie 

Kuhlöffelovej. Pre deti chova-
telia zo Soblahova prichystali do-
máce zvieratká ako zajačiky, ka-
čice, husi, holuby. Okrem toho 
pre deti bolo pripravených veľa 
rôznych hier, za absolvovanie 
ktorých dostávali drobné odme-
ny. Pre najmladších účastníkov 

Moderátori podujatia F. Rybníček a M. Kuhleffölová 

Celý priestor sa zmenil na rozprávkové bytosti 

pre najmenších bolo zaujímavé sa stretnúť s domácimi zvieratkami  
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bola pripravená súťaţ Supestar. Sám som bol prekvapený ako 
deti perfektne poznajú melódiu a slová najlepších piesní, ktoré 
odzneli v rámci tejto súťaţe v televízii. V tomto roku bolo 
podujatie obohatené aj o prítomnosť detí z poľskej obce 

Rudniki, ktoré prišli na pozvanie 
svojich soblahovských kamará-
tov. So zákonitosťami lesa zozna-
movali deti pracovníci mestských 
lesov. Nechýbala streľba na terč 
zo vzduchovky, či obľúbené ma-
ľovanie na tvár a zanedlho rodičia 
svoje deti ani nepoznávali, pre-

toţe premenili na mačičky, tigre, princezné a víly. Záver vyda-
reného podujatia patril tombole s mnoţstvom cien. A úplne 
nakoniec, čo všetko dokáţu deti urobiť, hovorí skutočnosť, ţe 
deti za upratanie priestoru pred horárňou dostali zlatý čo-
koládový dukát. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 20.06.2005  
Pomocná evidencia 346/2/05 
 
Dňa 18. mája 2005 sa stretli milovníci výtvarného umenia 

v Barborinom paláci Trenčianskeho hradu, aby sa zúčastnili na 
vernisáţi autorskej výstavy Jána Černého. 
Autorovo dielo priblíţil vo svojom príhovore 
komisár výstavy PhDr. Vlastimil Hábl. 
V jeho umeleckej tvorbe  sa spájajú hodnoty 
moderny s výdobytkami maliarskeho ume-
nia. K jeho obľúbeným maliarskym témam 
patrí postava ţeny, anjela a náboţenských 

ikon. Najviac sa objavuje v jeho tvorbe anjel, ktorý nie je pre 
neho len náboţenský ideál, ale aj nositeľ kultúry, šľachetnosti 
a vznešenosti. Ján Černý je nielen maliarom, grafikom, sochá-

pokus o hru na xylofón 

Ján Černý 
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rom, reštaurátorom, ale aj 
spolupracovníkom reţisé-
rov J. Jakubiska a J. Ja-
rábka ako výtvarník. Jeho 
rukopis nájdeme vo filmoch 
„Nejasná správa o konci 
sveta“, „Sedím na konári 
a je mi dobre“, „Ţaby a iné 
ryby“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 11.07.2005  
Pomocná evidencia 366/2/05 
 
Dňa 23. júna 2005 kino Hviezda v Trenčíne bolo miestom 

vyhodnotenia medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov 
základných škôl v Trenčíne „Čítajme všetci – čítanie je 
super“, ktorá prebiehala v školskom roku 2004/2005 za účasti 
spisovateľky PhDr. Danuši Dragulovej – Fajnorovej. 

Uplynulý ročník „Čí-
tajme všetci – čítanie 
je super“ zhodnotila 
vo svojom vystúpení 
Darina Ďurkechová. 
Osobitne zaujala sku-
točnosť, ţe deti pres-
vedčili o svojom veľ-
kom záujme o litera-
túru a knihy. Do súťa-
ţe sa prihlásilo 938 

ţiakov v 42 triedach z deviatich základných škôl. Vybrať tých 
najlepších nebolo naozaj jednoduché. Preto okrem hodnotenia 
plnenia základných podmienok súťaţe, hodnotila porota aj 
účasť na kolektívnych podujatiach, celkovú spoluprácu a náv-

zľava Mgr. L. Brezová, PhDr. D.Dragulová-Fajnorová, M. Špániková 
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števu kniţnice. Dnešné stretnutie malo za úlohu predovšetkým 
poďakovať za vašu aktivitu a zároveň oceniť najlepšie ko-
lektívy. Ocenené boli tieto triedy : 
- 3. trieda Základnej školy Trenčín, Potočná ulica s učiteľ-

kou Hrickovou; 
- 4. A trieda Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica 

s učiteľkou Daňovou; 
- 4. B trieda Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica 

s učiteľkou Uhliarikovou; 
- 5. A trieda Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica 

s učiteľkou Bartalošovou; 
- 5. B trieda Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica 

s učiteľom Hrnčárom;  
- 6. A trieda Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica 

s učiteľkou Vavrušovou; 
- 5. B trieda Základnej školy Trenčín, Východná ulica 

s učiteľkou Valentovou; 
- 2. A trieda Základnej školy sv. Andreja – Svorada 

a Benedikta s učiteľkou Bliţnákovou; 
- 5. A trieda Základnej školy sv. Andreja – Svorada 

a Benedikta s učiteľkou Gelenekyovou; 
- 5. B trieda Základnej školy sv. Andreja – Svorada 

a Benedikta s učiteľkou Gelenekyovou; 
- 6. A trieda Základnej školy sv. Andreja – Svorada 

a Benedikta s učiteľkou Podkopčanovou; 
- 2. A trieda Základnej školy Kristíny Royovej v Trenčíne  

s učiteľkou Halíkovou; 
- 3. A trieda Základnej školy Kristíny Royovej v Trenčíne  

s učiteľkou Gagovou; 
- 5. A trieda Základnej školy Kristíny Royovej v Trenčíne  

s učiteľkou Zacharovou; 
- 2. A trieda Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica 

s učiteľkou Ripkovou; 
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- 4. B trieda Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica 
s učiteľkou Poláčkovou; 

Všetky ocenené triedy a ich 
učitelia prevzali sladkosti, diplom 
a knihy, ktoré im odovzdali ria-
diteľka Verejnej kniţnice M. 
Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia 
Brezová so spisovateľkou, publi-
cistkou a vydavateľkou PhDr. 
Danušou Dragulovou – Fakto-

rovou. Po odovzdaní ocenení sa k zúčastneným deťom 
prihovorila uţ spomínaná PhDr. Danuša Dragulová – Fakto-
rová, aby sa s nimi podelila o svojom vzťahu ku knihe, k čí-
taniu, k vydávaniu kníh, ale aj o svojom písaní. Celé podujatie 
sponzorovala Trenčianska nadácia a Klub darcov. Záver patril 
vystúpeniu ţiakov tanečného odboru Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 30.06.2005  
Trenčianske noviny 27.06.2005 
Pomocná evidencia 358/1/05, 354/3/05 

 

Jeden z najstarších pamätníkov v Trenčíne patrí Ľudovítovi 
Vladi-mírovi Riznerovi (1849-1913), ktorý bol odhalený dňa 
21. júla 1925. Jeho autorom bol známy sochár Jozef Pospíšil, 
ktorý bol aj autorom Štefánikovho súsošia v Trenčíne, z 
ktorého sa zachovala len hlava M. R. Štefánika. Obe sochy sa 
nachádzajú blízko seba. Pri príleţitosti 80. výročia odhalenia 
Riznerovho pamätníka sa v mestskom parku M. R. Štefánika 
uskutočnila malá spomienka pri buste tejto významnej 
osobnosti. Spomienkové podujatie pripravila Verejná kniţnica 
Michala Rešetku v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym 
samosprávnym krajom. “Ľudovít Vladimír Rizner bol evan-
jelickým učiteľom v miestnej škole a ako obyčajný dedinský 

ocenenie kolektívov detí patrilo Mgr. Lýdii Brezovej 
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učiteľ dokázal veľmi veľa. Zakladal kniţnice, hospodárske 
spolky, staral sa o hospodárske a o vedomostné pozdvihnutie 
nielen školákov, ale aj rodičov, povedala Mgr. Ľudmila 
Ströhnerová z úseku biblio-
grafie a informácií Verejnej 
kniţnice Michala Rešetku v 
Trenčíne. Okrem toho, ţe bol 
učiteľom, bol aj literárne činný, 
keď viedol a redigoval hospo-
dársky časopis Obzor, prispie-
val do mnohých vedeckých pu-
blikácií, ako napríklad Ottov 
slovník náučný. Venoval sa aj 
Bošáckej doline. Zozbieral pre 
nich mnoţstvo povier, miesto-
pisných názvov, priezvísk, a tak 
prispel k mapovaniu trenčianskej 
dialektológie a topografie. Vyt-
voril veľa vedeckých prác, a dal základ oblastiam, ktoré mali 
moţnosť sa rozvinúť aţ začiatkom 20. storočia.  

Trenčianske noviny 20.0.2005  
Pomocná evidencia 348/1/05 

 
V provizórnych výstavných priestoroch starého mlyna 

mestskej časti Trenčína v Biskupiciach sa dňa 29. júna 2005 
zišlo mnoţstvo priaznivcov výtvarného umenia. Dôvodom 
bola nielen vernisáţ výstavy Vladimíra Kudlíka, ale predo-
všetkým aj „vernisáţ “nového výstavného priestoru starého 
mlyna, ktorý má jeho majiteľ v pláne kultúrne vyuţívať. Jeho 
majiteľ, známy fotograf Miloš Ábel, ktorý sa 12 rokov súdil o 
mlyn po rodičoch, zatiaľ nemá jasnú predstavu, ako si kultúru 
v na okraji mesta predstavuje. „Rád by som, aby mlyn niečo 
priniesol. Na ekonomické účely sa zatiaľ nedá vyuţívať, ale 
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kultúry nie je nikdy dosť. Predovšetkým ho treba dať do 
poriadku a to vyţaduje finančné prostriedky,“ zhodnotil. 
Vladimír Kudlík sa vyjadril viac zanietene: „Je to atraktívny a 
jedinečný priestor. Aj napriek tomu, ţe Trenčín má veľa 
priestorov v centre mesta, kde sa dá vystavovať, toto bude 
výborné miesto na drobné podujatia - jazz, country muziku, 
výstavu fotografií, obrazov, sôch, teda čohokoľvek. Moja 
výstava je tu predovšetkým preto, aby sa o týchto priestoroch 
vedelo. Som rád, ţe tu vystavujem. Je to ideálne pre veľké 
formáty, ktoré do ostatných priestorov ťaţko dostávam,“ 
povedal. Obrazy Vladimíra Kudlíka, vytvorené predovšetkým 
z farebných škvŕn a štylizovaných postáv, sa dajú podľa jeho 
vlastných slov zaškatuľkovať v odbornej terminológii pod 
názov tašizmus a nová štýlizovaná figúra. Ako sám hodnotí, je 
to ten najprácnejší spôsob vrstvenia farieb nad sebou a ich 
postupné odkrývanie a znovuprekrývanie. „Aţ z farebných 
moţností dostanú vlastnú tendenciu vytvoriť nový objekt, 
nový tvar - tak ako v prázdnote vesmíru, kde hmota 
neexistuje, vnuknutím energie vzniká ţivot ako taký.“ Uţ 
samotný názov výstavy Tri dni a dosť prezrádzal, ţe diela 
Vladimíra Kudlíka budú vystavené len tri dni. „Dúfam, ţe sem 
po mne prídu povedať aj iní výtvarníci krátku správu - na tri 
dni ukázať, v akej etape svojho tvorivého ţivota práve 
maľujú.“ 

Trenčianske noviny 04.07.2005  
Pomocná evidencia 364/2/05 

 
Maliar Josef Jelínek, ktorému nik 

nepovedal inak ako Pepo, by sa toh-
to roku doţil okrúhlej sedemde-
siatky. Osud to však zariadil inak a v 
decembri tomu budú dva roky, čo 
vymenil pozemské bytie za nebeskú 



 547 

pohodu. Pri príleţitosti jeho nedoţitého jubilea pripravilo 
Trenčianske osvetové stredisko výstavu pod názvom “Maliar 
s perníkovým srdcom”. Rodák z Pardubíc sa v Trenčíne 
natrvalo usadil v ro-
ku 1953. Vyštudoval 
Grafickú školu Vo-
jenského zemepisné-
ho ústavu v Prahe. 
Pracoval ako propa-
gačný výtvarník v 
Keramprojekte v 
Trenčíne, mestskom i 
okresnom osvetovom 
stredisku v Trenčíne. 
Od roku 1978 bol 
slobodným umelcom. Neskôr sa vrátil k propagačnému 
výtvarníctvu a pracoval aj ako dekoratívny maliar trenčianskej 
keramiky. Zomrel 7. decembra 2003 v Trenčianskych Te-
pliciach. Na vernisáţi výstavy dňa 30. júna 2005 sa zišli snáď 
všetci, ktorým sa ţivoty v nejakom momente stretli s Pepo-
vým. Všetkým srdečne privítala manţelka Dana Jelínková. 
Veľká časť vystavovaných diel pochádza z domácej zbierky – 

„z gauča“, sedem 
obrazov zapoţičalo 
mesto Nemšová a 
viaceré boli zo sú-
kromných zbierok. Na 
otvorení výstavy sa 
skloňovalo Pepovo 
meno vo všetkých pá-
doch. A najviac sa 
spomínalo. Čo sa vy-
baví v mysliach jeho 

O svojom vzťahu k Pepovi vyjadrili jeho priatelia zľava – PhDr. Marián Pauer 
a Dušan Jacko 
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blízkych priateľov keď si spomenú na Pepu ? Na túto otázku 
odpovedal jeho priateľ Dušan Jacko : „S Pepom Jelínkom 
som sa poznal nie dlhé roky, ale desaťročia. Pepo mal rád tie 
isté veci, ktoré som mal rád aj ja. Pesničky od Jeţka, Šlitra a 
Suchého, juhočeské pesničky, hašlerky... Mal rád jeho suchý 
anglický humor. Pepo bol zo starej školy. Profesionálna poc-
tivosť, galantnosť k ţenám, dochvíľnosť – tieto veci som si na 
ňom cenil.“ Maliar Vladimír Urbánek : „Pred viac ako 40 rok-
mi sme sa v Trenčíne zišli sme sa taká partia ľudí – bláznov 
do maľovania. Našli sme zázemie v Mestskom osvetovom 
stredisku v Trenčíne. Pepo bol vedúca duša nášho zoskupenia 
a stal sa pre nás autoritou. Bol podobný van Goghovi v tej 
bláznivej radosti z maľovania, no vôbec nebol taká tragická 
postava. Naopak, bol to strašne veselý človek. Nepamätám si, 
ţe by nebol niekedy usmiaty. Obľuboval modrú farbu a červe-
né víno. Kaţdý, kto robí v nejakom kumšte, nerád priznáva, ţe 
je niekto lepší, ale Pepa bol z nás najlepší. Keby Rolland 
napísal ešte raz román 
„Dobrý človek ešte ţi-
je, tak to môţe písať 
rovno podľa neho.“ 
PhDr. Marián Pauer, 
kurátor výstavy pove-
dal o ňom toto : „Pepo 
Jelínek maľoval tak, 
ako ţil. Bol úprimný, 
bezprostredný, nekon-
fliktný typ. Tak na 
plátne, ako aj v ţivote. Raz prišiel za mnou a hovorí mi : 
„Poţičaj mi dvacku, videl som jedného človeka na trhu, pre-
dáva tam kvetiny, musím ho namaľovať.“ Poţičal som mu ju, 
ale s podmienkou, ţe chcem ten obraz vidieť. A predstavte si, 
ten obraz tu visí a je skutočne veľmi dobre urobený. Mal 

Trenčiansky hrad očami Pepa Jelínka 

Stvárnenie manţelky Dany a autoportrét Pepa 
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veľmi rád Vincenta van Gogha a je to z obrazov cítiť. Nielen 
príbuzným výberom farieb ale i ostrým, ťahom štetca alebo 
ceruzou. Pepo bol nezameniteľná postava. Tvoril najmä v 
sedemdesiatych rokov, ktoré povaţujem za zlatú éru nielen 
amatérskej, ale i profesionálnej palety.“  

Trenčianske noviny 04.07.2005 
Pomocná evidencia 363/1/05 
 
Zastupovať záujmy stredoškolákov Trenčianskeho kraja 

bude odteraz úlohou Krajskej študentskej rady stredných 
škôl. Dňa 28. júna 2005 ju v Trenčíne zaloţili delegáti 26 
stredných škôl. Nadviazali tým na vznik Celoslovenskej 
Študentskej rady stredných škôl zo začiatku júna. Študenti si v 
Trenčíne zvolili i svoje vedenie. Jeho predsedníčkou rady sa 
stala Ľubica Rozborová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v 
Trenčíne, známa ako hlavná aktivista nedávnych študentských 
protestných zhromaţdení, podpredsedom Michal Rosík z 
Gymnázia v Povaţskej Bystrici a náhradníčkou Stanislava 
Hrbáčková zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila 
Belluša v Trenčíne. Rozborová s Rosíkom budú kraj 
zastupovať v celoslovenskej rade predsedov, ktorá by mala 
začať fungovať uţ po prázdninách. „Máme prisľúbené 
ministrom školstva, ţe bude brať naše občianske zdruţenie 
ako svoj poradný orgán,“ informovala nová predsedkyňa. 
Študenti sa podľa nej budú môcť so svojimi problémami na 
nich obracať a ak sa to „nebude dať riešiť na krajskej úrovni, 
bude sa to riešiť na úrovni Slovenska“. 

Trenčianske noviny 04.07.2005 
Pomocná evidencia 363/2/05 
 
Víkend 2. - 3. júla 2005 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín 

patril predovšetkým mládeţi venujúcej sa tancu. KcA o. z. za 
spolupráce Tanečnej skupiny South Side zorganizovalo 
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v amfiteátri strediska dvojdňový Trenctown kemp – súťaţ 
v break dance „bitkách“. Súťaţe sa zúčastnili breakové 
skupiny z Bratislavy, Trnavy, Dubnice nad Váhom, Bánoviec 
a ďalších miest Slovenska. Medzi jednotlivými „bitkami“ 
program obohatili skupiny Korzo, Dţamal a Goonies. Za 
podpory divákov si prvé miesto v „bitkách 3 na 3“ vytan-
covala Tanečná skupina Provokaters z Bánoviec nad Bebra-
vou pred Tanečnou skupinou Quatro z Trnavy. Tretie miesto 
obsadili tanečné skupiny Exclusive z Trenčína, Bánovce nad 
Bebravou a Vrbového. V „bitkách 1 na 1“ bolo umiestnenie 
nasledovné zvíťazil Killer z Vrbového pred Marom z Tren-
čína. Cenu za najlepšiu schow získala Tanečná skupina 
Quatro. 

Vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín bolo v dňoch 16. a 17. júla 2005 hostiteľom 

najprestíţnejšieho slovenského podujatia – 9. ročníka 
hudobného open air festivalu Pohoda 2005. Na ôsmich scé-
nach počas dvoch dní vystúpilo 111 hudobných skupín a Disc-
Jokejov z osemnástich krajín sveta. Headlinermi festivalu boli 
veľké mená svetového šoubiznisu - britskí Prodigy a americká 
skupina Garbage. Aj tento rok mala najpočetnejšie zastúpenie 
slovenská hudobná scéna. Festival v piatok o 14. hodine otvo-
rila Hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky a v nedeľu 
ráno ju ukončil Marián Varga, ktorý pre túto príleţitosť 
zloţil špeciálnu skladbu. Festival Pohoda 2005 mal mimo-
riadnu príchuť pre všetkých mladých muţov, pretoţe v pod-
večer prvého festivalového dňa pred avizovaným vystúpením 
britskej formácie “Asian Dub Foundation”  vystúpil minister 
obrany Slovenskej republiky Ing. Juraj Liška, ktorý oznámil, 
ţe od 1. augusta 2005 uţ nebudú mladí muţi rukovať na 
povinnú vojenskú sluţbu a zastavuje povinné odvody brancov. 
Za toto svoje vyhlásenie zoţal veľký aplauz. V premiére sa 
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publiku predstavili napríklad Jana Kirschner, Miroslav Ţbirka, 
Jaromír Nohavica, či Zuzana Mojţišová. Farby Trenčína bude 
na festivale zastupoval Trenčiansky komorný orchester. 
Okrem popovej, tanečnej a rockovej scény, ktoré dominovali 
aj iným letným festivalom, venovala Pohoda veľa miesta 

menšinovým ţán-
rom. Na svoje si 
tak prišli priaz-
nivci alternatívy, 
world music, fol-
klóru, folku, či 
dokonca váţnej 
hudby. Niektorí 
z interpretov sa 
predstavili netra-
dične. Jana Kir-

schnerová vystúpila iba s perkusionistom a gitaristom, spevák 
skupiny Lucie David Koller do Trenčína prišiel so sólovým 
projektom Kollerband, skupina Chiki liki tu sa spojila s 
Tanečným orchestrom Prešov. Organizátor festivalu Michal 
Kaščák spieval so skupinou Para a dirigoval Trenčiansky 
komorný or-
chester 
v predstavení 
divadla Guna-
Gu. Návštev-
níci absolvo-
vali opäť 
mnoţstvo 
sprievodných 
podujatí z 
oblasti divadla, literatúry a filmu, diskusie na najrôznejšie 
témy so známymi osobnosťami, či tvorivé workshopy. No-

Vystúpenia na hlavnej scéne mali veľa poslucháčov 
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vinkou festivalu bol Detský park, kde rodičia bezplatne 
„odloţili“ svoje deti, ktoré sa pod dohľadom profesionálov v 
parku zapájali do divadelných a výtvarných dielní, súťaţili na 
trampolíne, lezeckej stene, či nafukovacom hrade, alebo si 
budú skúsili hru na rôzne hudobné nástroje. Tí starší zas mali 
moţnosť si vyskúšať bungee – jumping, bungee tram-polínu, 
vodný futbal, nafukovacie sumo, stolný futbal, či paintball. 

Namiesto jedného 
stanového mesteča 
vyrastli tento rok 
na letisku dve na 
ploche 60.000 m2. 
V kaţdom mes-
tečku boli k dis-
pozícii aţ dve ús-
chovne batoţín. 
Parkovisko bolo 
síce iba jedno na 

ploche úctyhodných 108.000 m2. Sprchy boli tieţ aţ na dvoch 
miestach, keď k minulý rok vykopanej prvej studni pribudla 
tento rok druhá s výkonnejším čerpadlom. Keďţe voda pod le-
tiskom je iba úţitková, po areáli bolo rozmiestnených 15 cis-
terien s pitnou vodou. 
Ako prvé na letisko 
priviezli chemické zá-
chody, ktorých bolo 
teraz aţ o sto viac – 
250. Novinkou boli 
splachovacie záchody 
a z minulého roka sa 
zachovali plentami od-
delené a farebne roz-
líšené „cik zóny“. O 

Kofola expres zabezpečil presun na festivale 

Na festivale malo svoje miesto aj Informačné stredisko Mesta Trenčín 
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poriadok pod nohami sa počas festivalu staral nielen 60- 
členný štáb s piatimi čistiacimi autami, ale aj samotní náv-
števníci, ktorí pri príchode do stanového mestečka dostávali 
igelitové vrecia na odpadky. Novinkou je osvetlenie areálu – 
bezpečnostné svetlá na plotoch, ale aj vo vnútri. Pre bez-
pečnosť organizátori zabezpečili v areáli tri sanitky a 33 zdra-
votníkov. Iba kvôli festivalu bola otvorená v trenčianskej 

nemocnici záchytka a 
posilnili sluţby aj na 
ďalších oddeleniach. 
Organizátori si dali ten-
to rok záleţať na sprie-
vodných podujatiach. 
Takými boli uţ spo-
mínané divadelné pred-
stavenia divadla Teatro 
Tatro, GuNaGu, či slo-
venského Mimo diva-

dla. No tieţ sa tešili záujmu aj besedy “Pod lampou” na 
aktuálne témy, literárne hovory so spisovateľmi, diskusie s 
Ligou za duševné zdravie. Nad bezpečnosťou divákov na 
letisku bdelo 150 členov stráţnej sluţby. Polícia v súčinnosti 
s vojenskou, ţelezničnou a mestskou  políciou venovala zvý-
šenú pozornosť priebehu celého podujatia. Počas bezpeč-
nostných opatrení nedošlo zo strany návštevníkov festivalu 
k hrubému narušeniu verejného poriadku. Nebol ani zazname-
naný ţiadny trestný čin násilnej povahy. V priebehu celej 
bezpečnostnej akcie policajti skontrolovali cca 200 osôb. 
Policajti skontrolovali tieţ cca 400 motorových vozidiel. 
Kontrolovali všetky motorové vozidlá, ktoré odchádzali 
z areálu festivalu. Trenčianski policajti zistili v súvislosti 
s festivalom Pohoda 2005 nasledovné trestné činy : 
- jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia; 

interiér informačného strediska 
predaj mestských suvenírov  
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- šesť trestných činov nedovolenej výroby a drţby omamnej 
látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodo-
vania s nimi; 

- jeden trestný čin podpory a propagácie hnutí smerujúcich 
k potláčeniu práv a slobôd občanov; 

- jeden trestný čin krádeţe vlámaním do osobného 
motorového vozidla, ktoré bolo zaparkované v areáli 
festivalu. 

Dopravní policajti uloţili v doprave 82 pokút. Poriadková 
polícia ulo-
ţila v 8 prí-
padoch poku-
ty v súvislosti 
s rušením ve-
rejného po-
riadku. Na 

hudobnom 
festivale sa 

zúčastnilo 
denne cca 25-

tisíc návštevníkov. Počas konania hu-
dobného festivalu bol dňa 15. júla 
2005 obvinený z trestného činu pod-
pory a propagácie hnutí smerujúcich 
k potlačeniu práv a slobôd občanov 
18-ročný Ladislav z Čadce. Ladislav 
čakal na nástupišti mestskej hromad-
nej dopravy v Trenčíne, pričom mal 
na sebe oblečené tričko s obrázkom 
hlavy s prilbou, na ktorej bol vyobra-
zený tzv. hákový kríţ, čo je v rozpore 
s príslušným ustanovením § 261 
Trestného zákona. Polícia stíha 

prvá fáza skoku bungee-jumbing 
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obvineného Ladislava na slobode. Policajný vyšetrovateľ 
začal v šiestich prípadoch trestné stíhanie vo veci trestných 
činov nedovolenej výroby a drţby omamnej látky, psycho-
tropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi. V 
dvoch z nich, policajti zaistili podozrivé látky pri prechádza-   
ní hraničného priechodu Drietoma, okres Trenčín. Látky 
rastlinného pôvodu mali osoby v menších mnoţstvách ukryté 
na rôznych miestach v aute. V ďalších štyroch prípadoch 
policajti zaistili podozrivé látky u konkrétnych osôb v meste 
Trenčíne. U dvoch osôb pri vchode do areálu festivalu a u 
ďalších dvoch osôb pri jednom hypermarkete v Trenčíne. 
Zaistené látky polícia zaslala na expertízne skúmanie. Na 
základe výsledkov znaleckého skúmania, vyšetrovateľ vznesie 
obvinenie konkrétnym osobám. Z policajných zloţiek 
participovali na bezpečnostných opatreniach festivalu najmä 
poriadková a dopravná polícia. Ďalej oddelenie skráteného 
vyšetrovania Úradu justičnej a kriminálnej polície v Trenčíne. 
Keďţe nedošlo k hrubému narušeniu verejného poriadku, 
nebolo potrebné nasadiť policajtov pohotovostného 
policajného útvaru („kukláči“). 

Trenčianske noviny 18.07.2005  
Pomocná evidencia 380/1,2/05, 382/1/05 
 

V treťom týţdni mesiaca júna 2005 boli vymenené infor-
mačné tabule na piatich miestach v meste Trenčín. V novom 

šate podľa návrhu Ing. arch. 
Júliusa Brúnu turisti na nich 
nájdu pre lepšiu orientáciu 
kreslenú mapu centra mesta 
Trenčín. Výtvarné riešenie 
spracovala firma Mapa 
Slovakia. Tieto výmeny 
podmienili návštevy turis-
tov, ktorí v letných mesia-

orientačné tabule centra  mesta Trenčín 
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coch prichádzajú do Trenčína, aby spoznali krásy nášho 
mesta. Okrem turistických tabúľ slúţia pre lepšie zorien-
tovanie sa aj tzv. city lighty 
v širšom centre mesta, v kto-
rých je mapa Trenčína so 
zoznamom ulíc, spolu s histó-
riou v slovenskom, nemec-
kom a anglickom jazyku, do-
plnenú fotografiami. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 28.07.2005 
Pomocná evidencia 383/1/05 
 
Pre svojich priateľov a priaznivcov výtvarného umenia 

pripravil v spolupráci s Mestom Trenčín a Trenčianskym 
osvetovým strediskom prvú samostatnú výstavu trenčiansky 
neprofesionálny výtvarník Ing. Ján Tatík pod názvom         
“Z polí, lesov, lúk a strání”, ktorú otvorili 26. júla 2005 vo 
výstavných priestoroch mesta Trenčín na Mierovom námestí 
č.16. Ing. Ján Tatík maľuje uţ od svojich troch rokov. Sám o 
svojej záľube hovorí, ţe maľoval najskôr ceruzkou, skúšal 
som portréty na strednej škole, no najviac mu učarovala 
príroda. K maľovaniu má úprimný vzťah, veď ako lesník 
milujem les. To, čo zachytím očami, dávam na plátno. Na 
výstave sa prezentoval s prierezom svojej tvorby. Vystavoval 
spolu 40 obrazov, veľkých aj malých. Niektoré boli ešte aj zo 
štúdií. Na obrazoch prevládala olejomaľba. Sám hovorí, ţe má 
rád kontrast a maľuje naostro tak, ţe beriem farby priamo z 
tuby. Rodák z Jablonca nad Nisou prišiel do Trenčína v roku 
1973. Vyštudoval lesnícku učňovku v Trenčianskom Jastrabí. 
Po skončení Vysokej školy lesníckej a drevárskej sa zamestnal 
Novom Meste nad Váhom v Lesnom závode. V roku 1979 
zaloţil Správu chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v 
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Nemšovej – Kľúčovom a stal sa jej prvým riaditeľom. V jeho 
tvorbe aj práve pre jeho profesnú orientáciu prevládajú témy 
prírody a krajiny. Je dlhoročným spolupracovníkom Klubu 
výtvarníkov časopisu „Poľovníctvo a rybárstvo” a  publikoval 
v časopise “Slovenská ochrana prírody”. Na svojich obrazoch 
zachytáva všetko, čo je spojené s prírodou, krajinou, 
obyvateľov lesa, premeny prírody. Rád zobrazuje aj tatranskú 
a podtatranskú scenériu. 

Trenčianske noviny 01.08.2005 
Pomocná evidencia 392/1/05 
 
Dňa 28. júla 2005 vestibul Kultúrneho 

a metodického centra Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky v Trenčíne bol miestom 
vernisáţe medzinárodnej putovnej výstavy 
„Na večnú slávu synom Francúzska“ . A tak 
po Lietavskej Lúčke v roku 2002, hrade 
Strečno v roku 2004 a Ostrave - Porube 
v roku 2005 prišiel na rad Trenčín. Po 
ukončení výstavy v Trenčíne príde na rad Sklabiňa pri Martine 
a na budúci rok výstavy zavíta do Bretónska vo Francúzsku. 
V  úvode výstavy si účastníci vypočuli z úst Demiana Ponsa 

pamätné slová výz-
vy generála Char-
lesa de Gaula fran-
cúzskym odbojá-
rom, ktoré neskôr 
tlmočil moderátor 
podujatia Ivo Veli-
ký. Touto výstavou 
pripomenuli si or-
ganizátori výstavy 
60. výročie ukon-

moderátor Ivo Veliký 
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čenia druhej svetovej vojny, 61. výročie Slovenského 
národného povstania a heroizmus francúzskych partizánov 
v ňom. Zámer uskutočniť výstavu v takomto rozsahu a obsahu 
vyšla z iniciatívy predsedu Klubu priateľov Francúzska v 
Ţiline akademického sochára Štefana Pelikána zo Ţiliny. 
Výstava ako celok dokumentuje účasť Francúzov v Sloven-
skom národnom povstaní a pri oslobodzovaní Slovenska 
v druhej svetovej vojne s osobitným zreteľom na mesto 
Trenčín a okolie a je rozdelená do troch tématických častí. 
V prvej časti sa prezentoval Štefan Pelikán portrétmi 
francúzskych partizánov, ktorých osobne poznal. V druhej 
časti bola zdokumentovaná účasť francúzskych partizánov 
v Slovenskom národnom povstaní a tretia časť priblíţila 
poštové známky venované druhej svetovej vojne a Sloven-
skému národnému povstaniu zo zbierok vojenských filate-
listov zostavené Jozefom Koreným. Moderátor Ivo Veliký 
priblíţil odbojovú činnosť Francúzov. Ich centrom sa stala 
Dubnica nad Váhom, kde vo zbrojnom závode na výrobu 
munície a leteckých motorov boli totálne nasadení spolu 
s Čechmi a Belgičanmi. Po pracovnej dobe sa však voľne 
pohybovali po blízkom 
okolí, do Dubnice, Tren-
čína, ba dokonca aj do 
Bošáce. Bolo to pre nich 
zaujímavé, ţe sa našli ro-
diny, ktorých členovia 
boli v časoch hospodár-
skej krízy na prácach vo 
Francúzsku a mohli sa s 
nimi porozprávať vo 
svojej rodnej reči. Nadvä-
zovali sa priateľstvá a pri neformálnych hovoroch zisťovali 
názory na Slovenský štát, na jeho okupáciu Nemeckom 

zľava – Ing. Anton Boc, pplk. Jean-Christophe Gaulard 
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a podobne. S veľkou radosťou privítali 25. august 1944, kedy 
Nemecko podpísalo v Paríţi svoju kapituláciu. Táto sku-
točnosť však neubrala na revolučnosti Francúzov, ktorí pra-
covali na Slovensku, aby ďaleko od svojej domoviny so 
zbraňou v ruke bránili slobodu národa, ktorý im poskytol 
druhý domov. Vstupovali odhodlane do rodiacich sa partizán-
skych skupín v slovenských horách. Ich hrdinstvo v boji pri 

Strečne bolo príkladné, ale 
56 z nich však ho zaplatili 
svojím ţivotom. Mohyla na 
vršku Zvonica pod hradom 
Strečno je nemým svedkom 
ťaţkých bojov synov fran-
cúzskeho národa proti 
Nemcom. Na Slovensku sú 
však i ďalšie pamätné 
miesta, kde poloţili svoje 

ţivoty francúzski partizáni, medzi nimi i trenčianska Brezina, 
ktorá vydala po exhumácii 69 obetí fašistického besnenia 
jedného francúzskeho občana Pierre Lorena. Po zhodnotení 
účasti Francúzov pri národnooslobodzovacom boji Českoslo-
venska so svojimi krátkymi vystúpeniami doplnili plukovník 
v zálohe Ing. Miroslav Andráš, akademický sochár Štefan 
Pelikán a Jozef Korený. Záver vernisáţe výstavy patril 
prehliadke vystavených exponátov. 

Trenčianske noviny 01.08.2005 
Pomocná evidencia 388/1/05, 389/1/05, 393/1/05 
 
Výstavu diel svetoznámeho fotografa hudobníkov Steva 

Gullicka otvorili dňa 2. augusta 2005 v Katovom dome 
v Trenčíne. Vystavených bolo 64 fotografií s hudobnými 
hviezdami ako The Prodigy, Nick Cave alebo dnes uţ 
kultová Nirvana. Výstava trvala do 16. augusta 2005. Gullick 

zľava - pplk. Jean-Christopre Gaulard, pplk. v zál. Ing. Miroslav Andráš 
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sa preslávil ako dvorný fotograf The Prodigy. Slovákom sa 
predstavil na trenčianskom festivale Pohoda a to aţ dvakrát - 
výstavou fotografií hudobných hviezd a vystúpením jeho 
skupiny ... bender. Fotografovanie neberiem ako prácu, je to 
stále moje hobby. Vţdy som sa usiloval fotografovať hudob-
níkov, ktorých mám rád, hovorí človek, ktorý objektívom 
sledoval kariéru Nicka Cavea, U2, Radiohead, Jeffa Buc-
kleyho, Becka alebo Neila Younga. Gullick začal s foto-
grafovaním hudobníkov koncom osemdesiatych rokov mi-
nulého storočia pre rôzne londýnske undergroundové časo-
pisy. Za krátky čas sa vyšplhal medzi prominentných foto-
grafov a na snímkach zachytil všetko podstatné, čo sa odo-
hralo na scéne súčasnej rockovej hudby. 

www/novycas.Sk 04.08.2005 
Pomocná evidencia 399/1/05 
 
V priestoroch Trenčianskeho múzea sa dňa 5. augusta 2005 

uskutočnila vernisáţ autorskej výstavy Anny Jankovskej  pod 
názvom “V zajatí krásy”, v ktorej predstavila svoje obrázky 
naivného umenia. Keďţe tvorba Anny Jankovskej je úzko 
spätá s dedinským prostredím a ľudovou piesňou, piatková 
vernisáţ bola spestrená aj fujarou Štefana Sadovského 
oblečeného v ľudovom kroji. Anna Jankovská pracuje techni-
kou kvašu a tempery. Typické pre jej tvorbu sú čisté línie a 
ťahy. Tie akoby odráţali aj čistotu detstva a mladosti, ktoré sú 
ústredným motívom jej obrázkov. Napriek tomu, ţe so svojou 
aktívnou tvorbou začala aţ v dôchodkovom veku, stále ju 
inšpirujú spomienky. „Tento spôsob tvorby vyviera z mojej 
povahy a nálady. Ak mám zlú náladu, nenakreslím ani čiarku. 
Maľujem síce prírodu, ale vo väčšine obrazov maľujem práve 
aj svoje detstvo, ktoré bolo nádherné. Vţdy tam zakom-
ponujem nejakú tú spomienku,“ hovorí autorka, ktorá v det-
stve trávila prázdniny často na samote, súčasťou ktorej boli 
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kvety a poľnohospodárske zvieratá. Vo svojom rozhovore 
pokračovala, ţe „keď bola malinká chodievala s babkou po 
lúkach, tráva siahala aţ po pás. Svet som videla len zo spodu a 
zdalo sa mi všetko úţasne nádherné, veliké a farebné. A to 
všetko z mojich obrazov vyviera.“ Kurátor výstavy PhDr. 
Milan Chlebana na adresu autorky povedal „obrazy Anny 
Jankovskej charakterizuje osobitá poetika a skutočnosť, ţe 
vidieť na nich, ţe sú tvorené srdcom.“  

Trenčianske noviny 08.08.2005  
Pomocná evidencia 402/2/05 
 
V piatok 5. augusta sa uskutočnila vernisáţ autorskej 

výstavy krajinára Igora Vaculčiaka. Maliar veľkých plátien 
sa venuje výlučne 
olejomaľbe. Do 
Trenčína sa 
presťahoval zo 

stredného 
Slovenska, kde mu 
učarovala kra-jina 
Nízkych Tatier. 
Toto prostredie 
bolo jeho 

prevaţným 
prameňom inšpirácie na dlhé roky. Obrazy s prírodnými 
motívmi sa výrazovo blíţia k fotografiám a sú maľované 
technikou priameho maľovania, nie vo fázach. „Mojím 
zámerom je maľovať všetko tak, ako to je,“ povedal Igor 
Vaculčiak. Ďalej pokračoval „snaţím sa vystihnúť náladu, 
zachytiť svetlo a teplo. To je pre mňa hranica umenia. Mojou 
prioritou je dosiahnuť určitú technickú úroveň a potom byť 
slobodnejší k námetom. V skutočnosti by som chcel maľovať 
ľudí. Krajina je síce tieţ krásny námet, ale ľudská tvár, ľudský 

Pohľad umelca na Trenčiansky hrad zpoza pravej stranyVáhu 
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prejav a činnosť ako taká je okúzľujúca. Vyjadriť na plátne 
pocity alebo dušu človeka ma fascinuje.“ Kurátorom výstavy 
bol amatérsky výtvarník MUDr. Július Činčár. „Pre kaţdého 

maliara je najlepšou 
odmenou, ak sa 
ľuďom jeho obraz 
páči. Aţ tak, ţe keď 
sa naň pozrú, chcú si 
ho kúpiť a zavesiť 
doma. To je naj-
lepšia satisfakcia 

výtvar-ného 
umenia,“ uzatvára 
vystavujúci autor. 
Pre-dajná výstava 

Igora Vaculčiaka bola jeho druhou samostatnou výstavou v 
Trenčíne, kde od roku 1998 ţije a tvorí. 

Trenčianske noviny 08.08.2005  
Pomocná evidencia 402/3/05 
 
Dňa 12. augusta 2005 výstavná sieň na Mierovom námestí 

č. 16 v Trenčíne bola miestom vernisáţe výstavy pod názvom 
„Slané deti“, ktorá 
bola venovaná váţne-
mu genetickému ocho-
reniu cystickej fibróze. 
Uţ pred vstupom do 
budovy výstavnej sie-
ne na seba pútala svo-

jou pozornosťou maketa postavy vyt-
vorenej z krabičiek liekov, ktoré choré 
dieťa spotrebuje v priebehu jedného 
roka. Vernisáţ moderoval známy te-

Zasneţený Kriváň  

Rasťo Ţitný 

pútač postavy zhotovenej z liekov 
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levízny hlásateľ Televízie Markíza Rasťo Ţitný. Po privítaní 
hostí konštatoval, ţe táto výstava je putovnou a je poslednou 
v poradí po Bratislave, Šamoríne, Komárne a Povaţskej Bys-
trici. Ochorenie cystickej fibrózy a o poslaní výstavy priblíţila 
vo svojom vystúpení predsedníčka Klubu cystickej fibrózy na 
Slovensku MUDr.  Katarína Štěpánková. Cystická fibróza je 
závaţné genetické ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kva-
litu ţivota a predčasne ho skracuje. Ocho-
renie nie je nákazlivé, ale dedičné, s ktorým 
sa človek narodí. Príznakom ochorenia je 
veľmi slaný pot, problém s dýchaním, 
trvalý kašeľ, chronické infekcie dýchacieho 
systému, časté zápaly pľúc a priedušiek, 
zápaly prínosových dutín, nízka telesná 
hmotnosť, ochorenie pečene, cukrovka 
muţská neplodnosť a ďalšie príznaky. Tieto 

vonkajšie prejavy pacienta spôsobujú 
ţľazy s vonkajším vylučovaním, keď 
tvoria abnormálny hustý patologický hlen, 
ktorý sa usadzuje na slizniciach a upcháva 
ţivotne dôleţité orgány ako sú pľúca 
a tráviaci trakt, postihujú pankreas, 
pohlavné orgány, pečeň a postupne 
zasahujú všetky orgány, okrem intelektu. 
Vďaka vedeckému výskumu je veľkými 

kvantami liekov, diétou, telesným cvičením a pravidelnou 
lekárskou kontrolou viesť uspokojivý ţivot. Práve prostred-
níctvom vystavených detských malieb, kresieb, grafík a kera-
mických diel chceme podporiť v chorých deťoch ich talent, 
aby tak zabudli na svoje váţne ochorenie a zároveň zoznámiť 
verejnosť týmto váţnym ochorením. Kluby cystickej fibrózy 
zaloţili rodičia chorých detí a v súčasnom období vyvíjajú 
činnosť tri hlavné rehabilitačné centrá v Bratislave, Košiciach 

MUDr. Katarína Štěpánková 
 

primátor Ing. Branislav Celler 
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a v Banskej Bystrici. Snahou Klubu cystickej fibrózy je nad-
väzovať uţší kontakt lekárov s rodičmi a deťmi a prispievať 
tak k väčšej informovanosti o liečení cystickej fibrózy a pou-

ţívaných liekoch v ocho-
rení. V závere svojho vys-
túpenia MUDr. Katarína 
Štěpánková poďakovala 
Mestu Trenčín, ţe umoţ-
nilo prostredníctvom výs-
tavy zoznámiť občanov 
mesta s ochorením cystic-
kej fibrózy. V krátkom kul-
túrnom programe vystúpili 

členky tanečnej skupiny 
„Goonies“ z Trenčína, 
speváčka Zuzana Kuz-
mová s doprovodom v 
hre na gitare Jany 
Kalíkovej, recitátorka 
Lúcia Ďurišová a so 
spevom deti zo Základ-
nej školy v Opatovej. 
Záver patril poďakova-
niu predsedníčke Klubu cystickej fibrózy MUDr. Kataríne 
Štěpánkovej primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom 
Cellerom. Návštevníci sa potom venovali prehliadke výt-
varných prác detí. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 410/1/05, 411/1/05  
 
V rámci Trenčianskeho kultúrneho leta koncertoval 

v Trenčíne dňa 15. augusta 2005 Sláčikový orchester mláde-
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ţe z Fribourgu – Švajčiar-
sko. Tento sláčikový or-
chester mladých hudobní-
kov bol zaloţený v roku 
1971 a zdruţuje pribliţne 
20 hudobníkov vo veku 12 
aţ 20 rokov. Poriada okolo  
15 koncertov ročne nielen 
doma, ale i v zahraničí. Za 
obdobie 34 rokov v or-

chestri hralo viac neţ 300 hudobníkov, z ktorých 30 sa venuje 
hudbe profesionálne. Orchester získal viacero ocenení, 
z ktorých najvýznamnejšie sú prvá cena na súťaţi „Medzi-
národné stretnutie mladých orchestrov“ v Paríţi v roku 1978 a 
„Cenu kultúry“ udelenú vo Fribourgu v ro-
ku 1990. Na koncerte v Trenčíne sa pred-
stavili dielami J. S. Bacha, O. Respighiho, 
W. A. Mozarta, M. Wiblého a E. H. Grie-
ga. Vďačné obecenstvo svojím potleskom 
ocenilo tak výkon orchestra ako aj výkony 
oboch dirigentov Théophanis Kapsopou-
losa a Daniela Cordoneho. 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 405/1/05  
 
Skupina amatérskej fotografie s názvom Androméra 

vystavovala v Minigálerii za oknami domu armády. Táto 
skupina vznikla v roku 2000 v Brumove – Bylnici. To je 
mestečko v najvýchodnejšej oblasti Zlínskeho kraja na 
moravsko-slovenskom pomedzí. Členovia Andromédy, vysta-
vujúci na rôznych miestach a získavajúci mnohé ocenenia, 
udrţiavajú priateľské vzťahy aj s trenčianskou fotoskupinou 

orchester v plnom nasadení 

Théophanis Kapsopoulos 
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Méta, a preto aj táto výstava. Spája ich nielen záujem o 
fotografiu, ale aj snaha o zachytenie svetla, okamihu, gesta.  

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 415/2/05 
 
Svet populárnej hudby Katov dom v Trenčíne počas let-

ných mesiacoch neopustil. Po ukončení výstavy britského 
hudobníka a fotografa Steva Gullicka otvorili dňa 19. augusta 
2005 v týchto priestoroch medzinárodnú výstavu „Rock–Pop-
Jazz...vo fotografii“. Tento uţ druhý ročník priniesol výber z 

tvorby 34 amatérskych i profesionál-
nych slovenských i zahraničných fo-
tografov, čo znamená takmer 100 % 
nárast vystavujúcich. Návštevníci si 
mohli pozrieť portréty najvýznamnej-
ších osobností svetového i domáceho 
rocku a jazzu. Vo svojom príhovore 
riaditeľka Trenčianskeho múzea Ka-
tarína Babičová uviedla, ţe vo výs-
tavnej kolekcii je zastúpená tvorba 
významných fotografických osobnos-
tí, menovite amerického výtvarného 
fotografa Jamesa McKenna a legen-

dárneho britského fotoreportéra Iana Dicksona, známeho zo 
spolupráce s renomovanými 
hudobnými periodikami ako 
napríklad New Musical Ex-
press, Q, Rolling Stone, Disc 
či Record Mirror. Z foto-
grafickej dielne posledne 
menovaného pochádza aj 
vystavená fotografia Boba 
Marlena. Po skončení výsta-

Ian Dickson :  spevák Bob Marlen 

zľava M.artin Kukučka a Jano Babič 
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vy sa kolekcia fotografií postupne presunie do Bratislavy, 
Partizánskeho, Zvolena, Dolného Kubína, Liptovského 
Mikuláša a skončí v Prahe. Kultúrny program vyplnil počas 
vernisáţe nový bubenícky projekt „Metal goes to jazz - jazz 
goes to metal“ (Martin Kukučka a Jano Babič) a trio „Lubor 
Martin Mikrostar“ textára trenčianskej skupiny “Bez ladu a 
skladu” Lubora Benkoviča.  

Pomocná evidencia 412/1/05 
 
Predčasom primátori 

miest Bratislavy, Piešťan 
a Trenčína podpísali zmlu-
vu o spolupráci, ktorá svo-
jím obsahom podporovala 
rozšírenie ponuky pre turis-
tov pri návšteve Bratislavy 
o kúpeľnú starostlivosť, 
kultúrne podujatia, atrak-

tívne podujatia pod sta-
robylým Trenčianskym 
hradom, športovo-
rekreačné podujatia 
v spomínaných mestách. 
K spomínaným aktivitám 
umoţní spojenie po diaľ-
nici autom, autobusom, 
alebo vlakom v priebehu 
jednej hodiny. Prvým 
produktom vyplývajúcej z tejto zmluvy bola pre-hliadka 
kultúrnych podujatí v Bratislave, tých najlep-ších, v tom čase 
dostupných pod názvom „Deň Piešťan a Trenčína v Bra-
tislave“. Podujatie sa uskutočnilo na Hlavnom námestí v Bra-
tislave dňa 20. augusta 2005 a prebiehalo v dvoch etapách. 

pre všetkých záujemcov poskytovali informácie pracovníčky 
Trenčianskeho informačného strediska 

členovia skupiny Wagus ukázali  svoje umenie 
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Prvá časť prebiehala od 
10,00 hod. do 18,00 hod., 
počas v ktorej vystúpili 
z Piešťan folklórny súbor 
„Striebornica“, detský fol-
klórny súbor „Striebornič-
ka“, hudobná skupina „Sl-
niečko“ a „Piešťansky di-
xieland“. Z Trenčína sa 

v amfiteátri  predstavili folklórny súbor „Druţba“, detský 
folklórny súbor „Kornička“, dychová hudba „Vlčovanka“, 
mím Vlado Kulíšek, súbor barokovej hudby „Musica poeti-
ca“ a skupina historického šermu „Wagus“. Od 19,00 hod. 
začal trojhodinový galaprogramom pod moderátorským vede-
ním televíznej hlásateľky Aleny Heribanovej, ktorá spolu 
s primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom, pri-
mátorom Mesta Piešťany Remo Cicutom a riaditeľom Bra-
tislavského informačného strediska Ing. Vladimírom Greš-
šom zaţelali občanom a príleţitostným návštevníkom mesta 
Bratislavy príjemný kultúrny večer. Maratón podujatí odštar-
tovala jazzová formácia „Aurelius Quintet“ a po nej nasle-
dovali tanečná skupina „Goonies“, Bradatá divadelná dvojica, 
spevácky a tanečný odbor Základnej umeleckej školy v Pieš-
ťanoch, country tanečná 
skupina „Maryland“, mím 
Vlado Kulíšek, sólista 
v hre na píšťalky a gajdy 
Rasťo Trnovec, tanečná 
skupina „Tap Dance 
Quartet“, ohňová show 
v podaní skupiny „Wagus“ 
a známy jazzman Dodo Šo-
šoka. Medzi jednotlivými 

osobnosť mesta Piešťany plavkyňa Martina Moravcová 
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vystúpeniami sa predstavili osobnosti štyroch miest – Jozef 
Vajda, Marián Gaborík, Martina Moravcová a Stanislav 
Ščepka. 

Vlastné poznámky 
 
Prvá autorská výstava trenčianskej rodáčky MUDr. Aleny 

Ţemberovej bola otvorená v Mestskej galérii v Trenčíne na 
Mierovom námestí 22 dňa 22. augusta 2005. Jej figúrky, sošky 
a miniatúrky abstraktných rozprávkových, ale i konkrétnych 
ľudských postáv umiestnených v podzemných kamenných 
priestoroch galérie. Kurátor výstavy maliar MUDr. Július 
Činčár na vernisáţi poznamenal, ţe je povšimnutia hodné, 

koľko lekárov in-
klinuje k umeniu, 
či uţ k výtvar-
nému, hudobnému 
alebo literárnemu. 
Dokazuje to i táto 
výstava pod náz-
vom Dvojhlavý 
drak Aleny Ţem-
berovej, lekárky 
interného oddele-
nia trenčianskej 

nemocnice. Alena Ţemberová sa tvorbe sošiek venuje uţ od 
detstva. „Viac som sa tejto záľube začala venovať na vysokej 
škole. „Takto som oddychovala po skúškovom období,“ 
zaspomínala si autorka bizarných sošiek čertíkov, jeţibáb, 
tanečníkov, baletníkov, benátskych masiek z karnevalov, 
madon. „Teraz ju mám ako relax po práci. Mám aj nápady, 
inšpiráciu, no toho času je menej.“ Ako poznamenala, nápady 
prichádzajú aj samé od seba, niekedy v robote. „Inokedy ma 
zaujme pohyb – krasokorčuľovanie, tanec.“ Priznáva, ţe v 
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mnohom ju pri tvor-
be ovplyvňuje jej 
povolanie. Prostred-
níctvom bizarných 
sošiek sa vyjadruje 
k témam márnivosti 
sveta, plynutia ţivo-
ta. A tak je výraz na 
tvárach niekoľko-
centimetrových 
sôch vţdy iný, raz 
veselý, inokedy váţny aţ zachmúrený. Podľa MUDr. Činčára 
autorka prostredníctvom sošiek technicky, i keď miniatúrne, 
dokonale spracovala svoje vízie a zaslúţili by si väčšiu formu 
a iný materiál, napríklad kameň alebo kov. Na to však nemá 
autorka priestorové a technické podmienky. Tvorí doma v 
byte, nemá ţiadny ateliér. Začínala s moduritom, potom som 
robila s modelovacou hmotou a teraz tvorí z hliny. Miniatúry 
preto, lebo materiálu netreba veľa. 

Trenčianske noviny 09.08.2005  
Pomocná evidencia 407/1/05, 440/1/05 
 

Vstupná časť mestskej veţe dňa 26. au-
gusta 2005 bola miestom vernisáţe výs-
tavy fotografií „Prechádzka starým Tren-
čínom na pohľadniciach“ známeho tren-
čianskeho autora knihy s fotografiami sta-
rého Trenčína „Trenčín na pohľadniciach“ 

Ing. Jána Hanušina. Vernisáţ výstavy 
moderovala Lúcia Domsová, ktorá vo 

svojom predslove konštatovala, ţe vznik tejto výstavy prí-
leţitostní návštevníci. Vychádzali z poznania, ţe danému 
prázdnemu interiéru chýbala nejaká iskra, ktorá by, keď nie 

Lúcia Domsová 
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písmom, tak fotografiou, alebo iným dokumentačným 
materiálom bliţšie návštevníkom mestskej veţe priblíţili his-
torický vývoj mesta Trenčín. Príleţitosti sa chytili Barbora 
Tomanová a Martina Marušová, oslovili Ing. Jána Hanušina, 
ktorý zo svojej zbierky poskytol staré pohľadnice  a viacerí 
priatelia pomohli pri inštaľovaní. Výstavu starých pohľadníc 
priblíţil vo svojom príhovore Ing. Ján Hanušin. Viac ako 
štyridsať rokov sa venuje  tejto 
záľube, čo vyústilo aj do vydania 
spomínanej publikácie v roku 
2004. Pred sto rokmi pohľadnice 
boli komunikačným prostriedkom 
medzi ľuďmi, dnes nahradený 
napríklad mobilný telefón, ktoré 
si ľudia uchovávali v zdobených 
albumoch. S radosťou prijal 
ponuku inštalovať pohľadnice zo 
svojho archívu v trvalej expozícii. 
Vyjadril presvedčenie, ţe výstava 
umoţní k zlepšeniu imidţu mesta Trenčín.  

Pomocná evidencia 418/1/05, 449/1/05 
 

Predposledným kon-
certom váţnej hudby 
v rámci Kultúrneho leta 
v Trenčíne dňa 28. au-
gusta 2005 bola baro-
ková hudba v interpre-
tácii komorného tria 
Alexandra Jablokova. 
Na programe ich kon-
certu boli diela vynika-
júcich hudobných maj-Alexander Jablokov koncertoval so svojimi deťmi Antonom a Oľgou 

Ing. Ján Hanušin 
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strov baroka – G. F. Händla, G. Ph. Telemana,G. Tartiniho  
a A. Vivaldiho. Vynikajúci sólista v hre na husle sa ukázal 
nielen ako hráč, ale i ako výborný pedagóg, pretoţe kaţdá 
interpretovaná skladba bola priblíţená ţivým slovom. A tak 
kaţdý poslucháč sa dostal obraz o skladateľovi, o dobe, v 
ktorej bola skladba vytvorená ako aj, čo chcel skladateľ sklad-
bou povedať. Alexander Jablokov sa predstavil so svojimi 
deťmi Antonom v hre na barokové husle a dcérou Oľgou 
v hre na spinet. 

Pomocná evidencia 437/1/05 
 

Mestská galéria v Tren-
číne dňa 30. augusta 2005 
bola miestom vernisáţe 
autorskej výstavy Ing. 
Igora Grbálika z Trnavy 
pod názvom „Podmorský 
svet“. Zaujímavým spôso-
bom riešená pozvánka vo 

forme fotografie vzbudila mimoriadny záujem poznať skrytú 
krásu, ktorá je pod hladinou svetových morí. Pri predbeţnej 
prehliadke fotografií ešte pred otvo-
rením výstavy ma môj inštinkt nes-
klamal, pretoţe to som uvidel predčilo 
moje očakávanie. Fotografie pred mo-
jimi očami odokryli oponu skrytého 
ţivota, ktoré autor citlivo zachytil svo-
jím fotoaparátom pod hladinou mora. 
Fascinovali ma striehnuce morské ţi-
vočíchy na svoju korisť, morské ras-
tliny, s ktorými sa pohráva vodné vl-
nenie či predvádzajúce sa morské hviezdice. Úvod výstavy 
patril kultúrnemu programu, v ktorom vystúpilo duo speváčka 

zľava T. Niková, Ing. I. Grbálik, Ing. I. Boček 

Ing. Igor Grbálik 
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Monika Gurínová s gitaristom Miroslavom Ďurišom. Prí-
tomných privítala Terézia Niková a privítala autora výstavy 
Ing. Igora Grbálika, kurátora a šéfredaktora časopisu 
„Kamera a video“ Ing. Igora Bočka a ostatných hostí. O práci 
autora bliţšie prítomných zoznámil jeho priateľ Ing. Igor 
Boček. Igor Grbálik je programátor a to si vyţaduje precíznosť 
v práce. Tento prístup sa objavil aj v jeho fotografickej tvorbe. 
Keďţe je výborným potápačom, tieto jeho prednosti sa stali 
základom i pre jeho fotografickú tvorbu pod hladinou mora. Je 
len samozrejmé, ţe jeho fotografie sa vyznačujú citlivým 
pohľadom zvýrazniť niečo mimoriadne. Za týmto všetkým 
však treba vidieť hodiny prípravy tak potápača ako aj 
fotografa. Keď sa k tomu pridá talent, tak úspech sa prejaví 
v konečnom produkte, vo fotografii. Na záver svojho 
vystúpenia zaţelal autorovi veľa zdravia a tvorivých síl.  

Trenčianske noviny 05.08.2005  
Info Trenčín 08.09.2005 
Pomocná evidencia 456/1/05, 447/1/05 
 
V polovici augusta 2005 preţili členovia Komorného or-

chestra mesta Trenčín nevšedné záţitky na koncertnom turné 
vo Švajčiarsku. Nápad účinkovať v krajine, v ktorej ţije 
pribliţne 40-tisíc Čechoslovákov, sa zrodil u Švajčiara Stana 
Orieška, rodáka z Dolnej Súče, ţijúceho v tejto krajine od 
roku 1968. Vlani v decembri 2004 na vernisáţi výstavy České 
výtvarné umenie 19. a 20. storočia v Galérii M. A. Bazov-
ského. Stano Oriešek bol nadšený trenčianskym orchestrom, a 
tak „slovo dalo slovo“ a príprava začala. Orchester na svojich 
koncertoch vo Švajčiarsku denne predstavoval repertoár 
zostavený z diel majstrov baroka. Koncertoval v mestách Stein 
am Rhein, Eschenz, Witikon a Zollikerberg. Zaujímavý bol 
openair - koncert na ostrovčeku Werd, organizovaný rádom 
františkánov, ktorého záznam bol ihneď archivovaný vo 
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Vatikáne. Správa o účinkovaní komorného orchestra zo 
Slovenska sa šírila veľmi rýchlo a Slováci ţijúci vo 
Švajčiarsku začali vyhľadávať miesta koncertov, aby si ho 
nielen vypočuli, ale aj stretli sa s rodákmi, porozprávali vo 
svojom rodnom jazyku o Slovensku a nadviazali priateľstvá. 
Na viacerých garden párty zneli okrem „váţnej hudby“ i slo-
venské folklórne melódie. Voľný čas bol aktívne vyuţitý na 
poznávanie krás Švajčiarska. Poznávali Rýnske vodopády, 
mesto Kostnicu, Bodamské jazero, hodinkový Schauffhauzen, 
Zürich, výstavu nablýskaných veteránov, luxusné vlakové 
súpravy, na úrovni vybavené kryty civilnej obrany, v ktorých 
nocľahy trenčianskych hudobníkov boli skutočnou reality 
show, radostná atmosféra a dôstojná reprezentácia, to všetko 
zanechalo v mysliach zúčastnených hlboké dojmy, na ktoré 
budú dlho spomínať.  

Trenčianske noviny 05.09.2005  
Info Trenčín 08.09.2005  
Pomocná evidencia 443/1/05 
 
Ţelezničná spoločnosť Slovensko a.s., ktorá vznikla dňom 

1. januára 2005, chce byť dynamickou, modernou a akcep-
tovateľnou  spoločnosťou. Túto danosť, ktorú si vloţila pri 
svojom zrode do vienka, snaţí sa realizovať netradičnými 

formami marketingu pri 
propagácii ţelezničnej 
dopravy v dobrom 
zmysle. Jednou z ta-
kýchto foriem, ktorou sa 
predstavila v spolupráci 
so Ţeleznicami Sloven-
skej republiky a Foto-
grafickou galériou Leica 
Gallery Prague (LGP) 
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v Prahe na ţelezničnej stanici v Trenčíne bola putovná 
autorská výstava svetoznámeho uznávaného brazílskeho 
fotografa Sebastiãa Salgata pod názvom „Workers“, otvorená 
pre verejnosť dňa 6. septembra 2005 Výnimočnosť výstavy 
spočíva v tom, ţe expozícia 81 umeleckých fotografií je 
umiestnená v troch, pre galerijné účely špeciálne upravených 
poštových vozňoch. Expozíciu pripravila kurátorka výstavy 
Lélia Wanick Salgato. Výstava je na cestách od 8. augusta do 
6. novembra 2005. Výstava bude mať po úvodnej vernisáţi 
v Bratislave ešte ďalších 12 svojich repríz na ţelezničných 
staniciach Slovenskej republiky. Ţelezničná stanica v Trenčíne 
sa stala jej piatou zástavkou. Výstavu predstavila 
Ivana Stanková z LGP. „Výstava je uvedená 
spôsobom, ktorá umocňuje nielen pôsobenie 
Salgadových fotografií, ale naznačuje nové va-
rianty ciest ako umenie divákovi priblíţiť. To, ţe 
výstava sama prichádza k ľuďom, lámu sa hrad-
by, ktoré často medzi umením a divákom stoja. Štyrid-
saťtisícová divácka návštevnosť trojmesačného putovania tejto 
výstavy po 12 mestách Českej republiky toto konštatovanie 
jednoznačne potvrdila.“ Súčasne priblíţila tvorbu fotografa 
Sebastiãa Salgata, ktorého doménou je humanisticky zameaný 
dokument. „Pracuje 
na dlhodobých so-
ciologicky oriento-
vaných fotografic-
kých dokumentoch, 
ktoré boli vţdy 
komplexne spraco-
vanou štúdiou zá-
vaţných spoločen-
ských javov. I pro-
jekt putovnej foto-

Ivana Stanková 

fotografia afrických baníkov idúcich z práce 
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grafickej výstavy „Workers“ je výsledok práce za obdobie 
šiestich rokov v 27 krajinách sveta. Jeho čierno-biele foto-
grafie majú vysoko estetickú úroveň, ktoré realisticky zobra-
zujú ţivot ľudí v konkrétnom prostredí. Sú vyjadrením jeho 
pohľadu na miznúci svet manuálnej práce a jej premeny 
v kontexte konca 20. storočia. Potvrdzujú to fotografie z mra-
veniska robotníkov zlatých baní v Brazílii, matky z deťmi 
trpezlivo zbierajúcej čajové listy na plantáţi v Rwande, či 
dramatický boj poţiarnikov pri likvidácii poţiarov na ropných 
vrtoch pri konflikte v Kuvajte. Všetky vystavené fotografie sú 
výrečným dokladom toho, ţe ani špičková technika bez 
odhodlaného ľudského úsilia nič nedokáţe.  

Vlastné poznámky 
 
Začiatkom mesiaca septembra 2005 v priestoroch tren-

čianskej synagógy bola sprístupnená verejnosti výstava ma-
lých zázrakov prírody – bonzajov. Viac ako sto exemplárov 
bonzajov, sukuletných bonzajov a kameňov, ktorým tvar dala 
sama príroda mohli uvidieť návštevníci. No to nebolo všetko, 
lebo organizátori výstavy Trenčiansky bonzaj klub No. 1. 
pripravili jednak prednášku o pestovaní a strihaní bonzajov 
v podaní manţelov Ondrejíčkových z Nitry a potom aj ukáţ-
ky tvarovania bonzajových drevín v podaní Petra Roţka 
a Milana Čubaňáka. Záver výstavy spestrilo vystúpenie sku-
piny „Fenestrina Ensemble“ s so spevom starých gréckych, 
hebrejských a latinských spevov za dirigovania Martina 
Holúbka. 

Trenčianske noviny 30.08.2005  
Pomocná evidencia 440/2/05, 445/2/05 
 
Mestská galéria v Trenčíne na Mierovom námestí č. 22 

bola dňa 31. augusta 2005 miestom vernisáţe autorskej výsta-
vy koláţí Ing. arch. Pavla Miškoviča. Sám o sebe povedal, 
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ţe sa narodil sa v Plzni, ale je naturalizovaný Trenčan, lebo na 
začiatku druhej vojny bol aj s rodičmi kvôli otcovi repatrio-
vaný na Slovensko. Pavel mal vtedy 7 rokov. Detstvo a mla-
dosť preţil v Trenčíne, kde vychodil ľudovú školu aj reálne 
gymnázium. V Bratislave a v Prahe u Karla Honzlíka vyštu-
doval architektúru a ako projektant v týchto mestách aj 
pôsobil. Celý ţivot sa snaţil tvoriť v duchu funkcionalizmu. 
Aţ do dôchodku projektoval funkcionalistické stavby a 
objekty, hoci prešiel rôznymi projektovými ústavmi. V našom 
regióne navrhoval napríklad objekty v Novom Meste nad 
Váhom vo Vzduchotechnike a hotel bývalej Stavoindustrie. V 
Dubnici nad Váhom aj v Novej Dubnici robil interiéry v 

bývalom VUMA. Do 
Trenčína sa vracia pra-
videlne, má tu teraz svoj 
byt – ateliér a spoluţiakov 
z detstva. Architektúra má 
blízko k výtvarnému ume-
niu a Ing. Pavel Miškovič 
sa v dôchodkovom veku 
vrátil k svojej dávnej zá-
ľube – maľovaniu. Toto 

hobby bolo vlastne celý ţivot aj súčasťou jeho povolania. 
Časom sa však sústredil najmä na techniku koláţe – náročnú 
na trpezlivosť a precíznosť. Svojimi dielami chcel vyjadriť 
radosť. Táto činnosť bola jeho terapiou. Kurátorskej funkcie 
sa zhostil známy spisovateľ rodák z Trenčína Kornel Föld-
vári. 

Trenčianske noviny 05.09.2005 
Pomocná evidencia 441/1/05  
 
Pred  sviatkom ľudového umenia a zábavy – festivalu Pri 

trenčianskej bráne dňa 8. septembra 2005 poskytla trenčianska 
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synagóga priestor 68 výtvarníkom, ktorí sa so svojimi 256 
prácami predstavili na tohoročnom Výtvarnom salóne Tren-
čianskeho kraja. Po privítaní hostí a všetkých prítomných 
riaditeľom Trenčianske-
ho kultúrneho strediska 
Mgr. Vladimírom 
Zvaleným, výstavu pri-
blíţil kurátor výstavy 
Mgr. Jozef Švikruha. 
„Na výstave sa zú-
častňujú výtvarníci nad 
15 rokov rozličných 
vzdelanostných úrovní 
pracujúci v rôznych výtvarných technikách. Vedľa seba stoja 
študenti umeleckých škôl, sviatoční maliari i výtvarníci 
s vytýčeným umeleckým programom a vyhraneným výtvar-
ným názorom. Táto ţánrová a umelecká pestrosť sa nezain-
teresovanému divákovi môţe zdať chaotickou, ale práve táto 

skutočnosť najviac vystihuje povahu 
výstavy. Na strane druhej odborný pohľad 
dokáţe posúdiť talent, umelecké vyjadre-
nie a technické zvládnutie výtvarného 
diela.“ Čo všetko mohol návštevník vidieť 
na Výtvarnom salóne 2005 ? Grafické 
prejavy kreslené ceruzkou, rudkou, uhľom 
i tušom a ilustračné kolorované kresby. 
Prevaţovala však maľba – akvarely, tem-
pery, suché a voskové pastely, oleje, 

akryly  a kombinovaná technika. Zastúpený  bol aj textil kva-
litnou batikou a sochárska drobná tvorba z dreva i kovu, 
v ktorej sa zaznamenal umelecký kvalitatívny vzostup Jozefa 
Syrového. Úţitkové umenie bolo prezentované sklenenými 
misami, dekoratívnymi hodvábnymi šatkami, keramickou 

Mgr. V. Zvalený 

Mgr. V. Zvalený, J. Tichá a Mgr. J. Švikruha 

návštevníčka pri prehliadke plastiky 
„Belzebub“ od Jozefa Syrového 
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čajovou úpravou a šperkami. Kolekciu vystavených diel 
dotvárala výtvarná fotografia. V kultúrnom programe vystúpil 
Mgr. Odokienko. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 459/1/05, 460/1/05 
 
Trenčiansky hrad bol dňa 8. septembra 2005 bol na pár 

hodín otvo-
rený i pre 

verejnosť 
a odbor-

níkov (bol 
zatvorený 

pre 
demontáţ 

západného 
opevne-

nia), preto-
ţe sa usku-
točnila ver-
nisáţ prvej 

výstavy v rámci  5. ročníka festivalu slovenského a svetového 
dizajnu Design Days 2005. Výstava ponúkla inšpiráciu na 
kultivovanie ulíc, námestí, parkov, dopravných uzlov a iných 
verejných priestranstiev 
tak predstaviteľom samo-
správ, architektom, ako aj 
širšiemu publiku. Po pri-
vítaní hostí riaditeľkou 
Trenčianskeho múzea Ka-
tarínou Babičovou sa 
k prítomným prihovoril 
Ing. Bakoš a predstavil  

zľava - Ing. Bakoš, Ľ. Fabri, L.Gombárová, D. Karásek a Radek Hegmon 

návrhy mestských lavičiek 
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spoločnosť skcité s.r.o. Trenčín, ktorá sa zaoberá vývojom 
a predajom mestských mobiliarov. Pre túto výstavu pripravila 
spoločnosť v priestoroch Trenčianskeho hradu niekoľko 
ukáţok štandardných prvkov, ale aj niekoľko nových výrob-
kov. Riaditeľka výstavy Ľubica Fábri zdôvodnila, ţe i na-
priek tomu, ţe výstava je „bratislavskou“, bolo snahou jej 
organizátorov dostať ju mimo hlavného mesta. Dnešná 

výstava je o dobrom dizajne, ktorý je na to, 
aby sa pouţíval, aby slúţil svojmu účelu, aby 
skrášľoval prostredie, v ktorom ţijeme. Na 
výstave bolo moţno vidieť i vyskúšať 
najnovšie modely mestského mobiliára, ktoré 
pre sk.cité Trenčín dcérsku spoločnosť firmy 
mm.cité Zlín, vytvoril úspešný český 
dizajnérsky tandem David Karásek a Radek 
Hegmon. Mestský mobiliár značky Cité bol 
veľa ráz ocenený v prestíţnych súťaţiach 
dizajnu v Českej republike, naposledy udele-

ním ceny Vynikajíci design 2005, predstavený na významných 
prehliadkach dizajnu doma i v zahraničí. V Delovej bašte sa 
prezentoval dizajn mestským mobiliárom, riešený autormi 
s mimoriadnym citom pre estetiku a funkčnosť. Dal prehľad 
iným dizajnerom akým trendom ide vývoj mobiliárov 
a súčasne poskytol zástupcom obcí a miest vidieť časť 
mobiliárov ako sú odpadkové koše, prístrešky zastávok, 
parkové lavičky na odpočívanie, zábradlia, stĺpiky, kryty k 
stromom, či orientačné tabule v snahe ovplyvniť ich 
rozhodovanie, keď budú v blízkej budúcnosti riešiť pokrytie 
svojej obce, či mesta mobiliárom. Výstavu mestského mobi-
liára sk.cité na trenčianskej výstave doplnili modely dámskych 
šiat mladej slovenskej módnej návrhárky Larisy Gombárovej 
zo Zvolena. Autorka sa pri ich tvorbe zamerala taktieţ na tému 
mesto a vytvorila kolekciu odevov, ktoré sa viaţu k rôznym 

nový typ smetného koša 
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aktivitám mladých ţien v mestskom prostredí – od pracovných 
stretnutí počas dňa aţ po večerné spoločenské príleţitosti. 
Okrem tvorby súčasnej módy sa venuje aj navrhovaniu pre 
divadlo. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 12.09.2005  
Pomocná evidencia 445/1/05 
 
“O pocitoch”, tak znie názov individuálnej výstavy 

akademického maliara Juraja Oravca, ktorá bola slávnostne 
otvorená v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
9. septembra 2005. Juraj Oravec, ţijúci a tvoriaci v Trenčíne, 
patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej 
výtvarnej scény. V galérii sa predstavil výberom zo svojej 
maliarskej a grafickej tvorby. Uţ samotný názov výstavy 
naznačil, ţe ambíciou umelca je vyjadriť širokú škálu vlast-
ných pocitov a zároveň svojím bezprostredným, úprimným 
prejavom vytvoriť spätnú väzbu a vyprovokovať diváka k 
dešifrovaniu skrytých významov a odkazov, k vyvolaniu 

subjektívnych poci-
tov, či uţ pozitívnych 
alebo negatívnych. 
Prezentované diela 
boli veľkorozmerné a 
veľkoryso pôsobiace. 
Popri starších prá-
cach, ktoré len nazna-
čili východiská a zvý-
raznili premeny jeho 
maliarskeho názoru, 
základ tohoročnej 
výstavy tvoria naj-

novšie diela, ktoré vznikli v priebehu jedného roka. V Orav-
na začiatku vernisáţe sa Juraj Oravec prezentoval hrou na gitare 
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cových obrazoch veľmi kultivovane, ale zároveň spontánne 
rezonujú autorove pocity, záblesky príbehov, vrstvy myš-
lienok. Sú farebne a tvarovo vyzývavé, znepokojujúce, lebo 
nám otvárajú neznáme svety a priestory, plné skrytých i ľahšie 
identifikovateľných detailov, významov a metafor. Výrazovo 

silné obrazové posol-
stvá sú nasýtené far-
bami, emóciami a me-
ditáciami o zmysloch 
a nezmysloch tohto 
sveta. Zámerne 
a zľahka sa raz vzďa-
ľujú od predmetnej 
reality, aby v krehkej 
hre farebných, tvaro-
vých a svetelných re-
flexov a štruktúr len 

naznačili zloţitú spleť autorových pocitov a vízií, inokedy v 
presnejších kontúrach vyjadrujú zloţitosť umelcových myš-
lienok, predstáv a existenčných zápasov. Osobitnú kapitolu 
autorovej tvorby reprezentovali grafické diela, ktoré komorne 
a zaujímavo rezonujú v epických, na detaily bohatých figu-
rálnych príbehoch, nasýtených neobyčajným humorom a 
iróniou. Autor so sympatickým nadhľadom a odstupom 
komentuje vertikály a horizontály nášho všedného ţivota a 
medziľudských vzťahov. Výstava je výnimočná aj tým, ţe 
Juraj Oravec svoju úprimnú, spontánnu maliarsku tvorbu 
ozvláštňuje aj vlastnou hudobnou výpoveďou (súčasťou 
katalógu vydaného k výstave je aj hudobné CD s názvom         
„O mojich hudobných pocitoch“). Jeho hudobné vyznanie je 
podobne ako maliarske, plné emócií, energie, výrazových 
prvkov, harmónie i disharmónie, teda pocitov, ktoré ţivot 

otvorenie výstavy, zľava – J. Oravec, PhDr. D. Lovíšková, PhDr. A. Heilová,                   
a V. Bojňanský 
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prináša i odnáša. V skutočnosti táto Oravcova výstava bol 
spojená aj s výstavou sôch a obrazov Viťa Bojňanského. 

Trenčianske noviny 05.09.2005, 12.09.2005 
Pomocná evidencia 449/1/05, 453/1/05, 454/1/05, 462/2/05 
 

Začiatok divadelnej sezóny túto jeseň neobišiel Trenčín. 
Premiéru predstavenia “Ţaba a Jupiter” mal vďaka dobrej 
koordinácii moţnosť vidieť aj sám kráľ Rudolf 2., ktorý nav-
štívil 4. septembra 2005 Trenčín. Celé predstavenie sprevádzal 
ţivý orchester Hudobného divadla Trenčín, ktorý dirigoval, 
bubnami a rímskym gongom dopĺňal Andrej Kalinka, ktorý 
zloţil k celej opere, resp. operete, aj hudbu. Pódium kina 
Metro napriek svojej priestorovej nedostatočnosti veľmi 
nápadito vyriešila scénografka Zoja Zupková pohyblivými 
kulisami na dvoch schodištiach. Divadelníci si počas pred-
stavenia pomáhali aj vyuţívaním priestoru pod javiskom a 
videoprojekciou, ktorá nás mapami a krvavými cestami 
uviedla na miesto diania. Jedenásť, prevaţne muţských 
hercov, oblečených do kostýmov Larisy Gombárovej, navo-
dilo bez problémov atmosféru doby Rimanov hneď na 
začiatku. Veľmi vynachádzavé hudobné motívy, doplnené 
vtipnými textami, naráţali na nejednu notoricky známu 
melódiu, no kým ste ju stačili identifikovať, dej sa uţ v inom 
rytme odvíjal ďalej. Obecenstvu asi chvíľku trvalo, kým si 
zvyklo na spievané slovo a neuľahčil mu to ani orchester, 
ktorý miestami prehlušoval spevákov, takţe divákom z 
viacerých príčin unikali texty, čomu sa dalo predísť. Herecké 
výkony spevákov i hercov neboli excelentné, no mnohé sa 
dalo prepáčiť práve vďaka atmosfére celého predstavenia a 
častému smiechu publika. Napriek tomu sa dal lepšie skĺbiť 
spev a orchester, čím by sa napravili niektoré zmätené 
okamihy, kedy sa herci s hudobníkmi dostávali mimo rytmu. 
Nejednoliato pôsobila aj kvalita speváckych výkonov. Kým 
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jediná ţenská predstaviteľka Juno v podaní Heleny Szábóovej 
predviedla ako jediná ozajstný operný výkon. V kontexte celej 
hry, v ktorej prevládali muţské hlasy v nie veľmi 
profesionálnom prevedení, pôsobili skôr rušivo. A moţno to 
bol ţelaný kontrast medzi boţstvom a človečenstvom. V 
budúcnosti treba trošku šetrnejšie narábať s dynamikou svojho 
hlasu v tomto malom priestore. Vydajachtivá ţaba, ktorú 
verne stvárnil Roman Bajzík, bola milou paródiou namysle-
nosti, a preto práve jej nevydarený spevácky výkon moţno 
povaţovať za skvelý herecký výkon. Jej doplnkom bola malá 
ţaba, ktorej fyzicky náročnú úlohu stvárnil Ondrej Odokien-
ko. Rímski legáti Daniel Čapkovič, Libor Kasík, Martin 
Holúbek a Jiří Vinklárek boli sympatickými postavami, v 
ktorých bolo moţné pobadať rôzne naráţky na ľudské 
vlastnosti. Nebola mi jasná postava Cupida - jedného z boţ-
ských poslov v oblečení mimina (moţno alegória nezrelosti). 
Boh Jupiter (Marián Labuda ml.) bola nemá rola, čo mu 
ubralo na výpovednej hodnote, lebo napriek svojej boţskosti v 
konečnom dôsledku pôsobil ako bábka v rukách ostatných 
postáv, najmä temného Merkúra, pod plášťom ktorého sa 
skrýval Štefan Richtárech. Trenčianske hudobné divadlo pred-
viedlo aj napriek niektorým nedostatkom veľmi pôsobivé 
hudobné predstavenie. Ak sa divadelníci rozhodli ísť práve 
cestou humoru a hudby, tak vsadili na správnu kartu. Táto 
malá javisková forma Trenčianskeho hradného divadla, 
ponímaním veľmi blízka alternatívnym divadlám, čoskoro sa 
stane neodmysliteľnou súčasťou trenčianskej kultúrnej scény.  

Trenčianske noviny 12.09.2005  
 
Po ohlasoch z podujatia Noc s Andersenom vo Verejnej 

kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne, kedy po prvýkrát noco-
vali deti škôl v jej priestoroch, akciu zopakovali pod názvom 
Papučová noc dňa 9. septembra 2005. Pre deti trenčianskych 
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základných škôl a Detského domova Lastovička v Trenčíne 
pripravili organizátori pestrý program. Zavolali známeho 

výtvarníka z mestskej prome-
nády Janka Vitka, ktorý deťom 
ukázal zrkadlové kreslenie. Deti 
si vyskúšali origami, paličko-
vanie, tvorbu vlastných kríţo-
viek, vyšantili sa na fit lopte, 
prelistovali najobľúbenejšie kni-
hy a detské časopisy. Aby neboli 
len vo vnútri a teplý večer tomu 
prial, prešli sa po nočnom meste 
a pozreli si rímsky nápis na 

hradnej skale z hotela Tatra a významné budovy na Mierovom 
a Štúrovom námestí. Keď sa vrátili, keďţe všetci vytrávili, 
vrhli sa na prichystaný proviant. Po speváckej súťaţi super-
star, nasledovalo nočné strašenie – čítanie napínavých úryv-
kov z kníh a 
polnočná 
voľba krá-
ľovnej a krá-
ľa. Potom 
išli deti spať. Akcie sa zúčastnili deti od 6 do 14 rokov. Tie 
staršie strávili čas pri internete do polnoci. Prvé deti sa začali 
rozchádzať zavčasu ráno pred siedmou hodinou. Niektoré 
nestihli spať, iné zobudila vôňa chutných buchiet.  

Trenčianske noviny 12.09.2005  
Pomocná evidencia 463/1/05, 482/1/05 

 
V dňoch 9. aţ 11. septembra ţilo mesto 

Trenčín jarmočným ruchom a folklórnou 
veselosťou   „Pri Trenčianskej bráne“. Uţ po 
19-krát sa konal mestský festival ľudovej 
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kultúry a zábavy. Po-
dujatie bolo otvorené 
9. septembra 2005 
behom trenčianskych 
predškolákov okolo 
Mierového námestia a 
školákov behom po 
farských schodoch a 
Matúšovej ulici o 
Matúšov groš. Medzi 
súťaţiacimi bola aj skupina pretekárov z Adamovských Ko-
chanoviec. Piatkový program potom vyplnili vystúpenia na 

pódiu na Mierovom 
námestí detských fol-
klórnych súborov, Vo-
jenská hudba Trenčín a 
večer patril vystúpeniu 
Pressburger Klezmer 
Band. Sobotný pro-
gram na Mierovom ná-
mestí otvoril koncer-
tom Mestský dychový 
orchester Trenčín, kto-

rý hral aţ pokiaľ nedorazil jarmočný sprievod od Kultúrneho a 
metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
pred amfiteáter na Mierovom námestí. Na čele sprievodu išli 
členovia skupiny historického šermu „Wagus”, domáceho 
folklórneho súboru „Radosť“,  folklórneho súboru „Vena“, 
brušné tanečnice, komorný súbor starej hudby „Musica 
Poetica“, trubadúri v dobových kostýmoch, dvorné dámy, 
v kostýmoch ktorých boli odeté študentky zo Strednej 
priemyselnej školy odevnej v Trenčíne, ţongléri a artisti na 
bicykloch, ţivé antické sochy boha Bakchusa a jeho spoloč-

v čele festivalového sprievodu kráčali rytieri zo skupiny „Wagus“ 

ţivý antický boh Bakchus a spoločníci kráčali v sprievode 
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níčiek. Po otvorení tohto festivalu moderátorom Štefanom 
Dvorským prítomných pozdravil a festival otvoril predseda 
kultúrnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. 
Marián Kvasnička. Účastníkov jarmoku privítali stánky s 
ponukou výlučne výrobkov ľudovej tvorivosti, z keramiky, 
dreva, koţe, perníkov. Najväčší úspech u návštevníkov mal 
karavan s ponukou skalických trdelníkov, kde si museli kupu-

júci odstáť niekedy aj 
polhodinu. Pre tých, 
ktorí vyhladli, mali 
moţnosť hlad zahnať 
voňavou pečenou klo-
báskou, prípadne zapiť 
burčiakom alebo medo-
vinou. Centrum Miero-
vého námestia obsadila 
skupina jarmočníkov z 
Komjatnej, ktorí účast-

níkom jarmokom predvádzali ukáţky niektorých zabudnutých 
a modernou dobou vytlačených remesiel ako sú tkáčstvo a 
rezbárstvo. Medzitým hlavný program prebiehal na pódiu 
amfiteátra, na ktorom vystupovali počas celej soboty rôzne 
súbory s rôznym hudobným ţánrom. Deti zabávali známi 
Kakaovníci Igor a Mar-
tin, tanečné skupiny 
„Aura“, „Goonies“  Ta-
nečný klub Dukla Tren-
čín. I pre dospelých bol 
pripravený program vys-
túpení folklórnych súbo-
rov „Fatran” z Martina, 
„Váh“ z Liptovského Mi-
kuláša, „Suché Karki“ 

skupina jarmočníkov z Komjatnej predvádzala remeselnícku výrobu 

skupina „Goonies“ z Trenčína pri svojom vystúpení 
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z Prešova, Borievka z Košíc a „Haviar“ z Roţňavy. Z učin-
kujúcich zaujala gajdošská hudba „Vrbovské vŕby“ z Vrbo-
vého. Poobedňajšie vystú-
penia ukončili rytmy špa-
nielskej muziky a tanca 
v podaní súboru Martin Bies 
a Flamenco Clan. Večerné 
vystúpenia zavŕšili folklórne 
súbory „Gymnik“ z Bratis-
lavy, „Detva“ z Detvy a do-
máci „Trenčan“. V posledný 
deň festivalu – v nede-
ľu program pokračoval 
„Bárs sme malí, maličkí“ 
poobedňajším vystúpením 
detských folklórnych súborov „Radosť a „Kornička“ 
z Trenčína, „Štvorlístok“ z Trenčianskej Turnej, „Nezabúdky“ 
z Drietomy, „Selčanka“ zo Selca, „Melenčárik“ zo Soblahova 
a „Ďumbier“ z Liptovského Mikuláša. Úplný záver jar-
močných dní dalo vystúpenie folklórneho súboru „Kalina“ 
z Uherského Hradišťa. 

Trenčianske noviny 12.09.2005  
Pomocná evidencia 467/2/05, 471/1/05 
 
Trenčianski skauti v dňoch 16. do 23. septembra 2005 

vystavovali na Mierovom námestí č. 16. Viac ako 150 
fotografií, kroniky, historické vlajky, účastnícke tričká, či iné 
relikvie, ktoré mapovali 90 rokov histórie skautingu v Tren-
číne. Výstava sa konala pri príleţitosti 90. výročia zaloţenia 
prvého skautského oddielu v Trenčíne. Napriek tomu, ţe 
počas komunizmu bola skautská činnosť u nás zakázaná, po 
roku 1989 sa skauting obnovil a dodnes pokračuje v šírení 
svojich ideí. Je to pre mňa nostalgická spomienka na to, čo 

Detvanci zaujali svojím temperamentom 
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bolo a čo v súčasnej dobe nie je aţ také, aké by malo byť. 
Láska k prírode aj k blíţnemu sa vytráca. Voľakedy v 
Trenčíne bolo okolo 300 aţ 400 skautov. Dnes je ich menej, 
ale snáď sa to zlepší. Organizátor výstavy Igor Škára nám 
priblíţil, ţe momentálne sú v Trenčíne dva skautské zbory, v 
ktorých je asi 200 členov. Kaţdoročne sa zúčastňujú na 
dobročinných akciách, napríklad na Dni narcisov. Tento rok 
boli ako dobrovoľníci pomáhať v Tatrách a v budúcnosti by 
sme sa radi zúčastňovali aj iných dobrovoľných aktivít. A tak 
jedno zo skautských hesiel „aspoň jeden dobrý skutok denne“ 
aj vďaka činnosti skautov v Trenčíne nevymiera a pre 
niektorých z tých, ktorých odchovali, sa stáva ţivotnou 
filozofiou. 

Trenčianske noviny 26.09.2005  
 
Záverečným nedeľným dopoludňajším monstrekoncertom 

na Mierovom námestí 
dňa 18. septembra 
2005 vyvrcholil troj-
dňový festival veľ-
kých dychových or-
chestrov „Pádivého 
Trenčín 2005“. I keď 
predchádzajúce dva 
dni počasie festivalu 
neprialo, predsa v pos-
ledný deň sa usmialo 

zubaté slniečko a prilákalo na Mierove námestie veľa priaz-
nivcov dychovej hudby a vytvorilo takmer domáce prostredie 
všetkým učinkujúcim. V záverečný deň festivalu organizátori 
vytiahli pre divákov i tromfy oku lahodné v podobe vystú-
penia maţoretiek z Békéscsaby (Maďarsko), ktoré sprevádzal 
Dychový orchester z rovnomenného mesta. Potlesk zoţali 

maţoretky „Berušky“ z Karvinej 

vystúpenie súboru „Berušky“ 
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malé maţoretky „Berušky“ z Karvinej, ktoré doprevádzal 
Dychový orchester „Majovák“ tieţ z Karvinej (Česká re-
publika). V predchádzajúcich dvoch dňoch päť dychových hu-
dieb, z toho dva zahraničné, poskytlo na koncertoch občanom 
a návštevníkom mesta Trenčín potešenie z dychovej hudby, 
ale súčasne medzi sebou navzájom súťaţili o najlepšiu 
interpretáciu skladby hudobného skladateľa Karola Pádivého, 

o najlepšiu dramaturgiu, o naj-
lepší sólový inštrumentálny vý-
kon. Na monstrekoncerte pred-
seda odbornej komisie hudobný 
skladateľ Ikov Kopáčik vo 
svojom príhovore k muzikantom 
pri zhodnotení súťaţe dycho-
vých orchestrov konštatoval, ţe 
„ich výkony boli vzácne vyrov-

nané, preto často rozhodovala povestná kvapôčka muzi-
kantského šťastia o poradí orchestrov“. No a potom nasle-
dovalo vyhlásenie najlepších dychových orchestrov a udelenie 
cien : 
- Dychový orchester Májovák Karviná získal zlaté pásmo 

cum laude;  
- Dychová hudba Ţeleziarne Podbrezová získala zlaté 

pásmo;  
- Dychový orchester mladých mesta Košice získal zlaté 

pásmo;  
- Mestský dychový orchester Trenčín získal strieborné 

pásmo;  
- Dychový orchester mesta Békéscsaba (Körösparti 

Vasutas Fúvószene-kar) získal strieborné pásmo. 

predseda hodnotiacej komisie Ikov Kopáčik 



 591 

- Cenu poroty za naj-
lepšiu interpretáciu 
skladby hudobného 
skladateľa Karola Pá-
divého, ktorou bola 
skladba „Rušaj junač“ 
získal Dychový orches-
ter Ţeleziarní z Pod-
brezovej.  

- Cenu poroty o najlep-
šiu dramaturgiu získal Dychový orchester mladých 
z Košíc.  

- Cenu poroty za najlepší sólový inštrumentálny výkon 
(hral na xylofón) si odniesol Matej Marga z Dychového 
orchestra mladých Košice.  

- Cenu poroty za pozoruhodnú prácu s mládeţou udelila 
dirigentom Dychovému orchestru z Békéscsaby. 

Ceny odovzdávali poslanec Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín MUDr. 
Pavol Sedláček, vedúci odboru tradičnej kultúry Národného 
osvetového centra v Bratislave Jozef Burič a riaditeľ Tren-
čianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený. 
Dychové orchestre sa rozlúčili s mestom Trenčín spoločnou 
interpretáciou troch skladieb Karola Pádivého. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 19.09.2005  
Pomocná evidencia 474/2/05 
 
Divadelný priestor krajského Trenčína hustne. Prvú 

divadelnú sezónu Hudobného divadla Trenčín bude prelínať i 
ďalšia pravidelná divadelná aktivita. Popri stálej divadelnej 
scéne, o ktorej vybudovanie sa snaţí zdruţenie Finestrina, 
prichádza trenčianske zdruţenie Kolomaţ s Nestálou diva-

dirigent DO Ţeleziarní Podbrezová Jozef Kráľ preberá ocenenie 



 592 

delnou scénou. Ako prvé dňa 25. septembra 2005 do kina 
Hviezda Bábkové divadlo Ţilina s predstavením “O Šípkovej 
Ruţenke”. Názvy (stála – nestála) idú proti sebe iba zdanlivo. 
Kolomaţ s myšlienkou nestálej divadelnej scény koketuje uţ 
roky. „Vţdy sme razili cestu, ţe Trenčín nemôţe mať 
inštitúciu kamenného divadla, ktoré by 5 dní do týţdňa 
ponúkalo predstavenie, pretoţe tu nie je po niečom takom 
dopyt,“ vysvetlil šéf Kolomaţe Kamil Bystrický. Cieľom ich 
aktivity je preto naučiť ľudí pravidelne chodiť do divadla. 
„Veľmi dlho sa budeme musieť takto snaţiť, aby sme sa mohli 
o stálom divadle v Trenčíne baviť,“ myslí si Bystrický. Zatiaľ 
čo Hudobné divadlo Trenčín ponúka vlastné projekty, 
Kolomaţ bude divadlo do Trenčína dováţať. Pripravený 
štvormesačný cyklus sa bude odohrávať výlučne v Kine 
Hviezda. Podľa Bystrického sa tak chcú pričiniť o to, aby 
Hviezda primárne aj naďalej slúţila na kultúrne aktivity. 
Projekt Nestálej divadelnej scény jeho tvorcovia rozčlenili do 
troch celkov, z ktorých dva budú určené pre detského a jeden 
pre dospelého diváka. Detské dramatické dielne budú do tajov 
divadla najmenšieho diváka sprevádzať dve nedele do 
mesiaca. Divadelné predstavenia pre dospelých nebudú mať 
pevne vyhradený deň. Pri ich výbere sa Kolomaţ orientovala 
na súčasné divadlo. „Náš zámer je zoznámiť trenčianskeho 
diváka s aktuálnymi, modernými trendami v divadle,“ ozrej-
muje dramaturgiu Nestálej divadelnej scény Bystrický. Popri 
slovenských divadelných zdruţeniach Kolomaţ v Trenčíne 
predstaví aj divadelné projekty našich západných susedov. 
Najväčším ťahákom by podľa organizátorov mohla byť 
návšteva bratislavského alternatívneho Divadla Stoka v druhej 
polovici sezóny. Ukazuje sa, ţe divadelných aktivít v Trenčíne 
pribúda. Kolomaţi i Finestrine iba ostáva dúfať, ţe Trenčania 
nepodľahnú ostrej konkurencii televíznych reality show, 
vyzujú papuče a vyrazia do ulíc.  
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Trenčianske noviny 19.09.2005 
Pomocná evidencia 
 
Dňa  21. septembra 2005 sa v Trenčianskom múzeu na 

Mierovom námestí uskutočnila prednáška o generálovi Dr. 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v súvislosti s Trenčínom. 
Prednášal Ivo Veliký, ktorý sa atribútmi jedného z najväčších 
Slovákov v našom meste zaoberal niekoľko mesiacov. 
Súčasťou prednášky bola aj výstava literatúry, numizma-
tického a filatelistického materiálu. Ivo Veliký všetkých záu-
jemcov oboznámil so známymi, ale najmä s menej známymi 
informáciami ţivota tohto slovenského velikána. Zaujímavými 
boli poskytnuté poznatky z histórie mesta Trenčín a vývoja 
pomenovania ulíc, škôl a podobne. Medzi ne patrí napríklad 
Park M. R. Štefánika, Vyhliadka M. R. Štefánika alebo 
Štefánikova ulica v Trenčíne. Málokto napríklad vedel, ţe 
meno Štefánika niesla aj bývalá Pomocná škola v Zámostí, 
ako aj to ţe štefánikovské súsošie na začiatku parku nebolo 
nikdy odhalené. V Trenčíne dokonca existovala aj Základina 
mesta Trenčín na pamiatku M. R. Štefánika, ktorá ako nadácia 
finančne podporovala trenčianskych vysokoškolákov v rokoch 
1921–1944. Bol tieţ vydaný Zákon o zásluhách M. R. 
Štefánika, ktorý vošiel do platnosti pribliţne pred 5 rokmi. 
Typické pre Slovákov je, ţe človeka vidíme len v 
čiernobielych okuliaroch. Buď z neho robíme anjela alebo 
čerta. Po Štefánikovej smrti nastal boom, všetko sa po ňom 
pomenovávalo, potom všetko spadlo a nesmelo sa o ňom nič 
rozprávať.  Búrali sme sochy a prelepovali všetky nápisy. A 
teraz mládeţ ani nevie, aké súvislosti to všetko so sebou 
prinášalo.  

Vlastné poznámky 
 



 594 

Takmer dve tisícky Trenčanov sa zišlo v nedeľu 25. sep-
tembra 2005 na Mierovom námestí na jubilejnom 10. ročníku 
Korza. Trenčianska nadácia ho tentoraz pripravila v duchu 
folku a country. O náladu sa postarali country kapela Mustang 
band z Piešťan, tanečná skupina Maryland, steperi skupiny 
TDQ, pesničkári (zhodou okolností všetci Miroslavovia) 
Nedoma – Šutrák, Mičík a Ďuriš, ktorí spievali s Monikou 

Gurínovou. 
Kurz country 
tancov viedol 
Miroslav Pavlá-
sek.  Do Tren-
čína zavítal aj 
športový ko-
mentátor Karol 
Polák, poprední 
českí politici, 
hviezdy pop 
music Karel 

Gott, Elvis Presley a Louis Armstrong, všetci v podaní 
imitátora Martina Směřičku. Nechýbali ani jazdecké kone, či 
indiáni skupiny Indian fantasy. Svoje aktivity predstavili 
občianske zdruţenia „Pre Prírodu“ a „Centrum environ-
mentálnych aktivít“ so stánkom propagujúcim Dni ekolo-
gického poľnohospodárstva s ochutnávkou bio potravín. 
Zaujala aj výstava fotografií trenčianskeho lekárnika, turistu 
a fotografa PhMr. Jána Halašu, ktoré nadácia pripravuje na 
vydanie svojho štvrtého súboru pohľadníc. Krásnym teplým 
jesenným popoludním sprevádzali návštevníkov Korza jeho 
pamätníci Ferdo Rybníček a Leo Kuţela. Trenčianska 
nadácia pripravila podujatie s finančným príspevkom Mesta 
Trenčín. 

Info Trenčín 06.10.2005  
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Jarmila Tichá : „Peter Zúbek láme rekordy pri palete i na 
pódiu. Je to renesančná bytosť a zostáva stále mladý aj vďaka 

hudbe.“ Po-
dobne sa vy-
jadril aj Mgr. 
Jozef Švi-
kruha, keď 
povedal, ţe 
„Peter Zúbek 
mal uţ 33 sa-

mostatných 
výstav. Patrí 

k najaktív-
nejším 

výtvarníkom 
a pravidelným účastníkom výtvarného salónu. Stále nás pre-
kvapuje svojou duševnou silou.“ Takéto a podobné vyznania 
odzneli pri vernisáţi výstavy Petra Zúbka z Dubničky pri 
príleţitosti jeho 85. narodenín dňa 26. septembra 2005. Sám 
o sebe hovorí, ţe začal  kresliť uţ v detstve. Zaspomínal, ţe 
keď mal 12 rokov 
prišiel do dediny 
nejaký akademic-
ký maliar. Maľo-
val rázovité dreve-
né domčeky v na-
šej dedine a ja som 
celé tri dni bol od 
rána do večera pri 
ňom a bez slova 
som ho sledoval. 
Keď som videl, 
ako miešal farby na palete a prenášal na plátno, to bolo 

pohľad na tatranský Kriváň z palety Petra Zúbka 

Vysoké Tatry 

Hlboká dolina 
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nádherné a fascinujúce. Tak si spomína Peter Zúbek na hlav-
ný impulz, ktorý ho doviedol k celoţivotnej záľube. Keď 
odchádzal, nabral som odvahu a spýtal sa ho, kde sa dajú také 
farby kúpiť. Dal mi adresu do Prahy a do týţdňa som mal 
farby doma. V začiatkoch svojej tvorby Peter Zúbek odma-
ľovával obrazy, aby získal prax a zdokonalil sa v technike. 
Jeho tvorba sa vyznačuje kompozičným vyváţením tvarov i 
farieb. Na svojich obrazoch dokázal zachytiť a namaľovať 
atmosféru, aj vzduch. Peter Zúbek namaľoval mnoţstvo 
obrazov, tematicky sa venoval najmä krajinkám v realistickej 
línii. Neštudoval maliarstvo, takţe nepozná moderné techniky. 
Zostal pri realistickej tvorbe. Maľuje oleje, výber farieb 
podriaďuje námetu obrazu. Niekedy ladil obrazy do hneda, 
modra alebo do fialkova, ale v podstate nemal ţiadnu obľú-
benú a špeciálnu farbu. Snaţil sa zachytať skutočnosť takú, 
aká je. Program vernisáţe obveseľovali rezké tónu ľudových 
pesničiek i známych šlágrov nie len pozvaných hudobníkov, 
ale aj jeho samého, lebo Peter Zúbek je aj muzikant. Hrá na 
niekoľko hudobných nástrojov. K tejto druhej láske ţivota 
hovorí, ţe prvú kapelu zaloţil ešte v rodnom Kľaku, potom 
mal dlho kapelu v Bánovciach n/Bebravou. Na vernisáţi hrali 
uţ len dvaja hudobníci z pôvodnej kapely. Návštevníci si 
mohli pozrieť výstavu 28 obrazov jeho tvorby z posledných 
rokov. 

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 497/2/05 
 
V priestoroch Poštovej banky sa dňa 27. septembra 2005 

uskutočnila vernisáţ výstavy umeleckých diel, ktoré Tren-
čianskej nadácii venovali trenčianski výtvarníci. Nadácia ich 
oslovila s poţiadavkou, aby pre ňu namaľovali obrazy s 
námetom Trenčína. Väčšina výtvarníkov zobrazovala stáročný 
symbol mesta hrad. Podľa nich a s pridaním vlastnej fantázie 

maliarov pohľad na Kriváň 
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namaľovali trenčianske deti vlastné maľby. Inšpiratívne 
podklady spolu s kresbami detí vydala nadácia na pohľa-
dniciach. Celá sada 11-tich prác dostala názov Môj Trenčín – 
môj hrad. Aby sa aj verejnosť mohla zoznámiť s umeleckými 
dielami, plánovala ich nadácia vystavovať vo vhodných 
priestoroch v meste.  

Trenčianske noviny 26.09.2005 
Pomocná evidencia 483/2/05 
 
O návrhu voucherového systému financovania kultúry dňa 

27. septembra 2005 v trenčianskom Klube Lúč diskutovali 
jeden z jeho tvorcov analytik Nadácie F. A. Hayeka Matúš 
Pošvanc a jeho zásadný odporca predseda kultúrnej komisie a 
mestský poslanec PhDr. Marián Kvasnička. Matúš Pošvanc 
vo svojej výpovedi zdôvodnil svoj návrh takto : 
• Poukáţkový systém bude motivovať ľudí míňať viac peňazí 
na kultúru a šport. Je to podobné ako so stravnými lístkami. 
Tí, čo robia kultúru, by mali byť aj naďalej podporovaní 
grantovým systémom z peňazí daňových poplatníkov.  

• Boli by sme radi, keby bol náš systém úplne dobrovoľný. 
Kto si svoje poukáţky nevyberie, jeho peniaze prejdú do 
grantového systému. Kto si ich vyberie, sám sa rozhodne, na 
aké podujatia ich pouţije. Ľudia budú mať moţnosť prejaviť 
svoju slobodnú vôľu. 

• Ak by voucherový systém prešiel, mesto Trenčín by ľuďom 
uhradilo 1/12 ročných výdavkov minutých na kultúru, robí to 
asi 120 korún ročne na jednu osobu. 

• Mesto bude mať na beţné výdavky stále viac peňazí – to sú 
makroekonomické ukazovatele.  

• Voucherový systém je určitým spôsobom neporovnateľný so 
stravnými lístkami, lebo kultúra nie je strava – má oveľa viac 
moţností vyuţitia a kaţdý bude mať veľké spektrum, kde 
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poukáţky riadne pouţiť, takţe prečo by ich zneuţíval? My 
navrhujeme, aby sa za vouchre dali nakupovať aj kniţky.  

• Vouchre sa nebudú vyuţívať na úpadkovú kultúru, pretoţe tu 
po takej nie je dopyt. Ale na to bude komisia, ktorá bude 
udeľovať licencie tým organizátorom kultúry, ktorí budú 
chcieť podujatia robiť za vouchre. A nebudú viac oslovovať 
politikov, ale priamo ľudí. A ľudia si budú môcť sami 
vybrať. Aj s menšinovými ţánrami môţu oslovovať väčšinu. 
Pre menšinovú kultúru to bude mať ešte lepší dopad. 

• Financovanie kultúry bude transparentnejšie, lebo dnes ak 
chcete grant, treba osloviť grantovú komisiu a politikov.  

Neprijať voucherový systém zdôvodnil PhDr. Marián Kvas-
nička takto : 
• Ten stav, aký je momentálne je asi najprijateľnejší: máme 

malé úradné centrum, ktoré redislokuje verejné peniaze 
ľuďom z kultúry, tak, aby sa im darilo. Neviem si predstaviť 
pruţnejšie fungovanie. Úradné postupy síce nie sú ideálne, 
ale zlepšuje sa to. 

• Kultúrna komisia môţe svojím odborným zloţením garan-
tovať dobrý vkus, odbornosť, aj kultúrnu orientáciu a istú 
vybalansovanosť a spravodlivosť. Okrem toho vznikla aj 
grantová komisia – ďalšia poistka moţnosti presadenia 
všetkých nosných ţánrov kultúry v Trenčíne. Je to systém, 
ktorý sa snaţí vniesť istú proporciu medzi občianske slo-
body a autority. 

• Kontrola, aj distribúcia verejných peňazí je teraz úplne trans-
parentná a priehľadná. 

• Myslím si, ţe voucherový systém nie je hospodárny. 
• Vouchre sú zneuţiteľné. Za stravné lístky si dnes môţete 

kúpiť aj prostitútku. 
• Idey, ktoré stáli na začiatku voucherového projektu, sa nede-

jú – zefektívnenie, zekonomičnenie a odmonopolizovanie 
chodu kultúry, bude to ešte drahšie. 
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• V prípade, ţe tento systém prejde, niektoré menšinové, ale 
kvalitné akcie zakapú – ako napríklad festival Sám na 
javisku, lebo nebudú mať podporu mesta. 

• Bojím sa dať tú úţasnú silu fiktívnej väčšine na čosi, čo je zo 
svojej podstaty menšinové, krehké a zraniteľné. 

Aké boli názory ľudí zúčastnených na stretnutí : 
Mgr. Jaroslav Pádivý, učiteľ – Máme podobnú skúsenosť z 
oblasti vzdelávania, kde sa udial pokus matematicky vyjadriť 
potreby vzdelávania a kultúry. Existujú vzdelávacie poukazy a 
podľa toho, ako vidím, nesplnili očakávania, ktoré autori tohto 
projektu predpokladali. Mám obavy, ţe dávať papieriky na to, 
čo sa týka ľudskej duše, nemôţe mať úspech.  
Ján Babič, poslanec – Voucher systém nepovaţujem za dobrý 
z viacerých príčin. Jeho výroba a distribúcia je drahá, je 
nespravodlivý, neprehľadný a vôbec nie motivačný. Je to skôr 
politická otázka. Ak by sa o tom hlasovalo v mestskom 
parlamente, predpokladám, ţe by návrh prešiel pomerom 18:7 
hlasov.  
Ing. Ján Krátky, poslanec – Výdavkov na šport a kultúru je 
podstatne viac, sú to iné čísla, ako sa prezentujú. Na vlastné 
granty do kultúry išli 3 milióny, na šport 3,5 milióna. 
Transformácia kultúry nebola dotiahnutá. Ak bude niekto túto 
sluţbu pre mesto zabezpečovať bude to na náklady mesta, 
nikto to nebude robiť zadarmo.  
MUDr. Eugen Szép, poslanec – Z diskusie akoby vyplynulo, 
ţe abstraktná väčšina by mala rozhodnúť o krehkej kultúrnej 
menšine. Zaujímavá by bola štatistika návštevnosti kultúrnych 
akcií. Viem, ţe tú kultúru, ktorá v Trenčíne je, navštevujú 
desiatky, výnimočne stovky návštevníkov. Oslovil som malú 
vzorku ľudí a ich odpoveď na zavedenie voucherov v kultúre 
bola zväčša pozitívna.  
Mgr. Ondrej Odokienko, Občianske zdruţenie Finestrina - 
Je systémové finančné lákanie ľudí na kultúru? Nebolo by 
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systémovejšie venovať radšej tých 5 aţ 10 miliónov Sk do 
vzdelania a vedeniu našich občanov ku kultúrnosti? 
Tomáš Černenko, študent politológie a verejnej správy - 
Trúfne si kultúrna, alebo grantová komisia povedať, čo sa páči 
jednotlivým ľuďom? Občan by mal mať moţnosť rozhodnúť, 
kam dať peniaze. Nebolo by jednoduchšie nebrať mu tie 
peniaze vôbec prostredníctvom daní, ako ich potom pre-
rozdeľovať na vouchre? 
Světluše Rajnincová – KC Aktivity Juh - Pre občianske 
zdruţenia a najmä tie, čo sa venujú deťom, je to diskriminačný 
a likvidačný systém. Deti, ktoré k nám chodia do krúţkov, by  
tieto vouchre nemohli pouţiť, pretoţe sú určené aţ občanom 
od 15 rokov.  
Kamil Bystrický, Klub Lúč, Kolomaţ – Pre nás je tento 
systém zatiaľ neaktuálny, bolo by vhodné najskôr definovať 
kultúrne prostredie. Kultúra je o peniazoch, ale aj o určitom 
prostredí. Aţ po analýze stavu kultúry môţeme pristúpiť k 
ďalšiemu kroku. 

Trenčianske noviny 26.09.2005  
Pomocná evidencia 485/1/05, 486/1/05 

 
Dňa 28. septembra 2005 oţi-

li výstavné priestory Barborin-
ho paláca Trenčianskeho hradu 
výstavou pod názvom „Ilúzie – 
Tapisérie – Nástenné maľby“, 
ktoré pripravil Zväz maďar-
ských výtvarníkov a dizajnérov 
z Budapešti v spolupráci 
s Trenčianskym múzeom 
a Trenčianskym samosprávnym 
krajom. Na slávnostnej verni-
sáţi  prítomným návštevníkom 
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výstavu priblíţila predsedníčka Zväzu maďarských výtvar-
níkov a dizajnérov Márta Simonffy. Výstavu otvorila riadi-
teľka maďarských kultúrnych inštitúcií v zahraničí pri 
Ministerstve zahraničných vecí Maďarska dr. Miklósné 
Csapody. 

Trenčianske noviny 03.10.2005 
Pomocná evidencia 487/1/05, 497/2/05 
 
Cestovateľ a fotograf Bratislavčan Filip Kulišev prišiel 

vystavovať do Trenčína. V Mestskej galérii od 2. októbra 
2005 vystavoval svoje veľkoformátové fotografie rôznych 
tvárí našej planéty. Filip Kulišev, ktorý za najfotogenickejšie 
povaţuje najmä exotické krajiny, sa snaţí krásu a výni-
močnosť našej planéty zachytiť svojím fotoobjektívom. Zará-
mované a zasklené fotografie pôsobia ako veľké obrazy. 
Príroda sa pre Filipa Kuliševa stáva nevyčerpateľnou inšpi-
ráciou, a ako sám hovorí, potreboval by ešte niekoľko ţivotov, 
aby videl všetko to, čo by chcel. Sám hovorí, ţe vţdy má pred 
sebou nejaký sen, cieľ a za ním idem. Rád si sny plním, rád to 
vidím, rád to zaţijem. Potom znovu príde nový cieľ. Som rád, 
keď sa moje fotografie ostatným páčia, ale pre mňa je 
profesionalita dosiahnutá aţ vtedy, keď sa tým budem úplne 
ţiviť.“ Výstava veľkoformátových zarámovaných fotografií 
Filipa Kuliševa naviac ponúka aj kalendár s fotografiami 
autora na rok 2006.  

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 481/1/05 
 
V pondelok 3. októbra 2005 si pre nás príroda pripravila 

nevšedné predstavenie – zatmenie Slnka. Z územia Slovenska 
však zatmenie nebolo viditeľné, pretoţe tomu bránila oblač-
nosť spojená s daţďom. Maximálnu fázu zatmenia – prs-
tencové zatmenie - uvideli obyvatelia juţnej Európy a severnej 
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Afriky. Podľa predpovedí meteorológov zatmenie v našich 
zemepisných nastalo o 10.10 hodine predpoludním. Slnko bolo 
zastreté tieňom Zeme zhruba na 50 % o 11.20 hodine. Úkaz sa 
skončil krátko po 12.30 hodine.  

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 492/2/05 
 
V dňoch 7. a 8. októbra 2005 Trenčín sa stal centrom 

prehliadky popredných interprétov jazzu. Vystúpením rakús-
kej speváčky Sabiny Hank skončil 
tento dvojdňový 12. ročník trenčian-
skeho jazzového festivalu pod názvom 
Jazz pod hradom, ktorý bol úspešný 
svojou dramaturgiou, účinkujúcimi i 
návštevnosťou, zhodnotil dva dni hud-
by za organizátorov Ján Babič. Súčasne 
potvrdil, ţe zaznie aj na budúci rok. Na 
splnenie toho cieľa sa budú preto or-
ganizátori snaţiť získať viac finan-
čných prostriedkov pre jeho realizáciu, 
pretoţe má svoju vysokú umeleckú 

kvalitu, porovnateľnú s inými kultúr-
nymi podujatiami. Organizátori i účin-
kujúci poslali pozdrav do mesta več-
ného jazzu New Orleans. Myšlienku 
spolupatričnosti vyjadril napríklad „Tra-
ditional and Revival Jazz Band“ 
orleaánskym jazzom a „Monty Waters“ 
umocnil originálnym blues. Treba zvý-
razniť, ţe pri všetkých doterajších roč-
níkoch festivalu bola trenčianska kapela 
„Aurelius Q“. Ocenenia festivalu : 

 Juro Grigalák 

Sabina Hank 
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 najväčšia osobnosť festivalu získala stálica slovenskej i 
európskej jazzovej scény Juro Grigalák najväčšia osobnosť; 

 objav festivalu rómska kapela Gulo Čar (Česko); 
 najlepší sólista speváčka Sabine Hank. 

Speváčka Sabine Hank bola prekvapená prítomnosťou 
mladých ľudí v publiku. Vyjadrila sa, ţe by sa rada do 
Trenčína ešte vrátila, lebo si chce pozrieť najmä hrad, ktorý 
videla večer krásne vysvietený, ale pre pracovnú 
zaneprázdnenosť si nemohla pozrieť.  

Trenčianske noviny 10.10.2005, 17.10.2005  
Pomocná evidencia 509/2/05, 521/1/05 
 
Z poškodeného múru Trenčianskeho hradu sa musí zbúrať 

ešte viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Trenčiansky 
samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom hradu, však nemá na 
ďalšie práce peniaze. To, ţe múr treba rozobrať vo väčšom 
rozsahu, ukázalo zrútenie ďalšej jeho vonkajšej časti  13. 
októbra 2005. „Trhliny sa však roztvárajú a múr sa postupne 
rozpadáva. Otázka je, či ho stihnú rozobrať ľudia, alebo sa 
rozpadne samovoľne,“ uviedol statik Ing. Jozef Závacký. 
Hradný múr je dokonca tak poškodený, ţe bude zrejme 
potrebné zbúrať aj veţu, ku ktorej múr smeruje. Na 
Trenčianskom hrade dňa 16. októbra 2005 preto prebehla 
porada, aby dala odpoveď ako ďalej s múrom. „Musí sa 
pokračovať v odstraňovaní havarijného stavu, ale musíme brať 
ohľad aj na finančné prostriedky, ktoré boli na túto stavbu 
určené. Zmluva bola podpísaná na 5,8 milióna Sk, prostriedky 
naviac nemáme v rozpočte,“ vyhlásila Ing. Marta Šajbi-
dorová, vedúca oddelenia kultúry Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. Za pokračovanie prác sú však pamiatkári. 
„Vzhľadom na stav múru a bezpečnosť sme rozhodli, ţe treba 
pokračovať v ďalšej asanácii. Peniaze sú starosťou investora. 
Bude to veľká škoda, zrútiť múr  z 15. storočia, ale v tomto 

Sabine Hank 
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štádiu uţ je nemoţné zachovať ho,“ zdôraznila riaditeľka 
Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne PhDr. Eva Gaz-
díková. Podľa spoločnosti Vertical, ktorá vyhrala výberové 
konanie na rozoberanie hradného múru, uţ minulý týţdeň 
vyčerpala peniaze, ktoré samosprávny kraj na pôvodný rozsah 
prác vyčlenil. Teraz by mala nasledovať druhá a tretia etapa 
prác, ktorá bude stáť ďalších 3,3 milióna Sk. „Vo štvrtok, keď 
prišlo k ďalšiemu zosuvu, prijalo sa riešenie, ţe treba 
okamţite pokračovať v prácach ďalej. Teraz sa ukazuje, ţe 
sme pokračovať asi nemali, pretoţe financie nie sú. Nev iem, 

čo bude ďalej, 
nechceme od-
tiaľto zutekať, 
ale musí sa nájsť 
nejaké riešenie,“ 
povedal konateľ 
spoločnosti Ver-
tical Milan Pac-
ko. O financo-
vaní ďalších etáp 
rozoberania mú-
ru tak bude mu-
sieť rozhodnúť 

zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
Vlastné poznámky 
 
Trenčiansky tanečný pár v latine Patrícia Prnová a 

Marián Sivák zvíťazili na východoslovenskej súťaţi Talent 
Night 2005. Obaja sú študentmi Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka. Patrícia je Trenčianka a vďaka tomu, ţe 
Marián je Košičan, mohli sa aj oni zúčastniť 13. júna kastingu, 
odkiaľ v konkurencii 38 tanečných skupín a jednotlivcov 
postúpili aţ do septembrového finále. Jive na hudbu flip flop 

pohľad na spadnutý múr 
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fly predviedli 2. septembra 2005 na hlavnom pódiu Košického 
námestia a tieţ vo večernom galaprograme v Štátnom divadle 
Košice. Finálová porota s predsedom Jánom Ďurovčíkom ich 
vyhlásila za víťazov súťaţe a ocenila víťaznou trofejou. 
Trenčianski tanečníci však získali aj moţnosť spolupráce s 
profesionálnym choreografom Jánom Ďurovčíkom. Obaja 
tanečníci tancujú telom aj dušou odmalička, spolu však len 
jeden rok. Začínali vo folklórnom súbore. Pred víťazstvom v 
tejto súťaţi mladý pár veľké ciele nemal, kvôli finančným 
nedostatkom. Tanec je drahé hobby a nebyť našich sponzorov 
– rodičov – nemohli by sme náš talent rozvíjať, povedala 
Patrícia, ktorá sa spoločenským tancom venuje 12 rokov. Ak 
chcú svoj talent prezentovať na zahraničných súťaţiach musia 
hradiť nemalé čiastky na cestovanie, ubytovanie a štartovné. 
Na predvedenie profesionálnej choreografie je potrebné 
absolvovať tréningy so zahraničnými lektormi, u ktorých 
hodina stojí 45 libier. Kaţdý deň na parkete pretancujú 3 
hodiny. Víťazstvo v súťaţi Talent Night 2005 však môţe pre 
18-ročnú Patríciu a 20-ročného Mariána znamenať odrazový 
mostík do budúcnosti. „Snom kaţdého profesionálneho 
športovca je stáť na stupni víťazov na majstrovstvách Európy, 
majstrovstvách sveta,“ vyjadrila sa Patrícia. Nie je však 
vylúčené, ţe svoje schopnosti budeme v budúcnosti 
prezentovať aj na divadelných doskách ako umenie. 

Trenčianske noviny 10.10.2005  
Pomocná evidencia 510/1/05 
 

Vo štvrtok dňa 13. októbra 2005 sa na Ulici Marka Aurélia 
v Trenčíne pred rodným domom spisovateľa, historika 
a prekladateľa Vojtecha Zamarovského uskutočnila milá sláv-
nosť venovaná tomuto slávnemu rodákovi a čestnému obča-
novi Trenčína. V podujatí nazvanom Kultúrne mosty Trenčín 
– Rím sa na najskôr „literárne“ stretli Vojtech Zamarovský 
a rímsky cisár Marcus Aurelius. Ani odstup takmer dvetisíc 
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rokov nebol prekáţkou na porozumenie a súzvuk duší, vyzná-
vajúcich rovnaké hodnoty a filozofiu ţivota v antike a v mo-
dernom svete. Potom primátor Ing. Branislav Celler a pred-
seda Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského Ing. arch. 
Július Brúna slávnostne odhalili pamätnú tabuľu Vojtechovi 
Zamarovskému na rodnom dome. V krátkom prejave Ing. 
arch. Július Brúna zdôraznil, ţe je to azda prvýkrát, čo sa 

odhaľuje tabuľa 
ţijúcej osobnosti. 
„Treba prekonať 
zvyky, ţe sa tabule 
dávajú ľuďom iba 
po smrti. Veľké 
osobnosti si treba 
pripomínať aj vte-
dy, keď ţijú. Naj-
mä v dnešnej dobe, 
kde sa hodnoty vy-
jadrujú viac pe-

niazmi si treba pozitívne a skromné osobnosti, ktoré preslávili 
naše mesto, pripomínať,“ povedal primátor Ing. Branislav 
Celler a vzápätí dodal: „Je tu ešte jedna téma v súvislosti 
s Vojtechom Za-
marovským. Čle-
novia Klubu Voj-
techa Zamarov-
ského prišli pred 
rokmi s myšlien-
kou zaloţenia mú-
zea antiky v Tren-
číne. Mesto a klub 
budú na tomto 
spoločne pracovať 

zľava – Ing. arch. Július Brúna a Ing. Branislav Celler pri odhalení pamätnej tabule 
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a projekt je vhodný na realizáciu cez fondy Európskej únie. 
Verím, ţe sa nám to podarí a v blízkej budúcnosti múzeum 
otvorí svoje brány pre návštevníkov.“ „Táto tabuľa bola pre 
mňa veľmi príjemnou prácou, pretoţe s dielom pána Zama-
rovského som úzko spätý a všetky jeho diela mám prečítané,“ 
skromne zhodnotil svoje dielko autor Ján Hubinský. Podu-
jatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Mesta Trenčín 
a Trenčianskej nadácie. 

Info Trenčín 20.10.2005 
Pomocná evidencia 506/1/05, 530/1/05, 519/2/05 
 
Dňa 15. októbra 2005 Malá galéria 

v Trenčíne na Mierovom námestí č. 22 
bola miestom vernisáţe výstavy rezbára 
Petra Zoričáka pod názvom „Drevený 
pokus“. Hostí vernisáţe privítala ľudová 
hudba Detského folklórneho súboru 
„Radosť“. Autorov ţivot a dielo zhod-
notila vo svojom príhovore PhDr. Má-
ria Zajíčková, ktorá okrem iného pove-
dala, ţe výstava rezbárskych diel autora 
Petra Zoričáka, skalického rodáka, sa 
koná pri príleţitosti 100. výročia Skalického múzea, zaloţe-
ného dr. Pavlom Blahom a architektom expozície Samuelom 
Jurkovičom. Zo Skalice odišiel za štúdiom a pracovnými po-
vinnosťami, aby sa vrátil ako historik, archivár a zrelý rezbár. 
V jeho ţivote bolo niekoľko momentov, ktoré ho priviedli 
k umeleckému rezbárstvu – študijný pobyt v Paríţi, jubilejná 
výstava ÚĽUVU v Skalici začiatkom sedemdesiatich rokov 
a návšteva ateliéru Albína Brúnovského v roku 1979. V tomto 
období sa stal členom Klubu skalických výtvarníkov, s kto-
rými pravidelne vystavoval. V jeho tvorbe prevládajú motívy 
ţeny, prírody, rodiny, kresťanské motívy. Najrozšírenejšia je 

odhalenie pamätnej tabule 

betlehém 

zľava Peter Zoričák, PhDr. Mária Zajíčková a Terézia Niková 

svätá rodina 
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tvorba betlehemov vyrobené z jedného kusa dreva. Peter 
Zoričák bol 
v roku 1999 za-
radený medzi 
24 najvýznam-
nejších tvorcov 
betlehemov na 
svete. V roku 
2002 získal aj 

certifikát 
ÚĽUVU 

Majster ľudo-
vej umeleckej 
výroby. Známe 

sú jeho vystavené diela v Bratislave – trojmetrový Bača 
v obchodnom dome Aupark a Dedko a babka vo Dvore 
remesiel. 

Trenčianske noviny 17.10.2005 
Pomocná evidencia 498/1/05, 520/2/05 
 
Divadelné zdruţenie Kolomaţ z Trenčína sa začiatkom 

mesiaca októbra 2005 zúčastnilo Medzinárodného divadel-
ného projektu v Prahe. Pozvalo si ich tam Občianske zdru-
ţenie Motus, ktoré zastrešuje Divadlo Alfred ve dvoře z Pra-
hy. Táto česká organizácia si kaţdoročne pozýva jedno ino-
krajné divadlo, aby počas štyroch dní mohli prezentovať to 
najlepšie, najzaujímavejšie a najprogresívnejšie, čo daná 
krajina nezávislému divadlu môţe ponúknuť.  Trenčianske 
divadlo Kolomaţ sa v rámci Praţského projektu prezentovalo 
premiérou ich novej monodrámy „Redirected (Presmero-
vaný)“. Túto hru jedného herca Kamila Bystrického v réţii 
Eda Kudláča budeme mať moţnosť vidieť aj v Trenčíne v 
rámci Nestálej divadelnej scény.  

zľava – vystavujúci autor Peter Zoričák, PhDr. Mária Zajíčková, Mgr. Terézia Niková 
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Trenčianske noviny 16.10.2005  
Pomocná evidencia 519/3/05 

 
Aktivity Klubu priateľov váţnej hudby v Trenčíne sú známe 

uţ po celom Slovensku. Diváci sú uţ zvyknutí, ţe podujatia 
organizované týmto občianskym zdruţením nesú pečať pro-
fesionality a kvality. A tak ani neprekvapuje, ţe ďalší ročník 
festivalu Trenčianska hudobná jeseň priviedol do mesta 
ďalších špičkových slovenských interpretov. Festival začal 
dňa 9. októbra 2005 v Galérii M. A. Bazovského a voľne 
nadviazal na Trenčiansky jazzový festival. Koncert Bach & 
Jazz v podaní Jána Hajnala a Miloša Jurkoviča dokázal, aké 
tenké sú bariéry medzi jednotlivými hudobnými ţánrami. 
Ďalšia nedeľa 16. októbra 2005 bola zasvätená oslavám 30. 
výročiu zaloţenia Moyzesovho kvarteta. So svojím hosťom 
Borisom Lenkom sa predstavilo toto teleso v evanjelickom 
kostole. Vrchol festivalu zaţili Trenčania 23. októbra 2005 
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, kde vystúpil Štátny komorný orchester Ţilina so 
svojím šéfdirigentom, svetoznámym Oliverom Dohnányim. 
V jeho prípade sa „páchateľ vracia na miesto činu“. Oliver 
Dohnányi je totiţ vo svete moţno jeden z najznámejších 
Trenčanov, ktorý spolupracuje s najrenomovanejšími orche-
strami. A ešte jeden renomovaný Trenčan sa predstavil ako 
hosť na tomto koncerte. Bol ním klavírny virtuóz František 
Pergler. Festival pokračoval dve nasledujúce nedele 
koncertmi Slovak Brass Quintet a vokálnym koncertom 
Sergeja Tolstova a Janette Zsigovej.  

Trenčianske noviny 10.10.2005  
Pomocná evidencia 790/1/05 
 
Veľká koncertná šnúra skupiny Čechomor pod názvom 

„Krušovice tour 2005“ patrila Trenčínu. Vo štvrtok 13. októ-
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bra 2005 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v Trenčíne sa konal prvý z desiatich 
koncertov slovenského turné českomoravskej skupiny 
Čechomor. Lístky boli beznádejne vypredané uţ týţdeň 
vopred, Trenčania sa zjavne na prezentáciu nového albumu Co 
sa stalo nové tešili. Koncert skupiny Čechomor otváral druhý 
finalista druhej českej Superstar Petr Bende so svojou kape-
lou. My sme túto príleţitosť vyuţili na to, aby sme sa poroz-
právali s jedným z lídrov kapely, hráčom na päťstrunové hus-
le, spevákom a skladateľom Karlom Holasom. Po vystúpe-
niach na Slovensku Čechomor pokračuje koncertmi v An-
glicku, po ktorých nasleduje sedemnásť vystúpení na Morave 
a v Čechách. Čechomor sa totiţ rozhodol krstiť svoje nové CD 
po celý rok. 

Trenčianske noviny 16.10.2005  
 
Dňa 17. októbra 2005 bol otvorený 4. ročník výstavy pod 

názvom Ručné práce ţien so zameraním na tradičné i netra-
dičné techniky vo výstavných priestoroch mesta Trenčín na 
Mierovom námestí č. 16. Na výstave sa prezentovali ţeny z 
celého Trenčianskeho kraja, od Myjavy po Prievidzu a Po-
vaţskú Bystricu, čo je takmer tisíc exponátov vytvorených 
tradičnými technikami, ale i súčasnými modernými, maľo-
vaním na odevy a textil. Je potešiteľné, ţe sa ţeny začínajú vo 
svojej amatérskej tvorbe vracať k starým technikám vo 
vyšívaní, paličkovaní, a pod. Výstava ponúkla výber prác, 
ktoré sú nielen krásne a hodnotné, ale sú aj praktické. Medzi 
mladými ţenami stále väčší záujem o históriu ľudovo-
umeleckej tvorby, o ručnú tvorbu tradičnými i modernými 
technikami. To, čo bolo v minulosti súčasťou krojov, si 
dokáţu prispôsobiť a urobiť si originálne súčasti odevov. 

Trenčianske noviny 28.10.2005  
Pomocná evidencia 541/2/05 
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Vernisáţ výstavy fotografií, kresieb a malieb štyroch 
autorov, neprofesionálnych výtvarníkov - Františka Horeč-
ného, Jozefa Vajčnera, Stanislava Neštického a Jána Ma-
tláka sa uskutočnila dňa 18. októbra 2005. Ešte predtým bola 
inštalovaná skoro dva mesiace v klube Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky. Na výstave mohli návštevníci obdivo-
vať aj čerstvé zábery na himalájsky vrchol Annapurna (8091 
m), odkiaľ sa doslova pár hodín pred vernisáţou výstavy vrátil 
člen vojenskej expedície Ján Matlák. Ten prezradil aj 
dôvody, prečo sa expedícia vrátila bez vrcholového tromfu. 
Výpravu, na ktorú sa chystali uţ od roku 2002, sprevádzali 
ťaţkosti. Boli to jednak zdravotné problémy dvoch členov 
výpravy a nepriaznivé počasie. “Lavíny nám zničili natiahnuté 
cesty medzi tábormi,“ farbisto opisuje situáciu ďalší člen 
výpravy Vladimír Švancar. „Vrátili sme sa zo vzdialenosti 
asi 30 - 40 metrov pod vrcholom”. „Toto rozhodnutie sa tým, 
ţe sme tu ţiví a zdraví, ukazuje ako správne,“ dodal Matlák.  

Trenčianske noviny 28.10.2005  
Pomocná evidencia 540/2/05 
 
Vo výstavných priestorov Trenčianskeho múzea našla začas 

svoje domáce prostredie výstava nestora slovenskej fotografie 
Viliama Malíka pod názvom „Tatranské 
kalamity“, keď jej vernisáţ sa uskutočnila             
20. októbra 2005. Pozvánka zrejme v kaţdom 
z návštevníkov vyvolala asociácie z minulého 
roka, keď perla slovenských hôr, vysoké stro-
my Vysokých Tatier ospievaných vo veršoch 
slovenských bardov, dostali smrtonosné kŕče 
v podobe ich úplného zničenia. Len malá časť 
Slovákov videla na vlastné oči spúšť, čo sa stalo s našimi veľ-
horami. Väčšina z nás čerpala svoje vizuálne informácie z te-
levízie, či iných médií. Pri prvom kontakte s kolekciou foto-

Viliam Malík 
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grafií Viliama Malíka si však kaţdý návštevník uvedomil, ţe 
sú to fotografie nielen s veľkou faktografickou výpoveďou, ale 
aj s vysokou umeleckou hodnotou. Sám pri svojej výpovedi na 
vernisáţi konštatoval, ţe podobná kalamita vo Vysokých 
Tatrách uţ mala svoju premiéru v roku 1915, len nie v takom 

rozsahu. Pri fo-
tografovaní ka-
lamitnej situácie 

v slovenských 
veľhorách v ro-
ku 2004 a v ro-
ku 2005 si oce-
nil mimoriadnu 
podporu zo stra-
ny primátora 
Mesta Vysoké 
Tatry Ing. Jána 
Mokoša, ktorý 

mu umoţnil vstup do terénu aj s dvomi pomocníkmi, ktorý pre 
iných ľudí bol nedostupný. A ešte jedna vec, ktorá všetkých 
prekvapila, ţe vystavujúci Viliam Malík vo svojom veku úcty-
hodných 93 rokov, vyţaroval pri svojom vystúpení úţasnú 
vitalitu a veľa plánov do budúcna. V kultúrnom programe vys-
túpilo duo speváčka Monika Gurínová s gitaristom Mirosla-
vom Ďurišom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 07.11.2005 
Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 516/1/05, 530/1/05, 569/1/05 
 
V priestoroch Trenčianskeho múzea sa v piatok 21. októbra 

2005 večer uskutočnilo slávnostné uvítanie básnickej zbierky 
Janky Fabovej. Mestská poslankyňa, vášnivá skalničkárka a 
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členka literárneho klubu Omega pri Verejnej kniţnici Michala 
Rešetku v Trenčíne, predstavila svoju útlu, ale zato na krásu 
bohatú kniţku s názvom Mesto v srdci. Zbierku slávnostne do 
sveta uviedol MUDr. Pavol Sedláček. Básnickú zbierku, 
rozdelenú na dva samostatné, ale zato súvisiace celky, ilus-
troval a príznačnou atmosférou doplnil Ján Vitko. „Písala 
som uţ predtým, ale toto je prvá verejná prezentácia mojich 
básní,“ priznáva sa Janka Fabová a pokračovala, ţe v dnešnom 
svete je veľmi málo času na čítanie, preto píšem básne. Pár 
slovami sa dá povedať veľmi veľa. Písanie poézie a politika sa 
navzájom nevylučujú. Básňami sa dá veľmi veľa povedať aj o 
politike. Kto je vnímavý a prečíta si moje básne, tak medzi 
riadkami isto pochopí,“ povedala autorka na margo svojej 
zbierky. Básne Janky Fabovej, majú čo povedať najmä Tren-
čanom, pretoţe sú jej vyznaním k svojmu mestu a k jeho oby-
vateľom. Je nielen o meste v srdci, ako naznačuje jej samotný 
názov, ale aj o srdci v meste. A to v ňom zanecháva kaţdý 
sám za seba. 

Trenčianske noviny 28.10.2005  
Pomocná evidencia 538/1/05 

 

V Galérii M. A. Bazovského dňa 21. októbra 2005 sa 
uskutočnila vernisáţ výstavy dvoch českých výtvarníkov Jána 
Hendrycha a Františka Hodonského. Popri pôsobení na 

Akadémii výtvarných 
umení v Prahe obidva-
ja uţ niekoľko rokov 
vyučujú i na bansko-
bystrickej Akadémii 
umení. „Kaţdý rok 
mám v praţskom ate-
liéri troch slovenských 
študentov čo je viac, 
ako keď bola spoločná 
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republika,“ konštatuje sochár Jan Hendrych, podľa ktorého 
medzi republikami panujú i čulé výmenné styky na poli 
výtvarných sympózií. Podľa maliara Františka Hodonského 
však medzi slovenským a českým výtvarným umením badať 
rozdiely. „Vypozoroval som základný kontrast,“ pribliţuje. 
„České umenie má svoju dimenziu skôr v monochrómnej 
polohe a má meditatívny záber. Slovenské umenie je naproti 
tomu viac expresívne, ţivé, priebojné.“ Ján Hendrych naopak 
rozdiely medzi našimi krajinami nevidí. Domnieva sa totiţ, ţe 
v zásade sa v celej výtvarnej Európe umenie uberá smerom 
amerikanizácie a komercionalizácie. „Je to rovnaké ako na 
Slovensku, v Čechách, tak i v Maďarsku, Poľsku, či Nemec-
ku,“ myslí si sochár, ktorý tento trend nepovaţuje za dobrý. 
„Je to jasná móda a človek tu nemôţe reflektovať, ako cíti a čo 
si myslí, pretoţe podlieha tomu, čo od neho chce zákazník,“ 
uvaţuje. Tieto kozmopolitné trendy „na kšeft“ Hodonskému 
nepripadajú úprimné. „Poctivých výtvarníkov je málo a je 
zaujímavé, ţe na Slovensku i v Čechách sú si podobní, pretoţe 
ctia európske kultúrne štandardy,“ dodáva umelec. 

Trenčianske noviny 31.10.2005, 07.11.2005  
Pomocná evidencia 517/1/05,518/1/05, 550/2/05 

 

Výberom toho najlepšieho sa predstavil Komorný 
orchester mesta Trenčín vo dvoch slávnostných koncertoch 
v Trenčianskom múzeu a v kostole sv. Františka Xaverského 
(piaristov) pri príleţitosti 15. výročia  jeho vzniku. Presne pred 
pätnástimi rokmi si dalo toto hudobné teleso do vienka snahu 
uchovať a priblíţiť poslucháčom viac ako tristoročnú 
kontinuitu starej hudby. 

Trenčianske noviny 26.09.2005  
Pomocná evidencia 485/1/05 
 
Koncertná sieň Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne bola 

dňa  26. októbra 2005 bola za početnej účasti hostí slávnostne 



 615 

uvítaná do ţivota tretia básnická zbierka poétky PhDr. Jany 
Jablonskej „Dotyky s časom“ s ilustráciami MUDr. Júliusa 
Činčára. Na úvod slávnostného neskorého popoludnia vys-
túpil so speváckym sólom Martin Holúbek v korepetícii kla-
víristky Milici Ilčíkovej. Bc. Viera Štefulová priblíţila vo 

svojom vystú-
pení básnickú 
tvorbu PhDr. 
Jany Jablonskej 
a vyvrcholením 
podujatia bolo 
slávnostné uve-
denie do ţivota 
novej básnic-
kej zbierky spi-

sovateľom 
a publicistom 

Drahoslavom 
Machalom pupienkami ţivých kvetov. Po tomto slávnostnom 
okamţiku, časový priestor patril vystúpeniu flautistky Mi-
chaely Hobţovej a spevákovi Martinovi Holoubkovi v kore-
petícii klavíristky Milici Ilčíkovej. Po potlesku poďa-kovala 
PhDr. Jana Jablonská za prejav uznania, ktorej sa jej dostalo 
a po ováciách a gratulácii všetkých hostí pozvala všetkých 
prítomných na spoločenské stretnutie. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 31.10.2005 
Pomocná evidencia 544/1/05, 551/2/05 
 
Kaviareň Sissy hotela Tatra vo štvrtok 3. novembra 2005 

bola miestom, kde si Trenčianska nadácia pripomenula so 
svojimi priaznivcami, darcami i obdarovanými svoje piate 
narodeniny. Hostí privítala moderátorka Zuzana Lauren-

zľava – Bc. Viera Štefulová, Drahoslav Machala, PhDr. Jana Jablonská, MUDr. Júliua Činčár 
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číková a potom v krátkom predslove zhodnotila uplynulé 
obdobie predsedníčka správnej rady Trenčianskej nadácie 
Ernestína Brezanová. Poďakovala všetkým darcom bez 
ohľadu na výšku daru, za podporu nadácie a za ich vzťah 
k mestu Trenčín. Na záver svojho príhovoru odovzdala diplom 
Barbore Šedivej a Jane Po-
točnej za najoriginálnejší 
projekt uchádzajúci sa o pod-
poru Trenčianskej nadácie 
pod názvom „Trenčín našimi 
očami“. Medzi hosťami na 
narodeninovom stretnutí 
okrem tých, ktorí stáli pri 
zrode nadácie boli aj členovia 
vtedajšej správnej rady, darcovia z Klubu darcov, mladí 
filantropi a výtvarníci z trenčianskeho regiónu, ktorí darovali 
obrazy nadácii. Prišli i mnohí ďalší, ktorí podporili a 
podporujú jej humánne myšlienky. Pozvanie prijala aj dcéra 
známeho trenčianskeho lekárnika a fotografa PhMr. Jána 
Halašu Jela Ďurčová, ktorá nadácii poskytla fotografie pre 
vydanie súboru jeho fotografií. Za päť rokov svojej činnosti 
podporila nadácia v rámci otvoreného grantového programu 
239 projektov v sume takmer 4 milióny Sk, z toho stovku 

projektov, ktorých cieľom 
bol verejnoprospešný prí-
nos pre mesto Trenčín a 
jeho obyvateľov. Účast-
níci oslavy si mohli po-
zrieť najdôleţitejšie pro- 
jekty, ktoré Trenčianska 
nadácia podporovala – 
Otvorený grantový pro-
gram, Trenčianske Korzo, 

Prví draţitelia sprava Milan Laurenčík, Martin Maštalír a Ján Kačur. 

zľava – Zuzana Laurenčíková, Ernestína Brezanová 
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Klub darcov, Dr. Klaun, Mladí filantropi, Otvor srdce, daruj 
knihu. Na tejto oslave nechýbal Klaun Adrian, ktorý pred-
viedol „dospelácku“ verziu svojich vystúpení. Jeho poslaním 
je, aby svojimi vystúpeniami rozveseľoval deti dlhodobo 
odlúčených od svojich rodín – v nemocniciach, domovoch 
sociálnej starostlivosti, ústavoch a podobne. Vyvrcholením 
osláv piateho výročia nadácie bola draţba uţ spomínaných 
umeleckých diel a draţba vystúpenia klauna Adriana v niek-
torom z ústavov. Uţ prvý bod draţby pod vedením draţiteľa 
Ferdinanda Rybníčka vyvolal rozruch, v ktorom sa draţilo 
vystúpenie klauna Adriána. Postupne sa do draţby prihlásili 
Martin Maštalír, Ján Kačur a Milan Laurenčík, ktorí 
postupne dvíhali od základnej sumy 2.500 Sk aţ na celkových 
6.000 Sk. Prakticky to znamenalo prostriedky na uskutočnenie 
aţ dvoch vystúpení klauna Adriana. Draţitelia aj rozhodli, aby 
jeho vystúpenia sa uskutočnili pre deti v trenčianskej nemoc-
nici a v Domove sociálnych 
sluţieb pre deti a mládeţ v 
Adamovských Kochanovciach. 
Pri draţbe 15-tich umeleckých 
diel sa vyzbieralo celkom 
33.000,- Sk, ktoré venovali 16 
trenčianski výtvarníci. Tren-
čianska nadácia dostala k svo-
jím piatim narodeninám aj tor-
tu, ktorú spolu s krabicou chutných zákuskov napiekla pani 
Horňáková ako vďaku, ţe jej zdravotne postihnutý manţel 
dostal od Trenčianskej nadácie elektrický skúter.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 557/1/05, 570/1/05 
 

vystúpenie klauna Adriana 
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V piatok 4. novembra 2005 prišiel za svojimi malými 
čitateľmi do Trenčína spisovateľ, dramatik, ilustrátor a vyda-
vateľ Daniel Hevier. V priestoroch Verejnej kniţnice Michala 
Rešetku na Hasičskej ulici sa konali dve besedy s touto po-
prednou osobnosťou súčasnej slovenskej literatúry. Prvá bese-
da, ktorá sa konala pre deti a mládeţ pod názvom „Neza-
blúďme do krajiny Agord“. Daniel Hevier vo svojej knihe 
„Krajina Agord“ vyuţíva hru so slovami a opačnými názvami 
pomenúva rôzne veci. Varuje tak aj pred krajinou Agord a jej 
záľudnosťami. Druhá beseda bola určená pre vyššie stupne 
základných škôl. 

Trenčianske noviny 31.10.2005 
Pomocná evidencia 552/1/05 
 
V sobotu dňa 5. novembra 2005 sa pod Juhom, v priestore 

určenom na výcvik psov konali kynologické preteky. Tieto 
preteky boli poslednými z troch pretekov v rámci krajského 
majstrovstva vo výkone športových psov. Prvé dva sa konali v 
Uhrovci a v Nitrici pri Prievidzi. Štrnásť psov súťaţilo v troch 
disciplínach – poslušnosť, obrana, stopa a v dvoch kategóriách 
- podľa národného skúšobného poriadku SVV 1 a podľa 
medzinárodného skúšobného poriadku IPO 1. Preteky v SVV 
vyhrala Martina Ruţičková so psom Brutusom a v IPO Zu-
zana Jánošíková so psom Perrym. 

Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 570/2/05 

 

Dňa 8. novembra 2005 sa uskutočnila vernisáţ 42. výročnej 
výstavy skupiny Méta vo vestibule Kultúrno-metodického 
centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Za 
početnej skupiny návštevníkov, ktorým fotografovanie sa stalo 
viac ako záľubou, výstavu otvoril Ing. Ján Tluka. Vo svojom 
príhovore konštatoval, ţe na dnešnej výstave sa so svojom 
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tvorbou predstavilo desať autorov s 57 fotografiami. Výstava 
zaznamenala po dlhom čase zmenu, keď popri starších 
členoch tvorivej skupiny Méta vystavovali aj jej traja noví 

členovia – Michal 
Arbet, Norbert Kalaba 
a Vladimír Hrnčiar, 
ktorí v priebehu troch 
rokov dozreli prekonajúc 
rôzne úskalia umeleckej 
tvorby. Okrem iného 
spomenul, ţe tohoročná 
výstava dokumentuje 
prierez fotografickej 
tvorby jedného z naj-

starších členov tvorivej 
skupiny Méta Ing. Júliusa 
Kákoša, čím zvýraznil jeho 
významný podiel na akti-
vite tejto záujmovej sku-
piny pri príleţitosti jeho 
ţivotného jubilea 65 rokov. 
Jeho curriculum vitae pred-
niesla Jaroslava Tichá. 
Jeho podiel na rozvoji ume-
leckej fotografie ocenil poctou v písomnej podobe aj gene-
rálny riaditeľ Národného osvetového centra PhDr. Ján Taz-
berík, CSc., ktorý mu spolu zlatou medailou Trenčianskeho 
osvetového strediska odovzdal v zastúpení Mgr. Vladimír 
Zvalený.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.11.2005  
Pomocná evidencia 558/1/05, 575/1/05 
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Predpoludním dňa 9. novembra 2005 v Krajskej kniţnici 
Michala Rešetku v Trenčíne bola vyhodnotená literárna súťaţ 

Jozefa Braneckého pod názvom „Studňa 
sa tajne s daţďom tajne zhovára“ v ţánri 
poézia a próza v kategórii stredoškolskej 
mládeţe  a kategórii dospelých. Po priví-
taní prítomných predsedníčkou pobočky 
Matice slovenskej v Trenčíne Mgr. Mar-

tou Halečkovou zhodnotil úroveň súťaţe v poézii predseda 
poroty a spisovateľ Jaroslav Rezník. Okrem iného uviedol, ţe 
všetky príspevky boli na veľmi dobrej literárnej úrovni. 
Svojou poetikou, metaforikovu, výberom slov, pointovaním, 
lyrickou atmosférou, ako aj formou verša sa na seba podobali. 
Pre neúčasť predsedu poroty 
v súťaţi v próze spisovateľa 
Jozefa Repku, jeho hodno-
tiacu správu predniesla Mgr. 
Marta Halečková. Z jeho 
obsahu bol cítiť kritičnosť na 
hodnotené diela. V súťaţi sa 
neobjavili výraznejší tvorco-
via ako v predchádzajúcom 
roku. Napriek tomu takmer všetky príspevky boli na slušnej 
úrovni, ale priemer nikdy neteší.  Potom z rúk spisovateľa 
Jozefa Rezníka a riaditeľky Verejnej kniţnica Michala 
Rešetku v Trenčíne prevzali autori najlepšie vyhodnotených 
prác diplomy a vecné dary : 
- kategória stredoškolskej mládeţe :   

a) súťaţ v poézii :    
1) Veronika Jančiková, Prvé slovenské literárne   gym-

názium Revúca 
2) Katarína Dţunková, Gymnázium Košice, Šrobárova 

ulica 

Mgr. Marta Halečková 

Jozef Rezník hodnotí súťaţ poézie 
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3) Tomáš Gál, Senica, Hviezdoslavova ulica 
4) Martina Racková, Obchodná akadémie Ţilina, Veľká 

okruţná 
Cena primátora mesta Trenčín :  Zuzana Fapšová, Pieš-
ťany 
Zvláštna cena :  Kolektív autorov Gymnázia T. Van-
sovej, Stará  Ľubovňa 

b) súťaţ v próze :  
 1) Ľubica Bernáthová, Gymnázium sv. J. Bosca,  

      2) Diana Straková, Obchodná akadémie M. Hodţu,  
          Trenčín 

- kategória dospelých :   
a) súťaţ v poézii :    

 1) Helenka Chachulová, Plevník –Drieňové 
 2) Pavol Bartoš, Keţmarok, Továrenská ulica 

         2) Ondrej Štyrák, Dolný Kubín, Duklianskych hrdinov 
 2) Zlata Matláková, Špačince 
 3) Katarína Pekariková, Rajec, Fučíkova ulica 
 3) Júlia Ţitná, Bratislava, Haanova ulica 
 3) Andrea Trusková, Trenčín, Hodţova ulica 
 Cena primátora mesta Trenčín :  Janka Fabová, Trenčín 
b) súťaţ v próze :   
 1) Dana Hlavatá, Bratislava 
      2) Ivana Lacková, Bratislava 

 3)Ing. Jana Judínyiová, Trnava 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.11.2005 
Pomocná evidencia 568/1/05, 576/1/05 
 
 
V dňoch 10. aţ 13. novembra 2005 sa uskutočnila v Tren-

číne séria podujatí pri príleţitosti 190. výročia narodenia ná-
rodného buditeľa Ľudovíta Štúra. Najviac podujatí sa sústre-

Janka Fabová 
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dilo na deň 10. novembra 2005. Ich začiatok patril odbornému 
semináru, na ktorom v úvodnom príhovore vystúpil predseda 
Prípravného výboru Roka Ľudovíta Štúra doc. PhDr. 
Augustín Maťovčík, DrSc. Na jeho vystúpenie nadviazali 
s pripravenými prednáškami : 
- Mgr. Mária Kubelová na tému „Vzťah Štúrovcov k Tren-

čínu a trenčianskemu regiónu“; 
- PhDr. Jozef Karlík na tému „Podjavorinský kraj a štúrov-

ské tradície, vzťah Ľudovíta Štúra k rodine Ostrolúckej“; 
- PhDr. Oľga Pavúková na tému „Literárno-múzejná pre-

zentácia a dokumentácia osobnosti a diela Ľudovíta Štúra“; 
- PaedDr. Júlia Ivanovičová, PhD. na tému „Pedagogický 

a sociálno-etický odkaz Ľudovíta Štúra“; 
Po seminári sa účastníci seminára odobrali pred súsošie Štúra, 

Hurbana a Hodţu, aby po-
loţením vencov vzdali hold 
velikánovi slovenského ľu-
du. S krátkymi prejavmi 
vystúpili viceprimátor Ing. 
Anton Boc a poslanec 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček. V kultúrnom 
programe vystúpil spevác-

ky zbor Piaristického gymnázia Ľudovíta Štúra, ktorý zas-
pieval pod vedením dirigenta Martina Holúbka hymnickú 
pieseň „Kto za pravdu horí“. Ďalšími zástavkami účastníkov 
seminára bolo miesto pred umiestnenými tabuľami štúrovcov 
na objekte Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, ktorých históriu priblíţil PhDr. Milan 
Šišmiš a potom pred budovou Gymnázia nesúceho meno Ľu-
dovíta Štúra. Poloţením venca viceprimátorom Ing. Antonom 
Bocom na hrob matky Ľudovíta Štúra Anny, rodenej Michal-

Delegácia mesta Trenčín a TSK poloţili veniec k súsošiu Štúra, Hurbana 
a Hodţu 
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covej sa predpoludňajšia časť slávnosti skončila. Záver 
slávnostného dňa venovaného veľkému synovi slovenského 
národa patril inscenácii dramatickej kompozície o Ľudovítovi 
Štúrovi „Vyslanec zvolenský“ v učinkovaní Divadla J. G. 
Tajovského vo Zvolene v réţii Juraja Sarvaša. Počas spo-
mienkového dňa Pošta Trenčín 1. pouţívala príleţitostnú pe-
čiatku. Vyvrcholením osláv narodenia Ľudovíta Štúra v Tren-
číne sa stali bohosluţby 
v evanjelickom kostole, 
na ktorých so svojimi 
príhovormi vystúpili he-
rec Juraj Sarvaš, pro-
fesor Evanjelickej teolo-
gickej fakulty Univerzity 
Komenského Igor Kišš 
a spisovateľ Drahoslav 
Machala. Počas boho-
sluţieb vystupoval spe-
vácky zbor Zvon z Trenčína za dirigovania pani Ireny Zaja-
covej. 

Trenčianske noviny 14.11.2005, 21.11.2005 
Pomocná evidencia 512/1/05, 547/1/05, 574/1/05, 598/1/05 
 

Dňa 12. novembra 2005 
Mestská galéria v Trenčíne 
bola miestom vernisáţe 
autorskej výstavy karika-
turistu Laca Tormu. Na 
výstavu prišli hostia v ex-
celentnej zostave Kornel 
Földváry, básnik Ľubomír 
Feldek a Tomáš Janovic. 
Po privítaní hostí vedúcou Kornel Földváry (vľavo) a Laco Torma (vpravo) 
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galérie Mgr. Teréziou Nikovou sa ujal slova Kornel Föl-
dváry, ktorý plnil úlohu moderátora a kurátora výstavy. 
Okrem iného vo svojom príhovore povedal, ţe na vtipných 
obrazoch Laca Tormu by sme márne hľadali človeka. Tých 
tam niet, sú akoby vyľudnené. A to je práve jeho prejav lásky 
k ľuďom a starostlivosti o človeka. Vo svojich obrazoch 
predvída budúcnosť v akých si katastrofálnych víziach, pokiaľ 
sa ľudstvo nespamätá chrániť svoje ţivotné prostredie. Na 
jeho vystúpenie nadvia-
zal Tomáš Janovic 
prečítaním niekoľkých 
anektod, ktoré vyšli pu-
blikačne od Laca Tor-mu 
pod názvom Prasačinky. 
Na záver svojho prího-
voru spolu s Katkou Fel-
dekovou pokrstili kniţné 
vydanie karikatúr Laca 
Tormu pod názvom „Päťadvadsať“, ktorej autorom bol Kornel 
Földváry. Potom sa ujal slova Ľubomír Feldek, ktorý vo 
svojom príhovore priblíţil ním preloţené z ruského jazyka 
básnické dielo Jevgenija Jesenina „Neodovzdaná lýra“. Zdá 
sa, ţe Jesenin sem nepatrí, ale patrí, Dopĺňa Ľubomír Feldek, 

lebo jedna z kresieb Laca 
Tormu je venovaná tomuto 
autorovi pod názvom „Poc-
ta Jeseninovi“. Oboch spája 
spoločná téma – príroda 
a civilizácia. A ďalej po-
kračoval, ţe aj básne Jese-
nina by sa dali nazvať 
„Pocta Lacovi Tormovi“. 
Tak ako je Laco Torma  

zľava - Kornel Földváry, Tomáš Janovic a Laco Torma  
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rozporuplný človek, tak aj Jesenin bol rozporuplný. Len takí 
ľudia môţu tvoriť krásne rozporuplné umenie. Toto kniţné 
vydanie pokrstil Tomáš Janovic. Celé podujatie vyplnil svojou 
hrou na husliach Norbert Szaközy a spevom Katarína 
Feldeková. 

Trenčianske noviny 14.11.2005 
Pomocná evidencia 562/1/05, 576/2/05, 582/1/05 

 
Dňa 16. novembra 2005 

sa po roku opäť stretli to-
horoční víťazi súťaţe 
„Trenčianske hodiny“ 
v speve ľudových piesní 
ţiakov základných škôl 
Trenčianskeho okresu za 
sprievodu Ľudovej hudby 

z 

Nitry pod vedením Ing. Mariána 
Jareka, ktorá v úvode galakoncertu 
speváckych talentov v speve ľudových 
piesní trenčianskeho regiónu zahrala 
zmes trenčianskych melódií. Zloţenie 
obecenstva galakoncertu bolo pestro-
farebné – rodičia a starí rodičia spie-
vajúcich detí, učitelia, kamaráti, pria-
telia a spoluţiaci. Koncertné vystú-
penie otvorila a všetkých privítala moderátorka podujatia 
Mgr. Jaroslava Rajnincová a pozvala na pódium prvú 
speváčku Karlu Kostelníkovú s pesničkou „Počula som 
milý“. Prvú polovicu spevákov uzavrela Lucia Komorovská 
s pesničkou „A vy chlapci neviete“. Prestávku vyplnila 
v samostatnom vystúpení Ľudová hudba z Nitry s predníkom 

básnik Ľubomír Feldek 

Paulínka Ovádková 
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Ing. Mariánom Jarekom a sólistkou Jankou Tencerovou. 
Druhú polovicu koncertu otvorila Terézia Kohoutová 
s pesničkou „Ţala som trávičku v Segedíne“ a celý koncert 
ukončil Martin Ráztočný s pesničkou „Ani preto, ani za to“. 
Čo povedať na záver ? Oproti 
predchádzajúcim rokom sa 
objavili nové spevácke talenty, 
pretoţe tí, ktorí ţiarili, sú vekovo 
starší. Napríklad páčilo sa duo 
spevákov Milan Mikulaj 
s Jakubom Farkašom, ktorí 
zaspievali veľmi čisto pieseň 
„Zasadil som čerešničku“ v dvojhlase, za čo od obecenstva 
dostali silný potlesk. Paulínka Ovádková s piesňou „Nebu-
dem sa vdávať“ opäť potvrdila svoj spevácky talent. Na záver 
aj trocha štatistiky, ţe na galakoncerte vystúpilo  32 mladých 
spevákov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 563/1/05 
 
Pouličné nepokoje vo Francúzsku a priebeh 5. ročníka 

Festivalu slovenských filmov v Cran-Gevrier – Francúzsko 
ovplyvnili len do tej miery, ţe vyvolali u Trenčanov trocha 
obavy. Organizátor však na telefonický dotaz zdôraznil, ţe 
obavy sú úplne zbytočné. A tak spomínaný festival a vôbec 
celé kultúrne ťaţenie Trenčanov sa začalo bez komplikácií dňa 
17. novembra 2005. Prv však neţ sa priblíţi priebeh festivalu, 
treba priblíţiť trocha histórie. Festival sa na striedačku 
uskutočňuje v Trenčíne a v jeho partnerskom francúzskom 
meste. Celkovo podujatie vstúpilo do jubilejného desiateho 
ročníka. Podľa výroku predsedu kultúrnej komisie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Mariána Kvasničku je to 
najlepší príklad toho, ako má fungovať druţba medzi mestami. 

Táňa Janišová 
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Nie sú to len výmeny funkcionárov a politikov, ale je to 
výmena konkrétnych kultúrnych podujatí, čo je prínosom pre 
celú pospolitosť oboch partnerských miest. V jeho programe 
Trenčín sa premietalo osem celovečerných a dva 
dokumentárne filmy, ako aj pásmo študentských 
dokumentárnych filmov. Oproti minulým ročníkom bola 
postavená ich nová dramaturgia. Novosť spočívala v tom, ţe 
jej autorka, zástupkyňa riaditeľa Slovenského filmového 
ústavu Viera Ďuricová na ţiadosť Francúzov zaradila i dva 
české a jeden koprodukčný film. V Cran-Gevrier uvideli 
diváci nielen minuloročnú slovenskú novinku – film Kataríny 
Šulajovej „O dve slabiky pozadu“, ale i tohtoročný česko-
slovenský film Martina Šulíka „Slnečný štát“, či starší český 
film „Divoké včely“. Francúzi mali záujem i o zbojnícku 
tematiku a tak im Slovenský filmový ústav pribalil filmy 
„Jánošík“ z roku 1921 v réţii Ľ. Siakela, „Zbojník 
Jurko“ v réţii Kubalu a legendárny film „Pacho Hybský 
zbojník“ v réţii Mareka Ťapáka. Festival slovenských a 
recipročný Festival francúzskych filmov pravidelne sprevádza 
rozsiahly kultúrny program. Aj tento rok sa v Cran-Gevrier 
prezentoval so svojou tvorbou trenčiansky výtvarník Juraj 
Oravec, začínajúci nemšovský výtvarník Branislav Kristín, 
ktorého Kvasnička uţ teraz povaţuje za široko-ďaleko 
najlepšieho kresliara a grafika. Obidvoch muţov doplnila 
svojimi olejmi neprofesionálna výtvarníčka Brigita Roderová. 
Vytvoriť v Cran-Gevrier tú správnu trenčiansku atmosféru sa 
pokúsili členovia zdruţenia Wagus s ohňovou šou, bánovský 
mím a pouličný zabávač Ján Mikuš, ľudová hudba Mlynári a 
rocková kapela The Haze. Vďaka Ivovi Velikému zneli vo 
Francúzsku verše slovenských básnikov a manţelia 
Hudákovci učili Francúzov vytvárať postavy zo šúpolia a 
pliesť drôtené šperky. Festival Slovenských filmov trval do 
stredy dňa 23. novembra 2005.  
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Vlastné poznámky 
Dňa 23. novembra 2005 sa stretli priaznivci spisovateľa 

Pavla Dvořáka, aby sa zúčastnili na prezentácii jeho najnovšej 
knihy pod názvom „Stopy dávnej minulosti 4“ (Slovensko 
v Uhorskom kráľovstve) vo Verejnej kniţnici Michala Rešet-
ku v Trenčíne. Kniha pribliţuje najstaršie dejiny Slovákov, 
o príchode prvých Slovanov, o avarskej nadvláde, o víťaz-
stvách franského kupca Sama, ale aj o tom, ako sa Slováci 
podieľali na vzniku Uhorského kráľovstva a ako po prvýkrát 
pod svojím menom vstúpili do histórie. 

Trenčianske noviny 21.11.2005 
Pomocná evidencia 579/1/05, 593/2/05 
 
Hudobné divadlo Trenčín pripravilo v rámci svojej prvej 

divadelnej sezóny 
Týţdeň v divadle. 
Štvrtkovému hosťo-
vaniu bratislavského 
Štúdia L+S predchá-
dzal dňa 23. novem-
bra 2005 happening 
– výstava troch mla-
dých slovenských fo-
tografov – Martina 
Chupáča, Radovana 
Stoklasu a Ivana Po-

dolského spojená s koncertom ţilinskej SKA kapely Cool fish 
v kine Metro v Trenčíne. Cieľom podujatia s názvom „Meet 
people“, určeného študentom bolo ukázať, ţe kino Metro aj po 
plánovanom ukončení premietania komerčných filmov môţe 
slúţiť kultúre. Vyvrcholením Týţdňa v divadle bola dňa 27. 
novembra 2005 tretia premiéra sezóny Hudobného divadla 
Trenčín. Podtitulom hry „Ťaţký osud korytnačky Ţofky“, 

zľava – Martin Chupáč, Radovan Stoklasa, Ivan Podolský 
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ktorú napísal a reţíroval Ivan Fodor, ktorej témou je ekológia 
rodiny. Hlavný odkaz „Hrajte sa so svojimi deťmi“, bol 
zakomponovaný do situácie obyčajnej panelákovej rodiny. 
Otec stráca prácu a jeho dcéra Ţofia si v ťaţkej rodinnej kríze 
vymyslí príbeh korytnačky Ţofky, aby sa aspoň v nesku-
točnom svete rozprávky mohla so svojimi dospelými hrať. 
Predstavenie zloţené z bábkohry, činohry, čierneho i hudob-
ného divadla, nie je vonkoncom určené iba deťom, ale aj ich 
rodičom. Súčasťou premiéry bol aj koncert piešťanskej kapely 
Slniečko, malé občerstvenie v podobe čaju.  

Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 595/1/05, 597/1/05 
 
Situácia v trenčianskej kinokultúre sa mení. Moderný 

kinosvet tu čoskoro dorazí v podobe štvorsálového multikina 
situovaného uprostred obchodno-zábavného centra Max. Naj-
modernejšia premietacia technika, digitálny zvuk, pukance, 
kola. Doterajšie dva trenčianske kiná skladajú zbrane vopred. 
Kino v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky ukončilo svoju činnosť uţ v októbri 
2005 a mestské kino Metro skončí komerčné vysielanie 
čoskoro. Nová trenčianska kino realita, ale nemusí byť 
výlučne v znamení hollywoodského filmového sna. Práve 
naopak. Avizované harrypotterovské otvorenie obchodno-
zábavného Maxu na svietok Mikuláša zrejme nebude. 
Dôvodom je sklz vo výstavbe centra. Spoločnosť Istropolis 
Cinema informovala, ţe multikino v obchodno-zábavnom 
centre Max sprevádzkuje aţ 26. januára 2006. Na zatvorenie 
kín v Trenčíne malo nepriamy vplyv aj vznikajúce multikino v 
Maxe. Z návštevnosťou mestského kina Metro problémy 
neboli, lebo na jedno predstavenie chodí v priemere 60 
divákov, čo je takmer dvakrát viac ako celoslovenský priemer 
(37 divákov). Podľa vedúceho Útvaru kultúry Mestského 
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úradu v Trenčíne Mgr. Petra Kocnára však nemá význam ísť 
do konkurenčného boja s multikinom. Komerčné kino Metro 
bude preto premietať len do jeho otvorenia. Mgr. Peter Kocnár 
však konštatoval, ţe mesto Trenčín sa nechce zbaviť 
zodpovednosti za úroveň trenčianskej filmovej kultúry. Jeho 
predstavitelia preto chystajú premenu Metra na nové Art kino, 
ktoré bude plniť funkciu klubového kina premietajúceho 
alternatívne, či menej komerčné snímky pre náročnejšieho 
diváka. „Mesto má záujem vychovávať,“ doplnil Kocnára 
predseda kultúrnej komisie Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne PhDr. Marián Kvasnička. Ani multikino v obchodno-
zábavnom centre Max však nebude len o kvalitatívne 
rôznorodej komercii. Jeho celková kapacita je 660 miest a 
okrem najväčšej kinosály s 280 miestami a ďalšej o zhruba 50 
miest menšej, pre filmových divákov budú slúţiť ešte dve 
malé kinosály. Podľa riaditeľa spoločnosti Istropolis Cinema 
Richarda Klimenta budú slúţiť aj na premietanie alternatívnej 
kinematografie. Navyše je tu ešte najprestíţnejší slovenský 
filmový festival Art Film, ktorý z Trenčianskych Teplíc 
expanduje do Trenčína a moderné multikino v Maxe preň 
môţe byť ideálnym, doteraz veľmi chýbajúcim priestorom. 
„Uţ sme absolvovali prvotné stretnutia s organizátormi Art 
filmu a títo prejavili predbeţný záujem,“ informoval Richard 
Kliment. Sumár trenčianskej kinorevolúcie je teda taký, ţe 
nové komfortné multikino bude Trenčanom ponúkať štyri 
rôzne filmy denne vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite. 
Za tento záţitok síce bude treba platiť viac ako doteraz, ale 
riaditeľ Istropolis Cinema však sľubuje, ţe vstupné v 
obchodno-zábavnom centre Max bude určite niţšie, neţ je 
vstupné v ich druhom multikine v bratislavskom Poluse. 
Alternatívne filmy dosiaľ premietané iba v rámci klubových 
pondelkov v Metre, by malo nové Art kino ponúkať častejšie. 
V tomto „umeleckom“ kine mohli objaviť aj prehliadky tema-
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ticky orientovaných filmov, napríklad horolezeckých. Na 
svoje by si mal prísť teda kaţdý. 

Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 597/1/05 
 
Mestská galéria v Trenčíne dňa 25. 

novembra 2005 bola miestom vernisáţe 
výstavy obrazov mladej poľskej výtvar-
níčky Agniezsky Zón z Bialsko – Biala. 
Vystavené obrazy svojím spôsobom pri-
blíţili návštevníkom dych mora so všetkými 
jeho krásami, ktoré kaţdý poznal z letných 
dovoleniek. V obrazoch však bolo aj niečo 
romantické a kúzelné, čo niekedy pri pobyte u mora nevidíme 
– boli to veľké, či menšie plachetnice, ktoré pod náporom hro-
zivého vetra prekonávajú obrovské vlny, aby sa priblíţili 
k cieľu svojej plavby. Táto absolventka Umeleckej univerzity 
Slaski v Cieszene pouţíva pri svojej umeleckej činnosti všetky 
druhy maliarskych techník od ceruzky, uhla, perokresby po 
olejomaľby. Do akej miere je cenené dielo maliarky medzi 
námorníkmi potvrdila prítomnosť prezidenta poľského jach-
tingu Norberta Szimalu na výstave. Kurátor výstavy Ľubomír 
Matúš vo svojom príhovore si zaspomínal na nedávne 
obdobie, keď mal so svojou loďou, plaviacou sa na rozbú-
renom Severnom mori, problémy a kto vie ako by to bolo 
všetko dopadlo, keby nebolo veľkej námornej jachty, ktorá 
plávala náhodou okolo a jeho aj priateľov vzala na svoju 
palubu. A tu v tomto drsnom prostredí sa prvý krát stretol 
 dnešnou maliarkou Agniezskou Zón, ktorá hľadala v tomto 
prostredí inšpiráciu pre svoje maľovanie. Druhýkrát sa s ňou 
stretol počas jej autorskej výstavy v Bialsko-Bialej, na ktorej 
ju pozval na návštevu kráľovského mesta Trenčín a predstaviť 
svoje dielo jeho občanom. A to sa dnes podarilo. Kde hľadať 

more a plachetnica 

Agniezska Zón 
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inšpiráciu mladej maliarky 
maľovať more a plachetni-
ce, dáva odpoveď sám ku-
rátor. Agniezska Zón ţije 
od svojej mladosti pri jed-
nom z veľkých poľských 
jazier a táto skutočnosť 
usmernila jej umeleckú 
činnosť. V jej maliarskom 
umení sa stal pre ňu 

veľkým vzorom ruský maliar Ajvazovskij, ktorý s mimoriad-
nou precíznosťou zobrazoval búrlivé more a v ňom plaviacu 
sa plachetnicu. Pri maľovaní vkladá do svojich diel svoju 
ţenskú dušu, ktorou preciťuje svoje plavby.  Na záver sama 
autorka poďakovala organizátorom výstavy, ţe mohla 
v Trenčíne vystavovať.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 28.11.2005  
 
Dňa 25. novembra 2005 refektár Piaristického gymnázia 

v Trenčíne bol mies-
tom slávnostného 
koncertu Trenčian-
skeho speváckeho 
zboru pri príleţitosti 
25. výročia svojho 
vzniku. Slávnostný 
koncert uviedli muţ-
ské hlasy jubilujú-
ceho zboru grego-
riánskym chorálom 
„Kyrie eleison, 

Christe eleison“, na ktorý potom nadviazal celý zbor duchov-
Trenčiansky spevácky zbor pri svojom vystúpení 
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nými piesňami „Gloria in excelsis Deo...“  od G. P. da Pale-
strina, „Stabat Mater“ od J. Rosinského a rytmickým spiri-
tuálom „Didn´it rain“ od J. Lisewskeho so sólistom Mgr. Bra-
nislavom Vakošom. Po odznení týchto piesní sa predstavil 
prvý hosť večera - Spevokol učiteľov Topolčianskeho okresu 
za dirigovania Mgr. art. Marcely Fiedlerovej a klavírneho 
doprovodu Lýdie Kulichovej. Vo svojom koncerte zbor pred-
niesol sedem upravených skladieb svetovými a slovenskými 
hudobnými skladateľmi, niektoré s barytónovým sólom Petra 
Ševčíka. Trenčiansky spevácky zbor pokračoval po vystúpení 
hosťujúceho zboru upravenými ľudovými piesňami. Záver 

koncertu patril slovenskej premiére St. 
Johanner Messe od švajčiarskeho skladateľa 
Petra Rotha, v ktorom okrem jubilujúceho 
zboru spoločne vystúpilo „Jodelduo Anne-
marie a Victor“ zo Švajčiarska, Spevokol 
učiteľov Topolčianskeho okresu a Miešaný 
spevácky zbor mesta Nová Dubnica. Po 
odznení posledných tónov skladby a dlho-

trvajúcom potlesku ocenil jubilujúci Trenčiansky spevácky 
zbor a jeho dirigenta PaedDr. Jozefa Vakoša riaditeľ 
Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený 
pamätnou plaketou. 
S pozdravnými prí-
hovormi sa pripojili 
za Mesto Trenčín 
Bc. Elena Gabajo-
vá a vedenia spe-
váckych zborov zú-
častnených na sláv-
nostnom koncerte. 

Vlastné poznám-
ky 

jodelduo Annemarie a Victor 

PaedDr. Jozef Vakoš 

zľava – PaedDr. Jozef Vakoš, Mgr. Vladimír Zvalený 
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Pomocná evidencia 625/1/05 
 

Dňa 28. novembra 2008 na 
vernisáţi autorskej výstavy sprís-
tupnila verejnosti svoje obrazy 
v Mestskej galérii v Trenčíne na 
Mierovom námestí rodáčka z Po-
vaţskej Bystrice a členka  Ume-
leckej besedy slovenskej Zuzana 
Bobovská – Bošková. Komisár 
výstavy PhDr. Ján Vančo  vo svo-
jom príhovore konštatoval, ţe „au-
torka vo svojich pasteloch, olejo-

maľbách i textilných 
kreáciach okrem súvsťaţ-

ného vrstenia a orga- nického prerastania mor-
fologických entít, vytvárajúcich obraz, 
uplatňuje farbu a fa- rebné harmónie ako ima-
nentné prostriedky čírosti, rýdzosti, transpa-
rentnosti, jasu a svie- ţej intenzity. Jej výtvarný 
prejav sa stal neklamným dôkazom toho, ţe autorka a               
jej dielo nič nepredstierajú, sú identické, prezentujú sa obdi-
vuhodnou pokorou a láskou k skutočným hodnotám a existen-
čným podmienkam.“ Pri pohľade na vystavené obrazy, pozo-
rovateľa prekvapí úţasná farebnosť okolitej prírody vo 
všetkých ročných obdobiach pod Vršatcom i pod Tren-
čianskym hradom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 05.12.2005  
Pomocná evidencia 621/1/05, 631/2/05 
 
Na tlačovej konferencii dňa 30. novembra 2005 pred-

staviteľky Trenčianskej nadácie RNDr. Alena Karasová 

Jeseň pod Trenčianskym hradom 

Z. Bobovská - Bošková 
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s Dankou Adamusovou predstavili zástupcom médií svoj 
projekt pod názvom „Otvor srdce, daruj knihu“, ktorý bude 
uskutočňovať v predvianočnom období so skupinou Mladých 
filantropov, teda od 1. do 18. decembra 2005. Jeho hlavnou 
myšlienkou a cieľom obdarovanie detí zo sociálne slabších 
rodín knihou pod vianočný stromček. Čo priviedlo skupinu 
Mladých filantropov zapojiť sa do tohto projektu vysvetlila 

Danka Adamusová. 
„Súčasný hektický 
spôsob ţivota má za 
následok nevšímavosť 
ľudí o svoje najbliţšie 
okolie – na ulici, či na 
poschodí obytného 
domu. Často nezistí-
me, ţe náš sused má 
existenčné problémy, 
lebo prišiel o prácu, 
podobne ako aj jeho 

manţelka a často má problémy zabezpečiť základné ţivotné 
potreby pre svoju rodinu a najmä deti. V takejto situácii sa 
môţe ocitnúť kaţdý z nás, a preto je ťaţko vysvetliť z jeho 
strany vysvetliť svojmu dieťaťu cez Vianoce, ţe nemoţno jeho 
sen o dare splniť. Práve tieto dôvody viedli Trenčiansku 
nadáciu osloviť všetkých tých dospelých, ktorí navštívia 
v spomínanom období kníhkupectvá a prejavia svoju ľudskosť 
tým, ţe jednu z vystavených kníh, po ktorej túţia deti, im 
môţu obdarovať. Knihy budú označené ilustrovanou páskou, 
na ktorej bude meno dieťaťa, ktoré túţi po tomto titule. Darca 
pri zaplatení  dostane ako poďakovanie ilustrovanú záloţku do 
knihy, ktorú vytvorili Mgr. Naďa Ţatková a Alexandra 
Hudecová. Sú pripravené kartičky pre darcu, ak chce výjsť 
z anonymity, na ktoré môţe napísať pár slov darované dieťa 

zľava – RNDr. Alena Karasová, Danka Adamusová 
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a svoj kontakt. Projekt bude bude vyhodnotený dňa 20. 
decembra 2005 počas Dňa otvorených dverí Trenčianskej 
nadácie.“ Do realizácie projektu sa zapojili mladí filantropi, 
ktorí osobne navštívili sociálne slabšie rodiny v Trenčíne 
a zisťovali, o ktorú knihu majú deti záujem. Jedná sa cca o 30 
detí z Trenčína. 

Vlastné poznámky 
 
Tretí ročník festivalu Alternatívne Vianoce bolprehliadkou 

nielen divadelných predstavení, ale aj hudby rôznych ţánrov a 
interprétov zvučných mien. Okrem iného bol pripravený aj 
koncert váţnej hudby, prehliadka študentských filmov Vyso-
kej školy muzických umení v Bratislave, Akadémie muzic-
kých umení v Prahe, výstava fotografií a obrazov. Centrom 
festivalu alternatívnej kultúry sa stalo kino Hviezda. Všetko 
začalo dňa 2. decembra 2005 bratislavským divadlom Skrat, 
ktoré vzniklo zo Zdruţenia pre súčasnú operu a nadviazalo na 
viaceré divadelné spolky v Bratislave, ktoré momentálne fun-
gujú pod touto značkou. Zahrali divadelnú hru s morbídnym 
názvom „Umri, skap a zdochni!“, ktorá má v sebe veľkú 
dávku irónie a sarkazmu. Po ich predstavení vystúpili Dlhé 
diely s Diskjokejom Kufrik Brothers. Potom sa premietal nový 
slovenský film reţisérky Zuzany Piussy s názvom Anjeli 
plačú. Podľa slov autorky je jej najnovší 50-minútový film 
veľmi kontroverzný, ktorým sa snaţí monitorovať a zachytiť 
skutočnosť. Je odrazom reality a problematiky spoločnosti. Po 
filme Anjeli plačú sa večerný piatok uzatvoril zábavou pre 
mladých so známou bratislavskou skupinou Ska2Tonics. V 
sobotu 3. decembra 2005 sa program začal predstavením 
Divadla Divan, čo je krycí názov študentov z Brnianskej 
Janáčkovej akadémie muzických umení, ktorí si naštudovali 
hru s názvom Koniec hry od S. Becketta. Ďalej sa predstavila 
trenčianska hudobná formácia Lubor Martin Mikrostar 
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Ľubomíra Benkoviča, niekdajšieho dvorného textára skupiny 
Bez Ladu a Skladu, s ktorou bubnoval mladý šudent konzer-
vatória Martin Kukučka. Po ich koncerte vystúpili dve známe 
osobnosti českej hudobnej scény – diva  elektronickej hudby 
Načeva a jej špeciálny hosť bubeník Pavel Fajt. Zatiaľ čo v 
zrkadlovej sále sa premietali krátke študentské filmy, vo 
veľkej sále sa predstavila maďarská alternatívna legenda 
Trottel s koncertným programom Stereodreem. Okrem pre-
hliadky alternatívneho divadla, hudby a filmov festival spes-
trila festival výstava obrazov mladej trenčianskej maliarky 
Pauly Koyšovej a trenčianskeho fotografa Stana Derneša. 
V posledný tretí deň festivalu odznel koncert váţnej hudby v 
Galérii Miloša Alexandra Bazovského, v ktorom vystúpila 
popredná klaviristka a pedagogička Zuzana Paulechová-
Štiastná. 

Trenčianske noviny 28.11.2005  
Pomocná evidencia 608/1/05 
 
Povesť o Omarovi a Fatime pozná kaţdý Trenčan. Nikto 

však nevie odpovedať, ako to všetko vlastne bolo. Tieto 
otázky pravdepodobne trápili aj členov amatérskeho Divadla 
Normálka z Trenčína, ktorí si vytvorili vlastnú verziu. Pre-
miéra tohto príbehu pod názvom Studňa lásky s.r.o. z konca               
15. storočia sa konala dňa 1. decembra 2005 v kine Hviezda. 
Ten, kto sa chcel zabaviť príbehom starodávnej lásky v novom 
šate, mal na to výbornú príleţitosť, aby videl veselohru 
okorenenú pôvodnými autorskými pesničkami scenáristu, 
skladateľa a textára Miroslava Ďuriša.  

Trenčianske noviny 28.11.2005, 05.12.2005  
Pomocná evidencia 605/1/05, 630/1/05 
 
Dňa 3. decembra 2005 na sviatok patróna kostola piaristov 

sv. Františka Xaverského sa v tomto kostole prezentoval so 
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samostatným koncertom miešaný spevácky zbor „Czantoria“ 
z poľského mesta Ustrone, ktoré v roku 2005 si pripomenulo 
700. výročie svojho zaloţenia. Spevácky zbor vznikol 
z ohromnej vnútornej potreby spievania ľudí a potreby ukázať 
na bohaté tradície spevu a folklóru okolia svojho mesta a 
regiónu v roku 1988. Za obdobie 17 rokov od svojho vzniku 

uskutočnil spevácky 
zbor viac ako 480 kon-
certov nielen doma, ale 
aj v zahraničí – Česká 
republika, Slovenská re-
publika, Litve, Nemec-
ku a Maďarsku. No, ale 
poďme ku koncertu 
v Trenčíne, ktorí nav-
štívilo okolo 50 náv-
števníkov. Opäť zaškrí-

pala reklama a to nie je najlepšia vizitka pre Trenčín, v ktorom 
spieva viac speváckych zborov dospelých mládeţníckych 
a detských. Pri tom spevácky zbor z Poľska priniesol do 
Trenčína veľa známych sakrálnych a svetských piesní. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 622/1/05, 626/1/05 
 
Predvianočný čas sa stal príleţitosťou na prezentáciu 

tvorivých schopností nezná-
mych ľudí na verejnosti, aby 
tak umoţnili dať všetkým 
spoluobčanom inšpiráciu, ako 
si moţno skrášlit naše domovy 
pri príleţitosti sviatkov po-
koja. Takouto verejnou pre-
zentáciou sa stal v dňoch 4. aţ 
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8. decembra 2005 kultúrny dom v mestskej časti Trenčín – 
Opatová n/V.  Pri vstupe do výstavnej miestnosti učaroval 
kaţdému pohľad na stoly prestreté obrusmi, zhotovené rukami 
šikovných ţeničiek s rôznymi variáciami stolovania. Najviac 
zaujal stôl, na ktorom bolo umiestnené to, čo bolo nevýhnutné 
pri štedrej večeri – kríţ so sviečkami, modlitebná kniţka so 
svätým ruţencom, sito 
s darmi prírody – medom, 
vianočnými oblátkami, ja-
bĺčkami, orechami a 
zvyšky jedla slávnostnej 
tabule štedrého dňa ka-
pustová polievka a ma-
kové pupáčky. Okrem to-
ho ten, kto mal záujem si 
mohol  čo – to kúpiť do-
mov z ponúkaných vianočných ozdôb. Deti však najviac 
zaujal betlehém, zhotovený dokonca v troch alternatívach od 
miestneho umelca Ivana Červeňana, hlavne ten však ten, kde 
sa figúrky a mlyn pohybovali. 

Vlastné poznámky 
 

Stalo sa uţ tradíciou, ţe v 
predvečer svätého Mikuláša prichá-
dza na Mierové námestie  tento vzác-
ny hosť, aby deťom priniesol radosť 
a rozdal im zo svojho koša sladkosti. 
Nebolo tomu inak aj 5. decembra 
2005. Deti s rodičmi očakávali s na-
pätím očakávali, či tento rok bude po 
organizačnej stránke lepším, hlavne 
pre deti zaujímavejším, pretoţe v mi-
nulom roku sa na príchod vzácneho 

sv. Mikuláš a malá čertica 
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hosťa veľa čakalo v chladnom počasí a keď prišiel, tak hneď 
aj odišiel. Ešte pred príchodom svätého Mikuláša v dopo-
ludňajších hodín sa na Mierovom námestí konal tieţ uţ tra-
dičný detský vianočný jarmok s prezentáciou a predajom prác 
detí trenčianskych základných škôl. V podvečer prišiel na 
Mierové námestie dlho očakávaný svätý Mikuláš od mestskej 
veţe koči ťahanom prekrásnymi koňmi z Mestskej správy 

lesov v Trenčíne. 
Pri budove Mest-
ského úradu v Tren-
číne zastúpil na 
dlaţbu Mierového 
námestia a pripra-
veným špalierom za 
vítania detí si vydal 
na pódium amfi-
teátra, odkiaľ všet-
ky deti srdečne poz-
dravil. V krátkom 

programe sa páčilo vystúpenie čertov, naháňajúcich strach 
veľkým aj malým. Vyvrcholením vystúpenia svätého Miku-
láša, alias Jozefa Ďuračiho, bolo rozsvietenie vianočného 
stromčeka a nového vianočného osvetlenia, ako aj vystúpenie 
anjelov na budove Slo-
venskej sporiteľne, od-
kiaľ po slávnostnej fan-
fárovej znelke poslali 
deťom mechy so slad-
kosťami. Na záver svoj-
ho vystúpenia v Tren-
číne svätý Mikuláš oz-
námil, ţe zabezpečil pre 
dnešný večer na Mie-

čerti na javisku narobili veľa vzruchu 
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rovom námestí „Hru o svatém Jozefovi” v podaní Hudobného 
divadla Trenčín v Art kine Moskva a v Kultúrnom a meto-
dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky poetickú 
vianočnú veselohru s pastiermi, anjelmi a koledami v 
záhoráckom nárečí s názvom „Dohvezdný večer“, čo deti 
privítali potleskom. Svätý Mikuláš rozsvietil v Trenčíne no-     
vé vianočné osvetlenie, ktoré vyzdobilo mesto Trenčín kul-
tivovane, decentne, bez veľkej pompéznosti a v jednoduchej 
farebnosti. Jeho sila spočíva v jase, ktorý v zimnom čase 
nahradzuje chýbajúce slnko. Nové osvetlenie stálo 6 miliónov 
Sk a bolo súčasťou uzavretej zmluvy so spoločnosťou Sie-
mens. S firmou mesto Trenčín uzavrelo v roku 2003 zmluvu 
na 14 rokov v celkovej hodnote pribliţne 150 miliónov Sk na 
rekonštrukciu a údrţbu verejného osvetlenia, iluminácie 
(dekoračného osvietenia) historických pamiatok a spomí-
naného vianočného osvetlenia. 

Info Trenčín 08.12.2005 
  

Trenčianska kniţnica Michala Rešetku je miestom, v ktorej 
sa prezentujú zo svojimi novými literárnymi dielami nielen 

trenčianski, ale aj slovenskí. Treba spome-
núť, ţe pra-
videlne tak 
koná spiso-
vateľ Rudolf 
Dobiáš, spi-

sovateľka 
Margita Iva-
ničková či 
historik 

a spisovateľ Pavel Dvořák. Dňa            
7. decembra 2005 sa k týmto stá-
liciam literárneho neba pripojila 

Barbora Kardošová 
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aj mladá súčasná autorka Barbora Kardošová, ktorá prišla 
pokrstiť svoju novú knihu Anjeli nespia. Hoci prvú pre-
zentáciu táto kniha Bratislave, ale aţ táto trenčianska bola tá 
„pravá“, skomentovala moderátorka podujatia známa sloven-
ská speváčka Oľga Záblacká. Táto trenčianska rodáčka Bar-

bora Kardošová 
ţije a pracuje v 

Bratislave. 
Vyštudovala 

filmovú a tele-
víznu drama-
turgiu a scéna-
ristiku. Je 
autorkou celo-
večerného fil-
mu „Amálka, ja 
sa zbláznim“, 

poviedkového 
filmu „Čarovala ryba“ a mnohých televíznych relácií. 
Početnému publiku v priestoroch kniţnice v Trenčíne pred-
stavila v stredu 7. decembra svoju tretiu kniţku „Anjeli nes-
pia“, ktorá vyšla po dielach „Náhodný scenárista“ (1998), 
„Šialene milovaná“ (2001). Sama o svojej literárnej tvorbe 
hovorí : „Začala som písať knihy preto, lebo sa netočili filmy. 
Prvú knihu som musela napísať z rôznych dôvodov.“ V jej 
najnovšej kniţke na 232 stranách preţívajú hrdinovia svoje 
ţivotné osudy a hľadajú cestu, „pretoţe občas musíme uzrieť 
cestu niekoho iného, aby sme našli tú svoju. A ak nad nami 
drţia ochranné krídla tí, čo nikdy nespia, nakoniec môţe 
všetko dobre dopadnúť,“ tvrdí autorka. „Keď píšem knihu a uţ 
mám príbeh a postavy pevne postavené, tak oni akoby oţili, 
začnú mi samé ukazovať, čo majú robiť,“ pribliţuje proces 
tvorby. Hrdinovia jej posledného románu prechádzajú zlo-

rodičia Barbory Kardošovej pokrstili jej novú knihu „Anjeli nespia“ 
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movými ţivotnými 
etapami. Všetci sa 
v ţivote poriadne 
aspoň raz popálili. 
Diabolsky nekom-
promisná Lala je 
bývalá letuška, 
čerstvo rozvedená 
a ţijúca iba so 
svojím štvorroč-
ným synom Ji-
mom. Lala sex po-
trebuje, bez neho stráca imunitu. A nerobí jej problém dostať 
ktoréhokoľvek chlapa. Boţsky nekompromisná tridsiatnička 
Irma ţije sama s tromi mačkami, zbaliť chlapa sa radšej 
nepokúša, vţdy to zle dopadlo. Platonicky miluje záhadného 
muţa. Adam ţije sám. Ťahá mu na štyridsať a nevie sa 
spamätať zo smrti svojej jedinej lásky. Bojí sa snívať, lebo v 
snoch sa k nemu stále vracia nebohá Gréta. Ako sa dá 
preniknúť do spleti zloţitosti vzťahov, ak ich človek nemá na 
vlastnej koţi odţité, bola ďalšia otázka pre úspešnú súčasnú 
spisovateľku. „Mnoţstvo ľudí je ochotných a schopných mi 
čokoľvek povedať bez toho, aby som sa pýtala,“ hovorí 
Barbora na otázku, odkiaľ berie inšpiráciu a predlohy pre 
hrdinov svojich kníh. „Čím je človek starší, preţíva tým viac 
príbehy a osudy ľudí okolo seba a hodnotí. Musíte ich zo seba 
dostať, postupne sa snaţíte tie veci riešiť aj prostredníctvom 
písania. Je to príjemné vedieť, ţe kniha oslovuje ľudí, ktorí sú 
na tom momentálne zle, a ţe im pomáha,“ hovorí Barbora. 
Knihu v Trenčíne napokon namiesto avizovanej herečky Anny 
Šiškovej pokrstili jej rodičia Marika a Janko Kardošovi, 
„pretoţe sú to moji najbliţší anjeli,“ vyjadrila sa Barbora 
Kardošová. 

stredoškolská profesorka Mgr. Mária Kubelová v  mladosti formovala budúcu spisovateľku 
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Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 624/1/05, 652/1/05 
 
Dňa 7. decembra 1805 bolo tomu uţ 200 rokov, čo ruský 

cár Alexander 1. 
navštívil Tren-
čín. Nadšenci 
histórie si mohli 
dňa 12. decem-
bra 2005 na po-
česť tohto výro-
čia vypočuť za-
ujímavú pred-
nášku v Kon-
gregačnej sále 

Trenčianskeho 
múzea, v ktorej 

vraj cár spolu so Štefanom Ilešházim popíjali tokajské 
a burguňské vína. Ţivot Alexandra 1. a jeho pobyt v Trenčíne 
priblíţil Ivo Veliký. V náväznosti na Bitku pri Slavkove, ktorá 
sa odohrala v tom istom čase, pohovoril o napoleónskych voj-
nách, o Napoleónovi, jeho úspechoch i ţenách generálmajor 
vo výsluţbe Ing. Rudolf Tvaroška. Z návštevy cára v 
Trenčíne sa dochovalo veľmi málo dokumentov a i tie sa vo 
svojich údajoch rôznia. Podľa trenčianskej zápisnice zo 7. de-
cembra 1805 mal prísť vtedy 33-ročný cár po prehratej bitke 
pri Slavkove do Trenčína vymeniť kone. Na večer sa zastavil 
pred ţupným domom, kde so Štefanom Illešházym vyše ho-
dinu hodovali. Cár všetkých dojal svojou vľúdnosťou, 
láskavosťou. Popriali mu šťastnú cestu a odišiel.  V dostupnej 
literatúre sa uvádza, ţe Trenčín bol frekventovaným miestom 
prechodu vojsk. Iný zdroj uvádza, ţe ruský cár vraj uŠtefana 
Ilešháziho pobudol viac dní. Bol tu vraj aj pri ceste do 

zľava moderátor Jozef Korený a prednášatelia zprava Ivo Veliký a Ing. Rudolf Tvaroţka  
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Slavkova, dokonca tadiaľto tiahol údajne aj v roku 1814 do 
Západnej Európy. „Pátral som aj v ruských análoch a nikde sa 
nenachádzajú bliţšie informácie o návšteve cára v Trenčíne,“ 
vraví Ivo Veliký. Zaujímavé informácie obsahujú beckovské 
anály Fran-tiškánskeho kláštora, ktoré sa dnes nachádzajú v 
Bratislavskom archíve. V nich kronikár presne zaznamenal 
trasu cesty ruského cára Alexandra 1. do Slavkova. Ten vraj 
išiel na Tešín a Olomouc, pričom v Trenčíne vôbec nebol. Pri 
ceste späť sa podľa tohto historického prameňa zastavil v 
Novom Meste nad Váhom, kde bol hosťom prepošta. ,,Na 
slávnostnom obede konverzoval po nemecky a po slovensky.“ 
Na koni pokračoval do Trenčína, prenocoval v Ilave, potom sa 
vydal na Ţilinu, neskôr na Tešín aţ opustil naše územie. 
Podobne ako návšteva Trenčína, pod rúškom tajomstva je i 
samotná smrť Alexandra 1. V knihe „Laris - nevyriešené 
záhady sveta sa uvádza“, ţe v roku 1836 dávno po smrti cára 
zatkli v Rusku 60-ročného tuláka Fiodora Karmiča. „Bol to 
výnimočne vzdelaný človek s veľko-panskými manierami, 
ktorý poznal detailne podrobnosti o politike, vojnách. Istý 
vojak v ňom vraj spoznal cára Alexandra I. Historici nikdy 
neobjasnili totoţnosť tuláka, ale nie je vylúčené, ţe sú jedna a 
tá istá osoba.“ ukončil svoju prednášku Ivo Veliký. Pri 
príleţitosti výročia návštevy cára Alexandra 1. pošta Trenčín 1 
pouţívala poštovú pečiatku, ktorú spolu s pamätným listom a 
portrétom cára obdrţali všetci návštevníci prednášky. 

Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 649/2/05 

 

Milovníci výtvarného umenia mali v piatok 9. decembra 
2005 trojnásobný dôvod k radosti. V Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne boli otvorené hneď dve výstavy a konala sa 
aj prezentácia novej monografie venovanej Martinovi Ben-
kovi. Rozsahom väčšou výstavou bol výber z tvorby jedného 
z najvýznamnejších slovenských maliarov prvej polovice      
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20. storočia, národného umelca Martina Benka (1888-1971), 
ktorý obsahoval zapoţičaných 112 diel zo zbierok Slo-
venského národného múzea v Martine. Tento reprezentatívny 

výber olejomalieb 
na plátne a kartóne 
s motívmi krajiny 
a ţivota sloven-
ského ľudu pred-
stavuje prierez 
Benkovej výtvar-
nej tvorby, jedno-
tlivých vývojo-
vých etáp maliar-
skeho rukopisu, 
ako aj zastúpenie 

tém a lokalít, objavujúcich sa v jeho diele. Na výstave boli tak 
veľkoplošné diela, ako aj jeho drobná maliarska tvorba autora. 
Výstavu uviedla a dielo Martina Benka zhodnotila autorka 
koncepcie výstavy Anna Oláhová zo Slovenského ná-
rodného múzea v Martine. Druhou výstavou bol výber z 
tvorby akademického sochára Mi-
lana Struhárika z Nového Mesta nad 
Váhom. Vo výstavnej kolekcii bolo 
zastúpených 65 sochárskych diel. 
Zväčša rozmernejšie diela sú cha-
rakteristické minimalistickým so-
chárskym prejavom smerujúcim od 
náznaku k znaku a neprehliadnu-
teľné boli folklórne inšpirácie. Z 
pouţitých materiálov dominuje dre-
vo ozvláštnené jemným kolorova-
ním a kontrastnými kovovými prv-
kami. Na výstave bolo vystavených 

Milan Struhárik „Niké“ 



 647 

viacero výtvarných štúdií kreslené ceruzou. Výstavu otvorila a 
autorsky pripravila PhDr. Elena Porubänová. Po slávnostnom 
otvorení výstav prebehol krst exkluzívnej monografie autorky 
Kataríny Bajcurovej o Martinovi Benkovi z trenčianskeho 
vydavateľstva Q-EX, ktorú pokrstil bývalý minister kultúry 
Slovenskej kultúry Rudolf Chmel. 

Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 615/1/05, 616/1/05, 651/2/05 
 
 
Dňa 12. decembra 2005 pripravil  Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Trenčíne podujatie na propagáciu náhradnej 
rodinnej starostlivosti pod názvom „Otvorené srdce - otvorená 
náruč“. Jeho súčasťou bol bohatý kultúrny program venovaný 
deťom, ktoré nemali šťastie vyrastať v prirodzenej alebo 
náhradnej výchove. V kultúrnom programe sa predstavili herci 
„Divadla na vešiaku“, speváčka a herečka Karin Olasová, 
herečka Gabriela Csinová. Súčasťou podujatia bol infor-
mačný servis o moţnostiach umiestnenia detí do náhradnej 
výchovy a to cestou adopcie alebo pestúnstva, ktorý zabez-
pečovali pracovníčky organizátora podujatia. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 630/2/05 
 

Trenčianske múzeum 
pripravilo pre širokú ve-
rejnosť poslednú toho-
ročnú výstavu pod náz-
vom „128 rokov pre 
vás“, ktorej vernisáţ sa 
uskutočnila dňa 12. de-
cembra 2005. Pred-via-
nočnú atmosféru v jej 
úvode zvýraznilo vystú-

pracovný stôl a zbierky motýľov MUDr. Karola Brančíka 
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penie sláčikového kvarteta zo Základnej umeleckej školy 
v Trenčíne. Riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína 
Babičová v úvodnom príhovore konštatovala, ţe výstava sa 
uskutočňuje pri príleţitosti 90. výročia úmrtia prvého riaditeľa 
múzea MUDr. Karola Brančíka. O bohatom ţivote MUDr. 
Karola Brančíka sa s účastníkmi vernisáţe výstavy podelili jej 
komisárky PhDr. Monika Ilčíková a Mgr. Mária Mitterová. 
Z vystavených exponátov najviac zaujali zbierky motýľov, 
zbierky regionálnych zvierat a pracovňa MUDr. Karola Bran-
číka. 

Vlastné poznámky 
 
Legendárna trenčianska skupina Bez ladu a skladu síce 

niekoľko ráz avizovala, ţe na koncertných pódiách sa uţ nikdy 
neobjaví, k radosti jej fanúšikov svoje rozhodnutie z času na 
čas porušila. Tento raz sa tak stalo pri príleţitosti osláv 20. 
výročia jej prvého vystúpenia na Gymplorocku v telocvični 
trenčianskeho gymnázia (dňa 13. decembra 1985). Po dvoch 
koncertoch v bratislavskom klube Elam dorazila skupina 
BLAS na tretí a zároveň záverečný narodeninový koncert do 
Trenčína. Konal sa 16. decembra 2005 v Kultúrnom stredisku 
na Dlhých Honoch v Trenčíne. Kto prišiel, neoľutoval. A ţe 
účasť bola hojná svedčí aj „sauna”, na ktorú sa divákmi nabitý 
priestor premenil hneď po prvej štvrťhodine koncertu 
predkapely. Kapela BLAS bola uţ tradične skvelá, a tak 
tropická atmosféra nikomu neprekáţala. Príjemným zistením 
bolo, ţe hudba BLAS neoslovuje iba pamätníkov najväčšej 
bezlaďáckej slávy na prelome 90-tych rokov minulého sto-
ročia, ale aj ich dospievajúce deti, ktoré medzi publikom tvo-
rili príjemnú tesnú presilovku. A to nesmieme zabudnúť na 
deti samotných muzikantov, väčšinou v predškolskom veku, 
ktoré si slušne posadali na schodíky zboku pódia a vzorne 
vydrţali sledovať svojich otcov, ako im to na pódiu „odsýpa”. 

pracovné vybavenie MUDr. Karola Brančíka 
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Playlist koncertu zahŕňal všetky najdôleţitejšie pesničky z 20-
ročnej histórie kapely, nevynímajúc Udavača, Píšte všetci 
modrým perom, Celý svet je plný pohody alebo doslova 
megahity Odtnite mu hlavu a Parné valce so skvelými textami 
Ľubora Benkoviča. Aby bolo spomínanie dokonalé, na 
niekoľko pesničiek si s nefalšovanou radosťou sadol za bicie 
nástroje aj zakladajúci člen kapely Mgr. Richard Rybníček, 
dnes generálny riaditeľ Slovenskej televízie. Hľadisko i 
javisko sa zabávalo v dokonalej symbióze, pamätníci na pár 
hodín o 20 rokov omladli a teenagerská generácia si znovu 
zopakovala, ţe aj na Slovensku sa hrávala hudba, ktorá 
úspešne odoláva času. Po búrlivých ováciach BLAS ešte dva 
razy pridávali a koncert zakončili zopakovaním Parných 
valcov. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 668/1/05  
 
Mimoriadna hudobná udalosť sa uskutočnila v Trenčíne 

dňa 17. decembra 2005 v Galérii M. A. Bazovského, keď dva-
ja významní slovenskí interpreti váţnej hudby krstili svoje CD 
mimo hlavné mesto. Tými interpretmi vynikajúci slovenskí 
klaviristi František Pergler a Ida Černecká. V týchto 
decembrových dňoch vychádza ich CD pod názvom „French 
Music For Piano Duet“, ktoré je vyvrcholením ich viacročnej 
spolupráce. Jej zvláštnosťou je predovšetkým to, ţe na nej 
zaznejú štvorručné klavírne skladby. A v tom je aj skrytá 
odpoveď na otázku, prečo krst takéhoto CD bol práve v 
Trenčíne. Obaja umelci sa venujú štvorručnej hre uţ dlhšie 
obdobie a ich prvý spoločný koncert bol takmer pred 10 rokmi 
práve v Trenčíne. To samozrejme určite nebol jediný dôvod, 
lebo mnohí zainteresovaní vedia, ţe František Pergler je 
Trenčan, ktorý sa ku svojim koreňom vţdy rád vracia. A 
profesorka Ida Černecká je pre zmenu čestnou predsedníčkou, 
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na slovenské pomery mimoriadne aktívneho, trenčianskeho 
Klubu priateľov váţnej hudby. Táto hudobne spoločenská 
udalosť bola vlastne odmenou Trenčanom za ich priazeň 
váţnej hudbe. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 630/3/05 
 
Dňa 18. decembra 2005 v piaristickom kostole sv. Fran-

tiška Xaverského mali moţnosť milovníci váţnej hudby 
zoznámiť sa s hud-
bou Antona Zimmer-
manna „Missa Pas-
toritia“. Túto skladbu 
z 18. storočia, ktorá 
bola objavená v po-
bočke Štátneho ar-
chívu Bratislava 
v Trenčíne umelecky 
naštudovala Musica 
Aeterna s umeleckým 
vedúcim Petrom Zajíčkom a spevácky zbor Alea s diri-
gentom Branislavom Kostkom. Na koncerte sa zúčastnil aj 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s manţelkou 
a nový predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček s manţelkou. Novo objavená skladba, plná 
pastorálnej ľudovosti a tanečnosti priniesla pre takmer 400 
poslucháčov dobrú zvesť, naplnila ich spokojnosťou a har-
móniou tohoročných Vianoc a pripravila do svojich domovov 
v pokoji ... „dona nobis pacem“. 

Pomocná evidencia 661/1/05 
 
Počas mesiaca decembra 2005 pripravilo Mesto Trenčíne 

pre svojich občanov a príleţitostných návštevníkov kultúrne 
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podujatia pod logom „Čaro Vianoc“. Jeho začiatok patril 
vystúpeniu poľskému speváckemu zboru Czantoria z Poľska 
v piaristickom kostole a Detský vianočný jarmok na Mie-

rovom námestí, na kto-
rom sa prezentovali 
trenčianske deti so svo-
jimi výrobkami. Prvým 
vyvrcholením kultúr-
nych podujatí bol prí-
chod sv. Mikuláša na 
Mierove námestie spo-
jený kultúrnym progra-
mom a otvorenie ľado-
vej plochy pri vodníkovi 

Valentínovi na Štúrovom 
námestí. V druhej  de-
cembrovej dekáde amfi-
teáter na Mierovom ná-
mestí, Kultúrne a meto-
dické centrum Ozbroje-
ných síl Slovenskej re-
publiky a kino Hviezda 
boli miestami vystúpe-
nia divadelných a fol-
klórnych súborov zo zá-
kladných škôl s vianočnými pesničkami a koledami, ktoré vy-
vrcholilo tradičným vianočným jarmokom so ţivým betle-
hemom. Druhým vyvrcholením kultúrnych predvianočných 
podujatí bolo vystúpenie súboru „Musica Aeterna“ so spe-
váckym zborom „Alea“ v piaristickom kostole. Na druhý 
sviatok vianočný sa predstavil Komorný orchester mesta 
Trenčín. Viacerí Trenčania privítali príchod Nového roka 
2006 na Mierovom námestí diskotékou a ohňostrojom.  
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Vlastné poznámky 
 
Druhý vianočný sviatok 26. decembra 2005 patril alter-

natívnemu hudobnému festivalu FrogJam  09 v trenčianskom 
klube Lúč. Jeho deviaty ročník ponúkol štýlovo i kvalitou 
pestrú hudobnú nádielku, ktorá potešila niekoľko desiatok 
návštevníkov. Festival, ktorý začal typickým trenčianskym 
posunutím začiatku, otvoril zvolenský hudobný projekt naz-
vaný Comp&Neros. Kombinácia elektronických hudobných 
podkladov z počítača a ţivého hrania priniesla nie príliš 
objavné zvukovo-hudobné lego. Skupinu síce tvoria celkom 
zruční inštrumentalisti (basgitarista, perkusista a flautista) 
sporadicky doplnení o speváka, ich tvorbe však zatiaľ chýbajú 
výraznejšie nápady, ktoré by monotónny zvuk s dominantnou 
počítačovou rytmikou posunuli za hranice banálnosti. 
Najväčším prekvapením festivalu bol nasledujúci Atlantic 
Cable, vlastným menom Tyson Cosby, kanadský spevák a 
gitarista ţijúci v Prahe. Jeho pesničky za sprievodu elektrickej 
gitary a fúkacej harmoniky ponúkli emotívnu hudbu pohy-
bujúcu sa od jemnejších folkových polôh aţ po expresívny 
rock so skreslenou gitarou. Takto nejako znie invenčný, mo-
derný folk-rock 21. storočia, aj keď nie všetci poslucháči sa 
dokázali na Cosbyho hudbu dostatočne koncentrovať. Po 
komornejšom vystúpení Atlantic Cablea prišla na rad skupina 
Ţivé kvety spojená s bratislavským divadlom Stoka, ktorá na 
pódium priniesla zvuk i nadšenie tancovačkových bigbítových 
kapiel 70-tych rokov minulého storočia. Herečka a speváčka 
Lucia Piussi síce nedisponuje „veľkým“ hlasom a ani jej spo-
luhráči neoslňujú svojimi vskutku amatérskymi hudobnými 
výkonmi, publikum si však získali chytľavými refrénmi piesní 
a radosťou z muzicírovania. Páčili sa natoľko, ţe diváci si v 
ten večer po prvý raz vyţiadali prídavok. Nasledujúci Abuse z 
Bratislavy predstavujú špičku slovenskej elektronickej hudob-
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nej scény, čo potvrdili aj svojim koncertom na FrogJam 09. 
Vyváţená kombinácia počítačových zvukových štruktúr a 
klávesov Vlada Ďurajka, DiscJokey Hlavolama a ţivej ryt-
miky - basgitaristu Martina Turzíka a trenčianskeho hráča na 
bicie nástroje a trúbku Matúša Homolu ponúkla sugestívne 
zvukové koláţe plné pestrofarebných nálad a atmosfér. K 
výbornému dojmu z vystúpenia prispela video projekcia, takţe 
poslucháči mohli chvíľami počúvať hudbu k filmu, inokedy 
zasa sledovať pohyblivé obrazy ilustrujúce vzrušujúci 
hudobný mix ambientu, nu-jazzu, hip-hopu i elektronického 
popu. Po Abuse prišlo na rad krnovsko-praţské elektronicko-
gitarové zoskupenie Bratři Orffové, ktoré svoje pozoruhodné 
hudobné experimenty nazýva folkovými písničkami, miestami 
preloţenými downtempovými rytmami, či prifarbenými 
ambientnými plochami. Záver koncertného maratónu patril 
reprezentantom trenčianskej hudobnej scény - gitarovému triu 
Kubra Sound System. Nie, ţe by išlo o slabú kapelu, ale v 
Trenčíne určite existujú aj zaujímavejšie hudobné skupiny 
alebo projekty.  

Trenčianske noviny 09.01.2006  
Pomocná evidencia 10/1/06 
 
Snehová kalamita poznačila premiéru štvrtej premiéry 

Trenčianskeho hudobného divadla v roku 2005, v nie práve 
najideálnejšom termíne dňa  30. januára 2005, teda pred Sil-
vestrom. Samotnej premiére predchádzalo slávnostné odo-
vzdávanie Tehličiek pre osobnosti, ktorí prispeli k budovaniu 
divadla. Zo šiestich ocenených sa však dostavil a cenu prevzal 
iba jediný. Štyridsať platiacich divákov a niekoľko hostí, ktorí 
sa dostavili do trenčianskeho Kina Hviezdy na premiéru rene-
sančnej komédie Mandragora, svoju účasť určite neoľutovali, 
o čom svedčí aj dlhotrvajúci potlesk po skončení predstavenia. 
Dej komédie od talianskeho štátnika a historika Niccola 
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Machiavelliho je postavený na klasickom manţelskom 
trojuholníku – Nicio túţi po potomkovi, jeho mladá ţena 
Lucrezia po dieťati a záletný Callimaco po Lucrezii. Ich 
problém k spokojnosti všetkých vyrieši tajomný koreň man-
dragory. Predstavenie pripravené v koprodukcii s Mestským 
divadlom Ţilina pod reţijným vedením Antona Šulíka zaujalo 
svojou ľahkosťou, hravosťou a bezprostrednosťou. Ţilinskí 
divadelníci predviedli skvelé profesionálne herecké výkony. 
Miláčikom publika sa po zásluhe stal výborný Boris Zachar v 
trojrole narcistického Callimaca, speváka a mnícha. V úlohe 
starého bohatého, nie príliš inteligentného Nicia, mu úspešne 
sekundoval Martin Zaťko. Skvelé, vyrovnané výkony podali 
aj zvyšní traja aktéri predstavenia Braňo Bača v postave 
Liguria, Radovan Kianica v dvojrole Sira a ţeny, ako aj Sväťo 
Vladař ako Principale a Lucrezia. Na výbornú dopadla aj 
scénická hudba a pesničky od Andreja Kalinku, umeleckého 
šéfa Hudobného divadla Trenčín.  

Trenčianske noviny 09.01.2006 
Pomocná evidencia 09/1/06  
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Starostlivosť o životné prostredie 
 
Trenčianski hasiči v piatok 4. februára 2005 zachraňovali 

srnca, ktorý sa zatúlal do centra mesta Trenčín a spadol do šty-
ri metre hlbokej stavebnej jamy (Topoliho jamy)plnej kovo-
vých tyčí. Srnca zbadali v jame ráno ľudia z okolitých budov, 
a preto zavolali príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne. Hasiči sa naj-
skôr pokúšali zohnať u 
poľovníkov alebo ochra-
nárov pušku s uspávacou 
vakcínou. No to sa nep-
odarilo. Preto priniesli 
volejbalovú sieť a do kto-
rej sa takmer hodinu sna-
ţili nahnať vyľakaného 
srnčeka, čo sa im aj 

podarilo. Hasiči zistili, ţe mal niekoľko drobných poranení, 
ale nič váţnejšie to nebolo. Potom srncovi zviazali nohy, 
zabalili do kabáta a naloţili do auta. Hasiči sa autom vyviezli 
na Brezinu a srnca vypustili do prírody. 

Trenčianske noviny 07.02.2005  
Info Trenčín 10.02.2005 
Pomocná evidencia 40/1/05 
 

Na deň 22. marca 2005 
pripadol „Svetový deň vo-
dy“. Cieľom tohto sviatku 
bolo upozorniť spoločnosť, 
ţe bez vody by ţivot nebol 
schopný vývoj  a ţe voda má 
na planéte nezastupiteľnú 
funkciu. Ţiaľ, ľudstvo sa 

odchyt srnca sa začal 

technológ Jozef Letko zoznamuje s činnosťou ČOV  
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v dobe prudkého rozmachu priemyslu správalo a ešte aj správa 
macošsky. Pri tejto príleţitosti usporiadala Trenčianska vodo-
hospodárska spoločnosť a Trenčianske vodárne a kanalizácie 
usporiadali pre občanov dňa 19. marca 2005 deň otvorených 
dverí v novej pravobreţnej čistiarni odpadových vôd. Čis-
tiareň čistí odpadové vody z celej pravobreţnej časti Trenčína, 
Zlatoviec, Záblatia a Kostolnej. Perspektívne sa predpokladá 
napojenie aj obce Drietoma. O činnosti čistiarne odpadových 
vôd občanov informoval technológ Jozef Letko.  

Info Trenčín 24.3.2005  
Pomocná evidencia 119/1/05 
 
Uţ viac ako rok trvá polemika medzi obyvateľmi Trenčína 

o zrušení miestneho poplatku za chov psov, ktorý vstúpil do 
platnosti 1. januára 2004. Najmä majitelia týchto zvierat toto 
rozhodnutie privítali, iní ho odsudzujú, poukazujúc na psie 

exkrementy, ktoré nielen 
špatia trávniky na sídlis-
kách či pri Váhu, ale aj 
miesta detských hier. 
Mesto Trenčín zrušilo po-
platky s dobrým vedo-
mím, ţe majitelia psov si 
uvedomia tento ústretový 
krok a začnú zodpoved-
nejšie pristupovať k svo-
jim povinnostiam, či uţ 
je to odstraňovanie psích 

exkrementov do špeciálnych smetných nádob, ktorých počet 
sa povinnosť viesť psa na vodítku v miestach, kde je voľný 
pohyb psov zakázaný. Znovu zavedenie poplatkov by problém 
s nedisciplinovanými majiteľmi psov nevyriešil, ich počet je 
však stále vysoký a tak primátor Mesta Trenčín Ing. Brani-

jeden zo psov, ktorého našli  
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slav Celler rozhodol o vykonaní špeciálnej kontroly na do-
drţiavanie čistoty verejných zelených plôch a ulíc i povinnosti 
viesť psa na vodítku. Akcia trvala celý apríl 2005 a vykonávali 
ju členovia mestskej polície nielen v uniformách, ale aj 
v civile. Majiteľov zvierat upozornili, ţe môţu exkrementy 
ukladať aj do beţných nádob na smeti, či kontajnerov. Na 
mieste ukladajú sankcie formou blokovej pokuty vo výške od 
300 do 1000 korún. Počas prvého aprílového víkendu skon-
trolovali mestskí policajti 147 psíčkárov. Základné normy, 
týkajúce sa čistoty verejných priestranstiev a zákazu voľného 
pohybu zvierat mimo povolených zón, boli ľahostajné pre 23 
majiteľov psov, za čo dostali blokové pokuty v celkovej 
výške 7.200 korún. Ďalší pätnásti nedokázali vydokladovať či 
ich pes má evidenčnú známku. Mestskí policajti zároveň 
odchytili a zaviedli do útulku dvoch túlavých psov. 

Info Trenčín 07.04.2005  
Pomocná evidencia 134/05 
 
Dňa 11. apríla 2005 sa uskutočnila na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja tlačová konferencia, na ktorej RNDr. 
Daniel Darida a radca z Trenčianskeho samosprávneho kraja 

PaedDr. Jozef Božik 
predstavili novinárom 
projekt Regionálna su-
rovinová politika. Ná-
vrh vznikol v rámci 
projektu občianskeho 
zdruţenia Brečtan 
s Trenčianskym samo-
správnym krajom a bol 
podporený v rámci 
grantovej schémy 

miestneho a regionálneho rozvoja programu Phare sumou 
zľava – RNDr. Daniel Darida, PaedDr. Jozef Boţik 
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takmer 1,8 miliónov Sk. Po vycizelovaní prvého návrhu doku-
mentu za účasti viac ako 50 organizácií verejného, súkrom-
ného i tretieho sektora, dodávateľ – Geologický ústav Dionýza 
Štúra v Bratislave, predloţil definitívny návrh dokumentu, 
ktorý sa v súčasnosti dostal do záverečnej fázy realizácie. Po 
verejnom pripomienkovaní na dvoch seminároch, určených 
pre odbornú i laickú verejnosť, sa ním budú za účasti 
koordinátora projektu i zástupcu spracovateľa zaoberať aj 
poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na zasadnutí dňa 
27. apríla 2005. Definitívne schválenie regionálnej surovino-
vej politiky a jej záverov a odporúčaní vytvorí vhodné pod-
mienky pre nadchádzajúce plánovacie obdobie rokov 2007 – 
2013 a stane sa dôleţitým faktorom na poli regionálneho 
rozvoja najmä z pohľadu ťaţby surovín v kraji. Z časového 
hľadiska je dôleţité, ţe kým Trenčiansky samosprávny kraj 
s tvorbou surovinovej politiky finišuje, ostatné len začínajú. 
Navyše získaním prostriedkov z európskych fondov ušetril 
takmer 2 milióny Sk zo svojho rozpočtu, ktoré môţe neskôr 
premietnuť do ďalších aktivít. 

Vlastné  poznámky 
Trenčianske noviny 18.04.2005  
Pomocná evidencia 183/2/05 

 
Zbierka pre Trenčiansky útulok, uskutočnená na stredných 

školách, vyvrcholila v dňoch 14. aţ 15. mája 2005 festivalom 
alternatívnej hudby. Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra na 
čele Evou Delinčákovou záverečný koncert zorganizovali vo 
veľkom štýle. Vystúpenia skupín sa konali na troch rôznych 
miestach súčasne. V prvom prípade to bola kinosála kina 
Hviezda, ktorá bola rezervovaná pre headlinerov festivalu : 
Skaprašupina, La3no Cubano, či Tribu men z Francúzska. Na 
druhom pódiu v Klube Lúč vystúpili punkové skupiny Fatal 
Error z Dubnice, Topori a Lord Alex z Bratislavy a lákadlami 
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boli jazzové kapely Trio jazz, Pulls a Babič band quartet. 
Ďalším miestom konania festivalu bolo ihrisko gymnázia pri 
Váhu, kde dostali priestor hudobné štýly ako ska, reagge, 
dancehall, drum´n´bass a trance. K sprievodným akciám 
patrila videoprojekcia, čajovňa, ohňová šou, bongovačka, 
šermiari a varenie vegetariánskych jedál počas akcie „Jedlo 
miesto zbraní“, infostánky rôznych organizácií a moţnosť 
stanovania pri ihrisku. Výnos z festivalu spolu s uţ 
vyzbieranou čiastkou sa pouţije tento rok na nákup granulí pre 
psov. Rekonštrukcia útulku zatiaľ nie je moţná z dôvodu jeho 
plánovaného sťahovania. 

Trenčianske noviny 16.05.2005  
Pomocná evidencia 254/1/05 
 
V dňoch 16. aţ 29. mája 2005 sa uskutočnila v Trenčíne 

prvá etapa deratizácia verejnej zelene na ploche takmer 80.000 
m2 pracovníkmi firmy Asana. Deratizácia sa konkrétne 
uskutočnila v týchto mestských častiach : Centrum, Dolné 
mesto, Juh, Noviny, Sihoť, Po Sokolice, Kvetná, Kubra, 
Kubrica a Opatová.  

Info Trenčín 19.05.2005  
Pomocná evidencia 258/1/05 
 
Vo štvrtok dňa 2. júna 2005 sa uskutočnilo v lesoparku 

Brezina zaujímavé poduja-
tie pre triedy 4.ročníka tren-
čianskych základných škôl 
pod názvom „Deti v objatí 
Brezina alebo Baranček 
Open 2005“, ktoré zorgani-
zovali odbor správy lesov 
Mestského hospodárstva 
a správy lesov, mestskej 
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rozpočtovej organizácie Trenčín a Klub mladých ochrancov 
prírody „Orchis“ z Centra environmetálnych aktivít Trenčín. 
Podujatie bolo pokračovaním tradičných podujatí z predchá-
dzajúcich rokov. Pozvanie prijalo päť tried zo Základnej školy 
Trenčín, Veľkomoravská ulica, Základnej školy Trenčín, 
Kubranská cesta, Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica 
a Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica. Deti boli 
rozdelené do štvorčlenných hliadok, ktoré na vyznačenej trase 

označovali slovenské druhy 
ţivočíchov a rastlín, odpovedali 
na otázky z problematiky príro-
dy, orientovali sa v teréne po-
dľa buzoly, odpovedali na otáz-
ky ako sa majú správať v lese 
a v prírode, zisťovali stromy 
podľa ich kôry, rozoznávali 
stromy podľa listov, sledovali 

ukáţky lesníckej praxe a veľa ďalších aktivít. Svoje poznatky, 
myšlienky a záţitky si zapísali do lesnej kniţky. Na 
jednotlivých stanoviskách niektoré deti  preukázali veľmi 
dobrú vedomostnú pripravenosť. „Najlepšie vedomosti preu-
kázali Romana Kopecká, Kateřina Kopáčiková, Zuzana 
Cíchová, Katarína Mertanová zo 4. A Základnej školy 
Trenčín, Východná ulica. Stali sa jednoznačnými víťazkami 
tohto ročníka,“ doplnil 
výsledky súťaţe organizá-
tor Mgr. Richard Medal. 
Najlepšou triedou boli však 
štvrtáci zo Základnej školy 
Trenčín, Kubranská ulica. 
Ale keďţe odišli pred vy-
hlásením výsledkov, na 
hlavnej cene – torte si po-
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chutili druhí v poradí, ţiaci zo Základnej školy Trenčín, 
Východná ulica. Ušlo sa aj tretím v poradí, štvrtákom zo 
Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica. Po skončení súťaţe 
deti vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť na zabudovaných 
preliezačkách, vláčikoch, húpačkách, kolotočoch a šmýkal-
kách. Po skončení akcie a vyhodnotení si deti na pripravenom 
ohnisku opekali.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 06.06.2005  
Pomocná evidencia 309/1/05 

 
Mierove námestie 

v Trenčíne dňa 14. októ-
bra 2005 bolo miestom 
na 4. ročník Bicyfestu a 
1. ročník Trenčianskeho 
Ekojarmoku, nad ktorým 
nieslo záštitu Centrum 
environmentálnych akti-
vít (CEA) Trenčín. Cie-
ľom podujatia bolo po-
zrieť sa, ochutnať si, od-

dýchnuť si a inšpirovať 
sa pre zdravší ţivotný 
štýl. Bicyfest sa usku-
točnil v rámci celoeu-
rópskeho Dňa bez áut. 
Cieľom bolo vyzdvih-
núť cyklistickú dopra-
vu, ako ideálny spôsob 
dopravy v mestách, kto-
rá je rýchla, nevyţaduje 
veľké parkoviská, nez-

zisťovanie vedomostí skúšajúcimi u detí 
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nečisťuje ovzdušie a prospieva fyzickej kondícii. V rámci tohto 
podujatia sa uskutočnila súťaţ pre školy, v ktorej boli vyhod-
notené triedy s najväčším počtom zaregistrovaných cyklistov 
a víťaz vyhral sladké prekvapenie. Celý deň bude prebiehala 
registrácia cyklistov a o 17,00 hod. bol vylosovaný výherca novu-
čičkého bicykla, ktorý do súťaţe venovalo Mesto Trenčín. Pre 
menšie deti bola pripravená jazda šikovnosti. A veľkým v tento 

deň patrila výzva – „Nechajte 
auto doma !“ aspoň pre tento 
jeden deň. Na tomto spomí-
nanom podujatí participovalo 
aj ďalšie podujatie pod zaují-
mavým názvom Ekojarmok 
so zameraním na podporu 
ekologického poľnohospo-
dárstva a jeho produktov aj v 
súvislosti s práve prebieha-

júcimi Dňami ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. 
V stánkoch boli predstavené bioprodukty a biopotraviny, ktoré 
boli veľmi chutné, čo si viacerí pochvaľovali. Návštevníci Eko-
jarmoku si mohli ochutnať mrkvu, jablká, zemiaky i mliečne 
produkty z ekologického poľnohospodárstva a sami posúdiť ten 
rozdiel, ţe majú výbornú chuť. Tí, ktorí prišli si pozrieť Výstavu 
Bio-Nebio na 14 plagátoch a 30 fotografiách mali moţ-
nosť pozrieť sa na ekofarmy na Slovensku a v Čechách, oboz-
námiť sa s tradičnými podujatiami vo svete ekologických poľ-
nohospodárov a dozvedieť sa o kvalite biopotravín. Okrem čer-
stvých bioproduktov si bolo moţné kúpiť základný sorti-
ment slovenských biopotravín, produkty zo spravodlivého ob-
chodu (Fair -Trade), ekologické čistiace prostriedky, časopisy 
a literatúru s tematikou ochrany ţivotného prostredia, environ-
mentálnej výchovy a zdravého ţivotného štýlu. Nechýbal ani stá-
nok so zdravým občerstvením, v ktorom sa podával jablčný mušt, 
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chlieb a koláče zo špaldovej múky. Na Ekojarmoku sa prezen-
tovali viaceré organizácie, ktoré pôsobia v Trenčíne a zaoberajú 
sa aktivitami na ochranu ţivotného prostredia, alebo podporujú 
myšlienku šetrnejšieho ţivotného štýlu v súlade s prírodou – 
občianske zdruţenie „Pre Prírodu“, občianske zdruţenie „Alea -
 Agentúra pre podporu 
lesníckych a ekologických 
aktivít“, občianske zdru-
ţenie „Materské centrum 
Srdiečko“, Správa mest-
ských lesov v Trenčíne 
a skauti. Atmosféru Eko-
jarmoku a Bicyfestu sprí-
jemnila dobrá hudba 
v interpretácii skupiny 
„Aurelius Q“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 10.10.2005  
Pomocná evidencia 511/2/05 
 
V kultúrnom centre Aktivity na trenčianskom Juhu sa 

konala 7. – 10. septembra 2005 výstava pod názvom „Poznaj, 
čo ješ“. Na vernisáţi sa zišlo okolo stovky návštevníkov, 
nielen záhradkárov, ktorí prezentovali na výstave výsledky 
svojho úsilia. Mnohí prišli kvôli sprievodnému programu a 
zeleninovým hodom. Ponúkli okrem ochutnávky návody a 
recepty na prípravu šalátov, nátierok, štiav, na rôzne spôsoby a 
variácie. V ponuke boli i sirupové zmesi a čaje z liečivých 
bylín. Na výstave bol známy bylinkár Štefan Ondrejička, 
ktorý záujemcom poradil, pridal i namiešané liečivé zmesi 
čajovín. Jedným zo zámerov organizátorov bolo ukázať najmä 
deťom zo sídlisk, čo všetko sa dá vypestovať na záhradkách. 
Výstavu navštívili skoro všetky juţanské školy a škôlky. 
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Výstava oslovila aj ostatné školy v meste. Pre mnohé deti bolo 
prekvapením, ţe napríklad mrkva rastie na záhradkách a nie v 
supermarketoch. Juh je jedna betónová dţungla, snahou bolo 
dostať sem kúsok prírody, pridal sa kurátor Willy Weber. 
Raritou výstavy bola prezentácia málo známeho druhu zele-
niny pod názvom korila. Semienka som dostal od jedného 
pestovateľa z Košíc pred dvomi rokmi, prezradil Willy, ktorý 
skúšal podmienky pestovania tejto zeleniny. Niekoľko sto 
semienok z vlastnej úrody dal k dispozícii záujemcom na 
výstave. Nedajú sa totiţ kúpiť v obchode. Všetky sa rýchlo 
rozchytali. Keď dozreli v októbri pestovatelia korilu môţu 
vziať a ďalšie do kultúrneho centra. Pridajú aj návod na 
pestovanie a spracovanie. Korila tvarom pripomína malú 
papriku, chuťovo niečo medzi čerstvým hráškom a uhorkou. 
Obsahuje veľmi veľa vitamínov a minerálnych látok. Plod sa 
zberá vo veľkosti 2 aţ 5 centimetrov, keď je šťavnatý. Je 
bezkôstkový, vhodný na priamu konzumáciu, do šalátov, na 
zaváranie, môţe sa aj tepelne upravovať, dusiť, uloţiť do 
mrazničky. Výstava mala podľa organizátorov veľký úspech a 
uţ teraz sa im hlásia záhradkári, ktorí majú záujem vystavovať 
na budúcoročnej.  

Trenčianske noviny 19.09.2005 
Pomocná evidencia 473/1/05 
 
Mesto Trenčín prostredníctvom Povaţskej odpadovej spo-

ločnosti a.s. Trenčín, Mestského hospodárstva a správy lesov 
Trenčín m.r.o. a občanov mesta Trenčín sa vykonalo v me-
siacoch október, november 2005 jesenné upratovanie na území 
mesta Trenčín, ktoré prebiehalo v piatich etapách. Vo výzve 
k občanom bola zvýraznená poţiadavka, aby sa kaţdý občan 
podieľal pri skrášľovaní nášho spoločného ţivotného pros-
tredia. Do pristavených veľkoobjemových kontajnerov sa 
ukladal odpad z pivníc a garáţi. Bolo zvýraznené, aby sa do 
nich neukladalo lístie, konáre, odpad zo záhrad, trávnikov, 
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mačinu a pod. Odvoz biologicky rozloţiteľného odpadu 
uloţeného vedľa kontajnera zabezpečilo Mestského hospo-
dárstva a správy lesov Trenčín m.r.o. v nasledujúcom týţdni 
do kompostárne na Soblahovskej ulici.  

Vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín v dňoch 28. novembra aţ 7. decembra 2005 

uskutočnilo prostredníctvom firmy Enzo – Veronika – Ves a.s. 
zber a odvoz vyradených elektrických a elektronických za-
riadení od občanov. Harmonogram zvozu elektrického odpadu 
s mapami jednotlivých mestských častí s označenými zber-
nými miestami na odovzdávanie vyradených elektrozariadení 
prinieslo Info Trenčín vo svojom čísle 23 dňa 24. novembra 
2005. 

Info Trenčín 24.11.2005  
Pomocná evidencia 592/1/05 
 
Výstavná sieň na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne bola 

v dňoch 14. a 15. decembra 2005 miestom 2. ročníka 
interaktívnej výstavy o lesnej pe-
dagogike, ktorú pripravilo Mest-
ské hospodárstvo a správa lesov, 
m. r. o., Trenčín v spolupráci s ob-
čianskym zdruţením ALEA.  
Dvom triedam zo Základnej školy 
sv. Svorada a Benedikta v Tren-
číne a po jednej z trenčianskych 
základných škôl z Opatovej, Vý-
chodnej ulice, Ulice Na dolinách, 
Hodţovej ulice, Špeciálnej zá-
kladnej školy Vladimíra Predmer-
ského, ale aj po jednej triede 

z Gymnázia Ľudovíta Štúra a prírodovedného krúţku zo 



 667 

Základnej školy Sv. Svorada a Benedikta, ktorým sa 
v hodinových blokoch venovali lesní pedagógovia. Priniesli 
les do výstavnej siene, aby následne prilákali deti na 
vychádzku do lesa. Napriek tomu, ţe takmer všetky deti 
svorne odpovedali, ţe do lesa chodia radi, našli sa aj také, 
ktoré do lesa nechodia, lebo nemajú prečo. Všetky deti si 
najprv zahrali spoločne hry, ktoré im mali priblíţiť zmyslové 
vnímanie zvierat a potom si v sprievode lesných pedagógov 
mohli odpíliť kus dreva, samy si ho vymaľovať, prezrieť 
zbierky šišiek, semien, dreva, zahrať drevené puzzle, vypočuť 
zvuky zvierať, vyrobiť svoju zbierku semien, zistiť, čo 
prezrádza dutý kmeň stromu. Deti aj ich pedagógovia 
odchádzali z výstavy spokojní, čo bolo odmenou pre jej 
organizátorov.  

Vlastné poznámky 
 
Štyrikrát muselo mesto Trenčín opakovať súťaţ na nového 

mestského operátora odpadov. Na poslednú chvíľu vybralo 
Povaţskú odpadovú spoločnosť, ktorá odpady v meste 
likvidovala doposiaľ. Zmluvu s ňou podpísalo 27. decembra 
2005, teda iba štyri dni pred vypršaním platnosti pôvodnej 
zmluvy. Mesto Trenčín, ktoré je spoluvlastníkom Povaţskej 
odpadovej spoločnosti, túto zo súťaţe najprv vytesňovalo. Na 
začiatku spojilo vývoz komunálneho odpadu so starost-
livosťou o cesty a mestskú zeleň, teda činnosti, ktoré spo-
ločnosť nikdy nerobila. Potom stanovilo pre uchádzačov pod-
mienku ročného obratu v oblasti nakladania s odpadmi vo 
výške 500 miliónov Sk. Povaţská odpadová spoločnosť preto 
súťaţ dvakrát zablokovala pripomienkami. Prvé kolo súťaţe 
zrušil Úrad pre verejné obstarávanie, druhé kolo dokonca 
mesto Trenčín samo. V treťom kole súťaţe výberová komisia 
neprijala ponuky pre neprimerane nízke ceny. Mestu zostal 
ešte štvrtý pokus na záver roku. Jediným kritériom bola cena. 

deti zo ZŠ Opatová  
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Najlepšiu ponuku predloţila Povaţská odpadová spoločnosť, 
druhú najniţšiu cenu ponúkol konkurenčný operátor Brantner 
Slovakia, na ďalších miestach skončili firmy skupiny Marius 
Pedersen, ktorej členom je aj Povaţská odpadová spoločnosť. 
Ak nechcela Povaţská odpadová spoločnosť stratiť strate-
gického klienta, ktorý pokrýva viac ako polovicu jej obratu, 
musela prehodnotiť doterajšie ceny. Podľa jej riaditeľa 
Martina Ziga mohli najniţšiu ponuku predloţiť iba za cenu 
oklieštenia všetkých sluţieb, ktoré doteraz pre Trenčín 
vykonávali navyše. Ako povedal „dnes bude spoločnosť 
poskytovať naozaj len vývoz nádob, ktorý si mesto objednalo, 
za cenu, ktorú sme im dali. Zlacnenie vývozu domového 
odpadu sa prejavilo aj na platbe občanov pre rok 2006, jej 
zníţením o 50,- Sk. V roku 2006 budú teda Trenčania platiť za 
odvoz smetí 570,- Sk namiesto doterajších 620,- Sk, čo 
schválili aj poslanci na mestskom zastupiteľstve dňa 15. 
decembra 2005.  

Vlastné poznámky   
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 
V prvý pracovný deň nového roka 3. januára 2005 primátor 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s viceprimátorom mesta 
Trenčín Ing. Antonom Bocom navštívili pôrodnícke oddelenie 
Nemocnice v Trenčíne, aby pozdravili prvú občianku mesta 

Trenčín s jej mamičkou. 
Predstavitelia mesta Trenčín 
po úprimnom blahoţelaní 
mamičke Barbore Nedašo-
vičovej z Trenčína  k naro-
deniu k jej prvému dieťatku 
Nicol, zaţelali obom veľa 
zdravia, šťastia a spokoj-
nosti. Stalo sa uţ tradíciou, 
ţe prvorodený občan roka 

v trenčianskej nemocnici býva obdarovaný zlatou reťiazkou so 
znamením kozoroţca. Nebolo inak ani dnes, keď primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler odovzdal Barbore 
Nedašovičovej pre jej dcér-
ku, novonarodenú Nicol, 
tento dar aj s kyticou kve-
tov. Medzitým, čo sa odo-
hrával tento akt blaho-
ţelania, malá Nicol sladko 
spala vo svojej postieľke, 
ba nezobudila sa ani potom, 
keď si ju vzal do náručia 
primátor mesta Ing. Bra-
nislav Celler. Z krátkeho rozhovoru vyplynulo, ţe novonaro-
dená Nicol sa narodila 20 minút po polnoci, teda ešte za 
rachotu novoročných petárd a svetlíc, ktorá mala pri narodení 
410 gramov a dĺţku  52 cm. 

Barbora Nedašovičová prijíma gratuláciu s kyticou kvetov od primátora 
mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera 

prvá občianka mesta Trenčín Nicol Nedašovičová v  náručí svojej 
mamičky Barbory 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa 11. januára 2005 na pravidelnom stretnutí členov 

„Rotary klubu“ prevzal z rúk jeho predsedu Jána Babiča 
riaditeľ trenčianskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Pavol 
Sedláček symbolický šek pre detské onkologické oddelenie 
v hodnote 30 tisíc Sk pre poskytovanie kontinuálnej 
chemoterapie. Darované finančné prostriedky sa získali jednak 
verejnou zbierkou na Mierovom námestí v Trenčíne počas 
Zlatej nedele a zbierkou členov „Rotary klubu“. 

Trenčianske noviny 17.01.2005 
Pomocná evidencia 13/2/05 
 
Pri príleţitosti pracovného seminára „Rozvoj sluţieb 

hospicovej a paliatívnej starostlivosti“  v Trenčíne dňa 27. ja-
nuára 2005 v priestoroch Občianskeho zdruţenia Refugium sa 
uskutočnilo stretnutie s novinármi, na ktorom poskytli 
organizátori aktuálne informácie z oblasti hospicových sluţieb 
v Trenčianskom kraji. Pojem slova hospic vysvetlili organi-
zátori tlačovej besedy podľa slovníka cudzích slov ako útulok 
pre pocestných. Myšlienka hospicov v dnešnej podobe vychá-
dza z úcty k ţivotu a z úcty k človeku ako jedinečnej, neo-
pakovateľnej bytosti, ktorý je na konci svojej ţivotnej cesty. 
Umierajúci by v hospicoch nemali trpieť neznesiteľnou bo-
lesťou, mala by byť rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť, ktorí 
by v posledných chvíľach ţivota nemali zostať sami. Prevaţnú 
časť klientely hospicov tvoria onkologickí pacienti v štádiu 
smerujúcom k smrti. Nejde však len o starších ľudí, ale často i 
umierajúce deti. Zhruba kaţdých 18 minút je na Slovensku 
diagnostikované nové onkologické ochorenie. Liečebná sta-
rostlivosť o jedného klienta hospicu vyjde mesačne asi 18-tisíc 
Sk. V úvodnom slove vystúpili : 
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 Mgr. Martina Šimková, z Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky, ktorá hovorila o doterajších skú-
senostiach pri poskytovaní sluţieb hospicovej starostlivosti 
v kontexte meniacej sa legislatívy z pohľadu ministerstva; 

 Ing. Vladimír Chlebana z Oobčianskeho zdruţenia 
Refugium, ktorý hovoril o komplexných sociálnych sluţ-
bách – prevencia a sociálne poradenstvo, opatrovateľská 
sluţba v rodine a dôstojné umieranie. Okrem toho infor-
moval, ţe k doterajším dvom hospicom na Slovensku pri-
budne ďalší, v poradí tretí v Trenčíne v mesiaci júl 2005. 
Hospic v meste Trenčíne je situovaný v okrajovej časti 
Trenčína Pred poľom, v bývalom areáli spoločnosti 
„Trens“. V rekonštruovanom komplexe budov bude okrem 
hospicu aj poskytovanie iných sociálnych sluţieb. Roz-
počet rekonštrukcie predpokladal náklady asi 30 miliónov 
korún, z ktorých sa zatiaľ však podarilo zohnať len 
polovicu. O zriadenie hospicu sa Refugium snaţí uţ piaty 
rok. Dosiaľ bolo šestnásť váţnych pokusov, dohodnúť sa 
nám podarilo aţ na ten sedemnásty. Refugium malo na 
vybudovanie hospicu vyhliadnutých uţ viacero lokalít, 
zámer vţdy skrachoval na odpore niekoľkých jednotlivcov 
z okolia. 

 PhDr. Slavomír Krupa, z Rady pre poradenstvo 
v sociálnej práci, ktorý hovoril na tému Čo spôsobuje 
v našej kultúre odsunutie človeka „za plentu ?“ Ako 
ovplyvňuje naša kultúra hodnotu záveru ţivota človeka ? 
Odmietavý prístup občana prelínajúci sa rôznymi témami, 
oblasťami, projektmi. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 31.01.2005  
Pomocná evidencia 332/1/05 
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Hematologicko-transfúzne oddelenie Nemocnice s poli-
klinikou v Trenčíne poctia pri príleţitosti „Valentínskej 
kvapky krvi“, ktorá začala  14. februára 2005 zavítali študenti 
zo City university, ako aj mnoho ďalších študentov z tren-
čianskych stredných škôl, či rodín s deťmi. V trenčianskej 
nemocnici akcia v rámci sviatku zaľúbených trvala do 25. fe-
bruára 2005. Do akcie sa však zapojili aj dospelí, väčšinou na 
základe výzvy. Jedným z nich bol aj 45-násobný darca krvi, 
drţiteľ zlatej Jánskeho plakety, 33-ročný Roman Ďuriš z 
Trenčína. „Krv darujem od svojich osemnástich rokov. Väč-

šinou chodím tri razy do 
roka. Mám dobrý pocit, 
ţe môţem pomôcť 
druhým ľuďom,“ povedal 
Roman Ďuriš.  Akciu si 
pochvaľovala primárka 
MUDr. Nataša Chovan-
cová, pretoţe aj napriek 
celoslovenskému nedos-

tatku krvi, je situácia v trenčianskej nemocnici priaznivá. Naši 
kolegovia v chirurgických odboroch a v ostatných oddeleniach 
nemocnice nemusia odkladať operačné zákroky alebo preob-
jednávať pacientov kvôli nedostatku krvi. 

Trenčianske noviny 21.02.2005  
 
Od 1. marca 2005 sa opäť otvorili moţnosti väčšieho 

uplatnenia sa na trhu práce pre nezamestnaných z okresov 
Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Okresné úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny z obidvoch regiónov slávnostne 
otvorili v Trenčíne spoločne so zástupcami spoločnosti 
„Ivaks“ Bratislava sektorový operačný program pod názvom 
„Praktická škola sluţieb a obchodu“. Svojou návštevou prišli 
podporiť nezamestnaných študentov aj riaditeľka odboru 
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zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Trenčíne Ing. Zdenka Tvrdá a riaditeľ Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom Ing. Ivan 
Sadovský. Ako nám obidve strany potvrdili, ide o projekt 
ojedinelý, pretoţe sa na ňom zúčastňujú spoločne dva okresy a 
je spolu financovaný Európskou úniou. Škola je určená pre 
uchádzačov o zamestnanie s ukončeným stredoškolským 
vzdelaním, alebo vysokou školou a aspoň so začiatočníckou 
znalosťou angličtiny v cieľových skupinách ako sú krátkodobo 
evidovaní, ţeny po materskej dovolenke a absolventi. Ako 
povedal predstaviteľ spoločnosti, ktorá kurz zabezpečovala            
Ing. Miroslav Babík, podobný kurz v Trenčíne predne-
dávnom skončil so zameraním na cestovný ruch. V praktickej 
škole sluţieb a obchodu budú poslucháči pod vedením 
skúsených lektorov  samostatne pracovať v oblastiach ako sú 
základy ekonomiky, daňovej sústavy, práce na osobných po-
čítačoch, marketingové a manaţérske zručnosti, spracovanie 
projektov pre štrukturálne fondy, obchodné jednania, kon-
verzácie v anglickom jazyku a nadobudnú skúsenosti z komu-
nikácie a psychológie. Do „školských lavíc“ tak na 5 mesiacov 
zasadlo 26 nezamestnaných z obidvoch okresov, aby nad-
viazali na predošlé vedomosti získané štúdiom a praxou, 
naučili sa odborné pracovné návyky v oblasti obchodu, slu-
ţieb, administratívy, komunikácie s klientom aj v anglickom 
jazyku, s cieľom vyuţiť ich v budúcom pracovnom pomere v 
oblasti sluţieb a obchodu, alebo pri zaloţení vlastného pod-
niku. Veľkým plusom pre nezamestnaných študentov bude, ţe 
počas kurzu absolvujú burzy práce so zamestnávateľmi v 
danom regióne a ako potvrdila Ing. Zdenka Tvrdá, touto 
cestou sa im zvýši šanca úspešne sa prezentovať na 
prijímacích pohovoroch a zamestnať sa. 

Vlastné poznámky 
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V obytnom dome na Ţelezničnej ulici v Trenčíne sa dňa            
7. marca 2005 ráno prepadla časť podlahy na chodbe prvého 
poschodia. Majiteľom objektu je mesto Trenčín. Mestská rada 

v Trenčíne uţ v novembri 2004 
rozhodla z dôvodu havarijného stavu 
domu, kde v štyroch bytoch býva 
v súčasnosti 38 ľudí väčšinou róm-
skeho pôvodu, o ich vysťahovaní do 
náhradných bytov na Kasárenskej 
ulici. Podľa slov vedúcej oddelenia 
sociálnych vecí Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Daniely Mikolášo-
vej, na Kasárenskej ul. sú pripra-
vené okamţite k dispozícii tri byty. 
„Nájomníci ponuku dočasného ná-
hradného ubytovania okrem jednej 

rodiny odmietli a svoje stanovisko dali aj písomne,“ kon-
štatovala k tomuto prípadu prednostka Mestského úradu 
v Trenčíne JUDr. Iveta Orgoníková. Stanovisko mesta Tren-
čín o presťahovaní obyvateľov domu na Ţelezničnej ul. pod-
porili aj výsledky štátneho stavebného dohľadu vykonaného 
v mesiaci január 2005 Spoločným stavebným úradom v Tren-
číne. V zápise je uvedené, ţe stavba vykazuje stavebno-tech-
nické poruchy takého rozsahu, ţe môţe dôjsť k ohrozeniu 
zdravia a ţivotov jej uţívateľov. Porušená je statika stropných 
konštrukcií a podláh. Zatečené sú stropy a steny, čím je 
ohrozená bezpečnosť elektrickej inštalácie. Stav sociálnych 
zariadení nevyhovuje ani najniţšiemu štandardu súčasného 
bývania. Podľa vyjadrenia Ing. Zuzany Pappovej z firmy 
Tebys Trenčín, ktorá dom spravuje, k havarijnému stavu ob-
jektu prispeli podstatnou mierou jeho nájomníci. Mesto Tren-
čín v priebehu posledných štyroch rokov vloţilo do opráv 
tohto objektu viac ako 252 tisíc Sk. V pondelok dňa 7. marca 



 675 

2005 popoludní boli uţívatelia bytov zo Ţelezničnej ulice 
pozvaní na mestský úrad na doriešenie stavu z minulého roku. 
Po veľmi búrlivých rokovaniach, keď nájomníci najprv 
zásadne odmietali presťahovanie na Kasárenskú ul., nakoniec 
pristúpili na toto riešenie. Po skončení tohto rokovania Mesto 
Trenčín vyhlásilo krízový stav na Ţelezničnej ulici a vytvorilo 
krízový štáb na čele s primátorom mesta Trenčín Ing. Bra-
nislavom Cellerom, ktorý od skorých ranných hodín riešil 
vysťahovanie ľudí z celého domu, jeho uzavretie a hľadal pre 
nich náhradné ubytovanie. Väčšinou ide uţ len o uţívateľov 
bytov, pretoţe po obsadení troch bytov na Kasárenskej ulici 
zostávajú v dome ľudia, ktorí nemajú platné nájomné zmluvy. 
Krízový štáb prizval k spolupráci riaditeľov dvoch sociálnych 
zariadení na území mesta Trenčín, ktorých zriaďovateľom je 
mesto a ďalších inštitúcií, prevádzkujúcich sociálne zariadenia 
- Domu humanity Slovenského červeného kríţa a útulku 
„Krištof“. V týchto priestoroch budú dočasne umiestnení. 
V prípade, ţe odmietnu odísť z pôvodných bydlísk, krízový 
štáb na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva nariadi 
ich evakuáciu. Dňa 10. marca 2005 sa uskutočnila evakuácia 
obyvateľov „Domu hrôzy“ na 
Ţelezničnej ulici za asistencie 
Mestskej polície v Trenčíne 
a televíznych štábov Sloven-
skej televízie,  TA 3 a Markízy. 
Nebolo to ľahké, ale napokon 
boli všetci uţívatelia umiest-
není do chatovej oblasti v Ku-
brici. Uvoľnením budovy bola 
táto policajne uzavretá a nariadená asanácia. 

Info Trenčín 10.03.2005 
Pomocná evidencia 89/1/05, 96/1/05 
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Autorka dvoch čitateľsky úspešných kníh o chudnutí, cvi-
čení a pevnej vôli, ale najmä propagátorka a motivátorka 
vlastnej metódy zhadzovania neţiadajúcich kilogramov Edita 
Supeky prišla dňa 8. apríla 2005 do Trenčína. Najskôr nav-
štívila na trenčianskom výstavisku pod Sokolicami výstavu 
Zdravý ţivotný štýl a potom sa stretla vo Verejnej kniţnici M. 
Rešetku v Trenčíne so svojimi čitateľkami a nasledovníčkami. 
Svoj kniţný úspech je zaloţený na tom, ţe treba dodrţovať 
princíp stravovania, ktorý je zaloţený na správnom nastavení 
stravovania po štyroch hodinách. Neodporúča diétu, lebo tá je 
škodlivá. Propaguje štyri jedlá denne. Raňajky musia byť 
základom, obed sa prihlási medzi 12. aţ 13. hodinou, olovrant 
medzi 16. a 17. hodinou a večera o 20. hodine. 

Vlastné poznámky 
 
Príchod malého človiečika na svet je vţdy udalosťou, v 

ktorej sa spája obrovská radosť so starosťou i obavami. Keď 
sa na svet hlásia naraz dve babätká, všetkého je dvakrát viac. 
No a keď tri, tak trojnásobne. O tejto skutočnosti porozprávala 
mladá mamička čerstvých trenčianskych trojčiat pani Miriam 
Šutá. “Keď mi v ôsmom týţdni povedali, ţe čakám trojčatá, 
ostala som prekvapená. Nie však v šoku. Ja som vţdy túţila 
mať dvojčatá, teraz sa mi to splnilo ešte viac. Po sono-
grafických vyšetreniach vedela, aké bude pravdepodobné po-
hlavie detí a tak uţ počas tehotenstva som im dala mená. 
Vedela som, kde sa nachádzajú, pretoţe prakticky stále boli na 
rovnakom mieste. Trojčatá prišli na svet v 33. týţdni 33-ročnej 
mamičke, ktorá má doma trojročnú dcérku. Dvaja chlapci a 
jedno dievčatko sú trojvaječné trojčatá, takţe je predpoklad, ţe 
sa nemusia výrazne podobať. „Bola som v nemocnici uţ od                
4. marca 2005, ale nemuseli sa tak skoro hlásiť na svet. Ešte 
mohli chvíľu počkať.“ Deti boli od narodenia v inkubátore. 
Najväčšie problémy  s adaptáciou mal najväčší zo súrodencov 
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Ondrejko, ktorý váţil 1990 g. Prvá sa narodila Svetlanka – 
1840 gramov a posledný najmenší Paľko – 1650 gramov„ 
Čakali sme, ţe sa narodia skôr,“ doplnila zastupujúca pri-
márka novorodeneckého oddelenia trenčianskej nemocnice 
MUDr. Erika Oríšková. Vzhľadom na určitú nezrelosť diev-
čatko a najmenší chlapček to zvládali celkom slušne, nepo-
trebovali dýchací prístroj a dostali podpornú liečbu.“ Stav 
Ondrejka sa po týţdni od narodenia tak zlepšil, ţe ho v sobotu 
odpojili od dýchacích prístrojov. V ochrannom prostredí inku-
bátora však zostáva naďalej. Nízka pôrodná váha nie je roz-
hodujúca v porovnaní so zrelosťou dieťaťa, Najmenším die-
ťatkom, ktoré sme tu mali, bol 550 gramový chlapček, vys-
vetlila lekárka. Spomína ako často mali viacpočetné pôrody. 
Sme spádovou nemocnicou pre rizikových novorodencov. 
Berieme za svoje aj deti narodené v iných nemocniciach. 
Dokonca sme raz mali na oddelení dvoje trojičky. Skutočne, 
príkladne sa tu o nás starajú. Treba poďakovať primárovi 
gynekologického – pôrodníckeho oddelenia MUDr. Miro-
slavovi Chovancovi, všetkým lekárom i sestričkám,“ hovorí 
šťastná mamička. Aj napriek starostlivosti sa uţ všetci tešia 
domov. Zatiaľ do jednoizbového bytu, kde na nich čakajú otec 
Martin a sestrička Pavlínka. Pomáhať mi bude celá rodina, 
opatrovníčkou bude moja mama. Kaţdá pomocná ruka príde 
vhod. Veď aj na prechádzku s trojčatami bude treba troch 
ľudí. „Rozhodla som sa kúpiť tri samostatné kočiariky, ktoré 
bude moţné spájať,“ uvaţuje Miriam. Pomocou pre rodinu 
Šutých bola ponuka firmy, zaoberajúca sa odberom pupoč-
níkovej krvi. Rodičia trojčiat ju vyuţili a dali deťom odobrať 
krv. Za symbolickú korunu. 

Trenčianske noviny 18.04.2005  
Pomocná evidencia 182/1/05 
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V zdravotníctve sa prevalil ďalší korupčný škandál, keď 
policajti dňa 26. apríla 2005 zadrţala primára ortopedického 
oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavla 
Patru pri preberaní 10-tisícového úplatku. Na  prevzatie pe-
ňazí  z rúk pacientky policajti vyčkávali pred primárovou pra-
covňou. Malo ísť o druhú časť úplatku, ktorý lekár ţiadal od 
pacientky z Nového Mesta nad Váhom za reimplantáciu 
pravej koxy. Prvú časť 20.000,- Sk od nej prijal ešte vo fe-
bruári 2005. Za spoluprácu s políciou sa Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky a Úrad boja proti korupcii Slovenskej 
republiky pacientke revanšovali, keď jej zabezpečili operáciu 
v nemenovanej bratislavskej nemocnici. Polícia trestnú 
činnosť  ortopéda monitorovala viac ako rok. Zistila, ţe 
úplatky od 10 do 100-tisíc Sk za rôzne ortopedické operácie 
ţiadal najmenej od šiestich pacientov. Za operáciu bedrových 
kĺbov ţiadal v mesiaci marec 2004 100-tisícový Sk úplatok od 
pacientky z okresu Trenčín. Neskôr primár zľavil a za ope-
ráciu kĺbu ľavej nohy pýtal len 40-tisíc Sk. V deň nástupu ţe-
ny do nemocnice v máji 2004 úplatok aj prevzal, povedala 
Jana Pôbišová, z Komunikačného odboru kancelárie Ministra 
vnútra Slovenskej republiky. Ďalšie úplatky si primár vypýtal 
vo februári tohto roka. Za operáciu ľavej koksy ţiadal od 
pacienta 30-tisíc Sk a len pred niekoľkými dňami, pri jeho 
nástupe do nemocnice, peniaze aj prevzal. Od ďalších pa-
cientov mal lekár ţiadať sumy v rozpätí od 10 do 20-tisíc Sk. 
Vedenie nemocnice zatiaľ nevyvodilo ţiadne personálne 
dôsledky voči ortopédovi. Po preukázaní trestného činu bol 
dňa 20. mája 2005 prepustení z práce. Podľa riaditeľa tren-
čianskej nemocnice MUDr. Pavla Sedláčka bol však zadrţaný 
primár ako odborník veľmi šikovným ortopédom. Prípad z 
Trenčína potvrdzuje skúsenosti pacientov, podľa ktorých sa 
najčastejšie prípady úplatkov za operácie vyskytujú najmä v 
súvislosti s ortopedickými výkonmi.  
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Trenčianske noviny 02.05.2005  
Pomocná evidencia 220/2/05 
 
Tohtoročný Deň matiek si trenčiansky primátor Branislav 

Celler pripomenul v zariadení sociálnych sluţieb na Piaris-
tickej ulici, ktorý prevádzkuje mestská rozpočtová organizácia 
Sociálne sluţby Mesta Trenčín a Dome – penzióne pre dô-
chodcov na Lavičkovej ul., ktorého zriaďovateľom je Mesto 

Trenčín. V oboch zariade-
niach primátor zaţelal za-
mestnankyniam i klientkam 
veľa zdravia, trpezlivosti 
a vzájomnej tolerancie. Pri-
mátor mesta Trenčín vo svo-
jom príhovore povedal, ţe aj 
na Slovensku si uţ pomaly 
začíname zvykať, ţe druhá 
májová nedeľa patrí ţenám 

– matkám. Ţena ako nositeľka ţivota musí však stáť na pie-
destále našej úcty nepretrţite celý rok, májový kvet, či bla-
hoţelanie by mali byť len tou povestnou šľahačkou na torte.           
Populácia na Slovensku starne, Trenčín nevynímajúc. Preto 
jednou z úloh miestnej samosprávy je podľa slov primátora 
Ing. Branislava Cellera zadefinovať koľko a aké kapacity bude 
mesto potrebovať pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc v jeseni 
svojho ţivota. Hoci Mesto Trenčín v súčasnosti disponuje za-
riadeniami pre dôchodcov, trendom vo svete je objednávať si 
tieto sluţby od neštátnych subjektov. Prvým príkladom je hos-
pic, ktorý v areáli bývalej továrne TOS buduje občianske 
zdruţenie Refugium. Mesto by tu podľa zmluvy malo po 
otvorení disponovať 10-timi posteľami. V zariadení sociál-
nych sluţieb na Piaristickej ulici sú tri oddelenia. Oddelenie 
s nepretrţitou prevádzkou má kapacitu 40 lôţok a poskytuje 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler blahoţelal  všetkým ţenám 
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dobu určitú, spravidla na tri mesiace. Dvadsaťštyri hodinovú  
opatrovateľskú starostlivosť sa poskytuje starým a invalidným 
občanom, ktorí sú pri vykonávaní beţných ţivotných úkonov 
odkázaní na pomoc iných a ich opatrovanie v byte nie je 
moţné. Na oddelenie nie je moţné umiestniť občanov s 
psychiatrickou diagnózou vyţadujúcou zvýšený dohľad. Na 
oddelení pre denný a týţdenný pobyt v siedmich dvojposte-

ľových izbách so so-
ciálnym zariadením ţi-
jú starí a zdravotne od-
kázaní občania, do ur-
čitej miery sebestační 
bez psychiatrickej diag-
nózy, ktorí sa večer 
alebo na víkend vracajú 
k svojim rodinám. Naj-
väčšiu kapacitu zaberá 

oddelenie celoročného pobytu s opatrovateľskou sluţbou. 
V jedno a dvojizbových bunkách so sociálnym zariadením ţije 
75 mobilných alebo čiastočne mobilných starších ľudí, ktorí si 
priestory zariadili 
vlastným nábytkom. 
Kaţdý klient má svoju 
izbu. V rozpočte Mes-
ta Trenčín bolo na rok 
2005 na prevádzku 
tohto zariadenia vyčle-
nených 7 miliónov 
815 tisíc Sk. Dom - 
penzión pre dôchod-
cov na Lavičkovej uli-
ci poskytuje sluţby 66-tim stálym klientom (z toho je 50 ţien) 
a navyše stravu pre 21 dôchodcov z okolia, najmä zo sídliska 

kaţdá obyvateľka dostala od primátora mesta muškát v kvetináči 

z očí obyvateľov sociálneho zariadenia sme vyčítali spoločnosť 
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Juh. Títo ľudia sú mobilní. Ţijú tu aj manţelské páry a ne-
potrebujú stálu ošetrovateľskú sluţbu. V rozpočte Mesta 
Trenčín je na rok 2005 na prevádzku tohto zariadenia vyčle-
nených 3 milióny 555 tisíc Sk. Mnohí nezainteresovaní hovo-
ria o týchto zariadeniach ako o odloţisku, kde starší ľudia  
s chmúrnymi myšlienkami v hlavách čakajú na smrť. Na 
Piaristickej i Lavičkovej ulici sa primátor i ďalší predstavitelia 
mesta presvedčili o opaku. Vyzdobené spoločenské miest-
nosti, čisto a útulne na izbách, ale najmä iskra a humor 
v očiach vo vyjadrovaní klientov boli názorným príkladom, ţe 
aj jeseň ţivota má svoje čaro. To si vytvára kaţdý sám, svojou 
aktivitou a ţivotným optimizmom. Naše zariadenie nie je 
starobincom. Tu má kaţdý súkromie a zároveň je v spoloč-
nosti povedala za svojich klientov riaditeľka Domu – penziónu 
pre dôchodcov Ing. Beáta Sládkovičová. 

Info Trenčín 19.05.2005  
Pomocná evidencia 2858/1/05 
 
UNICEF Slovensko zorganizovalo v týţdni od 16. do 22. 

mája 2005 po prvýkrát verejnú zbierku, počas ktorej 
dobrovoľníci v 25 slovenských mestách ponúkali za príspevok 

pre UNICEF Modrý gombík – symbol 
detstva, zemegule a spájania. Výťaţok 
zbierky je určený na projekt zabez-
pečujúci pitnú vodu pre školákov 
z Východného Timoru. Zbierku otvoril 

aukčný večer 
dňa 13. mája 

2005 v Bratislave a následne bolo 
sprístupnených osem výstav v kraj-
ských mestách, teda aj v Trenčíne, 
ktoré dokumentovali ţivot detí vo sve-
te na začiatku tretieho tisícročia. Boha-

Ing. Branislav Celler 

MUDr. Veronika Lehotská, CSc. 
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tý fotografický materiál sprevádzaný hodnotnými údajmi a ko-
mentárom poslúţi školám ako doplnkový materiál pri výchove 
k ľudským právam, tolerancii a porozumeniu. Pri zabez-
pečovaní zbierky sa UNICEF Slovensko opieralo o spolu-
prácu s materskými centrami a dobrovoľníkmi zo stredných 
škôl po celej republike. Modrý gombík ponúkali v Bratislave, 
Malackách, Trnave, Galante, Skalici, Trenčíne, Prievidzi, 
Povaţskej Bystrici, Dubnici n. Váhom, Ţiline, Martine, 
Ruţomberku, Liptovskom Miku-

láši, Dolnom Kubíne, 
Banskej Bystrici, Zvo-
lene, Brezne, Ţiari nad 

Hronom, Nitre, Leviciach, Topoľčanoch, Prešove, Poprade, 
Humennom a v Košiciach. Výstavu pod názvom „Svet detí sa 
nás týka“  dňa 17. mája 2005 vo vestibule Kultúrneho 
a metodického centra Oz-
brojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne 
otvoril primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav 
Celler a prezidentka 
UNICEF Slovensko doc. 
MUDr. Veronika Lehot-
ská, CSc. Tá vo svojom 
príhovore okrem iného deti po výstave dostali ponuku maľovať  na asfalte 

zástupca Keramingu Trenčín Ing. Jasečko (vľavo) odovzdal finančný dar 

návšteva výstavy ţiakmi trenčianskych základných škôl 
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povedala, ţe výstava dokumentuje ťaţký ţivot detí v treťom 
tisícročí, v ktorom sú problémy so ich výţivou a vzdelaním. 
UNICEF Slovensko sa rozhodol podporiť projekt pitnej vody 
pre Východný Timor. Vo svojom príhovore priblíţila aj túto 
vzdialenú krajinu. Východný Timor je mladá krajina v Ázie 
s jedným miliónom obyvateľov, ktorá po získaní nezávislosti 
má aţ 70 % objektov zničených po dlhotrvajúcich bojoch a 
nemá pitnú vodu, nemá školy. Ľudia sa doţívajú priemerný 
vek 50 rokov. Je tam vysoká úmrtnosť detí. Kaţdý, kto 
prispeje na podporu projektu finančne dostane „modrý gom-
bík“. Modrý gombík symbolizuje zemeguľu, svet detí, hry 
a jednotu snáh za zlepšenie ich ţivota. Na záver slávnostného 
otvorenia riaditeľ Keramingu Trenčín Ing. Jasečko odovzdal 
zástupkyni UNICEF Slovensko finančnú poukáţku na 
10.000,- Sk pre projekt „Východný Timor“. Výstavu potom 
navštívili riaditelia, ţiaci a študenti trenčianskych základných 
a stredných škôl. V meste Trenčín sa predalo 3.500 gombíkov 
s výťaţkom zbierky 55.000,- Sk. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 258/1/05, 272/1/05 
 
V ten istý deň, teda 17. mája 2005 sa uskutočnilo pred 

Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky zaujímavé podujatie, ktorým bol štrnásty ročník 

podujatia „Farbičky – Čar-
bičky“ a pre deti špeciálnych 
detských zariadení pripravilo 
trenčianske zariadenie DEMY. 
Deti na podujatí privítal riadi-
teľ tohto zariadenia Mgr. Ti-
bor Gavenda. Na jeho úvod-
né vystúpenie nadviazala Zu-
zana Baláţová z DEMY 

Návšteve detí na výstave 

zľava Mgr. T ibor Gavenda a moderátorka Zuzana Baláţová 
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Trenčín, keď privítala deti z Prievidze, Banskej Bystrice, 
Oščadnice, Zvolena, Adamovských Kochanoviec, Dolného 
Lieskova a Trenčína. Toto podujatie bolo úvodné v rámci 
trojdňového stretnutia detí zo špeciálnych zariadení. Po 
slávnostnom otvorení si všetky deti vyskúšali pri jednotlivých 
pracovných stoloch svoju tvorivosť a fantáziu s rozmanitými 
výtvarnými technikami akými sú maľba na textil, maľba 
prstovými farbami, práca s mo-
delovacou hmotou, či prírod-
nými materiálmi. Podujatie 
Farbičky – Čarbičky bolo za-
merané na tvorbu kalendára, pri 
ktorom pomáhali študenti 
Strednej zdravotníckej školy v 
Trenčíne.  Popoludní potom 
spoločne navštívili divadelné predstavenie Divadelného 
zdruţenia „Kolomaţ“. V posledný deň tohto podujatia si deti 
vyplnili návštevou v Hippocentre v Novom Meste nad Váhom, 
kde si deti zajazdili na koníkoch. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 21. mája 2005 rozkvitli na Mierovom námestí v Tren-

číne slnečnice pri príleţitosti 
krajského stretnutia členov 
klubov Sklerózy multiplex, 
ktoré sa nieslo pod heslom 
„Krok so Sklerózou multi-
plex”. Oproti predchádzajú-
cim rokom tento bol vyda-
reným aj pre krásne jarné sl-
nečné počasie. “Naším sym-

bolom je slnečnica. Okvetie znamená aj označenie pre skoro 
30 klubov na Slovensku. Semiačka, to sme my, členovia, chorí 
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ľudia. Slnečnica reprezentuje nás všetkých,“ povedala vo 
svojom vystúpení Mária Galánková z klubu v Povaţskej 
Bystrici. Ilavský klub predstavila Anna Pappová. „Máme 25 
členov, 7 vozíčkárov a okolo 15 rodinných príslušníkov. Stre-
távame sa raz mesačne. Robíme si prednášky, snaţíme sa 
spríjemniť si ţivot. Spolupracujeme so všetkými klubmi v 
kraji.“ Pri skupinke v rovnakých zelených tričkách ozdo-
bených ţltým symbolom sa pristavovali okoloidúci. Okrem 
informácií o chorobe si taktieţ odniesli malú slnečnicu a 

pridali aj finančný prís-
pevok. Určený bude na re-
kondičné pobyty. „Naša 
choroba je nevyliečiteľná, 
máme však nádej a tú pre 
nás predstavujú rekondičné 
pobyty,“ hovorí Juraj Ma-
jerech, predseda trenčian-
skeho centra. Podujatia 
„Krok so Sklerózou multi-

plex”sa zúčastnila aj výtvarníčka Alena Teicherová, ktorá 
svoju nedávno otvorenú benefičnú výstavu ikon v mestskej 
galérii venovala chorým na 
Sklerózu multiplex. Na ver-
nisáţi výstavy a počas jej 
trvania sa vyzbieralo 4.502 
Sk, skonštatovala Alena Tei-
cherová. Vyzbieranú sumu 
na rovných 5.000 Sk daroval 
predseda Rotary clubu v 
Trenčíne Ján Babič. 

Trenčianske noviny 
23.05.2005 

Pomocná evidencia 270/1/05 
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Plzeňský Cirkus Aleš, ktorý v Trenčíne začal svoje tohto-
ročné turné po Slovensku, mal v Trenčíne dôvod na radosť, 
pretoţe v nedeľu 29. mája 2005 sa počas predstavenia rozrás-
tol o jedno mláďa ťavy dvojhrbej. „Keď som odchádzal 
z predstavenia, tak riaditeľova dcéra volala : Strejdo, rodí nám 
velbloud a nevíme co s ním“, povedal krotiteľ šeliem a tieţ aj 
pôrodník František Strna. Ten vo svojom príbehu pokračoval : 
„Keď som prišiel k ťave malé uţ malo vystrčené kopýtka von-
ku. Keďţe som absolventom Strednej priemyselnej školy 
poľnohospodárskej v Topoľčanoch a chodievali sme do kraví-
na na prax, tak som vedel, ako na to. Pôrod bol raz-dva. 
Riaditeľ s riaditeľkou o tom ani nevedeli, keďţe práve 
vystupovali v manéţi. Malý ťaviačik dostal meno Omar po-
dľa trenčianskej legendy o Omarovi a Fatime. Vybrala mu ho 
sama riaditeľka Hana Alešová. Túto skutočnosť komentoval 
František Strna, keď s úsmevom namietal : „ja by som mu 
dal meno Trenčín, také meno nemá ţiadna ťava na svete“. 
Malý Omar sa mal k svetu, hoci jeho mama Luna preňho 
nemala dostatok mlieka. Pracovníci ho preto museli prikr-
movať z fľašky s kozím mliekom.  

Trenčianske noviny 06.06.2005  
Pomocná evidencia 307/2/05 
 

Dňa 8. jú-
na 2005 Kul-
túrne stredis-
ko Dlhé Ho-
ny v Trenčíne 
bolo miestom 
slávnostného 

ukončenia 
18. ročníka 

celoţivotné-predsednícky stôl 

Ing. Jozef Miklóš 

pani Jadrná 
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ho vzdelávania seniorov – Aka-
démie tretieho veku za školský 
rok 2004/2005.  V jeho úvode si 
jeho účastníci vypočuli báseň 
Šandorfiho „Pozdrav Trenčínu“ re-
citovanú Ľudmilou Šuvadovou 
a vystúpenie folklórneho súboru 
„Vena“ zo Strednej zdravotníckej 
školy v Trenčíne. Po privítaní hostí 
a účastníkov slávnostného poduja-
tia Ing. Jozefom Miklóšom vystú-
pili s príhovormi hostia, na ktoré nadviazala hodnotiaca správa 
vzdelávania seniorov prednesenú pani Vierou Jadrnou. V 
správe konštatovala, ţe do vzdelávania seniorov sa prihlásilo 
197 poslucháčov, z ktorých 115 splnilo kritéria pre udelenie 
osvedčenia, t.j. ţe z desiatich seminárov sa zúčastnili na 
šiestich. Zároveň vyjadrila poďakovanie prednášateľom z Ne-

mocnice s poliklinikou, 
Ústavu verejného zdravot-
níctva, Spolku lekárov, 
Verejnej kniţnice M. Re-
šetku, organizačnému vý-
boru seniorského vzdeláva-
nia MUDr. Ruth Krati-
novej a za finančnú pod-
poru primátorovi Mesta 
Trenčín. I v ďalších vystú-

peniach účastníkov podujatia rezonovalo meno dnes uţ čestnej 
predsedníčky miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Tren-
číne MUDr. Ruth Kratinovej, ktorá poloţila základy uţ 
osemnásť ročného vzdelávania seniorov na skvalitnenie ich 
ţivota. Vyvrcholením podujatia bolo odovzdanie osvedčenia 

Ľubomír Hudec prijíma osvedčenie od Ing. J. Miklóša 
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poslucháčom o absolvovaní vzdelávania v školskom roku 
2004/2005. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 13.06.2005  
Pomocná evidencia 329/1/05 
 
Dňa 10. júna 2005 sa v uliciach mesta Trenčín študenti z 

Obchodnej akadémie dr. M. Hodţu v Trenčíne a Strednej 
priemyselnej školy stavebnej ponúkali doposiaľ nepoznaný 
ďalší charitatívny symbol – keramické slniečko, ktorý 
charakterizuje „Slnečný deň“ vyhlásený Nadáciou Rozum 
a Cit, aby tak spropagovala myšlienku náhradnej rodiny. 
Zmyslom kampane je pomôcť pestúnskym a profesionálnym 
náhradným rodinám zvládať ich materiálne starosti. Nadácii 
chce tieţ priniesť ľuďom informácie o tejto alternatíve a 
získať ďalšie náhradné rodiny pre deti z detských domovov, 

dojčenských ústavov, 
diagnostických centier, 
osobitných internátnych 
škôl. V súčasnosti na Slo-
vensku vyrastá takmer 6-
tisíc detí v ústavnej sta-
rostlivosti. Víziou nadácie 
Rozum a cit je poskytnúť 
kaţdému z nich aspoň 
jedného milujúceho člo-

veka, aspoň jedno miesto na svete, ktoré prináša pocit 
bezpečia, teda moţnosť preţiť detstvo uprostred rodiny a 
šancu vyvíjať sa ako harmonická osobnosť. Vďaka gene-
rálnemu sponzorovi nadácie, ktorý hradí celú jej činnosť, idú 
všetky získané prostriedky výhradne na účel, pre ktorý bola 
nadácia zaloţená. Počas siedmich rokov svojej činnosti na-
dácia pomohla nájsť náhradnú rodinu 510 deťom. Zároveň 

v kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy Trenčín, Legionárska 
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podporila 330 náhradných rodín príspevkom, umoţňujúcim 
zadováţiť si vhodné bývanie pre novú väčšiu rodinu, vybaviť 
takúto domácnosť a tieţ príspevkom pre kaţdé dieťa pre-
chádzajúce z ústavnej do pestúnskej starostlivosti.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 10. júna 2005 sa uskutočnila prvá pracovná konfe-

rencia mamografov pod názvom „Mammo Tren-D 2005“. 
Diskutovalo sa predovšetkým o najnovších trendoch v mamo-
diagnostike pod garanciou Fomei Slovakia, Semadi SRS  SLS, 
Rádiologickej kliniky, Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne 
a Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka.  

TnU Trendy č.3/2005  
Pomocná evidencia 470/1/05 
 
Obradná miestnosť Mesta Trenčín dňa 14. júna 2005 bola 

miestom udalosti nie kaţdodennej, keď primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler prijal manţelov Miriam 
a Martina Šutých s ich deťmi trojročnou Pavlínkou, 
trojmesačnými trojičkami Svetlanou, Ondrejkom, Paľkom 
a babičkou Annou, aby trojičky uviedol do ţivota. Vo svojom 

príhovore skonštatoval, ţe 9. apríl toho 
roku sa im mimoriadne zapísal do ţivota, 
keď z vašej lásky sa zrodil nie jeden, ale 
tri ţivoty, vaše deti Svetlana, Paľko a On-
drejko. Ţivot sa stal pre vás zloţitejším, 
ale vaša láska všetko pre-
koná. Aby sme vám vašu 
zloţitú situáciu zmiernili, 
prijmite dar od Mesta 

Trenčín so ţelaním úprimného zdravia vám 
i vašim deťom. Po zápise do pamätnej knihe 

Pavlínka Ovádková 

primátor Ing. Branislav Celler 
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Mesta Trenčín rodičov a hostí slávnostného obradu odovzdal 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler manţelom 
Šutým finančný dar v hodnote 30.000,- Sk. Manţelia Šuty za 
dar poďakovali a primátora Mesta Trenčín uistili, ţe svoje deti 
sa budú príkladne starať. V krátkom kultúrnom programe 
vystúpili s riekankami a tancami deti z Materskej školy 
Trenčín, Legionárska ulica a sólovým spevom sa predstavila 
Pavlínka Ovádková zo Základnej umeleckej školy v Tren-
číne. Uţ po slávnostnom obrade pani Miriam Šutá sa priznala, 

ţe celá rodina je 
akoby v kolotoči, le-
bo papáme, kakáme, 
cikáme a spíme. Na 
otázku aké sú deti ? 
Odpovedala, ţe sú 
veľmi dobré a dajú 
rodičom aj trochu 
pospať. A ešte jedna 
otázka. Poznáte svo-
je deti podľa mena. 

Odpoveď jasná a zreteľná. Samozrejme,  mne to nerobí pro-
blém. Pre otca Martina Šutého bola otázka iného charakteru, 
teda ako prijal skutočnosť, ţe bude takýto nebývalý prírastok ? 
Odpoveď veľmi skromná a prostá. Najprv som tomu nechcel 
veriť, ale keď prišli všetci domov, len som počítal, či sú 
všetci, či nikto nechýba. 

Vlastné poznámky 
 
Obradná miestnosť Mesta Trenčín bola dňa 14. júna 2005 

miestom slávnostného odovzdávania diamantovej Jánskeho 
plakety 8 bezpríspevkovým darcom krvi a zlatej Jánskeho 
plakety 49 bezpríspevkovým darcom krvi. Slávnostný prejav 
predniesla predsedníčka Výkonnej rady územného Sloven-

babička Anna so Svetanou, otec Martin s Ondrejom a mamička Miriam s Paľkom 
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ského Červeného kríţa v Trenčíne PhDr. Helena Kobzová, 
ktorá v úvode vzdala úctu všetkým darcom krvi. Je preto 
správne, ţe aj dnešný deň bol vyhlásený za medzinárodný deň 

darcov krvi. Stretnutie s darcami majú 
neopakovateľnú atmosféru, lebo v ňom 
vystupujú nenápadní ľudia, pritom ale 
vyznačujúci sa veľkou šľachetnosťou. Vys-
lovila myšlienku, aby krv netiekla pre ľud-
ské utrpenie, ale tiekla pre ţivot. V ďalšom 
svojom príhovore oboznámila prítomných 

darcov so štatistikou darcovstva krvi v regióne, v ktorom je 
okolo 5.000 darcov krvi, z ktorých je 1.500 nositeľov zlatej 
Jánskeho plakety a 150 nositeľov diamantovej Jánskeho pla-
kety. Na záver vyslovila presvedčenie, ţe šľachetný čin 
dnešných darcov krvi nájde svojich pokračovateľov. Na 
príhovor PhDr. Heleny Kobzovej nadviazal poslanec a pod-
predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre 
zdravotníctvo MUDr. Miroslav Chovanec, ktorý konštatoval, 
ţe účasť na tejto milej slávnosti ho primäli tri okolnosti. 
Predovšetkým, aby dnešným odmeneným darcom krvi sa 
pripojil svojím poďakovaním predchádzajúcej rečníčky. Ďalej 
podotkol, ţe dnes keď sa hodnotí človek podľa mnoţstva 
peňazí, alebo či má dom, auto, či chodí na luxusné dovolenky, 
nájdu sa dnes ľudia, ktorí bez veľkých slov prichádzajú na 
transfúznu stanicu, aby odovzdali svoju krv. Ako lekár si 
uvedomuje, čo znamená krv pri zloţitých situáciach na pô-
rodnici, chirurgii. Práve ňou sa zachraňuje ľudský ţivot. Preto 
za všetkých lekárov a vôbec zdravotníkov ďakuje všetkým 
darcom krvi. Druhým dôvodom je skutočnosť, ţe vo všetkých 
krajských mestách sa práve dnes dáva úcta slávnostným 
spôsobom všetkým darcov krvi. Tretím dôvodom účasti na 
dnešnom slávnostnom podujatí bolo blahoţelanie PhDr. 
Helene Kobzovej v mene Výboru Národnej rady Slovenskej 

PhDr. Helena Kobzová 
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republiky pre zdravotníctvo a ministra zdravotníctva k zvo-
leniu za prezidentku Slovenského Červeného kríţa. S pos-
ledným príhovorom vystúpil primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler, ktorý vyjadril potešenie nad, ţe Mesto 
Trenčín sa stalo miestom, kde sa uskutočnilo slávnostné 
podujatie pri príleţitosti Medzinárodného dňa darcov krvi 
a poprial všetkým darcom krvi veľa osobných úspechov. Na 

záver vys-
túpenie 

blahoţelal 
PhDr. 

Helene 
Kobzovej 

k zvoleniu 
do funkcie 
prezident-

ky Sloven-
ského Čer-

veného 
kríţa. Ďal-
ší program 

sa odvíjal v odovzdávaní diamantových a zlatých Jánskeho 
plakety bezpríspevkovým darcom krvi. Medzi novými 
nositeľmi zlatej Jánskeho plakety bol aj pracovník Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. Viliam Cagala. V kultúrnom programe 
vystúpili deti z Materskej školy Trenčín, Legionárska ulica. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 17. júna 2005 sa uskutočnila v Trenčíne  4. celoslo-

venská konferencia „Všetko pre rodinu“, ktorá po svojej 
obsahovej stránke bola zameraná na dôleţitosť otcovstva 
v rodine. Po otvorení konferencie viceprimátorom Ing. Anto-
nom Bocom o postavení muţa v rodine hovoril vo svojej 

noví drţitelia diamantovej Jánskeho plakety 
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prednáške bývalý dekan Trenčianskej farnosti Mons. Peter 
Paliatka a Marián Valábek SDB. I všetky ďalšie prednášky 
v podaní poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky 
Márii Demeterovej, výpoveď matky desiatich detí Marty 
Babálovej z Bratislavy, poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky doc. MUDr. Jána Bielika ,CSc.  sa dotýkali 
analýze vzťahov v rodine, rodičov medzi deťmi i rodičov 

navzájom. V panelovej 
diskusii sa 

jednotlivé 
príspevky 

účastníkov 
seminára 

sústredili 
na rôzne 

deformácie v rodine ako je týranie a násilie, 
s osobitným zreteľom na týraného otca 
členmi rodiny. Počas trvania konferencie sa 
uskutočnili na Mierovom námestí kultúrne 
podujatia pre deti a mládeţ ako vystúpenia bábkového divadla 
pre deti materských škôl, vystúpenia folklórnych a dychových 
súborov. Vyvrcholením konferencie bol benefičný koncert 
v ktorom vystúpil spevácky zbor „Navitatis“, klavírny majster 
Pergler a vokálna skupina „Kruhy“. 

Vlastné poznámky 
 
Obyvateľka Centra sociálnych sluţieb na Liptovskej ulici 

v Trenčíne Mária Jantošovičová s príbuznými a známymi 
oslávila nádherné ţivotné jubileum – 100 rokov. Medzi 
gratulantmi nechýbali primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler a starosta obce Soblahov Miroslav Ďurači, odkiaľ 

Mons. Peter Paliatka 

predsednícky stôl konferencie 

Ing. Anton Boc 
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jubilantka pochádza. Pri tejto príleţitosti si zaspomínala na 
svoje mladšie roky. Z jej spomienok sme sa dozvedeli, ţe do 
Trenčína sa z rodnej obce vrátila v roku 1993 uţ druhýkrát, 
tentoraz v spoločnosti dcéry Anny Valachovej. Sedem rokov 
preţila v Dome humanity Slovenského Červeného kríţa a od 
roku 2000 býva v Centre sociálnych sluţieb na Liptovskej 
ulici v Trenčíne. No siahla aj hlbšie do svojej pamäti, keď 

kedysi dávno, ale 
v spomienkach starej 
ţeny akoby to bolo 
včera, sa spolu s man-
ţelom tesne po svadbe 
odsťahovali do Tren-
čína. Jej manţel dostal 
v priestoroch dnešnej 
firmy Trens naturálny 
byt. Tu robili prvé kro-
ky do ţivota aj ich tri 

dcéry. Ţivot však chcel, aby sa vrátili do rodného Soblahova, 
lebo v roku 1938 museli byt opustiť a vrátili sa na dedovizeň 
postaviť dom. Svoju mamu 
charakterizovala jedna 
z dvoch ţijúcich dcér Irena 
Zigmundová ako ţenu, kto-
rá si vedela vybudovať pri-
rodzenú autoritu a mala ju 
celý ţivot. Bola suverénna, 
domácnosť mala absolútne 
pod palcom, ako po organi-
začnej, tak po hmotnej strán-
ke. Jej rodina i domácnosť bola vţdy na úrovni, ktorú určovala 
ona. Mária Jantošovičová sledovala oslavy svoje storočnice 
s nadhľadom. Očami neustále hľadala nielen dcéry, okrem 

jubilantka so svojimi dcérami 

jubilantka zľava so starostom zo Soblahova, vpravo primátorom mesta Trenčín 
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pani Ireny Zigmundovej aj Annu Valachovú, ktorá s ňou ţije 
v Trenčíne na Liptovskej ul., ale aj dve vnúčatá a štyri prav-
núčatá. V nich vidí pokračovanie svojho bytia, ktoré sa celé 
storočie nieslo v znamení kréda „striedmosť a skromnosť.  

Trenčianske noviny 04.07.2005 
Info Trenčín 14.07.2005  
Pomocná evidencia 362/1/05, 368/2/05, 372/1/05 
 
Dňa 2. augusta 2005 popoludní sa pred trenčianskou ne-

mocnicou zišlo niekoľko desiatok ľudí z celého Slovenska, 
aby sa pomodlili za nenarodené deti. Zdruţenie Ţivot ako dar 
kaţdoročne organizuje cyklistickú púť po Slovensku spojenú s 
tichým protestom pred nemocnicami. „Týmto postojom, 
modlitbami a spevom chceme upozorniť na to, ţe v nemoc-
niciach Slovenska sa nielen uzdravuje a rodia deti, no mnohé 
matky si svoje deti dávajú, ţiaľ, nenávratne zobrať,“ hovorí 
iniciátor Ján Hudáček, ktorý sa zhodou okolností narodil v 
trenčianskej nemocnici. Trasa kríţom celým Slovenskom 
cyklistom zvyčajne trvá 18 dní. Toto leto však budú pokra-
čovať aj do zahraničia a svoju púť koncom augusta zakončia 
návštevou pápeţa. Organizácia Ţivot ako dar vznikla na pod-
net vysokého počtu interrupcií na Slovensku a svojími mo-
dlitbami protestujú uţ po ôsmykrát. „Myslím si, ţe interrupcie 
sú veľkým problémom Slovenska, čo si mnohí ani neu-
vedomujú. Na Slovensku od roku 1953, kedy bol povolený 
interrupčný zákon, sa do dnešného dňa vykonalo 1.200-tisíc 
interrupcií. A keď si uvedomíme, ţe na Slovensku ţije 5 
miliónov obyvateľov a koľko z toho je ţien, tak koľko z nich 
podstúpilo interrupciu? Je to príliš veľká časť. Strata dieťaťa 
sa neprejavuje len v tom, ţe ţena podstúpila nejaký zákrok, 
ale prejavuje sa najmä v psychickej rovine. Ţena nikdy 
nezabudne na to, ţe čakala dieťa a ţe ho dala preč,“ vysvetlil 
Ján Hudáček. Podľa organizácie Ţivot ako dar je aj toto 
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jedným z dôvodov, prečo sa v celej spoločnosti prejavuje ur-
čitá nervozita. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky 
za posledných päť rokov kaţdoročne priemerne 17-tisíc ţien 
podstúpilo interrupčný zákrok. Od roku 2000 bolo skoro 
stotisíc umelých potratov.  

Trenčianske noviny 08.08.2005  
Pomocná evidencia 400/1/05 
 
Pre školský rok 2005/2006 na Materskej škole Gagarinova 

ulica v Trenčíne nastal pokles počet detí natoľko, ţe Mesto 
Trenčín sa ju rozhodlo zrušiť k novému školskému roku. Od 
prvého septembra 2005 nastúpi 48 detí do okolitých mater-
ských škôl, kam sa presunú aj mzdové a prevádzkové náklady 
zrušenej materskej školy. K tomuto váţnemu kroku sa 
pristúpilo aj z toho dôvodu, ţe toto predškolské zariadenie 
nemalo vlastnú kuchyňu a strava sa musela dováţať, čo bolo 
tŕňom v oku Štátnemu ústavu verejného zdravotníctva v Tren-
číne. Keďţe táto materská škola sa nachádza na sídlisku 
Sihoť, kde ţije preváţne staršia generácia ľudí bolo rozhod-
nuté, ţe v uvoľnených priestoroch vznikne klub dôchodcov. 
Prv však neţ noví uţívatelia sa nasťahujú do budovy zrušenej 
materskej školy, musí sa vykonať rekonštrukcia strechy za 200 
tisíc Sk na náklady Mesta Trenčín. 

Trenčianske noviny 15.08.2005  
 

Dňa 7. augusta 2005 sa usku-
točnilo v Kultúrnom stredisku Dlhé 
Hony v Trenčíne slávnostné otvo-
renie 19. ročníka Akadémie tretieho 
veku, určenej pre občanov v senior-
skom veku. Účastníkov a prítomných 
hostí privítala predsedníčka aka-
démie MUDr. Ruth Kratinová. 

MUDr. Ruth Kratinová 
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Ďalší program moderoval predseda Krajskej organizácie Jed-
noty dôchodcov Slovenska v Trenčíne Ing. Jozef Miklóš. 
V úvode privítal hostí – prednostku Okresného úradu v Tren-
číne Ing. Annu Kováčovú, poslanca Mesta Trenčín, dlhodobo 
uvoľneného pre výkon funkcie Branislava Zubričaňáka, ria-
diteľa Nemocnice v Trenčíne MUDr. Pavla Sedláčka a ďal-
ších. V spomienke venoval pozornosť tým členom Jednoty 
dôchodcov, ktorí po-
čas letných mesiacov 
opustili rady ţivých, 
menovite prednáša-
teľa Mgr. Ladislava 
Jambora, ktorým 
bola venovaná spo-
mienková chvíľka ti-
cha. Zablahoţelal 
tým, ktorí v priebehu 
letných mesiacov 
mali narodeniny, me-
niny a dosiahli významné ţivotné jubileá. Pred pozdravom 

hostí odovzdal pr-
vý podpredseda 
Ústredného výbo-
ru Jednoty dô-
chodcov v Bratis-
lave doc. MUDr. 
Štefan Litomeric-
ký, CSc.  „Pamät-
ný list Jednoty 
dôchodcov na 

Slovensku“ 
a predseda Kraj-

skej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne 

Ing. Jozef Miklóš blahoţelá MUDr. Ruth Kratinovej 
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Ing. Jozef Miklóš odovzdal „čestné členstvo v Jednote 
dôchodcov na Slovensku“ MUDr. Ruth Kratinovej. Ing. Jozef 
Miklóš vo svojom vystúpení pripomenul, ţe Akadémia tre-
tieho veku v Trenčíne je najstaršou ustanovizňou vzdelávania 
seniorov na Slovensku, ktorá vstupuje uţ do svojho 19. 
ročníka bez prerušenia. Jej zakladateľkou bola v roku 1986 
vtedajšia primárka geriatrického oddelenia Nemocnice v Tren-
číne MUDr. Ruth Kratinová. I v tomto roku vzdelávania se-
niorov bude zachovaná organizácia desiatich prednášok – 
seminárov, ktoré sú obsahovo zamerané predovšetkým na 
zdravotníctvo a na široké spektrum záujmov seniorov ako sú 
záhradkárstvo, bezpečnosť občanov, história mesta, právna 
problematika a podobne. Predpokladá sa, ţe i v tomto roku sa 
predpokladá vysoká účasť, t.j. okolo115 aţ 135 poslucháčov 
na seminári. Zdôraznil, ţe lektori sú vysokokvalifikovaní 
odborníci vo svojich odboroch, ktorí prednášajú bez nároku na 
honorár. Na záver vystúpenia poďakoval členom organizač-
ného výboru, všetkým inštitúciam a prednášateľom za porozu-
menie a spoluprácu. Po organizačných otázkach si poslucháči 
vypočuli prednášky „Mám 65 rokov a teší ma, ţe ţijem zdra-
vo“ v podaní Mgr. Anny Dernešovej z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Trenčíne a „Ţivotný štýl starnúceho 
človeka“ v podaní doc. MUDr. Štefana Litomerického, CSc.  

Vlastné poznámky 
 
Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. 

Pavol Sedláček podpísal koncom mesiaca septembra 2005 
s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Zmluvu o vzájomnej spolupráci. Jej účelom je potvrdenie 
prioritného záujmu oboch zmluvných strán, aby dobrou vzá-
jomnou spoluprácou vytvorili priaznivé podmienky pre 
realizáciu štúdia v odbore „lekárske, zdravotnícke a farma-

účastníci Akadémie tretieho veku 
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ceutické vedy“, ktoré zabezpečuje Ústav zdravotníctva 
a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 496/1/05 
 
Dňa 30. septembra 2005 sa uskutočnila v Kultúrnom 

a metodickom centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
celoslovenská konferencia sekcie sociálnych sestier a pra-
covníkov. Po otvorení konferencie predsedníčkou sekcie Mar-
tou Majeríkovou sa k účastníkom konferencie prihovorili 
viacerí hostia. 

Pomocná evidencia 406/1/05 
 
Kapacita detského domova pre deti, ktoré sa na Slovensko 

dostali ako utečenci bez sprievodu rodičov bola v týchto 
dňoch takmer naplnená. V bývalej horárni v Hornom 
Orechovom na okraji Trenčína ţilo momentálne deväť 
chlapcov z Moldavska, Číny a Indie. Úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny v Trenčíne pripravuje dostavbu domova. 
Pribudnúť by mal jednopodlaţný objekt, ktorý bude prepojený 
s pôvodnou budovou a zvýši kapacitu domova sa z terajších 
12 miest zvýši na 38. Kým doteraz mohli v domove bývať iba 
chlapci, po dostavbe vzniknú bunky pre 30 chlapcov a pre 8 
dievčat. Stavebné práce by mali začať do konca roka 2005. 
Riaditeľ trenčianskeho úradu práce Branislav Horník 
predpokladá, ţe prístavba by mohla byť skolaudovaná na jar 
2006. Štát na vybudovanie detského domova vyčlenil celkovo 
13 milió-   nov Sk. Cena prístavby vzíde z verejnej súťaţe.  

Vlastné poznámky 
 
Tak, ako má Liga proti rakovine svoj symbol v podobe 

ţltého narcisu, organizácia postihnutých sklerózou multiplex 
slnečnicu, tak má aj Liga za duševné zdravie svoj kvetinový 
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symbol. Je ním nezábudka. V priebehu Týţdňa za duševné 
zdravie, ktorý sa konal od 7. do 15. októbra 2005, sa v 
Trenčíne aj v ďalších mestách uskutočnil Deň nezábudiek. 
Kvietky v dňoch 13. aţ 15. októbra predávali študenti niek-
torých stredných škôl. Podľa Anny Dernešovej, inštruktorky 
zdravotnej výchovy z oddelenia výchovy ku zdraviu, Regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne podporuje 
kampaň predajom nezábudiek – umelých kvietkov a rozdá-
vaním informačných materiálov. Cieľom akcie bolo upozorniť 
na problematiku duševného zdravia a pripomenúť ľuďom, ţe 
majú rovnaké právo na duševné ako telesné zdravie.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 15. októbra 2005 náhodní chodci 
zaznamenali na pešej zóne Hviezdosla-
vovej ulice v Trenčíne pred Materským 
centrom Srdiečko zvýšený ruch, pretoţe 
v toto sobotňajšie dopoludnie si v hojnom 
počte deti a ich rodičia pripomenuli prvé 
výročie tohto neobvyklého zariadenia. Po 
detí a ich rodičov vedúcou Materského 
centra Srdiečko Emíliou Hromníkovou sa 

k prítomným prihovorila Katarína Griffin. Okrem iného 
konštatovala, ţe toto 
zariadenie funguje prak-
ticky štyri roky, ale iba 
prvý rok pod vlastnou 
strechou na Hviezdo-
slavovej ulici, za čo treba 
poďakovať Mestskému 
úradu v Trenčíne. Jeho 
umiestnenie v centre 
mesta potvrdilo opodstat-

Emília Hromníková 

uličná scéna Divadla Happy 
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nenie a správnosť tohto rozhodnutia jeho vyuţívaním mami-
čiek pri ceste za nákupmi zverením detí do starostlivosti, 
dojčením a prebaľovaním detí a podobne. Medzitým, čo si 
dospelí vypočuli príhovory, deti sa do sýtosti naskákali na 
nafukovacom hrade a nechali si pomaľovať tvár tetou Aničkou 
všakovými umeleckými výtvormi (tá mala najviac práce). 
Vyvrcholením sobotňajšieho dopoludnia bola inscenovaná 
rozprávka o Psíčkovi a mačičke, ktorú zahrala s vynikajúcim 
úspechom pani Hoffmanová z Divadla Happy. Pri tejto príle-
ţitosti nám do nášho reportáţneho mikrofónu vedúca 
Materského centra Srdiečko Emília Hromníková povedala 
niekoľko zaujímavostí. Z nich osobitne treba spomenúť : 
- zariadenie je vyuţívané veľmi intenzívne. Pobyt detí je 

nesmie presiahnuť limit 10 detí na dobu maximálne troch 
hodín. Tieto poskytované sluţby a tieţ na dojčenie a 
prebalenie týţdenne cca 70 matiek; 

- za obdobie prvého roka vyuţilo sluţby zariadenie cca 3.800 
detí; 

- starostlivosť o deti je zabezpečovaná opatrovateľkami, 
vekovo nad 18 rokov. Tieto po krátkom zoznámení sa 
s touto problematikou je umoţnená takto absolventská prax;  

- deťom sa v zariadení veľmi páči, čo často, hlavne v za-
čiatku, ich odchod 
domov je sprevá-
dzaný plačom. Len 
prísľub ďalšej náv-
števy v zariadení 
náreky ukončia;  

- pobyt detí v zaria-
dení plní aj moti-
vačnú funkciu čin-
nosti rodičov s deť-
mi doma;  hračiek je pre deti nadostač 
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Treba však konštatovať, ţe Materské centrum Srdiečko sa 
nesústreďuje len na poskytovanie tejto sociálnej sluţby, ale 
jeho činnosť sa sústreďuje predovšetkým na prevenciu vo 
vzťahu k tehotným ţenám, aby boli dobré pripravené na 
pôrod. No nezabúdajú ani na rozvoj ich osobnosti ani po ňom, 
pravidelným stretávaním sa na tvorivých dielňach spolu 
s deťmi, alebo iných záujmových činnostiach.  

Trenčianske noviny 17.10.2005  
Pomocná evidencia 499/1/05, 522/1/05 
 
Pri príleţitosti Dňa bielej palice, ktorý sa konal 17. októbra 

2005, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorgani-
zovala ďalší ročník verejnej zbierky na podporu ľudí s ťaţkým 
zrakovým postihnutím pod názvom Biela pastelka. Ako 
uviedla Anna Vojtechová z Únie nevidiacich a slabozrakých v 
Trenčíne, v Trenčianskom kraji sa počas Dňa bielej palice 
vyzbieralo celkovo 143.791 Sk a predalo sa 6.434 bielych 
pasteliek. Len v Trenčíne to bolo 29.395 Sk a 1.284 pasteliek. 
Okrem Trenčína sa v rámci Trenčianskeho kraja zapojilo  ďal-
ších štrnásť miest, kde sa pastelky predávali študenti stredných 
škôl z Obchodnej akadémie M. Hodţu v Trenčíne, Gymnázia 
Jozefa Braneckého v Trenčíne a trenčianski, novomestskí a 
dubnickí skauti. 

Trenčianske noviny 17.10.2005, 28.10.2005  
Pomocná evidencia 520/3/05, 539/2/05 
 
Krajská a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na 

Slovensku v Trenčíne, Klub vojenských veteránov v Trenčíne, 
Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín a Trenčianske 
osvetové stredisko v Trenčíne usporiadali na záver Mesiaca 
úcty k starším dňa 26. októbra 2005 kultúrno – spoločenské 
podujatie v univerzálnej sále Kultúrneho a metodického centra 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Po privítaní 
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hostí Mgr. Vierou Varínskou z Trenčianskeho okresného 
strediska s pozdravnými príhovormi vystúpil poslanec 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček 
a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. V kultúrnom 
programe vystúpil Folklórny súbor Vena pri Strednej 
zdravotníckej škole v Trenčíne a po ňom uţ nasledovalo 
spoločenské posedenie pri hudobnej skupine „Sedmikráska“ 
aţ do večerných hodín. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05 
 
V trenčianskej Nemocnici s poliklinikou na gynekologicko-

pôrodníckom oddelení v stredu 2. novembra 2005 oficiálne 
otvorili nové zrekonštruované pôrodné sály. Cieľom rekon-
štrukcií bolo vytvoriť nové priestory, ktoré by rodičkám 
zabezpečili dostatok súkromia. Pre tento účel majú rodičky k 
dispozícii tri sály farebne odlíšené na ţltý, modrý a oranţový. 
Okrem súkromia rodičky – mamičky majú moţnosť mať pri 

pôrode partnera alebo inú 
blízku osobu, majú moţ-
nosť počúvať hudbu, alebo 
si navodiť príjemnú atmo-
sféru aromalampou. Pred 
pôrodom alebo po ňom sa 
budú môcť uvoľniť vo va-
ni. Kaţdá izba má samo-
statné sociálne zariadenie a 
sprchu a v pôrodnej izbe s 

dieťatkom môţu zostať niekoľko dní. Všetky tieto nad-
štandardné podmienky sú bezplatné. „Povaţujem to za nástup 
nového prístupu k ţenám v našom regióne, aby sa nám 
nestávalo, ţe naše budúce mamičky chodili rodiť do Brna,“ 
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uviedol riaditeľ trenčianskej Nemocnice s poliklinikou 
MUDr. Pavol Sedláček. Primár gynekologicko-pôrodnického 
oddelenia MUDr. Miroslav Chovanec doplnil, ţe „nové 
priestory, kde sa rodičky budú pohybovať spolu s partnerom 
mali by pozitívne ovplyvniť priebeh pôrodu. Predtým sme 
mali jednu pôrodnú sálu, kde boli všetky rodičky, oddelené len 
sklenou stenou. Tam sa videli aj počuli, a preto bol trošku 
problém mať pri sebe manţela. Teraz bude mať kaţdá svoje 
súkromie a svoj komfort,“ 
uviedla staničná sestra 
pôrodnej sály Ľubica 
Dolejšiová a pokračovala, 
ţe okrem troch pôrodných 
sálou je k dispozícii aj 
operačná sála a jednotka 
intenzívnej starostlivosti, 
kde budú sledované 
mamičky pred pôrodom 
a po ňom.“ Primár oddelenia MUDr. Miroslav Chovanec 
dodal, ţe v súčasnosti prebieha rekonštrukcia ďalšej časti 
oddelenia, kde sú hospitalizované matky po pôrode – 
šestonedieľky a tehotné ţeny pre nejakú poruchu tehotnosti. 
Nové pôrodné sály by mali privítať svojho prvorodenca 
v decembri 2005.  

Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 571/2/05 
 
Medzi deti z Domova sociálnych sluţieb DEMY prišiel v 

stredu 26. októbra 2005 Dr. Klaun, aby tu odohral svoje 103. 
predstavenie. „Za miesto oslavy sme si vybrali DEMY aj pre-
to, lebo tu bol Dr. Klaun medzi prvými,“ povedala manaţérka 
projektu Ing. Jana Sedláčková. „V októbri sa počet vystúpení 
zaokrúhlil na stovku a zároveň oslavuje Fond Dr. Klaun svoje 

na otvorení nových pôrodných sálou sa prišiel pozrieť poslanec NR SR 
JUDr. Róbert Kaliňák  

pohľad do oranţového pôrodného sálu 
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tretie výročie,“ doplnila. Na narodeninách nechýbala ani torta 
s troma sviečkami, ktoré deti spolu s klaunom sfúkli. Ďalšie 
prekvapenie čakalo pred budovou. Stál tu kamión s pestrou 
reklamnou plachtou, pokreslenou klaunovskými symbolmi. 
Neobvyklý dar dostal fond od holandskej dopravnej firmy, 
ktorá priniesla túto myšlienku na Slovensko a stála pri jeho 
zrode. Fond Dr. Klaun, ktorý spravuje Trenčianska nadácia, 
financuje divadelné predstavenia pre deti v sociálnych a 
zdravotníckych zariadeniach na území celého Slovenska. 

„Spolupracuje-
me s ôsmimi 
kmeňovými di-
vadelníkmi. Za-
číname sa viac 
orientovať na 
vystúpenia v za-
riadeniach, ktoré 
sú mimo centra 
sponzorov a cha-
ritatívnych ak-
cií,“ objasnila 

Ing. Jana Sedláčková. „Keď sa hovorí o chorých deťom, tak sa 
väčšinou myslia deti v nemocniciach. Zabúda sa trošku na 
deti, ktoré sú odlúčené od rodičov, pretoţe chodia kvôli zdra-
votnému handicapu „na týţdňovky“ do špeciálnych základ-
ných škôl, alebo sú v sociálnych zariadeniach.“ Prvé vystú-
penie Dr. Klauna 17. októbra 2002 videli hospitalizované deti 
v detskom oddelení trenčianskej nemocnice. Primár oddelenia 
MUDr. Pavol Šimurka ocenil tieto aktivity, lebo práve takéto 
niečo tu chýbalo. Klauni by mohli chodiť medzi deti aj 
častejšie. Vystúpenia, ktoré prinášajú deťom radosť a úsmev 
na tvár vidí primár pozitívne. Jednoznačne moţno povedať, ţe 
majú dobrý vplyv na priebeh liečby. Na oslavách vystúpil 
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klaun Adrián. Veľmi rýchlo nadviazal kontakt s deťmi, ktoré 
potleskom a smiechom odmeňovali jeho klauniádu. Podľa 
riaditeľa zariadenia Mgr. Tibora Gavendu sa v DEMY, ktoré 
v septembri oslávilo uţ 15 rokov, starajú sa o 50 detí vo veku 
od 3 do 25 rokov s rôznym telesným a mentálnym 
postihnutím. Deti dochádzajú denne, alebo na týţdenné poby-
ty. Sú rozdelené do šiestich výchovných skupín, kaţdá má 
svojho špeciálneho pedagóga. 

Trenčianske noviny 31.10.2005  
Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05, 580/1/05 
 
Svoje tretie narodeniny oslavoval v Trenčíne cez prvý 

víkendový deň 5. novembra 2005 Baby Hups Klub. Pribliţne 
pre sto detí a rodičov bolo pripravené zábavné sobotné 
dopoludnie plné súťaţí a hier, ktoré pre nich pripravila 
inštruktorka a priekopníčka detského plávania v Trenčíne 
Petra Jelínková. Za tri roky sa deti v bazéne, pri riekankách a  
veršovačkách vo veselej nálade sa naučilo nebáť vody.  

Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 571/2/05  
 
Na zasadnutí Výboru mestskej časti Juh v pondelok 7. no-

vembra 2005 poslanci súhlasili s predajom pozemkov maji-
teľovi podniku Brooklyn, potrebných na prestavbu objektu. 
Dočasnú stavbu majiteľ prestaví na murovanú štvorpodlaţnú 
budovu, v ktorej bude v suteréne pohostinstvo, na prízemí 
predajňa potravín, na prvom poschodí kancelárske priestory 
a na druhom malometráţne byty. Poslanci poukázali aj na zlý 
technický stav oporných múrov na Šafárikovej ulici, vypočuli 
si sťaţnosť spoločenstva občanov z Ulice Jána Halašu na 
stanovište kontajnerov pre zber komunálneho odpadu a vys-
vetlili občanom situáciu vzniknutú v obchodnom komplexe 
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Juţanka po začatí jeho prestavby. Pokojná atmosféra odletela 
zo zasadačky v Kultúrnom centre Aktivity krátko po 18,00 
hodine, keď do miestnosti prišlo vyše tridsať občanov pro-
testujúcich voči moţnému zrušeniu polikliniky na najväčšom 
trenčianskom sídlisku. Nervozita, protesty, osobné invektívy 
najmä zo strany obyvateľov sídliska nedávali nádej na 
vyriešenie neblahého skutkového stavu, lebo nájomca budovy 
na Halalovke Mestskej polikliniky Diagnostik vypovedal 
mestu zmluvu o prenájme k 30. novembru 2005 a lekárov na 
to neupozornil. Poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti sa 
dozvedeli aţ 19. októbra 2005, ţe uţ druhý mesiac plynie 
výpoveď a ich ďalšie pôsobenie v priestoroch polikliniky je od 
decembra 2005 ohrozené. Po vyše hodinovom rokovaní Výbor 
mestskej časti Juh navrhol mestskej rade prijať stiahnutie 
výpovede zmluvy zo strany Mestskej polikliniky Diagnostik 
a rokovať o ďalšom osude budovy, Nakoniec sa rozpálené 
hlavy umúdrili a sedem prítomných neštátnych lekárov pre-
dostrelo svoj návrh riešenia. V prípade dodrţania výpovede 
navrhuje výbor okamţite začať rokovania s lekármi o nájmoch 
priestorov, v ktorých sa nachádzajú ambulancie a zvyšnú časť 
objektu predať. 

Info Trenčín 24.11.2005  
Pomocná evidencia 592/1/05 

 
 
Dňa 16. novembra 2005 navštívil poslanec Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a kandidát na predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Se-
dláček penzión dôchodcov na Liptov-
skej ulici. Jeho návšteva sledovala nie-
len zoznámenie sa problematikou tohto 
najväčšieho sociálneho ústavu v Tren-
čianskom kraji, ale jeho obyvateľom – 
klientom čo-to poradiť, zabezpečiť lep- MUDr. Pavol Sedláček 
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šiu intenzívnejšiu lekársku sluţbu a vypočuť si ich široko 
spektrálne názory. Keďţe pre pracovné zaneprázdnenie sa ne-
mohol uvoľniť v mesiaci október a tak si uctiť všetkých star-
kých v zariadení. Urobil tak aţ dnes a prostredníctvom Fondu 
Pro Slovakia im podaroval 100 metrov látky, z ktorej môţu 

zhotoviť obrusy, dečky, 
či na iné pouţitie. A aké 
vzniesli  otázky, či pripo-
mienky ? Nebolo ich ve-
ľa, ale boli vecné. Na-
príklad, ţe : 
- treba zabezpečiť lekár-

sku sluţbu viac ako 
štyri hodiny týţdenne; 

- zbytočne nepreháňať 
starých ľudí jedenkrát za polroka na odborné vyšetrenie len 
preto, aby ústavný lekár mohol predpisovať lieky, na ktoré 
nemá oprávnenie; 

- za dva roky sa v zariadení neukázal ani jeden pracovník, 
ani jeden poslanec krajského zastupiteľstva, aby mali obraz 
ako zariadenie zabezpečuje starostlivosť o starých ľudí; 

- adresovali poţiadavku na poslancov, ţe keď podniky pos-
kytujú 13 a 14 plat, či nemohli schváliť v parlamente po-
dobne aj dôchodok ? Samozrejme, ţe poţiadavka vylúdila 
úsmev na tvári všetkých prítomných. 

MUDr. Pavol Sedláček zodpovedal na pripomienky a otázky 
klientom zariadenia a zaţelal im veľa zdravia. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 593/1/05 
 
Dňa 23. novembra 2005 sa uskutočnilo v poradí druhé 

odborné diskusné fórum o zdravotníckom systéme na 
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Slovensku po prijatí reformných zákonov z pohľadu pacienta, 
poriadané vo všetkých krajských mestách. Medzi prítomnými 
hosťami bol generálny sekretár Slovenskej lekárskej komory 
MUDr. Eduard Kováč a prezident Regionálnej lekárskej 
komory MUDr. Ján Sokolík.  Na programe boli prednesené 
tieto príspevky : 
1. Pacientské organizácie na Slovensku, ich ciele, úspechy 

a problémy; 
2. Dôvera – partnerstvo – zodpovednosť; 
3. Úlohy pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri 

zabezpečení bezpečnosti a práv pacientov; 
4. Úlohy vyšších územných celkov pri zabezpečení kvalitnej, 

dostupnej a finančne únosnej zdravotnej starostlivosti po 
prijatí reformných zákonov; 

5. Úlohy zdravotných poisťovní pri zabezpečení kvalitnej, 
dostupnej a finančne únosnej zdravotnej starostlivosti po 
prijatí reformných zákonov; 

6. Úlohy verejného zdravotníctva v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti; 

7. Dlhodobá starostlivosť o chronicky chorých – náročná úlo-
ha pre štát a samosprávu; 

Cieľom podujatia 
v Trenčíne a ostat-
ných krajských mes-
tách bolo zistiť posta-
venie pacienta v zdra-
votníctve a sociálnom 
systéme na Slovensku 
a na základe získa-
ných poznatkov skva-
litniť vzťahy medzi 
zdravotníckymi pra-

covníkmi a pacientmi, prepojenia zdravotnej a sociálnej sta-
pohľad ba predsednícky stôl rokovania 
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rostlivosti, skvalitniť dlhodobú starostlivosť o chronicky 
chorých a zlepšiť informovanosť pacientov. Poznatky z vyko-
naných ankiet hovoria, ţe aţ u 72 % pacientov – respondentov 
sa potvrdzuje neznalosť informácií o poskytovaní zdravot-
níckej starostlivosti. Na základe uvedenej skutočnosti sa preto 
uskutočňujú verejné odborné diskusie, z ktorých získané 
informácie budú predmetom rokovania s kompetentnými 
orgánmi na prijatie závaţných rozhodnutí na zlepšenie 
terajšieho stavu. 

Vlastné poznámky  
 
Dvaja diamantoví a dvadsaťtri zlatých bezpríspevkových 

darcov krvi z trenčianskeho regiónu pribudlo dňa 5. decembra 
2005 do zoznamov Slovenského červeného 
kríţa v obradnej miestnosti Mestského 
úradu v Trenčíne. Plakety Jána Janského za 
80 a 40 odberov krvi im odovzdali na sláv-
nostnom stretnutí prezidentka Slovenského 
Červeného kríţa PhDr. Helena Kobzová, 
viceprimátor Mesta Trenčín Ing. Anton 
Boc, riaditeľka sekretariátu Územného spol-
ku Slovenského Červeného kríţa v Trenčíne 

MVDr. Jana Kopiová a primárka Národnej transfúznej sta-
nice v Trenčíne MUDr. 
Nataša Chovancová. 
V slávnostnom prího-
vore PhDr. Helena 
Kobzová poďakovala 
všetkým darcom za ich 
darcovstvo krvi, ktoré 
je prejavom ich ľud-
skosti. Vyjadrila radosť 
nad tým, ţe v Trenčíne 

PhDr. Helena Kobzová 
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je početná skupina darcov krvi a táto skupina bude rozšírená 
dnešnými darcami. Na začiatku roka 2005 si dal Územný 
spolok Slovenského Červeného kríţa v Trenčíne predsavzatie 
získať 5.800 bezpríspevkových darcov krvi. Je potešujúce, ţe 
tento cieľ bol ďaleko prekročený, keď bolo získaných viac ako 
desať tisíc bezpríspevkových darcov krvi. V závere spome-
nula, ţe dnešným dňom sa začala tradičná celoslovenská akcia 
„Vianočná kvapka pre ţivot“. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 7. decembra 2005 sa uskutočnila slávnostná schôdza 

Svojpomocného klubu stomikov – ULCO v Trenčíne pri 
príleţitosti jeho 15. výročia zaloţenia. Správu o činnosti klubu 
predniesol jeho predseda PhDr. Rudolf Gaţo. 

Pomocná evidencia 614/1/05 
 
Občianske zdruţenie Osmijanko z Povaţskej Bystrice za-

bezpečilo pre detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou v 
Trenčíne vymaľovanie jeho priestorov svieţimi a veselými 
farbami, maľovku s detskými motívmi. Pribudli nové hračky, 
kniţky, nový detský plastový nábytok, ale i televízor, DVD a 
videoprehrávač. Na slávnostnom otvorení obnovených pries-
torov dňa 9. decembra 2005 konštatoval riaditeľ Nemocnice 
s poliklinikou v Trenčíne  MUDr. Pavol Sedláček, ţe táto 
zmena je v súlade s dlhodobou koncepciou primára tohto 
oddelenia MUDr. Pavla Šimurku, ktorý uţ pred časom zmenil 
strohé biele menovky lekárov a sestier oddelenia na farebné. 
Stačilo len tak málo aby pobyt detí v nemocnici bol menej 
traumatizujúci. Aj vďaka tomu, budú môcť v priestore 
detského kútika na chvíľu zabudnúť na svoje bolesti. Na 
vytvorenie detského kútika prispela investícia v objeme 50 
tisíc Sk, ktorú spoločné snaţenie občianskeho zdruţenia, ktoré 
pripravilo projekt a firma Ozeta Neo Trenčín, projekt finančne 
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podporila. Detský kútik je uţ ich tretím v poradí po Povaţskej 
Bystrici a Ţiari nad Hronom. Ďalšie detské kútiky sa 
pripravujú realizovať v Topoľčanoch, Liptovskom Mikuláši a 
Skalici, teda v mestách, kde má svoje pobočky firma Ozeta 
Neo. Primár MUDr. Pavol Šimurka je prístupný myšlienkam 
humanizácie prostredia nemocníc, čo potvrdzuje konštato-
vaním, ţe vytvárať takéto priestory a detské kútiky je uţ za 
hranicami našich finančných moţností. Mali by byť však 
štandardom, pretoţe liečba, kde sa odstráni smútok je omnoho 
rýchlejšia a kvalitnejšia. 

Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 648/2/05  
 
Trenčianska nemocnica sa v stredu ráno dňa 16. decembra 

2005 stala miestom tragédie. Niekoľko dní po pôrode tu zo 
štvrtého poschodia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 
vyskočila mladá mamička Zuzana Solínová. Pád z výšky 
akoby zázrakom s početnými zlomeninami preţila, no jej stav 
bol veľmi váţny. Zuzana Solínová prišla do nemocnice 5. de-
cembra 2005. Jej stavy úzkosti začali podľa jej brata Jaroslava 
Solína vtedy, keď v dôsledku nízkej pôrodnej hmotnosti 
dieťaťa muselo byť umelo vyţivované a nemala k nemu stály 
prístup. Na tragédiu, ku ktorej došlo na druhý deň ráno pred 
pol ôsmou, si Zuzana Solínová nepamätá. Vraj sa jej snívalo, 
ţe ju bolia zuby a prebrala sa aţ v nemocnici. Podľa vyja-
drenia námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť 
MUDr. Martina Chrena sú takéto prípady časté. Bohuţiaľ i 
takéto veci sa stávajú. Počas mojej praxe za 35 rokov je to uţ 
šiesty prípad samovraţdy. Aj v tomto prípade nasledoval 
beţný postup, keď pokus o samovraţdu ohlásila nemocnica 
polícii a na podnet ministra zdravotníctva sa prípadom ešte v 
ten deň začal zaoberať aj Úrad dohľadu nad poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti. Pracovníci tohto úradu skontrolovali 



 713 

celú zdravotnú dokumentáciu pacientky. S tvrdením brata 
Zuzany Solínovej, ţe sestru personál neustráţil, vedenie 
nemocnice nesúhlasí. „Pacientka mala psychiatrickú opateru. 
Určité stavy je moţné zvládnuť liekmi, efekt liekov môţe byť 
dobrý, ale aj nemusí,“ vysvetlil námestník MUDr. Martin 
Chren. K nešťastiu podľa neho mohla prispieť aj skutočnosť, 
ţe v to ráno prepustili domov jej spolubývajúcu a Zuzana 
Solínová ostala na izbe sama. Podľa primára psychiatrického 
oddelenia MUDr. Jozefa Haštu, Zuzana Solínová nemala 
samovraţednú náladu, čo sa dá pri psychiatrických 
vyšetreniach dobre identifikovať. Našťastie je v týchto dňoch 
Zuzane uţ lepšie. Má rozsiahle zlomeniny a početné vnútorné 
poranenia, ale bude ţiť.  

Trenčianske noviny 19.12.2005 
 
Korupcia bývalého primára oddelenia ortopédie Nemocnice 

v Trenčíne MUDr. Pavla Patra je ohromujúca, čo potvrdzujú 
výsledky vyšetrovania Úradu boja proti korupcii, ktoré bolo 
ukončené v decembri 2005. Výsledky preukázali 38 prípadov 
ţiadostí o úplatky v hodnote presahujúcej 1,22 milióna Sk. 
Bývalý primár zinkasoval do svojho vrecka podľa spisu vyše-
trovateľa úplatky v hodnote 880-tisíc Sk. Dlhoročné korupčné 
praktiky lekára sa prevalili 25. apríla 2005, keď ho polícia za-
drţala pri preberaní 10-tisíc korunového úplatku od pacientky 
z Nového Mesta nad Váhom, ktorú mal operovať. Mini-
sterstvo vnútra Slovenskej republiky a Úrad boja proti korup-
cii Slovenskej republiky pacientke zabezpečili ortopedickú 
operáciu v inej nemocnici. Riaditeľ trenčianskej nemocnice 
MUDr. Pavol Sedláček poslal primára okamţite na dovolenku 
a o krátky čas s ním nemocnica rozviazala pracovný pomer 
pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Týmto prvým kro-
kom sa uvoľnila sa lavína. Občania prichádzali na políciu s 
novými a novými prípadmi a táto svoje obvinenie neustále 
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rozširovala. MUDr. Pavol Patro ţiadal od svojich pacientov od 
10 do 100-tisíc Sk za vykonanie ortopedickej operácie. V 
rokoch 2002 aţ 2003 prijal ako primár ortopedického odde-
lenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčianskych Tepliciach 
najmenej 17 úplatkov v celkovej hodnote 455-tisíc Sk. Neskôr 
teplickú polikliniku pričlenili pod trenčiansku nemocnicu 
a MUDr. Pavol Patro sa stal aj tu primárom ortopedického 
oddelenia. Od pacientov ţiadal viac, kým sa s nimi nedohodol 
na niţšom úplatku. Polícia za obdobie rokov 2004 aţ 2005 
zdokumentovala prijatie úplatkov v hodnote 425-tisíc Sk. V 
troch prípadoch k odovzdaniu úplatku nedošlo, pretoţe pa-
cienti mali peniaze odovzdať lekárovi aţ po nástupe na 
operáciu. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obţaloval 
MUDr. Pavla Patra z trestného činu prijímania úplatku a inej 
nenáleţitej výhody. Vyšetrovateľ sa domnieva, ţe lekár 
spáchal trestný čin korupcie a porušil aj zákon o povolaní 
lekára a zákon o zdravotnej starostlivosti, teda svoje pracovné 
povinnosti. Hrozí mu trest odňatia slobody na jeden aţ päť 
rokov, alebo zákaz činnosti, či iný peňaţný trest.  

Trenčianske noviny 09.10.2005 
Pomocná evidencia 06/2/06 
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Telesná výchova a šport 
 

V dňoch 13. a 14. januára 2005 sa uskutočnil v ruskom 
Petrohrade klubový hokejový turnaj „Super – Six“, v ktorom 
sa stretli víťazi národných hokejových líg Fínska, Švédska, 
Českej republiky, Ruska, Nemecka a Slovenskú republiku 
zastupovala Dukla Trenčín. Dukla Trenčín hrala bez svojich 
opôr Mariána Hossu a Mariána Gaboríka, ktorí sú na hosťo-
vaní vo Švédsku a dištancovaného Marcela Hanzala vo svojej 
skupine, prehrali zápasy so svojimi súpermi Anvangard Omsk 
v pomere 1:6 a HV 71 Jönköping 1:4. Anvangard Omsk sa stal 
aj celkovým víťazom. 

Trenčianske noviny 17.05.2005 
Pomocná evidencia 07/1/05 
 
V dňoch 14. aţ 16. januára 2005 sa zúčastnili mládeţnícke 

druţstvá hádzanárskeho klubu Štart Trenčín medzinárodného 
turnaja mladších a starších dorasteniek v Olomouci pod 
názvom „ Haná Cup 2005“. Mladšie dorastenky dosiahli 
pekné tretie miesto a staršie dorastenky prvé miesto. Najlep-
šou strelkyňou turnaja starších dorasteniek bola Lucia 
Petríková z Trenčína so 41 gólmi. 

Trenčianske noviny 31.01.2005  
Pomocná evidencia 30/1/05 
 
Dňa 15. januára 2005 sa uskutočnil v trenčianskej športovej 

hale 4. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja 
o pohár primátora mesta Trenčín za účasti ôsmych druţstiev. 
Diváci, ktorí prišli do športovej haly obdivovali športové 
nasadenie a elán mladých futbalistov akoby išlo o majstra 
Slovenska. Víťazom turnaja sa stalo domáce druţstvo AS 
Trenčín “B“ pred Baníkom Šardice a Interom Bratislava. 
Ceny druţstvám a najlepším jednotlivcom odovzdával sám 
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primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Za najlepšieho 
hráča turnaja bol vyhlásený Karol Meszároš z Interu 
Bratislava, za najlepšieho strelca Gabriel Bezák  z AS Trenčín 
a za najlepšieho brankára Erik Kučerka zo Slovana Levice.  

Info Trenčín 27.01.2005  
Pomocná evidencia 28/1/05 
 
Dňa 22. januára 2005 sa odohral v ostravskej ČEZ Aréne  

za účasti 8000 divákov hokejový zápas hviezd slovenskej 
a českej extraligy. Druţstvo slovenskej reprezentácie pod 
vedením trénerov Dušana Gregora a Jána Šterbáka však 
svojou hrou nepresvedčilo. Ba naopak ukázalo, ţe stále ťahá 
za kratší koniec, pretoţe nakoniec prehralo so svojím rivalom 
14:6. V druţstve hrali aj dvaja hráči trenčianskej Dukly Jíří 
Heš a Fabuš. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 29. januára 2005 sa uskutočnil v Martine halový 

futbalový turnaj prípraviek chlapcov narodených v roku 1996 
a mladších za účasti ôsmych druţstiev. Prípravka AS Trenčín 
pod vedením trénera Štefana Šimončiča úspešne repre-
zentovala svoje mesto, keď skončila na druhom mieste za 
druţstvom z Ličartoviec. Trenčianski mladí futbalisti dobre 
obstáli aj pri vyhlasovaní o najlepšieho strelca, za ktorého bol 
vyhlásený Erik Polák s piatimi gólmi a za najlepšieho hráča 
Martin Vlček. 

Trenčianske noviny 07.02.2005  
Pomocná evidencia 36/1/05 
 
Dňa 4. februára 2005 sa uskutočnil v Prievidzi halový 

futbalový turnaj prípraviek chlapcov narodených v roku 1996 
a mladších za účasti piatich druţstiev, na ktorých trenčianski 
futbalisti skončili na treťom mieste. 
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Trenčianske noviny 07.02.2005  
Pomocná evidencia 36/1/05 
 
Na futbalovom turnaji prípraviek 5. ročníka „Víno Nitra 

Cup 2005“ vo Vrábloch za účasti 8 druţstiev si veľmi dobre 
viedli piataci z Trenčína, keď získali druhé miesto za víťaz-
nými piatakmi z Topolčian. 

Trenčianske noviny 14.02.2005  
Pomocná evidencia 41/2/05 
 
Dňa 5. februára 2005 športová hala Armádneho športového 

klubu Dukla Trenčín bola miestom majstrovstiev Slovenska 
seniorov v zápasení grécko-rímskom za účasti 70 pretekárov 
z 12 zápasníckych klubov. Mimoriadne sa darilo borcom 
domá-ceho Armádneho športového klubu Dukla Trenčín, kto-
rý pod vedením trénera Petra Hirjaka získala päť majstrov-
ských titulov. Celkové výsledky : 
- hmotnostná kategória do 55 kg : 

1. Jozef Gunázer – Dunajská Streda, 
2. Lukáš Bachman – Dunajplavba Bratislava, 
3. Miroslav Ondrejkovič – Dunajplavba Bratislava, 

- hmotnostná kategória do 60 kg : 
1. Bohuslav Piskor – Vihorlat Snina, 
2. Róbert Pavelek – Bánovce nad Bebravou, 
3. Michal Radnóti – Rimavská Sobota, 

- hmotnostná kategória do 66 kg : 
1. Leoš Drmola – Dukla Trenčín, 
2. Rudolf Abrahám – Dunajská Streda, 
3. Ján Daniš – Baník Prievidza, 

- hmotnostná kategória do 74 kg : 
1. Dušan Babrnák – Dukla Trenčín, 
2. Lukáš Volník – Dukla Trenčín,  
3. Martin Hanák – Gabčíkovo, 
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- hmotnostná kategória do 84 kg : 
1. Marián Mihálik – Dukla Trenčín, 
2. Jaroslav Benko – Dukla Trenčín, 
3. Martin Hanák – Gabčíkovo, 

- hmotnostná kategória do 96 kg : 
1. Roman Meduna – Dukla Trenčín, 
2. Ivan Farkaš – Gabčíkovo, 
3. Dušan Schnier – Baník Prievidza, 

- hmotnostná kategória do 120 kg : 
1. Csaba Farkas – Dukla Trenčín, 
2. František Legyel – Dukla Trenčín, 
3. Boris Barbírek – Dunajplavba Bratislava, 

- súťaţ druţstiev : 
1. Armádny športový klub Dukla Trenčín – 52 bodov, 
2. Zápasnícky klub Gabčíkovo – 30 bodov, 
3. Zápasnícky klub Dunajplavba Bratislava. 
Trenčianske noviny 14.02.2005  
Pomocná evidencia 41/1/05 
 
Hokejoví juniori trenčianskej Dukly sa stali víťazmi 

medzinárodného hokejového turnaja v Litvínove o pohár Petra 
Kalivodu. Na podujatí štartovalo päť druţstiev, ktoré hrali 
systémom kaţdý s kaţdým. Za nimi zostali druţstva z Bie-
loruska, Slovana Bratislava, Litvínova a Pardubíc. Za naj-
lepšieho útočníka turnaja vyhlásili hráča Dukly Trenčín 
Sikorčina. 

Trenčianske noviny 21.02.2005  
Pomocná evidencia 64/2/05 
 
Dňa 25. februára 2005 sa uskutočnilo  v Kultúrnom a 

metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v Trenčíne oficiálne vyhodnotenie ankety o najúspešnejšieho 
športovca a trénera Osemročného športového gymnázia v 
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Trenčíne za rok 2004. Slávnostného aktu sa zúčastnili 
predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja, Telový-
chovnej jednoty Slávie Športová škola, ako aj pozvaní hostia a 
sponzori. Pretoţe na Osemročnom športovom gymnáziu 
v Trenčíne pôsobia kolektívy len štyroch kolektívnych 
športov, anketa o najúspešnejší kolektív sa neuskutočňuje. Na-
priek tomu sa kaţdý z kolektívnych športov má čím pochváliť. 
Veď mladšie dorastenky získali majstrovský titul Slovenskej 
republiky v hádzanej, dorastenci taktieţ majstrovský titul 
Slovenskej republiky v hokeji, mladší dorastenci sú po jesen-
nej časti na prvom mieste v celoštátnej prvej futbalovej lige a 
juniori si vybojovali postup na majstrovstvá Európy vo vo-
lejbale. Anketa stanovila týchto desať najlepších športovcov : 
1) kanoistka Martina Kohlová,  

2) karatista Milan Vašek, 

3) ľahký atlét Jozef Repčík,  

4) kanoista Rastislav Kohút,  

5) vzpierač Michal Pokusa,  

6) vzpierač Michal Kavecký,  

7) hokejisti Liška, Šagát, Kútny,  

8) hokejisti Lelkeš a Sekera,  

9) pozemná hokejistka Renáta Reseková,  

10) triatlonista Miroslav Skorka,  

V ankete o najúspešnejšieho trénera – trénerku zvíťazila 
trénerka kanoistiky Daniela Mrvová. Ocenení športovci a tré-
nerka obdrţali ocenenia a vecné dary z rúk riaditeľa Osem-
ročného športového gymnázia v Trenčíne Mgr. Jozefa Pšen-
ku, podpredsedníčky Telovýchovnej jednoty Slávia Športová 
škola PhDr. Evy Stupkovej a predsedníčky rady rodičov-
ského zdruţenia Ing. Eriky Vravkovej.  

Trenčianske noviny 28.02.2005  
Pomocná evidencia 81/1/05 
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V dňoch 26. februára do 5. marca 2005 sa uskutočnila 
v japonskom Nagane Špeciálna zimná olympiáda, na ktorej sa 
prezentovali pretekári z Trenčína. Naša malá krasokor-
čuliarska výprava svoje predsavzatie si úspešne splnila pod 
vedením trénerky Anny Vránkovej a vo všetkých pretekoch 
stáli na stupňoch víťazov. Katka Polášková získala zlatú me-
dailu vo svojej úrovni, Marcelka Jančová získala striebornú 

medailu vo svojej úrovni,. V súťaţi 
dvojíc získal pár Katka Polášková – 
Andrej Besse bronzovú medailu a pár 
Marcelka Jančová – Andrej Besse 
štvrté miesto. O perspektíve do bu-
dúcnosti Anna Vránková povedala, ţe 
„po tak náročných pretekoch budú 

mať krasokorčuliari voľno aţ do augusta 2005 a potom začnú 
s prípravou v telocvični a na ľade. Opäť našim najvyšším 
cieľom je účasť na ďalšej špeciálnej zimnej olympiáde v roku 
2009, ktorá sa uskutoční v Sarajeve.“ 

Info Trenčín 19.05.2005  
Pomocná evidencia 258/1/05 
 
V bratislavskej pizzérii „Bezinka“ dňa 10. marca 2005 

vyhodnotili výsledky ankety o najlepšieho cyklistu roka 2004. 
Uţ po druhý raz v doterajšej histórii ankety zvíťazili repre-
zentanti Slovenska a Armádneho športového klubu Dukla 
Trenčín stíhači Jozef Ţabka a Martin Liška. Obaja na 
vlaňajších majstrovstvách Európy vo Fiurenzuole vybojovali 
strieborné medaily v bodovacích pretekoch dvojíc. Ich tré-
nerom v reprezentácii i v Dukle je Miroslav Burčík. Ocenenia 
odovzdali prezident Slovenského zväzu cyklistiky Anton Tkáč 
a predseda Slovenského olympijského výboru František 
Chmelár. Tridsaťročný Ţabka spolu so svojím o sedem 
mesiacov mladším kolegom Liškom odleteli 11. marca 2005 

trénerka Anna Vránková 
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na päťdňové sústredenie na ostrov Malorka v Stredozemnom 
mori, na ktorom budú dolaďovať záverečnú prípravu pred 
nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta v Los Angeles, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 24. aţ 27. marca 2005.  

Vlastné poznámky 
 
Bohatá snehová nádielka robila naozaj nemalé problémy 

nielen poľnohospodárom, ale aj vrcholovým futbalistom, ktorí 
uţ počas uplynulého víkendu dňa 5. marca 2005 mali od-
štartovať jarnú časť najvyššej súťaţe. Príroda je však proti a 

tak bolo celé ú-
vodné kolo odlo-
ţené na 17. má-  
ja 2005. Dňa           
12. marca 2005 
boli na programe 
zápasy 2. jarného 
kola a Trenčania 
mali hostiť súpera 
z Rimavskej So-
boty, avšak tech-
nická komisia fut-

balového zväzu i toto kolo odročila, pretoţe ihrisko na Sihoti, 
ale aj ďalších prvoligistov bolo pod niekoľko centimetrovou 
vrstvou snehu. Celá plocha ihriska uţ bola odhrnutá tak, ţe na 
nej zostalo 20 centimetrov snehu, ale postupne pribudol ďalší. 
Podklad bol mokrý, čiţe sa nemohlo ísť na plochu s mecha-
nizmami a pracovná čata hádzala sneh do plachty a odťa-
hovala na okraj hracej plochy.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 6. marca 2005 sa uskutočnil na zimnom štadióne 

v Trenčíne prvý zápas play-off s Mestským hokejovým klu-

ťaţká práca bola práca pri odstraňovaní snehu na ihrisku i za pomoci mechanizmov 
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bom Ţilina. Po posledných výborných výsledkoch tren-
čianskych hokejistov sa očakávala presvedčivá hrad domácich  
jasným víťazstvom. Na začiatku hry v 2. minúte zápasu 
nastrelil Fabuš ţrď ţilinskej bránky, ale do vedenia sa dostali 
hráči Ţiliny gólom Droppu v 12. minúte. Mariánovi Gabo-
ríkovi sa podarilo v 17. minúte vyrovnať. Hra v prvej tretina 
bola veľmi ostrá, čo potvrdzuje 12 vylúčených hráčov. V 
strednej časti hry strhli vedenie na svoju stranu opäť hokejisti 
Ţiliny, keď presilovku gólovo zuţitkoval extrenčan Hreus, ale 
domáci Mariánom Gaboríkom opäť vyrovnávali na 2:2. V 35. 
min sa oku lahodiacim gólom prezentoval extrenčan Miroslav 
Hlinka, ktorý vyuţil chybu Přikryla a Ţilinčania boli zasa na 
koni a viedli 2:3. Rýchle kombinačné akcie sa prelievali na 
oboch stranách a diváci sa mali na čo pozerať. Bojovalo sa, 
ako sa patrí, hostia vychádzali z dobre zabezpečenej obrany a 
sústredili sa najmä na rýchle brejky. V poslednom tretine 
brankára Přikryla vystriedal Kompas, ale diváci gól uţ 
nevideli. Dukle sa nevydarila ani záverečná play-off a domáci 
favoriti nakoniec nečakane kapitulovali. Hrdinom stretnutia 
bol výborne chytajúci brankár hostí Šimonovič. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 5. marca 2005 neveľká 
športová výprava zo Špe-
ciálnej základnej školy inter-
nátnej V. Predmerského 
v Trenčíne sa zúčastnila otvo-
rených majstrovstiev Sloven-
ska zdravotne postihnutých 
športovcov v ľahkej atletike 

„Istropolitana Indoor 2005“ v Bratislave. V silnej konku-
rencii 119 pretekárov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, 
Slovinska a Chorvátska trenčianski pretekári si počínali 

zľava – Peter Ševčík, Jozef Oláh a Ján Oláh 
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výborne, keď zlaté medaile si priniesol Peter Ševčík, ktorý 
zvíťazil v behu na 400 metrov a 600 metrov a  strieborné 
medaile Ján Oláh, ktoré získal v skoku do výšky a v behu na 
1500 metrov. Tieto športové úspechy sú výsledkom špe-
ciálneho pedagóga  telocvikára Mgr. Ivana Šeba. 

Trenčianske noviny 14.03.2005 
Pomocná evidencia 108/1/05 
 
Majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kolkoch sa odohrávali 

na dvoch miestach - v Trenčíne a Bánovciach nad Bebravou 
dňa 5. marca 2005.  V trenčianskej kolkárni štartovali súboje 
spoločnej kategórie ţien, junioriek a dorasteniek. Spomedzi 
deviatich hráčok podala najlepší výkon 516 zvalených kolov 
juniorka Zdenka Hochelová, ktorá získala titul majsterky 
kraja. Druhé miesto obsadila Janka Bošnáková so 491 kolmi a 
tretie Elena Fürstenová výkonom 483. Na majstrovstvá Slo-
venska okrem troch najlepších postúpili M. Mládenková, E. 
Takácsová, L. Hochelová a L. Cvečková, všetky hráčky 
z Trenčianskeho kolkárskeho klubu Trenčín. Po ţenách nas-
túpili na trenčianske dráhy muţi, ktorí bojovali o tri postupové 
miesta. Z 23 zúčastnených jednotlivcov však postúpili iba 
medailisti. V náročnom boji napokon zvíťazil Pavol Ďuďák 
výkonom 565 zvalených kolov, druhé miesto vybojoval Jaro-
slav Truska s 546 kolmi a tretie Peter Valigura s 542 kolmi. 
Postupujúci hráči reprezentovali Trenčiansky kolársky klub 
Trenčín. 

Trenčianske noviny 14.03.2005 
Pomocná evidencia  107/2/05 
 
Dňa 7. marca 2005 pokračoval druhý zápas v play-off 

Dukly Trenčín s  Mestským hokejovým klubom Ţilina na zim-
nom štadióne v Trenčíne. Po nečakanej prehre v úvodnom 
štvrťfinálovom stretnutí sa chceli domáci hráči rozhodne 
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rehabilitovať, a preto začali v rezkom tempe. Hostia mali 
výhodu dvoch presiloviek po sebe, ale bez gólového efektu. 
Pri presilovke 5:3 však boli úspešní domáci, keď skóroval 
Fabuš. V 14. min hrala Dukla opäť presilovku piatich proti 
trom, ale tentoraz neskórovala. Naopak, Ţilinčanom sa pred 
koncom prvého dejstva podarilo vyrovnať, keď ich presilovku 
zuţitkoval Laţo. Na začiatku strednej časti sa stalo to, čo 
málokto očakával, keď hostia sa dostali v 22. min do vedenia 
na 1:2. Dukle nepomohol ani avizovaný divácky budíček, ba 
práve naopak Krajčí v 36. min vyhnal z bránky Přikryla, 
ktorého nahradil Kompas. Tréner V. Hiadlovský si vyţiadal 
oddychový čas a medzi priaznivcami Dukly Trenčín to veru 
poriadne vrelo. V záverečnom dejstve však Trenčania akoby 
vstali z mŕtvych a dokázali v normálnom hracom čase vyrov-
nať na 3:3 po presných zásahoch Húţevku a Fabuša. Diváci sa 
dostali do varu a netrpezlivo očakávali, čo sa bude diať v 
nadstavenom čase. Vodcovskú úlohu potvrdil opäť skvelo 
hrajúci Fabuš, ktorý bol pri streleckej chuti a v 66. min 
definitívne strhol vydreté víťazstvo na stranu Dukly. V 
poslednej dvadsaťminútovke sa hokej divákom veľmi páčil, 
lebo sa bolo na čo pozerať. Dukla Trenčín vyhrala tento zápas 
4:3 a vyrovnala série vzájomných zápasov na 1:1. 

Vlastné poznámky 
 

Chlapci futbalovej prípravky AS Trenčín, ročník nar. 1994, 
sa zúčastnili halového turnaja, ktorý zorganizoval Spartak 
Trnava. Ambiciózni trenčianski chlapci po sérii priaznivých 
výsledkov celé podujatie nakoniec vyhrali, keď vo finále 
zdolali domácich hráčov Spartaka aţ na pokutové kopy 
výsledkom 5:4.  
Konečné poradie : 1. AS Trenčín, 2. Spartak Trnava, 3. Slo-
van Bratislava, 4. Topoľčany, 5. Nitra, 6. Lokomotíva Trnava, 
7. Spartak Trnava B, 8. Senec. 
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Trenčianske noviny 14.03.2005  
Pomocná evidencia 107/3/05 
 
Po nadšenom výkone ţilinských hokejistov v prvých dvoch 

stretnutiach v Trenčíne sa domáci priaznivci hotovali na 
víťazstvo, a preto dňa 10. marca 2005 na štadión prišli 
v bohatom zastúpení. Hralo sa pred búrlivou atmosférou a 
čakalo sa na prvý gól, ktorý by postavil jedného zo súperov na 
koňa. Hralo sa v rýchlom tempe a oba kolektívy sa striedali v 
pekných kombinačných akciách. Prvý gól zaznamenali hostia, 
keď Stehlík prudkou strelou od modrej čiary prestrelil Šimo-
noviča. Hráčom Dukly Trenčín narástli postupne krídla a v 
úvode druhej tretiny mohli ešte skórovať Kóňa a Melichárek.              
V strednej časti vzbĺkli na oboch stranách emócie a pribudlo 
vylúčených hráčov. Dukla čoskoro vyuţila presilovku piatich 
proti trom a dostala sa do sľubného vedenia na 0:2. O dve 
minúty neskôr vyuţil Zlocha ďalšiu presilovku a na ukazo-
vateli bolo znenazdajky uţ 0:3. V 33. min pridal Demitra 
štvrtý úspech Dukly a Šimonovič sa z brány odporúčal. Netr-
valo dlho, keď sa strelecky presadil Kóňa a s domácimi to 
vyzeralo zle-nedobre. Za nečakaného stavu 0:6 pre Duklu 
Trenčín začali uţ priestory ţilinského zimného štadióna po-
riadne rednúť a hostia dominovali po všetkých stránkach. Aj, 
keď v poslednej tretine uţ výrazne sklamaní diváci nevideli 
ţiadny gól, predsa len sa Ţilinčania dočkali aspoň čestného 
úspechu Nedvědom. Bol to rozhodne oku lahodiaci rozbeh-
nutý strelecký gólostroj a za zmienku stojí skutočnosť, ţe 
hostia dosiahli štyri presné zásahy z presiloviek. Dukla Tren-
čín vyhrala tento zápas 6:1 a ujala sa série vzájomných zá-
pasov na 2:1. 

Vlastné poznámky 
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Dňa 12. marca 2005 sa hral uţ štvrtý vzájomný zápas. 
Ţilinčania sa koľko-toľko poučili z predchádzajúceho debaklu 
a v úvode zápasu začali hrať veľmi opatrne, s úmyslom 
inkasovať, čo najmenej. Ako sa dalo očakávať, boli aktívnejší 
a vytvorili si aj zopár šancí na skórovanie. Hostia však v 
ničom nezaostávali a taktieţ si vytvorili sériu sľubných šancí 
na otvorenie gólového účtu. Nedvěd síce dostal domácich do 
vedenia, ale v závere prvej tretiny Húţevka umiestnenou 
strelou vyrovnal na 1:1. V polovici duelu dostal Duklu 
Trenčín do vedenia Heš, ktorý nekompromisne strelil gól ku 
ktorému v  33. min Mezei zvyšoval na 1:3. Nebojácni hostia si 
do konca druhej tretiny udrţali dvojgólové vedenie a o 
všetkom sa rozhodlo aţ v poslednej tretine. Hostia boli opäť 
pri chuti a svoje úsilie korunovali ďalšími gólmi, ktoré nako-
niec rozhodli o ich zaslúţenom víťazstve. Je pozoruhodné, ţe 
hráči Dukly boli opäť úspešní počas presiloviek, keď v 
početnej výhode dokázali trikrát skórovať Olveckým, 
Demitrom a Gáboríkom. Trenčania si týmto tretím vzájom-
ným víťazstvom vytvorili rozhodne skvelú príleţitosť do-
tiahnuť celú štvrťfinálovú sériu do úspešného konca. Dukla 
Trenčín vyhrala tento zápas 6:3 a zvýšila stav série vzá-
jomných zápasov na 3:1. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčania vstúpili dňa 13. marca 2005 uţ na svojom ľade 

do piateho rozhodujúceho zápasu. Po predchádzajúcich skú-
senostiach s týmto súperom nechceli nič ponechať na náhodu, 
a preto hneď v úvode začali pred vypredaným hľadiskom 
patričným náporom. Boli jednoducho pri chuti a Heš prvou 
váţnejšou strelou do priestoru brány otvoril gólový účet a 
rozradostil domácich priaznivcov. To ešte vďační priaznivci 
Dukly Trenčín ani netušili, ţe o necelú minútu bude 
Šimonovič opäť loviť puk zo siete a zrazu bolo 2:0. Hostia 
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zostali týmto vývojom stretnutia pomerne dosť zaskočení a 
nedokázali nájsť účinnú protizbraň na dobre rozbehnutú Duklu 
Trenčín. Keď v 15. min pridal Zlocha lišiackou strelou tretí 
úspech, tak všetko nasvedčovalo tomu, ţe o postupujúcom do 
semifinále play-off je viacmenej uţ rozhodnuté. V druhej časti 
pridal Húţevka štvrtý úspech, domáci čiastočne poľavili v 
úsilí, ale hostia veľa kvality neukázali a zaznamenali iba čest-
ný úspech z hokejky Laţa. V poslednej dvadsať minútovke sa 
hralo v domácej réţii. Dukla Trenčín v tomto zápase exce-
lovala, čomu zodpovedal aj výsledok 7:1. Stav série skončil 
4:1 v prospech Dukly Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
Slovenská asociácia silných muţov organizovala v sobotu 

12. marca 2005 v mestskej športovej hale v Trenčíne kvalifi-
káciu silákov do súťaţe „Strongman Interleague 2005“. 
Jednotliví borci zo Slovenskej republiky, Českej republiky, 
Maďarska, Bulharska, Turecka, Srbska, Rumunska, Slovinska 
a Chorvátska zápolili v piatich súťaţných disciplínach. Kon-
krétne to bolo dvíhanie klady do maximálnej záťaţe 120 kg, 
prevracanie 580 kg pneumatiky, Super Yok - nosenie závaţia 
o váhe 300 kg na chrbáte v dĺţke 20 m. Nechýbali ani tradičné 
Schody sily, vykladanie závaţí 180, 220, 260 kg na schody a 
vykladanie predmetov o hmotnosti cca 150 kg na stojan 
vysoký 120 cm. Prví traja najlepší pretekári budú reprezen-
tovať Slovensko na 1. kole Strongman Interleague 2005, ktoré 
sa uskutoční 27. marca 2005 v maďarskom Kunszentmikose. 

Vlastné poznámky 
 
Hokejová horúčka začala v Trenčíne opäť naberať na 

obrátkach. Po štvrťfinálovom triumfe obhajcu majstrovského 
titulu Dukly Trenčín nad Ţilinou 4:1 na zápasy, sa na semi-
finále s bratislavským Slovanom tešili nielen hráči, ale i fa-
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núšikovia. Aby mohli byť skalní fanúšikovia pri tom aj počas 
prvých dvoch zápasov, ktoré sa odohrajú 22. a 23. marca 2005 
v Bratislave, vedenie Hokejového klubu Dukla Trenčín pre 
nich pripravilo na Zimnom štadióne na Sihoti netradičné 
verejné korčuľovanie. Po oba dni boli od 17.00 h k dispozícii 
ľad za 10.- Sk vstupné s moţnosťou sledovania priamych 
prenosov z Bratislavy na veľkoplošnej obrazovke. Tí, čo 
nekorčuľovali,  sústredili sa na zápas z tribún. Výťaţok zo 
spomínaného 10,- Sk vstupného pre korčuliarov, či fanúšikov 
bez korčúľ na tribúnach bol venovaný mládeţníckym 
druţstvám trenčianskej Dukly. 

Pomocná evidencia 110/1/05 
 
V susednej Dubnici nad Váhom sa v utorok 22. marca 2005 

popoludní odohrával prvý zápas jarnej časti futbalovej Corgoň 
ligy, v ktorom sa Trenčania prezentovali proti domácim 
húţevnatým výkonom a celkom zaslúţene získali za bezgó-
lový výsledok cenný bod, hoci pri troške šťastia mohli 
bodovať aj naplno. Práve v čase, keď trenčianski fanúšikovia 
prichádzali domov, do krajskej metropoly sa ulicami mesta 
ozývalo kvílenie sirény poţiarneho vozidla, ktoré smerovalo 
na sídlisko Sihoť likvidovať avizovaný poţiar. Keď si to 
poţiarnici nasmerovali smerom do areálu futbalového šta-
dióna, dalo sa uţ predpokladať, kde bude asi ohnisko poţiaru. 
Ten sa rozloţil v plnej paráde v priestoroch zadnej časti 
tribúny, kde sa nachádza kompletná regeneračná linka - sauna, 
vírivky, bazén a odpočivárne. Ako prvý spozoroval poţiar 
hospodár, ktorý sa ho snaţil uhasiť. Popritom utrpel popá-
leniny na ruke a odovzdali ho do opatery rýchlej zdravotníckej 
pomoci. Hasiči z okresného riaditeľstva a záchranného zboru 
v Trenčíne zápasili s ohňom takmer tri hodiny, prehľadali, či 
sa tam nenachádzajú ďalšie osoby a s pomocou techniky 
poţiar zlikvidovali. Pri zásahu museli čiastočne strhnúť pod-
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hľady v miestnostiach a rozobrať rôzne konštrukcie. Pomocou 
ventilátora odvetrali aj ďalšie - hustým dymom zasiahnuté 
miestnosti, kancelárie a chodby. Predbeţnú škodu bola odhad-
nutá na 700-tisíc korún. Regeneračná linka sa budovala pod 
tribúnou vyše päť rokov a pouţívať ju začali iba od                                
4. marca 2005. V miestnosti počas poţiaru spadol strop. Všet-
ko zostalo v katastrofálnom stave a nepouţiteľné. Nakoľko 
zatiaľ neboli známe výsledky expertízy, tak nemoţno ešte 
konkrétne napísať, čo vlastne zapríčinilo tento poţiar. Natíska 
sa však otázka, či ho spôsobila technická porucha, elektrický 
skrat, ľudský faktor, alebo to bolo niečo iné? 

Trenčianske noviny 21.03.2005  
Pomocná evidencia 115/1/05 
 
Dňa 23. marca 2005 Kultúrne a spoločenské centrum Oz-

brojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne bol miestom          
1. ročníka slávnostného vyhlásenia najlepších športovcov, tré-
nerov a funkcionárov Trenčianskeho kraja za rok 2004. Veľ-
kolepý program, ktorý trval takmer štyri hodiny otvorili maţo-
retky z Povaţskej Bystrice. Bola to prehliadka športových 
výkonov, spevu, tanca, baletu mladých učinkujúcich z celého 
Trenčianskeho kraja spojenej s oceňovaním najlepších špor-
tovcov kraja. Prítomných hostí pozdravil riaditeľ Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof, ktorý 
zaţelal všetkým oceneným športovcom veľa športových 
úspechov. Medzi ocenenými z Trenčína boli : 
- Marián Ostrčil, kanoista 
- Jana Purdjaková, kulturistka 
- Tibor Duchovný, letecký modelár 
- Dukla Trenčín, hokejové druţstvo seniorov 
- Ekonóm Trenčín, kolektív dorasteniek v karate 
- HK Štart Trenčín, kolektív mladších dorasteniek 

v hádzanej 
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- Dukla Trenčín, hokejové druţstvo starších dorastencov 
- Rastislav Tureček, handbike, olympijský víťaz 
- Juraj Kaul, tréner ľahkej atletiky 
- Otto Hausler, funkcionár telesnej kultúry 
- Eduard Hartman, tréner dorasteneckého druţstva Dukla 

Trenčín 
- Pavol Demitra, hokejista Dukla Trenčín 
- Jozef Opatovský, horolezec 

Trenčianske noviny 29.03.2005  
Pomocná evidencia 131/1/05 
 
Zimný štadión v Trenčíne bol od stredy 30. marca do 

piatku 1. apríla 2005 dejiskom hokejového minikempu pred 
blíţiacimi sa majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia 30. 
apríla - 15. mája v Rakúsku. Na spoločnom zraze kandidátov 
na reprezentačný dres sa na trenčianskom ľade zišlo okolo 12 
hráčov, ktorí uţ skončili svoje pôsobenie v jednotlivých 
ligových súťaţiach. Tréneri Hossa - Pokovič sa zamerali na 
to, aby sa hokejisti, ktorí prišli na tento minikemp, sa udrţali 
vo forme a všetko nasmerovali k záverečnému zrazu v Nitre. 
Celú prípravu absolvujú hráči na ľade a budú pomerne veľa 
korčulovať a hrať. Podobný kemp sa uskutoční na ZŠ v 
Trenčíne aj počas tohto týţdňa. Na prvý minikemp prišli títo 
hráči – Podhradský, Obšut, Marcel Hossa, Zálešák, Radivo-
jevič, I. Majeský, Suchý, Pucher, Nagy, Nedorost, Graňák a T. 
Chrenko. 

Trenčianske noviny 29.03.2005 
Pomocná evidencia 129/3/03 
 
Po víťazstve nad Ţilinou Dukla Trenčín srdnato bojovala 

o postup do finále so Slovanom Bratislava. Slovan Bratislava 
v prvých dvoch zápasoch na domácom lade bodoval v prvých 
dvoch zápasoch a ujal sa 2:0. V Trenčíne na domácom ľade 
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Dukla Trenčíne bodovala na domácom ľade a tak na zápasy 
vyrovnala 2:2. Rozúzlenie nedali ani dva ďalšie zápasy strie-
davo hrané v Bratislave a v Trenčíne, v ktorých hokejové 
druţtvá vyuţili svoje domáce prostredie. A tak prišiel v poradí 
siedmy zápas v Bratislave dňa 2. apríla 2005, v ktorom 
domáce druţstvo vyuţilo dokonale domácke prostredie a zví-
ťazilo 8:2. Dukla Trenčín za svoje umiestnenie v uplynulom 
ročníku hokejovej extraligy zinkasovalo na svoje konto                
210 tisíc Sk. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 04.04.2005, 18.04.2005  
Pomocná evidencia 145/3/05, 181/3/05 
 
Hokejové druţstvo dorastencov Dukly Trenčín víťazstvami 

nad svojimi rovesníkmi z Nitry 4:0 a 1:0 postúpili do finále  so 
Slovanom Bratislava. V prvom finálovom zápase v Bratislave 
mladí hokejisti Dukly Trenčín nezvládli úvod zápasu, keď 
dostali v prvej tretine 6 gólov. Zápas skončil v pomere 9:2 pre 
Slovan Bratislava. Druhý finálový zápas sa hral v Trenčíne 
a bol vzácne vyrovnaný. Rozhodnutie padlo v predĺţení 
zápasu, keď Dukla Trenčín Hindošom strelila víťazný gól. 
V treťom rozhodujúcom zápase zvíťazil Slovan Bratislava 4:0 
a stal sa novým majstrom Slovenskej republiky. 

Trenčianske noviny 29.03.2005, 04.04.2005 
Pomocná evidencia 129/1/05, 145/1/05 
 
Hokejové druţstvo juniorov Dukly Trenčín tromi semifi-

nálovými vyhranými zápasmi s druţstvom HK 36 Skalica roz-
hodlo o postupe do finále s druţstvom Košíc. V prvom finálo-
vom zápase zvíťazila Dukla Trenčín v domácom prostredí 4:1. 
V druhom finálovom zápase HC Košice v domácom prostredí 
zvíťazili 5:1. A teda rozhodnutie padlo v treťom zápase na 
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pôde Dukly Trenčín, v ktorom domáci celok zvíťazil 5:1 
a stali sa majstrami Slovenskej republiky. 

Trenčianske noviny 29.03.2005  
Pomocná evidencia 130/1/05 
 
Koncom mesiaca marec 2005 sa zúčastnilo dorastenecké 

hádzanárske druţstvá Štartu Trenčín zúčastnili jedného z 
najväčších svetových turnajov Praha Cup 2005. Na podujatí 
sa v jednotlivých skupinách zúčastnilo 460 druţstiev zo 16 
krajín sveta. Trenčanky dosiahli naozaj výborné výsledky, keď 
druţstvo mladších dorasteniek pod vedením trénerky Z. Miku-
šovej vyhralo svoju skupinu a premoţiteľa našlo aţ v osem-
finále. Druţstvo starších dorasteniek pod taktovkou trénera P. 
Sabadku potvrdilo svoju vynikajúcu dobrú formu z ligových 
zápolení o majstra Slovenska. Na náročnom turnaji sa staršie 
dorastenky Štartu prezentovali vo vynikajúcom svetle. Vo 
štvrťfinále vyhrali nad HK Rodovre z Dánska 12:6 a semi-
finále nad DHK Olomouc 17:10. Podľahli aţ vo finále turnaja 
Slávii Praha o jeden jediný gól - 15:14. V nominácii All Stars 
tímu turnaja dostala individuálne ocenenie krídelníčka Štartu 
Trenčín Z. Hollá. 

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 167/4/05 
 
V piatok 1. apríla 2005 prišlo v hoteli Tatra v Trenčíne k 

zaujímavému a strategickému predstaveniu spolupráce dvoch 
významných subjektov - B.O.F. Leasing, akciová spoločnosť 
Bratislava a Hokejového klubu Dukla Trenčín, a.s. Trenčín. 
Tieto dva subjekty sa dohodli na vzájomnej spolupráci 
minimálne na tri sezóny, s tým, ţe spoločnosť B.O.F. Leasing 
sa stala novým generálnym partnerom Hokejového klubu 
Dukla Trenčín. Prichádza k interesantnému spojeniu stálice na 
poli leasingu - spoločnosti B.O.F., ktorá ma svoju 14-ročnú 



 733 

históriu a Hokejový klub Dukla, ktorá píše uţ 43. rok svojej 
existencie. Spojili sa teda v rámci zmluvnej spolupráce dva 
subjekty, ktoré chcú byť naďalej špičkami. Spokojnosť s 
podpisom obojstrannej zmluvy vyslovil aj prezident 
Hokejového klubu Dukla Ing. Jozef Mitocha, ktorý sa potešil, 
ţe Dukla konečne získala nového generálneho sponzora. Vše-
ky doterajšie sponzorské zmluvy boli viacmenej iba rámcové 
na jednu sezónu a nedali sa na nich stavať dlhodobejšie ciele. 
Zmluva bola podpísaná minimálne na tri sezóny s moţnosťou 
ďalšieho predĺţenia. 

Trenčianske noviny 04.04.2005 
Pomocná evidencia 149/1/05 
 
Dňa 3. apríla 2005 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie 

vedenia klubu AS Trenčín so zástupcami mesta Trenčín, 
sponzormi a partnermi AS Trenčín pri príleţitosti začiatku 
jarnej časti futbalovej ligy v penzióne Evergreen v Trenčíne. 
Na posedení sa zúčastnil aj primátor mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler, ktorý tak demonštroval ochotu mesta Trenčín 
spolupracovať na rozvoji futbalu v trenčianskom regiónu. 
Z pohľadu mesta Trenčín zvýrazniť výstavbu nového trénin-
gového futbalového štadióna na Ostrove, keď naň značnou 
prispelo finančnou čiastkou. Na stretnutí sa hovorilo o blízkej 
aj vzdialenej budúcnosti futbalového klubu AS Trenčín. Na 
záver podujatia si účastníci filmový materiál, ktorý priblíţil 
najdôleţitejšie momenty trenčianskeho futbalu. 

Mesačník AS Trenčín 2/2005  
 
Z východoslovenskej krajskej metropoly Prešov sme sa 

vďaka jeho rodine dozvedeli smutnú správu, ţe bývalý futba-
lista Meriny Trenčín Tibor Michalík uţ nie je medzi ţivými. 
Dňa 13. apríla 2005 sa uskutočnil pohreb tohto bývalého vy-
nikajúceho trenčianskeho futbalistu záloţníka. Tibor Michalík 
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bol rodákom z Chynorian, kde v roku 1927 uzrel svetlo sveta. 
Od mladosti zasvätil svoj plodný ţivot predovšetkým futbalu a 
bol odchovancom Meriny Trenčín. Za zmienku stojí skutoč-
nosť, ţe počas svojej hráčskej kariéry odohral v trenčianskom 
drese vyše 500 majstrovských stretnutí !  Ako jeden z mála 
hráčov nikdy nezradil trenčiansky dres, ktorému bol verný 
fakticky aţ po hrob, nakoľko počas svojho futbalového pôso-
benia z Trenčína nikdy neprestúpil. V roku 1960 pôsobil v 
kolektíve hráčov TTS Trenčín, ktorý vybojoval pre Trenčín 
historickú najvyššiu súťaţ – prvú futbalovú ligu. Určitý čas 
bol aj v širšom kádri bývalých levíčat ČSR. Po zanechaní 
aktívnej činnosti zostal futbalu a Trenčínu verný ako tréner, 
metodik a funkcionár. Storočný futbal v Trenčíne teda stratil 
odchodom 77-ročného Tibora Michalíka ďalšiu významnú 
osobnosť, ktorá sa zapísala do športovej histórie nezma-
zateľnými zlatými písmenami. Česť jeho pamiatke! 

Trenčianske noviny 18.04.2005  
Pomocná evidencia 180/1/05 

 

Predpoludňajším tréningom dňa 15. apríla 2005 sa ukončil 
výber slovenských hokejistov v Poprade v druhom tábore zá-
verečnej prípravy na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo 
Viedni. Reprezentácia sa po ňom na dve rozdelila mnoţením. 
Obsadenie oboch by aj pred tromi rokmi v čase zlatej slávy 
slovenského hokeja vzbudzovalo rešpekt a teraz sa z dvoch 
plnohodnotných muţstiev vyselektuje jedno. Aktuálne hlavný 
tím odohrá v rámci tretej fázy prípravy dva zápasy na severe 
Európy, 19. apríla 2005 v Jönköpingu so Švédskom a 21. 
apríla v Odense s Dánskom. Zraz bude v nedeľu 17. apríla 
2005  o 20,00 hod.  v City hoteli Bratislava. Odchod je pláno-
vaný na druhý deň ráno. Tréner František Hossa nechal zá-
klad kádra z Popradu i predchádzajúceho tábora v Nitre. 
Doplnil ho o obrancu Slovana Bratislava Vydareného, v útoku 
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o jeho klubového spoluhráča Kuľhu a o Bartečka z Dinama 
Moskva, ktorý uţ absolvoval aj piatkový záverečný tréning 
pod Tatrami. Okrem tohto 22-členného tímu tréneri vytvorili 
aj ďalší, pozostávajúci z dvoch brankárov a troch kompletných 
pätiek. Títo budú trénovať v Trenčíne pod vedením Hossovho 
asistenta Róberta Švehlu so zrazom v 19 apríla 2005 na zim-
nom štadióne a jednofázové tréningy ukončia 22. apríla 2005. 
V tomto tíme je sexteto reprezentantov, ktoré uţ absolvovalo 
predchádzajúce prípravy a pribudnú k nemu najmä hviezdy 
finálovej série domácej extraligy i úspešní legionári ako Lašák 
a Chára. V Trenčíne boli títo reprezentanti : brankári - Ján 
Lašák, Karol Kriţan, obrancovia - Zdeno Chára, Ľubomír 
Višňovský, Ladislav Čierny, Dominik Graňák, Tomáš 
Starosta, Peter Podhradský a útočníci - Pavol Demitra, 
Miroslav Šatan, Richard Zedník, Michal Handzuš, Vladimír 
Országh, Martin Hujsa, Marián Hossa, Ţigmund Pálffy, Jozef 
Stümpel. 

Sme on-line 15.04.2005 
 
Dňa 16. apríla 2005 na zimnom štadióne v Trenčíne sa 

uskutočnil medzinárodný hokejový turnaj prípraviek – tre-
tiakov, na ktorom štartovali druţstvá z Břeclavi, Ţiliny, 
Martina a domáceho Trenčína. Trenčianske hokejové nádeje 
skončili na treťom mieste za druţstvom Ţiliny a Břeclavi. 
Diplomy a medaile odovzdávali známi hokejisti Marcel 
Hossa a Ronald Petrovický. 

Trenčianske noviny 18.04.2005  
Pomocná evidencia 179/2/05 
 
Hneď po ukončenom ročníku hokejovej extraligy funk-

cionári Dukly Trenčín mali vyhliadnutých šesť nových adep-
tov na funkciu trénera. Postupne sa tento okruh zúţil na troch 
najváţnejších kandidátov a to Júliusa Šuplera, Zdenka Veneru 
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a Milana Hovorku. Rozhodli sa pre tretieho v poradí Milana 
Hovorku, ktorý viedol kolektív hokejovej Ţiliny. Otázku jeho 
asistenta sa bude riešiť v priebehu mesiaca mája. Okrem 
trénerskej výmeny dôjde k zmenám aj v hráčskom kolektíve, 
keď niektorí hráči odchádzajú z Dukly z viacerých príčin –
Bombic, Chatrnúch, Ivičič, Zápotočný.  

Trenčianske noviny 25.04.2005  
Pomocná evidencia 201/2/05 

 

Dňa 27. apríla 2005 sa uskutočnila na trenčianskom 
zimnom štadióne generálka reprezentačného hokejového 
druţstva pred odchodom na svetový šampionát vo Viedni, keď 
prehrali 3:0. Odveta sa teda nepodarila. To isté sa stalo aj pred 
rokom, keď prehrali  Bratislave so Švajčiarskom 0:3. Mohutný 
piskot sa trenčianskymi tribúnami niesol najmä po nevyuţitej 
dvojminútovej presilovke domácich piatich proti trom v tretej 
tretine. Trenčianski fanúšikovia sa vyznamenali uţ pred zápa-
som. Kapitánovi Miroslavovi Šatanovi nemôţu stále odpustiť, 
ţe hral za Slovan Bratislava a na tribúnach ho vítali s tran-
sparentom „Šatan nie je boh - Šatan je šašo.“ Svoje gala pred-
stavenie podporovali skandovaním „Miro Šatan nech sa obe-
sí“. Najhoršie, ţe v tomto poslednom prípravnom zápase si 
Nagy zranil rameno a na majstrovstvách sveta nebude môcť 
nastúpiť. Lekár Dalimír Jančovič označil zranenie Nagya za 
váţne. Tréneri oznámili po zápase zloţenie druţstva. Do 
Viedne cestovalo 25 hokejistov - 3 brankári, 8 obrancovia a 14 
útočníci. Menovite nominácia Slovenska :  
Brankári: Ján Lašák (Moeller Pardubice), Rastislav Staňa 
(SK Södertälje/Švédsko), Karol Kriţan (HKm Zvolen); 
Obrancovia: Martin Štrbák (CSKA Moskva), Ľubomír 
Višňovský, René Vydarený (obaja Slovan Bratislava), Richard 
Lintner (Fribourg Gotteron), Zdeno Chára (BK Färjestad), 
Radoslav Suchý (Tatravagónka ŠKP Poprad), Ivan Majeský 
(Sparta Praha) Dominik Graňák (Slavia Praha)  
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Útočníci: Ţigmund Pálffy, Jozef Stümpel (obaja Slavia 
Praha), Miroslav Šatan (Slovan Bratislava), Pavol Demitra, 
Marián Hossa, Marián Gáborík (všetci Dukla Trenčín), Michal 
Handzuš, Richard Zedník, Vladimír Országh (všetci HKm 
Zvolen), Marcel Hossa (Mora IK), Ľuboš Bartečko (Dinamo 
Moskva), Peter Pucher (Znojemští Orli Znojmo), Juraj 
Štefanka (HC Vítkovice), Branko Radivojevič (HS Lulea) 

Vlastné poznámky 
 
V športovej hale na bratislavských Pasienkoch sa usku-

točnil 26. ročník prestíţneho medzinárodného turnaja, na kto-
rom sa zúčastnili aj pretekári Ekonómu a ŠKP Trenčín, ktorí 
dosiahli tieto výsledky : 
- prvé miesto v kategórii kumite muţi do 80 kg získal M. 

Vašek, 
- druhé miesto u kadetov do 65 kg získal P. Nosáľ a v 

kumite kadetiek nad 57 kg získala Z. Ludvigová, 
- tretie miesta si vybojovali v kategórii kumite ţien do 53 kg 

D. Kubinská, kumite ţien do 60 kg M. Ilčíková (ŠKP), 
kumite kadetiek nad 67 kg P. Kubinská a v kat. kadetov do 
65 kg R. Kollár. 
Trenčianske noviny 02.05.2005  
Pomocná evidencia 222/2/05 
 
Dňa 29. apríla 2005 sa uskutočnilo prvé valné 

zhromaţdenie Krajského športového centra v Trenčíne. Z 31 
pozvaných delegátov sa ho zúčastnilo 22 (70,4%) a deväť sa 
ospravedlnilo. Účastníci absolvovali v priebehu necelých 
dvoch hodín jeho program. Správu o činnosti Krajského špor-
tového centra Trenčín od ustanovujúceho valného zhromaţ-
denia predniesol predseda Ing. Pavol Jurčík. V prednesenej 
správe sa delegáti dozvedeli niekoľko dôleţitých a podstat-
ných informácii. Novovytvorené regionálne krajské, oblastné 
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športové centrá majú vo svojom poslaní podieľať sa aj na 
sprístupňovaní podmienok pre rozvoj telesnej výchovy a 
športu a športových aktivít pre obyvateľov kraja. V období 
decentralizácie, prechodu kompetencií štátu na samosprávy za 
podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky vzniklo 
na Slovensku osem krajských športových centier. Ustano-
vujúce valné zhromaţdenie v Trenčíne sa uskutočnilo 29. aprí-
la 2004 za účasti 33 krajských športových a technických zvä-
zov, krajskej rady asociácie športu na školách, krajského 
zdruţenia technických a športových činnosti, okresných oblas-
tných zdruţení telesnej kultúry, slovenského Orla, Povaţskej 
ţupy sokolskej, vedenia Osemročného športového gymnázia, 
KCVČ a Olympijského klubu regiónu Trenčín. Zvolený bol 9-
členný výkonný výbor, trojčlenná kontrolná komisia. Tren-
čianske krajské športové centrum začalo svoju činnosť 1. au-
gusta 2004. V rámci delimitácie prevzalo pracovníkov od Slo-
venského zväzu ZTŠČ a Slovenského zväzu RTVŠ. Pristúpilo 
sa aj k nepopulárnym personálnym opatreniam, keď po stano-
vení objemu finančných prostriedkov pre rok 2005 prišlo k 
zníţeniu počtu pracovníkov. Postupne sa podarilo moder-
nizovať sekretariát KŠC Trenčín a oblastných športových cen-
tier v Prievidzi a Povaţskej Bystrici s počítačovou technikou. 
V súčasnosti je prepojenie sekretariátov cez internet. V dru-
hom polroku 2004 pridelilo Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky – Krajskému športovému centru Trenčín vyše tri 
milióny Sk na materiálnotechnické zabezpečenie, na činnosť 
krajského športového centra a úlohy športu pre všetkých. Na 
športové podujatia pre zväzy, telovýchovné jednoty, kluby a 
iné športové subjekty boli poskytnuté financie za viac ako 300 
tisíc korún. Finančné prostriedky pre krajské športové centrum 
boli prerozdelené podľa počtu obyvateľov. Pre budúcnosť sa 
očakáva, ţe Krajské športové centrum v Trenčíne a oblastné 
centrá uzatvoria zmluvy o spolupráci s členskými zväzmi, 



 739 

vrátane oblastných futbalových zväzov Trenčín, Prievidza a 
Povaţská Bystrica, v ktorých sa budú jasne deklarovať pod-
mienky spolupráce. 22. februára 2005 krajské zastupiteľstvo 
prerokovalo dohodu o spolupráci Trenčianskeho samospráv-
neho kraja s Krajským športovým centrom v Trenčíne. 
V zmysle tejto dohody sa uţ aj zorganizovalo vyhlásenie naj-
úspešnejších športovcov, športových kolektívov, trénerov a 
boli ocenení aj zaslúţili funkcionári. Vedenie krajského špor-
tového centra rokovalo s predsedami Obvodných futbalových 
zväzov a podpredsedom Západoslovenského futbalového zvä-
zu Ing. J. Liptákom, nakoľko iba futbal sa nestal členom 
Krajského športového centra v Trenčíne. Bolo prijaté záve-
rečné stanovisko oboch strán, ţe krajské športové centrum 
predloţí návrh dohody o spolupráci. Najskôr sa však čakalo na 
uzatvorenie dohody s Trenčianskym samosprávnym krajom a 
následne by sa podpísali medzi krajským športovým centrom 
a Obvodnými futbalovými zväzmi. Vznikom krajských špor-
tových centier začali všetky projekty pre investície a šport pre 
všetkých spracovávať na krajskom športovom centre a tieto so 
stanovením priorít predkladať Ministerstvu školstva Sloven-
skej republiky. V roku 2005 v rámci investícii bolo predlo-
ţených 93 projektov na investície a ţiadosti, ktoré predstavujú 
viac ako 235 miliónov Sk. Pre Trenčiansky kraj bola stano-
vená výška 4,7 mil Sk. Pre akcie športu pre všetkých bolo v 
stanovenom termíne predloţených 156 projektov s poţia-
davkami na viac ako 9 miliónov Sk. Pre športové podujatia 
bolo zabezpečených 3600 diplomov. Krajské športové cen-
trum a Okresné športové centrá organizovali v druhom 
polroku 2005 37 podujatí. Medzi akcie väčšieho charakteru 
patrili plavecké štafety, futbalové turnaje neregistrovaných 
športovcov, ako aj slovenské finále a vyhlásenie športovcov v 
oblasti Prievidze a Povaţskej Bystrice. Krajské športové cen-
trum spracovalo materiálno-technický rozvoj športu do roku 
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2008 a tento preloţilo Ministerstvu školstva Slovenskej re-
publiky. V spolupráci s mestami a obcami bola zabezpečovaná 
pasportizácia telovýchovných objektov a zariadení a pripra-
vuje sa prehľad o objektoch. Taktieţ pre koordináciu športo-
vých podujatí sa zabezpečilo vytlačenie kalendára športových 
podujatí 2005. Po prečítaní správy o činnosti prišli na pretras 
zmeny a doplnky stanov a schválenie nového symbolu Kraj-
ského športového centra v Trenčíne. Následne bola predne-
sená správa revíznej komisie jej predsedom Viliamom 
Ugroczym. Dá sa povedať, ţe bola ladená dosť kritický. Záver 
patril voľbe nového výboru Krajského športového centra 
v Trenčíne. Delegáti postupne na verejnom hlasovaní schválili 
mená členov nového výkonného výboru a kontrolnej komisie. 
Členmi nového rozšíreného 11-členného výkonného výboru  
Krajského športového centra v Trenčíne pre nasledujúce štyri 
roky sa stali : PaedDr. Daniel Beníček, Ján Beňo, Ing. Pavol 
Jurčík, Bc. Rudolf Juris, Ing. Július Kákoš, Mariana 
Kühloffelová, Ján Liška, Ján Poruban, Eduard Prelovský, 
Martin Skúpy, Tibor Strakoš. Do kontrolnej komisie boli 
zvolení : Ing. Ľubo Mikula, Mgr. Jozef Kraus, Vladimír 
Švancar, Viliam Ugroczy, Boris Kauka. Na prvom zasadnutí 
nového výkonného výboru bol do funkcie staronového 
predsedu schválený Ing. Pavol Jurčík, prvým podpredsedom 
sa stal Rudolf Juris a druhým podpredsedom Ján Liška. 
Predsedom kontrolnej komisie sa stal Viliam Ugroczi a 
výkonným tajomníkom Marián Ondruška. Na záver bolo 
delegátmi schválené uznesenie z tohto valného zhromaţdenia.  

Trenčianske noviny 02.05.2005 
Pomocná evidencia 224/1/05 
 
Dňa 30. apríla 2005 krásne slnečné počasie bolo ideálnym 

pre uskutočnenie okresnej súťaţe v lietaní malých modelov 
lietadiel. Na trenčianskom letisku sa stretlo 55 pretekárov 



 741 

z Púchova, Bánoviec n/B., Nového Mesta n/V., Trenčianskej 
Turnej a Trenčína, ktorých v súťaţi podporovala desiatky 
rodičov a priaznivcov leteckého modelárstva. V jednotlivých 
kategóriach sa najlepšie umiestnili : 
A.   kategória hádzadlá – mladší ţiaci  

1. Vlaďka Zvalená z T. Turnej 
2. Jakub Orolín z CVČ Trenčín 
3. Tibor Tinka z CVČ Trenčín 

B. kategória hádzadlá – starší ţiaci 
1. Peter Malák z DMT Trenčín 
2. Jozef Rogovský z T. Turnej 
3. Andrej Kriţanovič z CVČ Púchov 

C. kategória hádzadlá – juniori 
1. Stanislav Kupčo z DMT Trenčín 
2. Peter Zboran z CVČ Púchov 
3. Ján Šamák z T. Turnej 

D. kategória hádzadlá – seniori 
1. Jozef Hrušovský z KTM Trenčín 
2. Vladimír Zvalený z T. Turnej 
3. Peter Malák st. z DMT Trenčín 

E. kategória vetrone A3 
1. Matej Fabok z CVČ N. Mesto n/V. 
2. Martin Krchňavý z CVČ N. Mesto n/V. 
3. Lukáš Jeţík z T. Turnej 

F. kategória vetrone F1H 
1. Jozef Rogovský 
2. Martin Bohuš -  všetci z T. Turnej 
3. Marek Dohňanský 

G. kategória vetrone vrtuľové CO2 
1. Matej Beták 
2. Marek Dohňanský  - všetci z T. Turnej 
3. Vlaďka Zvalená 
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H. kategória rádiom ovládané vetrone 
1. Filip Švec z KTM Trenčín  

2. Stanislav Kupčo z DNT Trenčín  

3. Peter Malák z DNT Trenčín  
 

Na záver riaditeľ pretekov Ing. Jozef Kákoš odovzdal naj-
lepším diplomy a vecné ceny. 

Vlastné poznámky 
 
V stredu 4. mája 2005 sa skončila Mestská liga v kolkoch 

za sezónu jar 2005 v kolkárni Trenčianskeho kolkárskeho 
klubu. Bol to urputný boj aţ do posledného hracieho kola. 
Súťaţilo sa počas desiatich týţdňov, šesť druţstiev na šesť-
desiat hodov. Pred posledným stretnutím nebolo ešte nič 
rozhodnuté, tak v súťaţi druţstiev, ako aj v súťaţi jed-
notlivcov. Súťaţ druţstiev nakoniec vyhralo druţstvo Kami-
kadze zloţené z mladých nádejných kolkárov. Druhé skončilo 
druţstvo Agri zloţené z miestnych podnikateľov a tretie 
miesto získalo druţstvo Basf. Veľkým spestrením súťaţe bolo 
druţstvo Rýchlych šípov, v ktorom hrali výlučne súťaţiaci, 
ktorí dovtedy kolky nepoznali. V súťaţi jednotlivcov sa 
rozhodlo aţ poslednými hodmi. Zvíťazil Miro Fursten pred 
Andrejom Samákom a Jozefom Bočákom. Prvý zástupca 
strednej generácie, druhý teenager a tretí zástupca staršej 
vekovej skupiny. 

Trenčianske noviny 08.05.2005  
Pomocná evidencia 241/2/05 
 
Vo štvrtok 5. mája 2005 sa uskutočnilo v Trenčíne za účasti 

zástupcov jednotlivých oddielov oblastnej súťaţe majstrov-
stiev Trenčianskeho kraja v ľadovom hokeji, aby kompletne 
zhodnotili sezónu 2004-2005. Podrobnú informáciu o uplynu-
lej sezóne predniesol predseda športovo-technickej komisie 
Karol Ţuffa. V minulom ročníku súťaţ začalo deväť muţ-



 743 

stiev - Slovan Trenčianske Teplice, J+K Gladiators Nemšová, 
Hermes Dubnica, Pivrnec Group Púchov, HK Povaţská 
Bystrica B, HK Škorpión Trenčín, ŠKP Trenčín, Ravenous 
Eagles Ilava a Program Trenčín. Na škodu súťaţe, ţe musela v 
zmysle súťaţného poriadku štyri stretnutia z rôznych príčin 
skontumovať. Aj keď sa po prvýkrát vôbec v súťaţi hral 
bezkontaktný hokej, nie všetci aktéri pochopili zmysel tejto 
súťaţe, čo potvrdzuje veľké mnoţstvo vyšších trestov 
udelených rozhodcami. Celkove bolo odohraných 71 stretnutí, 
ktorých dejiskami boli zimné štadióny v Trenčíne, Dubnici, 
Povaţskej Bystrici a po zrekonštruovaní zimného štadióna aj v 
Púchove. Najlepším strelcom súťaţe sa stal Róbert Dian z 
Nemšovej, ktorý vsietil 23 gólov, na druhom mieste skončil 
Miroslav Oţvalda z Trenčianskych Teplíc s 19 presnými 
zásahmi a tretí Martin Nosek z Trenčianskych Teplíc so 17 
gólmi. Najslušnejším muţstvom bol tím ŠKP Trenčín, ktorý si 
v tabuľke slušnosti udrţal prvé miesto. Na záver slávnostného 
vyhodnotenia uplynulého ročníka odovzdali predstavitelia 
výkonného výboru Západoslovenského ľadového hokeja Tren-
čianskeho kraja poháre trom najlepším muţstvám za minulú 
sezónu. Konečná tabuľka :  
1. Pivrnec Púchov 25 bodov  
2. Trenčianske Teplice 20 bodov 
3. Hermes Dubnica 17 bodov 
4. Povaţská Bystrica B 14 bodov 
5. Škorpión Trenčín 12 bodov 
6.  J+K Nemšová 12 bodov 
7.  Polícia Trenčín 10 bodov 
8. Ravenous Ilava 2 body 

Trenčianske noviny 09.05.2005 
Pomocná evidencia 242/1/05 
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Dňa 8. mája 2005 bol novovybudovaný cyklotrialový areál 
v lokalite na Ostrove miestom 1. ročníka pretekov o „Tren-
čiansky pohár“. Na pretekoch sa stretlo cca 100 pretekárov, 

medzi nimi aj z českej re-
publiky. Pretekalo sa v ţiac-
kych, juniorských, senior-
ských a elite kategóriach. 
Napriek tomu, ţe v priebehu 
pretekov bolo pochmúrne 
počasie vyplnené nejakou 
tou zablúdilou kvapkou daţ-
ďa. Táto nepriazeň však ne-
ubrala na chuti veľkých 

a malých pretekárov navzájom si zasúťaţiť. Prví traja v kaţdej 
kategórii získali vecné odmeny a víťazi putovný Trenčiansky 
pohár, ktorý odovzdával starosta obce Zamarovce Ján Plško. 
Výsledková listina : 
- kategória promesa : 

1. Adam Hodonský, 
Trial Kunovice 

2. Oliver Mahrík, Slov-
trial Team Kysucké 
Nové Mesto 

3.  Adam Sýkora, Cy-
klotrial club Zárie-
čie 

- kategória poussin : 
1. Miroslav Kolárik, Bike Trial Team Trenčín 
2. Nikolas Drienik, Cyklotrial club Záriečie 
3. Kristína Sýkorová, Cyklotrial club Záriečie  

- kategória benjamin :  
1. Tomáš Kalús, Cyklotrial club Záriečie 
2. Jakub Bruch, Bike Trial Team Trenčín 

víťaz kategórie poussin M. Kolárik preberá putovný pohár 
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3. Jakub Luliak, Cyklotrial club Záriečie  
- kategória minime : 

1. Pavol Homola, Cyklotrial club Záriečie 
2. Ladislav Jánoška, Slovtrial Team Kysucké Nové Mesto 
3. René Školník, Slovtrial Team Kysucké Nové Mesto 

- kategória voľná – zelená : 
1. Dušan Selecký, 

B. Bystrica 
2. Mária Luliako-

vá, Cyklotrial 
club Záriečie 

3. Ivana Gondová, 
Bike Trial Team 
Trenčín  

- kategória voľná – 
modrá : 
1. Juraj Miček, CK Smolenice 
2. Maroš Priečko, Biketrial.sk Bratislava 
3. Ján Hulík 

- kategória kadet : 
1. Martin Gonda, Bike Trial Team Trenčín 
2. Ján Kočiš, 3AL klub Poprad 
3. Martin Hlávek, CK Smolenice 

- kategória senior : 
Samuel Grečner, 3AL klub Poprad 
1. Lukáš Roth, 3AL klub Poprad 
2. Erik Sládek, Nové Mesto n. V. 

- kategória elite : 
1. Peter Barták, Cyklotrial club Záriečie 
2. Peter Muziga, Cyklotrial club Záriečie  
3. Štefan Pčola, 3AL klub Poprad 
Vlastné poznámky 
 

víťaz kategórie voľná  zelená Dušan Selecký preberá pohár  
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Na zimnom štadióne roztopením ľadu skončila sa sezóna 
2004-2005 nielen pre hokejistov, ale i pre krasokorčuliarov. 
Ty ju hodnotia ako vydarenú aj napriek zloţitým tréningovým 
podmienkam. Medzi najúspešnejších pretekárov patrila Jana 
Omelinová – študentka trenčianskeho gymnázia Ľ. Štúra, 
ktorá sa stala sa majsterkou Slovenska v umeleckom korču-
ľovaní a zároveň víťazkou Slovenského pohára. Tretím mies-
tom na majstrovstvách Slovenska v kategórii juniorov a ví-
ťazstvom medzinárodných pretekov „European Criterium“ vo 
Viedni sa medzi nádeje trenčianskeho krasokorčuľovania za-
radil aj Peter Hebr. Úspešne si na pretekoch v rámci Slo-
venska počínali i ďalší pretekári Katarína Brosková, Bro-
nislava Dobiášová a Sabri Hassouna. V športe a aj kraso-
korčuľovaní platí, ţe kaţdý tréningový výpadok sa hneď 
negatívne prejaví, a tak uţ sa pripravujú na novú sezónu. Po 
tréningoch mimo ľadovej plochy nastúpia v polovici leta opäť 
na ľad. Trenčiansky oddiel krasokorčuľovania organizuje me-
dzinárodné letné sústredenie v dňoch od 13. do 23. júla. 
Krasokorčuliarske talenty bude trénovať Stanislav Ţídek z 
Česka za asistencie Alexeja Vasilevského – bývalého ruského 
reprezentanta. Okrem Trenčanov na sústredenie prídu repre-
zentanti z výberu Slovenska, krasokorčuliari z Čiech, Ruska, 
Chorvátska, Maďarska. Na toto sústredenie nadviaţe hneď 
ďalšie. Do Trenčína prídu trénovať aj oddiely v rámci 
Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. 

Trenčianske noviny 16.05.2005  
 

Titul majsterky Slovenska v pretekoch na dlhé trate v 
rýchlostnej kanoistike, ktoré sa konali v Novákoch, získala 
nádejná Petra Muchová zo Slávie Športová škola Trenčín v 
disciplíne K-2 na 500 metrov. Druhé miesto v kategórii K-2 
5000 metrov dorastenci získala dvojica M. Jankovec - R. 
Čavojský a v kategórii C-2 mladší dorastenci  L. Likavčan a 
Benko z Novák. Tretie miesta si zaknihovali v kategórii C-1 
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na 5000 metrov dorastenci L. Likavčan, v kategórii K-1 na 
5000 metrov staršie dorastenky L. Baláková, v kategórii K-2 
5000 metrov L. Baláková - M. Kováčiková a v kategórii K-2 
5000 metrov mladší dorastenci A. Divinec - Kirchner z 
Komárno. Zo ţien skončila tretia v kategórii K-1 5000 metrov 
Z. Liptáková. 

Trenčianske noviny 09.05.2005  
Pomocná evidencia 243/2/05 
 
Vo Zvolene sa uskutočnil 15. ročník medzinárodného 

turnaja „Zvolen Cup 2005“ aj za účasti karatistov Ekonómu 
Trenčín, ktorí získali niekoľko pozoruhodných umiestnení - 
šesť prvenstiev, jedno druhé a tri tretie miesta. Prvé miesta 
obsadili - v kumite kadeti do 65 kg P. Nosáľ, kumite kadetky 
do 55 kg D. Kubinská, kumite kadetky nad 55 kg P. 
Kubinská, kumite dorastenky do 50 kg N. Bľachová, kumite 
ţiačky do 40 kg M. Kopúňová a v kategórii kumite ţiaci do 
40 kg R. Súdny. Druhé miesto patrí v kategórii  kumite 
kadetky do 55 kg R. Harasníkovej. Tretie miesta získali v 
kumite kadeti do 65 kg P. Vavrík, kumite ţiačky do 45 kg H. 
Pristašová a v kata detí L. Bacová. 

Trenčianske noviny 08.05.2005  
Pomocná evidencia 241/3/05 
 
Karatisti z Realu Trenčín sa 14.5. prvýkrát zúčastnili na 

majstrovstvách Slovenskej republiky ţiakov a dorastencov. Z 
piatich reprezentantov sa najlepšie podarilo najmladšej 
Monike Chochlíkovej, ktorá si vybojovala striebornú medailu 
v kategórii kata deti. 

Info Trenčín 02.06.2005  
 
Dňa 25. mája 2005 deti predškolského veku, ţiaci zá-

kladných a stredných škôl v značnom počte zaplnili dopo-
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ludnia Mierové ná-
mestie v Trenčíne, aby 
sa aktívne zapojili do 
pohybových aktivít 
v rámci „Dňa výzvy“ 
a pomohli tak mestu 
Trenčín k víťazstvu 
nad mestom Poprad. 
V rámci celého mesta 
Trenčín bolo pre tento 
účel rozmiestnených 

devätnásť  športových stanovísk – registračných miest. Mesto 
Trenčín sa do tohto športového projektu zapojilo uţ po desia-
tykrát a má z predchádzajúcich ročníkov mimoriadne priaz-
nivú bilanciu, keď porazil svojich súperov zo slovenských 
miest Prievidza, Zvo-
len a Bratislava – No-
vé mesto. Presne 
s úderom 10,00 hodiny 
na mestskej veţi ma-
ratón súťaţných akti-
vít otvoril svojím prí-
hovorom primátor 
Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler. 
Vyzval všetkých súťa-
ţiacich, aby športovým zápolením potvrdili, ţe mesto Trenčín 

je mestom športu. S radosťou konštatoval, ţe 
jeho pozvanie na dnešný deň prijali dvoch 
najúspešnejších trenčianskych klubov, t.j. 
futbalisti AS Trenčín a hokejisti Dukly Tren-
čín. Vyslovil presvedčenie, športové zápo-
lenie medzi mestami mesto Trenčín určite 

Pri KaMC OS SR sa hral basketbal na otvorenej scéne 

dievčatá cvičili so švihadlami 

Ing. Branislav Celler 
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vyhrá. Po oblečení popredných trenčianskych futbalistov 
a hokejistov do dresov s emblémom „Dňa výzvy“ primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s futbalistom Ivanom 
Lietavom si vyskúšal svoju fyzickú silu v pílení kmeňa z mája, 
ktorý prakticky po celý mesiac máj bol postavený na 
Mierovom námestí, za povzbudzovania prítomných detí. Po 
nimi odrezanej časti kmeňa stromu si potom svoju kondíciu 

vyskúšali aj ďalší prítomní 
športovci ako aj prítomné deti. 
Jarným slniečkom zaliate Mie-
rove námestie vytvorilo pod-
mienky aj pre ďalšie športové 
aktivity. A tak na rôznych jeho 
miestach sme zaznamenali po-
hybové aktivity tretiačok zo 
Základnej školy sv. Svorada 

a Benedikta, ktoré  skákali cez gumu a ďalšie dievčatá skúšali 
skákanie cez švihadlá. Veľký rešpekt si získali deti z Ma-
terskej školy Trenčín, Kubranská ulica, ktoré na otázku, ktorú 
z disciplín uţ absolvovali, ţe zatiaľ ţiadnu. Odpoveď na 
otázku doplnili doprevádzajúce pani učiteľky : „Do centra 
mesta sme prišli so svojimi deťmi pešo z Kubrej. Takţe prvú 
časť športovej aktivity majú uţ deti za sebou. Ešte pred 
odchodom do mesta deti si 
vytipovali súťaţenie 
v skákaní vo vreciach 
a preťahovanie lanom 
pred Domom armády. Tú-
to súťaţ však organizátori 
vynechali. Tak skúsime 
prekonať chôdzou farské 
schody, ukáţeme Tren-
čiansky hrad a potom pôj- pracovníčky Ústavu verejného zdravotníctva pri meraní tuku 

Matej Chlebana a Matej Hasák relaxovali vo vode 
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deme pomaly domov.“ Prechádzajúce hlúčky detí zaviedli na 
Štúrove námestie, kde skúšali svoje športové šťastie ţiaci zo 
Základnej školy sv. Svorada a Benedikta v hádzaní šípok na 
elektronický terč. Pred Kultúrnym a metodickým centrom 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky kraľovali kolektívne 
športy basketbal a hokejbal, v ktorých sa zahrali ţiaci zo 
Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách a Základnej školy 
Trenčín, Veľkomoravská ulica. Okrem toho mladí športovci 
preháňali celuloidovú loptičku na stolnotenisovom stole 
a skúšali cvičenie s obručou. Na pravé poludnie som navštívil 
stanovište na letnej tam okrem baviacich sa usporiadateľov nič 
sa nekonalo. Stanovište na krytej plavárni bolo o niečo ţivšie, 
ale v bazéne bolo len desať plávajúcich i napriek tomu, ţe 
vstup bol zdarma. Dvaja zo chlapcov Matej Hasák a Matej 
Chlebana, šantiacich v malom bazéne mi povedali, ţe prišli 
zo stanoviska v Dukle Trenčín, kde si overovali silu veslo-
vaním na trenaţéri. Bolo to veľmi namáhavé a tak prišli do 
krytej plavárne relaxovať. „Deň výzvy“ bol vyplnený okrem 
pohybových aktivít aj bohatým kultúrno-športovým progra-
mom, na začiatku ktorého vystúpil Folklórny súbor „Vena“ zo 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne a naň nadviazali ex-
hibíciou malí futbalisti z Futbalového klubu SOS Trenčín, 
karatisti z Karate klubu Interkan Trenčín a bojovníci z Aikido 
Trenčín. Svoje umenie tanca priblíţili vo svojich vystúpeniach 
tanečné súbory Goonies, Aura, Korzo, TDQ a brušných 
tanečníc. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 23.05.2005  
Pomocná evidencia 269/2/05, 283/1/05 
 
V polovici mesiaca máj 2005 sa uskutočnil v telocvični 

Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica medzinárodný stol-
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notenisový turnaj veteránov pod gesciou Telovýchovnej jed-
noty Kubran Trenčín. Výsledky : 
- kategória 40 ročných : 

1. P. Vaverka – Martin, 
2. I. Páleník – Dubnica, 
3. – 4. A. Paríšek –Košice, P. Horváth – Ţilina, 

- kategória 50 aţ 59 ročných : 
1. B. Tiso – Bytča, 
2. – 3. J. Buzacki – Tvrdošín, T. Váni – Lipovec, 
4. Vitek – Nové Mesto n/Váhom 

- kategória 60 aţ 64 ročných : 
1. Mihály – Prievidza, 
2. T. Lacko – Komárno 

- kategória 65 aţ 69 ročných : 
1. Nič – Bratislava, 
2. D. Janči – Malacky, 
3. – 4. J. Holoda – Bratislava, O. Kysel - Bratislava 

- kategória 70 aţ 74 ročných : 
1. V. Uhrovič – Ruţomberok, 
2. M. Illeš – Bratislava, 
3. – 4. B. Kasanický – Ruţomberok, V. Hasák – Trenčín, 

- kategória nad 75 rokov : 
1. T. Kokš – Hlohovec, 
2. F. Bralušic – Klátová Nová ves, 
3. – 4. V. Gondţúr – Trenčín, K. Kišon – Modra. 
Trenčianske noviny 30.05.2005  
Pomocná evidencia 284/2/05 
 
Dňa 28. mája 2005 bola v tomto roku po prvýkrát otvorená 

letná plaváreň na Sihoti pre verejnosť. Stalo sa tak v dôsledku 
slnečných a veľmi horúcich dní na konci mesiaca mája. Treba 
konštatovať, ţe personál letného kúpaliska na čele s jeho 
vedúcim Jozefom Berecom pripravil všetko potrebné k tomu, 
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aby kupujúci sa cítili na kúpalisku dobre. Pre ich spokojnosť 
návštevníkov kúpaliska zaviedli, hlavne pre tých mladších, 
spiring (cvičenie na stacionárnych bicykloch za doprovodu 
hudby), futbal na vode na nafukovacom ihrisku o rozmeroch             
14 x 26 metrov. Boli zabezpečené a ďalšie sluţby ako na-
príklad predaj dennej tlače, týţdenníkov a časopisov, stráţna 
sluţba pre bicykle, moţnosť odloţenia peňazí, či iných cen-
ností do úschovne. Najprv sprístupnili detský a nerezový re-
kreačný bazén a v druhej etape od polovice júna sprístupnia 
plavecký bazén. Na záver treba spomenúť ceny vstupeniek. 
Dospelý na celý deň 60,- Sk, vojaci, študenti, dôchodcovia, 
drţitelia ZŤP 40,- Sk, deti od 5 do 14 rokov 30,- Sk a deti do 5 
rokov zdarma. Plaváreň bude otvorená v pracovné dni od 09,30 
hod. do 18,30 hod. a cez víkendové dni od 09,00 hod. do 19,00 
hod. 

Trenčianske noviny 30.05.2005  
Pomocná evidencia 287/1/05 
 
V hokejovej Dukle Trenčín po ligovej sezóne postupne 

prichádzalo k zmenám v realizačnom a hráčskom kádri. Svoj 
odchod z prezidentskej funkcie dal verejne na známosť aj Ing. 
Jozef Mitocha z rodinných a pracovných dôvodov. A tak po 
jeho odchode bude vykonávať funkciu prezidenta od 1. júna 
2005 bývalý viceprezident klubu a jeden z najlepších 
slovenských obrancov v histórii - Róbert Švehla. Podľa jeho 
slov jeho cieľom bude pokračovať v rozbehnutej práci, dať 
príleţitosť mladým hráčom a muţstvo postupne doplniť 
skúsenejšími hokejistami. Zmluvu podpísal na tri roky, ale to 
sa môţe ešte kedykoľvek zmeniť. V tomto období sa naplno 
pracuje pri rekonštrukčných prácach v útrobach štadióna, 
ktorý po dokončení bude niesť názov po novom generálnom 
partnerovi - B.O.F. Leasing Aréna. 

Trenčianske noviny 06.06.2005  



 753 

Pomocná evidencia 311/3/05 
 
Kto nestihol oslavu dňa detí 4. júna 2005 dopoludnia v cen-

tre mesta Trenčín, alebo 
tým, ktorým sa zábavy 
málilo, poponáhľali sa 
v tento deň popoludní na 
mestský futbalový štadión 
na Sihoti. V celom areáli 
futbalového štadióna pre-
biehali paralelne so zápa-
som AS Trenčín – FC 
Utrecht rôzne aktivity pre 

deti na viacerých stanovištiach, aby mali moţnosť uţiť si, čo 
najviac atrakcií. Bolo tu všetkého chuť. Deti videli ţonglérov, 
klaunov, mímov, ale i atrakcie typu skákací hrad, nafukovací 
futbal, súťaţe o ceny pri ţonglovaní s futbalom, maľovanie na 
tvár a to všetko sprevádzané vystúpeniami detských hudob-
ných skupín a mnoţstvom zábavy. Desať minút pred vys-
túpením futbalistov na 
trávnik sa na škvárovej 
dráhe predstavili so 
svojím umením maţo-
retky z Novej Dubnice, 
ktoré doprevádzali mu-
zikanti z toho istého 
mesta. No a potom uţ 
na ihrisko priviedol Dr. 
Klaun (mím Vladimír 
Kulíšek) rozhodcovskú trojicu a hráčov  AS Trenčín a  FC 
Utrecht v sprievode mladých domácich futbalistov. Zápas 
svojím výkopom otvoril Jeho Exelencia splnomocnený veľvy-
slanec Holandského kráľovstva v Slovenskej republike 

nástup futbalistov Trenčína a Utrechtu na trávnik 
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Laurent Louis Stokvis. 
V priebehu prestávky pol-
času futbalového zápasu 
odovzdal generálny riaditeľ 
holandskej firmy „Hoek 
Slovensko“ Jacques van  
der Liden manaţérke Fondu 
dr. Klaun Ing. Jane Se-
dláčkovej  40 zdravotných 

vozíkov pre zdravotne postihnutých občanov. Potom všetkých 
návštevníkov pozdravili veľvyslanci Fondu dr. Klaun Štefan 
Skrúcaný a Chantal Poullain, ktorí 
obdrţali svoje poverovacie listiny 
od dr. Klauna. V poslednom vystú-
pení prestávky polčasu futbalového 
zápasu odovzdal riaditeľ Cesty Ni-
tra, závod Trenčín Ing. Trúnek ria-
diteľke Špeciálnej základnej školy 
Vladimíra Predmerského v Trenčíne 
Mgr. Jarmile Blaškovej symbolic-
ký šek v hodnote 20.000,- Sk. Treba 
dodať, ţe priateľský futbalový zápas 
sa skončil v pomere 4:2. Záverom treba konštatovať, ţe ešte 
pred celým podujatím sa jeho organizátori najviac obávali, či 
bude priaznivé počasie. A to vyšlo do najmenších maličkostí. 
Preto malí i veľkí návštevníci odchádzali domov mimoriadne 
spokojní. 

Trenčianske noviny 06.06.2005  
Pomocná evidencia 311/1/05 
 
V rámci Slovenského pohára v behu do vrchu sa dňa 5. jú-

na 2005 sa  v areáli lesoparku Brezina uskutočnil premiérový 
ročník Behu trenčianskou Brezinou. Organizátorom podujatia 

Janka Sedláčková preberá symbolicky 40 vozíkov  pre zdravotne 
postihnutých občanov od Jaquesa van der Lindena  

slávnostný výkop Laurenta Luisa Stokvisa 
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bol Slovenský orol, Mesto Trenčín, Krajské športové centrum 
a niektorí známi sponzori. Podujatie sa konalo pod hlavnou 
taktovkou známeho vyznávača beţeckého športu v širokom 
okolí - Miroslava Kováča, ktorý popri organizačných záleţi-
tostiach dokázal zvíťaziť vo svojej vekovej kategórii. Súťaţilo 
sa v 10 kategóriách, kde pre juniorky, muţov nad 70 rokov a 
ţeny nad 50 rokov bola pripravená trať s dĺţkou 3 km a 
prevýšením 180 m. Pre ostatné kategórie trať merala 8 km 
s celkovým prevýšením 420 m. Štart pretekárov bol na Kuku-
čínovej ulici, odkiaľ pretekári vybehli na Kozí vrch (najvyšší 
bod Breziny). Následne absolvovali okruh o dĺţke 2,5 km, 
ktorý zdolávali dva razy. V krásnom prostredí lesoparku Bre-
zina, za príjemného počasia sa podujatia zúčastnilo 85 pre-
tekárov nielen z okolia Trenčína. Veď napríklad víťazom 
hlavnej kategórie muţov bol pretekár AMK Nové Zámky 
Imrich Magyar, kategóriu nad 40 rokov vyhral Milan Blaško 
zo Psotkovej chaty Štrba a hlavnú ţenskú kategóriu vyhrala 
Vanda Mesiariková z Bardejova. Z trenčianskych pretekárov 
sa výborným výkonom a umiestnením blysol Ján Kucharík, 
ktorý v kategórii nad 40 rokov dobehol na druhom mieste. 
Ervín Páleník skončil na piatom mieste, Stanislav Ďuriga 
skončil na jedenástom mieste, Milan Gašparovič skončil na 
pätnástom mieste a Ján Korienek skončil na dvadsiatom 
mieste. Medzi muţmi nad 50 rokov zvíťazil osvedčený a 
zanietený borec Miroslav Kováč, pred J. Meszárošom z Prie-
vidze a S. Svitákom zo Ţiliny. Päťdesiatnikov z Trenčanov 
doplnil Ján Hudec na deviatom miesto, Anton Zemanovič na 
desiatom mieste. Tých skôr narodených (muţi nad 60 rokov) 
výborne reprezentoval Ferdinand Husár, ktorý do cieľa 
dobehol na druhom a Dušan Kašička na treťom mieste. 
Nemoţno zabudnúť ani na ostatných Trenčanov - Drahoslava 
Masarika, Jitky Hudákovej, Júliusa a Imricha Ţilinských a 
veľké uznanie si zaslúţia aj najstaršia účastníčka preteku 
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Mária Kleinová (ročník narodenia 1938) z Prievidze a Július 
Ţilinský (1931) z Trenčína. 

Trenčianske noviny 13.06.2005  
Pomocná evidencia 333/1/05 
 
Dňa 8. júna 2005 sa na pôde Základnej školy Trenčín, 

Kubranská cesta uskutočnil 30. ročník behu bývalého kubran-
ského učiteľa Antona Hackenbergera, ktorého zastrelili fašisti 
počas druhej svetovej vojny. Za slnečného počasia na zaují-
mavej trase v areáli školy sa predstavili ţiaci šiestich škôl (54. 
účastníkov) v štyroch vekových kategóriách. Výsledky : 
- kategória mladších ţiačok  

1. Z. Fraňová - Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 
2. D. Mesárošová Základná škola Trenčín, Hodţová  
3. M. Lišková Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 

- kategória mladších ţiakov  
1. M. Hamaňa Základná škola Trenčín, Ulica  Na Dolinách 
2. P. Heleš Základná škola Trenčín, Hodţová ulica 
3. J. Dohnan Základná škola Trenčín Horná Súča  

- kategória starších ţiačok 
1. B. Doskočilova Základná škola Trenčín, Hodţová ulica 
2. N. Jašíková Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 
3. N. Matysová Základná škola Trenčín, Hodţová ulica 

- kategória starších ţiakov 
1. T. Svedek Základná škola Trenčín, Hodţova ulica  
2. M. Viskupič Základná škola Trenčín, Ulica Na Dolinách 
3. M. Juriga Základná škola Trenčín Horná Súča 

V súťaţi druţstiev o putovné poháre v kategórii starších 
ţiačok určili výsledky  nasledovné poradie : 

1. Základná škola Trenčín, Hodţova ulica 
2. Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 
3. Základná škola Trenčín, Ulica Na Dolinách 
4. Základná škola Trenčín, Horná Súča 
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5. Základná škola Trenčín, Novomestského ulica 
V súťaţi druţstiev o putovné poháre v kategórii starších 
ţiakov určili výsledky  nasledovné poradie : 

1. Základná škola Trenčín, Ulica Na Dolinách 

2. Základná škola Trenčín, Hodţova ulica  

3. Základná škola Trenčín, Kubranská cesta 

4. Základná škola Trenčín Horná Súča  

5.  Základná škola Trenčín, Novomestského ulica  

6. Základná škola Trenčín Dolná Súča  

Trenčianske noviny 27.06.2005  
Pomocná evidencia 355/2/05 
 

Na športoviskách Detského mestečka Trenčín – Zlatovce a us-
kutočnil dňa 9. júna 2005 jubilejný 10. ročník celoslovenského 
finále „Zdatné deti 2005“. Ani chladné počasie neubralo nič 
na kvalite výkonov mladých športovcov – ľahkých atlétov, 
ktorí súťaţili v behu na 60 
metrov a 1000 metrov, v špl-
hu, v hode kriketovou lop-
tičkou a v skoku do diaľky. 
Vo finále súťaţilo 225 prete-
károv, ţiakov štvrtých a pia-
tych tried základných škôl, 
najviac zo stredného a vý-
chodného Slovenska. Pre-
kvapením pre organizátorov bola veľmi malá účasť pretekárov 
zo západného Slovenska, Trenčianskeho kraja a Trenčína 
vôbec. Preteky zhodnotil riaditeľ súťaţí Mgr. Peter Kravec 
ako veľmi dobré, hoci na štadióne boli pre ľahkú atletiku 
skromné podmienky. Dosiahnuté výsledky však presvedčili 
o tom, ţe športové zápolenie bolo vizitkou čistého športového 
ducha. Na záver výsledky športového zápolenia :  
 

štart šprintérskych súťaţí 
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A) kategória ţiakov štvrtých     tried základných škôl : 
1. Základná škola Kľačany 
2. Základná škola Niţná na Orave 
3. Základná škola Moldava nad Bodvou 

B) kategória ţiakov 5. tried základných škôl : 
1. Základná škola Moldava nad Bodvou (5. b trieda) 
2. Základná škola Niţná na Orave 
3. Základná škola Moldava nad Bodvou (5.a trieda) 

C) kategória ţiakov 6. tried základných škôl : 
1. Základná škola Brezová pod Bradlom (6.a trieda) 
2. Základná škola Brezová pod Bradlom (6.c trieda) 
3. Základná škola Niţná na Orave 

D) kategória ţiakov 7 tried základných škôl : 
1. Základná škola Brezová pod Bradlom  
2. Základná škola Ruskov 
3. Základná škola Moldava nad Bodvou 

E) kategória ţiakov 8. tried základných škôl : 
1. Základná škola Bojná 
2. Základná škola Niţná na Orave 
3. Základná škola Brezová pod Bradlom 

Info Trenčín 16.06.2005  
Pomocná evidencia 320/1/05 
 
Počas prestávky prvoligového futbalového stretnutia AS 

Trenčín – MŠK Ţilina dňa 12. júna 2005 odovzdal primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler na mestskom futba-
lovom štadióne na Sihoti za získanie titulu majstra Slovenska 
mladším dorastencom AS Trenčín zlaté medaily. 

Info Trenčín 16.06.2005  
Pomocná evidencia 320/1/05 
 
Skauti z mestskej časti Trenčín – Zlatovce si pripomenuli 

35. výročie vzniku svojho oddielu na 2. ročníku skautskej 
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súťaţe „O Štít Zlatoviec“. Na podujatie pozvali i neorgani-
zované deti zo Zlatoviec, rodičov a členov Klubu dôchodcov 
zo Zlatoviec. Začiatok súťaţe mal tradičný skautský charakter 
spojeného s nástupom, hlásením a skautskou hymnou. Zasek-
nutím sekery do pňa stromu so zaklínajúcou formulkou slov 
„Súťaţ sa môţe začať“ poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne Vladimíra Porubana sa súťaţ začala. V hlavnej 
súťaţili včielky a vĺčatá, mladšie skautky a mladší skauti. Do 
súťaţe sa zapojili aj skauti z Trenčianskej Teplej. Celkom 17 
dvojčlenných hliadok si overovalo svoje skautské vedomosti v 
poskytovaní prvej predlekárskej pomoci, šikovnosti orientácie 
v prírode a  v uplatňovania zručností  pri táborení na šiestich 
stanovištiach. Pre skautských nováčikov a pre deti Základnej 
školy Trenčín, Ulica na dolinách bola usporiadaná zábavná 
súťaţ pod názvom „Tarzanov chodník“. Obe súťaţe boli ús-
pešné a tí najlepší boli odmenení vecnými cenami. Ale prak-
ticky boli úspešní všetci súťaţiaci. Preto im organizátori 
podujatia odovzdali pamätné listy, koţené prívesky so znakom 
súťaţ a drobné sladkosti. Záver patril tradičnému turistickému 
pohosteniu dobrým guľášom a teplým čajom so zákuskami. 

Info Trenčín 16.06.2005  
Pomocná evidencia 320/1/05 
 
Dňa 11. júna 2005 sa uskutočnil v Trenčíne 13. ročník 

vychyteného turisticko-pivného pochodu pod názvom „Kuka-
nova desina“. Medzi účastníkmi, ktorí absolvovali trasu 
pochodu v slnečno-dáţdivom počasí. Medzi jeho účastníkmi 
nechýbal minister zahraničných vecí Slovenskej republiky 
Eduard Kukan. 

Trenčianske noviny 329/3/05 
 
Sobotňajšie popoludnie dňa 18. júna 2005 patrilo na fut-

balovom štadióne v Trenčíne stretnutiu silným muţom na 
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ďalšom ročníku Európskej ligy silných muţov – Strongman 
Interlegue 2005 o meč Matúša Čáka. Na súťaţi sa predstavilo 
22 borcov, ktorí zápasili v rôznych disciplínach. Borci zápolili 
za ideálneho slnečného počasia v šiestich, pomerne veľmi ná-
ročných podujatiach. Súťaţiaci postupne absolvovali tlačenie 
nadzdvihnutého automobilu a schody sily, katov kríţ, vykla-
danie závaţí, putne starej matere, pivárov trest a oceľové kufre 
spojené s nosením190 kg váţiaceho meča Matúša Čáka Tren-
čianskeho. Po vyše päťhodinovom zápolení za konečného 
víťaza a tým aj za rytiera vyhlásili Litevca L. Bekeltista a 
Matúš Čák Trenčiansky mu odovzdal mu povestný meč. Na 
ďalších miestach skončili Ján Křeháček a Tomáš Kollár, obaja 
z Trenčína. Konečné poradie silákov : 
1. L. Bekeltist – Litva 
2. J. Křeháček – Trenčín 
3. Tomáš Kollár – Trenčín 
4. L. Libacki – Poľsko 
5. M. Štefl – Česká republika 
6. Z. Sedmák - Česká republika 
7. T. Mit – Estónsko 
8. R. Guliš – Lotyšsko 
9. B. Golier – Bánovce nad Bebravou 

10. J. Bártl - Česká republika 
11. J. Masaryk – Slovenská republika 
12. M. Lobikas – Litva 
13. R. Ţaloudek - Česká republika 
14. G. Peksa – Maďarsko 
15. T. Malatinský – Maďarsko 
16. I. Petrík – Slovenská republika 
17. J. Šalata - Česká republika 
18. M. Petrík – Slovenská republika 
19. G. Forgáč – Maďarsko 
20. V. Rizof – Bulharsko 
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21. I. Hrehovský – Ukrajina 
22. D. Stojanov – Bulharsko 

Trenčianske noviny 20.06.2005  
Pomocná evidencia 345/1/05 
 

Dňa 22. júna 2005 
športovanie detí a mládeţe 
bol športový deň pripome-
nutím si myšlienky Olym-
pijského dňa cezpoľným be-
hom. Tento rok sa pretekalo 
na dvoch miestach. V areáli 
Základnej školy Trenčín, No-
vomeského ulica súťaţili ţia-

ci zo základných škôl zo sídliska Juh a na Ostrove pretekali 
ţiaci a študenti z ostatných základných a stredných škôl 
z mesta Trenčín. Príjemné letné počasie prilákalo zasúťaţiť 
s rovesníkmi svojich tried v duchu olympijskej myšlienky. 
Všetci pretekári, ktorí prišli do cieľa boli odmenení slad-
kosťou a diplomom podpísaným predsedom Slovenského 
olympijského výboru Františkom Chmelárom a podpred-
sedníčkou Slovenského olympijského výboru Máriou Mrač-
novou. Víťazi naviac dostali tričko s písacími potrebami. 

Vlastné poznámky 
 
V Povaţskej Bystrici sa uskutočnili medzinárodné 

majstrovstvá Slovenska v behu do vrchu. Štart pretekárov bol 
hromadný, pričom trať pre veteránsku kategóriu viedla lesným 
chodníkom na vrchol Manína a späť v dĺţke 7,5 km s pre-
výšením 600 m. Trať hlavnej muţskej kategórie merala              
10,5 km s prevýšením 800 m, pričom beţci museli vybehnúť 
na vrchol Manína a späť. Na štartovaciu čiaru sa postavilo 107 
pretekárov zo Slovenska a Českej republiky. Z Trenčanov si 
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výborne počínal Miroslav Kováč v kategórii muţov nad 50 
rokov, ktorý svoju vekovú kategóriu vyhral a stal sa majstrom 
Slovenskej republiky v behu do vrchu. V silnej konkurencii sa 
vo svojej kat. nestratil ani Ervín Páleník (muţi nad 40 rokov) 
a celkovo skončil na 4. mieste. Keďţe pred ním sa umiestnil 
jeden pretekár z Českej republiky, tak sa stal tretím najlepším 
slovenským pretekárom v behu do vrchu.  

Trenčianske noviny 13.06.2005  
Pomocná evidencia 331/3/05 
 
Ţreb bol voči Trenčanom pomerne nemilosrdný, keď v 

poslednom kole im prisúdil za súpera uţ nového majstra 
Slovenska - spoza starého bratislavského mosta – Artmediu 
Bratislava. Hoci tá, bez ohľadu na výsledok mala titul uţ vo 
vrecku, hrala v maximálnej pohode. Jediným jej problémom 
moţno iba bolo, aby kanonier Filip Šebo nastrieľal, čo najviac 
gólov a zabezpečil si tak korunu kráľov strelcov v tejto sezóne 
a nedal druhému I. Bartošovi zo Ţiliny takmer ţiadnu šancu na 
túto poctu. Problém to však nakoniec vôbec nebol, lebo Šebo 
strieľal ako z kanóna a do streleckej listiny sa zapísal štyrmi 
peknými gólmi a popri majstrovskom titule získal aj primát 
kráľa strelcov. Pravdupovediac, spočiatku to na debakel AS 
ani príliš nevyzeralo, ale strelecká pohroma pre hostí prišla aţ 
v druhom dejstve. Domáci síce v 19. minúte vyhrávali uţ 2:0, 
ale tesne pred prestávkou sa Trenčanom podarilo vsietiť 
kontaktný gól na 2:1 a očakával sa tlak hostí. Opak sa však 
stal pravdou a vodcovskú a kanoniersku taktovku prevzal do 
svojich rúk strelec Šebo, ktorý strieľal ako pri Verdune. Diáci 
na štadióne sa zabávali, tlieskali a fandili dobrému futbalu zo 
strany svojich miláčikov a hostia boli chtiac-nechtiac odsúdení 
do úlohy štatistov. Domáci dominovali po všetkých futba-
lových stránkach a oprávnene oslávili majstrovský titul v sú-
boji nad nevýrazným súperom. Zápas sa hral za výbornej ku-
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lisy a skončil v pomere 6:1. Jediný gól za AS Trenčín dal 
Seman. AS Trenčín skončil na ôsmom mieste.  

Trenčianske noviny 20.06.2005  
Pomocná evidencia 346/2/05 
 
V dňoch 15. aţ 16. júna 2005 sa uskutočnilo v Topol-

čiankach krajské finále prípraviek 3., 4. a 5. ročníka. Medzi 
tretiakmi sa celkovým víťazom stalo druţstvo FC Nitra A, 
u štvrtákov zvíťazili mladí futbalisti AS Trenčín a u piatakov 
zvíťazili futbalisti z FC Nitra. Z dosiahnutých výsledkov 
vychádza jedno rezumé, ţe najlepších mladých futbalistov 
v kraji majú FC Nitra  a AS Trenčín. Táto skutočnosť by mala 
byť povzbudením do budúcnosti i trenčianskeho futbalu. 

Trenčianske noviny 20.06.2005  
Pomocná evidencia 347/1/05 
 
Skoré ráno 18. júna 2005 sa zúčastnili členovia 

trenčianskeho Rotary klubu – Miloš Ábel, Peter Chmelík 
a Štefan Beňo ojedinelého športového podujatia Vättern-
rundan pri švédskom meste Motala. Triskokilometrová jazda 
okolo jazera sa v tomto roku išla uţ po štyridsiatykrát. Tren-
čania zdolali náročnú trať za niečo neţ 12 hodín a boli traja 
spomedzi 14.121 borcov, ktorí skončili preteky. 

Trenčianske noviny  11.07.2005  
Pomocná evidencia 367/2/05  
 
Po sérii semifinálových stretnutí play-off sa do finálových 

zápolení práve skončenej sezóny kvalifikovali zhodou 
okolností dva tímy z Trenčianskeho kraja - Cityfarma Wild 
Kings Dubnica a Hermes Trenčín, obhajujúci titul z uply-
nulého ročníka. V prvom vzájomnom stretnutí - v utorok             
21. júna 2005 zvíťazili Trenčania najtesnejším výsledkom 8:7. 
V druhom meraní síl  boli zasa úspešnejší Dubničania keď 
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vyhrali 10:6. A nakoľko sa séria hrala na dve víťazné 
stretnutia, tak o novom majstrovi Slovenska rozhodol nako-
niec aţ tretí finálový zápas dňa 24. júna 2005, v ktorom vy-
hrali reprezentanti Hermesu 9:3 a obhájili tak vlaňajšie pr-
venstvo. Všetky finálové stretnutia sa odohrali v útrobach zim-
ného štadióna v Trenčíne. Konečné poradie finálovej play-off :  

1. Hermes Trenčín,  
2. Cityfarme Dubnica,  
3. Mad Dogs Bratislava 
4. Fevra Bratislava 

Trenčianske noviny 27.06.2005  
Pomocná evidencia  356/1/05 
 
Vo štvrtok 23. júna 2005 sa na otváracom tréningu na 

štadióne na Sihoti v Trenčíne v príprave na novú majstrovskú 
ligovú sezónu 2005-2006 zišlo 26 hráčov AS Trenčín. Z uply-
nulého ročníka chýbali odchádzajúci Lukáč (odišiel do Ne-
mecka) a Číţ (skončilo mu hosťovanie), zranený Csaba Hor-
váth a dovolenkujúci Kamenský s Baranyaim. Na tréningu bol 
prítomný aj Mičenec. V súčasnosti nebolo ešte rozhodnuté, 
kde bude v novej sezóne pôsobiť. Okrem niektorých hráčov 
tréning viedla nová trénerska trojica, na čele s hlavným 
Ladislavom Hudecom a jeho dvoma asistentami - Karolom 
Markom a Petrom Ančicom. Trénerom brankárov zostal 
naďalej Jaroslav Machač. Sústredenie sa bude uskutočňovať 
iba v domácich podmienkach. Letnú prípravu na úvod absol-
vovali títo hráč : Volešák, Buchta, Igaz, Hodál - Mičenec, J. 
Poštrk, Palša, Velický, Kubala, Seman, Chomistek, Pastva, 
Lietava, Šuhaj, Roţník, Hricov, Amrich, Kriţko, Urban, 
Verchola, Moravčík, Lintner, S. Molnár, Mezovský, Jančovič, 
Šiška. 

Vlastné poznámky 
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Jednou so sprievodných podujatí Art-Film-u v Trenčíne 
bola dňa  24. júna 2005 kas-
kadérska schow na Mie-
rovom námestí v Trenčíne. 
Najmä Zdeněk Fusek svo-
jimi akrobatickými skokmi 
na motorke zatajovali dych 
všetkých návštevníkov pia-
točného poobedia. O tom, 
ako sa robia triky pri natá-
čaní filmov kaskadérmi, aby 

nebol ohrozený ţivot hercov, 
boli aj ďalšie ukáţky – bitka 
gangstrov, bitka stredovekých 
rytierov, pád z okna Piaris-
tického gymnázia, ukáţky ho-
riaceho človeka, či ukáţky 
fingovaných úderov a streľby. 
To bola hodina plná napätia, 
ale aj ukáţky majstrovstva ľu-
dí, ktorí majú zaujímavé toto zamestnanie. 

Trenčianske noviny 27.06.2005  
Info Trenčín 30.06.2005  
Pomocná evidencia 357/1/05 
 
V bratislavskej športovej hale na Pasienkoch sa uskutočnil 

prestíţny Európsky pohár mládeţe v karate, ktorého sa zúčast-
nili pretekári Ruska, Chorvátska, Česka, Maďarska, Slovinska 
a iných krajín. Pretekári Ekonómu Trenčín pod vedením tré-
nera Miroslava Ďuďáka dosiahli vynikajúce umiestnenia, 
z ktorých treba osobitne spomenúť. V kategórii kumite 
dorastenky do 60 kg zvíťazila P. Kubinská, rovnako aj v 
kategórii kumite dorastenky do 51 kg R. Harasníková. Druhé 

Zdeněk Fusek v akcii 

ukáţka bitky stredovekých rytierov 
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miesto v kategórii kumite dorastenky do 51 kg získala Z. Kol-
lárova. Tretie priečky získali v kategórii kumite dorastenci do 
65 kg P. Nosáľ, v kumite ţiaci do 35 kg D. Kopúň a v kumite 
mladších dorasteniek do 60 kg N. Bľachová. 

Trenčianske noviny 27.06.2005  
Pomocná evidencia 355/3/05 
 
Na 15. ročníku Behu z Dubnice nad Váhom do Novej 

Dubnice, na trati dlhej 10.000metrov mali svoje zastúpenie aj 
pretekári z Trenčína. Nevyhrali síce v hlavnej kategórii do 40 
rokov, ale v kategórii do 50 rokov získal prvenstvo Ján 
Kucharík. V kategórii nad 60 rokov získal Ferdinand Husár 
druhé miesto a v kategórii ţien do 35 rokov získala Jitka 
Hudáková tretie miesto. 

Trenčianske noviny 04.07.2005  
Pomocná evidencia 364/1/05 
 
V stredu 27. júna 2005 podpísali dve zmluvné strany  

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne a Krajské 
športové centrum Trenčín  Rámcovú dohodu o spolupráci. Jej 
cieľom bolo vytvoriť organizačné, materiálne a finančné pod-
mienky pre pozitívne ovplyvňovanie telesného a duševného 
rozvoja obyvateľov samosprávneho kraja v oblasti telesnej 
kultúry, športu a turistiky tak, aby prispievali k získavaniu a 
rozvoju pohybových a telesných zručností a schopností. Tieţ k 
upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, zdatnosti a k 
formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými 
vlastnosťami. Na základe dohody boli deklarované aj konkrét-
nejšie športové aktivity. Dohodu podpísali predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a pred-
seda Krajského športového centra Mgr.  Pavol Jurčík. 

Trenčianske noviny 11.07.2005  
Pomocná evidencia 371/2/05 
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Dňa 29. júna 2005 sa stretla v Klube Lúč takmer homo-
genná skupina ľudí, ktorá má spojenie s horolezectvom. Čle-
novia horolezeckého oddielu James v Trenčíne Gabriel Čmá-
rik a Marek Šedivý pripravili pre priaznivcov tohto druhu 
športu premietanie filmov s lezeckou tématikou a diapozitívov 
z vlastných horolezeckých ciest a výprav do Rakúska, Talian-
ska a Pakistanu. No premietali aj film z iných zdrojov. Oso-
bitne treba spomenúť filmovú tvorbu známeho horského fil-
mára a cestovateľa Pavla Barabáša. Bol to zaujímavý večer. 

Trenčianske noviny 11.07.2005  
Pomocná evidencia 365/1/05 
 
Dňa 29. júna 2005 sa uskutočnilo vyhodnotenie 

stredoškolských športo-
vých hier za školský 
rok 2004/2005 za účasti 
dlhodobo uvoľneného 
poslanca pre výkon 
funkcie Branislava 
Zubričaňáka. Po jeho 
vystúpení, v ktorom po-
ďakoval zúčastneným 
zástupcom škôl za ús-

pešnú reprezentáciu školy a mesta Trenčín v športových súťa-
ţiach, uplynulé obdobie zhodnotila referentka odboru školstva 
a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Bc. Mária 
Opačitá. Vo svojom príhovore pripomenula, ţe : 
- stredoškolských súťaţí sa zúčastnilo 13 stredných škôl 

a stredných učilíšť mesta Trenčín, na ktorých sa zúčastnilo 
1.309 športovcov; 

- Športové gymnázium v Trenčíne sa tieţ zúčastňovalo súťaţí, 
ale bez bodovania; 
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- zdravotné zabezpečenie počas všetkých súťaţí realizovala 
Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne. 
Na záver podujatia bolo vyhlásené nasledovné poradie 

zúčastnených stredných škôl a stredných odborných učilíšť 
zúčastnených stredoškolských športových hier, pretoţe 
umiestnenia na nich boli bodované : 
1. Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín – 118 bodov 
2. Obchodná akadémia dr. Milana  Hodţu Trenčín – 84,5 bodu 
3. Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu 

Trenčín – 58,5 bodu 
4. Stredné odborné učilište odev-

né a textilné Trenčín – 45 bo-
dov 

5. Piaristické gymnázium Jozefa 
Braneckého Trenčín – 43 bo-
dov 

6. Stredná priemyselná škola 
odevná Trenčín – 23,5 bodu 

7. Stredné odborné učilište letec-
ko-opravárenské Trenčín – 21 bodov 

8. Stredné odborné učilište strojárske Trenčín – 19 bodov 
9. Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín – 16 bodov 

10. Stredná zdravotnícka škola Trenčín – 15,5 bodu 
11. Stredné odborné učilište ţelezničné Trenčín – 12 bodov 
12. Stredné odborné učilište stavebné Trenčín – 2 body 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 359/1/05 
 

Novučičky malý zimný štadión Mariána Gáboríka v Tren-
číne po kolaudácii sa stal počas troch júlových turnusov de-
jiskom slovenskej hokejovej školy Mariána Gáboríka a Ma-
riána Sakáča. Prvý turnus začal 2. júla 2005 a trval do 8. júla 
2005. Potom sa uskutočnili ešte dva, kde mladí talentovaní 

Mgr. Kravec  z Osemročného športového gymnázia 
v Trenčíne preberá vecný dar Mesta Trenčín 
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hráči postupne počas jednotlivých tréningov získavali cenné 
skúsenosti pod vedením skúsených trénerov. Škola pre bran-
károv mala iba dva turnusy a to od 2. - 8. júla a od 9. - 15. júla 
2005. 

Vlastné poznámky 
 
Futbaloví mladší dorastenci AS Trenčín pod vedením 

trénerskej dvojice Martin Stano – Roman Jambor získali 
titul majstra Slovenskej republiky v sezóne 2004/2005. 

Trenčianske noviny 11.07.2005  
Pomocná evidencia370/1/05 
 
V dňoch 2. aţ 3. júla 2005 sa uskutočnil v poľskom meste 

Zablocie 15. ročník  medzinárodný futbalový turnaj obcí 
s názvom „Záblatie“. Tohoročný usporiadateľ Orzel Zablocie  
privítal svojich súperov – Sokol Záblatí od Prachatíc, Slovan 
Záblatí od Bohumína, Druţstevník Záblatie od Trenčína. 
Svojho českého a moravského súpera porazili a v stretnutí 
o prvé miesto po prehratom zápase z jedenástky skončili na 
druhom mieste. Najlepším strelcom sa stal s tromi gólmi 
Tomáš Adamkovič z Druţstevníka Záblatie. Fantastickú 
spoločenskú atmosféru vytvorila trenčianska kapela Melodik. 
Budúci 16. ročník sa uskutoční v posledný júnový víkend 
v Trenčíne – Záblatie. 

Trenčianske noviny 11.07.2005  
Pomocná evidencia 368/1/05 
 
Do finále prvoligového maratónu hokejbalu v Trenčíne sa 

prebojovali druţstvá Rangers a Vegeta. O víťazstvo sa bojo-
valo na tri víťazné zápasy. I keď prvý zápas Rangers prehral 
s Vegetou 6:10, ale v ďalších zápasoch prejavil neuveriteľnú 
snahu po víťazstve a tým aj k obhajobe prvenstva z minulého 
ročníka, keď vyhral ostatné tri zápasy 8:6, 6:2 a 11:5. Tretie 

víťazné druţstvo Rangers víťazné druţstvo 
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miesto získalo 
druţstvo Flippers, 
keď porazilo na zá-
pasy druţstvo De-
vils 2:0. 
Trenčianske novi-
ny 11.07.2005  
Pomocná eviden-
cia 370/2/05 

 
V dňoch 13. - 15. mája 2005 sa uskutočnili medzinárodné 

školské majstrovstvá šesťčlenných druţstiev v plávaní  Swim 
cup ISF v Palma de Mallorca za účasti plavcov z 19 štátov. 
V kvalifikácii si účasť na týchto pretekoch vy-bojovali 
Slovenska aj dve šesťčlenné druţstvá chlapcov z Trnavy 
a dievčat z Osemročného športového gymnázia Trenčín, v 
zloţení Bizubová Lívia, Benková Simona, Bulková Marcela, 
Pavlíková Tatiana, Polláková Hanka, Turčanová Petronela. 
Významného športového úspechu dosiahla Lívia Bizupová, 
ktorá potvrdila svoju výbornú formu, keď v preteku na 50 
metrov motýlik zvíťazila. Z ostatných trenčianskych dievčat 
Petronela Turčanová skončila na 6. mieste v preteku na 50 
metrov prsia, Simona Benková skončila na 8. mieste v preteku 
na 50 metrov znak V štafete 4 x 50 metrov polohové preteky 
a v štafete 6 x 50 metrov voľný 
spôsob skončili dievčatá na                   
7. mieste. V celkovom poradí kra-
jín Slovensko v súťaţi dievčat 
skončilo na 6. mieste. Dievčatá 
reprezentovali mesto Trenčín 
a Slovensko nielen svojím výbor-
ným športovým výkonom, ale aj 
kultúrnym vystúpením na záverečnom galaprograme zaspie-

Lívia Bizupová 
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vaním slovenských ľu-
dových pesničiek „Tren-
čín dolinečka“ a „Keď si 
šťastný tlieskaj ruka-
mi...“, čím si získali srd-
cia prítomných. Vybave-
ní dostatkom propagač-
ných materiálov o meste 
Trenčín a Slovenska, ich 
rozdaním spropagovali 
naše mesto a Slovensko medzi svojimi športovými priateľmi. 

Info Trenčín 25.07.2005 
 

Plavci Osemročného športového gymnázia v Trenčíne si na 
letných majstrovstvách Slovenska počínali veľmi dobre. Ako 
prvý vstúpili do bojov naši najmladší – ţiaci kategória “B“ – 
ročníky 1993 a 1994 v Trnave v dňoch 17. – 19. júna 2005. Na 
týchto pretekoch milo prekvapil a vynikajúcimi časmi sa 
umiestnil Martin Guzlej, ktorý zvíťazil v disciplínach 100 m 
motýlik 1:13,53 a 100 m polohový pretek 1:16,63. S veľkou 
chuťou sa pustil do ďalších bojov a druhé miesta obsadil na 
400 m polohový pretek 5:49,07 a 200 m motýlik 2:50,76. V 
úspešnom ťaţení pokračovali ţiaci kategórie “A“ – ročníky 
1991 a 1992 v Ţiline 24.- 26. júna 2005. Pretekárka Michaela 
Rečková, ktorá si vyplávala EYOF v Miláne, potvrdila tak 
svoju prioritu v krauliarskych disciplínach, kde sa vţdy 
postavila na víťazný stupeň. Vyhrala 50 m voľný spôsob 
časom 28,20 sek., 100 m 1:00,83 min., 200 m 2:14,03 min. a 
na 400 m voľný spôsob bola druhá časom 4:48,84min. Svoju 
všestrannosť potvrdila aj v polohovkách, v ktorých na 200 m 
časom 2:32,31 min. a 400 m časom 5:24,80 min. skončila na 
druhom mieste. Milo prekvapila v disciplíne 100 m motýlik, 
kde časom 1:07,15 min. obsadila druhú priečku. K nej sa 

pretekárky so svojou trénerkou 
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pridala len Marcela Bulková v disciplíne 200 m znak časom 
2:35,67 min. sa postavila na druhý stupienok. Tu treba 
pochváliť Daniela Vácvala, ktorý si v prsiarskych disciplínach 
vyplával 5. miesta. Ako vţdy, najviac sa očakáva od plavcov, 
ktorí súťaţia v seniorskej a juniorskej kategórii. V Bratislave 
1. – 3. júla 2005 i oni boli veľmi úspešní. Len škoda, ţe ţiačka 
Miška Rečková sa ich nemohla zúčastniť, medailová bilancia 
by bola určite väčšia. Hneď v prvý deň sme začali úspešne. Tu 
treba podotknúť, ţe systém pretekov je taký, ţe ráno plavci 
plávajú rozplavby a kvalifikujú sa do poobedného finále A - 
najlepších 8 plavcov v senioroch a junioroch a finále B – len 
juniorské. Peter Slobodník pri svojom prvom štarte na 50 m 
voľný spôsob časom 25,31 sek. bol druhý a o pár minút v 
disciplíne 100 m motýlik sa postavil na najvyšší stupeň časom 
1:00,27 min. v juniorskej kategórie. V obidvoch disciplínach 
si utvoril osobné rekordy. Pridala sa k nemu Petronela 
Turčanová na 50m prsia časom 35,35 sek. obsadila 2. miesto. 
Škoda, ţe tento deň neplávala pre zdravotné problémy Lívia 
Bizubová, lebo v disciplínach 50 a 400 m voľný spôsob by 
určite stála na stupni víťazov. Aj druhý deň majstrovstiev sa 
niesol v znamení úspechov a osobných rekordov. Znakári 
Martin Tomaník a Simona Benková ešte dajú o sebe vedieť a 
určite okrem majstrovských súťaţí sa budú chcieť presadiť aj 
v juniorskej Európe. Na štart nastúpila aj Lívia Bizubová, 
ktorá i napriek zdravotným problémom zabojovala a vyplávala 
si dve finále. Vo finále začal úspešne Martin Tomaník, ktorý 
pred týmito majstrovstvami bol na Svetových hrách mládeţe v 
Bankogu (Thajsko) a na 50 m znak skončil na druhom mieste 
časom 28,54 sek. V tejto disciplíne skončil v senioroch na 3. 
mieste a vyhral juniorov časom 28,62 sek. O pár minút 
zopakoval toto isté umiestnenie na 100 m znak časom 1:01,07 
min. Tu sa k nemu pridala Simona Benková, ktorej nevyšiel 
krátky šprint, no zato v disciplíne 100 m znak skončila v 
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senioroch na 2. mieste a v junioroch vyhrala časom 1:09,91 
min. Na stupeň víťazov sa postavila ešte Lívia Bizubová 
najprv na 50m motýlik na 3. mieste časom 29,03 sek.  a            
100 m voľný spôsob časom 2. miesto 58,71 sek. V tejto 
disciplíne Peter Slobodník prišiel zbytočnou technickou 
chybou o svoj druhý titul, pretoţe ráno sa kvalifikoval ako 
prvý do B-finále, ale pretoţe bol jeden junior v A-finále, tak 
nemohol byť lepší ako druhý. Tak sa aj stalo, vo finále skončil 
s lepším časom ako najlepší junior a opäť vo svojom osobnom 
rekorde 55,02 sek. skončil len druhý. Posledný deň 
majstrovstiev sa čakalo opäť od Lívii Bizubovej, ţe zaútočí na 
najvyšší stupeň v disciplíne 200 m voľný spôsob. Potvrdiť 
mali aj znakári svoje medailové ambície. A na záver naše 
kvarteto v polohovkovej štafete ţien, od ktorej sa čakala 
medaila. Lívia Bizubová na 200 m voľný spôsob 2:08,83 min. 
vyhrala a spravila si osobný rekord. Martin Tomaník na 200 
m znak skončil v senioroch na 3 .mieste a v junioroch ho 
prekvapivo porazil pretekár z Trnavy, hoci plával vo svojom 
osobnom rekorde – 2:15,00 min. Treba podotknúť, ţe táto 
disciplína Martinovi nevonia, ale plával ju parádne. Keby bol 
bazén o meter dlhší, tak vyhrá. Simona Benková                 v 
juniorskej kategórii skončila na 2.mieste časom 2:30,15 min. 
Najkrajší bol opäť záver pretekov, v ktorej ţeny Simona 
Benková, Petronela Turčanová, Lívia Bizubová a Marcela 
Bulková si vyplávali 1.miesto v polohovej štafete časom 
4:37,75 min. a nepochybne potvrdili svoj prím v tejto 
disciplíne. 

Vlastné poznámky 
 
V sezóne 2004/05 sa krasokorčuliari z Telovýchovnej 

jednoty Dukla Trenčín mohli pochváliť dobrými výsledkami, 
ktoré dosiahli aj napriek zloţitým tréningovým podmienkam. 
Medzi najúspešnejších pretekárov patrila študentka Gymnázia 
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Ľ. Štúra v Trenčíne Jana Omelinová, ktorá získala titul maj-
sterky Slovenskej republiky v umeleckom korčuľovaní a záro-
veň sa stala víťazkou Slovenského pohára. Úspešným kraso-
korčuliarom bol aj Peter Hebr, bronzový na majstrovstvách 
Slovenska v kategórii juniorov a víťaz medzinárodných pre-
tekov European Criterium vo Viedni.  Medzi nové úspešné 
nádeje, ktoré sa v tejto sezóne umiestňovali do desiateho 
miesta v rámci Slovenska patrili Katarína Brosková, Bronis-
lava Dobiášová a Sabri Hassoun. Trenčianski krasokorčuliari 
sa uţ začali pripravovať na novú sezónu. Oddiel organizoval 
medzinárodné letné sústredenie na zimnom štadióne v Tren-
číne v dňoch 13. aţ 23. júla 2005. Hlavným trénerom bol Sta-
nislav Ţídek z Česka. Asistoval mu bývalý ruský reprezentant 
Alexej Vasilevskij. Na sústredení sa zúčastnil okrem 
trenčianskych krasokorčuliarov aj výber Slovenskej republiky, 
krasokorčuliari z Česka, Ruska, Chorvátska a Maďarska. Od 
23. júla 2005 nasledovný týţdeň nadväzovalo na toto podu-
jatie oddielové sústredenie v rámci Slovenska, ktoré zabez-
pečoval Slovenský krasokorčuliarsky zväz. 

Vlastné poznámky 
 
Na 3. ročníku medzinárodného etapového diaľkového 

pochodu Zlín - Trenčín v dňoch 16. aţ 17. júla 2005 sa 
zúčastnil rekordný počet - 61 registrovaných i rekreačných 
českých a slovenských vyznávačov turistických pochodov. 
Dĺţka trasy bola podľa najdlhšieho variantu 67 km (31 km 
prvý a 36 km druhý deň). Tento pochod mal v propozíciach 
napísané, ţe jeho zmyslom je poznanie prírodných krás a 
pamätihodností Bielych Karpát na moravskej i slovenskej 
strane, poznávanie ţivota tu ţijúcich ľudí a prehĺbenie 
spolupráce turistov oboch štátov. Samozrejme, taktieţ pod-
poriť fyzickú kondíciu účastníkov pochodu. Preto bol pripra-
vený program i pre tých, pre ktorých je 63 km pochod predsa 
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len náročný a chcú sa pohybovať medzi tými, ktorí prejdú celú 
trasu. Do cieľa v Trenčíne pri Vodníkovi prišli v stanovenom 
čase všetci účastníci, ktorí pokračovali v pochode aj na druhý 
deň a to ešte poniektorí, po absolvovaní náročnej trasy nav-
štívili aj Trenčiansky hrad. Mnohí turisti obdrţali pamätné 
listy a do záznamníkov príleţitostné pečiatky a darčeky od 
sponzorov. 

Trenčianske noviny 25.07.2005  
Pomocná evidencia 382/3/05 
 
Od piatku 22. júla do nedele 24. júla 2005 sa na cestách 

Trenčianskeho kraja uskutočnili štvoretapové medzinárodné 
cyklistické preteky „Cena Slovenska 2005“. Na podujatí sa 
okrem slovenskej reprezentácie predstavili aj druţstvá mla-
dých cyklistov z Ukrajiny, Slovinska, Maďarska, Poľska, Rus-

ka, Lotyšska a Česka. 
Vo vyše 80-člennom 
pelotóne sa v dobrom 
svetle prestavili aj slo-
venskí pretekári, ktorí 
v jednotlivých etapách 
a celkovom umiestne-
ní nesklamali a získali 
lichotivé ocenenia. 
V poslednej etape, 
ktorá merala vyše         

100 km a vyvrcholila v nedeľu 24. júla 2005 na pravé polud-
nie na Mierovom námestí v Trenčíne, v ktorej dramatickom 
finiši zvíťazil K. Handič zo Slovinska. Celkovým víťazom 
tohtoročnej Ceny Slovenska sa stal P. Tibor zo slovenskej 
reprezentácie, na druhom mieste skončil D. Bajč zo Slovinska, 
na treťom mieste skončil M. Višňa zo Slovenska, štvrtý R. 
Palan z Poľska a piaty sa umiestnil F. Paďour z Česka. 

Okruh Orechové – Hrabovka – Skalka cyklisti absolvovali pribliţne za 25 minút 
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Organizátor podujatia Slávia Športová škola Trenčín v 
spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky a Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky sa výborne zhostili hostiteľa. 

Trenčianska noviny 25.07.2005  
Pomocná evidencia 282/2/05 
 
Kongres UEFA 

schválil v apríli v estón-
skom Talline moţnosť 
hrať od sezóny 2005–
2006 majstrovské, me-
dzinárodné a pohárové 
stretnutia vo futbale na 
umelej tráve. Tak vzni-
kla myšlienka zrealizo-
vať projekt s umelou 
trávou v Trenčíne pria-
mo na mestskom štadióne.  Bol to pilotný projekt nielen na 

Slovensku, ale aj 
v strednej Európe. 
„Sme si vedomí ur-
čitého rizika, no na 
druhej strane odbre-
meníme sa od pro-
blémov, ktoré nás 
sprevádzali počas 
celej sezóny, ale 
hlavne v zimnom 
období, pri údrţbe 
hracej plochy,“ po-

vedal pri začatí stavebných prác generálny manaţér AS Tren-
čín Mgr. Róbert Rybníček. „Vidím v tom veľké plus aj 
preto, ţe hrať tu budú aj mládeţnícke druţstvá. Navyše, je to 

jazda peletónu v uliciach Orechového miesto futbalistov a po štadióne preháňali buldozéry, či iné stroje 

miesto futbalistov a po štadióne preháňali buldozéry, či iné stroje 
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prvá časť realizácie prestavby futbalového štadióna.“  Pre klub 
to prinesie zlepšenie tréningových podmienok, stabilitu kvality 
hracej plochy a ušetrenie finančných prostriedkov na 
pravidelnú trávy údrţby, nevyhnutnú minimálne štyrikrát do 
roka, ktorá odčerpávala nemalé mnoţstvo financií. Podľa 
stanovených podmienok FIFA a UEFA umelý trávnik bude 
spĺňať parametre rebríčka FIFA s tromi hviezdičkami, čo je to 

najvyššie hodnotenie, 
aké môţe z hľadiska 
kvality byť. „Po sa-
motnej realizácii prí-
de do Trenčína tech-
nická komisia UEFA 
a bude testovať po-
ţadované parametre 
priamo na hracej plo-
che. Veríme, ţe nám 
udelí certifikát, ktorý 

oprávňuje odohrať domáce i medzinárodné zápasy,“ neskrýva 
optimizmus Mgr. Róbert Rybníček. Tešiť sa budú aj 
trenčianski fanúšikovia, lebo trávnik bude dvojfarebný a vi-
zuálne zlepší prostredie štadióna. Futbalisti AS Trenčín sa 
dušovali, ţe aj ich výkony porastú. Generálny manaţér je pres-
vedčený, ţe premiérový zápas na novom trávniku sa odohrá 
17. septembra 2005. Realizáciu rekonštrukcie štadióna v roz-
sahu 20 miliónov Sk zabezpečovala trenčianska firma 
VODEKO a.s. Podľa rozpisu našej najvyššej futbalovej súťaţe 
Trenčín privíta na svojej pôde Mestského futbalového klubu 
Ruţomberok. Pre rekonštrukciu hlavnej hracej plochy na 
Sihoti museli ligoví futbalisti AS Trenčín v novej futbalovej 
sezóne 2005/2006 cestovať na pravidelne tréningy na ihriská 
do okolitých dedín, nakoľko v súčasnosti nemajú k dispozícii 
vlastnú hraciu plochu. Trenčania takto, chtiac-nechtiac aţ do 
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skončenia rekonštrukcie vyuţívali ihriská v Horňanoch, Mní-
chovej Lehote, Trenčianskom Jastrabí a inde, kde sú k dis-
pozícii pomerne dobré terény. Tri prvoligové stretnutia, ktoré 
sa mali hrať podľa vyţrebovania na jeseň doma, boli odohrané 
na ihrisku treťoligistu v Nemšovej. 

Info Trenčín 28.07.2005  
Pomocná evidencia 383/1/05 
 

Exhibičným zá-
pasom hokejo-
vých hviezd dňa 
31. júla 2005 
otvoril oficiálne 
Marián Gáborík 
svoj nový zimný 
tréningový šta-
dión MG Rink na 
Hodţovej ulici 
v Trenčíne pres-
trihnutím symbo-

lickej stuhy s primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom 
Cellerom. Štadión určený nielen na výchovu hokejovej mlá-
deţe z neďalekej základnej školy stál 50 miliónov Sk. In-
vestorom celého pro-
jektu bol odchovanec 
trenčianskeho hokeja a 
mesto Trenčín posky-
tlo na výstavbu poze-
mok. „Výstavbou šta-
dióna som chcel aspoň 
niečo vrátiť trenčian-
skej komunite, ktorá 
do mňa v minulosti in-

zľava – Dárius Rusnák, Ing. Branislav Celler, Marián Gaborík 
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vestovala. Pod mojím menom sa vytvorila aj nadácia, z kto-    
rej budeme finančne podporovať talenty z finančne slabších 
rodín. Štadión bude slúţiť pre verejnosť, organizovať sa na 
ňom budú rôzne tréningové kempy a je moţný aj prenájom na 

rôzne turnaje. Tréno-
vať na ňom budú aj 
krasokorčuliari, ale 
predovšetkým mládeţ-
nícke druţstvá z hoke-
jových tried zo Zá-
kladnej školy na Ho-
dţovej ulici,“ povedal 
Marián Gáborík. Za-
čiatok výstavby malé-
ho tréningového št-

adióna je datovaný 12. júlom 2004 a jeho spusteným do pre-
vádzky dňa 15. mája 2005. Teda za necelý rok sa podarilo 
investorovi podaril taký malý zázrak. Štandardná ľadová plo-
cha na hokej zabezpečovaná bezčpavkovým chladiacim sys-
témom má rozmery 59 x 29 metrov a má k dispozícii pre 
hráčov 5 kabín. O kvalite chladenia sa presvedčili aj návštev-
níci otvorenia. Tento malý zimný štadión je určený predo-
všetkým mladým hokejistom na tréning, ale aj na korču-
ľovanie verejnosti. Otvorenie MG Rinku sa začalo auto-
gramiádou hokejových hviezd, po ktorej nasledoval predzápas 
vyţrebovaných fanúšikov SMS hlasovania a tímu hviezd 
Národnej hokejovej ligy. Fanúšikovia sa však najviac tešili na 
duel medzi tímami zloţenými z hráčov Národnej hokejovej 
ligy a legiend slovenského hokeja. Uţ prvé formácie pred-
viedli takmer to najlepšie, čo momentálne slovenský hokej má 
k dispozícii. Na strane bieleho výberu nastúpili Ţigmund 
Pálffy, Jozef Stümpel, Peter Bondra, ktorých doplnili v 
obrane Róbert Švehla a spoluhráč Gáboríka z Minnesoty 

stuhu prestrihli primátor Ing. Branislav Celler s Mariánom Gaboríkom  
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Čech Filip Kuba. Modrí mali k dispozícii kompletnú for-
máciu Národnej hokejovej ligy v zloţení Zdeno Chára, 
Radoslav Suchý, Marián Hossa, Pavol Demitra, Marián 
Gáborík a neskôr aj ďalšieho hráča Wild Brent Burnsa. Na 
ľade však nechýbali ani ďalší hráči Národnej hokejovej ligy a 
legendy slovenského a trenčianskeho hokeja. „Vnímam to ako 
veľmi pozitívnu vec. Je to prvý príklad toho ako by sa mali 
zachovať nielen športovci, ktorí chcú pomôcť športu. 
V spolupráci s mestom vybudoval štadión, ktorý Trenčín 
veľmi potreboval. Z prístupu primátora a zastupiteľstva som 
veľmi prekvapený. Vo svete to však nie je nič neobvyklé,“ 

povedal kapitán maj-
strov sveta z roku 
1985, ktorého doplnil 
Pavol Demitra : „Je 
to výborné, najmä 
pre mládeţ a pre 
mesto Trenčín. Mladí 
budú môcť byť stále 
na ľade a verím, ţe 
tu vyrastie aspoň 
toľko talentov ako 

doteraz. Sme radi, ţe to dal Majo dokopy a my ho môţeme 
podporiť. Dva štadióny v meste sú v súčasnosti ideálne.“ 
Exhibičný zápas na 3x15 minút začal hneď od úvodu z ostra. 
Uţ po pár sekundách hry unikol Pálffy, ale Hartmann jeho 
strelu pod hornú ţŕdku vykopol betónom. Úvod zápasu patril 
modrému výberu, ktorý viedol uţ 6:3, ale tím hostiteľa zápasu 
dokázal šiestimi gólmi v záverečnej tretine nakloniť misky 
váh na svoju stranu. Modrí si napokon prehru vynahradili 
v samostatných nájazdoch (3:2). Štadión bol skolaudovaný  
15. júna 2005 a odvtedy ľad skúšali medzinárodné hokejové 
školy za účasti detí z Európy a Severnej Ameriky. Hokejová 

v plnom zápale boja o puk 

hlavný vstup do Gaboríkovho zimného štadióna 

v zápale boja 
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hala má vysoký štandard.  K dispozícii sú doplnkové sluţby 
ako napríklad fitnes, ubytovacie a reštauračné zariadenie, z 
ktorého je vidieť priamo na ľadovú plochu. Stavebné práce 
odštartovali vlani v auguste. MG Ring je prvým zimným 
štadiónom na Slovensku, ktorý nevyuţíva vďaka novej 
technológii pri chladení ľadu čpavok. Druţstvo Bielych – 
druţstvo Modrých 10:7 (1:4, 3:2, 6:1) - samostatné nájazdy 
2:3. Góly: 11. a 24. minúte Opatovský, 19. a 41. minúte, 
Ruţička, 18. minúte Jozef Daňo, 33. minúte Chára, 38. minúte 
Gáborík, 39. minúte Marián Hossa, 40. minúte Burns, 45. 
minúte Pardavý, 2. minúte Radivojevič, 9. minúte Bondra,   
12. minúte Marcel Hossa, 14. minúte M. Rehák, 16. minúte 
Pálffy,  19. minúte Matejová, 31. minúte Stümpel.  
Za druţstvo bielych nastúpili : R. Hartmann - Chára, Suchý, 
F. Hossa, Burns, Janík, Kapustová - Marián Hossa, Demitra, 
Gáborík - Pardavý, Daňo, Opatovský - Melicherík, Ruţička, 
Pénzeš. Za druţstvo modrých nastúpili : Hiadlovský - 
Švehla, Kuba, Sekeráš, Heš - Pálffy, Stümpel, Bondra - Nagy, 
Marcel Hossa, Radivojevič - M. Rehák, D. Rusnák, Matejová.  

Trenčianske noviny 01.08.2005 
Pomocná evidencia 390/1/05 
 
Ocenenie v 8. ročníku ankety Zlatý puk dňa 7. augusta 

2005 v Bratislave prevzali najlepší slovenskí hokejisti v sezó-
ne 2004/2005. Medzi ocenenými hráčmi boli : 
Najlepší hokejista : Ľubomír Višňovský (Slovan Bratislava) 
Najlepší brankár - Cena Vladimíra Dzurillu : Ján Lašák (HC 
Pardubice) 
Najlepší obranca : Ľubomír Višňovský 
Najlepší útočník : Marián Hossa 
Najlepší tréner : Miloš Říha (Slovan Bratislava) 
All Star extraligy : Karol Kriţan (HKm Zvolen) - Ľubomír 
Višňovský, René Vydarený (Slovan Bratislava) - Pavol 

v zápale boja si hráči nič nedarovali 
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Demitra (Dukla Trenčín), Michal Handzuš (HKm Zvolen), 
Miroslav Šatan (Slovan Bratislava) 
Najuţitočnejší hráč extraligy (podľa členov hráčskej 
asociácie) : Pavol Demitra 
Najsympatickejší hráč extraligy (podľa fanúšikov)  : Michal 
Handzuš 
Objav roka : Peter Ölvecký (Dukla Trenčín) 
Noví členovia v Sieni slávy slovenského hokeja : 
Jaroslav Walter - bývalý hráč a tréner Dukly Trenčín 
Igor Liba  - bývalý vynikajúci útočník 

Vlastné poznámky 
 
Napriek dovolenkovému obdobiu pokračovali trenčianski 

beţci v čulej aktivite v získavaní bodov do Slovenskej 
beţeckej ligy a Slovenského pohára do vrchu. Obe súťaţe 
totiţto pokračujú v nezmenenej intenzite aj počas letných me-
siacov. Na 28. ročníku Špačinského trojuholníka, ktorého dĺţ-
ka merala 10.800 m získal Ján Kucharík v kategórii nad 40 
rokov tretie miesto a keďţe prví dvaja pretekári boli z Českej 
republiky, tak získal titul majstra Slovenskej republiky v behu 
na ceste pre rok 2005. Rovnakú priečku si tento trenčiansky 
pretekár vybojoval aj na 34. ročníku Ţaškovského mini-
maratónu, kde beţal sčasti v náročnom lesnom teréne. V 
letnom období sa dostal do výbornej formy špecialista na behy 
do vrchu M. Kováč, keď sa prebojoval na čelo priebeţného 
hodnotenia v Slovenskom pohári. Postupne zvíťazil v behu na 
Brnčalovú chatu, do vrchu na Jasnú - Chopok vo Vrátnej 
doline a pod. Na 10. ročníku Memoriálu J. Stilla skončil na 2. 
mieste. V behu na Solisko v kat. nad 40 rokov skončil na 
treťom mieste E. Páleník, ktorý patrí taktieţ medzi špecia-
listov v behu do vrchu. Výbornú formu a svoje vytrvalostné 
schopnosti potvrdil J. Kucharík aj na 23. ročníku Dolno-
orešanského polmaratónu, kde na asfaltovej trati zvíťazil vo 
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svojej kategórii a celkovo skončil štvrtý. V Púchove na               
13. ročníku Memoriálu Ľ. Podobena J. Kucharík vo svojej 
kategórii obsadil 1. miesto a 4. miesto získal E. Páleník. Nad 
50 rokov zvíťazil M. Kováč a zopakoval prvenstvo z vlaňaj-
ška, štvrtý skončil J. Hudec. V kategórii nad 60 rokov bol D. 
Kašička druhý. Na behu Bratstva na Veľkú Javorinu v hlavnej 
kategórii muţov skončil na 11. mieste D. Masarik. V kategórii 
nad 40 rokov bol druhý J. Kucharík, siedmy S. Ďuriga. V 
kategórii nad 50 rokov 4. miesto obsadil J. Hudec. J. Hudák sa 
zúčastnil dvoch pretekov na východnom Slovensku - na Ka-
večianskom maratóne skončil v hlavnej kategórii muţov na            
3. mieste a v Klokočove obsadil štvrté miesto. 

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 416/2/05 
 

Športová hala v Trenčíne na Sihoti bola od 11. - do 13. 
augusta 2005 dejiskom turnaja hádzanárskych olympijských 
nádejí – „Kadet Slovakia Cup 2005“. Na turnaji štartovali 
chlapci a dievčatá reprezentačných výberov Maďarska, Chor-
vátska, Českej republiky a Slovenska. V súťaţi chlapcov prvé 
miesto získala reprezentácia Českej republiky pred Sloven-
skou republikou, Poľskom, Chorvátskom. V súťaţi dievčat 
Česká republika pred Slovenskou republikou, Poľskom a 
Chorvátskom. Za najlepšieho hráča v kategórii chlapcov bol 
vyhlásený Z. Poláček z Českej republiky, za najlepšieho 
brankára T. Merana z Českej republiky a najlepšieho strelca 
P. Hrušák zo Slovenskej republiky. Za najlepšiu hráčku bola 
vyhlásená A. Deári z Maďarska, najlepšiu brankárku A. 
Viktori z Maďarska a najlepšiu strelkyňu K. Michnová zo 
Slovenskej republiky. 

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 416/3/05 
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Zimný štadión v Trenčíne bol od 11. do 13. augusta 2005 
dejiskom uţ tradičného hokejového turnaja - 12. ročníka Rona 
Cup. Na podujatí sa predstavili tri slovenské a tri české ligové 
muţstva - HKm Zvolen, HC Košice, Dukla Trenčín, HC 
Hamé Zlín, HC Oceláři Třinec a HC Vsetín. Vlaňajšie 
prvenstvo obhajovali hráči Třinca. Víťazom sa stalo druţstvo 
HC Hamé Zlín, za čo zinkasoval 100 000,- Sk, druhé Košice 
60 000,-Sk a tretia trenčianska Dukla 40 000,- Sk. 
Konečná tabuľka : 

1. HC Hamé Zlín  
2. HC Košice 
3. Dukla Trenčín  
4. HKM Zvolen  
5. HC Vsetín  
6. HC Oceláři Třinec  

Za najlepšieho brankára bol vyhodnotený I. Murín HC Hamé 
Zlín a za najlepšieho útočníka P. Ölvecký Dukla Trenčín. 

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 413/1/05 
 
Osem divákov utrpelo zranenia na motoristickom podujatí 

Autotuning Matador dňa 28. augusta 2005 zraz na letisku v 
Trenčíne. Vrazila do nich Škoda Felicia, ktorú šoférovala 20-
ročná ţena. Polícia sa o nehode dozvedela aţ od novinárov. 
Na krajské ani na okresné operačné pracovisko trenčianskej 
polície nehodu nikto nenahlásil. Diváci skončili pod kolesami 
auta šoferované ţenou, ktorá súťaţila o titul Miss Tuning. 
Podľa očitého svedka k nehode došlo, keď sa ţena na 
vytuningovanom aute snaţila odjazdiť slalom. Po nehode 
previezli jednu osobu so zraneniami hlavy a hrudníka na 
anesteticko-resuscitačné oddelenie Nemocnice v Trenčíne. 
Ošetrujúci lekár chirurgického oddelenia trenčianskej nemoc-
nice MUDr. Stanislav Rigo povedal, ţe na chirurgiu priviezli 
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ďalších sedem ľudí, päť osôb ošetrili ambulantne, dvaja mladí 
ľudia zostali v nemocnici. Zlomené pravé predkolenie museli 
operovať 17-ročnému mládencovi a následky si vyţiadajú 
moţno aţ polročnú liečbu. Na chirurgickom oddelení leţí aj 
15-ročné dievča s otrasom mozgu a mnoţstvom odrenín, kto-
rej rekonvalescencia si vyţiada 14 dní. Dychová skúška vylú-
čila u ţeny alkohol. Auto policajti zaistili a poslali ho na ex-
pertízu. 

Sme 30.08.2005  
 
Pravidelne v mesiaci august sa v budove Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave koná medzinárodná súťaţ 
dvojčlenných druţstiev profesionálnych hasičov pod názvom 
Schody. Myšlienka zorganizovať takéto podujatie sa zrodila v 
roku 1998. Pripravila ho vtedy skupinka nadšencov pod 
záštitou Mestského poţiarneho zboru Bratislavy na pamiatku 
ich kolegu a kamaráta Vladimíra Ruţičku, ktorý zahynul pri 
výkone svojich povinností. Podujatie má okrem športového aj 
charitatívny rozmer. Všetko štartovné ide na podporu rodiny 
zosnulého hasiča. Odvtedy sa raz ročne schádzajú hasiči, aby 
si uctili jeho pamiatku a pokorili nielen 24 podlaţí, ale i seba 
samých. Pri behu na samý vrch budovy musia siahnuť často na 
samé dno fyzických, ale i psychických síl. Symbolika spolu-
patričnosti ako i nutnosti vidieť sa a vedieť o sebe pri zása-
hoch v zadymených neznámych priestoroch sa objavila aj v 
propozíciách súťaţe. Dvojčlenné hliadky beţia v zásahovom 
odeve, obuvi, rukaviciach, prilbe a v izolačnom dýchacom 
prístroji. Čas dvojice určuje príchod druhého, pričom obaja 
pretekári v druţstve sa nesmú vzdialiť od seba na viac ako 
jednu časť schodiskového ramena. Na štart sa postavilo 
v tomto roku viac ako 60 dvojíc hasičov, zo Slovenska, ale i 
Čiech, Maďarska, Poľska, Rakúska. Dokonca súťaţili aj ţeny. 
Úspešným účastníkom sa stal trenčiansky hasič Juraj Oravec. 
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Súťaţe sa zúčastnil uţ viackrát. Darí sa mu najmä v tandeme s 
jeho kamarátom, hasičom banskobystrického Hasičského a zá-
chranného zboru Rastislavom Pecníkom. Majú za sebou vyni-
kajúce úspechy, keď v roku 2003 boli tretí, o rok uţ prví a 
tento rok vybehli na budovu v traťovom rekorde 2,35 min. Na 
súťaţ dotiahol aj ďalších trenčianskych hasičov. Nahovoriť sa 
nechali Rado Koprivňanský, Martin Jurkovič, Martin Puna a 
Pavol Rapan. Aby mali predstavu o čom to je, vyskúšali sme 
si to na poţiarnom schodisku v budove Slovakotexu. Podujatie 
berie dvojica Pecník - Oravec aj ako prípravu na najťaţšiu 
hasičskú súťaţ v Európe Iron Fireman, v preklade ţelezný 
hasič, ktorá sa bude konať 17. septembra 2005 v Prahe. 

Trenčianske noviny 05.09.2005  
Pomocná evidencia 439/1/05 
 
Kongres UEFA schválil v apríli 2005 v estónskom Talline 

moţnosť hrať od sezóny 2005 – 2006 majstrovské, medzi-
národné a pohárové stretnutia vo futbale na umelej tráve. Tak 
vznikla myšlienka zrealizovať projekt s umelou trávou v 
Trenčíne priamo na mestskom štadióne. Prvé ihrisko s umelou 
trávou na Slovensku s certifikátom FIFA bolo slávnostne 
otvorené pred stretnutím 2. kola Slovenského pohára AS 
Trenčín – Dukla Banská Bystrica dňa 30. septembra 2005. Je 
to pilotný projekt nielen na Slovensku, ale aj v strednej 
Európe. Predstavitelia klubu AS Trenčín sú si vedomí určitého 
rizika. No na druhej strane odbremení ich to od problémov, 
ktoré ich sprevádzali počas celej sezóny, ale hlavne v zimnom 
období, pri údrţbe hracej plochy. Veľké plus vidia v tom aj 
preto, ţe trénovať a hrať tu budú najmä mládeţnícke druţstvá. 
Pre klub to prinesie zlepšenie tréningových podmienok, sta-
bilitu kvality hracej plochy a ušetrenie finančných pros-
triedkov na pravidelnú údrţby trávy, nevyhnutnú minimálne 
štyrikrát do roka, ktorá odčerpávala z klubovej pokladne 
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800 000 Sk ročne. Podľa stanovených podmienok FIFA 
a UEFA umelý trávnik spĺňa parametre rebríčka FIFA s dvomi 
hviezdičkami, čo je to najvyššie hodnotenie, aké môţe z hľa-
diska kvality byť. Celková investícia je 26,8 mil. Sk. Začiatok 
zemných prác a príprava drenáţneho, polievacieho a pruţ-
ného podkladu trval od 18. júla 2005 celkom štrnásť dní. 
Nasledujúci týţdeň patril pokladaniu umelého trávnika a záver 
prác tvorilo spevnenie trávnika kremičitým pieskom a gumo-
vým granulátom. Tešiť sa môţu aj trenčianski fanúšikovia, 
lebo trávnik je dvojfarebný a vizuálne zlepšuje prostredie 
štadióna. Generálny manaţér AS Trenčín Róbert Rybníček 
vyjadril  presvedčenie, ţe hráči sa uţ nebudú môcť vyhovárať 
na odskok lopty, či hrboľatý terén a v kopačkách s lisovanými 

štupľami sa 
zvýši aj ich bez-
pečnosť. Tráv-
nik má predpí-
saný  útlm, 
pruţnosť, toči-
vosť a vkĺzačky 
sú na ňom bez-
pečné, koţu 
nespália. Na 

slávnostnom 
otvorení novej 

hracej plochy nechýbali ani predstavitelia Mesta Trenčín na 
čele s primátorom Ing. Branislavom Cellerom. Samospráva 
je ako majiteľ štadióna investorom celej akcie. Spolu s viac 
neţ 4.500 divákmi boli svedkami hladkého víťazstva Tren-
čanov. Banskú Bystricu po víťazstve 3:0 „vyliali“ z pohára 
a postúpili do štvrťfinále. Góly domácich za futbalistov dali 
Velický, Štryvár a Prekop. Tri góly „pasovali“ k dvom hviez-
dičkám FIFA. Najmä banskobystrickí hráči sa po zápase príliš 

stuhu prestrihli zľava – Mgr. Róbert Rybníček, Branislav Celler, František Laurinc 
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nadšene netvárili. Ak chceli vinu za slabší výkon „zhodiť“ na 
umelú trávu, tak ich tréner Václav Daněk túto moţnosť rezo-
lútne odmietol. Domáci tréner Ladislav Hudec sa na tému 
umelý povrch vyjadril nasledovne: „Kvôli slávnostnému otvo-
reniu sa ihrisko nemohlo viac poliať. Vţdy, keď bude teplota 
vzduchu viac ako 30 stupňov, trávnik sa celý poleje, granulát 
bude niţšie a povrch bude tvrdší. Keď klesne teplota vzduchu, 
povrch sa bude viac podobať na trávu.“ 

Trenčianske noviny 05.09.2005  
Info Trenčín 08.09.2005  
Pomocná evidencia 444/1/05, 447/2/05 
 
Na 7. svetových hrách v Duisburgu 

sa v ţivotnej forme predstavil sloven-
ský reprezentant  v kulturistike Tren-
čan Juraj Vrábel, ktorý zaslúţene zví-
ťazil vo váhe do 80 kg. Je to naj-
cennejšia medaila v mojej kariére a vý-
razne zatieňuje striebro z rovnakého 
podujatia v roku 2001, či bronz spred 
dvoch rokov, tak hodnotí víťaz svoj 
výkon. V príprave som venoval veľa 
času, energie  i motivácie  navyše, jed-
ným slovom všetko. Dva dni pred sú-
ťaţou som musel zhodiť ešte štyri kilá, 
ale zvládol som to. Svetové hry pre neho znamenali štyri 
mesiace poctivej driny, ale posledné dva týţdne pred súťaţou 
boli kritické. „Na takú akciu sa kulturista pripravuje 24 hodín 
denne. Drţíte diéty, ste hladní a nervózni v noci nemôţete 
spať, budíte sa. Uţ som však na neustále zhadzovanie vytré-
novaný za posledných päť rokov som si zvykol. Som šťastný, 
ţe to napokon vyšlo,“ povedal. O suverénnosti Vrábelovho 
triumfu svedčí i osembodový odstup od druhého v poradí 

Juraj Vrábel 



 789 

Nemca Andreasa Beckera, bronzový Luiz Sarmneto z Brazílie 
za ním zaostal aţ o jedenásť bodov.  

Trenčianske noviny 05.09.2005  
Info Trenčín 08.09.2005  
 
  Záujem o florbal v Trenčíne je na vzostupe. Tento fakt bol 

impulzom pre zaloţenie prvého florbalového klubu v našom 
meste a zaregistrovanie najlepších hráčov do klubu. Klub bol 
zaregistrovaný ako občianske zdruţenie 17.6.2005 na Mini-
sterstve vnútra Slovenskej republiky pod názvom Športový 

klub 1.FBC Tren-
čín. Funkcionári 
nelenili a prostred-
níctvom generál-
neho manaţéra 
Viktora Pagáči-
ka, vedúceho muţ-
stva seniorov 
Františka Jurí-
ka, kapitána muţ-
stva dospelých 
Martina Šedivého 

a za pomoci ostatných florbalistov vykonali výber adeptov pre 
seniorské druţstvo. Hráči, ktorí patrili v mestskej lige k naj-
lepším vo svojich tímoch a spĺňali aj kritéria vedenia klubu, sa 
s veľkou chuťou pustili do prípravy na blíţiacu sa sezónu, 
1.FBC Trenčín bude hrať najvyššiu seniorskú florbalovú súťaţ 
na Slovensku. A chce bodovať ! Najvyššia slovenská súťaţ 
seniorov má v šiestom ročníku Extraligy florbalu 13 účast-
níkov. Florbal je kolektívny šport. Hrá sa v halách na tvrdom 
povrchu so špeciálnou hokejkou a loptičkou na dve bránky. 
Florbal je podobný hokeju, či hokejbalu, no má svoje špe-
cifické pravidlá. V extralige budú Trenčín reprezentovať :  
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brankári : Tomáš Kobza, Viktor Pagáčik, Michal Král;  
hráči : Andrej Podpera, Boris Šorec, František Jurík, Juraj 
Matejka, Marek Pleva, Mário Matušinec, Martin Strieţenec, 
Martin Šedivý, Miroslav Sága, Peter Tvrdoň, Radoslav Bielik, 
Richard Mičko, Roman Pavlus, Stanislav Valach, Tomáš 
Filadelfi, Vladimír Skrútek, Jaroslav Kuţílek a Branislav 
Kovalčík.  
realizačný tím : hlavný tréner : Miroslav Sága; 

asistent trénera : Richard Mičko, Martin Šedivý; 
vedúci muţstva : František Jurík; 
manaţér : Viktor Pagáčik. 

Info Trenčín 22.09.2005  
Pomocná evidencia 479/1/05 
 
Dňa 25. septembra 2005 sa v miestnej časti Trenčín – 

Opatová konal premiérový ročník Opatovského behu. Uči-
teľky z miestnej základnej školy a skúsení usporiadatelia 

i nadšenci pod 
vedením agen-
túry TONAS 
vyuţili krásnu 
slnečnú nede-
ľu, aby zmenili 
Opatovú na 
jedno veľké 

športovisko. 
V pätnástich 
kategóriach 

súťaţilo dovedna 97 detí a 26 dospelých. Víťazmi boli všetci 
účastníci. Najstarším súťaţiacim bol  sedemdesiattri ročný pán 
Ţilinský. Deti sa tešili z medailí a cien, dospelí si odniesli ako 
výhru okrem pohárov, vrecia cibule a zemiakov. Tí najmenší 
sa dosýta vyskákali na nafukovacích hradoch, ostatní sa zabá-
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vali na detskej diskotéke, kde na videoprojekcii sa premietali 
fotografie Opatovského behu. Poďakovanie patrí touto cestou 
všetkým, ktorí Opatovský beh podporili zároveň so ţelaním, 
aby s potešením vstúpili do organizácie behu ročníka nového. 

Info Trenčín 03.10.2005  
Pomocná evidencia  
 
Nový viacúčelový športový areál na Základnej škole 

Trenčín,  Ho-
dţova ulica 
bol od  1. ok-
tóbra 2005 
otvorený aj 

v popolud-
ňajších hodi-
nách na špor-
tové vyţitie 
sa obyvate-
ľov sídliska 
Sihoť i ostat-

ných mestských častí. Na jeho vybudovanie vyčlenilo Mesto 
Trenčín zo svojho 
rozpočtu na rok 
2005, schváleného 
v mestskom zastu-
piteľstve 15,5 mil. 
Sk. Svoje miesto si 
na novom škol-
skom areáli našli 
malí predškoláci, 
školáci, maturanti 
i tí skôr narodení. 
Areál bol otvorený 

letecký pohľad na nový športový areál 

prestrihnutie stuhy zprava primátorom Ing. B. Cellerom a riaditeľom 
školy Mgr. M. Lopatkom 
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v piatok 30. septembra 2005 o 15.30 hod. prestrihnutím stuhy 
primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 
a riaditeľom Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica Mgr. 
Mariánom Lopatkom. Hneď pri vstupe do areálu školy bolo 
vybudované nové detské ihrisko s preliezkami a šmykľav-
kami. Nové viacúčelové ihrisko bolo vybudované v átriu me-
dzi školskými objektmi, kde bola predtým nevyuţívaná asfal-
tová plocha. Jadro školského areálu tvorí tartanový atletický 
ovál, ktorý zostal na mieste predchádzajúceho, antukového 
oválu. V jeho strede bolo umiestnené futbalové ihrisko s ume-
lým trávnikom, basketbalové a volejbalové ihriská s povrchom 
z pruţného tartanu. Športový deň vyvrcholil futbalovým zápa-
som medzi trenčianskymi pedagógmi a osobnosťami mesta, 
medzi ktorými nechýbali ani bývali prvoligoví futbalisti.  

Info Trenčín 22.09.2005  
Pomocná evidencia 479/1/05, 489/1/05, 491/1/05 
 
V sobotu 1. októbra 2005 sa uskutočnil 2. ročník 

Inoveckého výbehu – pretekoch v behu do vrchu. Akcia 
prilákala tento rok na štart dvakrát toľko pretekárov ako vlani. 
Na trať dlhú 1400 metrov s prevýšením 257 metrov sa pos-
tavilo 23 muţov a dve ţeny. Medzi nimi aj dvaja reprezentanti 
Slovenska v skiaplinizme Trenčan Branislav Kacina a člen 
Horskej záchrannej sluţby v Jasnej Peter Matouš. Štartovalo 
sa v minútových intervaloch od chaty pod Inovcom. Trať 
stúpala po zjazdovke aţ na vrchol Inovca do výšky 1042 
metrov. Prvé dve miesta si podelili obaja natrénovaní borci. 
Prvenstvo obhájil časom 9:34 Braňo Kacina. Druhý Matoš 
vyšiel trať za 10:28 min. Veľmi dobre im sekundoval 
Miroslav Kováč – trenčianska beţecká legenda, ktorý zaostal 
iba o 6 sekúnd. Najlepší „ţenský“ čas urobila Daniela 
Karolyiová. Má hodnotu 15:48 min. Všetci účastníci dostali 
pamätné listy a prvý traja samozrejme hodnotné ceny – 
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tenisky a ďalšie športové potreby. „Keby som ich uţ mal na 
nohách, asi by sa mi toľko na trati nešmýkalo a nebol by som 
išiel o štyri sekundy viac ako vlani“ ţartom dodal dvojnásobný 
víťaz Inoveckého výbehu Braňo Kacina. 

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 496/1/05 
 
Slávnostným otvorením dňa 3. októbra 2005 v Tren-

čianskych Tepliciach sa začali 31. majstrovstvá Európy vo 
vzpieraní v ka-
tegórii juniorov 
a 8. majstrov-
stvá Európy vo 
vzpieraní v ka-
tegórii junioriek 
za účasti prezi-
denta a generál-
neho sekretára 
Európskej fede-
rácie vo vzpie-
raní Waldema-
ra Baszowske-

ho z Poľska, resp. Marino Ercolani Casadei z Talianska 
a ďalších hostí, okrem iného poslanca dlhodobého uvoľneného 
pre výkon funkcie Mesta Trenčín Branislava Zubričaňáka. 
Predstavitelia Európskej federácie vo vzpieraní boli nadšení 
príjemným prijatím a súčasne ocenili prístup mesta Trenčín, 
ktoré poskytlo zdarma priestory športovej haly na Sihoti. 
Športovci počas svojho voľného času venovali prehliadke 
mesta Trenčín a Trenčianskeho hradu. V kvalifikácii druţstiev 
boli dosiahnuté tieto výsledky : 
A/ juniorky 1/ Rusko 555 bodov 

2/ Bulharsko 466 bodov 
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3/Poľsko 456 bodov 
11/ Slovenská republika 152 bodov 

B/ juniori  1/ Rusko 594 bodov 
2/ Bielorusko 579 bodov 
3/ Bulharsko 476 bodov 

10/ Slovenská republika 334 bodov 
Info Trenčín 20.10.2005 
Pomocná evidencia 511/1/05, 530/1/05,  
 
Vo večerných hodinách dňa 6. októbra 2005 zavítali do 

Trenčína na Mierové námestie beţci európskej časti nesúťaţ-
ného štafetového 
behu pod názvom 
„World Harmo-
ny Run“. Niekoľ-
ko desiatok obča-
nov mesta Trenčín 
ich potleskom pri-
vítalo. Ešte pred 
samotným prícho-
dom beţcov sa us-
kutočnilo v amfi-
teátri kultúrne 

podujatie, v ktorom okrem vystúpenia „Tap Dans  Quartet“ 
priviedla na pódium amfiteátra moderátorka Mária Kühlofe-
lová aj bývalých trenčianskych športovcov - hádzanárku Má-
riu Opačitú, beţca Miroslava Kováča, futbalistu Jozefa 
Koroncziho a horolezca Ing. Jozefa Opatovského, ktorí 
priblíţili svoje aktivity po skončení aktívnej športovej čin-
nosti. Po príchode štafety pozdravil prítomných Trenčanov jej 
člen Rastislav Uličný. Vo svojom krátkom príhovore zozná-
mil s priebehom „World Harmony Run“, ktorého európska 
časť vyštartovala 2. marca 2005 v portugalskom Lisabone. Za 

zľava – Jozef Koronczi, Jozef Opatovský, Miroslav Kováč, Mária Opačitá, Mária Kűhlofelová 
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toto obdobie beţci niesli horiacu pochodeň harmónie cez 45 
krajín a ubehli cca 24.000 km. Denná dávka presunu štafety 
bola pribliţne 100 aţ 150 km. Zastaveniami štafety boli na 
Slovensku Makov, Ţilina, Trenčín, Nitra a Bratislava. Po 
ôsmich mesiacoch dňa 28. októbra 2005, štafeta skončí v 
Budapešti závereč-
nou ceremóniou. Cie-
ľom „World Harmo-
ny Run“ je posilňo-
vanie medzinárodné-
ho priateľstva a poro-
zumenia. Symbol 
harmónie je horiaca 
pochodeň, ktorú si 
odovzdávajú z ruky 
do ruky ľudia, s kto-
rými sa beţci stretávajú. A takto to bolo aj Mierovom námestí 
v Trenčíne, keď mladí aj starí občania mesta s radosťou drţali 
horiacu pochodeň. 

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Info Trenčín 20.10.2005  
Pomocná evidencia 493/3/05, 530/1/05, 513/1/05  
 
V uplynulých dňoch sa karatisti Ekonómu Trenčín 

zúčastnili na dvoch významných podujatiach, kde dosiahli 
pekné umiestnenia. Na medzinárodnom kvalitne obsadenom 
turnaji druţstiev v meste Šahy si karatistky Ekonómu Trenčín 
v zloţení - Petra Kubinská, Linda Filipovičová a Dagmara 
Kubinská vybojovali striebornú medailu. Na turnaji Inter-
national Karate Championis 2005 v Budapešti si vybojovali 
karatisti Ekonómu dve cenné umiestnenia. Prvenstvo v kate-
górii kumite kadetky do 57 kg si vybojovala Dagmar Ku-
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binská a druhé miesto v kat. kumite seniorov do 80 kg získal 
Milan Vašek.  

Trenčianske noviny 03.10.2005 
Pomocná evidencia 
 
V rámci Dní športu sa konal 11. októbra 2005 na Ostrove 

Beh Terryho Foxa. Tohtoročnej akcie, ktorú pripravili Telo-
výchovná jednota Mladosť Trenčín v spolupráci s Mestom 
Trenčín a Krajským športovým centrom Trenčín sa zúčastnilo 
viac ako 600 detí. Súťaţilo sa v štyroch kategóriách: škôlkari, 
mladší ţiaci, starší ţiaci a dorast. V jednotlivých kategóriách 
podľa škôl sa na prvých miestach umiestnili : 
Základná škola Dolná Súča: Romana Oriešková, Patricia 
Michalcová, Peter Trúnek, Martin Šimandl;  
Základná škola sv. Svorada a Benedikta Trenčín : Barbora 
Vargová, Matúš Tekula, Matej Begáň; 
Základná škola Trenčín, Bezručova ulica : Juraj Kretík, 

Michal Birás, Táňa 
Pavličková, Daniela 
Ţuffová 
Obchodná akadé-
mia Hodţu Tren-
čín : Jano Vrba, 
Petra Váňová, Oli-
ver Ďuriš, Katka 
Olišová, Jakub Gaš-
parovič, Filip Strán-
sky, Peter Porolec-

ký, Martina Pašková, Martina Kučková, Lucia Koniarová, 
Natália Holá; 
Materská škola Trenčín, Ulica Márie Turkovej:  Janko 
Golier, Karmen Opatovská; 

tesne pred štartom mladších ţiakov 
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Materská škola Trenčín, Švermova ulica : Lukáš Dlesk, 
Laura Baranovičová, Zuzana Kriţanová, Ľubo Luštík, Jaro 
Hošták, Peter Kopunec, Anton Trenčan, Boris Čerepan, 
Andrej Mikolaško, Oľga Ivanová, Pavlína Kardošová, Mirka 
Kráľová, Peter Škrípek  

Info Trenčín 20.10.2005  
Pomocná evidencia 530/1/05, 504/1/05 
 
Na 16. ročníku Čachtického polmaratónu (trať 21 098 m), 

ktorý bol zároveň aj majstrovstvami Slovenska v polmaratóne 
veteránov sa zúčastnil Ján Kucharík, ktorý vyhral svoju 
kategóriu a stal sa majstrom Slovenska v polmaratóne pre rok 
2005 v kategórii nad 40 rokov. Celkove sa umiestnil na  štvr-
tom mieste. Je to uţ jeho druhý vynikajúci úspech v tomto 
roku. Prvý titul majstra Slovenska v behu na ceste získal za-
čiatkom júla v Špačinciach, kde zvíťazil na 28. ročníku Špa-
činského trojuholníku na trati 10,8 km. 

Trenčianske noviny 19.10.2005  
Pomocná evidencia 475/3/05 
 
V Banskej Bystrici sa uskutočnil 20. ročník medziná-

rodného turnaja v karate o Pohár Slovenského národného 
povstania a Európsky pohár univerzít, na ktorom štartovali aj 
pretekári Ekonómu Trenčín a vybojovali si tieto cenné 
umiestnenia : V kumite kadetky do 55 kg zvíťazila Dagmara 
Kubinská a v kumite ţien bez rozdielu váh L. Filipovičová. 
Druhé priečky v kumite ţien do 57 kg získala D. Kubinská, v 
kadetoch do 65 kg P. Nosáľ, v kumite ţien bez rozdielu váh a 
nad 57 kg M. Ilčíková, kadetky nad 55 kg P. Kubinská a 
kumite muţov bez rozdielu váh M. Vašek. Tretie miesta 
získali v kumite kadetov do 68 kg P. Vavrík, kumite ţien nad 
57 kg P. Kubinská, kumite kadetky do 55 kg N. Bľachová, 
kumite druţstiev muţov a ţien - Ekonóm Trenčín. 
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Vlastné poznámky 
 
Na tohoročnom 13. ročníku najkrajšieho a najťaţšieho ma-

ratónu vo švajčiarskom meste Interlaken sa zúčastnilo 3.869 
beţcov, medzi nimi aj Trenčan Milan Gašparovič, repre-
zentujúci horolezecký oddiel James Trenčín. Z pomedzi 3.642 
klasifikovaných beţcov dobehol vo svojej kategórii muţov 40 
– 45 ročných na 175. mieste za 4 hodiny 35 minút a 18,6 se-
kundy. Náročná maratónska trať viedla z malebného mestečka 
Interlaken (566 m n.m.) cez známe lyţiarske stredisko Wen-
gen do najvyššie poloţeného bodu sedla Eigergletsher (2320 
metrov nad morom) a odtiaľ do cieľa Kleine Scheiddegg 
(1.754 m n.m.). Krásny pohľad na zasneţené končiare Eigeru, 
Monchu a Jungfrau bola odmena za vynaloţené úsilie. 

Trenčiansky blesk č.7/2005  
Pomocná evidencia 535/1/05 
 
Najťaţšie hasičské preteky Iron fireman sa konali uţ po 

štvrtýkrát v Prahe. A po štvrtýkrát ich vyhral Slovák Rastislav 
Pecník z Banskej Bystrice. Je parťákom trenčianskeho hasiča 
Juraja Oravca a spolu tvoria dvojicu v podobných pretekoch v 
Bratislave pod názvom Schody. Kým v Bratislave súťaţia 
dvojice, praţská súťaţ preveruje výkonnosť jednotlivcov. 
Trenčiansky hasičský a záchranný zbor reprezentovali aţ 
dvaja zástupcovia. Okrem Oravca štartoval aj Ján Kubica a 
skončil na 19. mieste. Víťaz tohtoročných „schodov“ Juraj 
Oravec skončil v Prahe šiesty. Tento ročník priniesol zmeny v 
pravidlách. „Disciplíny sa sprísnili a pritvrdili,“ povedal Juraj 
Oravec. Profesionálnym hasičom organizátori preteky sťaţili, 
aby ich výberom disciplín a náročnosťou priblíţili reálnemu 
zásahu a viac zatraktívnili pre divákov. „Obliekli nás do 
kompletného zásahového odevu, ktorý váţi 15 kilogramov. A 
pribudlo aj schodov.“ Predtým ako 34 pretekárov vybehlo 26 
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poschodí s 520 schodmi budovy City Empiria (bývalá budova 
Motokovu na Pankráci), museli zvládnuť niektoré silové 
disciplíny - ťahať hadice, búchať kladivom, prenášať 25-
litrové bandasky okolo kuţela, preskočiť bariéru, priniesť 80-
kilogramovú figurínu. „Vlani sme mali medzi disciplínami 
prestávky, teraz ich zrušili,“ priblíţil náročnosť pretekov Juraj 
Oravec. Súťaţ sa konala za veľmi zlého daţdivého počasia, no 
i tak prišlo niekoľko stoviek divákov. Lákali ich aj viaceré 
ukáţky činnosti hasičov pri zákrokoch. Atrakciou bolo 
premostenie dvoch budov City Empiria a City Tower, 
vzdialených od seba takmer 200 metrov, lanom a jeho 
upevnenie vo výške 100 metrov. „Pri takýchto akciách ide 
najmä o to ukázať verejnosti, čo všetko hasiči dokáţu a musia 
zvládnuť,“ vyjadril sa Juraj Oravec. 

Vlastné poznámky 
 

Na jubilejnom 25. ročníku Behu okolo Dulova, trať 5 000 
metrov boli úspešní aj reprezentanti Trenčína, keď  v : 
- kategórii  muţov nad 60 rokov Dušan Kašička časom 

20:25min skončil na treťom mieste; 
- kategórii muţov na 50 rokov Ján Kuchárik časom 15:44 

min zvíťazil; 
- kategórii ţien do 35 rokov Veronika Kováčová časom 9:29 

skončila na treťom mieste; 
- kategórii dorastencov na trati dlhej 2500 metrov zvíťazil 

Radoslav Baňár časom 07:39 min.  
- kategórií starších ţiačok na trati dlhej 800 metrov zvíťazila 

Denisa Rajníková časom 2:54 min. 
Trenčianske noviny 17.10.2005  
Pomocná evidencia 536/1/05 

 

Slovenský tenisový zväz zorganizoval v Partizánskom celo-
slovenský turnaj dievčat do 9 rokov. Okrem iných na podujatí 
štartovali aj dve 9-ročné tenisové adeptky Kristína Kramárová 
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z Trenčína a Michelle Tunegová z Bobota. Obe začínali s 
tenisom na dvorcoch KRT na Ostrove v Trenčíne - pod vede-
ním trénerky L. Hanckovej. Na podujatí sa zúčastnili hráčky z 
rôzných kútov Slovenska - Stropkova, Martina, Ţiliny, Bytče, 
Komárna, Trenčína a iných miest. Dievčatá boli rozdelené do 
skupín a do ďalších bojov postúpili prvé dve hráčky. V semi-
finále dosiahli výsledky: Kramárová - Fajnorová (Komárno) 
6:2, Tunegová - Tomová (Martin) 7:5. Vo finále sa stretli 
Tunegová s Kramárovou a ich vzájomný duel sa skočil ví-
ťazstvom Michell Tunegovej 6:2. Úspešné tenistky obdrţali 
medaile, vecné ceny a víťazka pohár.  

Vlastné poznámky 
 
Slovenský futbalový zväz si predsavzal na základe projektu 

postaviť na Slovensku aţ sto nenáročných mini ihrísk s ume-
lým trávnikom. Projekt predpokladal vybudovanie 100 futba-
lových mini ihrísk do konca roku 2006. Ku dňu 24. august 
2005 ich bolo dokončených tridsaťštyri ihrísk. Jeden z nich v 
piatok dňa 16. septembra 2005 odovzdali do uţívania v areáli 
Stredného odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne. Bol to 
nepochybne veľký sviatok nielen tejto školy, ktorá je široko-
ďaleko známa svojimi čulými spoločensko-športovými aktivi-
tami po celom Slovensku a taktieţ aj v zahraničí. Ide o umelú 
trávu druhej generácie (monofilamentne vlákna, vyplnené kre-
mičitým pieskom) rozmer ihriska je 33x18 m a osvetlené je 
štyrmi stoţiarmi. Po celom obvode mini ihriska sú plastové 
mantinely v hliníkových profiloch do výšky jedného metra. 
Hliníkové brány so sieťami majú rozmer 4x2 m a siete za 
bránkami sú do výšky troch metrov. Realizácia stavby tohto 
mini ihriska predstavovala finančné náklady v sume okolo je-
den milión dvesto tisíc korún. Prípravné práce (vyrovnanie 
podkladov mini-ihriska kamennou drťou, príprava betónových 
základov pre osadenie mantinelov, stoţiare osvetlenia) boli 
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realizované svojpomocne a sponzorsky. Dodávku samotného 
mini ihriska realizovala nórska spoločnosť Scansis AS so 
slovenským zastúpením. Táto firma dodáva mini ihriská po 
celej Európe, je referenčným UEFA dodávateľom a v tejto 
oblasti má najväčšie skúsenosti. V minulom roku spomínaná 
spoločnosť postavila mini ihriská v Galante, Košiciach - Juh, 
Brezne, Stropkove a Trnave. V tomto roku v regióne západ-
ného Slovenska vybudovali tieto ihriská v Novej Dubnici, 
Dunajskej Strede, Galante, Myjave, Nitre, Partizánskom, 
Trnave, Vrábloch a Trenčíne. Krstným otcom mini ihriska v 
areáli Stredného odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne 
sa stal súčasný hráč AS Trenčín Martin Fabuš, ktorý úvodným 
presným zásahom do brány pokrstil toto pekné ihrisko. Hneď 
po slávnostnom otvorení a prestrihnutí pásky prezidentom 
Slovenského futbalového zväzu Františkom Laurincom, 
predsedom Západoslovenského futbalového zväzu Ing. Šte-
fanom Sapárom, riaditeľom Stredného odborného učilišťa 
ţelezničného v Trenčíne Ing. Jánom Liptákom, vicepri-
mátorom Mesta Trenčín Ing. Anton Bocom, predstaviteľmi 
Ţelezníc Slovenskej republiky, Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky a ďalšími vzácnymi hosťami sa začalo na 
novej umelej ploche športovať na plné obrátky. Tesne pred 
úvodným výkopom prezident Slovenského futbalového zväzu 
František  Laurinec odovzdal riaditeľovi školy Ing. Jánovi 
Liptákovi pamätnú plaketu. V otváracom futbalovom zápolení 
sa predstavili dva kolektívy ţiakov Stredného odborného 
učilišťa ţelezničného v Trenčíne - muţstvo Lokomotívy a 
Vagónka. Víťazom duelu sa stala Lokomotíva výsledkom 5:4. 
V ďalšom meraní síl sa predstavili bývalí hráči Trenčína proti 
zamestnancom školy a sponzorom. Úspešnejší boli bývalí 
hráči Trenčína, ktorí zvíťazili 6:5. Oba zápasy rozhodoval 
Martin Jeţík. 

Trenčianske noviny 19.09.2005 
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Pomocná evidencia 476/1/05 
 
Oddychová zóna Ostrova v Trenčíne - Zamarovciach bola 

v sobotu dňa 22. októbra 2005 dejiskom uţ tradičného 
beţeckého podujatia - 5. ročníka Behu vzájomnosti, na ktorom 
sa za ideálneho jesenného počasia zúčastnilo 121 pretekárov 
(46 ţiakov a ţiačok, 13 dorastencov a dorasteniek, 9 ţien a 53 
muţov) z miest a obcí Slovenska. Otvorenie pretekov bolo 
spojené s poloţením kytice k pomníku generála M. R. 
Štefánika v mestskom parku v Trenčíne. Preteky skončili 
s týmito výsledkami : 
- mladšie ţiačky (ročník 1992 a mladšie) :  

1) B. Černá (Bojničky),  

2) I. Lisková (Nové Mesto),  

3) N. Ladecká (Dubnica); 

- mladší ţiaci :  

1) M. Antal (Čachtice),  

2) M. Slivka (Kysucké Nové Mesto),  

3)  J. Koplík (Dubnica); 

- staršie ţiačky (ročník 1991-1992) :  

1) P. Kereková (Trenčín),  

2) L. Bíla (Dubnica),  

3) M. Berová (Nové Mesto); 

- starší ţiaci :  

1) M. Ranuša (Dubnica),  

2) J. Jarina (Rajec),  

3) D. Bundala (OŠG Trenčín).  

- dorastenky (ročník 1988-1989) :  

1) M. Bučková (Nové Mesto),  

2) M. Kadlecová (Lysá pod Makytou),  

3) B. Prajznerová (Dubnica); 

- dorastenci :  

1) L. Oprchal,  
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2) M. Krivý,  

3) M. Haviernik (všetci z Nového Mesta n/Váhom;)  

- ţeny A (ročník 1987-1971) :  

1) S. Ďurišová (Nové Mesto),  

2) A. Janíčková,  

3) V. Belokostolská (obe z Lysej);  

- ţeny B (ročník 1970 a staršie) :  

1) Kadlecová (Lysá),  

2) I. Hulváková (Dubnica),  

3) A. Bučková (Dubnica); 

- muţi A (ročník 1966-1987) :  

1) S. Košík (Pruské - obhájil vlaňajšie prvenstvo),  

2) P. Michalčík (Nové Mesto),  

3) J. Vyhnička (Pov. Bystrica). 

- muţi B (ročník 1956-1965) :  

1) Kucharík (Trenčín),  

2) V. Vlasatý (Dubnica),  

3) R. Berky (Nové Zámky); 

- muţi C (ročník 1946-1955) :  

1) Meszároš (Prievidza),  

2) S. Sviták (Ţilina),  

3) M. Kováč (Trenčín); 

- muţi D (ročník 1936-1945) :  

1) V. Bašista (Dubnica),  

2) F. Husár (Trenčín),  

3) D. Kašička (Trenčín);  

- muţi E (roč. 1935 a starší) :  
1) Pačko (Poprad), 
2) F. Čiţ (Prievidza), 
3) V. Suchán (Trstín); 

Trenčianske noviny 28.10.2005 
Pomocná evidencia 541/1/05 
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Na majstrovstvách Slovenskej republiky v papierovom 
modelárstve v Nitre dňa 22. októbra 2005 pekného úspechu 
dosiahol letecký modelár z Trenčína Adam Malák starší, keď 
v kategórii modelov – cestné dopravné prostriedky získal prvé 
miesto a v kategórii – ostatné modely získal druhé miesto. 

Z poznámok Ing. J. Kákoša 
Pomocná evidencia 554/1/05 
 
Dňa 22. októbra 2005 usporiadal Modelársky klub pri 

Zdruţení technických a športových činností v Trenčíne v rám-
ci Dní športu na lúke pod sídliskom Juh podujatie pod názvom 
„Šarkaniáda 2005“. Za krásneho slnečného počasie sa po 
lúke preháňalo viac ako 50 detí s vlastne vyrobenými alebo 
kupovanými šarkanmi. V kategórii mladších ţiakov kupovaný 
šarkan najlepšie lietal Vladke Zvalenej z Trenčianskej Turnej 
a vlastne vyrobený šarkan najlepšie lietal Marťovi Nedvědovi 
z Trenčína. V kategórii starších ţiakov kupovaný šarkan naj-
lepšie lietal Martinovi Ábelovi a vlastne vyrobený šarkan 
Majovi Nedvěďovi z Trenčína. V kategórii juniorov najlepšie 
lietal šarkan Petrovi Malákovi z Trenčína. 

Z poznámok Ing. J. Kákoša 
Pomocná evidencia 554/1/05, 505/1/05 
 
Na futbalovom štadióne AS Trenčín sa v dňa 22. októbra 

2005 uskutočnil 2. ročník medzinárodného turnaja pod náz-
vom „Pohár veľtrţných miest“, ktorý podporili Mesto Trenčín, 
Mestská únia malého futbalu Trenčín a Krajské športové cen-
trum v Trenčíne. Na umelom trávniku sa predstavili tímy FK 
Tvrdava Bač (Srbsko a Čierna Hora), FC JAPO Brno (Česko) 
a slovenskí zástupcovia Makyta Púchov, NC Bratislava a FTS 
Trenčín. Víťaznú trofej a diplom si odviezlo brnianske 
muţstvo FC JAPO Brno, ktoré na turnaji stratilo body len za 
remízu práve s domácim FTS Trenčín. Najlepším strelcom 
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turnaja sa stal s 5 gólmi Ľuboš Masaryk z FTS a za najlep-
šieho hráča bol vyhlásený Hubert Ondua z Bratislavy.   All 
Stars team : Havíř, Pantůček, Kostelan (FC JAPO), Mutňan-
ský, Raček, Horňák (FTS), Ďurčianský, Radič, Končar (KF 
Bač), Ondua a Lozo (NC Bratislava).  

Trenčianske noviny 17.10.2005, 31.10.2005  
Pomocná evidencia 524/4/05 
 
      Dňa 22. októbra 2005 sa uskutočnil uţ 22. ročník Hviez-

dicového výstupu na Inovec (1042 m). Organizátorom tohto 
obľúbeného podujatia bol ako uţ tradične Odbor Klubu slo-
venských turistov Telovýchovnej jednoty Letecké opravovne 
Trenčín. Tradičný nedeľný výstup mal svoju predohru uţ v 

sobotu nielen prípravou dreva na oheň, ale taktieţ aj výstupom 
27 ţiakov, učiteľov a rodičov zo Základnej školy Trenčín, 
Ulica Na Dolinách. Deň výstupu privítal organizátorov hmlis-
tým, ale teplým počasím. Kolektív peších organizátorov a mo-
torizované druţstvo zabezpečovalo prezentáciu prvých 
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účastníkov, postavenie stanu a zapálenie ohňa. Kvôli pri-
búdajúcim účastníkom museli uţ okolo obeda posilniť pre-
zentáciu a postupom času ubúdalo napolitánok, špekáčikov, 
čaju a účastníckych lístkov. Na vrchole Inovca vládla skvelá 
atmosféra aj napriek tomu, ţe mnohým sa uţ neušlo občer-
stvenia a dostali aspoň pečiatku výstupu. Dôvodom toho 
všetkého bolo, ţe prišla rekordná účasť peších vyznávačov 
tohto podujatia - 468 účastníkov, ktorí sa riadne zaprezen-
tovali na vrchole Inovca, čo prekvapilo aj samotných orga-
nizátorov. Nuţ, čo sa stalo sa stalo. Kompetentní sa za tento 
nedostatok ospravedlnili, lebo ani vo sne nerátali s takouto 
bohatou účasťou! Toto poznanie ich však zaväzuje k tomu, 
aby o rok boli uţ lepšie pripravení a nikoho nesklamali. Bol to 
v doterajšej histórii jeden z najvydarenejších ročníkov tohto 
pochodu. Najmladším účastníkom výstupu bol Matej Baţant 
z Trenčína (nar. 2005) a najstaršími boli Rudolf Moško z 
Trenčína a Štefan Chovanec z Chocholnej (obaja ročník 
narodenia - 1926). Okrem bohatého zastúpenia turistov z obcí 
a miest Trenčianskeho kraja, Ţiliny, Banskej Bystrice, Trnavy, 
Bratislavy, Roţňavy, Piešťan a podobne, zaznamenali sa 
zahraniční účastníci z Uherského Brodu a dokonca aţ z Prahy. 
Na vrchole sa účastníci mohli stretnúť a porozprávať aj s 
Vladom Švancarom, ktorý sa prednedávnom vrátil z vojenskej 
himalájskej výpravy „Annapurna 2005“. 

Trenčianske noviny 31.10.2005 
Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05  
 
Na miestnej lezeckej stene 007 pri ţelezničnom moste 

v Trenčíne sa koncom októbra 2005 uskutočnilo horolezecké 
podujatie s názvom Povaţské derby. Išlo o preteky v boulde-
ringu, čo znamená lezenie bez osobného zabezpečenia, nie-
koľko metrov nad zemou. Pretekov sa zúčastnilo 18 muţov a  
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8 ţien. Mnoţstvo di-
vákov najskôr videlo 
v oboch kategóriách 
kvalifikáciu, ktorú 
tvorili 4 bouldre. Z nej 
zhruba po 3 hodinách 
do finále postúpilo 8 
muţov a 5 ţien. Finále 
nemalo jasný priebeh 
ani v jednej z kate-

górií, preto o víťazoch rozhodlo aţ superfinále. Medzi ţenami 
zvíťazila Diana Švan-cárová pred Markou Dutkovou a 
Zuzkou Sedlákovou a medzi muţmi Vlado Strieţenec pred 
Gabom Čmárikom, všetci z Horolezeckého klubu Trenčín a 
Palom Macúšom z Horo-lezeckého klubu Manín. Podujatie sa 
skončilo after party.  

Info Trenčín 23.11.2005 
 
Na umelej tráve futbalového štadióna v Trenčíne na Sihoti 

sa dňa 5. novembra 2005 uskutočnil medzinárodný jesenný 
futbalový turnaj hráčov narodených v roku 1995 pod názvom 
„Super Cup 2005“. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým 2 x 25 
minút po celej ploche ihriska. Na podujatí sa predstavili mladé 
futbalové nádeje z 1. FC Slovácko z Českej republiky, ZTS 
Dubnica, MFK Ruţomberok a AS Trenčín. Po hodnotných 
vzájomných zápoleniach si prvenstvo celkom zaslúţene 
vybojovali hráči 1. FC Slovácko, na 2. mieste skončil Ru-
ţomberok, tretia Dubnica a usporiadajúci AS Trenčín skončil 
na poslednom mieste.  

Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 572/4/05 
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Cyklistický oddiel Telovýchovnej jednoty Slávia Kellys 
Športová škola Trenčín uţ tradične patrí medzi najúspešnejšie 
na Slovensku a to i napriek tomu, ţe zdruţuje iba juniorov od 
14 do 18 rokov. V kategórii kadetov sa vlani zaskvel 
talentovaný Róbert Gavenda, ktorý reprezentoval svoj oddiel 
a Slovensko nielen v cestnej a horskej cyklistike, ale aj v 
cyklokrose. Je zaujímavé, ţe uţ ako trojročný začínal s 
hokejom v prípravke Dukly Trenčín. Popri tomu sa venoval aj 
cyklistike a pred desiatimi - jedenástimi rokmi v Soblahove 
absolvoval prvé náročnejšie preteky. Potom odišiel študovať 
na Osemročné športové gymnázium v Trenčíne, kde to skúšal 
aj s atletikou. Všetko sa nedalo časovo zvládnuť a s hokejom 
sa chtiac-nechtiac rozlúčil, hoci s odstupom času tak trochu aj 
ľutoval, ţe sa s ním rozkmotril. Nie však navţdy, nakoľko 
tomuto športu sa venuje najmä cez zimu - aspoň rekreačne. Na 
Osemročnom športovom gymnáziu koketoval štyri roky s ľah-
kou atletikou, no ani s ňou sa nedostal na povestný Olymp. 
Róbertov otec sa ešte v mladosti venoval amatérskej cyklis-
tike, a práve on ho vlastne aj priviedol do klubu Pikolo, kde 
organizovali najmä horské preteky. Z horskej sa zameral na 
cestnú cyklistiku a odtiaľ uţ nemal ďaleko k obľúbenému 
cyklokrosu. Z vlaňajších úspechov na ceste si Róbert Gavenda 
najviac cenil 1. miesto na medzinárodných pretekoch UCI 
mládeţe v Jevíčku – Česká republika. Stal sa aj víťazom na 
majstrovstvách Slovenska juniorov, na medzinárodnom 
etapovom preteku v Rakúsku skončil v dvoch etapách na 2. 
mieste. V cyklokrose sa zúčastnil nevydarených majstrov-
stvách Európy, na ktorých obsadil 36. miesto. Svoj neúspech 
si vynahradil na majstrovstvách sveta v Nemecku, na ktorých  
skončil spomedzi 70 pretekárov zo 16 krajín na 9. mieste. Do-
siahol aj sériu úspešných štartov na Svetovom pohári juniorov 
v cyklokrose - v Belgicku, Českej republike, Taliansku, Ho-
landsku, Švajčiarsku, Španielsku a v Belgicku. Ambiciózny 
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Róbert Gavenda si dňa 6. novembra 2005 zaknihoval svoj 
celoţivotný úspech, keď na majstrovstvách Európy juniorov 
vo francúzskom Pont-Chateau získal zlatú medailu. Tomuto 
skvelému úspechu predchádzalo druhé miesto z pretekov 
Svetového pohára v belgickom Kalmthoute, čo dávalo tušiť, 
ţe tento slovenský reprezentant si správne načasoval svoj 
vrchol formy. Róbert Gavenda do polovice pretekov jazdil vo 
vedúcej 11-člennej skupine, ktorú neskôr svojím nástupom 
sám roztrhol a usadil sa v poprednej päťčlennej skupinke. 
Tesne pred koncom sa mu vydaril jeden z niekoľkých pokusov 
o sólový únik, v ktorom nakoniec vydrţal aţ do cieľa. Zvíťazil 
s 5-sekundovým náskokom, čím naplnil svoj veľký sen a 
konečne mohol vystúpiť na najvyšší stupienok v modrom 
tričku so ţltými hviezdičkami, ktoré nosia len majstri Európy. 
„Priznám sa, ţe do dejiska majstrovstiev Európy som cestoval 
s predsavzatím vybojovať si niektorú z medailí. Na naj-
cennejšiu som však ani nemyslel, uspokojil by ma aj bronz. 
Na trati som si však spomenul na to, ţe práve tu vybojoval 
Glajza poslednú zlatú medailu pre slovenský cyklokros a začal 
som si robiť pomaly nádeje, ţe by som to mohol vlastne 
zopakovať. Nakoniec sa to stalo aj skutočnosťou a mám z toho 
všetkého samozrejme obrovskú radosť. Z úspechu sa zatiaľ len 
spamätávam a neviem povedať, čo príde v budúcnosti. Cyklo-
kros mám veľmi rád a určite vyuţijem kaţdú príleţitosť, aby 
som v cennom drese majstra Európy absolvoval v tejto i bu-
dúcej sezóne čo najviac kvalitných pretekov“ - povedal šťast-
ný juniorský majster. Za víťazným Róbertom Gavendom 
skončil na druhom mieste Martinez z Francúzska so stratou 
5,4 sek. a na treťom mieste Govaerts z Belgicka zo stratou 8 
sekúnd. 

Trenčianske noviny 14.11.2005  
Trenčiansky spravodaj november/2005  
Pomocná evidencia 578/2/05 
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V nedeľu 6. novembra 2005 sa stretli v autocampingu na 
Ostrove v Trenčíne vodáci z vodáckeho klubu, aby uzatvorili 
tohtoročnú sezónu tradičným zakopaním pádla. Podujatia sa 
zúčastnili dospelí i malí vodáci, ktorí si zmerali svoje sily 
nielen tradičnými pretekami na vode, na pramiciach a na 
kajakoch. Účastníci pretekali aj v klasických disciplínach 
vodáckeho viacboja, v behu a streľbe zo vzduchovej pištole. 
Najmladší súťaţili v hode guľou, alebo skákali v nafukovacom 
hrade. Medzi najmladších účastníkov patrili dvojročný Joţko 
Igaz, ktorý prišiel v sprievode svojej matky Martiny Igazovej 
a Tomáš Meravý, ktorého priviedol jeho otec René Meravý. 
Obaja boli bývalí aktívni a veľmi úspešní pretekári vo 
vodáckom viacboji a raftingu. 

Trenčianske noviny 14.11.2005  
Pomocná evidencia 577/2/05 
 
Fanúšikovia futbalového klubu AS Trenčín si na futba-

lovom zápase s Petrţalkou dňa 9. novembra 2005 uctili 
pamiatku študenta Daniela Tupého, zavraţdeného v Bratis-
lave. Zapálili kahance vo svojom sektore a na začiatku dru-
hého polčasu vytiahli aj transparent, na ktorom bolo napísané 
„Cítime smútok a hnev za Daniela“. Pripojili sa tak k pro-
testom proti vraţde študenta Daniela, ktorého v piatok 28. ok-
tóbra 2005 v Bratislave dobodali pravdepodobne neonacisti. 
Trenčania týmto gestom podľa slov prítomných fanúšikov 
poukázali na nebezpečie zo strany neonacistov v uliciach aj na 
štadiónoch. „Hlavne sme chceli vyjadriť názor na brutálnu a 
nezmyslenú vraţdu Daniela, o ktorú sa postarali aj policajné 
zloţky svojou dlhoročnou nečinnosťou,“ dodal fanúšik, ktorý 
si neprial byť menovaný.  

Trenčianske noviny 14.11.2005 
Pomocná evidencia 575/2/05 
 



 811 

V športovej hale vo Svinnej sa dňa 12. novembra 2005 
uskutočnilo finále malého futbalu oblasti Trenčín. Orga-
nizátorom podujatia bolo Krajské športové centrum a Únia 
malého futbalu Trenčín. Víťazom turnaja sa stali hráči Mag-
nus centra Trenčín, ktorí zvíťazili nad Botafogom Nemšová 
5:4, DCA Therm Dubnica 4:3 a Výberom MLMF Nové Mesto 
6:0 a zaslúţene obsadili prvé miesto v tabuľke. Konečné 
poradie:  

1. Trenčín,  
2. Dubnica, 
3. Nové Mesto,  
4. Nemšová.  

Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený Martin Batla z 
Dubnice, brankára Denis Kukučka z Nové Mesta n/V. Ceny a 
poháre prvým trom tímom odovzdal výkonný tajomník 
Krajského športového centra v Trenčíne  Marián Ondruška. 

Trenčianske noviny 14.11.2005  
Pomocná evidencia 574/2/05 
 
Špičkový reprezentant Slovenska vo vzpieraní 31-ročný 

Martin Tešovič z trenčianskej Dukly, vstúpil do veľkého 
vzpierania v roku 1994 ako junior na majstrovstvách Európy v 

Sokolove, kde skončil ako dvanásty 
najlepší Európan. Postupne sa prezen-
toval na ďalších významných celosve-
tových a európskych podujatiach, ba 
nechýbal ani na Olympijských hrách 
v Atlante. Na tu však nerád spomína, 
lebo obsadil na nej aţ desiatu priečku. 
Tesne pred odletom na majstrovstvá 
sveta 1999 do Atén, na ktorých bola 
olympijská kvalifikácia, si na tréningu 

roztrhol šľachu v kolene. Chtiac-nechtiac čakala ho prvá ope-
Martin Tešovič 



 812 

rácia, ktorá sa nepodarila a prišla ďalšia. Problémy, liečenia, 
rehabilitácie - to všetko trvalo pomerne dlhú dobu - aţ tri 
roky. V máji 2003, takmer po štyroch rokoch sa Tešovič 
predstavil na majstrovstvách Európy v Grécku, na ktorých 
skončil jedenásty. Svoj výkon vtedy v stručnosti skonštatoval : 
„Je to trápenie“. Po ťaţkom a zloţitom období svitlo predsa 
len v jeho kariére na lepšie časy. Prvým krokom k úspešnému 
návratu boli minuloročné majstrovstvá Európy v Kyjeve, kde 
získal za trh striebornú medailu. Práve od tohto momentu sa 
odrazil opäť na svetovú scénu a všetko vyvrcholilo na 
tohoročných 74. majstrovstvách sveta v katarskej Dohe. Hoci 
Martin Tešovič nebol celkom zdravotne fit, predsa len si 
vybojoval v kategórii do 105 kg trikrát bronzovú medailu! 
Jeho súčet v dvojboji 412 kg znamenal nový slovenský rekord. 
Je potešiteľné a chvályhodné ţe ho spočiatku nevyviedli z 
miery ani nevydarené prvé pokusy. V trhu dosiahol 187 kg a v 
nadhode vzoprel 225 kg. Martinovi sa dokonca dostalo takej 
pocty, ţe dvojbodovú medailu mu odovzdal prezident Medzi-
národného olympijského výboru - Jacgues Rogge, ktorý sledo-
val zápolenia v tejto kategórii. Všetko nasvedčuje tomu, ţe 
jeho tréner Rudolf Lukáč pripravil pre Martina naozaj skvelú 
premyslenú taktiku, ktorá jednoznačne slávila úspech.  

Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 599/1/05 
 
Nádejná slovenská reprezentantka Denisa Smolenová bola 

najúspešnejšou účastníčkou 9. ročníka plaveckých pretekov o 
Pohár primátora mesta Trenčín. Členka športového oddielu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave triumfovala v 
troch disciplínach. Dvojnásobná bronzová medailistka z ju-
niorských majstrovstiev Európy na 50 m motýlik vytvorila vo 
svojej najsilnejšej disciplíne nový juniorský rekord Slovenska. 
Denisa Smolenová zároveň zaplávala najhodnotnejší čas 
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dvojdňového mítingu v 25 
metrovom bazéne tren-
čianskej krytej plavárne a 
získala tak hlavnú cenu 
Pohár primátora. Jej ví-
ťazný čas na 50 m mo-
týlik 27,52 sek. bol tieţ 
B-limitom na decembrové 
majstrovstvá Európy 
a jarné majstrovstvá sveta 
v krátkom bazéne. Naj-

hodnotnejší muţský výkon podujatia zaplával na 50 m voľ-
ným spôsobom Radoslav Ţemba  z Popradu časom 23,00 sek. 
Listina víťazov : 
Cena primátora prevzala Denisa Smolenová z Bratislavy za 
plavecký výkon 50 m motýlik 27,52 sek.  
V kategórii muţov zvíťazil Radoslav Ţemba z Popradu 
v pretekoch 50 m voľný spôsob časom 23,00 sek.  

Trenčianske noviny 28.11.2005  
Pomocná evidencia 606/1/05 

 
Tradičný halový futbalový turnaj ţiackych výberov oblast-

ných futbalových zväzov o Pohár Imricha Stacha v Trnave na 
svojom 10. ročníku po prvýkrát vo svojej histórii privítal 
všetkých zástupcov oblastných futbalových zväzov riadených 
Západoslovenským futbalovým zväzom. Po prvýkrát sa na 
turnaji neobjavil bývalý reprezentačný brankár Imrich Stacho 
pre chorobu, preto zástupcovia všetkých muţstiev, hostia i 
usporiadatelia sa podpísali pod pozdravný list, ktorý Imrichovi 
Stachovi doručil riaditeľ turnaja Peter Moravčík. Futbalisti, 
ktorí sa narodili po roku 1992, odohrali na palubovke Mest-
skej športovej haly v Trnave celkom 44 zápasov. Prvenstvo si 
napokon odniesli ţiaci Oblastného futbalového zväzu Dunaj-
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ská Streda, ktorí vo finále zdolali rovesníkov z Prievidze aţ po 
trestných kopoch. Hralo sa vo dvoch skupinách. V prvej 
skupine hralo aj druţstvo z Trenčína, ktoré skončilo tretie za 
druţstvami Prievidze a Senice. Vo finále sa stretlo druţstvo 
z Trenčína s druţstvom Trnavy a keďţe vyhralo 1:0, tak 
skončilo na piatom mieste. Na záverečnom hodnotení hráč 
Trenčína Ondrej Kyselica za najlepšieho brankára. 

Trenčianske noviny 28.11.2005  
Pomocná evidencia 610/1/05 

 
Na 4. ročníku svetového šampionátu juniorov a kadetov v 

karate, ktorý sa uskutočnil na cyperskom meste Limassol 
v dňoch 11. aţ 13. novembra 2005, bol pre študentku 
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a karatistku štartujúcej 

za športový klub Ekonóm 
Trenčín Dagmar Kubinskú 
v kategórii kumite do 57 kg 
mimoriadne úspešným, keď 
získala historickú striebornú 
medailu pre Slovensko a 
Trenčín. Jej víťazné ťaţenie 
za vysnívanou zlatou me-
dailou zastavila aţ vo finále 
pretekárka USA  E. Kurita, 

ktorej Dagmara podľahla aţ po vyrovnanom boji 2:3. Po vyni-
kajúcich výsledkoch na majstrovstvách Slovenska a Európ-
skom pohári sa táto pretekárka presadila aj na majstrovstvách 
sveta. 

Trenčianske noviny 21.11.2005  
Pomocná evidencia 594/3/05 
 
V chladnom, uţ takmer zimnom počasí odštartovali v 

nedeľu 20. novembra 2005 v Trenčianskych Tepliciach - 3. 

Dagmar Kubínska na stupni víťazov – prvá zľava 
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ročník cestného behu Maratón Perly Karpát. Na náročnú 
beţeckú trať, ktorá viedla z Trenč. Teplíc smerom na Machnáč 
- Petrovu Lehotu - Omšenie - Dolnú Porubu vyštartovalo 69 
maratóncov, ďalších vyše 30 beţcov (z toho 5 ţien) súťaţilo v 
doplnkovej súťaţi štvorčlenných štafiet a ţiaci základných 
škôl v minimaratóne v dĺţke 1,4 km. Celkove prevýšenie trate 
s dvoma obrátkami bolo 560 m, teplota vzduchu sa 
pohybovala tesne okolo bodu mrazu. Aj napriek tomu však 
dosiahli viacerí beţci pozoruhodné výkony a časy. Za zmienku 
stojí skutočnosť, ţe víťaz kategórie muţov Peter Prešnajder zo 
Skalice, keď v predchádzajúcich ročníkoch skončil druhý a 
tretí. Pekný úspech zaznamenal Trenčan Ján Kucharík 
z druţstva Ţeleznice Slovenskej republiky, keď obsadil veľmi 
cennú druhé miesto. Najstarším účastníkom podujatia bol 80-
ročný T. Vaňo z Topoľčian, ktorý patrí uţ medzi stabilných 
účastníkov viacerých beţeckých podujatí v našom regióne. 
Najlepším beţcom okresu Trenčín sa stal Ján Kucharík.  
V štafetovom behu v kategórii ţien zvíťazili Trenčanky 
v zloţení – Hudáková, Bučková, Hulvátová a Kadlecová. 

Trenčianske noviny 28.11.2005  
Pomocná evidencia 607/1/05 
 
Doterajšie športové úspechy študentky Osemročného špor-

tového gymnázia v Trenčíne plavkyne Lívie Bizupovej si 
všimli na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a pri prí-
leţitosti Dňa študentov 17. novembra 2005 jej minister škol-
stva Slovenskej republiky Martin Fronc odovzdal Pamätný 
list svätého Gorazda za reprezentáciu Slovenskej republiky a 
zisk prvého miesta na Svetovom pohári študentov stredných 
škôl na Mallorce. Lívia bola zároveň aj ocenená za dôstojnú 
reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných olym-
piádach a športových súťaţiach v roku 2004-2005 pod záštitou 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky a dňa 21. novem-



 816 

bra 2005 z rúk ministra školstva prevzala hodnotnú vecnú 
cenu. 

Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 648/1/05 
 
Absolútnym víťazom Tatranského pohára v kulturistike  

v kategórii muţov sa stal dňa 20.novembra 2005 v Poprade 
30-ročný pretekár Armádneho športového klubu Dukla 
Trenčín Štefan Havlík. Bývalý svetový šampión z roku 2003 
triumfoval v kategórii nad 87,5 kg pred Antonioom Furičom 
z Chorvátska a Milanom Šelepom z druţstva Slovenska. V 
súťaţi do 80 kg zvíťazil Andrej Mozoláni pred trojnásobným 
majstrom sveta v hmotnosti do 70 kg Igorom Kočišom. 
Prevahu slovenských kulturistov zavŕšil Juraj Vrábel v 
kategórii do 87,5 kg. V súťaţi v klasickom fitnes získala 
prvenstvo Mexičanka Elisabeth Micandová, medzi body 
fitneskami bola najlepšia Alena Jurášková. 

www/tn.mesto.sk 
 

Utrecht je dvestoštyridsaťtisícové mesto v severnej časti 
Holandského kráľovstva leţiace pribliţne 40 km juhový-
chodne od Amsterdamu. Toto mesto ako Trenčín patrí k dôle-
ţitým centrám svojho regiónu. Na pozvanie holandskej strany 
navštívila v dňoch 24. aţ 27. novembra 2005 toto holandské 
mesto štvorčlenná trenčianska delegácia, zloţená z vice-
primátora Ing. Antona Boca, vedúceho kancelárie primátora 
Ing. Františka Sádeckého, generálneho manaţéra Futbalo-
vého klubu AS Trenčín Mgr. Róberta Rybníčka a konateľa 
spoločnosti Hoek Slovakia so sídlom v Trenčíne Rastislava 
Kyselicu, ktorú na pôde mestského úradu privítala primátorka 
mesta Utrecht Annie H. Brouwer-Korf. Podľa slov Ing. 
Antona Boca, stretnutie sa nieslo v duchu obojstrannej výme-
ny skúseností a poznatkov o strategických zámeroch rozvoja 
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oboch miest. S najväčšou kritičnosťou vnímali predstavitelia 
oboch samospráv, najmä riešenia nielen dynamickej, ale i 
statickej dopravy. „Predstavili sme Holanďanom zámer mo-
dernizácie ţelezničnej trate v Trenčíne, pripravovaný juhový-
chodný obchvat mesta spojený s výstavbou druhého mosta cez 
rieku Váh, a tieţ zámer vybudovať priemyselný park na 
Bratislavskej ulici. Prezentovali sme aj zámer priniesť do 
kaţdej mestskej časti minimálne jedno športovisko s celo-
ročným vyuţitím pre šport a rekreáciu nielen pre deti, ale i pre 
ich rodičov,“ povedal A. Boc.  „V tomto smere by mohol byť 
Utrecht  pre nás veľkým vzorom,“  doplnil viceprimátora Ing. 
František Sádecký a pokračoval „tréningové centrum prvo-
ligového futbalového muţstva FC Utrecht pozostáva zo 14-

tich trávnatých plôch, ktoré vyuţívajú miestni futbalisti 
všetkých vekových kategórií. V Utrechte nás očarilo aj rie-
šenie mnoţstva cyklistických trás a cyklochodníkov s vlast-
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nými semaformi, ktoré sa vinú doslova celým mestom. 
Súčasťou návštevy bolo i predstavenie futbalového štadióna 
FC Utrecht. Táto športová aréna, otvorená v roku 2002 má 
v takmer štvrťmiliónovom meste multifunkčné vyuţitie. 
Návštevník pohybujúci sa v jej blízkom okolí, alebo v jej 
útrobách len veľmi ťaţko spozoruje, ţe je na futbalovom 
štadióne. Všetky štyri tribúny z exteriéru pripomínajú beţné 
budovy vyuţívané ako obchodné centrá, business centrá, 
administratívne a kancelárske priestory, konferenčné priestory,  
ba dokonca i priestory vyuţívané na kultúrno – spoločenské 
akcie. „Interiér to len potvrdzuje. Súčasťou štadióna je 
dokonca i galéria a múzeum. Veľmi zaujímavá poloha štadió-
na trenčianskeho prvoligového futbalového klubu je priam 
predurčená na podob-
né multifunkčné vyu-
ţitie, ktoré by napo-
máhalo k ďalšiemu 
rozvoju mesta ako 
centra regiónu. Z tohto 
pohľadu je dnešné 
vyuţitie areálu leţia-
ceho v širšom centre 
mesta nielen kvôli 
jeho jednostrannému 
vyuţitiu, ale  i jeho celkovej vyťaţenosti pre našich hostiteľov 
aţ nepochopiteľné,“ konštatoval Ing. Anton  Boc. Súčasťou 
návštevy Utrechtu bola i návšteva firiem Hoek International 
a Vitaal.  Nadnárodná spoločnosť firma Hoek bola autorom 
a realizátorom myšlienky vytvorenia Nadácie Dr. Klaun, ktorá 
uţ dva roky svojou činnosťou mení ţivoty sociálne a 
zdravotne postihnutých detí nielen v Trenčíne i na celom 
Slovensku. Firma Vitaal je zas výrobcom invalidných vozíkov 
a iných pomôcok pre zdravotne postihnutých ľudí. Práve zás-

takto si uctili predčasnú smrť mladého futbalisti obyvatelia Utrechtu 
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tupcovia firmy Hoek zorganizovali na prelome mája a júna 
roku 2005 benefičné stretnutie medzi futbalovými klubmi AS 
Trenčín a FC Utrecht, z ktorého výťaţok putoval na konto 
Nadácie Dr. Klaun a ktorého súčasťou bolo i odovzdanie fir-
mou Vitaal špeciálne upravených elektrických invalidných 
vozíkov pre imobilných. „V súvislosti s Nadáciou Dr. Klauna 
predstavitelia Mesta Trenčín a firmy Hoek deklarovali podpo-
ru ďalším spoločným projektom. V posledný deň návštevy 
Utrechtu sme mali moţnosť vidieť futbalový zápas medzi 
domácim FC Utrecht a Ajaxom Amsterdam, v ktorom domáci 
zvíťazili 1:0, pričom jedným z najlepších na ihrisku bol hráč 
s číslom 4 na drese, 26 ročný futbalista David di Tommaso, 
ktorý patril medzi tých, ktorí sa po zápase osobne lúčili 
s trenčianskou delegáciou, povedal Ing. František Sádecký.  
Po našom odchode sa stalo to, čo nikto nečakal, ţe náhle 
umrel. Aj nás táto správa o jeho smrti zarmútila a podľa správ 
z Utrechtu  i tam sa ţivot zastavil.  

Info Trenčíne 08.12.2005  
Pomocná evidencia 635/1/05 
 
Slovenský cyklokrosár Róbert Gavenda z trenčianskeho 

športového gymnázia neprerušil svoju víťaznú sériu z pos-
ledných týţdňov ani vo štvrtých 
pretekoch svetového pohára v triatlone 
vo švajčiarskom Wetzikone dňa  4. 
decembra 2005, na ktorom vyhral súťaţ 
juniorov. Gavenda triumfoval v súboji s 
Čechom Davidom Mengerom. Druhý 
slovenský junior Jakub Šíbr obsadil 31. 
miesto. V kategórii elite sa presadil 
Sven Nijs, ktorý tak nenašiel premo-
ţiteľa ani vo štvrtých pretekoch Sve-
tového pohára v aktuálnej sezóne. Úra-

Róbert Gavenda 
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dujúci majster sveta zdolal v zaujímavých pretekoch Čecha 
Petra Dlaska a svojho krajana Erwina Verveckena. Nijsovi 
terény vo Wetzikone vyhovujú, na švajčiarskom okruhu vy-
hral uţ piatykrát v kariére. Z tria Slovákov skončil najlepšie 
jazdiaci reprezentačný tréner Róbert Glajza, ktorý sa umiestnil 
na bodovanom 31. mieste. V najlepšej bodovanej štyridsiatke 
skončil aj Václav Metlička, ktorého klasifikovali na 37. 
priečke. Milan Barényi obsadil 43. miesto. Výsledky sveto-
vého pohára : 
kategória muţi : 1. Nijs z Belgicka, časom 1:01:55, 2. Dlask 

z Českej republiky, 3. Vervecken z Belgicka, 
časom 1:04:55,  

kategória juniorov : 1. Gavenda zo Slovenskej republiky 
35:17,  2. Menger z Českej republiky s 
časom ako víťaz, 3. Meeusen z Belgicka, 
časom 35:27. 

Sme – šport 05.12.2005  
Pomocná evidencia 634/1/05 
 
Víťazmi pretekov v lezení na umelú stenu Drytooling Cup 

2005 v Bratislave dňa 5. decembra 2005 sa stali medzi muţmi 
Gabriel Čmárik z James Trenčín pred Gerdom Dönhuberom 
z Nemecka a Jurajom Švingárom z ABS Bratislava 

www/tn.mesto.sk 
 
Do  celoslovenského dobrovoľníckeho projektu „Mojich 8 

hodín“ sa zapojili aj skauti z trenčianskeho 87. skautského 
zboru. Počas 220 odpracovaných hodín postupne upravili ces-
tu, vyzbierali odpadky, ošetrili ovocné stromy a skrášlili oko-
lie Záblatskej kyselky. Pri Zlatovskej kyselke opravili lavičku 
s prístupovým mostíkom a upravili jej zanedbané okolie. V 
centre Zlatoviec viackrát pokosili trávnik pri autobusovej zás-
tavke a pomohli vyhrabať park pri Kultúrnom dome. Na 
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celom Slovensku darovalo svojmu okoliu, mestu, regiónu, 
ktorým bola pomoc miestnych skautov určená, rôznymi prá-
cami a sluţbami prospešnými pre verejnosť vyše 600 skautov 
zo 16 miest 10 086 hodín dobrovoľníckej práce. 

Vlastné poznámky 
 
V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky v Trenčíne sa dňa 10. decembra 2005 usku-
točnil 3. ročník hodnotného kultúrno-športového a spolo-
čenského podujatia pod priliehavým a výstiţným názvom – 
Večer hviezd. Organizátorom sa podarilo zabezpečiť účasť 
mnohých hviezd a hviezdičiek rôzneho formátu, ktoré sa 
postupne zviditeľňujú na rôznych významnejších podujatiach, 
či uţ na Slovensku alebo v zahraničí. Exibičných vystúpení z 
rôznych oblasti spoločenského ţivota býva v Trenčíne ako 
maku a i tento podvečer určite si kaţdý prišiel na svoje. Po 
príhovoroch organizátorov prišli k slovu učinkujúci, ktorí sa 
prezentovali v plnej paráde vo vyše dvojhodinovom zaujíma-
vom programe. Moderátor večera Tony Šepták sa zhostil svo-
jej úlohy na jednotku a rozhodne sa bolo na koho a na čo po-
zerať. Úvod programu patril sérii spoločenských tancov a kul-
turistovi M. Beţovi so svojou zostavou, ktorý bol popret-
kávaný pesničkami Anawi a P. Nagya. K slovu v podobe 
svojho vystúpenia sa dostala aj začínajúca mladučká fitneska 
Buchelová, fitnesák F. Hečko a fitneska L. Kalajová. 
Patričným spestrením a oţivením večera bol program, s 
ktorým sa prítomným divákom prezentovala hadia ţena Zu-
zana, športoví tanečníci v rock´n´rolle a Š. Havlík s mečom. V 
exhibičnom vystúpení zoţal najväčšie ovácie vďačného tren-
čianskeho publika kulturista Pavol Jablonický, ktorý sa pred-
stavil zo svojou zostavou zo súťaţe - Mr. Olympia. Zaujala aj 
majsterka sveta vo fitness - Barbora Bunčáková. S dávkou 
patričného elektrizujúceho napätia sa očakával pokus o zápis 
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do Guinnessovej knihy rekordov Braňa Goliera z Bánoviec 
nad Bebravou. Vlani si okolo krku otočil 100 kg betónovu 
guľu deväťkrát a v tento večer tento svoj osobný rekord 
prekonal o jednu obrátku naviac - keď guľu otočil okolo 
svojho krku pozoruhodných desaťkrát, čím splnil predpoklady 
pre zápis do Guinnessovej knihy rekordov 

Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 647/1/05 
 
Trenčianskym horolezcom sa podarilo opäť zviditeľniť na 

majstrovstvách Slovenska v lezení s cepínmi v rukách a mač-
kami na nohách – v drytoolingu, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. de-
cembra 2005 na umelej stienke 007 
pri ţelezničnom moste v Trenčíne. 
K tejto zimnej disciplíne sa kaţdý 
rok hlási stále väčší počet nad-
šencov. Svedčí o tom aj šestnásť sú-
ťaţiacich, ktorí si prišli zaliezť. Vy-
nikajúca atmosféra domáceho pu-
blika vybičovala pretekárov k maxi-
málnym výkonom. Po troch kvali-
fikačných cestách nasledovalo fi-

nále, do ktorého postúpili všetci. Na rozdiel od kvalifikačných 
tratí, finálová trať bola vytvorená na naozajstných stromoch 
vonku. Začínali muţi. V dramatickom boji o prvenstvo roz-
hodoval medzi dvoma najlepšími rýchlejší čas a tak talen-
tovaný Trenčan, člen slovenskej horolezeckej reprezentácie, 
Gabriel Čmárik obhájil prvenstvo z Bratislavy. Druhým bol 
Bratislavčan Juraj Švingál. Prekvapením súťaţe bol výkon 
tretieho Mareka Šumaja z Trenčína, ktorý s touto disciplínou 
nemá veľké skúsenosti, napriek tomu zaliezol vynikajúco a za 
sebou nechal ďalších desať pretekárov. Medzi ţenami domi-
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novala Mária Dutková, ktorá mala najviac síl, na druhom 
mieste sa umiestnila Eva Milovská a tretia skončila Ivana 
Mináriková, všetky tri z Trenčína.  

Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 649/1/05 
 
Mestská športová hala v Trenčíne na Sihoti bola dňa               

11. decembra 2005 miestom hádzanárskeho turnaja ţien o 
Pohár primátora mesta Trenčín. Na podujatí štartovali druţ-
stva - Iuventy Michalovce, Tatrana Bohunice, HC Zlín a 
domáci HK Štart Trenčín. Víťazom turnaja sa stalo druţstvo z 
Michaloviec, pred druţstvami z Trenčína, Zlín a Bohuníc. Za 
najlepšiu brankárku turnaja vyhodnotili organizátori A. 
Grandtnerovú, za najlepšiu strelkyňu K. Uhliarovú, ktorá 
vsietila 19 gólov, obe z Trenčína a útočníčku Školkovú z 
Michaloviec. Počas tohto podujatia sa uskutočnilo aj oficiálne 
odovzdávanie medailí, plakiet a vyznamenaní zaslúţilým 
členom klubu. 

Trenčianske noviny 12.12.2005 
Pomocná evidencia 645/1/05 
 
V Mestskom Kultúrnom stredisku v Bánovciach nad Be-

bravou dňa 11. decembra 2005 vyhlásili najlepších športovcov 
Slovenska v kulturistike, silovom trojboji a fitnes za rok 2005. 
Ocenenia z rúk prezidenta Slovenskej asociácie M. Čaplu si 
prevzal v kulturistike aj  I. Kočiš z Trenčína.  

Trenčianske noviny 12.12.2005  
Pomocná evidencia 645/2/05 
 
Po jesennej časti futbalových súťaţí zelené trávniky uţ 

osireli a k slovu sa hlásila očakávaná zimná prestávka. To platí 
aj o účastníkovi Corgoň ligy - AS Trenčín, ktorý prezimuje na 
lichotivom 6. mieste tabuľky. Uplynulú jesennú časť 1. fut-
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balovej ligy zhodnotil generálny manaţér AS Trenčín Mgr. 
Róbert Rybníček, keď konštatoval, ţe futbalisti obsadili po 
jeseni v ligovej tabuľke 6. miesto, čo pred štartom práve 
prebiehajúceho ročníka súťaţe bolo trošičku za jeho oča-
kávaním, nakoľko som tomuto muţstvu veril, ţe sa umiestni 
okolo piatej priečky a pri lepšej konštelácii dokonca okolo 
štvrtého miesta. Nebol som teda ďaleko od pravdy, ţe muţ-
stvo skutočne malo na to, aby hralo o 4. 
- 5. miesto. V tabuľke sa po jesennej 
časti vykryštalizovalo silná štvorka, 
ktorá pravdepodobne bude bojovať o 
titul, a tak trenčianski hráči sú v tesnom 
závese za nimi. Pri vhodnom doplnení 
kádra a eventuálnom udrţaní väčšiny 
hráčov v tomto klube, by sa mohlo v 
jarnej časti mohlo bojovať aj o to 4. 
miesto. Podarilo sa nám poskladať celkom dobrú partiu 
hráčov, či uţ po stránke ľudskej alebo futbalovej. Hráči majú 
rozhodne ešte na vyššiu priečku a svojimi dobrými výkonmi 
patrične „potrápili“ súperov z prvej polovice tabuľky. Popri 
hodnotení seniorov treba zhodnotiť aj mládeţnícke oddiely. 
Mládeţnícke tímy nám bez ostychu idú hore, čoho dôkazom je 
aj čiastočné zlepšenie tréningových podmienok. Začalo sa 
s budovaním druţstiev od tých najniţších vekových kategórii. 
Dôkazom kvality práce trénerov a všetkých funkcionárov bolo 
aj to ţe v tomto roku mladší dorastenci vyhrali titul majstra 
Slovenska a v súčasnosti títo chlapci uţ prešli do staršieho 
dorastu, keď 7-8 ich uţ hrá v základnej zostave. Pre budúci 
rok je tu teda opäť obrovská perspektíva aj z toho dôvodu, ţe z 
týchto minimálne traja – štyria hráči pri vhodnom vedení tré-
ningového procesu sa môţu dostať do seniorského kádra AS. 
Uţ teraz sa poniektorí dorastenci pravdepodobne zapoja do 
zimnej prípravy A – druţstva. Čo sa v tejto oblasti urobilo za 
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posledné dva – tri roky sa v najbliţšom období ukáţe ako 
perspektíva pre celý klub. Sme nesmierne šťastní, ţe uţ do 
toho najniţšieho ročníka prípravky sa nám oproti minulému 
roku prihlásilo okolo 25 chlapcov, v minulom období ich bolo 
sotva sedem aţ osem chlapcov. Krôčik po krôčiku ideme hore 
a futbal naberá zmenu aj u tej najmladšej vekovej kategórie a 
chlapci majú tendenciu hrávať atraktívny futbal. Mládeţnícka 
základňa bude podstatou toho, čo pôsobí v A - druţstve AS 
Trenčín. S návštevnosťou priaznivcov futbalu nie je spokoj-
nosť, ale opäť si to vyţaduje trpezlivosť, krôčik po krôčiku a 
uţ je vidieť, ţe uţ ľudia začínajú postupne prichádzať do útrob 
štadióna na Sihoti. Ak budú hráči budú podávať také výkony, 
ako ku koncu jesene, tak ľudí to bude ďalej „chytať“. Zlepšili 
sa aj tréningové podmienky, naposledy nové cvičné ihrisko 
s umelou trávou pri Základnej škole Trenčín, Ulica Na 
dolinách. V jarnej časti 2006 sa dobudujú ďalšie dve trávnaté 
ihriská na Ostrove. To je viac menej signál pre ľudí, ţe futbal 
v Trenčíne sa nejakým spôsobom robí. Tabuľka po jesennej 
časti futbalovej Corgoň ligy : 
1. Artmedia  20  12  4   4   36:19 40  
2. Trnava   20  13  1   6   34:18 40  
3. Ruţomberok 20  13  1   6   32:17 40  
4. Ţilina   20 12  1    7   41:25 37  
5. Nitra   20   8  4  8   25:26 28  
6. Trenčín   20   7  6  7   18:20 27  
7. B. Bystrica  20  8  1  11   21:23 25  
8. Dubnica   20  5  6   9  22:29 21  
9. Púchov   20  3  4  13  17:39 13  
10. Inter   20  3  4  13  14:44 13 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 11. decembra 2005 medzinárodným hádzanárskym 

turnajom ţien v trenčianskej športovej hale vyvrcholili oslavy 
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80. výročia organizovanej hádzanej ţien v Trenčíne. Pri tejto 
príleţitosti organizovanej hádzanej v Trenčíne, obdrţali 
dlhoroční a zaslúţili funkcionári aj rôzne vyznamenania, ktoré 
im odovzdali generálny sekretár Slovenského zväzu hádzanej 
Dr. Peter Svoboda, primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler, výkonný tajomník Krajského športového centra 
Marián Ondruška, prezident Hádzanárskeho klubu Štart 
Trenčín Ing. Ján Bakoš a ďalší čelní predstavitelia. Diplom 
Slovenského zväzu hádzanej obdrţali - B. Grandtnerová, M. 
Groger, Š. Holík, P. Kolárik, H. Krausová, O. Michalcová, A. 
Košíková, S. Sivák, A. Slavinský, F. Slavinská, C. 
Zimmermann. Plakety Slovenského zväzu hádzanej za 
dlhoročnú prácu a činnosť pri rozvoji hádzanej na Slovensku 
odovzdali zlatú plaketu - F. Jelínkovi, H. Kolarovičovej, M. 
Opačitej, J. Bakošovi striebornú plaketu - E. Broskovi, C. 
Holíkovej, bronzovú plaketu - F. Bučkovi, E. Singhofferovej. 
Pamätné listy mesta Trenčín Trenčín obdrţali - F. Bartušová, 
M. Beňová, Ľ. Bezáková, O. Brezanová, M. Ferančíková, E. 
Frndáková, E. Gagová, A. Grandtnerová, E. Harárová, M. 
Hlobeňová, A. Hradská, J. Hudec, M. Chrást, M. Jahodka, I. 
Javorský, F. Jelínek, L. Komorovská, E. Krajčíková, M. 
Kucharič, H. Lexmanová, B. Lovásová, P. Máčada, M. Mach, 
H. Mičátková, Z. Mikušová, A. Milanová, K. Mišáková, Ľ. 
Nemečkayová, R. Pánková, S. Petrušová, Ľ. Pilková, D. 
Porubský, E. Prekop, M. Prekopová, I. Prokeš, P. Sabadka, B. 
Schmidová, T. Šarţíková, A. Šumanová, D. Tandţíková, K. 
Uhliarová, A. Valaštínová, T. Váňová, M. Vránová. Pri 
príleţitosti hádzanárskeho výročia udelilo Krajské športové 
centrum v Trenčíne „Ďakovný list“ Hádzanárskemu klubu 
Štart za prácu v prospech športu a telesnej výchovy v Tren-
čianskom kraji, spolu s pohárom Krajského športového centra. 
Zároveň odovzdali aj Čestné uznanie Asociácie telový-
chovných jednôt a klubov Slovenskej republiky prezidentovi 
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Hádzanárskemu klubu Štart Trenčín - Jánovi Bakošovi pri 
príleţitosti jeho tohtoročného ţivotného jubilea.  

Podľa dostupných najstarších prameňov druţstvo ţien 
nastúpilo v roku 1925 na svoj prvý zápas proti druţstvu z 
Púchova a tento premiérový duel nakoniec skončil deľbou 
bodov po výsledku - 5:5. Nie je ţiadnym tajomstvom, ţe 
najväčšiu zásluhu na samotnom zrode ţenskej hádzanej pod 
Trenčianskym hradom mal vtedajší profesor Gymnázia 
Ľudovíta Štúra František Hvíţďala. V prvopočiatku hádzanú 
zastrešoval klub 1. ČS ŠK Trenčín, postupom rokov sa zmenili 
názvy na Iskra Merina, TTS a Jednota Trenčín. Od roku 1985 
vznikol hádzanársky klub Štart Trenčín a tento názov uţ nesie 
pozoruhodných dvadsať rokov po súčasnosť. Za tie roky sa pri 
trénerskom kormidle vystriedalo niekoľko tréneriek a 
trénerov. Či uţ to bola E. Pajtinková, A. Kozinková - 
Holečková, J. Čechovič, H. Krausová, J. Hajmach a iní. V 
roku 1955 sa druţstvo ţien stalo víťazom vtedajšieho 
Bratislavského kraja a o dva roky neskôr účinkovali tren-
čianske hádzanárky v moravsko-slovenskej súťaţi, kde obsa-
dili tretiu priečku. Od roku 1957 klub pôsobil pod názvom 
TTS Trenčín a trénerskou taktovkou Vlčko - Juhás. V sezóne 
1959/60 sa druţstvo ţien stalo víťazom B-skupiny 2. ligy a 
postúpili do 1. ligy. Hneď na úvod sa postarali o pozoruhodné 
prekvapenie, keď v stretnutí proti majstrovi republiky Dynamu 
Praha zvíťazili Trenčianky 5:3. Ligové zápolenia boli nepo-
chybne veľkým ťahákom a magnetom pre priaznivcov tohto 
športu, ktorí v bohatom počte okolo 1000 divákov, navšte-
vovali jednotlivé majstrovské zápasy. Rekordom sezóny bol 
rozhodne duel Jednoty Trenčín s Dynamom Praha, ktoré 
sledovalo okolo 1600 divákov. Po jesennom kole boli repre-
zentantky Jednoty na veľmi peknom 4. mieste, ako najlepšie 
druţstvo zo Slovenska. Na škodu veci, ţe po ročnom účin-
kovaní medzi elitou zostúpili Trenčianky do 2. ligy. Po tomto 
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neúspechu prišlo k zmenám na trénerskom poste a v hráčskom 
kádri a vedenie druţstva prevzal najdlhšie pôsobiaci hádza-
nársky tréner v Trenčíne Andrej Slavinský. Sezóna 1969/70 
bola pre Trenčianky s omladeným druţstvom druhým návra-
tom hádzanárok do najvyššej súťaţe. Po sedemročnom účin-
kovaní v najvyššej súťaţi trenčianske hádzanárky vypadli, ale 
medzi druholigistami nepobudli našťastie dlho, nakoľko po 
víťazstve v kvalifikácii sa vrátili medzi elitu a v tabuľke sa 
pohybovali v pokojných stredných vodách tabuľky. Takto sa 
to v bohatej histórii ţenskej hádzanej pod Matúšovým hradom 
ešte neraz zopakovalo, keď pád vystriedal opäť vzostup. Opäť 
sa teda menili hráčky, tréneri, funkcionári a podobne. Pre 
starobylý Trenčín poslednou hádzanárskou československou 
prvoligovou sezónou bol ročník 1992/93. Potom prišla klu-
bová kríza a osud tohto športu v meste módy bol dosť váţne 
ohrozený. Dostavili sa nielen ekonomické, ale rovnako aj 
hráčske problémy. Našťastie, našlo sa niekoľko zapálených a 
zanietených funkcionárov - C. Holíková, O. Brezanová, F. 
Bartušová, E. Zverecová, ktorí podali pomocnú ruku a mierou 
vrchovatou sa pričinili o ďalšiu existenciu hádzanej v 
Trenčíne. Písal sa rok 1995, zaduli čerstvé vetry a zrodila sa 
nová éra hádzanej pod vedením nového predsedu a súčasného 
prezidenta Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín  Ing. Jána 
Bakoša, ktorý sa jednoznačne upísal náročnej a zodpovednej 
funkcionárskej práci. Aj samotné zloţenie výboru klubu dá-
valo záruku, ţe postup do prvej slovenskej ligy bude čoskoro 
realitou. Káder ţien sa postupne formoval pod vedením 
viacerých trénerov - J. Balaja, A. Slavinského, I. Prokeša, D. 
Porubského, V. Lančariča. V priebehu troch rokov sa káder 
hádzanárok umiestnil v 1. slovenskej lige na 2. mieste. V 
súčasnosti druţstvo ţien vedie obetavý tréner - Mgr. Peter 
Sabadka. Ich spoločným výkonnostným cieľom je jedno-
značne postup do medzinárodnej česko-slovenskej ţenskej 
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hádzanárskej ligy. Pri tejto príleţitosti hodno spomenúť, ţe o 
dobré meno a kvalitnú reprezentáciu ţenskej hádzanej v 
Trenčíne sa roky - rokúce starali reprezentantky Českoslo-
venskej socialistickej republiky, Československej federatívnej 
republiky a Slovenskej republiky. Konkrétne tak moţno 
hovoriť napríklad o A. Košíkovej, M. Opačitej, D. Novákovej 
- Trandţíkovej, A. Kopeckej - Hradskej, B. Bokolovej - 
Maţgútovej, B. Báţovej - Lovásovej, H. Buchcárovej 
a ďalším. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 669/1/05 
 
Na 21. ročníku stolnotenisového turnaja v Kubre v kate-

górii veteránov jednotlivcov muţov 50 – 60rokov zvíťazil T. 
Dobiaš pred V. Martinkom a P. Komorovským.  Víťazom 
kategórie veteránov jednotlivcov muţov nad 60 rokov zvíťazil 
V. Hasák pred J. Harákom a J. Kaluţníkom. Titul absolútneho 
majstra v kategórii muţov oboch kategórií získal T. Dobiaš 
pred V. Hasákom, V. Martinkom a J. Harákom. V kategórii 
veteránov dvojíc muţov zvíťazila dvojica V. Hasák – J. 
Harák pred dvojicou P. Komorovský – Korbačka  a J. 
Kaluţník – Oţvalda. 

Trenčianske noviny 19.12.2005 
Pomocná evidencia 670/2/05 
 
Volejbalistov Slávie Športovej školy v Trenčíne v novembri 

2005 ocenil Medzinárodný olympijský výbor Cenou Fair Play 
za zásluţný čin pri záchrane ľudských ţivotov. Priblíţme 
čitateľom kroniky, čo sa stalo v noci z nedele na pondelok  z 
9. na 10. novembra 2003. V tom čase sa vracajúci sa volej-
balisti zo zápasu vo Svidníku stali sa krátko po polnoci sved-
kami autonehody na diaľnici medzi Belušou a Ilavou. Keďţe 
okolo idúce autá „nejavili ochotu pomôcť“ pri záchrane ľud-
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ských ţivotov, zobrali túto „povinnosť„ na seba 17 – 18 roční 
mládenci spolu s trénerom I. Hiadlovským. Pohľad na hava-
rovanú bielu poľskú dodávku prevrátenou na strechu, bez 
kolesa s totálne zdemolovanou karosériou a v nej deväť ľud-
ských tiel prepletených s batoţinami, nákupnými taškami 
a odtrhnutými sedačkami neveštil nič dobrého. Mladí ľudia sa 
dostali tvárou v tvár do zatiaľ nepoznanej situácie, u ktorých 
sa niekde v podvedomí vynorila naliehavá myšlienka, ţe 

týmto ľuďom je 
treba okamţite po-
môcť. Neváhali. 
Najskôr rozbili 
predné sklo, po-
tom vytiahli deväť 
Poliakov a bez vá-
hania sa pustili do 
oţivovacích prác. 
Keďţe bola zima, 
zranené osoby 

v stabilizovanej 
polohe poprikrývali dekami a vlastnými bundami. Stopy po 
krvi a oleji na nich im ešte dnes pripomínajú dramatický 
večer. Autonehodu nakoniec preţila celá osádka a to najmä 
vďaka duchaprítomnosti a obetavosti mladých športovcov. Je 
namieste verejne vysloviť poďakovanie mladým športovcom – 
Filovi, Szokemu, Šomkovi, Hraňovi, Valčákovi, Emmelovi, 
Valentovi, Kaššovi, Benczovi, Barlíkovi, Musilovi, Gaľovi, 
Naďányimu, trénerom Hiadlovskému a Sochovi, ako aj 
vodičovi školského autobusu Lehockému.   

Vlastné poznámky 
 
Súťaţ v plávaní rodičov s deťmi sa konala 19. decembra 

2005 na Mestskej krytej plavárni v Trenčíne, ktorá sa usku-
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točnila v rámci športových súťaţí detí a mládeţe, organi-
zovanú Telovýchovnou jednotou Mladosť Trenčín v spolu-
práci s Mestom Trenčín. Výsledky : 
- v kategórii drobci a rodičia zvíťazila rodina Majzlánová, 

pred rodinou Papéţovou a Guštafíkovou; 
- v kategórii mladšie deti a rodičia si prvenstvo vybojovala 

rodina Dopierová, pred rod. Hodekovou a Ignačákovou; 
- v kategórii staršie deti a rodičia dominovala rodina Halá-

sová pred rodinami Kiššovou a Kravcovou.  
Vlastné poznámky 

 

V priestoroch zimného štadióna Aréna B.O.F na Sihoti 
v Trenčíne sa v mesiaci december 2005 sa uskutočnila Kor-
čuliarska štafeta 2005. Organizovalo ju Oblastné športové cen-
trum v spolupráci s Telovýchovnou jednotou Mladosť a KCA 
Trenčín. Štafety sa zúčastnilo celkom 184 korčuliarov. Naj-
lepším korčuliarom  sa stal Jakub Bernát zo Základnej školy 
Trenčín, Ulica Na dolinách pred Martinom Kráľom zo Základ-
nej školy Trenčín na Novomeského ul. a Tomášom Lehockým  
zo Základnej školy Trenčín na Hodţovej ul. Medzi dievčatami 
si najlepšie počínala Simona Drahošová zo Základnej školy 
Trenčín, Ulica Na dolinách pred Luciou Bacovou zo Základ-
nej školy Trenčín na Hodţovej ul. a Marikou zo Špeciálnej 
základnej školy V. Predmerského v Trenčíne. V slalome do-
minovali Klaudia Petrovská a Marek Nezník. Súťaţ v streľ-
be na bránku vyhrala Michaela Kubaliaková a Jurko Ďu-
rica. V súťaţi škôl zvíťazila Základná škola Trenčín, Ulica 
Na Dolinách, pred Základnou školou Trenčín na Novo-
meského ul., Špeciálnou základnou školou V. Predmerského v 
Trenčíne a Základnou školou Trenčín na Hodţovej ul. 

Info Trenčíne 19.01.2006 
Pomocná evidencia 27/1/06 
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Zimný štadión v Trenčín (B.O.F. Aréna) bol v dňoch 26.- 
27. decembra 2005 dejiskom dvojdňového 8. ročníka Memo-
riálu Jozefa Hantáka v hokeji nádejí - piatakov hokejových 
tried z Českej a Slovenskej republiky. Na podujatí sa 
predstavili jednotlivé druţstvá z Hodonína, Olomouca, 
Zvolena, Martina, Dubnice a Trenčína. Hralo sa systémom 
kaţdý s kaţdým v jednej skupine a prvenstvo si nakoniec 
vybojovali mladí hokejisti Dubnice, ktorí neprehrali ani jeden 
zápas. Postupne porazili Martin a Zvolen zhodným výsledkom 
8:4, Trenčín 8:7 a remizovali s Hodonínom a Olomoucom 
rovnakým výsledkom 2:2. Na druhom mieste skončili piataci 
Dukly Trenčín, ktorí zdolali Martin 11:2, Hodonín 8:0, Zvolen 
4:2, Olomouc 4:1 a prehrali s Dubnicou 7:8. Tretia priečka v 
konečnom hodnotení patrí Olomoucu. 

Trenčianske noviny 09.01.2006  
 
V Kultúrnom stredisku na Dlhých Honoch v Trenčíne sa 

uplynulý rok schádzali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska 
k rôznym aktivitám. Jednou z nich bol i štvrtý ročník pohy-
bového cvičenia členov jej členov pod vedením predsedníčky 
Viery Jadrnej. Usmiate tváre v bielych tričkách vţdy s nád-
herným slovným doprovodom vítala cvičiteľka PhDr. Jana 
Mária Jablonská. Skutočná odborníčka na pohyb v kaţdom 
veku sa prejavila fun-dovaným vedením cvičenia. Kaţdého 
cvičenca  osobitne skontrolovala, či naozaj cvičí tak, ako sa 
má a seniorský vek mu to dovolí. Nikomu odrazu neprekáţali 
bolesti chrbtice, kĺbov, končatín, ba ani kardiostimulátor nebol 
prekáţkou k radostnému pohybovému cvičeniu. Hodinku 
v kolektíve 12 aţ 16 cvičencov  navyše J. M. Jablonská obo-
hatila i poetickým výberom úryvkov zo zbierky vlastných bás-
ní s názvom Dotyky s časom. Je len na škodu veci, ţe z 25 
prihlásených sa cvičenia pravidelne zúčastňovala iba polovica. 
Účastníci cvičenia sa však v ţiadnom prípade nezahanbili. 
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Takto ich snaţenie na záver hodnotila i vedúca cvičenia.  Bola 
to aktivita nielen  
v prospech nášho 
tela, ale omladili si 
hlavne svoju dušu. 
Hoci cvičili seniori, 
dušou sa cítili ju-
niormi. A tak zmy-
sel sloganu „Pohyb  
a slovo pre pohla-
denie duše“, s kto-
rým  sme ku cviče-

niu pristupovali bol vrchovato naplnený a splnil svoj cieľ. 
Info Trenčín 19.01.2006  
 
V telocvični Základnej školy Trenčín na Východnej ulici sa 

v  roku 2005 boli poriadané aerobické cvičenia pre všetky 
vekové generácie pod názvom Aerobik generácií. Odborným 
garantom podujatia bola Anna Trčková. Aerobiku sa zúčast-
nilo 114 jednotlivcov a generačných rodín. Medzi najktív-
nejších jednotlivcov patrili Simona Horvátová, Terézia Gaţí-
ková, Dagmar Kubínska, Ivana Mayerová, Jana Smrečanská, 
Kamila Mayerová, Viera Bednárová a Martina Sokolíková. 
K najaktívnejším rodinám  sa zaradili rodiny Sokolíková, 
Bednárová  a Mayerová. 

Info Trenčín 19.01.2006 
 
Ľahkí atléti pretekársku sezónu v roku 2005 začali tradične 

halovými pretekmi v hale Elán v Bratislave a zimným vrcho-
lom boli halové majstrovstvá Slovenskej republiky všetkých 
vekových kategórii. Pretekári Osemročného športového gym-
názia získali spolu 14 medailí, z toho 6 titulov. Počas letnej 
sezóny sa pretekári zúčastnili viac ako 25 atletických podujatí 
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od miestneho významu aţ po najvýznamnejšie medzinárodné 
podujatia. Na letných majstrovstvách Slovenskej republiky na 
dráhe získali 16 medailí a z toho 5 titulov. Zúčastňovali sa aj 
na medzinárodných športových akciách. Dvaja pretekári Mar-
tin Benák a Matúš Mentel sa zúčastnili uţ začiatkom mája 
2005 na medzinárodnom mítingu juniorov v Olomouci.  Naj-
lepší pretekár ľahkoatletického oddielu Jozef Repčík sa zú-
častnil začiatkom júna 2005 medzinárodného mítingu vo 
Schwechate. Na 1. ročníku svetových hier detí a mládeţe do 
15 rokov v Hamburgu získali trenčianski pretekári sedem 
medailových umiestnení. Slovenský školský šport na sveto-
vom finále Pohára J. Humbera v Portugalsku v júni 2005 
reprezentovali Katka Detková, Martin Benák a Viliam Papšo. 
Veľmi dobré 10. miesto získal oštepár Martin Benák na 
Festivale olympijských nádejí EYOF v Lignane v Taliansku, 
ktorý sa konal začiatkom júla 2005. Pretek je povaţovaný za 
neoficiálne majstrovstvá Európy do 17 rokov. Najlepším výs-
ledkom pretekára beţca Jozefa Repčíka bolo siedme miesto v 
behu na 800 m na juniorských majstrovstvách Európy do 19 
rokov v Kaunase (Litva). Dvojnásobné víťazstvo dosiahol aj v 
Európskom pohári juniorských druţstiev v behu na 400 m a 
800 m, kde závodil ako hosťujúci pretekár za Stavbár Nitra. 
Filip Chrenko reprezentoval Slovensko v medzištátnom 
stretnutí ţiakov Čechy - Morava – Slovenská republika do 15 
rokov v behu na 100 m cez prekáţky a 200 m cez prekáţky. 
Na medzištátnom stretnutí Maďarsko - Česko - Slovensko v 
Budapešti do 17 rokov reprezentovali Slovenskú republiku 
Rado Baňár, Katka Detková, Martin Hubáček a Martin Šupka. 
Na záver sezóny 24 atlétov nášho oddielu reprezentovalo v 
Opave na medzištátnom stretnutí Česko - Poľsko – Slovenská 
republika Telovýchovnú jednotu slovenský Orol. 

Trenčianske noviny 16.01.2006 
Pomocná evidencia 22/1/06 
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Tak ako kaţdý rok plavci Osemročného športového gym-
názia v Trenčíne sa zúčastňovali na zimných majstrovstvách 
Slovenska. Ako prvý do bojov zasiahli ţiaci kategórie „A“ dňa 
2. – 4. decembra 2005 v Púchove. Najúspešnejšou plavkyňou 
bola Michaela Rečková, ktorá v kaţdej disciplíne, v ktorej 
plávala sa postavila na stupne víťazov. Zo siedmich štartov 
zvíťazila na 50 m kraul časom 27,30 sek. V disciplínach 100 
m, 200 m a 400 m voľný spôsob bola na druhom mieste a v 
polohových pretekoch 100 m a 200 m a 800 m kraul sa 
umiestnila na treťom mieste. Bronzové medaily si vyplávali 
Bulková Marcela na 200 m znak a večne „zemiakový“ Václav 
Daniel, konečne premenil smoliarske štvrté miesto na bronz. 
Druhý decembrový týţdeň patril ţiakom kategórie „B“ dňa 9. 
– 11. decembra 2005 v Dolnom Kubíne. Tu svoj prím z 
letných majstrovstiev obhájil Martin Guzlej, ktorý zvítazil na  
100 m motýlik. Druhé miesta obsadil v disciplínach 50 m 
kraul a 100 m znak. Tretie miesto si vyplával na 100 m 
polohový pretek a 200 m motýlik. Veľmi pekný výkon podala 
Veronika Uhríková, z ktorej nám vyrastá nádejná plavkyňa. 
Seniori a juniori sa 16. – 18. decembra 2005 v domácom 
bazéne - Trenčín – vytiahli parádne. K najlepším juniorom na 
Slovensku patril Martin Tomaník, ktorý sa na najvyšší 
stupeň víťazov postavil štyrikrát. Bol najúspešnejším 
slovenským juniorom. Vo svojich disciplínach 50 m, 100 m a 
200 m znak nenašiel premoţiteľa. Dokonca vo svojej dopln-
kovej disciplíne 50 m kraul, fantastickým osobákom nechal za 
sebou špecialistov tejto trate. Škoda, ţe program bol pre neho 
zle postavený, veríme, ţe i v krátkom šprinte 50 m motýlik, by 
ukázal ako sa pláva rýchlo táto disciplína. V seniorskej kate-
górii v disciplíne 200 m znak krásnym osobákom bol na dru-
hom mieste a na 50 m a 100 m znak bol tretí. Jeho bilancia 
bola osem medailí zo Slovenska, čím sa stal najúspešnejším 
pretekárom celých majstrovstiev. Vynikajúco mu z našich 
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plavcov sekundovala Lívia Bizubová, ktorá svoje štarty mala 
sťaţené tým, ţe na pretekoch plávala naša jednotka, európska 
a svetová plavkyňa Martina Moravcová. Podarilo sa jej 
zvíťaziť v disciplíne 100 m polohový pretek v peknom 
osobnom rekorde. V ostatných disciplínach 200 m a v polo-
hových pretekoch 50 m, 100 m a 200 m kraul, ţiaľ skončila za 
Martinou Moravcovou. No i tu ju musíme pochváliť za veľmi 
pekné osobné rekordy. Vynahradila si to výkonom v obidvoch 
štafetách, ktoré ju postavili na najvyšší stupeň. Tu treba 
pochváliť ešte dievčatá Michaelu Rečkovú, Marcelu Bulkovú, 
Petronelu Turčanovú, keď získali v druţstvách na 50 m prsia –         
2. miesto, ako aj Janu Schniererovú, ktoré svojou bojovnosťou 
porazili vysoko favorizované Piešťany na čele s Martinou 
Moravcovou. Veľkú pochvalu si zaslúţi ţiačka Michaela 
Rečková, ktorá sa dokázala presadiť i medzi juniorkami, keď 
v pretekoch 50 m kraul získala 2. miesto časom 27,14 sek. a 
chýbalo jej 9 stotín k prekonaniu slovenského rekordu. Rekord 
sa jej podarilo prekonať v pretekoch 50 m znak, v ktorých 
získala 3. miesto a v štafete na prvom úseku zaplávala nový 
slovenský rekord 14-ročných ţiačok časom 30,99 sek. K nej sa 
pridala ešte Simona Benková, ktorá i napriek zdravotným 
problémom sa na 200 m znak umiestnila na 3. mieste. 
Vyvrcholením pretekov bola muţská štafeta na 4 x 50 m kraul, 
v ktorej plavci v zloţení Peter Kohút, Jakub Kysel, Ondrej 
Trepák a Martin Tomaník sa umiestnili na 3. mieste za 
plavcami Dukly Banskej Bystrice a Vitalom Bratislava. Všetci 
chlapci si zaplávali osobné rekordy, no najviac sa zlepšil 
Martin Tomaník, ktorý časom 23,4 sek. úţasne plával 
posledný úsek, a tak dokázal silu kolektívu pretaviť do bronzu.  

Trenčianske noviny 16.01.2006 
Pomocná evidencia 23/1/06 
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Trenčiansky karatista z Karate  klubu Európa Trenčín 
Alexander Matečný (zverenec trénera Branislava Zubri-
čaňáka) vybojoval na majstrovstvách Slovenska v karate 
starších dorastencov a juniorov, konaných v Nových Zámkoch 
17. decembra 2005 cenné prvé miesto v kategórii kata – starší 
dorastenci.  

www/tn.mesto.sk 
 

Po prvýkrát v histórii juniorskej rýchlostnej kanoistiky sa 
konali dva najväčšie preteky v jednom roku – majstrovstvá 
sveta a majstrovstvá Európy, samozrejme s účasťou kanoistov 
Osemročného športového gymnázia Trenčíne. Najbliţšie k 
vytúţenej medaile na majstrovstvách sveta mala posádka K4 v 
zloţení Richard Čavojský - Martin Jankovec - Lukáš Len-
gvarský na trati 500 m, kde ich od bronzu delilo 0,24 sek. 
Svoju prvú premiéru v reprezentačnom druţstve absolvovala 
Petra Muchová, ktorá sa začiatkom júla 2005 zúčastnila na 
Európskom olympijskom festivale mládeţe EYOF v Miláne, 
kde obsadila v K2 500 m 4. miesto a K2 1000 m 5. miesto 
spolu so svojou deblistkou Šámkovou z Piešťan. V ten istý 
mesiac sa uskutočnili majstrovstvá Európy juniorov a maj-
strovstvá Európy do 23 rokov v Plovdive. Náš jediný senior 
Rastislav Kohút sa vo svojej disciplíne v C1 500 m umiestnil 
pre 11. mieste. Juniorská posádka Čavojský – Jankovec – 
Lengvarský na medzinárodných regatách sa nedokázala vý-
raznejšie presadiť vo finálovom poli. Na 500 m trati si vybo-
jovali 7. miesto. Na majstrovstvách Európy v maratóne v Týne 
nad Vltavou v Čechách Lucia Balaková získala pekné 11. 
miesto. Vrcholom sezóny boli augustové majstrovstvá sveta 
juniorov Szegedíne v Maďarsku. Moţno práve neopako-
vateľná atmosféra, ktorá býva vţdy v tejto mekke kanoistiky, 
tieţ dopomohla k výbornému výsledku našich kajakárov. Tre-
ba podotknúť, ţe chlapcom forma naozaj vyšla a oproti maj-
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strovstvám Európy juniorov pádlovali ako vymenení. Škoda, 
ţe nám len športové šťastie nebolo viac naklonené a radosť 
mohla byť oveľa väčšia. Na  1000 m trati si posádka v zloţení 
Čavojský - Jankovec - Lengvarský vybojovala 6. miesto. 
Pekné umiestnenie získala kadetka Petra Muchová 
umiestnením na 12. mieste na 500 metrovej trati v K2. Naj-
dôleţitejším domácim podujatím boli majstrovstvá Slovenska, 
na ktorých si ţiaci na nich vybojovali spolu 45 medailí, z toho 
16 zlatých, 17 strieborných a 12 bronzových. Medzi naj-
úspešnejších patrili Martin Jankovec. Rastislav Kohút, 
obidvaja so ziskom siedmych medailí. V súčasnosti je na škole 
15 rýchlostných kanoistov. Starajú sa o nich traja profe-
sionálny tréneri: Jaroslav Zigo, Vladimír Mrva, Daniela Mr-
vová. Pre rok 2006 boli do reprezentačných druţstiev zarade-
ní : 
 reprezentačné druţstvo seniorov do 23 rokov - Rastislav 

Kohút, Martin Jankovec; 
 reprezentačné druţstvo juniorov - Petra Muchová, Lukáš 

Lengvarský, Andrej Divinec, Kristián Tóth, Lukáš 
Likavčan; 

 reprezentačné druţstvo v maratóne - Lucia Balaková. 
Trenčianske noviny 16.01.2006  
Pomocná evidencia 24/1/06 
 
Víťazom 12. ročníka Vianočného turnaja a 3. ročníka 

Memoriálu Karola Wienera vo vzpieraní v Trenčíne dňa 18. 
decembra 2005 sa stal slovenský reprezentant Jiří Ţejdlík. 
Tento pretekár Armádneho športového klubu Dukla Trenčín 
pri telesnej hmotnosti 63,25 kg dosiahol v dvojboji 245 kg 
(115 + 130), čo malo hodnotu 347,978 Sincalirovho bodu. V 
kategórii ţien triumfovala Marta Ţiarová z Armádneho 
športového klubu Dukla Trenčín so ziskom 190,82 bodov. 
Výsledky : 
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kategória muţov :  
1. Jiří Ţejdlík z Armádneho športového klubu Dukla Trenčín 
Dukla Trenčín 347,978 bodov za výkon 245(115+130) kg,  
2. Roman Stareček z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín 
329,661 bodov, 265(120+145),  
4. Róbert Kurpel z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín 

299,03 bodov, 222(100+122) kg. 
kategória ţien : 
1. Marta Ţiarová z Armádneho športového klubu Dukla 
Trenčín Dukla Trenčín 190,82 bodov 155(68+88) kg. 
kategória juniorov : 
1. Michal Pokusa z Armádneho športového klubu Dukla 

Trenčín Dukla Trenčín) 331,76 bodov 304(139+165). 
www.tn.mesto.sk 
 
Vynikajúce výkony Miroslava Hálu v bránke Dukly Tren-

čín vyniesli odchovancovi trenčianske-
ho hokeja ocenenie pre hráča mesiaca 
december 2005 v Európe, ktoré udeľuje 
tradične hokejový portál eurohoc-
key.net. V minulých rokoch získali rov-
naké ocenenie aj Marián Hossa (novem-
ber 2004) a Marián Gáborík (február 
2005). Miroslav Hála inkasoval v devia-
tich decembrových súbojoch iba štyri 
góly a vychytal šesť zápasov s čistým 
kontom. Nádejný gólman neinkasoval 
322 minút a 38 sekúnd a o pretrhnutie 

jeho rekordnej série sa postaral útočník HC Košice Ján 
Lipiansky. Dvadsaťšesťročnému brankárovi chýbalo k vyrov-
naniu rekordu NHL Briana Bouchera 9 minút a 23 sekúnd.  
„Podobná séria nie je kaţdodennou udalosťou. Pravdepodobne 
prejde niekoľko sezón, pokiaľ sa to podarí niekomu napo-

Miroslav Hála 
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dobniť,“ povedal pre eurohockey.net Miroslav Hála. Zároveň 
dodal, ţe najdôleţitejším však bol posun muţstva na čelo v 
extraligovej tabuľke. Celé muţstvo hralo dobre a dotiahli sme 
sa na vedúcu Nitru. Zisk trofeje ma potešil, ale musím dodať, 
ţe vďaka patrí celému muţstvu, ktoré hralo v tom období 
skvele.“  

www/hkduklatn.sk 
 
Deň 31. december 2005 bol inšpiráciou pre viacerých špor-

tových funkcionárov na poriadanie silvestrovských behov 
v rôznych slovenských mestách. Zaznamenali sme, ţe jubilej-
nom 40. ročníku Silvestrovského behu medzi mostami v Pieš-
ťanoch sa medzi 75 beţcami objavil aj Ján Kucharík z Tren-
čína, ktorý v kategórii veteránov nad 40 rokov zvíťazil na trati 
dlhej 4800 metrov za 18:23 min.  

www/tn.mesto.sk 
 
Únia behov do vrchu pri Slovenskom beţeckom spolku 

vyhodnotila Slovenský pohár v behu do vrchu  za rok 2005. 
Tohto 19-dielneho seriálu sa s patričným úspechom zúčastnili 
aj beţci z Trenčína - špecialisti v behu do vrchu - Ervín 
Páleník a Miroslav Kováč, ktorý na MS v behu do vrchu v 
roku 2004 v Taliansku skončil na peknom desiatom mieste. 
Zároveň sa stal aj majstrom Slovenska v tejto disciplíne za 
uplynulý rok. Konečné umiestnenie pretekárov z Trenčín v 
Slovenskom pohári 2005 :                   
- kategória muţov do 49 rokov : 5. miesto E. Páleník 

(Trenčín), 14. miesto M. Gašparovič (Trenčín), 44. miesto J. 
Kucharík (Trenčín), 45. S. Ďuriga (Trenčín), 106. miesto           
J. Korienek (Trenčín). 

- kategória muţov do 59 rokov : 1. miesto M. Kováč 
(Trenčín), 17. miesto J. Hudec (Trenčín), 59. A. Zemanovič 
(Trenčín).  
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- kategória muţov do 60 rokov : 18. F. Husár (Trenčín), 26. 
D. Kašička (Trenčín), 35. J. Ţilinský, 37. I. Ţilinský (obaja 
Trenčín). 

- kategória ţien do 34 rokov : 27. J. Hudáková (Trenčín). 
- kategória juniorov : 10. R. Baňár (Trenčín), 22. M. Hubáček 

(Trenčín). 
Trenčianske noviny 02.03.2006  
 
Slovenský beţecký spolok zorganizoval v roku 2005 uţ 13. 

ročník beţeckej ligy pre všetky vekové kategórie, v ktorom sa 
usporiadalo 30 beţeckých podujatí (po 10 pre západ, stred a 
východ Slovenskej republiky). Do konečného poradia sa 
započítavalo desať najlepších dosiahnutých výsledkov v 
jednotlivých pretekoch. Umiestnenie pretekárov z Trenčína 
západnej v Slovenskej beţeckej lige 2005 bolo nasledovné : 
- v kategórii muţov bez rozdielu veku sa umiestnil Ján 

Kucharík na siedmom mieste; 
- v kategórii muţov do 49 rokov sa umiestnil Ján Kucharík 

na druhom mieste; 
- v kategórii muţov do 69 rokov sa umiestnil Ferdinand 

Husár na štvrtom mieste; 
- v kategórii muţov nad 70 rokov sa umiestnil Igor Ţilinský 

na ôsmom mieste.  
www/tn.mesto.sk 
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Počasie 
 
Počasie po začiatku nového roka 2005 pripomínalo skôr 

nástup jari, len nie zimu. Na túto dobu pomerne vysoké teplo-
ty, ktoré dosahovali denne do 10 0 C a nočné okolo 2 až 4 0 C. 

Slniečko bolo svojimi 
lúčmi tiež na nás skúpe, 
pretože ho skrývala in-
verzia. No od 20. januára 
2005 sa to toto všetko 
zmenilo. Od rána začalo 
snežiť dosť intenzívne 
a všetko sa zabelelo pri-
bližne 7 cm snehovou 
prikrývkou. No v noci sa 

oteplilo a z krásnej snehovej prikrývky  sa ráno stalo vodná 
kaša, ktorá všetkým tým, ktorí sa náhlili do škôl a do práce 
prehodnotila tesnosť obuvi. Zväčša každý mal v topánke 
riadny močiar aj so žabami. Ukázalo sa však, že teplá vlna 
trvala len deň a na večer 
začalo trocha mrznúť. 
Dňa 21. januára 2005 sa 
ukázal pekný slnečný 
deň so studeným vetrom 
a na večer opäť začalo 
mrznúť, ale i snežiť. Tie-
to zmeny počasia zachy-
tili pracovníci Mestského 
hospodárstva v Trenčíne 
a včasným posypom zmesi soli a inertného materiálu boli 
mestské komunikácie schodné pre peších i automobily na 
rovine aj v kopcoch. Snehovej nádielke sa najviac potešili deti, 
lebo sa mohli konečne vyšantiť na zasnežených väčších, či 

zimné radovánky na snehu 
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menších kopčekoch. Zdá sa, že pani zima si zachovala svoje 
dekórum, pretože chladné počasie 
s nočnými teplotami – 130 C 
a dennými teplotami – 40 C 
v podmienkach stredného Považia 
prešlo i do mesiaca februára 2005 a to 
aj s bohatou snehovou nádielkou. 
Chladné počasie však sprevádzalo 
celú Európu, dokonca južné Taliansko 
a ostrov Mallorcu v Stredozemnom 
mori, kde veľké množstvo napada-
ného snehu spôsobilo kalamitu na 
cestných komunikáciach. Dokonca 

média informovali, že tento nečas zasiahol aj africký kon-
tinent, keď v meste Alžír napadal po 25 rokoch sneh. Na 
jednej strane veľké množstvo spadnutého snehu spôsobilo pro-
blémy pracovníkom cestných organizácií v Slovenskej repu-
blike, ktorí nestačili so 
svojim strojovým parkom 
dostatočne upraviť vozov-
ky v časovom limite jeho 
odhŕňaním či posypom 
inertným materiálom pre 
užívanie ciest, hlavne vo 
vysokohorskom prostredí, 
kde často nepomáhali ani 
reťaze. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom 
2004, kedy zlyhali kompetentní pracovníci Mestského hospo-
dárstva Trenčín za zimnú údržbu mestských komunikácií, 
v tomto roku snehová nádielka nikoho neprekvapila. Mesto 
Trenčín prostredníctvom tejto organizácie zabezpečovalo zim-
nú údržbu v dĺžke 115 km. V tomto roku bolo pri zimnej 

deti využili sneh na stavanie snehuliakov 

viacúčelové vozidlo „FUMO“ v práci 
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údržbe v meste Trenčín použité viacúčelové vozidlo „Fumo“, 
ktoré zvládlo bez problémov všetky situácie. Oproti predchá-
dzajúcemu roku bolo vidieť zlepšenie starostlivosti o zástavky 
mestskej hromadnej dopravy, keď sneh bol včas odprataný. 
K spokojnosti sa nepodarilo zabezpečiť čistenie chodníkov od 
snehu vlastníkmi a správcami domov. Na druhej strane je 
paradoxom, že veľa snehu spôsobilo radosť deťom, ktoré sa 
takto mohli precvičiť svoju fantáziu pri stavaní snehuliakov.  

Vlastné poznámky 
 
Prvým marcom 2005 sme vstúpili do prvého jarného 

mesiaca. Poveternostné podmienky tomu vôbec nenasved-
čovali, pretože o 6,00 hodine ráno bola nameraná teplota                  
– 14,9 0 C a snehu viac ako dvadsať centimetrov. Takže zima 
pokračovala vo svojej intenzite veľmi studenými nocami, keď 
teplota sa pohybovala medzi – 9 0 C až – 10 0 C. Denné teploty 
zas dosahovali hodnoty okolo 0 0 C.  Prvá dekáda mesiaca 
bola celá v znamení zimy, charakterizovaná mrazivými chlad-
nými nocami a častým snežením. Práve toto sneženie robilo 
vrásky na čele správcom ciest, pretože museli neustále 
sledovať ich prejazdnosť. Oteplenie nastalo až po 14. marci 
2005, kedy slniečko z jasnej modrej oblohy šľahalo svoje 
ohnivé papršleky na našu zem a doslova sa zahrýzlo do snehu, 
ktorého bolo v Trenčíne do výšky až 40 cm. Na sviatok sv. 
Jozefa priniesol opäť trošku schladenie, čo prakticky uvítali 
všetci tí, ktorých veľmi rýchlo topiaci sa sneh vytápal, lebo sa 
rieky, riečky a potoky dostali do svojich korýt. V Trenčíne sa 
však, v súvislosti s topiacim sa snehom, nebola nezazname-
naná žiadna mimoriadna udalosť. K problému rýchlo topia-
ceho sa snehu treba dodať, že vodohospodári sa pripravili na 
možnosť veľkých vôd, pretože snehu oproti predchádzajúcim 
rokom napadlo až dvakrát viac, postupne z veľkých vodných 
priehrad Oravská priehrada, Liptovská mara a ďalších vy-
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púšťali vodu na minimálnu únosnosť ešte počas chladného 
počasia.  

Vlastné poznámky 
 
Prvý letný mesiac mesiac júl  nevybočil z bežného svojho 

priebehu, hlavne v jeho začiatku, keď sa prejavil chladným 
počasím spojených s dažďami. Až jeho posledná dekáda sa 
prejavila rastom denných a nočných teplôt, ktoré prešli i do 
druhého letného mesiaca augusta. Denné teploty vystupovali 
až do 36 0 C. Nevídané teplé počasie občanov doslova vyhnalo 

k vodným plochám, 
aby sa takto ochladili. 
Pred trenčianskou 
plavárňou od rána 
čakalo veľa ľudí, kto-
rí si chceli užiť sl-
niečka a vody. Po tro-
pických dňoch sa leto 
zlomilo do svojej hor-
šej podoby. Silná búr-
ka a výdatný dážď 

dňa 3. augusta 2005 spôsobili v Trenčíne dopravné problémy. 
Čerpadlá v podjazdoch na Sihoť a Noviny nestíhali odčerpá-
vať prívaly dažďovej vody a utvorili sa tam jazerá, čím sa stali 
neprejazdnými. Polícia musela hodiny odkláňať dopravu z 
nepriechodných miest. Pracovníci Mestského hospodárstva a 
správy lesov v Trenčíne pracovali na ich uvoľnení. Privolaný 
elektromontér dozeral, aby čerpadlá záťaž vydržali a následne 
na miesta prišiel aj 3.500 litrový fekálny voz, ktorý zo zapla-
vených podjazdov vodu odvážal. Vozidlo vyťahovalo vodu na 
Sihoti do polnoci a na Novinách až do štvrtej ráno. Vydržali 
naopak podchody pre peších. Najmä z podchodu pod Hasič-
skou ulicou musela byť tento rok odčerpávaná voda, ale v 
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stredu boli podchody v poriadku. Dopravu v hustom daždi 
komplikovali i dopravné nehody. Koľko presne padlo v stredu 
poobede z neba vody, sa nedalo zistiť. Trenčianska 
automatická meteorologická stanica, do ktorej zhruba pred 
troma týždňami udrel blesk, nebola ešte v prevádzke. 
Stredajšie búrky boli horšie tým, že sa nimi začalo dlhšie 
obdobie chladnejšieho a premenlivého počasia s častými 
zrážkami. Dá sa povedať, že toto leto bolo výnimočne pre-
menlivé. Väčšinou býva počasie ustálenejšie v auguste. 

Trenčianske noviny 08.08.2005  
Pomocná evidencia 401/1/05 

 
 Dňa 3. októbra 2005 si pre nás pripravila príroda nevšedné 

predstavenie – zatmenie Slnka. Na území Slovenska bolo len 
čiastočné. Zatmenie Slnka nastalo o 10,10 hod. až do 50 % 
bolo zastreté tieňom Zeme a úkaz sa skončil o 12,30 hod.  

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 492/2/05 
 
Dňa 18. novembra 2005 po dlhom pôste viac ako jeden 

mesiac sme sa dočkali zrážok v podobe snehových vločiek. 
Tie poletovali však  len propagačne a hneď sa topili. Priaznivé 
počasie umožnilo pripraviť záhradky na prezimovanie obratím 
ovocia a  ich skopaním. 

Vlastné poznámky 
 
Týždeň pred vianočnými sviatkami napadlo asi 5 cm snehu, 

aj trochu prituhlo, čím vznikol predpoklad, že tohoročné via-
nočné sviatky budú priam idylické, teda také aké majú byť. 
Následne však prišlo oteplenie,  dážď a skoro všetok sneh 
zmizol. Dokonca aj ľudia, keď išli z polnočnej boli pokropení 
kvapkami dažďa. Na Božie narodenie, teda 25. decembra 2005 
opäť prituhlo, ale len na sucho. Až 26. decembra 2005 opäť 
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zasnežilo, ktoré pokračovalo veľmi intenzívnym snežením dňa 
28. decembra 2005, čo narobilo nemálo problémov v cestnej 
doprave, lebo trocha aj fúkal vietor a sneh vytváral záveje. 
Cestári mali plné ruky práce. Tlaková níž priniesla husté 
sneženie poľadovicu a následný dopravný chaos nielen na 
Slovensku, ale aj v celej západnej Európe, počnúc od Anglic-
ka, viacerých regiónov Francúzska, cez severné Taliansko, 
všetky kantóny Švajčiarska a Rakúska. Tieto mali za následok 
desiatky dopravných nehôd, pri ktorých našťastie vznikli 
zväčša len materiálne škody. No to najhoršie prišlo aj na 
Slovensko 30.decembra 2005, keď husté sneženie na celom 

západnom 
a strednom Slo-
vensku spôsobi-
lo doslova kala-
mitu na komu-
nikáciach, že-
lezničnej a le-
teckej doprave. 
Nedisciplinova-
nosť vodičov 
motorových vo-
zidiel, hlavne 

kamiónov 
spôsobilo na diaľnici D-1 v úseku Bratislava – Trnava hro-
madnú haváriu okolo 70 vozidiel, pri ktorej vyhasli štyri ľud-
ské životy a niekoľko desiatok ľahko a ťažko zranených ľudí. 
Táto časť diaľnice bola spojazdnená až na Silvestra dopo-
ludnia. Rýchliky vypravované z Bratislavy mali až päť hodi-
nové meškanie. Už od ranných až do večerných hodín Letisko 
M. R. Štefánika v Bratislave pre husté sneženie neprijímalo 
lietadlá, ale ani z neho žiadne neodletelo.  
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História mesta Trenčín – publikovanie nových 
výskumov 
 
Mgr. Jozef Čery :  Oslobodenie mesta Trenčín v roku 1945 

    (Voľne spracované podľa poznámok 
JUDr. Gerharda Šebáka) 

Úplne znenazdajky ako dar z nebies sa mi pred pár rokmi 
dostal do rúk nezvyčajný vzácny písomný poklad, poklad 
hodný zlata, ktorý veľmi detailne pribliţuje obdobie od vy-
puknutia Slovenského národného povstania 1944 cez oslobo-
denie mesta Trenčín aţ po májové dni roka 1945.  

Písomná výpoveď jeho autora JUDr. Gerharda Šebáka, 
doplnená autentickými písomnosťami, fotografiami a odvola-
niami sa na svedkov spomínaného obdobia je mimoriadne 
plastická, najmä jeho osobne preţitými záţitkami, pretoţe 
v tomto kritickom období ako predseda Krajského súdu 
v Trenčíne bol dňa 7. apríla 1945 poverený členmi Mestského 
výboru v Trenčíne a niektorými úradníkmi mesta Trenčín 
vykonávať funkciu zástupcu mešťanostu, teda starostu, keď 
mešťanosta Štefan Markovič oznámil, ţe mesto Trenčín aj 
s rodinou opúšťa.  

Je to výpoveď veľmi sčítaného a múdreho človeka o časti 
histórie svojho rodného mesta, z ktorého pri kaţdom náhod-
nom stretnutí z neho sršal zdravý lokálpatriotizmus.  

Po roku 1945 bolo viacero snáh publicistov priblíţiť toto 
významné obdobie dejín. Ale tieto vydania boli poplatné dobe, 
v ktorej boli vydané, v ktorej privilégia sa dávali len jednému 
politickému subjektu a činnosť ostatných politických sub-
jektov bola negovaná. Práve pri zbeţnom čítaní výpovede 
autora kroniky z roku 1945 bolo moţno sledovať, ţe všetky 
politické subjekty bez rozdielu rovnakou silou vstúpili do 
zápasu o oslobodenie mesta Trenčín. 
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Aby však získané informácie nezostali len v písomnej 
podobe, rozhodol som sa ich priblíţiť Vám milí Trenčania 
a tak umoţniť ţijúcej najstaršej generácii občanov mesta 
Trenčín konfrontovať svoje skúsenosti a preţité záţitky tohto 
obdobia s opísanou históriou a súčasne umoţniť mladším 
generáciam, aby očami súčasníka nazreli do priebehu udalostí 
spred šesťdesiat rokov, ktoré poznajú len rozprávania svojich 
rodičov, alebo starých rodičov. 
 
Ústup Nemcov 

Obkľúčenie 6. nemeckej armády vedenú poľným maršalom 
Paulusom vo februári 1943 v bojoch o Stalingrad a jej veľká 
poráţka Sovietskou armádou donútila nemecké vojská ku 
generálnemu ústupu. A tak potom i ďalšie poráţky Nemeckej 
armády na východnom fronte spravili to, ţe z doterajšieho 
nacistického hesla „Drang nach Osten“ (Tlak na východ) 
zostali len fragmenty, ktoré sa premenilo na heslo „Flucht 
nach Western“ (Útek na západ). Ústup nemeckého vojska 
začiatkom roka 1945 bolo moţno pozorovať vo zvýšenej 
intenzite aj v Trenčíne, keď mestom prechádzalo čoraz viac 
nemeckých jednotiek ţeleznicou alebo po vlastnej ose. 
Pokyny k ďalšiemu pohybu dostávali od vojenského 
veliteľstva „Frontleitstelle“, ktoré bolo umiestnené v budove 
Trenčianskeho múzea. V polovici januára 1945 sa postupne 
dočasne presídlilo veliteľstvo 29. Nemeckej armády generála 
von Schrödera, ktorá ustupovala s východu na Povaţie. Okrem 
toho miestne nemecké veliteľstvo „Ortskommando“ v Tren-
číne, so sídlom v bývalej ţidovskej škole, umiestnilo nemecké 
poľné a rezervné nemocnice s veľkým mnoţstvom ranených 
a chorých nemeckých vojakov ako aj vojenské útvary na 
trenčianskych školách.  Najväčšia z nemeckých nemocníc bola 
umiestnená v budove Piaristického gymnázia, čo vzbudzovalo 
veľké obavy miestneho obyvateľstva, pretoţe v jeho tesnej 
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blízkosti parkovalo veľké mnoţstvo vojenských vozidiel. Táto 
skutočnosť mohla vyvolávať pri dosť častých náletoch ame-
rických lietadiel dojem, ţe v tejto lokalite je umiestnené vyššie 
vojenské veliteľstvo a teda všeobecné ohrozenia z bombar-
dovania historickej časti mesta. Ďalšia obava občanov mesta 
z tejto nemocnice pramenila zo skutočnosti, ţe v nej bolo 
umiestnené infekčné oddelenie a tým obava z rozšírenia ná-
kazy medzi obyvateľstvom. Nemocnica bola umiestnená aj 
v Obchodnej akadémii. 

Stupňujúca nervozita, najmä nemeckých veliteľov prezrá-
dzala, ţe sa blíţi neslávny koniec nemeckého ťaţenia na vý-
chod, čo bolo v rozpore zo všeobecne vyhlasovanou nemec-
kou propagandou a pridruţenou propagandou Slovenského 
štátu. Nemecké vojenské veliteľstvo všetkými dostupnými 
prostriedkami i za pomoci slovenských úradov nútili tren-
čianske obyvateľstvo, aby aj v najtuhšej zime pracovalo na 
nanútených zákopových prácach v okolí mesta Trenčín, pod 
dozorom vojenských hliadok. Zákopové práce sa vykonávali 
na svahoch Breziny v rôznych smeroch, v okolí Biskupíc, 
v severovýchodnej časti trenčianskeho chotára smerom k obci 
Kubra, no aj vzdialenejších miestach ako boli vŕšky nad 
obcami Istebník a Orechové. Mimoriadnu pozornosť venovali 
Nemci opevňovacím prácam po pravej strane Váhu, kde sa 
budovali protitankové steny na rovine i v kopcoch a 150 
metrové betónové hrádze o výške 1,5 metra, na poliach a pri 
cestách sa zakopávali veľké betónové gule pre strelcov, 
osádzali veľké betónové kvádre, vykopávali sa zákopy pre 
strelcov, veľké jamy pre mínomety a protigranátové jamy, aby 
mali túto časť mesta pripravenú, keď budú musieť mesto 
opustiť pod tlakom sovietskych vojsk. Zákopové práce vyko-
návalo obyvateľstvo bez ohľadu na vek a pohlavie povinne na 
základe príkazu Okresného úradu v Trenčíne. Viedla sa presná 
evidencia občanov o plnení, či neplnení si tejto povinnosti. 
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Tých, ktorí sa týchto prác z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili, 
čakali nepríjemné vyšetrovania. Jedine zaplatené lekárske sve-
dectvo mohlo oslobodiť občana aj pri vyššom veku od týchto 
prác. Na zákopové práce boli nasadzované aj továrenské 
brigády a slovenskí vojaci z trenčianskej posádky, títo však 
bez zbraní. Tých občanov, ktorí sa zúčastňovali zákopových 
prác odmeňovalo nie Nemecko, ale Slovenský štát hodinovou 
mzdou 7,50 korún u muţov a 5,- korún u ţien i napriek tomu, 
ţe táto činnosť sa vykonávala v prospech nemeckej vojenskej 
mašinérie. Tesári a iní odborní pracovníci boli odmeňovaní 
dvojnásobne. 

Organizovanie zákopových prác bolo často občanmi 
kritizované. Čím však bola táto kritika otvorenejšia a hlas-
nejšia, tým sa viac zintenzívnila činnosť bezpečnostných orgá-
nov nemeckého vojska Sicherheitsdienstu a Gestapa, keď 
pomocou konfidentov hľadali takto nepohodlných občanov 
a po udaní ich väznili v trenčianskej väznici. Vo väznici neboli 
len Trenčania, ale aj občania susedných okresov z Bánoviec 
nad Bebravou a Prievidza. Kronika spomína, ţe v januári 1945 
boli väznených v Trenčíne viac ako 50 ţien z Dolných Ves-
teníc z dôvodu podozrenia podpory partizánom. Väzni boli 
zaradení do pracovných táborov. Vtedajšia správa mesta Tren-
čín sa väzňom snaţila pomáhať rôznymi spôsobmi ako naprí-
klad zabezpečením ich stravovania, ubytovaním v drevených 
barákoch pri mestskom kúpalisku a organizovaním prác pri 
čistení ulíc mesta.  

Začiatkom roka 1945 začalo byť v meste Trenčín pritesno. 
Mesto Trenčín sa stalo prechodným domovom pre mnohé 
úrady so zamestnancami z iných krajov Slovenska, ktoré ustu-
povali s nemeckým vojskom. Z nich moţno spomenúť : 
- v budove okresného úradu sídlila pobočka Slovenskej ús-

trednej štátnej bezpečnosti,  
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- v budove Sokolovne sídlil Pohotovostný oddiel Hlinkovej 
gardy,  

- nemecká bezpečnostná sluţba „Sicherheitsdienst“ sídlila 
v učiteľskom internáte pri moste, 

- v dnešnej budove internátu Strednej zdravotníckej školy na 
Piaristickej ulici sídlilo Gestapo, 

- nemecké poľné ţandárstvo „Feldgendarmerie“ aj s miest-
nym nemeckým veliteľstvom „Ortskommandom“ sídlilo 
v budove bývalej ţidovskej školy pri synagóge, 

- maďarské szállasovské poľné ţandárstvo a Slovenská štátna 
polícia tieţ sídlili v Trenčíne. 
Sústredenie veľkého počtu bezpečnostných orgánov jazy-

kovo odlišných v meste Trenčín malo za cieľ zaistiť bez-
pečnosť pre ustupujúcich Nemcov a ich kolaborantov proti ak-
tivite partizánov a postupujúcej Sovietskej armáde. Preto ob-
čania mesta Trenčín boli zo všetkými bezpečnostnými or-
gánmi prísne pozorované a hodnotené, čím sa vytváral strach 
o holý ţivot. 

Okrem toho prišlo veľa dobrovoľných a nedobrovoľných 
evakuantov z východných častí Slovenska. Najväčšiu pozor-
nosť u domáceho obyvateľstva vzbudzovali najrozličnejší 
vysokí cirkevní hodnostári jednak svojím oblečením a jednak 
s ich titulovaným oslovovaním „excelencia“. V Trenčíne sa 
uchýlili tieţ početné maďarské rodiny, ktorých sa ujala ma-
ďarská politická strana „Magyar part“ so sídlom na dnešnom 
Mierovom námestí č.16. 

I za takéhoto psychického tlaku na občanov pokračovala 
ilegálna práca, ktorá sa začala po vytvorení Slovenského štátu. 
Kaţdý, kto sa jej aktívne zúčastnil, si hľadal spolupracovníkov 
- spojencov v kruhu svojich známych, v členoch bývalej po-
litickej strany, ku ktorej kedysi patril. Takto sa vytvorili tri 
hlavné skupiny podfarbené ideológiou a svetonázorom poli-
tických strán. Prvá skupina – komunistická, ktorá bola zloţená 
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s komunistov, druhá skupina sociálnodemokratická, ktorá bola 
zloţená so sociálnych demokratov a tretia skupina občianska, 
zloţená prívrţencov ostatných politických strán. Tieto skupiny 
navzájom spolupracovali v ilegálnom boji proti fašizmu, ktorí 
sa zintenzívnil najmä po zlučovacom zjazde dňa 17. septembra 
1944 v Banskej Bystrici. Je na mieste spomenúť najzná-
mejších aktivistov jednotlivých skupín : 
- zo skupiny komunistickej je treba spomenúť Štefana On-

drušku, Antona Šumberu, Ján Bartáka, Jána Betinca, 
Jána Bereca, Jozefa Urbana, Ondreja Kadleca, kol-
poltéra tlače Jozefa Demitru, tlačiara Pavla Fabu, stolára 
Františka Sukupa; 

- zo skupiny sociálnodemokratickej je treba spomenúť Ale-
xandra Trančíka, Alexandra Viselku. Eduarda Klču, Jo-
zefa Jurku, Konráda Dufeka, Alojza Kusalíka; 

- z občianskej skupiny treba spomenúť Michala Jakubócyho, 
Jána Kudlu, Alexandra Pepicha, Vincenta Bohuša, sudcu 
Pavla Pobežala, Rudolfa Michalca a istebníckeho podno-
tára Ondreja Lorenza. 
Vedúci týchto troch skupín sa obyčajne stretávali na byte 

u Vincenta Bohuša v Zlatovciach. Okrem toho existovalo ešte 
jedno veľmi dobre ukryté konšpiratívne miesto v dome na 
frekventovanej Hviezdoslavovej ulici č. 26 u remenára Micha-
la Jakubócyho, nazvané „bunker“, ktorý bol asanovaný v sú-
vislosti v výstavbou Domu armády. Bolo to celkom určite 
centrom celého revolučného kvasu na Povaţí, kde sa : 
- vymieňali skúsenosti z ilegálneho boja,  
- spájali cesty k partizánom a od partizánov,  
- sa sústreďovala spravodajská činnosť všetkých skupín od 

Starej Turej po Banskú Bystricu, 
- vydávali legitimácie pre tých, ktorí cestovali do sídla Slo-

venského národného povstania Banskej Bystrice, 
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- sústreďovalo a potom odosielalo materiálne vybavenie pre 
partizánske jednotky plášťami, prádlom, liekmi, 

- sústreďovala podpora pre rodiny ilegálnych pracovníkov, 
ktorí boli väznení, 

- sústreďovala potrebná dokumentácia napríklad legitimácií 
nemocenskej poisťovne zabezpečované Eduardom Klčom, 
legitimácií totoţnosti od notára v Starej Turej, podpísaných 
občianskych legitimácií zabezpečovaných tlačiarom Šte-
fanom Čiernikom a Jozefom Jurkom. 
Aţ úplným priblíţením frontovej línie k mestu Trenčín sa 

činnosť „bunkra“ zastavila, pretoţe nemecké bezpečnostné 
orgány častejšími návštevami u remenára Michala Jakubócyho 
asi niečo tušili a tým znemoţňovali aktivity ilegálnych 
pracovníkov. Preto ich stretnutia uskutočňovali na násypoch 
rieky Váh alebo vo voľnej prírode. 

I napriek nebezpečenstvu z prezradenia občanov činných 
v ilegalite od od konca roka 1944 zaznamenávali slovenské 
štátne a nemecké bezpečnostné orgány zvýšenú aktivitu par-
tizánskeho hnutia v meste Trenčín ako aj v blízkych obciach. 
Veľké zdesenie vyvolala v kruhoch úradných činiteľov na-
príklad dôverná správa Okresného ţandárstva v Trenčíne zo 
dňa 2. decembra 1944, ţe dňa 1. decembra 1944 okolo piatej 
hodine rannej pri stráţnom domku na trati Trenčianske Te-
plice a Trenčianska Teplá bola zastavená električka skupinou 
30 aţ 50 partizánov, ktorí boli vyzbrojení puškami, pištoľami 
a ručnými granátmi. Pred uloţením traskavín pod električku, 
aby znemoţnili jej pouţívanie, cestujúcich z nej vyhnali. Ale 
boli však aj ďalšie znepokojujúce správy ako napríklad : 
- zo dňa 4. januára 1945 obsadilo asi 1500 partizánov obec 

Selec a jeho blízke okolie, s ktorými obyvateľstvo obce 
sympatizovalo; 

- zo dňa 22. januára 1945 okolo 8-ej hodiny rannej bol zaz-
namenaný výbuch nastraţenej výbušniny pod idúcim vla-
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kom medzi ţelezničnými stanicami Soblahov – Mníchova 
lehota, ktorá vytrhla asi 8 metrov ţelezničnej koľajnice; 

- zo dňa 21. februára 1945 bol zaznamenaný pohyb par-
tizánov v Kubrici, počas ktorej vznikla prestrelka, pri ktorej 
jedného zraneného partizána zatkli;  

 
Otvorené vystupovanie partizánov so zbraňou v ruke 

v blízkom okolí mesta Trenčín dráţdilo nemecké bezpeč-
nostné orgány a odveta sa dočkala. Veľký rozruch spôsobilo 
v meste Trenčín hromadné zatýkanie občanov koncom me-
siaca januára a začiatkom mesiaca február 1945 Gestapom. 
Všetkých zatknutých obvinili zo spolupráce s partizánmi, 
z podporovania rodín, ktorých členovia boli z politických prí-
čin väznení ako aj tieţ z účasti v tajných spolkoch namie-
rených proti reţimu. Medzi zatknutými boli napríklad : 
- ilegálny pracovník Rudolf Michalec,  
- pravotár Dr. Jozef Csilagi; 
- politický referent Okresného úradu v Trenčíne Dr. Jozef 

Jakubócy; 
- správca skladu piva Michal Michaeli; 
- mestský tajomník HSLS Dr. Karol Darvaš, ţelezničný 

skladník Vojtech Janovský, vedúci Roľníckeho 
skladištného druţstva Ján Kovarčík, Ján Mrázik, učiteľ 
Vojtech Bohuš, generálny riaditeľ firmy Thibergien Štefan 
Spiler a ďalší občania. 

Čo sa dialo s väznenými občanmi v objekte Sicherheitsdienstu 
by mohli najlepšie vypovedať jeho nemé múry. Tým, ktorým 
nič nedokázali, prepustili ako napríklad pravotára Dr. Jozefa 
Csilagiho. Pre časť tých, ktorí zostali vo väznici bol neza-
budnuteľný deň 15. marec 1945, keď Nemci 110 väznených 
vyvolali menom, zaradili do štvorstupov a pod silnou vojen-
skou eskortou vyviedli zadnými ulicami mesta na ţelezničnú 
stanicu. Po príchode na ţelezničnú stanicu 55 osôb umiestnili 
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v kaţdom z dvoch pristavených nákladných vagónoch, ktoré 
boli potom pripojené k osobnému vlaku idúcemu do Bra-
tislavy. Väzenský transport potom pokračoval do Rakúska. 
Pred Viedňou bol ponechaný na pospas leteckému bombar-
dovaniu, ktorému akoby zázrakom unikol. No neunikol koneč-
nej stanici koncentračnému táboru Mathausen v Rakúsku, kde 
väzni boli pouţití pri odstraňovaní rumoviska zbombardovanej 
ţelezničnej stanice a na ťaţkých prácach v miestnych kame-
ňolomoch. Zistilo sa, ţe v tomto transporte boli Trenčania 
Vojtech Janovský, Rudolf Michalec, Dr. Jozef Jakubócy, Dr. 
Karol Darvaš, Ing. Šlahor, kapitán Koška. Tí, ktorí neprešli 
peklom koncentračného tábore Mathuasen ako napríklad 
Trenčania Ján Kovarčík a Gejza Ráhl zostali v domácom pekle 
kaţdodenného vyšetrovania a trýznenia trenčianskeho Sicher-
heitsdienstu, aby nakoniec boli popravení Gestapom na tren-
čianskej Brezine. 

Po vplyvom predvojnových udalostí, čoraz viac pod väčším 
tlakom bezpečnostných zloţiek ustupujúcich Nemcov a 
kolaborantov bolo vedenie mesta. Preto sa niet čudovať, ţe 
dňa 15. februára 1945 sa zmenilo vedenie mesta Trenčín, keď 
doterajší mešťanosta verejný notár Dr. Ján Zaťko na funkciu 
rezignoval a funkciu mešťanostu prebral miestny obchodník 
Štefan Markovič. Slovenská vláda Dr. Jána Zaťku súčasne 
pozbavila funkcie verejného notára z dôvodu, ţe svoju funkciu 
vo vedení mesta opustil v kritických chvíľach a na jeho miesto 
vymenovala Dr. Mateja Huťku. Na funkciu uväzneného 
tajomníka mesta Dr. Karola Darvaša bol dňa 15. marca 1945 
ustanovený advokátsky osnovník Dr. Belo Pásztor. 

Dňa 15. februára 1945 rozhodol Mestský výbor v Trenčíne 
(nahradzoval zastupiteľský zbor mesta) o darovaní pozemku 
na Hornej Sihoti pre výstavbu priemyselnej školy, ku ktorej aj 
tak nedošlo. 



 857 

Koncom februára 1945 sa uskutočnili predčasné skúšky 
dospelosti na Gymnáziu Ľ. Štúra. Na Piaristickom gymnáziu 
a dievčenskom gymnáziu sa nematurovalo, pretoţe tieto školy 
nemali ôsme triedy. 

Počas celého mesiaca februára 1945 dňom i nocou mestom 
Trenčín prechádzali unavené a zamazané zbytky maďarskej 
armády po sústavných poráţkach v bojových líniách. V Tren-
číne však sa pre ne miesto na oddych nenašlo, pretoţe mesto 
bolo preplnené nemeckými veliteľstvami a poľnými vojskami. 
Miesto na zotavenie našli v blízkej obci Orechové. Spomína 
sa, ţe kone boli vo veľmi biednom stave. Vojaci svoje krmné 
zásoby pre kone ako napríklad kukuricu pod rukou predávali 
domácemu obyvateľstvu. Ich činnosť kryli dôstojníci.  

Vo februári 1945 sa zintenzívnil počet vyhlásených le-
teckých poplachov. Túto činnosť zabezpečovala miestna výs-
traţná rozhlasová stanica pod názvom „ZORA“, nenápadne 
umiestnená v refektári kostola piaristov. Verejnosť bola po-
plachmi úplne nervovo vyčerpaná. 

Koncom marca 1945 nastalo v Trenčíne neobyčajne rušno, 
keď Nemci hnali mestom veľké čriedy rekvirovaného dobytka 
a súčasne evakuovali svoje veliteľstvá a nemocnice umiest-
nené v Trenčíne. Na evakuácii sa podieľali okrem nemeckej 
národnosti aj iné národnosti, najmä bývalí politickí exponenti 
a kolaboranti, ktorí so sebou brali cenné veci. Nejeden 
z arizátorov šedivel z toho, ţe k jemu menu viazaný majetok 
získaný pri arizácii a zaznamenaný v príslušnej evidencii, by 
sa mohol po prechode frontu obrátiť proti nemu. Preto v mno-
hých prípadoch volili útek pred frontom na západ. Primerane 
k tejto situácii sa zintenzívnili zákopové práce. Počas záko-
pových prác na Brezine boli zhadzované z lietadiel letáky 
v maďarskej reči s nápisom „Várunk benneteket“, v preklade 
znamená „Čakáme vás“, ktorými zajatí maďarskí dôstojníci 
vyzývali maďarských vojakov, aby sa vzdali bojov.  
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V druhej polovici mesiaca marca 1945 bola evakuovaná 
nemecká vojenská pošta s početným personálom, ktorá bola 
pri prechodnom pobyte v Trenčíne od januára 1945 umiest-
nená v budove krajského súdu na námestí sv. Anny. Počas jej 
pôsobenia bola často terčom sabotáţí neznámych osôb, ktoré 
ničili telefónne spojenia s nemeckými jednotkami. 

Za povšimnutie stojí udalosť zo dňa 3. apríla 1945, ktorá sa 
medzi obyvateľstvom mesta veľmi rýchlo rozšírila, ţe z roz-
kazu nemeckého veliteľstva sa vypúšťa z nádrţe „Prvej slo-
venskej továrne na droţdie, lieh a pokrmové masti“ na pravej 
strane rieky Váh v Trenčíne čistý lieh. A tak, kto mal ruky no-
hy, vzal do rúk demiţóny, konvy a iné nádoby a dostatočne 
zásobil svoju domácnosť. Tieto zásoby „čierneho liehu“ zaprí-
činili počas oslobodzovania veľa nepríjemností. Vypúšťanie 
liehu do Váhu trvalo do 6. apríla 1945. 

Z tohto nezvyčajného zvýšeného pohybu Nemcov obyva-
teľstvo usudzovalo, ţe front sa k Trenčínu priblíţil. To potvr-
dila aj narýchlo zvolaná schôdza nemeckým vojenským ve-
liteľstvom dňa 3. apríla 1945, na ktorej vyzvali všetkých ve-
dúcich úradníkov a činiteľov v meste Trenčíne, aby odišli 
z mesta. A hneď na druhý deň 4. apríla 1945 mesto Trenčín 
opustilo veliteľstvo „Sicherhetsdienstu“, Ortskommandan-
túry“, „Gestapa“ a „Slovenskej štátnej bezpečnosti“. V Tren-
číne zostala len menšia nemecká posádka s nemeckým poľ-
ným ţandárstvom. Táto výzva však nenašla u domácich Tren-
čanov kladnú odozvu, keď okrem Nemcov z mesta odišli len 
niektoré formácie Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeţe. Po-
čas evakuácie Nemcov z Trenčína bola demontovaná z piv-
ničných priestorov mestského domu medzikrajová protiletecká 
hlásna ústredňa. Miesto nej bola v Matúšovej veţi Trenčian-
skeho hradu zriadená telefónna hlásna sluţba, ktorá dostala 
pomenovanie „Neboj sa!“ 
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Dňa 5. apríla 1945 v lokalite letiska Trenčianskych Bis-
kupíc popoludní medzi 14. aţ 16. hodinou Nemci začali s ni-
čením nehnuteľností. Ničenie a evakuácia priemyselných ob-
jektov na Slovensku, teda i v Trenčíne, sa uskutočňovalo v sú-
lade so smernicou vydanou Ústrednou kanceláriou obchod-
ných a priemyselných komôr v Bratislave zo dňa 23. februára 
1945 vypracovanej na príkaz „Nemeckej priemyselnej komi-
sie“, ktorá bola viazaná nariadeniami Ríšskeho ministra pre 
výrobu výzbroje na prospech vedenia vojny. Výbuchmi bola 
zničená administratívna budova letiska, letecký hangár, veľká 
hala na montáţ lietadiel a transformačná stanica. Od ďalších 
škôd letisko uchránil strojný majster v kotolni Karol Prachár, 
ktorý od jedného nemeckého vojaka zistil ako zamedziť nas-
traţeným výbuchom. Ten sa dňa 4. apríla 1945 dostal zadným 
vchodom pod predstieranou zámienkou do kotolne prísne 
stráţenej Nemcami a podarilo sa mu zneškodniť výbušninu. 
Zachránil tri kotle, zmäkčovaciu stanicu, čerpaciu stanicu 
a pumpy vo vyčíslenej hodnote asi 5 miliónov korún. 

Činnosť štátnych a ostatných verejných úradov bola pos-
tupne tlmená, aţ do 6. apríla 1945, kedy činnosť bola úplne 
paralyzovaná. Zamestnanci týchto úradov dostali trojmesačnú 
zálohu mzdy z nejakého fondu dopraveného zo Ţiliny ešte 
v posledných okamihoch činnosti a potom sa odobrali na 
vidiek k svojím rodinám. Najväčší chaos nastal v štátnych 
úradoch, pretoţe ich šéfovia prví opustili svoje miesta. Ako 
tak fungujúcimi zostali len mestský úrad, pošta a telefónny 
úrad a nemocnica. 

Dňa 6. apríla 1945 z väznice Krajského súdu v Trenčíne 
boli v popoludňajších hodinách prepustení všetci väzni 
a trestanci. Všetkým boli vydané odobraté a deponované veci. 

V súvislosti s evakuáciou nemeckých veliteľstiev a nemoc-
níc bola postupne obmedzovaná osobná a nákladná ţelezničná 
doprava najprv smerom na Bratislavu a neskôr aj na Ţilinu 
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a Topolčany. Posledný vlak do Trenčína prišiel dňa 6. apríla 
1945 a odišiel 54 minút po polnoci dňa 7. apríla 1945. Na 
obmedzovaní ţelezničnej dopravy sa podpísalo jednak 
oslobodenie Bratislavy začiatkom apríla 1945 a priblíţením sa 
sovietskych vojsk k ţelezničnej trati Topolčany – Trenčín a na 
strane druhej ničenie ţelezničnej trate nemeckým „Spren-
gungskommandom“ demolovaním ţelezničných mostov, rozo-
rávaním praţcov a koľajníc špeciálnymi technickými zaria-
deniami. 

V dňoch 6. aţ 7. apríla 1945 zásobovací referent Okresného 
úradu v Trenčíne prikázal nazhromaţdené zásoby cukru a mú-
ky dať do obchodov a umoţniť tak obyvateľstvu zásobiť sa na 
najbliţšiu neistú budúcnosť. Obyvateľstvo túto moţnosť aj 
vyuţilo. 

Poštový, telegrafný a telefónny úrad prestal vybavovať 
stránky dňa 7. apríla 1945 a aţ do oslobodenia ho dozoroval 
neznámy nemecký kapitán s prideleným vojenským technic-
kým personálom, ktorý zabezpečoval opravy telefónneho ve-
denia a obsluhu poľného telefónu. Ustupujúci Nemci od-
stránili len dialkopisné stroje, ale telefónnu centrálu ne-
poškodili. 

Dňa 7. apríla 1945 zvolal veliteľ „Kamfkommanda“ (Bojo-
vého veliteľstva) do Istebníka všetkých veliteľov trenčian-
skych vojenských útvarov a prečítal im nemecký rozkaz odo-
brený vyšším slovenským vojenským rozkazom, na základe 
ktorého 2. peší pluk a ostatné slovenské vojenské útvary pod 
velením veliteľa trenčianskej divízie plukovníka Antona 
Adamicu v počte asi 800 vojakov a dôstojníkov sa museli 
presunúť do Nemšovej. V Nemšovej v tom čase uţ bola eva-
kuovaná vojenská akadémia a vojenská reálna škola z Bra-
tislavy. No bolo dosť slovenských vojakov a dôstojníkov, kto-
rí i napriek rozkazu pod hrozbou zastrelenia, dezertovali. 
Doma sa preobliekli do civilu a utekali smerom do Kubrice. 
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Torzo nemeckých vojsk, ktoré zostalo v Trenčíne, bolo 
určené k stráţnej sluţbe. Zväčša sa venovalo rabovaním 
obchodov, skladísk, kradnutiu bicyklov, rádií a civilného oble-
čenia. Poriadok v meste zabezpečoval zvláštny zbor – Vojen-
ská protiletecká obrana č. 13 (VPO), ktorá v sile jednej roty 
posilnila predtým zriadenú Civilnú protilietadlovú obranu. 
VPO bola zriadená Ministerstvom obrany Slovenska pre 
väčšie mestá a veľké priemyselné podniky na ich obranu a 
ochranu. No VPO plnila viacero funkcií, z ktorých moţno 
spomenúť poriadkovú, samaritánsku, protipoţiarnu, pohrebnú 
a pyrotechnickú. Jej veliteľom na začiatku bol Viliam Cel-
hofer a po jeho odvelení do Bratislavy, funkciu veliteľa zas-
tával nadporučík v zálohe Vojtech Gerebebič, v civile pra-
covník mestskej sporiteľne. 

Dňa 7. apríla 1945 večer zvolal mešťanosta Štefan 
Markovič členov mestského výboru a niektorých úradníkov 
na mimoriadnu schôdzu, na ktorej všetkým oznámil, pričom 
mávajúc s nejakou listinou, ţe svoju funkciu mešťanostu 
a mesto Trenčín opúšťa a odchádza za svojou rodinou. Na 
záver svojho monológu oznámil, ţe moţno sa vráti, preto 
svoju funkciu neodovzdáva. Na neočakávané a prekvapujúce 
prehlásenie mešťanostu Štefana Markoviča uţ nemohol rea-
govať ţupný úrad, pretoţe prestal úradovať 6. apríla 1945, tak 
na naliehanie prítomných sa ujal vedenia úradu predseda 
Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Gerhard Šebák. V pre-
hlásení JUDr. Gerhard Šebák uviedol, ţe vedenie úradu pre-
berá z lásky k rodnému mestu, aby toto nezostalo na „pospas“ 
v nastávajúcich kritických chvíľach. Pri výkone funkcie mu 
pomáhali v oblasti dolného mesta Ján Barytus a v oblasti za 
Váhom Ernest Tesár. 

Dňa 8. apríla 1945 bol v meste Trenčín medzi ôsmou 
a deviatou hodinou rannou ohlásený letecký nálet s predpo-
kladaným bombardovaním. Ten sa však neuskutočnil, lebo 
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cieľ náletu, teda nemecké jednotky, prakticky uţ v Trenčíne 
neboli. Preto smer náletu sa sústredil na nemecké a maďarské 
kolóny v Ilave. Tak vysvetlil po oslobodení veliteľ rumunskej 
leteckej eskadry Kolonell zástupcovi mešťanostu JUDr. Ger-
hardovi Šebákovi. 

Dňa 8. apríla 1945 dopoludnia bol zástupca mešťanostu 
JUDr. Gerhard Šebák ústne informovaní veliteľom mestskej 
polície Štefanom Liškom odkazom veliteľa „Kamfkomman-
da“ (Bojového veliteľstva) sídliaceho v Istebníku v Peče-
ňanskom dome, aby sa mestská a štátna polícia spolu so 
ţandárstvom presunula do Nemšovej a boli do 14. hodiny toho 
dňa k dispozícii nemeckému veliteľovi. Podobná ústna infor-
mácia bola odovzdaná aj prednostovi štátnej polície radcovi 
Štefanovi Greguškovi. Po obdrţaní spomínaného ústneho 
rozkazu nemeckého veliteľa zvolal námestník mešťanostu 
JUDr. Gerhard Šebák veliteľov mestskej a štátnej polície 
a ţandárstva, kde im oznámil, ţe rozkaz ktorý bol vydaný 
z nekompetentného miesta je v rozpore s medzinárodným 
právom, a preto ho nesplní. Velitelia spomenutých ozbroje-
ných zloţiek s uspokojením prijali rozhodnutie zástupcu 
mešťanostu a súčasne ho uistili, ţe sa podriaďujú vedeniu 
mesta Trenčín a budú sa riadiť vo všetkom jeho prijatými 
opatreniami. No bolo tu treba odpovedať veliteľovi „Kamf-
kommanda“ v stanovenom čase. Nemcom bola preto skonci-
povaná odpoveď v nemeckom jazyku, aby nenastala chyba pri 
tlmočení. V nej zdvorilostnou, ale pritom rozhodnou formou 
boli Nemci upozornený, ţe rozkaz odporuje všeobecne zná-
mym zákonným ustanoveniam a úradným inštrukciám vyda-
ných Slovenským štátom a je veľmi málo času na to, aby sa 
mohol vykonať v stanovenom termíne. S odkazom sa malo 
docieliť oddialenie času na vykonanie rozkazu najmä preto, 
lebo nikto nevedel, čo Nemci zamýšľajú, keď by slovenské 
jednotky neopustili Trenčín a nepripojili sa k Nemcom v Nem-
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šovej. Odpoveď veliteľovi „Kamfkommanda“ odniesol poľný 
dozorca Štefan Kalaba vo veľmi napätom ovzduší, lebo Nemci 
zaujali pri mostoch bojové postavenie s guľometmi za drô-
tovými prekáţkami a znemoţňovali obyvateľstvu prechodu na 
druhú stranu Váhu. Štefan Kalaba sa k veliteľovi „Kamf-
kommanda“ ani nedostal a odpoveď bola prijatá cez telefón. 
Ten však i naďalej trval na splnení evakuácie do stanoveného 
času. Okolo 16. hodiny zastali pred mestským domom dve 
nemecké autá, z ktorých vystúpila skupina nemeckých dôs-
tojníkov s vojakmi v čele s vyšším štábnym dôstojníkom, 
zrejme bojovým veliteľom a pýtali sa na zástupcu mešťanostu. 
Ten po zavolaní členom mestskej polície prišiel pred mestský  
dom a predstavil sa veliteľovi. No ten hneď veľmi zostra sa 
oboril na neho, ţe nesplnil rozkaz a nazval ho „laganom“. 
Súčasne vyhlásil, ţe bezpodmienečne trvá na splnení rozkazu, 
aby policajti a ţandári do 20. hodiny evakuovali do Nemšovej. 
V prípade, ţe nebude rozkaz v termíne splnený, bude jeho čin 
posúdený podľa nemeckého vojenského trestného práva. Po 
tomto výstupe sa nemeckí dôstojníci ešte o niečom radili, 
pričom ukazovali na okolité budovy v centre mesta. Mali 
zrejme nekalé zámery vykonať pred svojím odchodom z mes-
ta, pretoţe na autách mali naloţené pripravené výbušniny na 
demoláciu objektov. Asi len prítomnosť značného počtu 
slovenských ozbrojených orgánov v tom čase priamo na 
mieste im prekáţala vykonať skazonosné dielo. Nemeckú 
prítomnosť ukončil veliteľ slovami „einpacken“ (zabaliť) a 
dôstojníci s vojakmi nasadli do dvoch áut a odišli smerom pod 
mestskú veţu.  

Dňa 8. marca 1945 asi okolo 15. hodiny opustil mesto 
Trenčín nemecký ţelezničný stráţny oddiel s inými vojen-
skými jednotkami aj s vojenským staničným veliteľom ka-
pitánom Krammerom trenčiansku ţelezničnú stanicu pripra-
veným vlakom smerom na Nemšovú. Ešte pred odchodom 
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stačili nemeckí vojaci poškodiť strojovňu vodárne ţelezničnej 
stanice a staničné výhybky. 

O tom, aká bola sťaţená činnosť mestských orgánov 
v posledných dňoch okupácie Nemcami, hovorí príhoda, ktorá 
sa stala na rokovaní námestníka mešťanostu s členmi mest-
ského výboru a ostatnými úradníkmi mesta pri prerokovaní 
nevyhnutných opatrení mesta pre najbliţšie obdobie dňa 8. 
apríla 1945, ktoré malo byť zverejnené vyhláškou. Počas 
porady neočakávane vstúpil poručík nemeckého poľného ţan-
dárstva menom Junghardt s revolverom v ruke, ktorým na-
mieril na veliteľa mestskej polície Štefana Lišku a vyhráţal sa 
mu zastrelením. Všetci účastníci porady stuhli od prekvapenia, 
lebo nik nevedel o čo ide dotyčnému. Keďţe nikto z prítom-
ných nemal zbraň, tak sa mu nikto nepriečil a nechali ho roz-
právať. Vo svojom monológu vytýkal Trenčanom ich nev-
ďačnosť a nepriateľstvo voči Nemcom, ktorí mali veľké zás-
luhy o mesto, ako tieţ ich rusofilstvo. Na votrelcovi bolo vi-
dieť čiastočnú podnapilosť, ktorá sprevádzala jeho provokačné 
vystúpenie. Keď jeho rečiam nebolo konca-kraja, tak ná-
mestník mešťanostu JUDr. Gerhard Šebák ho vyzval, aby 
povedal, za akým cieľom prišiel. Keď neprišla uspokojujúca 
odpoveď, bol energicky vyzvaný, aby miestnosť opustil a ne-
rušil rokovanie. Na túto výzvu miestnosť opustil za sprievodu 
hlasných vyhráţok, ţe on bude posledným nemeckým voja-
kom, ktorý mesto Trenčín opustí. Či sa tak stalo alebo nie sa 
nevie. Keď odišiel z miestnosti napätie povolilo, ale kaţdý 
nepochyboval o tom, ţe ako málo chýbalo, aby sa stalo neš-
ťastie. Námestníkom mešťanostu JUDr, Gerhardom Šebákom 
boli vydané dve vyhlášky pod číslom 3402 a 3403, v ktorých : 
- varoval občanov pred nepremyslenými činmi, krádeţami 

a vzbudzovaním nepokojov; 
- upozornil občanov, ţe z trenčianskej droţdiarskej fabriky 

bol vypúšťaný denaturovaný lieh, ktorý je škodlivý zdraviu;  



 865 

- doporučil občanom, aby si nakúpili sviečky a petrolej, lebo 
sa predpokladá, ţe bude vypnutý elektrický prúd; 

- doporučil, aby brány domov boli od súmraku do úsvitu za-
tvorené; 

- informoval, ţe na mestskom dome bude stála pohotovosť 
pre poriadkovú sluţbu označená bielou páskou opečia-
kovaná mestským úradom; 

- ţiadal lekárov a lekárnikov, ţe pokiaľ budú evakuovať, aby 
oznámili svoje adresy; 

- informoval, kde v meste sú zriadené rezervné studne s pit-
nou vodou. Zároveň upozornil, ţe vodu pred pouţitím treba 
prevárať; 

- upozorňoval občanov, aby neverilo poplašným správam;  
- ţiadal, aby občania obsah vydaných vyhlášok sprostred-

kovali iným občanom; 
Večer dňa 8. apríla 1945 po predchádzajúcej príprave 

odpálili Nemci výbušniny na objektoch Ústrednej zbrojnice 
v Kubrici a úplne ju zničili. Horiace plamene a dym 
ohrozovali susednú továreň „Thibeghien“ a celé najbliţšie 
okolie. 

Z 8. na 9. apríla 1945 začalo byť v Trenčíne postupne veľ-
mi „teplo“, pretoţe sa k mestu pribliţoval front. Jeho pri-
blíţenie charakterizovalo silnejúce dunenie diel, rachoty mí-
nometov a peších ručných zbraní. Obyvateľstvo centra mesta 
nemalo moţnosti, čo sa deje na jeho perifériách, lebo spojenie 
medzi správou mesta a dozorcami Jánom Barytusom a Er-
nestom Tesárom bolo prerušené. I keď noc z 8. na 9. apríla 
1945 bola v celku pokojná, tak v raňajších a poobedňajších 
hodinách dňa 9. apríla 1945 sa mesto Trenčín dostalo do víru 
vojnového poţiaru, lebo delostrelecké granáty začali dopadať 
na mesto. Boli zaznamenané zásahy  niektorých význam-
nejších objektov ako napríklad do : 
- malej kaplnky povedľa hradskej do Biskupíc; 
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- budovy okresnej nemocenskej poisťovne; 
- budovy štátnej nemocnice; 
- súkromných domov na Ulici K dolnému nádraţiu; 
- budovy kaplnky sv. Anny, kde bol zničený interiér; 
- budovy rehole dominikánov, ktorá zhorela do tla; 

Nad okolím továrne „Thiberghien“ preletelo sovietske 
lietadlo typu „Rata“, z ktorého boli zhadzované do jej pries-
toru ako do priestoru ţelezničnej stanice a mestského parku 
zápalné ţabky. 

Na večer okolo 18. hodiny tohto dňa vyhodilo nemecké 
„Sprengkommando“ Nemci do povetria malý ţelezničný mos-
tík v tesnej blízkosti droţdiarne. Výbuch bol tak silný, ţe 
otriasol blízkymi domami na pravej i ľavej strane Váhu, na 
ktorých zostali porozbíjané okná a vznikli poruchy aj v ich 
stabilite. 

 
Priebeh oslobodenia mesta Trenčín 

V noci z 9. na 10. apríla 1945 dorazili k Trenčínu prvé 
sovietske prieskumné hliadky od Soblahova a Mníchovej  Le-
hoty a zaujali svoje bojové postavenie na návrší Breziny 
v blízkosti Calábkovej vily, v hornej časti ulice Priekopy, dnes 
Partizánskej ulice. Odtiaľ mali rozhľad na celú dolnú časť 
mesta, na Biskupice a na ţelezničnú stanicu „Dolné nádraţie“. 
Asi o 3. hodine nad ránom sa asi 60 členná skupina so-
vietskych vojakov ozbrojená ľahkými pešími zbraňami pustila 
dole po Ulici Priekopy aţ do blízkosti Grossovej tehelne, kde 
sa zastavila. Odtiaľ pokračovala 5-členná prieskumná hliadka, 
aby zistila miesta nemeckých obranných pozícií. Od domácich 
občanov získali informáciu, ţe 14 aţ 16 nemeckých vojakov 
vyzbrojených dvomi guľometmi zaujalo obranné postavenie 
na rohu pri Masarykových kasárňach. Hliadka po získaných 
informáciach postupovala ďalej smerom k nemeckým pozí-
ciam, pokým ich nezastavila streľba nemeckých vojakov, 
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ktorá stála ţivoty dvoch sovietskych vojakov. Hliadka 
vzhľadom na vzniknutú situáciu ustúpila. 

V hornej časti Ulice Horný Šianec bola občanmi okolo 9. 
hodiny dvojčlenná hliadka sovietskych vojakov, ktorá prišla 
tieţ od Breziny. Po prieskume sa hliadka vrátila cez evan-
jelický cintorín do východzieho postavenia. Okolo 15. hodiny 
prešla cez túto ulica 12 členná skupina sovietskych vojakov 
pod vedením mladého kapitána a v jej dolnej časti, v do-
me kúpeľníka Gregoroviča nainštalovala poľný vysielač. 

Ďalšia skupina sovietskych vojsk postupovala po komu-
nikácii smerujúcej do Trenčína od Soblahova. I keď im v pos-
tupe pred Trenčínom sťaţovali umiestnené betónové kvá-
dre, protitankové zátarasy a odpor nemeckého vojska, ktoré 
zaujalo obranné pozície v zákopoch, v guľometných hniez-
dach, delostrelecká príprava a tanky Sovietskej armády odpor 
zlikvidovali. Počas týchto bojov sovietsky tank vybočil z cesty 
a pod jeho váhou sa preborila zem práve na miestach, kde bolo 
uloţené vodovodné potrubie vedúce z prameňa „HUK“ v So-
blahove do Trenčína, došlo k jeho narušeniu a zastaveniu do-
dávky vody do Trenčína. Vzniknutú poruchu na vodovode aj 
s vyprostením tanku v priebehu troch dní za sporadickej 
streľby zabezpečil vodovodný majster mesta Jozef Oravec so 
svojimi pracovníkmi. Vo večerných hodinách 9. apríla 1945 
bola oslobodená značná časť Soblahovskej a Cintorínskej uli-
ce. Centrum mesta Trenčín v tom čase bolo ešte v rukách 
Nemcov. Mestom prechádzali početné ozbrojené nemecké 
hliadky, ktoré znemoţňovali akýkoľvek iný pohyb v meste, to 
znamená aj mestských poriadkových hliadok a vo vyšších 
podlaţiach domov boli umiestňované guľometné hniezda. 
Nemci mali pre prípad ústupu pripravené zákopy za ţelez-
ničným podjazdom smerom na Hornú Sihoť. Obyvateľstvo 
s pochopiteľným strachom očakávalo ako sa situácia s prí-
chodom frontu vyvinie. Jedno však vedelo, ţe minúty pobytu 
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nemeckých vojsk v Trenčíne sú spočítané a ţe v zúfalstve 
určite spôsobia škodu pri svojom ústupe. A tak aj bolo.               
O 1.00 hodine v noci dňa 10. apríla 1945 mestom zatriasla 
obrovská detonácia spôsobená vyhodením dvojitého ţelez-
ničného mostu do vzduchu a o hodinu neskôr aj cestného mos-
tu, ktorá zanechala popráskané steny okolitých domov a roz-
bité okná. Okrem toho dôsledkom nastrojeného výbuchu sa 
zrútil malý betónový ţelezničný most na trati Trenčín – Chy-
norany. Mosty boli tak poškodené, ţe nebolo moţné ich 
pouţiť ani pešími chodcami. Z ústneho podania občanov 
Istebníka a Orechového bola podaná informácia, ţe pri zničení 
cestného mostu boli vyhodené do vzduchu s mostom aj meš-
kajúce skupinky nemeckých vojakov. Na vyhodenie mostov sa 
Nemci pripravovali dlhšie. Do otvorov, ktoré boli zámerne 
pripravené pri ich výstavbe v r. 1896 a do navŕtaných otvorov 
v kamenných kvádrových pilieroch potom poloţili krabice 
plné výbušnín. Krabice výbušnín pripevnili aj na vrchnú časť 
ţeleznú konštrukciu mostných oblúkov. Toto všetko elek-
trickými káblami pospájali, a sústredili do špeciálneho vozidla 
umiestneného na pravej strane Váhu niekoľko sto metrov od 
mosta a v danom čase to všetko naraz odpálili. Kronikár obce 
Orechové M. Orságh zaznamenal, ţe Nemci uţ na jar 1945 
robili prípravy na zničenie mostov. Na mosty vraj uloţili aţ 
450 kg náloţe. Niektoré náloţe vybuchli hneď, niektoré aţ 
neskôr. V tom čase bola prerušená aj dodávka elektrického 
prúdu a mesto sa pohrúţilo do tmy. Predpokladá sa, ţe pri-
bliţne v tomto čase posledné nemecké bojové jednotky z mes-
ta ustúpili. Presnejšie sa to nedalo zistiť, pretoţe nik sa neod-
váţil výjsť na ulicu. A zrazu po toľkom hrmote nastalo na 
ľavej strane Váhu ticho. 

Na otázku, kedy odišli posledné nemecké vojenské jednot-
ky z mesta sa nedali upresniť, pretoţe nik z domácich oby-
vateľov sa neodváţil výjsť na ulicu. Pravdepodobne tak bolo 
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10. apríla 1945 okolo 02,00 hodine rannej, pretoţe tesne po 
polnoci prešli okolo továrne Thiberghien nemeckí Volks-
sturmisti smerom k mostu. Prišli od Kubry s veľkým náhle-
ním, pretoţe Červená armáda dosiahla Kubricu. Po prechode 
mostu niektorí nemeckí vojaci tamojším obyvateľom pre-
zradili, ţe ich zmeškaní druhovia boli zabití pri vyhode-
ní mostov. 

Hlavná časť Sovietskej armády sa nachádzala mimo cho-
tára mesta a pripravovala ku generálnemu útoku na Trenčín. 
Asi o pol piatej hodine ráno sluţbukonajúca skupina Tren-
čanov – hlavný policajný stráţmajster Ondrej Bilčík, poli-
cajný stráţmajster Karol Roháč a člen vojenskej protileteckej 
obrany Štefan Vaško pri prieskume situácie v oblasti Štú-
rovho námestia spozornela, keď za veľkého ticha začuli ná-
padné hrkotanie od Hviezdoslavovej ulice. Čoskoro zbadali, 
ţe sa pribliţuje vojenská hliadka 2. Ukrajinského frontu So-
vietskej armády ťahajúca za sebou guľomet pod vedením dôs-
tojníka. Obe skupiny zastali a na vyzvanie veliteľa hliadky sa 
obe skupiny stretli na mieste námestie Domu armády. Po 
pozdrave veliteľa hliadky „zdravstvujte“ sa tento hneď 
vypytoval na predstaveného „goroda“ a po dome „goroda“. aţ  
pred mestský dom v Trenčíne. Ondrej Bilčík z otázok vyro-
zumel, ţe chce veliteľ hliadky v hodnosti nadporučíka rozprá-
vať so starostom. Ten mu prisľúbil, ţe ihneď vyrozumie ná-
mestníka mešťanostu JUDr. Gerharda Šebáka a obe hliadky 
zostali stáť pred mestským domom. JUDr. Gerhard Šebák po 
prijatí hlásenia od Ondreja Bilčíka sa tento bezodkladne dos-
tavil pred mestský dom, kde stala vojenská hliadka skladajúca 
sa zo 6 aţ 7 členov. Privítanie veliteľa hliadky a námestníka 
mešťanostu bolo vzájomne srdečné. Počas poskytnutého ob-
čerstvenia vojenskej hliadke poţiadal námestníka mešťanostu 
veliteľa hliadky o meno veliteľa vojenského oddielu, aby ho 
mohol privítať a v mene obyvateľstva mesta Trenčín uistiť, ţe 
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mesto Trenčín sa dáva bez odporu pod jeho moc a ochranu. Po 
občerstvení, keď sa vojenská hliadka vracala späť smerom 
k mestskej bráne, vybehla skupina nemeckých vojakov o počte 
6 aţ 7 muţov z uličky z podhradia (Ul. Marka Aurélia) okolo 
sv. Trojice smerom k prechodu pod bývalým kinom „Bio 
Zora“ na Palackého ulicu. Zo smeru od Váhu sa ozvala pres-
trelka a potom všetko utíchlo. Vojenská hliadka Sovietskej ar-
mády sa však do prenasledovania nemeckých vojakov neza-
pojila.  

Po odchode predsunutej hliadky Sovietskej armády ná-
mestník mešťanostu JUDr. Gerhard Šebák vykonal tieto opa-
trenia : 
- určil delegáciu, ktorá privíta veliteľa Sovietskej armády, 

ktorá oslobodila mesto Trenčín; 
- pripraviť bielu zástavu, ktorá sa mala vyvesiť na budove 

mestského domu. 
Na mestský dom medzitým prišiel člen komunistickej strany 

Štefan Ondruška, aby vykonal opatrenia na zvolanie porady 
členov ľavicového smeru revolučného národného výboru. Je-
ho členovia Ján Betinec, Pavol Fabo, Ján Doboš starší, Jozef 
Urban, Štefan Ondruška, Alexander Viselka a Štefan Černík 
za predsedovania Jána Bartáka sa predpoludním dňa 10. apríla 
1945 sa zišli v byte Antona Šemberu na Súdnej ulici. Členovia 
ilegálnych skupín občianskeho smeru sa stretli popoludní na 
mestskom dome. 

 
Uvítanie veliteľa Sovietskej armády oslobodzujúcej mesto 
Trenčín 

Asi okolo 7,00 hod. dňa 10. apríla,1945 bolo oznámené 
námestníkovi mešťanostu mesta Trenčín JUDr. Gerhardovi 
Šebákovi, ţe veliteľ oslobodzujúcich oddielov Sovietskej 
armády uţ vstúpil na územie juţnej časti mesta a pribliţuje sa 
k námestiu sv. Anny. Na tomto mieste sa malo uskutočniť 
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stretnutie veliteľa Sovietskej armády s predstaviteľmi mesta 
Trenčín. Delegáciu mesta Trenčín tvorili : 
- námestník mešťanostu JUDr. Gerhard Šebák, 
- zástupca Trenčianskeho okresu František Jakubócy, 
- zástupca bezpečnostných síl v Trenčíne Andrej Bilčík, 
- bankový úradník Ján Sapák, 
- a ţupný účtovník Štefan Hunčík. 

Členovia delegácie boli opatrení bielymi páskami na ruká-
voch. Sovietsky veliteľ dal pokyn, aby sa členovia mestskej 
delegácie k nemu priblíţili. Tlmočník predstavil sovietskeho 
veliteľa námestníkovi mešťanostu JUDr. Gerhardovi Šebá-
kovi. Avšak jeho priezvisko má dve verzie a to buď ako plu-
kovník Korolenko, alebo ako podplukovník Danilenko, 
v civile vedecký archeologický pracovník z Kyjeva. Po tomto 
predstavení námestník mešťanostu JUDr. Gerhard Šebák 
privítal bratskú osloboditeľskú Červenú armádu tak v mene 
obyvateľstva mesta Trenčín ako aj v mene svojom ako 
dočasný správca mesta Trenčín. Potom poţiadal veliteľa, aby 
prijal pozvanie na mestský dom, kde mu odovzdá admi-
nistráciu mesta Trenčín, aby mohol vykonať ďalšie  opatrenia. 
Veliteľ poďakoval za privítanie a uistil ho, ţe všetky jeho 
ţelania, ako aj ţelania obyvateľstva budú splnené podľa da-
ných moţností. Úprimnosť obyvateľstva mesta Trenčín bude 
opätovaná úprimnosťou sovietskych vojakov. Všetci sa 
pobrali na mestský dom. Počas cesty i napriek paľbe Nemcov 
spoza Váhu z mínometov tu i tam vychádzali z úkrytov 
zvedaví občania a veliteľa nadšene pozdravovali. V čase 
príchodu veliteľa Sovietskej armády a jeho sprievodu do 
budovy mestského domu viala na jeho priečelí biela zástava, 
čím sa dalo na známosť, ţe sa dáva pod ochranu svojich 
osloboditeľov. Táto zástava bola potom vymenená zástavou 
mesta Trenčín v jeho štvorkockových  červených  a bielych 
farbách. Na správe mesta zavládlo nové ovzdušie. Pri príchode 
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pred mestským domom námestník mešťanostu JUDr. Gerhard 
Šebák privítal veliteľa a jeho podriadených staroslovenským 
zvykom, teda chlebom soľou, ktoré im podávalo dievčatko na 
pripravenom podnose. Po vstupe do mestského domu nasle-
dovalo formálne odovzdávanie mesta Trenčín sovietskemu 
veliteľovi v kancelárii mešťanostu aj so symbolickým odo-
vzdaním kľúča od radnice. Potom nasledovala krátka porada, 
na ktorej sa vojenský veliteľ nechal informovať o meste Tren-
čín a jeho okolí. Veliteľ poveril námestníka mešťanostu JUDr. 
Gerharda Šebáka, aby aj naďalej viedol správu mesta Trenčín 
a zabezpečoval v ňom poriadok a pokoj. Za vojenského veli-
teľa mesta Trenčína bol menovaný major Treťjakov. Pre 
potreby vojenského veliteľa mesta Trenčín boli vyčlenené 
kancelárie na prízemí a prvom poschodí. A tak mestský dom 
sa stal sídlom vojenského veliteľstva Sovietskej armády aţ do 
májových dní 1945. Pre potreby správy mesta Trenčín a polí-
cie bol ponechaný len malý počet miestností, pretoţe mestská 
správa disponovala len s malým počtom svojho bývalého 
zamestnanectva. V kronike mesta Trenčín sa spomína, absen-
cia niektorých zamestnancov ako napríklad : 
- mestský tajomník dr. Darvaš sa nachádzal v koncentračnom 

tábore, 
- jeho zástupca dr. Pazstor bol mimo Trenčína, 
- technický referent Ing. Odon Blažek bol mimo Trenčín, 
- lesník Fritz Erlebach evakuoval s Nemcami,  
- vedúci notár Eugen Holič bol v stave nemocných, 
- policajný referent ešte nenastúpil do sluţby, 
- účtovníci Jozef Zlatoš a Irena Capáková, bývali na pravej 

strane Váhu a pre vyhodené mosty sa nemohli dostaviť do 
práce. 

Na druhej strane sa spomínajú zamestnanci mesta Trenčín, 
ktorí zostali vernej sluţbe mestu počas najťaţších dní. Kronika 
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spomína, ţe okrem členov polície námestníkovi mešťanostu 
neúnavne a účinne pomáhali : 
- kancelistka Gizela Čerňanská, 
- mestský gazda Eduard Pekarovič, 
- hlavný mestský účtovník Ladislav Farkaš, 
- účtovník Štefan Čapák,  
- kancelársky úradník Dezider Rybár, 
- mestský vodomajster  Jozef Oravec, 
- mestskí hasiči, doručovatelia a mestskí robotníci. 

V priebehu dopoludnia Sovietske vojsko príchodom od ju-
hu a od Breziny postupne obsadzovalo centrum  mesta a ľavé 
pobreţie mesta Trenčín. Pribliţne okolo 11,00 hodiny bolo 
mesto obsadené. Pri kladení telefónneho spojenia zajala 
telefónna hliadka v parku jedného nemeckého vojaka, ktorý sa 
predtým skrýval v niektorom z blízkych domov. Vojenský 
veliteľ vyhlásil úplnú voľnosť pri vykonávaní náboţenských 
obradov a ku kostolom dal postaviť stráţe, aby bohosluţby 
neboli nikým rušené. Týmto svojím rozhodnutím dal na zná-
mosť obyvateľstvu, ţe nie je pravda nepriateľstvo Sovietskej 
armády k náboţenstvám a cirkvám, ako o tom hlásala fašis-
tická propaganda. Toto svoje rozhodnutie umocnil aj prak-
tickým činom, keď popoludní v sprievode tlmočníka Štefana 
Hunčíka navštívil kláštor sestier Notre Dame. Kronikár doslo-
va píše, citujem „predstavenou bol srdečne privítaný a občer-
stvením ponúknutý.“ Tento jeho akt skutočne zapôsobil na utí-
šenie pochybovačnej časti obyvateľstva, rozjatreného novi-
nárskymi a šepkanými správami. 

Kronika pribliţuje aj ďalšiu udalosť, ktorá sa stala 10. aprí-
la 1945. Dopoludnia od Skalky na letisku v Biskupiciach pri-
tálo rumunské lietadlo nezisteného druhu, ktoré Nemci z oko-
lia Kostolnej a Zlatoviec zamerali a strieľali. Šesťčlenná po-
sádka lietadla, len čo po pristáti vystúpila, zasiahli lietadlo 
mínometné granáty a lietadlo zhorelo. 
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Vojenský veliteľ Sovietskej armády a správa mesta 
Trenčín 

Po prvom veliteľovi majorovi Treťjakovovi ešte takmer 
v deň oslobodenia prevzal velenie v meste Trenčín starší 
poručík Michail Čerezov, povolaním stredoškolský profesor, 
neskôr veľmi obľúbený u obyvateľstva. Na jeho ţiadosť JUDr. 
Gerhard Šebák zostal i naďalej v čele civilnej správy vo 
funkcii starostu a vo funkcii ho potvrdili i vyššie vojenské 
úrady Sovietskej armády. Správa mesta Trenčín bola vo svojej 
činnosti nezávislá na vojenskej aţ na ojedinelé váţnejšie 
prípady, kde bol potrebný súhlas vojenského veliteľa mesta.  

Starší poručík Michail Čerezov mal široký rozhľad a skú-
senosti, ktoré vyuţíval v súlade s potrebami mesta a jeho ob-
čanov. Ako vojak konal vţdy rázne a pohotovo, ale nado-
všetko spravodlivo. Nenávidel krivdu a klamstvo. Nadovšetko 
miloval svoju vlasť. Ku kaţdému bol úprimný a spätne aj on 
vyţadoval od kaţdého úprimnosť. Na zlepšenie komunikácie 
medzi zamestnancami mestskej správy a vojenského veliteľ-
stva vyhľadal JUDr. Gerhard Šebák najprv šesť a neskôr dva-
násť tlmočníkov v rusko-slovenskej reči, ktorých honorovala 
správa mesta Trenčín. Vo vyhláške mesta Trenčín o súpise 
tlmočníkov zo dňa 11. mája 1945, túto činnosť vykonávali – 
Štefan Hinčík z Okresného úradu Trenčín, bankový úradník 
Ján Sapák, Jozef Moravanský, Ladislav Richtárich, Michal 
Dukát, V.M. Kopač, Ján Jonák, Alexander Pelikán, bankový 
úradník Oldřich Stránsky a výlučne pre vojenského veliteľa 
mesta pracovala študentka rehoľného gymnázia Ľudmila 
Michajlovská. Pobočníkom veliteľa mesta Trenčín staršieho 
poručíka Michaila Čerezova bol kapitán Samochvalov.  

Na doplnenie osobnosti staršieho poručíka Michaila Če-
rezova treba zvýrazniť aj jeho záujem o históriu mesta Tren-
čín, s ktorou ho zoznámil námestník mešťanostu JUDr. Ger-
hard Šebák. No keď sa dozvedel, ţe najpovolanejším histo-
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rikom mesta Trenčín je rektor piaristov Jozef Branecký, tak sa 
sprostredkovalo ich vzájomné stretnutie dňa 22. apríla 1945. 
Na záver stretnutia Jozef Branecký odovzdal sovietskemu 
veliteľovi publikáciu pod názvom „Krátke dejiny Trenčína“, 
ktorej autormi 925 boli Jozef Branecký a Jozef Gálik. 

 
Činnosť civilnej mestskej správy v Trenčíne 

Od 10. apríla 1945 civilná správa mesta Trenčín pod 
vedením námestníka mešťanostu JUDr. Gerharda Šebáka pra-
covala mimoriadne usilovne. Do 16. mája 1945 vydala 41 vy-
hlášok všakového druhu. Keďţe nebolo elektrickej energie, 
nemohol fungovať mestský rozhlas a informovanosť občanov 
sa zabezpečovala vo forme vylepovaných plagátov. V súrnych 
prípadoch sa pouţívalo vybubnovanie, ktoré zabezpečoval 
mestský zamestnanec Alojz Úhl. Podobne aj vyskytnutá poru-
cha na dodávke pitnej vody zo Soblahova z prameňa „Huk“ 
a prerušená dodávka elektrickej energie do čerpacej stanice 
Horná Sihoť občanom trocha skomplikovala ţivot na tri aţ 
štyri dni, keď sa muselo čerpať vodu z náhradných zdrojov. 
I tu sa ukázala predvídavosť vedenia mesta, ţe ešte v čase pred 
príchodom frontu boli všetky studne preskúmané stálou hasič-
skou stanicou pod vedením jej veliteľa Aristída Ripku a nezá-
vadné zaevidované pre prípad potreby. 
 
Vyhlášky vydané námestníkom mešťanostu mesta Trenčín 

 Vyhláška č. 3004/1945 zo dňa 10. apríla 1945 
V tejto vyhláške bolo oznámené, ţe : 
- osloboditeľská Červená armáda bola srdečne v meste  pri-

vítaná  a jej úlohou je zabezpečovať verejný poriadok 
a pokoj; 

- vedením Mestského úradu v Trenčíne bol poverený 
JUDr. Gerhard Šebák, ktorý z príkazu mestského veliteľa 
Červenej armády vydáva tieto príkazy a zákazy : 
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a) zakazuje sa predaj alkoholických nápojov a vína; 
b) pracovníci cirkevných a verejných úradov majú hneď 

nastúpiť do normálnej práce; 
c) cirkevné bohosluţby a pohreby sú povolené; 
d) verejné schôdze a zhromaţdenia sú zakázané; 
e) obchody sa priebeţne neotvárajú a v reštauráciach 

a kaviarňach moţno obsluhovať bez poskytovania al-
koholických nápojov; 

f) majitelia podnikov a závodov majú vykonať najnut-
nejšie opravy, aby sa v nich mohlo pracovať; 

g) vyzvali sa občania, ktorí sú drţiteľmi rádioprijímačov 
a vysielačiek, aby tieto oproti podpisu odovzdali do  
15. apríla 1945 mestskej polícii; 

h) vyzvali sa občania, ktorí vlastnia strelné zbrane a mu-
níciu, aby tieto odovzdali do 15. apríla 1945 mestskej 
polícii; 

i) pri nákupoch moţno platiť menou Slovenského štátu 
a novou menou ČSR a nemoţno platiť ríšskymi mar-
kami a rubľami; 

j) zakazuje sa pohyb občanov na uliciach a verejných 
priestoroch v čase od 21,00 hod. do 05,00 hod. 

k) pre kaţdého občana bolo vyhlásené varovanie, aby sa 
zdrţal nepremyslených činov ako krádeţí, lúpeţí 
a iných ťaţkých skutkov; 

 Vyhláška č. 3405/1945 zo dňa 12. apríla 1945 
Vyhláškou boli vyzvaní všetci zamestnanci mesta, pokiaľ 
boli ich adresy pre vojnové udalosti neznáme, aby nastúpili 
do práce. 
 Vyhláška č. 3406/1945 zo dňa 12. apríla 1945 
Vyhláška uspokojovala obyvateľstvo mesta Trenčín, ţe sa 
podarilo zadováţiť hovädzie mäso na zásobovanie civilného 
obyvateľstva, a preto dňom 16. apríla 1945 sa  bude vydá-
vať vo vyznačených predajniach po predloţení odberných 
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preukáţok proti plateniu v hotovosti celkom pol kila mäsa 
pre domácnosť o počte troch členov. Pri väčšom počte 
členov domácnosti sa malo vydávať 1 kg mäsa. Mäso bolo 
vydávané v zabalených balíčkoch. 
 Vyhláška č. 3407/1945 zo dňa 12. apríla 1945 
Vyhláškou : 
a ) bol zrušený letný čas, ktorý zaviedli od 1. apríla 1945 
Nemci; 
b ) opätovne sa pripomenul zákaz predaja alkoholických 
nápojov, pretoţe sa vyskytli prípady i jeho nadmerného uţí-
vania. 
 Vyhláška č. 3409/1945 zo dňa 13. apríla 1945 
Vyhláškou bola stanovená povinnosť obyvateľstvu : 
 hlásiť nálezy mŕtvol; 
 vykonávať najnutnejšie opravy poškodených domov; 
 nedotýkať nevybuchnutých mínometných granátov; 
 vodu pouţívať len po prevarení; 
 povinnosť odstránenia  zdochlín a inej nečistoty v záujme 
hygieny; 

 Vyhláška č. 3410/1945 z 13. apríla 1945  
Vyhláškou bola daná výzva občanom k prácam na stavbe 
mostov cez rieku Váh. 

 Vyhláška č. 3412/1945 zo dňa 13. apríla 1945 
Vyhláškou bolo stanovené, ţe Ţidia vracajúci sa do  Tren-
čína sa majú umiestniť vo svojich bývalých bytoch alebo 
domoch po dohode s ich terajšími drţiteľmi. 

 Vyhláška č. 3458/1945 zo dňa 17. apríla 1945 
Vyhláška znela o povinnom zhotovení zoznamov verejných 
zamestnancov (úradníkov) v sluţbe i mimo nej a ďalej o od-
straňovaní mín a opravách poškodených bytov. 
 Vyhláška č. 3472/1945 zo dňa 17. apríla 1945 
Vyhláška nariadila otvorenie mäsiarskych a pekárskych pre-
dajní, obchodov s potraviny a semenami a pohostinstiev. 



 878 

Bola určená aj predajná doba. Vyhláška zakazovala zvy-
šovanie cien tovarov predaja alkoholu, včítanie  vína.  

 Vyhláška č. 3523/1945 zo dňa 20. apríla 1945 
Vyhláška nariaďovala súpis obyvateľstva mesta Trenčín vo 
dňoch 21. aţ 27. apríla 1945. 
 Vyhláška č. 3528/1945 zo dňa 21. apríla 1945 
Vyhláškou sa : 
 zrušilo pomenovanie Ulice Adolfa Hitlera na Sihoti 
a vrátilo sa je pôvodné pomenovanie po Dr. M. Hodţovi;  

 nariadilo odstránenie nemeckých nápisov na obchodoch; 
  
Dňa 12. apríla 1945 bola v kine Hviezda zaloţená „Národná 

milícia v Trenčíne“, ku ktorej podnet dali účastníci ilegálneho 
odboja a Slovenského národného povstania. Milícia pod ve-
dením Jozefa Šimončíka podliehala na začiatku svojej exi-
stencie námestníkovi mešťanostu, neskôr priamo veleniu ţan-
dárskeho nadporučíka Jána Tomeka so súhlasom sovietskeho 
vojenského veliteľa mesta. Úlohou milície bolo udrţovanie 
poriadku a bezpečnosti mesta, preto bola aj vyzbrojená uko-
ristenými nemeckými ľahkými pechotnými zbraňami. 
V ojedinelých prípadoch slúţila na zaisťovaciu a eskortnú 
sluţbu. Stráţila tieţ súdnu väznicu. Milícia mala sídlo v bu-
dove Sokolovne na Sihoti. Oblečenie milicionárov bolo rôzne 
– vojenské rovnošaty, civilné šatstvo, no najčastejšie mon-
térky. Počet členov milície bolo okolo 120. Ako vojenská 
zloţka prestala fungovať 27. júna 1945. 

Časť mesta Trenčín na ľavom brehu Váhu bola teda               
dňa 10. apríla 1945 oslobodená a na oslobodenie časti mesta 
na pravom brehu Váhu sa čakalo aţ do 29. apríla 1945. Nemci 
so svojimi spojencami z výhodných obranných pozícií od 
bývalej Neherovej továrne (Odevné závody), riečnych hrádzí 
medzi obidvomi mostami a obcami Orechové, Zamarovce aţ 
k malej Skalke ostreľovali mesto Trenčín. Najodstreľovanejšie 
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bolo centrum mesta – mestský dom, kláštor piaristov, poštový 
úrad, mestské múzeum, evanjelický cintorín, ochranný múr 
farského kostola a podobne. Autor spomína, ţe jedna mínová 
strela zasiahla múzeum na druhom poschodí, preletela cez 
okno do výstavnej siene. V tom čase sa v danom priestore 
zdrţovali evakuantky, no na šťastie strela dopadla bez ex-
plózie a okrem poškodených parkiet nikomu z prítomných 
neublíţila. Terčom guľometnej paľby bola aj dominanta mesta 
Trenčín Trenčiansky hrad, pretoţe na Matúšovej veţi mestský 
polír Peter Vaculík s pomocníkmi vztýčili červenú zástavu. 
Postupne však nemecké vojská ustupovali cez Drietomský 
priesmyk na Moravu a na ochranu pravého brehu Váhu zostali 
len malé počty nemeckých vojakov, ktoré si vymýšľali 
všakové fígle na oklamanie sovietskych vojakov. Napríklad 
z továrne Nehera figuríny poobliekali za nemeckých vojakov 
aj s prilbami a vystrčili na hrádzu, aby pomiatli svojho 
vojenského protivníka. Počas ostreľovania mesta nepriateľom, 
ktoré trvalo aţ do ranných hodín 29. apríla 1945 dopadlo na 
mesto Trenčín podľa odhadu 800 aţ 1000 explodovaných 
a neexplodovaných granátov a mín, mimo nespočetných striel 
z guľometov a ostatných pechotných zbraní. Na strechách 
domov a stenách domov i po viacerých rokoch bolo ešte vidieť 
svedectvo bojov. 

Dňa 13. apríla 1945 zosilnela guľometná paľba z oboch 
brehov Váhu, okorenená vo večerných hodinách veľkou jar-
nou búrkou a paľbou sovietskych kanónov smerom na Ore-
chové a Skalku, ktorou sa zahájil útok od Trenčína na Opatovú 
nad Váhom. Sovietske vojská v tento deň oslobodili obce 
Opatovú nad Váhom a Kochanovce.  

Od 17. apríla 1945 bola námestníkom mešťanostu zavedená 
pracovná povinnosť muţov vo veku od 18 do 40 rokov na 
zabezpečovanie nevyhnutných potrieb mesta Trenčín a Čer-
venej armády. Títo muţi museli kaţdé ráno stáť o 7,00 hod. 
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rannej pred mestským domom, odkiaľ im bola určovaná 
verejná práca. V tomto istom čase boli vyzvaní zdraví občania 
mesta Trenčín vo veku 18 aţ 50 rokov, aby darovali svoju krv 
pre vojakov Červenej armády a Československej armády.  
Tým občanom, ktorí sa takto rozhodli, vydal mestský veliteľ 
Červenej armády čestné uznania a mesto Trenčín im poskytlo 
hmotné výhody – pri dare 250 gramov krvi darca dostal 
peňaţnú odmenu vo výške 250 pengö, 300 gramov cukru, 300 
gramov masla, 300 gramov mäsa a 300 gramov krúpov alebo 
krupice. Pred odberom krvi darcom boli poskytnuté výdatné 
raňajky a výdatný obed po odbere. Okrem toho boli oslobo-
dení dva dni od povinných prác.  

No, ale vráťme sa ešte k tlejúcemu vojnovému poţiaru dru-
hej svetovej vojny v Trenčíne. Po vojskách Červenej armády 
postupne prichádzali do Trenčína vojenské jednotky 4. Ru-
munskej armády, ktoré boli umiestnené v budove Okresnej 
nemocenskej poisťovne a v jej najbliţšom okolí. Rumunským 
jednotkám velil generál Cozma a rumunskému letectvu ma-
jor dr. Adamiu. Sovietske a rumunské lietadlá prelietavali 
nad územím pravého brehu Váhu, okupovaného Nemcami, 
aby zistili ich pohyb. Lety nemeckých lietadiel sa uţ ne-
zaznamenali. V tomto čase prichádzali do Trenčína aj vojaci 
a dôstojníci československého armádneho zboru a tak dňa          
23. apríla 1945 sa vytvorilo v Trenčíne posádkové veliteľstvo 
Československej armády, ktorému velil štábny kapitán letec-
tva Mikuláš Šumichrast. Do mesta s príchodom frontu prišlo 
okrem vojakov aj veľa evakuantov, zväčša cudzincov – Bel-
gičanov, Holanďanov, Francúzov, občanov bývalého Protek-
torátu, ktorí sa v ňom prechodne zdrţovali. Aby bola aká – ta-
ká evidencia o týchto ľuďoch, na rozkaz miestneho veliteľa 
Červenej armády sa museli všetci tí, ktorí nemali trvalí pobyt 
v meste Trenčín, prihlásiť na mestskej polícii dňom 29. apríla 
1945. 
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Zdravotnícku starostlivosť o utečencov, ktorí sa zdrţovali v 
Trenčíne počas trvania frontu, zabezpečovala stanica Červe-
ného kríţa, vedenú prešovským evakuantom Ripkom. Bola 
umiestnená v budove Trenčianskeho múzea. Šéflekárom stani-
ce bol MUDr. Ambróz Petrovič, jeho zástupcom MUDr. Šte-
fan Pásztor a tajomníkom Veleslav Patzelt. V ich činnosti boli 
nápomocní jeden lekárnik, dvaja medici a domovník múzea 
Pavol Poláček. V budove múzea bola zriadená „Záchytná sta-
nica utečencov“, ktorej materiálne vybavenie (šatstvo, bie-
lizeň, masť, káva a mäso z jednej porazenej kravy, zrekvi-
rovanej v Kubrici) pochádzalo z akcie „zimná pomoc“ organi-
zovanej HSĽS, pomohlo načas preklenúť ťaţkosti starostli-
vosti o utečencov. 

Rozhodujúcu starostlivosť o chorých a ranených mala popri 
poľných vojenských lazaretoch štátna nemocnica v Trenčíne. 
Pod vedením riaditeľa MUDr. Ignáca Matisa a správcu Leo-
narda Pajdušáka boli v nemocnici v činnosti oddelenia chi-
rurgické, gynekologické, interné, infekčné, tuberkulózne 
a psychiatrické s kapacitou 700 postelí. O chorých sa s mimo-
riadnou starostlivosťou starali lekári, rehoľné sestry sv. Vin-
centa a civilný personál kuchyne. Počas prechodu frontu jed-
notlivé oddelenia uvoľnili svoje pôvodné priestory na pos-
chodiach a presťahovali sa aj s chorými pacientmi do sute-
rénov, aby tak zníţili riziko straty ľudských ţivotov. Veď ne-
mocnica sa nachádzala v ohrozenom pásme, kde dopadali 
mínometné granáty vystreľované Nemcami spoza Váhu. Voľ-
ný pohyb po dvore a parku nemocnice bol ţivota nebez-
pečným.  

Vojnovými udalosťami mesto Trenčín sa stalo izolované od 
najnovších správ, pretoţe informačné toky prostredníctvom 
média boli zastavené. Počnúc 13. aprílom 1945 veliteľstvo 
Červenej armády v spolupráci so správou mesta Trenčín 
začalo vydávať „Frontové správy“, ktoré mali kapitoly : 
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 Súhrn frontových správ zo dňa .... 
 a Vojenské udalosti v západnej Európe 

Správy, pretoţe nebol elektrický prúd v tlačiarni „Grafia“, sa 
tlačili denne ručne miestnym tlačiarom Štefanom Černikom 
s nákladom 300 aţ 350 kusov. 

I keď mesto bolo stále pod paľbou Nemcov spoza Váhu 
veliteľstvo Červenej armády sa snaţilo rozptýliť obyvateľstvo 
Trenčína filmovými predstaveniami v kine Metro. Uţ 14. 
apríla 1945 bol premietaný film partizánskeho prostredia pod 
názvom „Sekretár Rajkoma“ v troch reprízach preplneného 
hľadiska. Treba podotknúť, ţe elektrická energia bola zabez-
pečovaná mobilnými generátormi, pretoţe elektrickej nebolo.  

 
Úplné oslobodenie mesta Trenčín 

Vyhláška správcu mesta Trenčín č. 3596/1945 zo dňa             
27. apríla 1945 bola vydaná z titulu mimoriadneho nariadenia 
mestského veliteľa Červenej armády v dôsledku predpo-
kladanej záverečnej fáze oslobodenia pravého brehu mesta 
Trenčín a blízkych obcí. Vyhláška : 
 vymedzila povinnosť pre občanov mesta Trenčín bývajúcich 
v domoch na uliciach blízko Váhu, aby sa po 19,00 hod. 
v deň vydania vyhlášky vysťahovali. Dotknuté boli ulice – 
Rybárska, Jarmočná, Poľná, Špitalská, Panenská, Električná, 
Staré sady, Pribinova, Hasičská, Palackého, Pri lesíku, Po-
polová, Hurbanova. 

 doporučila občanom vziať si vzácne hnuteľné veci, potra-
viny na dva aţ tri dni a prostriedky slúţiace k prenocovaniu; 

 doporučila občanom, aby sa ubytovali u svojich najbliţších 
známych; 

 doporučila občanom, aby okná zvesili a uschovali; 
 uspokojila občanov, aby tak konali bez zbytočnej paniky, 
rozčúlenia a náreku; 
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Sovietska armáda za podpory Rumunskej armády neza-
útočila frontálne na opevnených Nemcov na pravej strane Vá-
hu mesta Trenčín, ale zboku, prielomom pri Chocholnej. De-
lostrelecká príprava z kaťuší a bombardovanie z lietadiel naru-
šila disciplínu nemeckých vojsk a zmohli sa na útek Drie-
tomským priesmykom na Moravu. Vďaka tomuto obchvatu 
bola narušená taktika nemeckých vojsk obrany pravého brehu 
rieky Váh v Trenčíne brániť toto významné miesto a vstup 
víťazných vojsk do ich tyla spôsobil ústup z obranných pozícií 
a tak pravobreţná časť mesta bola oslobodená bez veľkých 
bojov a materiálových škôd. Nemeckí vojaci brániaci časť 
hrádze za mostami, aby si zachránili ţivoty a predišli zajatiu, 
prezliekli sa do montérok z továrne „Neheru“ a utekali na 
Moravu. Toto sa stalo z 28. na 29. apríla 1945 za silného 
jarného daţďa. Dňa 29. apríla 1945, keď sa sovietske jednotky 
preplavili na orechovský breh rieky Váh, ale v obranných 
pozíciách uţ nenašli ţiadneho nepriateľského vojaka. Ustu-
pujúci nemeckí vojaci sem tam zasielali propagačné strely 
z istebníckych a zamarovských kopcov, čo však nemalo vplyv 
postupujúcim sovietskym vojskám pri obsadzovaní nábreţia. 
Bolo veľmi sympatické, ţe občania z pravobreţnej časti Váhu 
pri továrni „Nehera“, keď videli, ţe nemecké vojská opustili 
guľometné hniezda, prichádzali na hrádzu a mávaním bielych 
a červených vlajok signalizovali, ţe Nemcov tam niet. Prvé 
hliadky osloboditeľov vítali občania srdečne a pohostinne. 
Národná milícia začala prehľadávať všetky domy na zámostí, 
či sa tam náhodne neukryl nepriateľský vojak. 

Vyvrcholením oslobodenia mesta Trenčín boli oslavy               
1. mája. Do slávnostného rucha sa odel mestský dom, ktorého 
čelná strana bola vyzdobená čečinou, zástavami a veľkými 
portrétmi J. V. Stalina a dr. E. Beneša. Sovietske a rumunské 
jednotky v posádke mali sluţobné voľno a úradníci mestskej 
správy od začiatku prechodu frontu prvý raz neúradovali.  
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Hlavná slávnosť sa uskutočnila o 16,00 hod. z bezpeč-
nostných dôvodov v kine Metro. Začiatok osláv patril česko-
slovenskej štátnej hymne spievanej občanmi a sovietskej hym-
ne spievanej spevokolom sovietskych vojakov. Slávnostný pre-
jav predniesol vojenský veliteľ mesta Michail Čerezov v rus-
kej reči. Jeho reč bola často prerušovaná prejavmi nadšenia 
najmä vtedy, keď hovoril o svojej vlasti a vodcovi Stalinovi. 
Vzdal hold všetkým padlým hrdinom. Potom nasledoval prí-
hovor predsedu Okresného revolučného národného výboru 
v Trenčíne a evanjelického seniora Jána Zemana, ktorý vyja-
dril radosť nad oslobodením mesta Trenčín a vzdal hold So-
vietskej armáde. V mene katolíckej časti obyvateľstva sa k prí-
tomným prihovoril dominikánsky páter Rafael a za robot-
níkov sa prihovoril Štefan Černik. Slávnosť bola ukončená 
hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ a vlasteneckými 
piesňami sovietskych vojakov. 

O 17,00 hod. pokračovala slávnosť slávnostnou akadémiou 
usporiadanou v hoteli Tatra, v ktorej vystúpili tanečníci a 
speváci s ukáţkami slovenských a ruských tancov a piesní. Na 
počúvanie a neskôr do tanca hral orchester pod taktovkou 
Aladára Petkeša. Spomínaný orchester bol zloţený hudob-
níkov, ktorí od druhej polovice apríla 1945 nacvičovali hudob-
né diela a z toho dôvodu boli oslobodení od pracovnej povin-
nosti a boli vedení ako legitimovaní hudobníci. Len pre zau-
jímavosť uvediem niekoľko mien – Karol Pádivý, Ján Novák, 
Aladár Petkeš, Alexej Petkeš, Anton Selecký, Ján Pevný, 
Ondrej Marko, Ondrej Ruţbarský, Štefan Šípoš, Anton 
Kotouč, Vladimír Záhranka, Eugen Leitman, Alojz Kebis, 
Viliam Payerberger, Václav Mucha, Michal Hanin, Pavel 
Matúšek a Jozef Kulich. Druţná zábava spojená s tancom 
trvala do neskorých nočných hodín. 

Dňa 6. mája 1945 pozval vojenský veliteľ mesta Trenčín 
Michail Čerezov námestníka mešťanostu mesta Trenčín JUDr. 
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Gerharda Šebáka a predsedu Okresného revolučného národ-
ného výboru v Trenčíne a evanjelického seniora Jána Zemana, 
aby im oznámil, ţe štvortýţdňovej spolupráci pri správe mesta 
a konsolidácii pomerov odchádza na Moravu za postupujúcou 
Sovietskou armádou. Poďakoval im a celému mestu Trenčín za 
nevšednú lásku a ochotu, ktoré prijalo svojich osloboditeľov. 
Prehlásil, ţe ani v jednom oslobodenom meste sa nestretol 
s takým porozumením ako to bolo v Trenčíne. Zaţelal do bu-
dúcnosti mestu Trenčín veľa zdaru. Starosta JUDr. Gerhard 
Šebák vyslovil veliteľovi poďakovanie v mene občanov mesta 
ako aj v mene svojom, ktorú poskytoval počas svojho pre-
chodného pôsobenia v meste. 

Hneď po oslobodení mesta Trenčín leţiaceho na ľavej stra-
ne rieky Váh bolo zo strategického hľadiska potrebné ustu-
pujúcimi nemeckými vojskami zničený most určený verejnej 
premávke nahradiť provizóriom. Preto sovietski ţenisti sa sna-
ţili spojiť obidva brehy pontónovým mostom. Dravosť rieky  
znásobená zvýšenou hladinou toku spôsobeného topením sa 
snehu tento zámer neumoţnila uskutočniť. Preto sa začal po-
vyše zničeného mosta stavať nový drevený most. Stavbu 
viedol po stránke projekčnej a realizačnej kapitán Ing. Ale-
xander Amanov, ktorý mal svoju technickú kanceláriu v do-
me pravotára JUDr. Vojtecha Okruckého. Pomocné práce vy-
konávali občania mesta a neskôr aj rumunskí vojaci, ale chý-
bali tesári a povozníci s koňmi, ktorí by vozili drevo z lesov 
blízkej obce Soblahov a do Barytusovej píly na spracovanie. 
Mnohí povolaní robotníci prejavovali neochotu, pretoţe prí-
prava dreva pre nový most sa diala v čase, keď na druhej strane 
rieky boli ešte zakopaní Nemci, odkiaľ mesto Trenčín ostre-
ľovali. Preto sa stavba mosta oneskorovala. 

Slávnostný deň otvorenia nového mosta nastal dňa 11. mája 
1945 o 12,00 hod. Ešte pred jeho odovzdaním sa dohodla sprá-
va mesta Trenčín s vojenským veliteľom mesta Trenčín, ţe 
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most ponesie meno po J. V. Stalinovi. Výzdoba mosta čes-
koslovenskými, sovietskymi a rumunskými zástavami a gir-
landami z jedličiek, nastúpené vojenské jednotky Sovietskej 
a Rumunskej armády a početný dav občanov mesta Trenčín to 
bola kulisa slávnostného otvorenia nového mosta. Slávnosť sa 
začala hymnami československou, sovietskou a rumunskou 
a po nich bol prečítaný rozkaz nastúpeným vojakom. Potom 
nasledovali príhovory náčelníka stavby mostu kapitána Ing. 
Alexandra Amanovova, kapitána Sovietskej armády a majora 
Rumunskej armády. Námestník mešťanostu JUDr. Gerhard 
Šebák vo svojom príhovore poďakoval predovšetkým stavby 
vedúcemu kapitánovi Ing. Alexandrovi Amanovovi a na pa-
miatku mu odovzdal album s fotografiami mesta Trenčín. 
Predseda Okresného revolučného národného výboru v Tren-
číne evanjelický senior Ján Zeman poďakoval v mene obyva-
teľstva mesta Trenčín oslobodzujúcim vojskám za prinesenú 
slobodu ako aj za výstavbu nového mostu, ktorý sa stal 
nepostrádateľným pre hospodársky ţivot mesta Trenčín, ale aj 
celého Povaţia, pretoţe od Piešťan po Ţilinu bol jediným, 
ktorý spájal oba brehy rieky Váh. Po svojom príhovore pre-
strihol noţnicami stuhu a 12 krojovaných dievčat odovzdávalo 
kytice kvetov príslušníkom Sovietskej a Rumunskej armády 
a tieţ oficiálnym hosťom zdrţujúcim sa na provizórnej tribúne 
umiestnenej na korbe nákladného auta. Zástupcovia mesta 
Trenčín odovzdali najaktívnejším robotníkom vecné dary. No 
a potom sa uţ pohol sprievod, lemovaný členmi mestskej mi-
lície, z ľavého brehu Váhu na pravý breh, kde ich privítali ob-
čania. Na záver slávnosti krojované dievčatá, mládeţ a ostatní 
občania nasadli do pripravených áut a vykonali okruţnú cestu 
mestom. 

Dňa 18. mája sa uskutočnila na dnešnom Mierovom ná-
mestí v Trenčíne posledná pocta veliteľovi partizánskej 2. 
Stalinovej brigády Iljovi Danielovičovi Dibrovovi, ktorá ope-
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rovala v kraji pod Javorinou. Bolo to posledné zastavenie 
pohrebného sprievodu s rakvou nebohého od Bošáce po Tren-
čín pred jeho odletom do Kyjeva. Z nebohým sa za mestom 
rozlúčil predseda Miestneho národného výboru v Trenčíne Ján 
Barták a člen mestskej milície Ján Betinec. 

 
Prvé zasadnutie Miestneho národného výboru 

Po rokovaniach v Okresnom revolučnom národnom výbore 
v Trenčíne bolo dohodnuté, ţe predsedu Miestneho národného 
výboru v Trenčíne si určí komunistická strana a predsedu 
Okresného národného výboru v Trenčíne si určí demokratická 
strana. A tak, podľa uţ spomínanej dohody bol do funkcie 
predsedu Miestneho národného výboru v Trenčíne postavený 
komunista Ján Barták, ktorý uţ v minulosti zastával funkciu 
prvého námestníka starostu mesta. 

Prvé zasadnutie Miestneho národného výboru v Trenčíne sa 
uskutočnilo dňa 18. mája 1945 vo veľkej zasadačke mestského 
domu. Jeho predseda Ján Barták hneď v úvode konštatoval, ţe 
zloţenie národného výboru bola dohodou politických strán 
a všetci jeho členovia sú tu na to, aby spolupracovali bez 
ohľadu na politickú príslušnosť pre blaho mesta Trenčín. Jeho 
príhovor zvýraznil potrebu reorganizácie mestskej správy. 
Všetkým zamestnancom mesta, osobitne námestníkovi mešťa-
nostovi JUDr. Gerhardovi Šebákovi poďakoval za namáhavú 
prácu v najkritickejšom období a odvolal ho z funkcie námest-
níka mešťanostu. Po predsedovi sa ujal slova podpredseda ná-
rodného výboru evanjelický senior Ján Zeman, ktorý oboz-
námil s novým ľudovo-demokratickým programom úradovania 
so zdôraznením odstránenia byrokratizmu, aby úradník mal 
dobrú vôľu pri plnení poţiadaviek občanov. Po skončení roko-
vania odovzdal bývalý námestník mešťanostu JUDr. Gerhard 
Šebák za prítomnosti mestského notára Eugena Holiča pred-
sedovi národného výboru Jánovi Bartákovi agendu mesta Tren-
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čín, ktoré sa počas frontových udalostí nahromadili a súčasne 
načrtol najnaliehavejšie potreby mesta pre najbliţšie obdobie.  

Po starších na oţivenie pamäti, kto bol členom prvého 
Miestneho národného výboru v Trenčíne po oslobodení v roku 
1945 : 

predseda – Ján Barták 
podpredsedovia – Ján Zeman, Štefan Černík 
členovia – Mária Turková, Jozef Jakubócy, František 

Tomek, Karol Buček, Ján Ševčík, Štefan 
Zavadinka, Jozef Rehák, Emil Macášek, Ján 
Zajac, Alexander Trančík, Augustín Ďurža, 
Ján Zmeták, Štefan Mičkovič, Václav Pazdera, 
Pavol Pobežal, Rudolf Zaťovič, Adam 
Minárik, Samuel Zamboy, JUDr. Vojtech 
Okrucký, Jozef Pobežal, Michal Šumichrast, 
Alexander Viselka, Štefan Chrmo a Štefan 
Babjak. 

Autor pri spracovaní udalostí z priebehu frontu 2. svetovej 
vojny si dal toľko námahy, aby si preštudoval záznamy mest-
skej matriky, hlavnej tej časti, ktorá sa dotýkala strát na ľud-
ských ţivotoch s vylúčením padlých vojakov Sovietskej a Ru-
munskej armády a 69 umučených na trenčianskej Brezine. Po-
čas vojny na následky zranení zomrelo 25 osôb  civilného 
obyvateľstva z mesta Trenčín.  

 
Záver 

Touto cestou chcem poďakovať rodine Juraja Pavlíka, 
bývalého školského inšpektora a riaditeľa Základnej školy 
Trenčín, Ulica Dlhé Hony, ţe tento cenný materiál, náhodou 
objavený pri likvidácii jeho pozostalosti, neznehodnotili jeho 
odovzdaním do zberne druhotných surovín, ale ţe ho dali oso-
be k tomu povolanej, kronikárovi mesta Trenčín a tak umoţ-
nili zverejniť všetky skutočnosti tohto smutného obdobia.  
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Ing. arch. Štefan Androvič :  Nekrológ za Masarykovými 
kasárňami 
 

Značná časť občanov mesta Trenčín počas záverečnej fáze 
tohoročnej zimy, presne od 10. februára do 16. marca 2005 so 
záujmom sledovala asanáciu niekdajších Masarykových kasár-
ní na Legionárskej ulici. Táto skutočnosť sa stala príleţi-
tosťou, aby občania poznali jeho postavenie v dejinách.  

Komplex kasárenských budov na Legionárskej ulici bol 
vybudovaný na náklady mesta Trenčín koncom 19. storočia, 
ktorým mesto Trenčín realizovalo poţiadavku Ministerstva 
vojny pre ubytovanie domobraneckého 15. pešieho honvéd-
skeho pluku. Aţ do rozpadu Rakúsko – Uhorska na jeseň 
v roku 1918 boli kasárne sídlom práporu uţ spomínaného 15. 
pešieho honvédskeho pluku, v ktorom boli umiestnené okrem 
veliteľstva práporu aj tri roty : 
 pešia rota – velil jej Béla Benke, 
 vozatajská rota – velil jej Felix Unschuld 
 a rota poľných ţandárov – velil jej András Justh. 
Ostatné prápory boli rozmiestnené po viacerých miestach 
Rakúsko-Uhorska. 

Od apríla 1910 pôsobil vo funkcii vojenského poľného 
kuráta pre 15. peší honvédsky pluk a 71. peší pluk (sídlil vo 
Fridrichových kasární, dnešné Kasárne SNP) mladý kaplán 
Jozef Tiso, neskorší slovenský politik a prezident Slovenské-
ho štátu. Väčšinu vojakov tvorili Slováci z vtedajšej tren-
čianskej a turčianskej ţupy. Pre prvou svetovou vojnou bol 
pluk zaradený k 5. armádnemu zboru. Po odchode pluku na 
front v lete 1914 v kasárňach zostali len záloţné a tylové jed-
notky, ktoré sa koncom októbra 1918 takmer celkom rozu-
tekali a v kasárňach zostala iba „Občianska garda“ na udrţo-
vanie poriadku v Trenčíne. Po rozpustení gardy začiatkom no-
vembra 1918 kasárne obsadil menší útvar maďarských, takzv. 
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Heltayho námorníkov. Za niekoľko dní potom prevzala ka-
sárne československá jednotka vedená stotníkom Římekom.  

Začiatkom mája 1919 kasárne zmenili opäť svojich oby-
vateľov. Boli to talianski legionári, ktorí v nej zriadili výz-
brojnú stanicu pre československé ozbrojené sily v boji proti 
maďarskej červenej armáde na Slovensku. Frontové útvary 
boli z Trenčína premiestnené k Nitre a Novým Zámkom. Dňa 
5. mája 1919 bol do Masarykových kasární preloţený česko-
slovenský vojenský automobilový útvar, z ktorého v roku 
1922 vytvoril vojenský opravárenský závod pod názvom 
„Autozbrojovka 2 – Trenčín, ku ktorému neskôr pribudol ešte 
československý autoprápor č. 3 a tieto tu zostali aţ do marca 
1939. V priebehu druhej svetovej vojny aţ do decembra 1943 
v kasárňach bol umiestnený Zborový automobilový park  
Slovenskej armády a po ňom rôzne ţenijné a pracovné jed-
notky aţ do apríla 1945.  

Kasárne viackrát zmenili svoje pomenovanie. Po prvej 
svetovej vojne kasárne niesli pomenovanie po prvom česko-
slovenskom prezidentovi T. Q. Masarykovi aţ do vzniku Slo-
venského štátu. V tomto období boli premenované na Hlin-
kové kasárne a po oslobodení v roku 1945 im bol vrátený pô-
vodný názov z prvej republiky. No pomenovanie kasární trva-
lo len tri roky a po februári 1948 boli premenovanie na kasár-
ne kpt. Jána Nálepku. V záverečnej časti ich existencie kasár-
ňam zostalo len krycie očíslovanie. I ulica, na ktorej stáli ka-
sárne dostali pomenovanie po talianskych legionároch. Po fe-
bruári 1948 bola premenovaná na Ulicu Sovietskej armády 
a po zamatovej revolúcii v roku 1989 jej bol vrátený pôvodný 
názov. 

A tak uţ len v spomienkach, prípadne na fotografiách zostal 
objekt nevalnej architektonickej hodnoty, ktorý dlho ilustroval 
vojenský kolorit Trenčína, aby ustúpil objektu modernej ar-
chitektúry.   
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Jozef Korený :  80 rokov Klubu filatelistov v Trenčíne 
 
Trenčín - Mekka filatelistického výstavníctva 

Filatelia sa v Trenčíne začala rozvíjať od roku 1912. Vtedy 
vznikol Spolok na organizovanie výmeny známok. Filate-
listický spolok z roku 1914 nemal ani stanovy a počas I. sve-
tovej vojny zanikol. Išlo o „stolové“ spoločnosti, ktorých čle-
novia sa schádzali v kaviarni hotela Erzébet (dnes Tatra) 
a v kaviarni Helvetia na dnešnej Palackého ul. Zaloţenie 

Klubu filatelis-
tov oznámili 
Trenčanské no-
viny v rubrike 
Hlásnik 8. mar-
ca 1925. Prvým 
predsedom sa 
stal štábny ka-
pitán Antonín 
Motal, ktorého 
po dvoch ro-
koch vystriedal 

na treťom valnom zhromaţdení klubu Karol Morgenstern 
(1895-1991). 
 
Prvá filatelistická výstava na Slovensku 

V roku 1928, desať rokov po vzniku Československej repu-
bliky, sa v hoteli Tatra konala prvá fila-
telistická výstava na Slovensku. Zo 110 
vystavených exponátov bolo 26 zo zahra-
ničia. Ďalšia, tentoraz propagačná výstava 
filatelistická výstava sa v Hoteli Tatra ko-
nala v októbri roku 1937, keď klubu pred-
sedal Marcel Winter (1878-1944).  

medaila z výstavy v hoteli Tatra r. 1928 

kópia Trenčanských novín z 8. marca 1925 
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V rokoch 1939-1945 sa trenčianski filatelisti schádzali 
v reštaurácii Fajka na Rozmarínovej ulici. Vtedajšie zmeny 
v spoločnosti sa odzrkadlili aj v ţivote členov klubu. V marci 
1942 vydal Ústredný hospodársky úrad v Bratislave „prísne 
dôverné“ a „veľmi súrne“ nariadenie, prikazujúce zhabať 
zbierky poštových známok a cenín zberateľov Ţidov. V Tren-
číne prišlo o svoje zbierky 21 ľudí, medzi nimi i bývalý pred-
seda klubu M. Winter a väčšina z nich zahynula počas holo-
kaustu v koncentračných táboroch. 

Po oslobodení Trenčína sa opäť nadviazali filatelistické 
spojenia a priateľstvá, prerušené vojnovými udalosťami. Pr-
vým povojnovým predsedom klubu sa stal Štefan Černík 
(1904-1964). V rokoch 1951 1963 pôsobilo v našom meste 
sedem filatelistických krúţkov pri rôznych inštitúciách v rám-
ci vtedajšieho Revolučného odborového hnutia. 
 
Od roku 1963 sú v Trenčíne dva filatelistické kluby 

Od roku 1963 pôsobili v Trenčíne dva kluby filatelistov. 
Klub filatelistov 52-10 pri Kultúrnom stredisku Dlhé Hony 
v súčasnosti vedie Ing. Igor Gunár a Klub filatelistov 52-19 

pri Kultúrnom 
a metodickom cen-
tre Ozbrojených síl 
Slovenskej republi-
ky, dnes s predse-
dom plk. gšt. v. v. 
Ing. Dominikom 
Slezákom. Exponá-
ty členov oboch 
klubov videli fila-
telisti na výstavách účastníci vernisáţe prvej oblastnej výstavy v roku 1964 
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nielen v mnohých mestách na Slovensku a v Čechách, ale 
i metropoly a významné mestá v 40-tich krajinách Európy, 
Ameriky, Ázie a Austrálie.  

Trenčín sa stal za tie roky Mekkou slovenského filate-
listického výstavníctva. Okrem prvej výstavy na Slovensku do 
histórie vstúpili najmä tri národné výstavy „Laugaricio“, z kto-
rých najúspešnejšia bola v roku 1979 pri príleţitosti 1800. vý-
ročia nápisu na hradnej skale.  

Medzi najúspešnejších vystavovateľov v 80-ročnej histórii 
trenčianskej filatelie treba zaradiť T. Buriana, J. Koreného, L. 
Sekerku a Ing. O. Veselého, ktorí vystavovali aj na svetových 
výstavách pod patronátom FIP. 
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Rudolf Horňák :  Horská železnička zo Selca cez Soblahov 
do Trenčína 
 

V roku 1997 pripadlo 85. výročie začiatku stavby pozo-
ruhodnej horskej ţeleznice, ktorá viedla chotármi dedín, ktoré 
sú poloţené pod Inovcom a Ostrým vrchom. Napriek tomu, ţe 
prestala slúţiť pred  šesťdesiatimi rokmi dodnes sú zachované 
viaceré úseky a tieţ mnohé zbytky mostov pripomínajú jej 
zašlú slávu. Ak chceme priblíţiť dobu jej vzniku treba pri-
pomenúť majetkové vzťahy. 

V dávnej minulosti bol pôvodným a jediným majiteľom 
pôdy kráľ. Postupom času dával do uţívania a neskôr i do 
dedičného vlastníctva určité územné celky. Toto územie 
spravovali viacerí vlastníci Trenčianskeho hradu.  Od začiatku 
17. storočia aţ do roku 1835 boli dedičnými vlastníkmi 
Illesházyovci. Posledný, bezdetný Štefan 2. Illesházy tieto 
majetky odpredal viedenskej bankárskej rodine Sina a jej 
potomkovia boli vlastníkmi do začiatku 20. storočia. Posledná 
majiteľka Idhigénia D´Harcout, rodená Sina dala v roku 1909 
k dispozícii budapeštianskej realitnej kancelárii pána Zehnera. 
Dotyčný potom odpredal rozsiahle lesy cez Zemskú po-
zemkovú banku akciovej spoločnosti Hazai Erdoipar 
Reszveny v Budapešti. Lesy boli zakúpené so zámerom rý-
chleho vyťaţenia a speňaţenia veľmi kvalitnej drevnej hmoty. 
Za účelom zefektívnenia a urýchlenia ťaţby bol vypracovaný 
projekt na vybudovanie malého technického zázraku. Pro-
jektovanie a prevedenie samotnej stavby – úzkorozchodnej 
horskej ţeleznice údajne vykonali odborníci z Talianska.  Ak 
zoberieme samotnú dĺţku trate  asi 35 km a veľmi členitý te-
rén Inovca, bola to na svoju dobu odváţna stavba. Za účelom 
expedovania bola nad ţelezničnou stanicou Trenčín, v chotári 
Kubra vybudovaná píla. Na pílu viedla trať cez Zábranie, 
Truby, Dolinku, Babie jarky, nad vinohrad, Roţkovú dolinu, 
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Lazek, Dolinu, Mladý háj, Slakovec, Červenú horu, Pekelnú 
dolinu, Slovackú dolinu a Palove. Výhybky a skladovacie 
priestory na nakladanie dreva boli v miestach : Piesky, Dolina, 
Martinka, Biatina, Vlčie jamy a Slovácka. Samotná stavba 
ţeleznice viedla cez územie chotárov mesta Trenčín a obcí 
Kubra, Soblahov, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Tren-
čianske Stankovce a Selec. S výstavbou sa začalo v roku 1912 
a uţ v roku 1914 pred začiatkom prvej svetovej vojny bolo 
denne odosielané do Trenčína 40 vagónov dreva. V jedno-
tlivých chotároch trasa ţeleznice viedla i pozemkami bývalých 
urbárnikov. Potvrdzuje to záznam, podľa ktorého spoločnosť 
dala za záber plochy pre ţelezničnú trať bývalým urbárnikom 
v Trenčianskej Turnej päťnásobnú plochu ako náhradu. Pri 
stavbe vypomáhali domáci obyvatelia a neskôr pri ťaţbe boli 
vyuţívaní aj vojnoví zajatci, ktorí bývali v barákoch na Vlčích 
jamách a v Selci. Ťaţba bola sústredená na severozápadnú 
časť Inovca a bola rozplánovaná na 12 rokov.  Zmenou vlast-
níckych vzťahov po ukončení svetovej vojny (znárodnením 
vznikol Domový lesný priemysel v Trenčíne) sa však ťaţba 
predĺţila aţ do roku 1928. V tomto roku ţeleznica prestala 
slúţiť svojmu účelu. V prvých rokoch ťaţby boli na vyváţenie 
prázdnych vozíkov vyuţívanie aj deti, ktoré vodili ťahajúce 
kone. Neskôr, od roku 1916 sa začali pouţívať perné loko-
motívy. Podľa informácie súčasníkov boli štyri a niesli tieto 
mená – Nusi, Herta, Selec a Lehota. Zavedenie parných loko-
motív však prinášalo riziko poţiarov. O škodách a náhradách 
za poţiar sa viedli dlhoročné spory s majiteľmi horskej ţelez-
nice a poškodenými majiteľmi v Trenčianskej Turnej. Spor 
vznikol v roku 1916 a aţ v roku 1931 došlo k majetkovému 
vyrovnaniu, ktorým bola urbárska Trenčianska Turná odškod-
nená., V tomto spore účastinskú spoločnosť zastupoval advo-
kát JUDr, Leopold Ringwald. Ďalšie poţiare boli v rokoch 
1922 a 1924. Pri tejto príleţitosti je potrebné uviesť, ţe trasa 
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horskej ţelezničky bola veľmi dômyselne volená. Naloţená 
drevná hmota bola na pílu dopravená viac-menej samo-
spádom. Výškový rozdiel napomáhal rýchlosti a tá zase po-
máhala prekonávať i v prípade stúpania v členitom teréne. Na 
trase bolo potrebné vybudovať viacero mostov cez bystriny 
a hlboké jarky. O kvalitne prevedenej práci sa môţeme pres-
vedčiť na viacerých zachovalých úsekoch, či zbytkoch pre-
mostení. V neskorších rokoch po ukončení prevádzky ţelez-
nice, miestni obyvatelia rozobrali koľajnice a podvaly pouţili 
pre vlastnú potrebu. Dňa 21. apríla 1997 v rámci Mesiaca le-
sov odovzdala Mestská správa lesov pod vedením jej riaditeľa 
Ing. Jaroslava Baláža obnovený pôvodný most na Dolinách 
v chotári obce Soblahov. Po úpravách povrchu dnes táto trasa 
horskej ţeleznice slúţi pešej turistike. 
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PhDr. Janka Karlíková :  Filmová výroba na Slovensku 
 
I keď v roku 1921 začali sa na Slovensku nakrúcať viaceré 

filmové výrobne, jedine Tatra Film Trenčín rok čo rok opa-
koval svoje odváţne pokusy o zaloţenie permanentnej filmo-
vej výroby. Špecialitou Tatra Filmu-u boli snímky sloven-
ského a moravského folklóru, čo bolo cenné hlavne preto, ţe 
Cyril Kašpar bol vlastne tretím predplickovským tvorcom 
etnografických filmov po Eduardovi Schreiberovi (pred ro-
kom 1910) a Alfonzovi Drobnom (v roku 1919). Tatra Film 
Trenčín za dvanásť rokov existencie a desať rokov oficiálneho 
pôsobenia na Slovensku bol mimoriadne úspešným, keď vy-
produkoval viac ako 40 titulov rozličnej dĺţky.  Polovica mala 
strednú metráţ, jeden titul tvoril celovečerný program a tak-
mer štvrtina boli hrané filmy. Kaţdý rok dal progresívny kine-
matografický závod po scenzurovaní do kín aspoň dva filmy 
s českými a slovenskými titulkami. Trenčín sa stal na desať-
ročie kolískou slovenskej kinematografie. Prvé tzv. dodatky 
premietali v kine „Bio Zora“ uţ v roku 1921. Z produkcie 
Tatra Film-u Trenčín podarilo sa filmového historikovi 
a reţisérovi Ivanovi Rumanovskému zachrániť  filmy Valaš-
ský rok, Výroba desaťkorunových mincí v Kremnickej 
mincovni, Pán prezident (T. G. Masaryk). Zo sekvencii tých-
to filmov existuje zachovalá dokumentácia na sklených plat-
niach. Vo filme O Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi  
(1921) zvečnil Kašpar slovenského básnika, ledva sediaceho 
na svojom obľúbenom kresle. Pani Mária Holoubková ţivo 
spomínala na vzácne chvíle rozhovoru s chorým básnikom, 
ktorý o pár dní po natáčaní zomrel. Hoci sa dohovorila tromi 
jazykmi (okrem poľštiny ovládala rusky, francúzsky a nemec-
ky), pred básnikom mala rešpekt a trému, pretoţe slovenčinu 
neovládala dokonale. Hviezdoslav ju však ubezpečil, ţe jej ro-
zumie dobre a dostatočne. Škoda, ţe sa vzácne fotografie náš-
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ho národného barda i s manţelkou Ilonou, ktorá ho na filmo-
vania prehovorila, sa v archíve pani Urbasiówny-Holoubkovej 
nezachovali. Film bol pôvodne uloţený v Matici slovenskej v 
Martine, ale jeho osudy sú však neznáme. 

Na objednávku automobilky Tatra Kopřivnice, ktorá dala 
k dispozícii i osobný automobil so šoférom, vznikol v roku 
1924 zaujímavý dokument – vlastivedný reklamný cestopis 
O Tatier k Dunaju. Film si všímal prírodné zvláštnosti  
Vysokých Tatier, Povaţia aţ po Devín, i raritu cestu autom. 
Z ďalších filmov treba spomenúť dielo Gobelínová škola 
(1925) natáčanú vo Valašskom Meziříčí. Film o prvých FIS 
pretekoch vo Vysokých Tatrách  o zimných športoch v Krem-
nici. Menej známe sú tituly filmov, ktorých dnes nevieme, kde 
sa nachádzajú : 
- film Dr. Karol Štúr – posledné dni ţivota synovca Ľudovíta 

Štúra; 
- film Dr. Renata Tyršová – krátka biografia o dcére jedného 

zo zakladateľov Sokola, mecenášky Tatra Film-u Trenčín; 
Zásluhou Márie Holoubkovej - Urbasiówny bol v rokoch, 
keď vznikal film, zdokumentovaný Sokolský zlet v Trenčíne 
v roku 1921 v reportáţnej skratke. 
Krátky film Pani Čapková na Slovensku vznikol z úcty 
k manţelke kúpeľného lekára, s ktorou sa fotografka osobne 
poznala v prvých rokoch učikovania v Trenčianskych Tepli-
ciach. MUDr. Antonín Čapek z Prahy ordinoval v tom dome, 
kde mala začínajúca fotografka ateliér. S ním, s jeho man-
ţelkou a ich deťmi sa veľmi zblíţila. Vo svojich výpovediach 
spomínala, ţe dobre vychádzal s mladým spisovateľom Kar-
lom Čapkom, ktorý chodieval rodičov v lete navštevovať. Ani 
po smrti pani Čapkovej v roku 1923 sa kontakty neprerušili. 
Ba naopak, dobré vzťahy, ale i dobré meno prosperujúcej fir-
my zaručili mladej fotografke nejednu zaujímavú zákazku.  



 899 

Málokto vtedy vedel, ţe v čase písania Čapkovho diela 
Hovory s T. G. Masarykom, fotografovala prezidenta  v jeho 
letnom sídle v Topolčiankach okrem spisovateľa i mladá dáma 
a v roku 1928 z tohto pobytu natočil Cyril Kašpar spomínaný 
filmový dokument. Dodnes sú málo známe detailné zábery na 
prezidenta stojaceho pri vysokom striebornom smreku pred 
kaštielom i celkový pohľad na priečelie prezidentovho letného 
sídla s T. G. Masarykom v jeho obľúbenom jazdeckom oble-
čení. Aj pri stretnutiach prezidenta s ministrami v okolitej prí-
rode bol niekoľkokrát zvedavý objektív Márie Urbasiówny. 
Zachovali sa iba dve fotografie verne vystihujúce  pohodu 
v Topolčiankach – popoludňajšia siesta na lúke pod Hrušovom 
a výlet na koňoch, fotografované v jeden deň skorej jesene 
v roku 1928. O tom, ţe bol prezident Masaryk musel byť 
spokojný s kvalitne odvedenou prácou potvrdzuje skutočnosť, 
ţe mu fotografka prostredníctvom jeho dcéry Alice vyhotovila 
na objednávku 100 kusov podobizne na zamatovom fotogra-
fickom papieri. Prezident ich všetky opatril svojím podpisom 
a porozdával známym. Po odchode Cyrila Kašpara v roku 
1928 zostala sama viesť fotoateliér a venovala sa veľkovýrobe 
pohľadníc. V roku 1932 sa vydala za českého akademického 
maliara Josefa Holoubka, ktorému natoľko učaroval Trenčín 
i s fotografkou, ţe sa tu usadil natrvalo. Toto obdobie ţivota 
a tvorby bolo oveľa pokojnejšie a pohodovejšie. Mária Ho-
loubková spolupracovala s manţelom na prípravách jeho po-
četných výstav, sprevádzala ho pri študijných cestách po 
okolí, ale aj v Tatrách a na Orave. Ich byt na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne, kde od roku 1936 mala ateliér firma „Foto 
Holoubková“, stal sa kultúrnou a oázou umelcov a osobností 
mesta Trenčín. Pravidelne sa u nich stretávali ľudia rozdiel-
nych konfesií, zamestnaní a národností, a predsa si dobre ro-
zumeli – provinciál piaristov Jozef Branecký, maliari Hugo 
Gross a Teodor Mousson, rusofil Grigorij Medvecký, Jaroslav 
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Příhoda, či ţivnostník Michal Orgoník. Holoubkovci mali radi 
spoločnosť, veď tá im nahrádzali vlastné deti, ktoré im nebolo 
dopriate mať. Ako o vlastné sa starali o neterine deti. Z bal-
kóna svojho bytu zdokumentovala fotografka nejednu spolo-
čenskú udalosť Trenčína. Začala sa venovať reportáţnej foto-
grafii. V roku 1936 zvečnila návštevu prezidenta Eduarda Be-
neša v Trenčíne. Fotografovala defilé hasičov, vojakov, po-
hrebné sprievody, sokolské zlety v Trenčíne, mohutné nástupy 
českých Sokolov, jej tak srdcu blízke. Naďalej prispievala  do 
ilustrovaného časopisu „Nový svet“ zaujímavými kompo-
zíciami Trenčianskeho hradu spod oblúkov ţelezničného mos-
tu, ktoré tak verne imitujú dnešní umelci. Popri svojej foto-
grafickej činnosti bola i naďalej činná v rôznych spolo-
čenských organizáciach. Spolu zakladala „Jednotu sloven-
ských ţien“ v roku 1933, kde pracovala vo funkcii tajomníčky 
i podpredsedníčky. Bola aktívnou členkou „Ţiveny“ a „So-
kola“. Po roku 1945 pracovala do vysokého veku v Rade 
Mestského národného výboru v Trenčíne s matkou Alexandra 
Dubčeka. Obe ţeny vzbudzovali medzi kolegami všeobecnú 
úctu a obdiv. V roku 1947 si musela doplniť praktické odbor-
né znalosti v jednoročnom fotografickom kurze, ktorý ukon-
čila skúškou v Martine. Bola to podmienka, aby si mohla po-
nechať ţivnosť. Posledné ateliérové i reportáţne fotografie sú 
z rokov 1952 aţ 1955. V roku 1955 z vyššieho záujmu jej 
odobrali ţivnostenské oprávnenie a do vznikajúceho socia-
listického komunálu odmietla vstúpiť. Mária Holoubková do-
kázala svojou neobyčajnou pracovitosťou, zanietením a láskou 
k vlasti, ktorá sa stala jej druhým domovom vytvoriť hodnoty 
náleţité ocenené aţ v súčasnosti. Zomrela dňa 24. mája 2004. 

Historická revue č. 10/2002, str. 21 - 23 
 
Slavomír Kačic – Trenčín významné hudobné centrum na 
Slovensku 
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V roku 1649 sa v Trenčíne usadili jezuiti a uţ o tri roky 
začali v meste vyučovať. Trenčín bol vtedy mestom s preva-
hou slovenského obyvateľstva (neboli tu prakticky Nemci 
ani iné národnosti ako napr. v Bratislave, Trnave a pod.), ktoré 
bolo takmer výlučne evanjelickej konfesie. Jezuiti teda začali 
v Trenčíne pôsobiť aj v súvislosti s rekatolizáciou a ich kolé-
gium sa stalo čoskoro jedným z najdôleţitejších na celom úze-
mí dnešného Slovenska.  

Jezuiti a hudobné divadlo 
V roku 1655 začal v Trenčíne fungovať noviciát. V roku 

1657 bola otvorená nová budova kolégia, v ktorom bola aj 
divadelná sála (theatrum). V roku 1694 vznikol aj šľachtický 
konvikt (convictus nobilium). V súvislosti s rýchlym rozvo-
jom trenčianskeho jezuitského kolégia sa rozvíjala aj hudba, 
ale napríklad aj divadlo (hudobné divadlo), ktoré bolo dobrým 
nástrojom pôsobenia na obyvateľstvo. Ešte pred otvorením 
divadla, no aj potom, hrali jezuiti divadlo - školské hry 
i s hudbou (so slávnostným zvukom trúbok a tympánov) aj na 
námestí (pompézne predstavenia najmä na Boţie telo a na 
Veľkú noc). Tieto hry zanechali podľa kronikárov veľký vplyv 
na protestantské obyvateľstvo. Spolupracovali pritom aj 
s hudobníkmi farského kostola. Vzácny doklad nad konfe-
sionálnej spolupráce sa zachoval z tejto doby (z rokov 1658-
68) práve z Trenčína: evanjelici posunuli svoje bohosluţby 
tak, aby ich, resp. mestskí hudobníci (trubači) mohli hrať na 
veľkých slávnostiach aj u jezuitov. Veľkým mecénom tren-
čianskych jezuitov bol novomestský prepošt M. Lippay, zá-
sluhou ktorého boli napríklad zakúpené kostýmy aţ v Be-
nátkach. Trenčianski jezuiti spolupracovali v oblasti hudob-
ného divadla s poprednými skladateľmi, ktorí komponovali 
pre jezuitské kolégiá aj v Rakúsku. Napríklad hudbu k hre 
„Vindicta Sancta in Alexandro Hierosolymorum patriarcha“ 
(1699) skomponoval neskorší basista Cisárskej dvorskej ka-
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pely vo Viedni Caspar Liedmayr (1669-1724). Trenčianski 
jezuiti hrali hudobné divadlo aj v 18. storočí aţ do zrušenia 
rádu (v roku 1773). Z Trenčína sa zachovali aj veľmi cenné 
pramene v tejto oblasti – napríklad „Musica Theatralis“ 
viedenského rodáka a ţiaka trnavského jezuitského kolégia 
Josepha Umstatta (1761), ďalej kompletne zhudobnená pašio-
vá hra Josefa Schreiera v slovenskom jazyku z roku 1768 
(„Opera a duetto de Amara Passione D. N. J.C.“), alebo 
niekoľko fašiangových paródií, z ktorých najzaujímavejšia je 
zhudobnená paródia filozofickej dišputy („Syllogismus de 
ente rationis“ – O podstate, resp. o pôvode rozumu), ktorá sa 
pripisuje významnému českému skladateľovi F. X. Briximu.  

Po jezuitoch piaristi 
Na tradíciu jezuitského hudobného divadla nadviazali pia-

risti, ktorí v roku 1776 prevzali školu a kostol. Jedna z najzau-
jímavejších fašiangových skladieb zachovaných u nás vôbec, 
je uţ z piaristickej éry (ktorá trvala aţ do barbarského zrušenia 
reholí v roku 1950). Je to skladba na latinsko-slovenský text 
„Rekviem jak pijem, taj pijem“ (mohli by sme povedať akési 
„pochovávanie basy“ v učenom, vzdelanom prostredí klášto-
ra). Početné podobné skladby sa zachovali najmä v odpise P. 
Augustína Šmehlíka (v Trenčíne pôsobil ako regenschori 
a pedagóg od r. 1800 aţ do smrti v r. 1844), napríklad zábavné 
kánony o tabaku, ţabách a pod. od piaristu P. Norberta Schre-
iera (syna spomínaného Josefa Schreiera), jednej z najvýz-
namnejších postáv našich cirkevných dejín v 18. storočí vôbec 
(nielen čo sa týka hudby). Jezuitská éra kolégia a tohto kostola 
bola významná nielen pre hudobné divadlo, kde patrí Trenčín 
k najvýznamnejším miestam na Slovensku, ale aj pre samotnú 
hudbu. Jezuiti dávali veľký dôraz na hudobnú výchovu, čiţe aj 
ich ţiaci mali často výborné hudobné vzdelanie, no popritom 
zamestnávali aj svetských (platených) hudobníkov: organis-
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tov, regenschori, lebo jezuita, člen rádu, sa zriedkakedy mohol 
venovať hudbe úplne. 

Svetskí hudobníci 
 Najznámejším svetským hudobníkom z jezuitskej éry 

kolégia a kostola bol Ján Ignác Ambro, organista v rokoch 
1748-1765, ktorý prišiel do Trenčína z Bojníc. Jeho pred-
chodca Jozef Pinkay bol dokonca skladateľ. Ambro obohatil 
trenčiansku zbierku o mnohé vzácne hudobniny, jeho reper-
toár bol veľmi bohatý, moderný, zahŕňal najmä skladby talian-
skych, juhonemeckých a rakúskych skladateľov,  ako napr. J. 
A. Hasse (významný nemecký operný skladateľ, jeden z vr-
cholných predstaviteľov neapolskej opernej školy), ďalší 
Neapolčania N. Porpora (významný pedagóg) a F. Durante, 
slávny G. B. Pergolesi, vynikajúci spevák V. B. Faitelli, alebo 
nemecký benediktín Fr. M. Königsberger, od ktorého sa 
zachovali v trenčianskej zbierke unikátne sinfonie (zoznam by 
bol dlhší – G. Gonelli, G. J. Donberger, J. G. Zechner a mnohí 
iní). Trenčianski jezuiti uţ veľmi zavčasu poznali nielen ak-
tuálnu dobovú barokovú hudbu, ale aj hudbu nového štý-
lového smerovania – klasicizmu. Trenčín patrí k najstarším 
miestam výskytu skladieb J. Haydna (1765) a C. Dittersa von 
Dittersdorfa, najmä symfónií týchto dvoch vynikajúcich 
majstrov hudobného klasicizmu, ktoré sa hrali v kostole na 
začiatku a počas bohosluţby uţ v 60. rokoch 18. storočia. 
V týchto tendenciách, t. j. výbornej znalosti dobového reper-
toáru pokračovali piaristi. Veď najstaršie známe odpisy diel 
W. A. Mozarta a L. van Beethovena pochádzajú tieţ z Tren-
čína (1787, resp. 1811). V tomto veľmi stručnom prehľade 
hudobných dejín Trenčína nemoţno zabudnúť na skutočnosť, 
ţe mesto malo centrálne postavenie na strednom Povaţí aj v 
hudbe. Jeho pozitívny vplyv na hudobnú kultúru sa prejavoval 
tak smerom od Nového Mesta nad Váhom aţ po Ţilinu (Dub-
nica, Ilava, Povaţská Bystrica, Púchov, Pruské a ďalšie men-
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šie centrá). Význam Trenčína ako hudobného centra však 
ďaleko presiahol stredné Povaţie. Trenčín patril v minulosti - 
a vďaka vzácnej zbierke jezuitov a piaristov dodnes patrí - 
k najvýznamnejším hudobným centrám na Slovensku. 

Info Trenčín 14.07.2005  
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Mgr. Peter Kocnár – 15. výročie založenia Komorného 
orchestra Trenčín  

Pred pätnástimi rokmi, na jeseň r. 1990 vzniklo umelecké 
teleso, ktoré si do erbu dalo lásku k hudbe a ambíciu prenášať 
tento vzťah medzi širokú verejnosť. Nebola to náhoda, bol to 
odkaz generácií hudobníkov, kantorov a skladateľov pôsobia-
cich v tomto meste viac ako tri storočia, ktorý  sa výrazne pod-
písal pod súčasnosť kultúrneho potenciálu Trenčína. Iniciatíva 
učiteľov vtedajšej Ľudovej školy umenia v Trenčíne a jej bý-
valých absolventov, smerujúca k vytvoreniu hudobného  zdru-
ţenia, bola logickým pokračovaním histórie a súčasne preja-
vom kvality prostredia, ktoré tu bolo vţdy ţičlivé k najrôz-
nejším formám umenia.  

Na samom počiatku stáli Jozef Guldán a Jozef Polomský, 
učitelia hudby na spomenutej škole a spolu s nimi ďalších 29 
nadšencov z radov absolventov školy. Komorný orchester 

mesta Tren-
čín bol zalo-
ţený 5. sep-
tembra 1990 
a prvým kon-
certom   sa 
predstavil  uţ 
25. a 26. de-
cembra v Pia-
ristickom kos-
tole. Odvtedy 
sa tento tra-
dičný vianoč-
ný koncert ko-

ná kaţdoročne. V prvých rokoch sa v orchestri vystriedalo vy-
še 40 muzikantov. Stabilnú zostavu nadobudol koncom 90. ro-
kov. S malými obmenami v nej  hrá dodnes. 



 906 

Uţ od prvých dní sa orchester s vervou púšťal do rôznych 
diel, bez obmedzenia štýlu, doby alebo náročnosti. Proces 
dozrievania priniesol ako prejav väčšinovej náklonnosti čle-
nov k obdobiu baroka štýlovú orientáciu na toto obdobie. Väč-
šina súčasného repertoáru telesa pozostáva z diel  Telemanna, 
Vivaldiho,  Händla,  Corelliho, Muffata, Purcella, J. S. Bacha. 
Oporou vţdy boli učitelia hudby, v priebehu rokov sa ich za 
orchestrovými pultmi vystriedalo desať, v súčasnosti sú štyria. 
Popri nich sa v orchestri stretávajú manaţéri, lekári, eko-
nómovia, účtovníci, učitelia, obchodníci, technici, úradníci, 
programátori, ţivnostníci, ale aj ţiaci a študenti. Od počiatku 
je pre orchester typické priateľstvo a spolupráca jednotlivých  
členov i kontakty s viacerými  profesionálnymi umelcami, 
inými orchestrami (Trnavský komorný orchester, Komorný 
orchester Technik Bratislava) aţ po kľúčový vzťah pre vývoj 
orchestra v poslednom období – spolupráca s  umeleckým ve-
dúcim komorného orchestra svetovej úrovne Musica Aeterna 
a muzikológom  Petrom Zajíčkom. Nezištná pozornosť tohto 
popredného slovenského a európskeho interpreta barokovej 
hudby venovaná Komornému orchestru mesta Trenčín 
v podstatnej miere ovplyvňuje umelecký rast  telesa. Vďaka 
patrí aj jeho manţelke, sopranistke Kamile Zajíčkovej, ktorá 
viackrát obohatila koncerty svojím jedinečným prednesom.  

Sú soľou i korením ţivota orchestra. Doposiaľ ich bolo 
145, z toho 24 v cudzine (Švédsko, Maďarsko, Francúzsko, 
Švajčiarsko). V kolektívnej pamäti sa uchovávajú spomienky 
na všetky vystúpenia - na tie, pred ktorými sme si museli ruky 
chrániť rukavicami v nevykúrených priestoroch kostolov po-
čas zimných koncertov, rovnako ako na tie, ktoré sme odohrali 
v smokingoch pred preplnenými hľadiskami vyhriatych a vys-
vietených koncertných sál (napríklad prekrásna sála Reduty 
v Spišskej Novej Vsi), na provizórne pódiá v školách a sociál-
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nych zariadeniach, arény festivalu Pohoda a mnohé iné miesta, 
ktoré mali niečo spoločné s hudbou. 

Po tohtoročnej zmene koncertného majstra, keď Jozefa 
Polomského nahradil Róbert Zemene, je  pred  orchestrom  
dobudovanie stabilného kádra, naštudovanie nového reper-
toáru a úspešná účasť na jednom z vrcholných pódií nepro-
fesionálnych komorných telies – súťaţnej prehliadke Diver-
timento musicale 2006, ktorá sa koná raz za dva roky.  Pri-
pravuje sa ďalší spoločný projekt s manţelmi van Ooijen 
(Švajčiarsko), orchester by sa rád predstavil  v partnerských 
mestách Trenčína  Tarnówe, Uherskom Hradišti a v  Cran-Ge-
vrier.  

Komorný orchester mesta Trenčín pôsobí uţ  15 rokov 
v oblasti váţnej hudby ako jedno z najstabilnejších telies 
neprofesionálnej komornej hudby na Slovensku. Na ceste za 
svojou dnešnou podobou strávil tisícky hodín hľadaním, 
skúšaním, diskusiami a hraním. Nadobudol pritom skúsenosti, 
ktoré – okrem iného - sú zdrojom jeho súčasnej kvality, 
potrebnej pre dosiahnutie vytýčeného cieľa. Tým vţdy bolo, je 
aj bude prinášať ľuďom radosť a umelecké záţitky. 

Info Trenčín 22.09.2005  
Pomocná evidencia 479/1/05 
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Mgr. Edika Krecháčová : „Z histórie Základnej školy   
Trenčín, Kubranská ulica“ 

Základná škola v Kubre vznikla 1.septembra 1960. Prvý 
učiteľský kolektív mal 22 učiteľov a vyučoval 473 ţiakov. 
Riaditeľom vzniknutej  15- triednej školy sa stal Karol Kiaci. 
Pod jeho vedením učiteľský kolektív svojpomocne vybudoval 
budovu skleníka a dielňami,  pre modernú výučbu pracovného 
vyučovania. Rozsiahly areál zakvitol japonskými sakurami, za 
budovou vysadili orechy. Dnes sú z nich uţ mohutné dreviny. 
Po piatich rokoch existencie škola vzdelávala skoro dvojná-
sobok ţiakov. Tento vývoj si vyţiadal stavbu telocvične. 
Keď škole pôsobil jej druhý riaditeľ Eduard Beck pribudla 
moderná, výborne vybavená stavba, ale aj areálom novo sa 
vinúce asfaltové chodníky. Počas pôsobenia riaditeľky Mgr. 
Viery Hunákovej sa  realizovala  výstavba spojovacej chod-
by, prístavba školskej jedálne so školským klubom detí a 
v interiéri budov odkladacie šatne.  Zmodernizovali sa učebne 
chémie a fyziky. V tomto čase sa začala venovať pozornosť 
vzdelávaniu detí v špeciálnych triedach. Nasledujúci riaditeľ 
Mgr. Jozef Baláž vyriešil vstupnú časť školy vybudovaním 
prístreška. Stál pri začiatku zmien vo vzdelávacom charaktere 
školy vytvorením surdopedických tried a tried pre mimoriadne 
nadané deti vzdelávané podľa projektu ERIN. Nakúpil prvé 
počítače a ako priviedol školu od 1. 1. 1997 k právnej subjek-
tivite. Súčasná riaditeľka Mgr. Daniela Felgrová sa ujala 
školy vedenia v náročnom  období spoločenských zmien. Pri-
budla počítačová učebňa, škola nadobudla  dobré vybavenie  
pre realizovanie rôznych odborných a spoločenských podujatí. 
Zmenou vzdelávacej profilácie sa podarilo zastaviť pokles 
ţiakov. Aj budovanie športovísk pre školské športové stre-
disko so zameraním pre futbal je toho dôkazom. Uplynulo 45 
rokov od zaloţenia školy. Podmienkam vývoja sa prispôso-
boval i exteriér školy. Postupne pribúdali dôleţité súčasti 
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priestorového vybavenia, telocvičňa, športové ihriská, skleník, 
školská jedáleň a školský klub detí. Posledné obdobie školy 
bolo poznačené viacerými zmenami aj vo vzdelávaní. Vytvoril 
sa priestor pre nadaných ţiakov z matematiky, prírodovedných 
predmetov a výtvarnej výchovy. Škola vytvorila priestor  pre 
ţiakov so špecifickými poruchami učenia, nepočujúce deti 
integrované do beţnej populácie detí. Dnes má  škola 20 tried 
so 450 ţiakmi, ktorým sa venuje 30 pedagogických pracov-
níkov. Na začiatku to bol pokus a dnes uţ prináša svoje 
ovocie.                                                                                                                               
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Ing. arch. Štefan Androvič :  Cintorín v Trenčíne – 
Zábraní  

Cintorín v Trenčíne – Zábraní zaloţila rakúsko-uhorská 
armáda pravdepodobne v máji roku 1915. Na cintoríne boli do 
roku 1918 pochovávaní vojaci, ktorí skonali vo vojenskom 
špitáli v Trenčíne. Podľa vojenského historika Štefana Andro-
viča bola počas prvej svetovej vojny v Trenčíne veľká vojen-
ská nemocnica, kde boli sústredení najmä vojaci nakazení 
rôznymi infekčnými chorobami, ale aj zranení priamo z 
frontu. „Aby sa prípadná infekcia nerozšírila medzi civilné 
obyvateľstvo, po dohode s armádou boli zosnulí pochovávaní 
mimo mesta,“ povedal Androvič. Podľa údajov z katastrál-
neho listu z 20-tych rokov minulého storočia bolo na vo-
jenskom cintoríne pochovaných 771 vojakov. Zoznam Vojen-
ského historického ústavu uvádza 338 vojakov Českej repu-
bliky, 24 Talianov, 112 Maďarov, 4 Nemcov, 54 Poliakov, 11 
Rakúšanov, 122 Rumunov, 86 Rusov, 17 Turkov a 3 nezná-
mych. Okrem toho ústav disponuje samostatným zoznamom 
153 občanov Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Pre-
vaţná časť pozostatkov zosnulých vojakov bola pravdepo-
dobne v 20-tych rokoch minulého storočia exhumovaná a 
pochovaná na mestskom cintoríne v Trenčíne pod Juhom. Na 
tomto cintoríne je dodnes zachovaných asi 280 hrobov voja-
kov z územia Balkánskeho polostrova, prevaţne Srbskej ná-
rodnosti. Srbský cintorín vznikol sústredením pozostatkov vo-
jakov pôvodne pochovaných na mestskom cintoríne, v Zábraní 
a v neďalekej obci Adamovské Kochanovce.  

Trenčianske noviny 28.10.2005  
Pomocná evidencia 537/1/05 
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PhDr. Milan Šisšmiš : Genealógia Štúrovskej rodiny  

V novembrových dňoch sme si pripomenuli 190. výročie 
narodenia Ľudovíta Štúra, najznámejšej osobnosti sloven-
ského národného a kultúrneho ţivota a kodifikátora spisovnej 
slovenčiny. Ľudovít Štúr sa narodil 29. októbra 1815 
v Uhrovci. Málo sa však ešte doposiaľ vie, ţe počiatky rodu 
Štúrovcov siahajú práve do Trenčína a jeho najbliţšieho oko-
lia. Zalistujme v genealógií Štúrovskej rodiny. Na prelome 
16. aţ 17. storočia   sa v Trenčíne spomína istý Benedikt Štúr 
a v Hámroch, bývalej poddanskej dedine slobodného 
kráľovského mesta Trenčín v roku 1601 tamojší richtár – 
ţeliar Juraj Štúr. V 17. storočí sa rodoví menovci vyskytujú 
v Trenčianskej Turnej, Belej, Bobrovníku a v Sedličnej. Prví 
Štúrovci sa pôvodne zamestnávali poľnohospodárstvom, nes-
kôr súkeníctvom. Zo súkeníckej rodiny pochádzal aj Pavol 
Štúr, narodený 1761 v Trenčíne, ktorý sa presťahoval do Lu-
biny a stal sa zakladateľom tamojšej vetvy. Jeho synom bol 
Samuel Štúr starší, narodený 1789 v Lubine, otec Ľudovíta 
Štúra a jeho súrodencov. Samuel Štúr  starší sa do  rodiska 
svojho otca vrátil najprv ako študent niţšieho evanjelického 
gymnázia. Po štúdiach v Modre pôsobil v Trenčíne ako učiteľ 
– organista. Vyučoval okrem iných osobností aj slávneho 
českého historika Františka Palackého, štúrovcov Ľudovíta 
a Mikuláša Dohnányovcov z Dolných Drţkoviec pri Bá-
novciach nad Bebravou. V Trenčíne sa oţenil s dcérou mäsia-
ra Michalca, Annou. Tu sa im narodil prvorodený syn Karol 
v roku 1811, neskorší kňaz v Modre, rektor gymnázia a spiso-
vateľ. Ľudovítov brat Janko pôsobil v Trenčíne ako zástupca 
okresného komisára a v roku 1863 ako prísediaci trenčian-
skeho ţupného súdu. V spojitosti so  Štúrovcami sa k Tren-
čínu  viaţe viacero pamätných miest : 
 na evanjelickom cintoríne zo 17. storočia odpočíva matka 

Ľudovíta Štúra, Anna Štúrová, brat Janko s manţelkou 
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Amáliou, rodenou Dráškociovou s ich synom JUDr. Karo-
lom Štúrom, verejným notárom, zakladateľom a vydava-
teľom Trenčanských novín, ktoré boli predchodcami dneš-
ných Trenčianskych novín, národným buditeľom, signa-
tárom Martinskej deklarácie slovenského národa z 30. ok-
tóbra 1918 a všestranne kultúrnym dejateľom; 

 treba spomenúť aj ďalšie väzby Štúrovcov na Trenčín 
a Povaţie. Druhostupňovým bratrancom Ľudovíta Štúra 
bol svetoznámy geológ a paleontológ, riaditeľ Ríšskeho 
geologického ústavu vo Viedni Dionýz Štúr, rodák z Bec-
kova. Bol synom učiteľa Jozefa Štúra, narodeného v Tren-
číne. Z trenčianskej vetvy Štúrovcov pochádzal Karol Štúr, 
významný kultúrny dejateľ na Dolnej zemi. V Zemian-
skom Podhradí ţil a pôsobil Ľudovítov brat Samuel ako 
evanjelický kňaz a národný dejateľ. Tu je aj pochovaný; 

 po skončení tretej slovenskej dobrovoľníckej výpravy 
vystúpili  29. septembra 1849 Ľudovít Štúr, J. M. Hurban 
a M. M. Hodţa na dnešnom Štúrovom námestí na ľudo-
vom zhromaţdení, aby jeho účastníkom vysvetlili ciele 
slovenskej národnej politiky; 

 na spomínanom evanjelickom cintoríne v Trenčíne sú po-
chovaní dvaja príslušníci štúrovskej generácie JUDr. Ľu-
dovít Dohnány a uhrovský rodák B. P. Černo.  

 
V septembri 1989 sa po Modre a Uhrovci uskutočnilo 

v Trenčíne tretie stretnutie ţijúcich rodových príslušníkov 
Štúrovcov. Na ňom sa rozhodlo o vybudovaní pamätníka Ľ. 
Štúrovi, J. M. Hurbanovi a M. M. Hodţovi. Podnet k tomu dal 
popredný slovenský historik PhDr. Pavol Horváth. Autormi  
súsošia boli Ing. arch. Ivan Michalec, DrSc., príbuzný zo 
strany matky Ľudovíta Štúra, akademický sochár Milan 
Ormandík z Kremnice a Ing. arch. Milan Mojžiš z Banskej 
Bystrice. Na realizácii pamätníka malo výrazný podiel vede-
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nia Mesta Trenčín a Ministerstvo kultúry Slovenskej repu-
bliky. Pamätník bol odhalený v septembri 1991, pri príle-
ţitosti ekumenických slávností, za prítomnosti biskupa ECAV 
na Slovensku Dr. Rudolfa Koštiala a dekana Trenčianskej 
farnosti Mons. Petra Paliatku. Rodina Štúrovcov v Trenčíne 
dnes uţ neţije,  
iba  v Lubine 
potomkovia po 
Ľudovítovom 
starom otcovi 
Pavlovi. 
Na Slovensku 
a  v Čechách 
existujú však 
ďalšie rodové 
vetvy Štúrov-
cov. 
V posledných rokoch na kultúrnych podujatiach Štúrovcov 
zastupovali niekdajší novinár Svetozár Štúr a po jeho smrti 
detský psychológ MUDr. Ivan Štúr, CSc. Veríme, ţe zo 
ţijúcimi Štúrovcami sa stretnete na jubilejných oslavách 10. 
novembra v Trenčíne.  

Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05 
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PhDr. Jozef Karlík : Slavkovská bitka a Trenčín  v ďakov-
nej kázni Jána Zúbeka.  

Pred dvesto rokmi, v pondelok 2. decembra  1805, uţ od 
rána  obyvatelia Trenčianskeho okolia počuli vzdialené tlmené 
zvuky prichádzajúce zo západných hraníc Uhorska, od Moavy. 
Nevedeli, odkiaľ presne prichádzajú, ale cítili, ţe sú to  zlé 
zvuky, pretoţe vychádzali zo zbraní, ktoré  rozsievali smrť 
a utrpenie. Toto hrozivé dunenie a šialené zabíjanie bolo však  
celkom prirodzeným dôsledkom nazhromaţdeného politicého 
napätia, ktoré v tomto čase najviac charakterizovalo Európu.  
Politické dusné predbúrkové obdobie vládlo v krajine uţ od 
októbra toho roku. Nepriateľské vojská vedené cisárom Napo-
leonom I. ako temný mrak zaplavovali časti územia Habsbur-
skej monarchie a hrozivo sa pribliţovali k územiu Slovenska. 
A práve 2. decembra sa na Morave pri Slavkove rozpútalo 
jedno z najkrvavejších vojnových stretnutí novších dejín, keď 
počas niekoľkých hodín vyhasol ţivot takmer 28 000 vojakov. 
Bitka troch cisárov bola len pre jedného z nich – Napoleona, 
bitkou víťaznou. Pre monarchiu však prehratá bitka pri Slav-
kove neveštila nič dobré. Obavy, ţe francúzsky cisár opojený 
víťazstvom za  svojimi ctiţiadostivými cieľmi pôjde ďalej na 
východ, boli vcelku reálne. A preto obyvatelia v tomto napä-
tom období ako dar z nebies  privítali správu o tom, ţe v druhý 
sviatok vianočný, 26. decembra 1805 v Bratislave došlo medzi 
francúzskou a rakúskou stranou k podpísaniu mieru. Aj samot-
ný panovník František II. si prial, aby sa v krajine oslavoval 
predovšetkým tento mier a nehovorilo sa o potupnej poráţke 
pri Slavkove. Svojim intimátom (Gratiosum Intimatum hoc 
emanauit  dd. 21 Jan. 1806, Nro. 979. ) priam nariaďuje kňa-
zom a cirkevným inštitúciám, aby veriacim zvestovali „ ţe 
pokoj mezy bojujícimi stránkami učiněn jest“ a aby ich nabá-
dali  „k vdečnému oslavování Pána Boha“.   
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V Trenčíne správu o mieri a vďakyvzdanie Bohu tlmočil 
svojim veriacim  v evanjelickom chráme  kňaz Ján Zúbek vo 
svojej kázni pri slávnostných bohosluţbách v nedeľu 9. fe-
bruára 1806. Senior Ján Zúbek bol schopným organizátorom 
cirkevného ţivota a školstva v meste i jeho okolí, pričinil sa 
o vybudovanie evanjelického kostola a fary v Trenčíne.  Bol 
tieţ horlivým a obľúbeným kazateľom a jeho kázne sa pre-
pisovali a čítali aj v iných evanj. cirkevných zboroch. Niektoré 
vyšli dokonca tlačou.  Vydania sa dočkala aj spomínaná kázeň 
o Bratislavskom mieri, ktorá vyšla v Bratislave v roku 1807. 
Vďaka tomu, ţe sa v zbierkovom fonde Podjavorinského mú-
zea v Novom Meste nad Váhom nachádza jeden  výtlačok 
tohto vzácneho dielka môţeme sa po 200 rokoch zoznámiť 
s obsahom spomínanej kázne. Názov znie: „Te Deum Lauda-
mus to jest Díkčinící kázání o wděčnosti ku Pánu Bohu za na-
wrácení pokoje mezy jeho cysársko-králowskau Jasnosti Fran-
tiškem Druhým a Napoleonem Bonapartem, v Presspurku, 
roku 1805, dne 26 prasynce zavřeného, drţané ...skrze Jana 
Zaubeka, Cýr.Tren. Ewanj. Sl. B. K...W Presspurku 1807  

Ján Zúbek bol skúsený a dobrý rečník. Podstatnú časť káz-
ne síce venuje náboţenskej interpretácii  slovka mier, ale ne-
zabúda na to, ţe ho počúvajú prostí ľudia, ktorí majú bliţšie 
k realite ako ku pekne znejúcemu teoretizovaniu. A preto sa 
od Jána Zúbeka dozvedáme aj o tom ako Trenčania preţívali 
udalosti, ktoré sa viaţu k slavkovskej bitke. Podľa Jána Zú-
beka obyvatelia Trenčína uţ pred bitkou pri Slavkove s úz-
kosťou sledovali pohyb francúzskych vojsk v blízkosti hraníc 
Uhorska. V kázni sa objavuje aj údaj,  ktorý dnes znie   dosť 
nevierohodne, pretoţe podľa neho streľbu z kanónov zo Slav-
kova („válečné hromobití z Moravy“) bolo počuť aţ pri 
Trenčíne,  pribliţne 90 km od bojiska. Kazateľ hovorí o tom 
takto: „Střelba z kusu (z kanónov) při Slavkove tak hrozivá 
byla, ţe hlas jeji v nekterých horách trenčanských tak slyšán 
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byl, jakoby ta bitva při Trenčíne zvedena byla“.  Zároveň sa 
zmieňuje o veľkom strachu Trenčanov, ktorý vyvolalo toto 
vzdialené dunenie kanonády. Dokonca vznikla poplašná sprá-
va, ţe Napoleon sa s vojskom pribliţuje k Trenčínu. Ani po 
Slavkovskej bitke sa obavy  z nepriateľa nestratili. Ján Zúbek 
v kázni o nepriateľovi povedal: „ten ne vice neţ dva dni cesty 
od nás vzdálen byl, takţe sme nic jiného očekávati nemohli, 
neţ ţe i do našich končin vtrhne a nejprv přibytky naše pri 
pomezí leţíci, potom v jiné strany krajiny uherské, rovnako 
jako Moravu, neb Rakousy, vši potravy, dobytka, i chleba 
zbaví města a dediny v smutné pustiny obráti, obyvatele pak 
jejich na ţebrotu privede“.  

V Trenčíne sa síce objavili vojská zo Slavkovského 
bojiska, ale našťastie nie nepriateľské. Ján Zúbek sa nevenuje 
obšírnejšie prechodu ruských vojsk cez Trenčín a blízke oko-
lie, ale z iných zdrojov vieme, ţe päť dní po bitke, 7. decem-
bra 1805, sa zastavil v Trenčíne dokonca sám ruský cár Ale-
xander I. so svojim vojenským sprievodom. Je niekoľko verzií 
ako a kedy sa uskutočnil cárov presun cez naše územie. Naj-
pravdepodobnejšia je tá, ktorá tvrdí, ţe Alexander I.  odchá-
dzal z Holíča v sobotu ráno 7. decembra. Jeho cesta pokra-
čovala cez Myjavu a Starú Turú do Nového Mesta nad Vá-
hom, kde sa v refektári novomestskej prepozitúry u  prepošta 
Gabelkhovena naobedoval. Okolo šiestej hodiny večer prišiel   
do Trenčína. Nebola to dlhá zástavka. Pred ţupným domom 
ho privítala ţupná permanentná deputácia na čele so ţupanom 
Štefanom Ilešházim. Cára doprevádzala celá suita, okrem iné-
ho vlastný lekár, minister a osobne Karol Erdödy. Po priateľ-
skom privítaní nasledovalo uhostenie skutočne kráľovské – 
vyberané jedlá zapíjali  burgunským a tokajským vínom. Ako 
sa  ďalej píše v správe permanentnej deputácie, zo 7.decembra 
1805, uloţenej v Štátnom archíve v Bytči, Alexander strávil 
vyše hodiny v priateľskom rozhovore s hlavným ţupanom 
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Štefanom Ilešházim a po krátkom odpočinku sa s Trenčanmi 
rozlúčil.  

Samotný prechod ruských vojsk sa uskutočnil o niekoľko 
týţdňov neskôr, pretoţe ich zdrţal rozvodnený Váh. Ruskí 
vojaci, ktorí len nedávno prešli slavkovským bojovým pe-
klom, sa voči obyvateľom samozrejme tak uhladene  nesprá-
vali ako ich cár Alexander. Ján Zúbek vo svojej kázni spo-
mínal, ţe ľudia od vojakov museli „rozličné odpornosti“ 
okúsiť.  

Ako vieme mier, ktorému bola kázeň Jána Zúbeka veno-
vaná a ktorý sa uzavrel v Bratislave počas vianočných sviat-
kov pred 200 rokmi, nemal dlhé trvanie, pretoţe o pár rokov 
zarinčali zbrane opäť a to aj v samotnej Bratislave.  Ale určite 
bolo správne, ţe aj za tento politický  mier bol Zúbek a jeho 
veriaci vďačný, pretoţe aspoň dočasne zastavil nezmyselné 
krviprelievanie a ľudské utrpenie. Zúbek vo svojej kázni ne-
pouţíval slovo mier, ale tak ako tomu bolo vtedy zvykom 
tento termín vyjadroval slovkom pokoj. Preto sa mu lepšie 
mohol prirovnávať tento „pokoj“  s pokojom Vianočných 
sviatkov.  
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Trenčiansky okres 
Jeden z najpriemyselnejších, najľudnatejších okresov Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Rozloha 675 km2, počet oby-
vateľov (na konci roka 2003) 112.505 obyvateľov, z toho mu-
ţov 54.651, ţien 57.854, hustota zaľudnenia je viac ako 1,5-
krát vyššia ako celoslovenský priemer. Najhustejšie sú osídle-
né členité oblasti Povaţského podolia a Bánovskej pahor-
katiny. Redšie osídlené sú horské oblasti Bielych Karpát a 
Povaţského Inovca. Takmer polovica obyvateľov okresu ţije 
v  okresnom meste Trenčín – 57.051, Nemšová má – 6.220, 
Trenčianske Teplice iba 4 304 obyvateľov. Prirodzený príras-
tok obyvateľstva je 4,6 %. Slováci tvoria 98 % obyvateľstva 
okresu. Trenčiansky okres susedí s okresmi Ilava, Prievidza, 
Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Dlhá seve-
rozápadná hranica je súčasne hranicou s Českou republikou. 
Okres sa administratívne člení na 34 obcí a 3 mestá. Hos-
podárskym a kultúrnym strediskom je Trenčín, ďalšie výz-
namné mestá  sú kúpele  Trenčianske  Teplice a  Nemšová. 
Okres má priemyselno-poľnohospodársky charakter. Na prie-
myselnej výrobe Slovenskej republiky sa zúčastňuje 2,6 %, na 
výrobe kraja 3,0 %. 
Geografia, prírodné pomery.  

Prirodzené jadro územia tvorí dolina rieky Váh, rozšírená 
do Trenčianskej kotliny, na ktorú nadväzuje na severe Ilavská 
kotlina, na juhu Podunajská níţina. Na územie zasahujú Biele 
Karpaty, Myjavská pahorkatina, Povaţský Inovec, Stráţovské 
vrchy. Klimatické pomery sú určené zemepisnou polohou a 
ovplyvňované členitosťou terénu. Prevaţná časť okresu leţí v 
klimaticky mierne teplej oblasti(priemerné teploty v januári -
2,5 aţ – 5 C, v júli 16 aţ 19o C, ročné zráţky stúpajú s 
nadmorskou výškou od 650 do 1000 mm. Chladná oblasť s 
teplotou vzduchu v júli niţšou ako 160 C zasahuje len vrcho-
lové časti Bielych Karpát a Povaţského Inovca. V horských 
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oblastiach je teplota niţšia a mnoţstvo zráţok vyššie. Väčšina 
územia patrí do povodia Váhu. Z pravej strany priberá rieka 
Váh riečku Vláru, Súčanku, Orechovský a Zlatovský potok a 
Drietomicu. Zľava sa vlieva do Váhu Teplička, Kubranský, 
Selecký, Kálnický potok a ďalšie. Domácimi, ale i turistami sú 
hojne vyuţívané vodné nádrţe Zelená voda pri Novom Meste 
nad Váhom i vyhľadávané miesto pre rekreačný rybolov v 
chotári obce Krivosúd – Bodovka. V Trenčianskom okrese sa 
nachádza mnoho minerálnych prameňov. V Trenčianskych 
Tepliciach sú svetoznáme sírovodíkové – sádrové termálne 
pramene. Najznámejšie minerálne pramene sú v chotári obce 
Kubra, Orechové, Chocholná – Velčice, Mníchová Lehota, 
Soblahov, Selec, Trenčianska Turná, Trenčianske Jastrabie, 
Trenčianske Mitice, Dubodiel, Adamovské Kochanovce. Z  
fytogenetického hľadiska patrí menšia časť okresu do oblasti 
panónskej flóry, podstatná časť do oblasti západokarpatskej 
flóry.  Pôvodné lesy v kotlinách,  dolinách i na úpätí pohorí 
boli do veľkej miery vyrúbané. V níţinných oblastiach sa 
zachovali dúbravy alebo dubovo – hrabové lesy s krovinatým 
zárastom z drieňa, hlohov, liesky, lipy a javora poľného. 
Severné svahy a vyššie poloţené miesta pokrývajú bučiny 
premiešané s javorom horským, mliečnym a jaseňom. V 
okrese Trenčín sa vyskytuje celý rad teplomilných rastlín, 
ktoré tu majú severnú hranicu svojho rozšírenia. Zo stromov 
prevaţujú dub plstnatý a dub cerový. Z ostatných teplomil-
ných rastlín tu rastú sinokvet mäkký, hadí mor rakúsky, klin-
ček peristý, Lumnitzerov, hlaváčik jarný, jasanec biely, trčník 
čmeľovitý, lazebník širokolistý a zasahujú aţ po Beckov a 
Turecký vrch. Rastliny, ktoré dosahujú juţnú hranicou svojho 
rozšírenia sú poniklec obyčajný, slovenský, papraďovec Brau-
nov, jelení jazyk a slezinník zelený. Na území okresu sa vys-
kytujú niektoré vzácne druhy hmyzu. V horských polohách 
ţijú bystrušky z rodu Leistus, Trechus, Cychrus, z fúzačo-
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vitých sametovec alpský a veľa druhov drobčíkovitých. Na 
lesostepných lokalitách sa vyskytujú teplomilné druhy kras-
covitých a fúzačkovitých. Vzácna a chránená je modlivka  ze-
lená.  V horských bystrinách a  riečkach ţije pstruh potočný a 
lipeň obyčajný. Vo Váhu sa vyskytuje hlavátka obyčajná, ka-
por, lieň, pleskáč. Z dravcov zase šťuka obyčajná, zubáč oby-
čajný a sumec obyčajný. Na vlhkých miestach ţije salamandra 
škvrnitá, v lesoch skokan zelený hnedý, vzácny je skokan 
štíhly. Z plazov had hôrny, uţovka stromová, uţovka frkaná. Z 
vtákov v súvislých lesných porastoch hniezdi jariabok hôrny, 
tetrov obyčajný, veľmi vzácny  orol kráľovský, sokol rároh. V 
níţinách pri vodných plochách sa vyskytuje bučiačik oby-
čajný, bučiačik veľký, kúdolnička luţná, bocian biely a bo-
cian čierny. Vzácna je krakľa belasá. Na skalách a bralných 
útvaroch hniezdi výr skalný a  skaliar pestrý. Ţijú tu jelene, sr-
ny, líšky, zajace, jarabice, baţanty, hraboše. Zo šeliem  sa vý-
nimočne zatúla do lesov Bielych Karpát a do Omšenskej doli-
ny v Stráţovských vrchoch  medveď hnedý a rys ostrovid. V 
oblasti Beckovskej brány ţije jazvec lesný. Okrem vysokej a 
diviačewj zveri je v oblasti Povaţského Inovca vysadená mu-
flónia zver a je najkvalitnejšia na Slovensku.  Na územie okre-
su zasahuje chránené územie - CHKO Biele Karpaty. V okrese 
sú štátne prírodné rezervácie Bindárka (Soblahov),Omšenská 
Baba, Trubárka (Kubrica), Ţihľavník – Baske  (Omšenie), 
chránené náleziská : Horná Závrská Debšín, (Horná Súča), 
Zamarovské jamy, Prepadlisko (močiar pri Kostolnej) a chrá-
nené prírodné výtvory :Krasín (Dolná Súča), potok Machnáč, 
Selecký potok, Súčanka, Svinica, Selecké kamenné more, 
Mitická slatina, Park Adamovské Kochanovce Park Motešice, 
Park Záblatie - miestna časť Trenčína, Lánce (Omšenie,) 
Malostankovské vresovisko (Trenčianske Stankovce). Chráne-
né prírodné pamiatky : Hradisko (Selec), Mitické gaštany 
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(Trenčianske Mitice), Nová Hora (Záblatie), Včelíny (Horná 
Súča). 
Priemysel, poľnohospodárstvo, bankovníctvo 

Z nerastných surovín sa vyskytujú vápence, štrky, piesky a 
tehliarske hliny; v Trenčianskych Tepliciach minerálne prame-
ne. Z priemyselných odvetví je rozvinutý textilný, potravi-
nársky, drevársky, sklársky, strojársky, energetický, priemy-
sel. Ich strediskami sú Trenčín, Nemšová, Trenčianska Teplá a 
Horné Srnie. Z celkovej výmery tvorí poľnohospodárska pôda 
55,6 %, z toho orná 61,6 %. Rastlinná výroba sa zúčastňuje 55 
%. Pestuje sa pšenica, kukurica, cukrová repa, vo vyšších 
polohách raţ, jačmeň, zemiaky, krmoviny. Významné sú 
ovocné sady a chmeľnice. Chová sa hovädzí dobytok, ošípané, 
ovce a hydina. Dopravnou osou je dolina Váhu, na ktorú sa 
napájajú komunikácie z okolia. Trenčín je historickým 
mestom, sídlom inštitúcií s celoslovenskou pôsobnosťou.  
Polohopis 

Trenčiansky kraj sa rozprestiera v severozápadnej časti 
Slovenskej republiky. Celú dĺţku západnej časti kraja tvorí 
štátna hranica s Českou republikou, na juhu kraja hraničí s 
Trnavským a Nitrianskym krajom, na východe  s Bansko-
bystrickým a na severe so Ţilinským krajom.  

rozloha : 4 502 km2,  
počet obyvateľov : 605 582,   
hustota osídlenia : 134,5 obyv./km2 

nadmorská výška: 204-262 m. n. m. 
 
Územie kraja tvorí 9 okresov, z ktorých najväčší je okres 

Prievidza najmenší okres Myjava, ďalšími sú Púchov, Povaţ-
ská Bystrica,Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové 
Mesto nad Váhom a Partizánske.  

Trenčiansky kraj bol vytvorený na území bývalých okresov 
Trenčín, Povaţská Bystrica, Prievidza a obvodov Myjava z 
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bývalého Senického okresu, Bánovce nad Bebravou a Par-
tizánske z okresu Topoľčany.  Z celkového počtu 276 admini-
stratívnych sídiel má 18 štatút mesta. Okrem krajského mesta 
Trenčína sú to okresné mestá : Bánovce nad Bebravou, Ilava, 
Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Povaţská 
Bystrica, Prievidza a Púchov. Ďalšími mestami kraja sú Boj-
nice, Brezová pod Bradlom, Dubnica nad Váhom, Handlová, 
Nováky, Nová Dubnica, Nemšová, Stará Turá a Trenčianske 
Teplice. Orientácia kraja z hľadiska ekonomickej štruktúry má 
priemyselno-poľnohospodársky charakter. Priemyselná výroba 
v regióne je zastúpená najmä týmito odvetviami: banský prie-
mysel, strojárstvo, elektrotechnický priemysel, textilný 
a odevný priemysel, sklársky priemysel, mliekárenský priemy-
sel, drevospracujúci priemysel, chemický priemysel, koţiarsky 
priemysel a potravinársky priemysel. Územím kraja pre-
chádzajú najdôleţitejšie dopravné ťahy Slovenska. Kraj je vý-
hodne pripojený na medzinárodné cestné ťahy. Priamo cez re-
gión prechádza medzinárodný cestný ťah s pripojením na 
Rakúsko, Poľsko a Maďarsko. Tento medzinárodný cestný ťah 
zabezpečuje prepojenie v smere sever - juh Bratislava - Ţilina. 
Vedľajší medzinárodný ťah zabezpečuje prepojenie v smere 
východ - západ Trenčianska Teplá – Trenčín – Drietoma –
Česká republika. Cez kraj prechádza elektrifikovaná ţelez-
ničná trať Bratislava – Košice, ktorou je región pripojený na 
medzinárodné ţelezničné trate. Ďalšia ţelezničná trať, ktorá 
plní  funkciu medzinárodnej magistrály, je hranica Českej 
republiky so Slovenskou republikou - Púchov - Ţilina - Košice 
- hranica Slovenskej republiky s Ukrajinou. Okrem toho je 
napojenie na Českú republiku i ţelezničnými traťami Nové 
Mesto nad Váhom - Veselí nad Moravou a Trenčianska Teplá 
- Brno. Vybudovaná sústava priehrad s vodnými elektrárňami 
na rieke Váh umoţňuje vybudovať vodnú cestu pre lodnú 
dopravu. 
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  Geografia, príroda, nerastné bohatstvo         
Územím Trenčianskeho kraja sa tiahnu pohoria Stráţovských 
vrchov, Súľovských vrchov a Povaţského Inovca. Pestrú a 
zloţitú geologickú stavbu predstavuje zastúpenie viacerých 
subtatranských príkrovov, v dôsledku čoho na území vystupu-
jú najmä vápence a dolomity. 
    Rastlinstvo územia sa vyznačuje bohatou a pestrou  vápen-
covou flórou so zastúpením náročných teplomilných  i hor-
ských a vysokohorských druhov. Sú tu prítomné viaceré zápa-
dokarpatské a karpatské endemity a subendemity ako poniklec 
slovenský, klinček včasný, klinček lesklý, soldatenka karpat-
ská, kostrava tatranská, večernica sneţná, či endemit bodliak 
kopcový. 
   Ţivočíšstvo oblasti predstavujú prevaţne druhy zóny listna-
tých lesov, menej stepného bezlesia. Zo vzácnych druhov 
ţivočíchov sú to napríklad jasone-červenooký a chochlačkový, 
vidlochvosty - feniklový a ovocný. Vyskytuje sa tu mlok vr-
chovský, uţovka stromová i hladká, sokol myšiar, sokol lasto-
vičiar, myšiak hôrny, jastrab veľký, včelár obyčajný. Na úze-
mí sa vyskytujú hlucháň, krkavec čierny, skaliar pestrý. Zo še-
liem medveď a rys. Poľovníci poľujú na početnú srnčiu, jele-
niu, diviačiu a muflóniu zver. 

Reliéf kraja je výškovo členitý. Z geografického hľadiska 
patrí územie kraja do oblasti západných Karpát. Územím kraja 
preteká rieka Váh, pozdĺţ nej sa tiahne Trenčianska kotlina. 
Túto uzatvára na východe masív Povaţského Inovca, Stráţov-
ské vrchy, Súľovské vrchy, na západe masív Bielych Karpát. 
Na juhovýchode je kraj ohraničený pohorím Vtáčnik. Z juhu  
do územia zasahujú Malé Karpaty a Myjavská pahorkatina a 
časť Podunajskej níţiny. Juhovýchodným územím kraja prete-
ká rieka Nitra. Najvyšším vrchom je Vtáčnik (1368 m n.), naj-
niţšie poloţeným miestom Horná Streda (166 m.n.m.). Z juhu 
do kraja zasahuje Podunajská pahorkatina. 
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 Nerastné bohatstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja je 
bohaté,  s veľkou rozmanitosťou surovinových druhov. Z pali-
vovo-energetických surovín sa nachádzajú v oblasti hornej 
Nitry loţiská hnedého uhlia a lignitu v Handlovej a v No-
váckej hnedouhoľnej panve. V okolí Mojtína a Stráţovských 
vrchov sa nachádzajú loţiská bauxitu, v okolí obce Zlatníky  
malé mnoţstvá magnetitu. Z nerudných surovín sa v kraji 
nachádzajú stavebné materiály ako dolomity, vápenec, sta-
vebný kameň, vápenitý slieň, cementárska sialitická surovina, 
štrkopiesky, tehliarska hlina, dekoračný kameň. Loţisko 
cementárskych surovín v Hornom Srní svojím významom 
presahuje rámec kraja. 
   Z prírodných zdrojov majú veľké zastúpenie i minerálne vo-
dy a termálne pramene, ktoré sa vyuţívajú na liečbu v sve-
toznámych kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach, Bojniciach 
a v Nimnici. Na území kraja  v katastri obce Lúka sa nachádza 
zdroj kvalitnej pitnej vody, ktorá je známa pod spotrebi-
teľským názvom Lucka. Firma Coca Cola vyuţila prírodné 
bohatstvo na postavenie nového závodu. V katastri obce 
Trenčianske Jastrabie je ďalší výdatný zdroj minerálnej vody 
Mitická. 
 
História       

Ako dokazujú archeologické nálezy, dnešný Trenčiansky 
kraj mal svoje územie osídlené slovanským obyvateľstvom uţ  
v 7.-8. storočí nášho letopočtu, ale najväčší rozsah osídlenia sa 
zistil aţ v 9. storočí.  Po rozpade Veľkej Moravy sa postupne 
celé územie Slovenska dostalo pod správu Uhorska.  
 Od 13. storočia do roku 1848 sa o územie dnešného Tren-
čianskeho kraja delilo na tri stolice : Trenčiansku, Nitriansku a 
Tekovsku. Neskôr, keď sa stolice zmenili na ţupy, aţ do roku 
1922 sa stav prakticky nezmenil. Trenčianska stolica (neskôr 
ţupa) bola väčšia ako dnešný kraj. Na severe susedila dokonca 
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aţ s Poľskom a s Oravskou stolicou. V krátkom období územ-
nej reorganizácie za Jozefa 2. bolo celé územia dnešného 
Trenčianskeho kraja v Nitrianskom dištrikte. V priebehu histó-
rie sa územná organizácia na strednom Povaţí, ako aj posta-
venie a funkcie Trenčína menili. V roku 1949, keď bolo na 
Slovensku zriadených 6 krajov a 92 okresov, sa prvýkrát v 
histórii územnej správy pretrhli väzby Trenčína na severné zá-
zemie. Trenčianska ţupa bola rozdelená. Okresy Trenčín a 
Nové Mesto nad Váhom boli  pričlenené k Bratislavskému 
kraju, severná časť ţupy k Ţilinskému kraju a Bánovský okres 
k Nitrianskemu kraju. Zákonom Národnej rady Slovenskej 
republiky č.  302/2001 Z. z. bolo na území Slovenskej repu-
bliky zriadených 8 samosprávnych krajov. Jedným z nich je 
Trenčiansky samosprávny kraj. Územie kraja tvorí 9 okresov, 
z ktorých najväčší je okres Prievidza s 141.461 obyvateľmi a 
najmenší okres Myjava s 29 728 obyvateľmi. 

Z celkového počtu 175  administratívnych sídiel má 18 
štatút mesta. Okrem krajského mesta Trenčína, ktoré má 59 
tisíc obyvateľov, sú to okresné mestá : Bánovce nad Bebra-
vou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Povaţská Bystrica, Prievidza a Púchov. Ďalšími mestami kraja 
sú Bojnice, Brezová pod Bradlom, Dubnica na Váhom, Han-
dlová, Nováky, Nová Dubnica, Nemšová, Stará Turá a Tren-
čianske Teplice. 
 Na území Trenčianskeho kraja sa rozprestiera niekoľko 
významných hradov : 
Trenčiansky hrad 
Patrí medzi najstaršie slovenské hrady. Vznikol na mieste 
staršieho opevneného hradiska. Prvý raz sa spomína v roku 
1090. Uţ v tomto čase bol kráľovským stráţnym hradom a 
strediskom pohraničného komitátu. Ovládal ho Matúš Čák 
Trenčiansky, Pán Váhu a Tatier, mocný oligarcha. Traduje sa, 
ţe by mal byť na hrade i pochovaný (zomrel okolo r. 1321). 
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Vlastnila ho rodina Zápoľských. Po rekonštrukcii uskutoč-
nenej v 70 a 80 tých rokoch minulého storočia je časť hradu 
vyuţívaná na muzeálne účely. Rekonštrukcia pokračovala a 
dnes uţ sú zakonzervované prakticky všetky dôleţité múry a 
budovy hlavne horného hradu. V roku  2003 padla časť opev-
nenia. Hrozí však zrútenie i ďalších častí, muriva nad mestom. 
Napriek tomu patrí Trenčiansky hrad medzi najnavštevova-
nejšie hrady na Slovensku.  
Čachtický hrad 
Hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia. Zrúcaniny Čach-
tického hradu tvoria dodnes dobre identifikovateľné budovy. 
Na Čachtickom hrade ţila vraj najmasovejšia vrahyňa v našich 
dejinách Alžbeta Báthoryová (1560 - 1614). Za vyše 
štvrťstoročie od roku 1585 do 1610 - zavraţdila na svojich 
majetkoch, hlavne však na Čachtickom hrade, vyše šesťsto 
mladých dievčat. 
Beckov 
Jedným zo stráţnych povaţských hradov je starobylý Bec-
kovský hrad. Existoval uţ pravdepodobne v 12. storočí ako 
kráľovský hrad a bol centrom pomerne rozsiahleho panstva. K 
jeho najslávnejším pánom patril Matúš Čák Trenčiansky a 
Ctiborovci z poľského rodu Ostoja. Zrúcanina hradu pochá-
dza z 13. storočia.  
Bojnice 
Bojnický zámok je najznámejším a najnavštevovanejším turis-
tickým objektom na Slovensku. Romantická stavba je domi-
nantou horného Ponitria. Správy o existencii hradu sú uţ z 12. 
storočia. Vlastnil ho Matúš Čák Trenčiansky, Zápoľskovci i 
Turzovci. Posledným feudálnym majiteľom bol Ján Pálfy, 
ktorý sa okrem výraznej prestavby sústredil aj na zberateľskú 
činnosť. V zámku je celoročne prístupná muzeálna expozícia, 
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poriada sa tu mnoţstvo podujatí. K najznámejším patrí Festi-
val duchov a strašidiel. 

Ďalej sa na území dnešného Trenčianskeho samosprávneho 
kraja nachádzajú zrúcaniny a ruiny hradov: Tematín, Uhrovec, 
Povaţský hrad, Vršatec, Košecký hrad, Lednický hrad a  Sivý 
kameň. Známy je aj Ilavský hrad, ktorý bol v minulosti 
veľakrát prestavaný a v dnešnej  dobe slúţi ako objekt štátnej 
väznice. Vďaka geografickej a strategickej polohe v údolí rie-
ky Váhu patril Trenčín odnepamäti k najvýznamnejším mes-
tám na Slovensku. O osídlení trenčianskej lokality uţ v staršej 
dobe kamennej svedčia viaceré archeologické nálezy.  

Keď Rimania začiatkom nášho letopočtu posunuli hranice 
impéria k Dunaju a vybudovali systém pevností - Limes Ro-
manus, postupne zakladali opevnené tábory aj na sever od Du-
naja. V Trenčíne je originálny doklad o prítomnosti rímskych 
legionárov na území Slovenska. Pamätný nápis na  stene 
hradnej skaly pripomína víťazstvo cisára Marka Aurélia a jeho 
adoptovaného syna Commoda nad  Kvádmi v roku 179. nášho 
letopočtu v Laugaríciu. Podľa latinského textu nápisu vtedy v 
Trenčíne bojovalo 855 vojakov 2. légie pod vedením legáta 
Maximiána. Trenčiansky rímsky nápis je významnou pamiat-
kou svojho druhu je najsevernejšou rímskou pamiatkou in situ. 
Prevaţná časť stredného Povaţia sa stala súčasťou Uhorska 
pravdepodobne okolo roku 1018. Trenčín bol najskôr sídlom 
pohraničného ţupanstva, neskôr centrom trenčianskej krá-
ľovskej a stavovskej ţupy. 

V  kronikách z 11. storočia sa spomína provincia Vag, 
zaberajúca širšie územie okolo Trenčína. Strediskom provincie 
bol pravdepodobne Trenčiansky hrad. Jeho najstaršia dodnes 
stojaca časť - kamenná veţa, datovaná tieţ do 11. storočia - 
súvisí z typologickej stránky s podunajskou oblasťou, kde sa 
vyskytujú takéto veţe na švábskych, bavorských a rakúskych 
hradoch. Začiatky mesta pod mohutným hradom moţno hľa-
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dať v trhovej osade spomínanej uţ v roku 1111 na starej ceste 
od váţskeho brodu pod  vrchom Brezina, nad ktorým sa na 
plošine v prudkom svahu dodnes vypína farský kostol. Sú-
časťou väčšieho sídliskového komplexu bol aj biskupský 
dvorec - Trenčianske Biskupice.  

Dejiny hradu a osudy mesta boli v nasledujúcich storočiach 
veľmi úzko späté. Za Veľkomoravskej ríše patril Trenčín k 
Nitrianskemu knieţatstvu. Počas vpádu na územie Slovenska 
v roku 1241 spustošili mesto Tatári. K jeho novému rozkvetu 
došlo po roku 1275, keď sa hrad dostal do vlastníctva 
významného veľmoţa Petra Čáka, a najmä koncom storočia, 
keď sa jeho syn Matúš Čák stal pánom takmer celého územia 
dnešného Slovenska. V období stredoveku získal Trenčín rôz-
ne výsady a práva. V roku 1324 boli obyvatelia oslobodení od 
platenia mýta. Kráľ Ţigmund povýšil roku 1412 Trenčín na 
slobodné kráľovské mesto s rovnakými právami, aké uţívali 
obyvatelia Budína.  

Mestu sa nevyhli mnohé katastrofy a často trpelo vojnami. 
V bojoch Ferdinanda Habsburského proti Jánovi Zápoľskému 
dobyl cisársky generál Katzianer v roku 1528 mesto i hrad. V 
polovici 17. storočia muselo mesto odolávať nájazdom Tur-
kov. Ich najväčší výpad proti Trenčínu dňa  2. októbra 1663 
obyvatelia odrazili. 

Veľké utrpenie znamenali kurucké vojny v rokoch 1704-
1708, v čase kuruckej blokády trpelo obyvateľstvo  mesta i 
hradu. O dva roky neskôr postihol mesto mor ktorému pod-
ľahlo takmer 1600 obyvateľov. Po Vešeléniho sprisahaní v ro-
ku 1670 bolo dosadené do Trenčína nemecké vojsko, ktoré tu 
zostalo 112 rokov. V roku 1790 hrad aj s celým mestom vy-
horel. Odvtedy ostal horný hrad opustený a pomaly sa roz-
padával. Ani vojny či iné nešťastia nezahatili vývoj mesta. V 
druhej polovici 19. storočia sa Trenčín stal významným ob-
chodným a priemyselným centrom stredného Povaţia. Vzniklo 
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viacero podnikov, peňaţných ústavov, dokončilo sa ţelezničné 
spojenie Povaţím. Práve stavba ďalšej ţeleznice do Topoľčian 
a výstavba priemyselných štvrtí ovplyvnili urbanistický rozvoj 
historického jadra mesta koncom 19. a začiatkom 20. storočia. 
Zástavba vlastného gotického historického jadra však zostala v 
podstate nenarušená.  

V období trvania prvej Československej republiky (1918- 
1938) sa rozrástol predovšetkým odevný a potravinársky 
priemysel. Po skončení druhej svetovej vojny (1945), ktorej 
hrôzy sa nevyhli ani oblasti Trenčína, dochádza k významnej 
modernizácii hospodárskej základne mesta a v 60. rokoch 
začína sa formovať jedna z jeho významných aktivít – výs-
tavníctvo.  
Historické pamiatky  
Dominantou mesta je Trenčiansky hrad. Postavili ho na mieste 
bývalého hradiska, na strategickom výbeţku stráţovských vr-
chov, ktorý delí Trenčiansku kotlinu od Ilavskej. Tam sa našli 
zvyšky maďarovskej kultúry, stopy po púchovskej kultúre, 
i nálezy z obdobia Veľkej Moravy. Predhistorické spečené ná-
sypy, ktoré ohraničujú Čerešňový sad a svojimi ramenami 
smerujú k hradnej skale boli obrannými valmi výšinného sí-
dliska. Areál hradu je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 
1961.  

Priamo na hradnom brale pod delovou baštou je vytesaný  
rímsky nápis o víťazstve II. rímskej légie nad Kvádmi z roku 
179 v osade Laugaritiu: VICTORIAE AVGVSTORV(m) 
EXERCITVS QVI LAVGARICIONE SEDIT MIL(ites) 
LEG(ionis) II DCCCLV (Maxim) IANVS LEG(atus) 
LEG(ionis) II AD(iutricis) CVR (avit) F(aciendem) : 
Víťazstvu cisárov a vojska, ktoré v počte 855 vojakov 2. légie 
táborilo v Laugariciu, dal zhotoviť Maximiánus, legát 2. po-
mocnej légie. Najsevernejšia  pamiatka na pobyt Rimanov na 
našom území in situ je viditeľná iba z jedálne a me-
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dziposchodia hotela Tatra. V r. 2001 pri reštaurovaní vzác-
neho nápisu objavili v hornej časti dve nové majuskulné pís-
mená A a V. 

Základy najstaršej predrománskej centrálnej stavby hradu 
sú dôkazom osídlenia územia v poveľkomoravskom období. 
Nález rotundy na hornom hrade však posúva osídlenie hrad-
ného návršia do 8.- 9.stor. n. l. Druhou najstaršou časťou 
hradu je veľká veţa, zvaná Matúšova, z 11. storočia s opev-
nením. Do dnešnej stavebnej podoby ju prestavali za Matúša 
Čáka koncom 13. storočia. Svoju takmer dnešnú rozlohu do-
siahol hrad uţ v období gotiky, v renesancii prešiel rozsiah-
lymi prestavbami, ktoré mu dali dnešnú charakteristickú si-
luetu. Jedným z prvých hradných pánov bol ţupan Bogomír, 
ktorý ho ubránil aj proti útoku Tatárov v r. 1241. Najslávnejšia 
kapitola dejín Trenčianskeho hradu je spojená s menom 
mocného pána Váhu a Tatier Matúša Čáka Trenčianskeho 
(1260-1321). Na vrchole svojej moci ovládal rozsiahle územie 
na Slovensku a Zadunajsku. Patrilo k nemu 26 ţúp, 24 miest a 
92 hradov. Vo svojej drţave vládol neobmedzene a nezávisle 
od kráľovskej moci. Na Trenčianskom hrade si vybudoval 
svoje sídlo. Po jeho smrti sa hrad vrátil opäť do kráľovských 
rúk. Za vlády Ľudovíta Veľkého sa tu konali významné diplo-
matické rokovania medzi uhorským, českým a poľským krá-
ľom o nastolení vzájomného mieru. Pripomína ich zlatá go-
tická monštrancia, ktorú cisár Karol 4. daroval farskému 
kostolu r. 1373, kde je uloţená dodnes. V čase panovania 
Ţigmunda Luxemburského ohrozovali mesto r. 1431 husiti, 
ktorí ho i vypálili, hrad sa im však nepodarilo dobyť. Stal sa 
oporou Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý hájil záujmy nepl-
noletého Ladislava Pohrobka. Na hrade sa v r. 1461 zasnúbil 
kráľ  Matej Korvín s Katarínou, dcérou Juraja z Poděbrad. 
Hrad daroval r. 1475 svojmu vojvodcovi Štefanovi Zá-
poľskému, ktorý ho rozšíril a po jeho smrti (1499)  syn Ján 
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dokončil strategické úpravy hradu. Z juţnej strany bol hrad 
najzraniteľnejší, preto ho opatrili  rozsiahlymi priekopami a 
obrannými múrmi. Hrad sa tak stal nedobytným, útokom ho 
nikdy nedobyli, vzdal sa iba čestnou kapituláciou. V roku 
1528 doplatil Trenčín na to, ţe bol významným oporným 
bodom Jána Zápoľského. Vojská jeho súpera v boji o 
uhorskú korunu Ferdinanda Habsburského, vedené generálom 
Katzianerom mesto i hrad zapálili a dosadili naň nemeckú 
posádku. Vojaci začali hĺbiť i preslávenú studňu lásky, hoci 
romantická povesť prisudzuje jej vykopanie Turkovi Omarovi, 
aby vykúpil zo zajatia svoju snúbenicu Fatimu, ktorú daroval 
otec Jána Zápoľského Štefan svojej manţelke Hedvige. V r. 
1534 kúpil hrad Alex Thurzo, ktorý dobudoval delovú baštu 
na dolnom hrade. Od r. 1593, prešiel hrad na 254 rokov do 
drţby mocných Ilešháziovcov. KU koncu svojej vlády sa 
zdrţiavali na svojom panstve v Dubnickom kaštieli, z hradu 
postupne vyviezli všetok inventár, vrátane bohatého archívu a 
obrazovej zbierky. V r. 1790 hrad i  s mestom  vyhorel. V r. 
1905 darovala neobývanú ruinu posledná  majiteľka Iphigénia 
dHarcourt mestu Trenčín.  

K veţi prilieha súbor hradných gotických palácov: Ma-
túšov, Ľudovítov a Barborin. Na nádvorí sú zvyšky románskej 
absidy. V dolnej časti hradu dominuje delová bašta, kaplnka a 
najmä povestná Studňa lásky, ku ktorej sa viaţe legenda o 
láske Omara ku krásnej Fatime. 

Na svahu Marienberg, na Ulici Matúša Čáka, medzi mes-
tom a hradom sa na mieste staršieho kostolíka nachádza opev-
nená stavba rímsko-katolíckeho farského kostola Naro-
denia Panny Márie. Z gotickej stavby spomínanej začiatkom 
14. storočia sa zachovalo len polygonálne zakončené presby-
térium. Po poţiari v roku 1528 kostol prebudovali v rene-
sančnom slohu a jeho trojlodie nanovo zaklenuli. V polovici 
18. storočia umiestnili v ukončení bočných lodí pohrebné 
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kaplnky Ilešháziovcov. Na nádvorí kostola je vzácny gotický 
karner z prvej polovice 15. storočia. 

V roku 1568 postavili farské schody ako dôleţitú obrannú 
komunikáciu spájajú stredoveké mesto s opevneným areálom 
farského kostola a s prístupovou cestou k hradu. Po poţiari v 
18. storočí sa schody stali verejnou komunikačnou spojnicou 
medzi mestom, hradom a neskôr lesoparkom. V rokoch 1978 
aţ 1980 schody rekonštruovali. Neďaleko farského kostola na 
Ulici Matúša Čáka č. 14 v prudkom svahu štvrte zvanej Hôrka 
stojí renesančný dom mestského kata zo 17. storočia. Pôvodne 
to bol dvojpodlaţný kamenný objekt profáneho charakteru s 
drevenou pavlačou.  

Trenčín má pomerne jednoduchý systém mestského opev-
nenia. Začalo sa budovať po udelení mestských výsad v pr-
vých desaťročiach 15. storočia. Mestské opevnenie tvoril ka-
menný múr bez bášt a veţí, ktorý sa na východnej strane spá-
jal s hradným bralom. Na západnej strane nadväzoval na opev-
nenie hradu. Vstup do mesta chránil dve hlavné brány. 

Dodnes je zachovaná Dolná brána s podjazdom. Pôvodne 
gotická stavba bola v roku 1543 renesančne prestavaná. Je 
vysoká 32 metrov a dnes sa nazýva aj mestská brána. Horná, 
pôvodne tieţ hranolová veţa, sa nezachovala. 

Väčšina pamiatok mesta sa nachádza na malebnom Mie-
rovom námestí pod Trenčianskym hradom. Po rozsiahlom 
výskume bolo námestie v roku 1987 vyhlásené za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu.  

V strede námestia dominuje stĺp svätej Trojice, práca vie-
denských majstrov, ktorý dodnes pripomínajú hrôzu moru, 
povodní a poţiarov. V roku 1712 ho dal postaviť ţupan 
Ilešházi.  

Na dolnom konci Mierového námestia stojí najrozsiahlejší 
pamiatkový komplex centra mesta – piaristický kostol sv. 
Fantiška Xaverského s kláštorom. Kostol s dvojveţovým 
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priečelím postavili v rokoch 1653 - 1657 a stavebným vzorom 
slúţil kostol I.I. Gesu v Ríme. Pomerne jednoduchá baroková 
jednoloďová stavba kostola s bočnými kaplnkami kontrastuje 
s bohatou výzdobou vnútra s freskami zo ţivota svätého 
Františka Xaverského. Autorom fresiek je Krištof Tausch, ţiak 
slávneho talianskeho umelca Andreasa del Pozzo. V susednom 
kláštore sú dnes výstavné priestory Galérie Miloša Ale-
xandra Bazovského a Piaristické gymnázium Jozefa 
Braneckého. 
 
Kultúra 

Trenčiansky kraj je kultúrne samostatným regiónom. Medzi 
najstaršie zariadenia kraja patrí Trenčianske múzeum. V roku 
1877 vznikol Prírodovedný spolok ţupy trenčianskej, ktorý sa 
v roku 1912 zlúčil z Muzeálnym spolkom. Zakladateľom prí-
rodovedného spolku a prvým riaditeľom múzea bol všestranný 
človek, vášnivý botanik, zberateľ MUDr. Karol Brančík. 
Dlhoročným kustódom múzea bol stredoškolský profesor 
Štefan Pozdišovský. Trenčianske múzeum odborne spravuje, 
spracováva stovky muzeálnych predmetov z odboru ar-
cheológia, národopis, prírodné vedy, numizmatika, história, 
zvlášť umelecká história, novoveké dejiny. Má bohatý fond 
negatívov, reprodukcií, pohľadníc, historických fotografií. 
Trenčianskemu múzeu patria objekty Trenčianskeho hradu, 
hlavné sídlo má v budove bývalého ţupného domu na námestí. 
V roku 2003 sprístupnilo Katov dom. Trenčianskemu múzeu 
patrí pobočka Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad 
Váhom ktoré spravuje Draškovičov kaštiel v Čachticiach. Tam 
sa nachádza expozícia z dejín mestečka i k histórii krvilačnej 
Alţbety Báthory. Expozícia z dejín Beckova sa nachádza v 
Kaštieli v tzv. Ambrovci. K Trenčianskemu múzeu patrí i 
pamätná izba Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou i 
archeologická expozícia v prírode v Očkove. Vytvorením 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja pribudol do správy 
Trenčianskeho múzea rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci.  

Galéria M. A. Bazovského vznikla v roku 1969. Meno 
nesie po národnom umelcovi M. A. Bazovskom, ktorý posled-
né roky svojho ţivota preţil v Trenčíne. Jeho diela vytvárajú 
základ galerijnej zbierky. Novým sídlom galérie sa stal bývalý 
palác rodiny Maršovských, prestavaný pre potreby galérie, ako 
národnej inštitúcie.  

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi zabezpečuje 
etnografický, historický, archeologický a prírodovedný výs-
kum regiónu hornej Nitry. Návštevníkom poskytuje pre-
hliadku historických zbraní, zástav, mincí a medailí. Vlas-
tivedné múzeum v Povaţskej Bystrici – Orlovom vykonáva 
etnografický, historický a prírodovedný výskum v okresoch 
Povaţská Bystrica, Púchov a Ilava. Expozície múzea sa na-
chádzajú v barokovom kaštieli v Orlovom, ktorý je v sú-
časnosti v súkromných rukách. Rodný dom Ľudovíta Štúra a 
Alexandra Dubčeka je návštevníkom k dispozícii so stálymi 
expozíciami, ktoré sú venované týmto dvom osobnostiam. V 
tejto národnej kultúrnej pamiatke bola prvá expozícia otvorená 
uţ v roku 1965, pri príleţitosti osláv 150. výročia narodenia 
Ľudovíta Štúra. Začiatkom 70. rokov bol dom renovovaný, a 
od roku 1995 bola sprístupnená druhá expozícia o Alexan-
drovi Dubčekovi.  

Múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch, neďaleko Par-
tizánskeho sa nachádza renesančný kaštieľ zo 17. storočia, v 
ktorom je inštalované Literárne múzeum A. S. Puškina. Sú-
časťou pamiatkového areálu brodzianskeho kaštieľa je aj 
rozsiahly anglický park s vodnými kaskádami. Spolu s evan-
jelickou kaplnkou, ktorá je zároveň hrobkou majiteľov bro-
dzianskeho kaštieľa, vytvárajú zaujímavú turistickú atrakciu.  
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Cudzinecký ruch, turistika 
K rozvoju cestovného ruchu prispievajú priaznivé prírodné 

podmienky - vhodná členitosť terénu, mierne teplé klimatické 
podmienky, zachovalosť a rozmanitosť prírodného potenciálu 
s moţnosťou celoročného vyuţitia. Pozitívnym faktorom je aj 
kvalitná dopravná infraštruktúra územia, predovšetkým diaľ-
ničná, cestná a ţelezničná sieť, ako aj rozvíjajúca sa vodná a 
letecká doprava. Trenčiansky kraj je charakteristický zacho-
valým jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom, čo    
vytvára priaznivé predpoklady na rozvoj vidieckeho turizmu a 
agroturistiky. K pozitívnym faktorom rozvoja cestovného 
ruchu treba zaradiť i tradíciu výstavníctva (Výstavisko Tren-
čín mesto módy), potenciál pre rozvoj kúpeľníctva (Tren-
čianske Teplice, Bojnice, Nimnica) a vysokú vzdelanostnú 
úroveň obyvateľstva (kvalifikovaná pracovná sila). 

V Trenčianskom kraji sú vhodné podmienky na rozvoj 
rôznych foriem cestovného ruchu : kúpeľný turizmus, pozná-
vací turizmus, etnografické oblasti, pútnické miesta, horský 
turizmus, vidiecky turizmus, výstavníctvo a kongresová turis-
tika, letný pobyt v rekreačných zariadeniach, vodné športy, 
zimné športy, turistika. 
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Kalendár výročí osobností a udalostí  
 

Kalendár výročí jubilujúcich osobností okresu Trenčín 
v roku 2005 bol kaleidoskopom jubilujúcich osobností 
a udalostí kultúrneho, spoločenského, politického i športového 
ţivota daného regiónu od najstarších čias po súčasnosť.  
A)  Jubilujúce osobnosti 

január 2005 
Matejíček Emil (05.01.1920-), Púchov (rodák), Trenčín  
(pôsobenie), lekár, 85.výročie narodenia 
Zadora Jozef (05.01.1905 - 07.05.1960),Trenčín (pôso-
benie), generál Československej ľudovej armády, 100. vý-
ročie narodenia 
Lisák Vojtech, (27.06.1923 - 06.01.1990), Veľ.Chlievany 
(rodák), Bánovce n/B., Trenčín (štúdium), veterinár, bás-
nik, 15. výročie úmrtia 
Intibus Jozef (06.07.1768 - 06.01.1840), Trenčín (rodák), 
výtvarník, grafik, 165. výročie úmrtia 
Petrogalli  Artur (06.01.1850 - 14.02.1894), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), prírodovedec, pedagog, 155. výročie 
narodenia 
Terlandai Ján (03.11.1708 - 08.01.1770), Trenčín (pôso-
benie), kňaz, básnik, 235. výročie úmrtia 
Hanus František (13.01.1890 - 17.02.1935), Trenčín  
(úmrtie), dirigent, upravovateľ ľudových piesní, 115. vý-
ročie narodenia 
Zeman Ján (25.06.1885 - 14.01.1975), Myjava (rodák), 
Trenčín (úmrtie), kňaz, novinár, politik, redaktor, verejný 
činitel, 30. výročie úmrtia 
Némethy Karol (15.12.1856 - 15.01.1925), Trenčín  (pô-
sobenie), pedagóg, přírodovědec, 80. výročie úmrtia 
Darvaš Karol (03.10.1914 - 16.01.1965) Kálnica (rodák),  
Trenčín (úmrtie), publicista, notár, 40. výročie úmrtia 
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Gabura Aquinas (17.01.1915 - ?), Trenčín (pôsobenie), 
člen dominikánského rádu, 90. výročie narodenia 
Milec Juraj (04.08.1764 - 19.01.1805), Uhrovec  (rodák), 
Lubina, Trenčín (pôsobenie), Beckov (pôsobenie, úmrtie), 
prekladateľ, kňaz, 200. výročie úmrtia 
Mičátek Ján Branislav (19.11.1837 - 24.01.1905), Tr. 
Stankovce (rodák), Trenčín (štúdium), príleţitostný bás-
nik, publicista, pedagóg 100. výročie úmrtia 
Vrlíková Kristína (25.01.1940 -), Trenčín (rodáčka), 
Omšenie (pôsobenie), jazykovedkyňa, 65. výročie naro-
denia 
Červeňanský Ján (29.01.1905 - 05.07.1977), Trenčín-
(štúdium), lekár, významný priekopník slovenskej orto-
pédie, 100. výročie narodenia 
Šulek Viliam (31.01.1825 - 20.10.1848), Krajné (pô-
sobenie), verejný činitel, 180. výročie narodenia 

 
február 2005 
Jelínek Josef (01.02.1935 - 07.12.2003), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), maliar, 70. výročie narodenia 
Hečko Rudolf (16.04.1906 - 03.02.1975), Dolná Súča 
(pôsobenie, úmrtie), Trenčín (pochovaný), zberateľ hu-
dobný folklóru, pedagog, 30. výročie úmrtia 
Lukáš Jozef (04.02.1920 - 199?), Trenčín (pôsobenie, 
úmrtie), konzervátor, přírodovědec, 85. výročie narodenia 
Wagner Jozef (04.02.1770 - 26.09.1849),Trenčín (rodák), 
pedagóg, spisovatel, 235. výročie narodenia 
Jurech Štefan (09.06.1898 - 04.02.1945), Bošáca (rodák), 
Trenčín (pôsobenie), generál, 60. výročie úmrtia 
Intibus A. Slavomír (05.02.1825 - ?), Trenčín (pôso-
benie), učiteľ, národný buditeľ, archeológ, etnograf,           
180. výročie narodenia 
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Rosenbaum Karol (07.02.1920 - 2001), Lednické Rovne 
(rodák), Trenčín (štúdium, pôsobenie), pedagóg, literárny 
vedec, historik, prekladateľ, 85. výročie narodenia 
Budvári Jozef (30.04.1844 - 10.02.1905), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), spisovateľ, pedagóg, kňaz, 100. vý-ročie 
úmrtia 
Zimáni Ľ. Štefan (25.12.1748 - 10.02.1805), Trenčín 
(pôsobenie), kňaz, básnik, pedagog, 200. výročie úmrtia 
Závodník Štefan (02.09.1813 - 12.02.1885), Trenčín 
(pôsobenie), kňaz, ľudovýchovný pracovník, 120. výročie 
úmrtia 
Hollý Juraj (13.02.1760 - 28.01.1812), Trenčín (pô-
sobenie), cirkevný hodnostář, 345. výročie narodenia 
Štúr Karol ml., (12.11.1867 - 15.02.1925), Trenčín (ro-
dák, pôsobenie, úmrtie), verejný činiteľ, právnik, redaktor 
Trenčanských novín, zakladatel spolku Sokol - 80. vý-
ročie úmrtia 
Augustiny Matej st. (16.02.1695 - 1753), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), Krajné (pôsobenie), kňaz, nábo-
ţenský spisovateľ, 310. výročie narodenia 
Zubek Ján (02.08.1745 - 18.02.1825), Trenčín (rodák, 
pôsobenie, úmrtie), kňaz, pedagóg, spisovateľ, 180. vý-
ročie úmrtia 
Benický F. X. (03.12.1679 - 19.02.1715), Trenčín (štú-
dium), kňaz, pedagog, matematik, 290. výročie úmrtia 
Rehák Vincent, (12.12.1829 - 19.02.1895), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), pedagóg, 110. výročie úmrtia 
Darola Ján (10.04.1928 - 21.02.2000), Trenčín (pôso-
benie, úmrtie), prvý profesionálny zoológ na Slovensku, 
ochranca prírody, 5. výročie úmrtia 
Dubniczay Štefan (21.02.1675 - 26.12.1725), Trenčín 
(štúdium), Drietoma (pôsobenie), Trenčianska Teplá 
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(pôsobenie, úmrtie), kňaz, spisovateľ, historik, 330.  vý-
ročie narodenia 
Vaníček Ľudovít (05.07.1894 - 21.02.1960), Trenčín 
(pôsobenie, námet), maliar, výtvarný pedagóg, 45. výročie 
úmrtia 
Vančo Miloslav (26.02.1945 - ), Trenčín (rodák), foto-
graf, fotoreportér, 60. výročie narodenia 
Šeliga Michal (27.10.1881 - 28.02.1945), Trenčín (pô-
sobenie),  lekár, pedagóg, 60. výročie úmrtia 

 
marec 2005 
Beňo Ján (01.03.1905 - 28.05.1976), Rybany (rodák) 
Bánovce n/B, Trenčín (pôsobenie), poľnohospodár, 100. 
výročie narodenia 
Hnilický Ján (? 1630 - 04.03.1670), Trenčín (štúdium), 
náboţenský spisovateľ, pedagóg, filozof, 335. výročie 
úmrtia 
Fábry Igor (06.03.1900 - 21.01.1982), Trenčín (rodák), 
botanik, 105. výročie narodenia 
Wengriczky Jozef (06.03.1805 - 31.05.1867), Trenčín 
(pôsobenie),  kňaz, básnik, 200. výročie narodenia 
Hrušovský Ján (04.02.1892 - 07.03.1975), Nové Mesto 
n/V (rodák), Trenčín (pôsobenie), redaktor, spisovateľ, 
novinár, bankový úradník, 30. výročie úmrtia 
Zápoľský Ján (? - 14.03.1535), Trenčín (pôsobenie, 
úmrtie), feudál, 470. výročie úmrtia 
Mitický Gejza (17.03.1870 - 16.03.1941), Trenčín (pô-
sobenie), ţupný lekár, 135. výročie narodenia 
Ančina Jozef (16.12.1918 - 19.03.1945), Trenčianske 
Teplice (rodák, pôsobenie), Trenčín (úmrtie), účastník 
protifašistického odboja, 60. výročia úmrtia 
Ráhl Gejza (03.09.1908 - 20.03.1945), Trenčín  (pô-
sobenie, úmrtie), rušnovodič, účastník protifašistického 



 940 

odboja, 60. výročie úmrtia 
Mikovíny Samuel (1686 - 23.03.1750), Trenčín (pô-
sobenie), kartograf, polyhistor, 255. výročie úmrtia 
Krasňanský Karol (24.03.1855 - 1910), Trenčín (pôso-
benie), pedagóg, prírodovedec, 150. výročie narodenia 
Hamaj Jozef (22.11.1894 - 26.03.1935), Dolná Súča 
(rodák), Orechové (pôsobenie, úmrtie), kňaz, spisovateľ, 
redaktor, pedagóg, publicista, 70. výročie úmrtia 
Magin J. Baltazár (1681 - 27.03.1735), Trenčín, (pô-
sobenie), kňaz, spisovateľ, mecén, obranca Slovákov,  
270. výročie úmrtia 
Kostka Igor (28.03.1930 -), Trenčín (rodák, pôsobenie), 
výtvarník, ilustrátor, 75. výročie narodenia 
Frivaldský Ján (17.06.1822 - 29.03.1895), Trenčín (štú-
dium), zoológ, entomológ, 110. výročie úmrtia 
Kelco Pavol (31.03.1915 -), Trenčín (pôsobenie), peda-
góg, literárny vedec, 90. výročie narodenia 

 
apríl 2005 
Mišovič Michal (? - 04.04.1710), Horné Ozorovce, 
Trenčín (pôsobenie), pedagóg, dramatik, básnik, 295. vý-
ročie úmrtia 
Kotrha Ľubomír (05.04.1950 -), Trenčín (rodák, pô-
sobenie), karikaturista, 55. výročie narodenia 
Šmehlík Augustín (? - 10.04.1835), Trenčín (pôsobenie), 
viedol kostolný hudobný zbor piaristov, hudobný skla-
dateľ, 170.  výročie úmrtia 
Šicko Štefan (11.04.1935 -), Kálnica (rodák), Trenčín 
(pôsobenie), šéfredaktor Trenčianskych novín, 70. výročie 
narodenia 
Watzka Jozef (14.10.1927 - 12.04.1990), Trenčín (pô-
sobenie), archivár, historik, 15.výročie úmrtia 
Rómer Fr. Florián (12.04.1815 - 08.03.1889), Trenčín 
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(štúdium), archeológ, historik, prírodovedec, cirkevný 
hodnostár, 190. výročie narodenia 
Fojtík Juraj (15.04.1925 - 03.01.1982), Trenčín (štú-
dium), Horná Súča (pôsobenie), Moravské Lieskové (pô-
sobenie), historik, archivár, publicista, pedagóg, 80. vý-
ročie narodenia 
Mazanec Július (15.04.1920 -), Handlová (rodák), 
Trenčín (pôsobenie), reţisér, 85. výročie narodenia 
Kulíšek Miloslav (04.08.1843 - 16.04.1910), Trenčín 
(štúdium), Nové Mesto n/V (úmrtie), právnik, ľudovo-
výchovný pracovník, 95. výročie úmrtia 
Bohuš Vincent (14.05.1900 - 17.04.1990), Horná Streda, 
Trenčín (pôsobenie), pedagog, včelár, 15. výročie úmrtia 
Láni Zachariáš (1600 - 18.04.1645), Trenčín (úmrtie), 
náboţenský spisovateľ, cirkevný hodnostár, 360. výročie 
úmrtia 
Czeizel Juraj (19.04.1865 - 05.12.1937) Trenčín, Mo-
ravské Lieskové (pôsobeni), publicista, kňaz, 140. výročie 
narodenia 
Velgos Štefan (22.04.1915 - 14.10.1989), Trenčín (pô-
sobenie), lekár, pedagóg, 90. výročie narodenia 
Janoška Juraj (16.10.1882 - 23.04.1945), Trenčín (pô-
sobenie), politik, právnik, 60. výročie úmrtia 
Ďurana Kornel (24.04.1905 - 09.03.1967), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), matematik, pedagóg, účastník proti-
fašistického odboja, 100. výročie narodenia 
Lipták Ľubomír (26.04.1930 - 20.10.2003), Melčice 
(rodák),  Trenčín (štúdium), historik,  75. výročie naro-
denia 
Uher Michal (27.04.1945 -), Trenčín (rodák), architekt, 
60. výročie narodenia 
Báčmedei Št. Pavol (1690 - 30.04.1735), Trenčín (rodák), 
lekár, matematik, alchymista, odborný spisovateľ,                
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270. výročie úmrtia 
 

máj 2005 
Kadlečík Ján (13.02.1851 - 04.05.1910), Trenčín-(ro-
dák), náboţenský spisovateľ, publicista, 95. výročie 
úmrtia 
Zadţora Jozef (05.01.1905 - 07.05.1960), Trenčín 
(pôsobenie), generál Československej ľudovej armády,           
45. výročie úmrtia 
Motal Antorín (07.05.1875 - 09.04.1934), Trenčín  
(pôsobenie), pedagóg, český hudobný skladateľ, fila-
telista, autor učebníc, 130. výročie narodenia 
Treskoň Ladislav (10.05.1900 - 13.10.1923), Trenčín 
(štúdium, námet), maliar, grafik, 105. výročie narodenia 
Pospíšil Josef (12.05.1890 - 02.06.1953), Trenčianska 
Teplá, Trenčín (pôsobenie), pedagóg, spisovateľ, redaktor, 
115. výročie narodenia 
Bohuš Vincent (14.05.1900 - 17.04.1990), Horná Streda, 
Trenčín (pôsobenie), pedagog, včelár, 105. výročie na-
rodenia 
Ambro Ján (27.03.1827 - 15.05.1890), Beckov (rodák), 
Trenčín (štúdium), lekár, organizátor zdravotníctva,             
115. výročie úmrtia 
Hell Maximilian (15.05.1720 - 14.04.1792), Trenčín 
(štúdium), hvezdár, matematik, fyzik, 285. výročie 
narodenia 
Selecký Anton (02.06.1909 - 15.05.1985), Nové Mesto 
n/V, (rodák, štúdium), Trenčín (pôsobenie), hudobný 
skladateľ, organový majster, 20. výročie úmrtia 
Cvinček Andrej (27.11.1880 - 16.05.1949), Horná Súča 
(pôsobenie), kňaz, cirkevný hodnostár, ovocinár,  225. vý-
ročie narodenia 
Tóth Jozef (22.05.1910 - ), Trenčín (pôsobenie), účastník 
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Slovenského národného povstania, náčelník Veliteľstva 
vzdušných zbraní, 95. výročie narodenia 
Krajíček Ivan (24.05.1940 - 05.06.1997), Trenčín, 
(štúdium), herec, reţisér, 65. výročie narodenia 
Bulková Izabela (26.05.1950 - ), Trenčín, (pôsobenie),  
pedagogička, výtvarníčka, 55. výročie narodenia 
Paluš Karol (27.05.1925 - ), vypracoval aglomeráciu 
mesta Trenčín a okolia, architekt, 80. výročie narodenia 
Podolay František V. (27.05.1905 - 13.02.1958), Trenčín 
(štúdium), Trenčianska Teplá (pôsobenie), maliar, grafik, 
100. výročie narodenia 
Chrástek Michal (29.05.1825 - 28.06.1900), Nové Mesto 
n/V (rodák), Trenčín (štúdium), kňaz, literárny historik, 
bibliograf, redaktor, 180. výročie narodenia 
Kriţan Ernest (17.03.1893 - 30.05.1975), Trenčín, 
(úmrtie), hudobný  pedagóg, skladateľ, 30. výročie úmrtia 
Urbánek Vladimír (31.05.1935 - )  Trenčín (pôsobenie), 
technik, maliar, 70. výročie narodenia 

 
jún 2005 
Kavec Matúš (23.09.1898 - 02.06.1980), Trenčín (štú-
dium), právnik, spisovateľ, 25. výročie úmrtia 
Farkaš Ladislav (17.06.1895 - 26.05.1948), Trenčín 
(rodák, pôsobenie, úmrtie), umelecký fotograf, finančník, 
110. výročie narodenia 
Váczy Ján T. (18.06.1780 - 05.11.1823), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), kňaz, náboţenský spisovateľ, 225. vý-
ročie narodenia 
Remper Július (20.06.1940 - ), Trenčín (pôsobenie), 
technik, maliar, 65. výročie narodenia 
Kmeť Daniel M. (15.01.1783 - 20.06.1825), Trenčín (štú-
dium), vedec, astronóm, matematik, pedagóg, 180. vý-
ročie úmrtia 
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Zeman Ján (24.06.1885 - 14.01.1975), Myjava (rodák), 
Trenčín (úmrtie), kňaz, novinár, politik, redaktor, verejný 
činiteľ, 120. výročie narodenia 
Dohnány Ľudovít (26.06.1830 - 16.12.1896), Dolné Drţ-
kovce (rodák), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), advokát, po-
litik, publicista, národný buditeľ, 170. výročie narodenia 
Skotnický Rudolf (12.03.1844 - 26.06.1900), Trenčín  
(pôsobenie, úmrtie), botanik, jazykovedec, právnik,            
105. výročie úmrtia 
Škultéty – Gábriš Ladislav (27.06.1735 - 19.08.1831),  
Mojtín (rodák), Trenčín (pôsobenie), najdlhšie slúţiaci 
vojak na svete, 270. výročie narodenia 

 
 

júl 2005 
Zoch Pavel (03.07.1850 - 23.06.1907), Trenčín, (pôso-
benie), kňaz, publicista, 155. výročie narodenia 
Štibraný Peter (03.07.1910 - 12.07.1985), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), archivár, historik, 95. výročie narodenia 
Ondrisík Ján (05.07.1820 - 26.12.1883), Trenčín, Nové 
Mesto n/V, Bošáca (pôsobenie), Nová Ves n/V, (úmrtie), 
kňaz, spisovateľ, národný buditeľ, 185. výročie narodenia 
Wagner Michal (05.07.1780 - 15.01.1869), Trenčín, (ro-
dák, pôsobenie, úmrtie), kultúrny pracovník, mecén, re-
meselník, 225. výročie narodenia 
Štibraný Peter (03.07.1910 - 12.07.1985), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), archivár, historik, 20. výročie úmrtia 
Belnai J. Alojz (14.07.1765 - 26.10.1809), Trenčín (ro-
dák), profesor, historik, osvietenec, 240. výročie na-
rodenia 
Elbl Břetislav (18.07.1930 - ), Záblatie (rodák),  výt-
varník, grafik, 75. výročie narodenia 
Javorčník Ladislv (19.07.1940 - ), Trenčín (rodák), 
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pedagóg, 65. výročie narodenia 
Gönci Mária (28.07.1915 - 09.05.1974), Trenčín  (ro-
dáčka, pôsobenie, úmrtie), právnička, pedagogička, dra-
matička, 90. výročie narodenia 
Slavinská Irena (30.07.1900 - 02.12.1973), Trenčín 
(rodáčka, úmrtie), maliarka, 105. výročie narodenia 

 
august 2005 
Zubek Ján (02.08.1745 - 18.02.1825), Trenčín (rodák, 
pôsobenie, úmrtie), kňaz, pedagóg, spisovateľ, 260. vý-
ročie narodenia 
Tarnóczi Martin (1620 - 03.08.1685), Beckov (rodák, 
štúdium), Trenčín, Trenčianske Teplice, Nové Mesto n/V., 
(pôsobenie), kňaz, spisovateľ, 320. výročie úmrtia 
Tunega Anton (07.08.1925 - 1951), Dolné Motešice  
(rodák), Trenčín (štúdium), slovenský martýr, 80. výročie 
narodenia 
Prháček Ján (10.08.1915 - 23.03.1939), Trenčín – Zla-
tovce, (rodák), pilot, 90. výročie narodenia 
Rybárik Andrej (12.09.1897 - 15.08.1965), Trenčín  (pô-
sobenie), prozaik, úradník, 40. výročie úmrtia 
Sina Šimon (15.08.1810 - 15.04.1876), Trenčianske 
Teplice (prebudoval kúpele), majiteľ panstiev Teplička 
n/V, Trenčín, Bánovce n/B, 195. výročie narodenia 
Modrani Karol Al. (16.08.1830 - 01.08.1964), Uhrovec  
(rodák), Trenčín (pôsobenie), Prievidza (úmrtie), právnik, 
básnik, 175. výročie narodenia 
Rajninec Juraj (20.08.1930 - 20.12.1996), Trenčín (ro-
dák, pôsobenie, úmrtie), pilot, historik, 75. výročie na-
rodenia 
Mazánik Pavol (21.08.1920 - ), Ilava (rodák), Trenčín 
(pôsobenie), technik, 85. výročie narodenia 
Jurecký M. Samoslav (23.08.1825 - ?), Trenčín, Nové 
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Mesto n/V. (pôsobenie), básnik, právnik, zakladajúci člen 
Matice slovenskej, 180. výročie narodenia 

 
september 2005 
Jakobeus Jakub (1591 - 03.09.1645), Trenčín (pôso-
benie), kňaz, spisovateľ, 460. výročie úmrtia 
Borovička V. Pavel (08.09.1920 - 15.06.2004), Trenčín 
(štúdium), spisovateľ, filmový a televízny scenárista,           
85. výročie narodenia 
Laurinčík Jozef (09.09.1915 - 22.06.1998), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), zootechnik, výskumník, 90. výročie 
narodenia 
Szatmáry Ladislav (10.09.1895 - 04.12.1946), Trenčín  
(rodák), právnik, diplomat, organizátor protifašistického 
odboja, 110. výročie narodenia 
Ţatko Jozef (13.09.1930 - 27.01.1987), Rybany (rodák), 
Trenčín (pôsobenie), Bánovce n/B (úmrtie), maliar, 
pedagóg, reštaurátor,  75. výročie narodenia 
Marko I. Jozef (01.02.1907 - 17.09.1980), Bánovce n/B-
(rodák), Trenčianske Teplice, Trenčín (pôsobenie), spiso-
vateľ, novinár, 25. výročie úmrtia 
Bodický Cyril (31.01.1863 - 18.09.1945), Malé Stan-
kovce (pôsobenie), Trenčín (úmrtie), kňaz, náboţenský 
spisovatel, 60. výročie úmrtia 
Paur Marián (20.09.1945 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), 
redaktor, publicista, fotograf, 60. výročie narodenia 
Krman Daniel (30.08.1663 - 23.09.1740), Omšenie (ro-
dák), Trenčín (studium), Turá Lúka, Myjava (pôsobenie), 
kňaz, pedagóg, spisovatel, 265.výročie úmrtia 
Štúr Ján (21.09.1827 - 23.09.1905), Uhrovec (rodák), 
Trenčín (pôsobenie, pochovaný), Malé Bierovce (úmrtie),  
Bánovce n/B (pôsobenie), úradník, publicista, 100. vý-
ročie úmrtia 
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Hamšík Dušan (25.09.1930 - 19.11.1985), Trenčín 
(rodák), reportér, publicista, autor literatúry faktu, 75. vý-
ročie narodenia 
Kunič Michal (25.09.1765 - 09.04.1835), Bánovce n/B 
(rodák), Trenčín (štúdium), pedagóg, geograf, autor ná-
rodných obrán, kňaz, 240. výročie narodenia 
Pádivý Karol (10.09.1908 - 25.09.1965), Trenčín (pôso-
benie,úmrtie), kapelník dychových hudieb, osvetový pra-
covník, hudobný skladateľ, 40. výročie úmrtia 
Lochman Ján (16. st. - 26.09.1645), Trenčín (pôsobenie), 
náboţenský spisovateľ, cirkevný hodnostár, 360. výročie  
úmrtia 
Minárik Ján (27.09.1895 - 25.10.1974), Trenčín (rodák, 
pôsobenie), jeden z organizátorov štrajku textilných 
robotníkov, 110. výročie narodenia 
Slávik Michal (27.09.1880 - 27.12.1964), Trenčín (pôso-
benie), politik, publicista, redaktor, prekladateľ,  125. vý-
ročie narodenia 
Betáková Valéria (28.09.1920 - ), Trenčín (štúdium), 
pedagógička, 85. výročie narodenia 
Krman Daniel ml. (30.08.1663 - 30.09.1740), Omšenie 
(rodák), Trenčín (štúdium), cirkevný hodnostár, spiso-
vateľ, prekladateľ, vydavateľ, 265. výročie úmrtia 

 
október 2005 
Bundala Ladislav (24.10.1910 - 02.10.2000), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), lekár, jeden zo zakladateľov orga-
nizácie turistiky v Trenčíne, 5. výročie úmrtia 
Dembovský Karol (01.10.1885 - 17.01.1962), Tren-
čianska Teplá (pôsobenie), Trenčín (úmrtie), verejný či-
niteľ, úradník, tréner, 120. výročie narodenia 
Hubocký Michal J. (20.10.1876 - 07.10.1945), Trenčín 
(rodák, úmrtie), publicista, remeselník, mecén, filatelista,  
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60. výročie úmrtia 
Mojto František (10.10.1885 - 11.01.1971), Pruské 
(rodák), Trenčín (štúdium), pedagóg, odborný spisovateľ, 
starosta Nitry, 120. výročie narodenia 
Marsina Andrej (28.11.1885 - 12.10.1985), Trenčín 
(pôsobenie), Beckov (úmrtie), kňaz, spisovateľ, pápeţský 
prelát bývalej Trenčianskej ţupy, 20. výročie úmrtia 
Knézl František (07.09.1908 - 12.10.1960), Trenčín (pô-
sobenie), politik, poslanec Národného zhromaţdenia, člen 
Slovenskej národnej rady, 45. výročie úmrtia 
Hábel F. X. (13.10.1760 - 13.10.1846), Dolná Súča, 
Trenčianska Teplá (pôsobenie), Trenčín (rodák), kňaz, 
prekladateľ, bernolákovec, 345. výročie narodenia 
Repko Jozef (13.10.1940 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie),  
Trenčianska Turná, Horné Srnie (pôsobenie), spisovateľ,  
65. výročie narodenia 
Borovský Samuel (16.08.1783 - 16.10.1860), Trenčín 
(rodák), Krajné, Uhrovec (pôsobenie), kňaz, pedagóg, spi-
sovateľ, 145.výročie úmrtia 
Maľa Pavol (17.10.1910 - 21.11.1970), Trenčín  (pôso-
benie), Trenčianska Teplá (úmrtie), právnik, atlét, 95. vý-
ročie narodenia 
Bátorová Mária (19.10.1950 - ), Trenčín (rodáčka), 
literárna historička, 55. výročie narodenia 
Bundala Ladislav (24.10.1910 - 02.10.2000), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), lekár, jeden zo zakladateľov orga-
nizácie turistiky v Trenčíne, 95. výročie narodenia 
Pöstenyi Ján (27.07.1891 - 26.10.1980), Trenčín  
(pôsobenie), kňaz, historik, správca Spolku sv. Vojtecha, 
25. výročie úmrtia 
Slávik Michal  (27.10.1880 - 27.12.1964), Myjava (ro-
dák), Trenčín (pôsobenie), právnik, publicista, 125. vý-
ročie narodenia 
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Soréni Ladislav (28.10.1670 - 13.11.1752), Trenčín 
(rodák), cirkevný hodnostár, právnik, 335. výročie naro-
denia 
Trnka Július (29.10.1910 - ), Trenčín (pôsobenie), 
plukovník Československej ľudovej armády, účastník  
Slovenského národného povstania, 95. výročie narodenia 
Gajdoš Martin (31.10.1930 - 15.02.1982), Deţerice 
(rodák), Trenčín (pôsobenie), Bánovce n/B (štúdium), 
lekár, odborný spisovateľ, 75. výročie narodenia 

 
november 2005 
Sinapius - Horčička Ján st. (01.11.1625 - 06.08.1682), 
Trenčín (pôsobenie), kňaz, spisovateľ, 380. výročie na-
rodenia 
Tamassy Jozef (03.11.1780 - 13.05.1858), Trenčín 
(pôsobenie), spisovateľ, 225. výročie narodenia 
Bellová Mária (10.11.1885 - 20.11.1973), Trenčín  
(pôsobenie), prvá slovenská lekárka. 120. výročie na-
rodenia 
Medňanský Martin (10.11.1840 - 03.11.1899), Beckov, 
Bošáca (pôsobenie), Trenčín – Orechové (štúdium, 
úmrtie), kňaz,  spisovateľ, 165. výročie narodenia 
Bellai Jozef (27.01.1871 - 12.11.1950), Trenčianska ţupa 
(pôsobenie), ţupan trenčiansky, publicista, 55. výročie 
úmrtia 
Štajgr František (14.11.1895 - 31.08.1972), Trenčín 
(pôsobenie), právnik, pedagóg, člen korešpodent Čes-
koslovenskej akadémie, 110. výročie narodenia 
Hoffstadter Bedrich (15.11.1910 - 10.08.1954),  Trenčín  
(rodák), maliar, výtvarný pedagóg, 95. výročie narodenia 
Brančík Karol (13.03.1842 - 18.11.1915), Trenčín  
(pôsobenie, úmrtie), Beckov (pôsobenie), prírodovedec, 
múzejník, lekár, 90. výročie úmrtia 
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Medňanský Dionýz (19.11.1830 - 28.12.1911), ţupan 
Trenčianskej ţupy, 175. výročie narodenia 
Hamšík Dušan (25.09.1930 - 19.11.1985), Trenčín 
(rodák), reportér, publicista, autor literatúry faktu, 20. vý-
ročie úmrtia 
Tiso Jozef (19.11.1910 - 07.09.1981), Trenčín (pôso-
benie), riaditeľ Kvasnicovej továrne, 95. výročie naro-
denia 
Maľa Pavol (17.10.1910 - 21.11.1970), Trenčín (pôso-
benie), Trenčianska Teplá (úmrtie), právnik, atlét. 35. vý-
ročie úmrtia 
Novák Jozef (22.11.1930 - ), Trenčín (štúdium, námet), 
historik, heraldik, pedagóg, 75. výročie narodenia 
Černo Karol Ľ. (22.11.1820 - 11.03.1894), Uhrovec 
(rodák, pôsobenie), Horné Ozorovce, Púchov  (pôso-
benie), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), kňaz, publicista,           
185. výročie narodenia 
Martiny Koloman (12.07.1864 - 20.11.1935), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), lekár, riaditeľ nemocnice, 70. výročie 
úmrtia 
Šebák Gerhard (24.09.1887 - 27.11.1970), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), právnik, publicista, archivár, 35. vý-
ročie úmrtia 
Marsina Andrej (28.11.1885 - 12.10.1985), Trenčín 
(pôsobenie), Beckov (úmrtie), kňaz, spisovateľ, pápeţský 
prelát  bývalej Trenčianskej ţupy, zakladateľ týţdenníka 
Trenčan, 120. výročie narodenia 

 
december 2005 
Fraštacký Štefan (06.12.1900 - 13.12.1983), Trenčín 
(štúdium),  lekár, 105. výročie narodenia 
Štefunko Milan (12.12.1940 - 199?), Trenčín (pôsobenie, 
úmrtie), sochár, 65. výročie narodenia 
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Knogler J. K. (15.12.1630 - 18.04.1698), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), lekár, 375. výročie narodenia 
Plachetka Ján (18.12.1945 - ), Trenčín (rodák, pôso-
benie), výskumný pracovník, šachista, 60. výročie naro-
denia 
Ábelová Viera (23.12.1930 - ), Trenčín (rodáčka, pôso-
benie), etnografka, 75. výročie narodenia 
Zelník Andrej (30.11.1926 - 23.12.1985), Stará Turá  
(rodák), Trenčín (štúdium), pedgóg, výskumník, 20. vý-
ročie úmrtia 
Veigl Svetoslav (24.12.1915 - ), Horňany (rodák) Tren-
čín, (pôsobenie), kňaz, básnik, 90. výročie narodenia 
Rúčka Štefan (24.12.1825 - 24.08.1904), Trenčín, Bzince 
p/J. (pôsobenie), historik, publicista, kňaz, 180.výročie 
narodenia 
Kákoš Július (26.12.1940 - ), Chynorany (rodák), Tren-
čín (pôsobenie), fotograf, 65. výročie narodenia 
Dubnicay Štefan (21.02.1675 - 26.12.1725), Trenčín  
(štúdium), Drietoma (pôsobenie), Trenčianska Teplá (pô-
sobenie, úmrtie), kňaz, spisovateľ, historik,  280. výročia 
úmrtia 

 
B)  Prvé písomné zmienky o vzniku miest a obcí 
Trebnčianskeho okresu 

1265  Kubra, miestna časť Trenčína 
1345  Malé a Veľké Stankovce (dnes Trenčianske 

Stankovce),  
1345  Velčice, miestna časť Chocholná-Velčice 
1355 Dolná Poruba,  
1355 Trenčianska Teplá 
1410  Hanzlíková, miestna časť Trenčína  
1960 Neporadza – vznikla zlúčením Roţňova, 

Neporadze, Bošianskej Neporadze 
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1960 Trenčianske Mitice – vznikli zlúčením obcí 
Kostolné, Roţňové a Zemianske Mitice okres 
Trenčín  

 

C)  Udalosti v okrese Trenčín 
1090  v Trenčíne sa ukrýval knieţa Břetislav pred hnevom 

svojho otca, českého kráľa Vratislava 
1220  zaloţil  Jakub  I.,  nitriansky  biskup,  Veľkú Skalku  
1320  október Karol Róbert obkľúčil s vojskom 
Trenčiansky hrad 
1335  uzavreli na Trenčianskom  hrade česko-poľské 

priateľstvo za  prítomnosti  Karola  Róberta,  Jána 
Luxemburského,  jeho  syna  Karola  4.  a  
zástupcov  poľského  kráľa Kazimíra. 

1375  1. apríl -uhorský kráľ Ľudovít I. dekrétom  daroval 
Jurajovi Bebekovi  Trenčiansky  hrad  so  všetkými  
príslušnými  majetkami okrem mesta Trenčín 

1380  v Trenčíne bola zriadená nemocnica pre chudobných 
občanov 

1420  postavená mestská veţa v Trenčíne s gotickým 
priechodom 

1490  Vladislav 2. potvrdil záloţný majetok Štefanovi 
Zápoľskému  

1510  28. septembra - navštívil Trenčín kráľ Vladislav. 
Zdrţal  sa tu aţ  do 11. januára 1511. V tomto 
období  sa do mesta dostalo prvý  raz i „tisové 
drevo“. 

1515 11. apríla - Ján Zápoľský získal na koňských  dosti-
hoch prvú cenu. Od tohto storočia sa datujú prvé za-
čiatky športu v Trenčíne. 

1520  dal Juraj Thurzo  vystavať kaplnku na Malej Skalke, 
odkiaľ zbojníci zhodili mŕtve telo pustovníka  Bene-
dikta do  Váhu. 
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1550  generál Mikuláš navštívil Trenčín a Súču, ktorú 
nariadil zrúcať. Odvtedy hrad Súča nebol obnovený. 

1555 - 1560  stavba farského kostola v Trenčíne 
1560  15. novembra - komisia kráľovskej komory pre-

nechala Trenčiansky hrad v zálohe grófovi Pirhus de 
Arc 

1560  dostal patronátne právo nad opátstvom na Skalke 
ostrihomský arcibiskup Štefan Oláh 

1560  10. apríla  -  Ferdinand  I.  ediktom  rozkázal vrátiť 
všetky majetky Skalského opátstva nitrianskemu 
biskupstvu 

1570  1. mája - ukončenie nadvýšenie bašty, ktorá 
ohradzuje farské nádvorie a  vysokými murovanými 
stĺpmi  podopreli, aby sa odtiaľ mohla chrániť Dolná 
mestská brána. 

1590  zemetrasenie v Trenčíne 
1600  10. novembra - v Prahe potvrdil kráľ Rudolf 2. vý-

sadné listiny mesta  Trenčína,  ktoré udelili  kráľ Ľu-
dovít 2., Ţigmund, Matiáš, Ferdinand 1. a Maxi-
milián. 

1605 od 14. mája do 29. júna - Trenčín  obliehalo Boč-
kayovo vojsko a po dvoch mesiacoch sa Tren-
čiansky hrad vzdal 

1610  30. augusta - dal gróg  Gašpar Ilesházi vykázať z  
budovy fary katolíckeho kňaza Rajmanna. Evan-
jelici si prisvojili farský kostol, dva cintoríny  a ka-
tolíkov vylúčili z mestského magistrátu 

1615  zemetrasenie v Trenčíne 
1620  českí exulanti našli útulok na Trenčianskom hrade, 

kde ich Gašpar Ilešházi s láskou prijal a podporoval 
1645  september - na Skalku prišli  jezuiti a bývali tam  aţ 

do decembra 1646, kedy sa presťahovali do Tren-
čína 
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1655 4. septembra  -  protokol  mesta  Trenčín  spomína  
evanjelické gymnázium 

1670  ukončená renovácia Skalky 
1670 - 1782 - rakúske vojsko násilne obsadilo Trenčiansky 

hrad 
1680  po odhalení sprisahania Vesselényiho proti Leo-

poldovi 3. bol Juraj Ilešházi uväznený a nad Tren-
čínom sa znovu  ujalo vlády nemecké cisárske voj-
sko 

1695  11. januára - do Trenčína  prišla komisia, ktorá mala 
preveriť stav hradu a urobiť ho kráľovským zámkom 
s prvotriednym vybavením 

1710  prepukol mor v Trenčíne 
1715  3. decembra - slávnostným sľubom magistrátu bol 

za patróna mesta  prijatý František Xaverský 
1745  kaplnka na Skalke prestavaná na kostol a pristavaná 

ďalšia veţa 
1765  zemetrasenie v Trenčíne 
1785  zanikol hudobný súbor ţiakov trenčianskeho pia-

ristického  gymnázia 
1790  11. júna - zhorel Trenčiansky hrad a väčšia časť 

mesta Trenčín 
1835  Štefan 2. Ilešházi bol v roku 1799-1835 hlavným 

ţupanom  Trenčianskej ţupy 
1835  21. mája - gróf Štefan Ilešházi predal Trenčiansky 

hrad barónovi Jurajovi Sinovi z Trenčianskych Te-
plíc 

1850  v Trenčíne sa stal ţupanom Rudolf Kučíny z Oravy 
1855  2. júla - bola oţivená v Trenčíne „Mariánska kon-

gregácia“. 
1865  16. októbra - vznik 1. sporiteľne „Kongregácie  ak-

cionárov“  v Trenčíne  
1865  16. októbra – zavedená  v Trenčíne telegrafná sluţba 
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1870  1. marca – vznik dievčenskej elementárnej školy v 
Trenčíne 

1870  1. júna - zavedená okrem  tzv. Mellé-spojka  medzi 
Trenčínom a Trenčianskymi Teplicami omnibusová 
doprava s konským  povozom 

1875  vznik továrne J. Zieglera na výrobu sódovej vody  
1875  16. augusta - vznik  spolku Alumneum v Trenčíne  

na podporu a stravovanie gymnazistov 
1880  povodeň v Trenčíne 
1880  12. apríla - zaloţený spevokol „Dalárda“ v Trenčíne 
1880  1. septembra - vznik prvej školy ţenských ručných 

prác v Trenčíne 
1885  povodeň v Trenčíne 
1890  január - Trenčín zachvátila chrípková epidémia, na 

ktorú ochorelo 1530, t.j. celá tretina obyvateľov 
1890  september - zavedená prvá telefónna stanica v 

Trenčíne 
1900  máj - vznik Továrne  na mydlo a parfumy Rudolfa 

Lonského v Trenčíne  
1900  1. mája - začiatok  stavby ţelezničnej trate Trenčín – 

Bošany – Topoľčany. Začiatok stavby bol v Mní-
chovej Lehote. 

1900  1. decembra - otvorenie hotela Alţbeta (dnes Tatra) 
v Trenčíne 

1905  12. decembra – bol zaloţený Trenčiansky telocvičný 
spolok v Trenčíne 

1905  16. augusta -  vznikla Prvá trenčianska borovičková, 
likérová, koňaková a octová továreň v Trenčíne 

1905 28. novembra - zaloţenie spolku pre vydrţiavanie 
kultúrnych prednášok v Trenčíne 

1910  10. februára - v hoteli  Zlatý baran v Trenčíne  bola 
premiéria operety „Legenda o studni lásky na tren-
čianskom hrade“ 
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1901  10. marca - zaloţenie strany „Mungo“(Munkarpát - 
Strana práce) v  Trenčíne 

1910  28. mája - v Trenčíne pozorovali Halleyho kométu 
1910 1. novembra - v  Trenčíne  začala  svoju činnosť od-

bočka Prvej uhorskej všeobecnej poisťovacej spo-
ločnosti pre Trenčiansku, Liptovskú a Oravskú ţupu 

1910  zaloţenie Apoštolskej cirkvi v Trenčíne  
1920 október - zaloţenie ochotníckeho divadelného  krúţ-

ku v Trenčíne – Biskupiciach  
1925  zaloţenie kniţnice v Trenčíne 
1925  zaloţenie Klubu slovenských filatelistov v Trenčíne 
1925  20. júna – odhalili v parku bustu Ľ. V. Riznerovi 
1940  zaloţenie Odevných závodov v Trenčíne  
1945  10. apríla – oslobodenie Trenčína 
1950  zaloţenie Jednoty Spotrebné druţstvo v Trenčíne  
1950  vznik Východného vojenského okruhu v Trenčíne  
1955  zaloţenie  Klubu  spoločenského  tanca  pri  Závod-

nom klube Revolučného odborového hnutia  Odev-
ných závodov v  Trenčíne 

1955  prvá padáková škola v Trenčíne 
1960  vznik Trenčianskych novín v Trenčíne  
1965  zaloţenie Dychovej hudby Strojárenka v Trenčíne 
1980  zaloţenie folklórneho súboru Vena pri Strednej 

zdravotníckej škole v Trenčíne 
1980  zaloţenie  Trenčianskeho  speváckeho  zboru  pri  

Mestskom kul-túrnom stredisku v Trenčíne 
1990  21. apríla - vznik Okresného klubu alternatívnej  

medicíny v Trenčíne 
1990  5. októbra – vznikol Komorný orchester mesta 

Trenčín 
1990  vznikla Trenčianska nadácia v Trenčíne  
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Mestský úrad v Trenčíne 
 
 

          V Trenčíne 25.05.2006 
 
 
Mestská rada 
v   T r e n č í n e 
 
 
 

N á v r h  
 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 
za rok 2005 

 
 

Predkladá :      Návrh na uznesenie : 
JUDr. Iveta Orgoníková,     Mestská rada v Trenčíne 
prednostka MsÚ v Trenčíne     berie na vedomie  

návrh kronikárskeho záznamu mesta  
Trenčín za rok 2005.  
 

Spracoval :     
Mgr. Jozef Čery,  
kronikár mesta Trenčín       

 
 
Prizvaný : 
Mgr. Jozef Čery, 
kronikár mesta Trenčín 

 
 

V Trenčíne 12.05.2006  
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2005 
bol predložený na rokovanie Komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví pri 
Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 9. mája 2006, ktorá prijala uznesenie 
nasledovného znenia :  

„Komisia berie na vedomie kronikársky záznam mesta Trenčín za 
rok 2005 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2005 bol vypracovaný v súlade 
so Smernicou o vedení kroniky mesta Trenčín a Metodikou písania kroniky 
mesta Trenčín, ktoré boli schválené Mestskou radou v Trenčíne uznesením č. 
522 zo dňa 15.mája 2004.  

Všetky získané správy, celkom 729, z uskutočnených jednotlivých 
podujatí, osobne alebo sprostredkovanie, boli zaznamenané a podľa svojho 
obsahu usporiadané v chronologickom poradí do jednotlivých oblastí určených 
kronikárskym heslovníkom, t.j. do jednotlivých oblastí – oblasť činnosti 
volených orgánov mesta, oblasť štatistických údajov, oblasť verejno-
spoločenského života, oblasť ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-
spoločenského života, oblasť vzdelania, oblasť náboženského života a života 
cirkví, oblasť  telesnej výchovy a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho 
zabezpečenia, oblasť starostlivosti o životné prostredie, oblasť počasia, oblasť 
nových poznatkov z histórie, kalendár výročí osobností. Zaznamenané podujatia 
sa uskutočnili v meste Trenčín, ako i mimo neho, v ktorých bezprostredne 
podieľali občania mesta Trenčín v svojich aktivitách. Písomný záznam 
z podujatí v kronike je bohato ilustrovaný fotografiami 98 % zhotovených 
kronikárom na podujatiach, ako i fotografiami od iných autorov, prípadne 
grafmi, plánmi a podobne.  

Kronikársky záznam v roku 2005 zaznamenal viacero významných 
udalostí, z ktorých treba osobitne zvýrazniť tieto : 
 rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a prijaté uznesenia pre ďalší 

rozvoj mesta Trenčín;  
 tlačové konferencie Mesta Trenčín;  
 návšteva nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky brigádneho generála Ing. Ľubomíra Bulíka Veliteľstva pozemných 
síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Veliteľstva síl podpory a výcviku 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vojenskej polície Slovenskej 
republiky v Trenčíne;  

- 12.01. návšteva nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky brigádneho generála Ing. Ľubomíra Bulíka na 
Veliteľstve pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne, 

- v dňoch 13. – 16.01. Mesto Trenčín sa zúčastnilo na veľtrhu „Región Tour 
2005“ a v rámci neho získala Magdaléna Chorváthová v súťaži žien a dievčat 
víťazstvo v Región Regina“; 
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- 26.01. stretnutie vedenia Mesta Trenčín s predstaviteľmi cirkví, 
- 26.01. návšteva námestníka generálneho tajomníka NATO pre obrnené 

investície Marschalla Billingslea vo VOP 027 Trenčín; 
- 09.02. návšteva mesta Trenčín J. E., mimoriadnym a splnomocneným 

veľvyslancom Bulharskej republiky v SR J. Golevom; 
- 11.02. začiatok asanácie bývalých Masarykových kasární; 
- 16.02. odovzdanie do užívania osobného výťahu na MsÚ v Trenčíne; 
- 24.02. na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne bol schválený štvrtý symbol 

mesta Trenčín – znelka; 
- 05.03. na Špeciálnej zimnej olympiáde v Nagane - Japonsko získala 

Katarína Polášková zlatú a Marcela Jančová striebornú medailu vo svojich 
kategóriach; 

- 08.03. návšteva mesta Trenčín J. E., mimoriadnym a splnomocneným 
veľvyslancom Poľskej republiky v Zenon Kosiniak – Kamyszom; 

- 09.03. prijatie najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2004 v obradnej 
miestnosti MsÚ; 

- 09.03. návšteva mesta Trenčín J. E., mimoriadnou a splnomocnenou 
veľvyslankyňou Slovinska v SR Marijou Lovrenčič Svetekovou; 

- 10.03. predstavenie loga mesta Trenčín jeho autorom E. Drličiakom na 
tlačovej konferencii; 

- 06.04. prijatie najlepších učiteľov mesta Trenčín v obradnej miestnosti 
MsÚ; 

- 08.04. oslavy 60. výročia oslobodenia mesta Trenčín; 
- marec hokejové družstvo juniorov Dukly Trenčín získalo titul majstra 

Slovenska; 
- 09.04. narodenie trojčiat Svetlany, Ondrejka a Paľka Šutých; 
- 12.04. pri hĺbení základov pod verejné WC na Sládkovičovej ulici boli 

objavené klenby podzemných chodieb; 
- 14.04. slávnostné otvorenie Detského domova pre maloletých bez sprievodu 

v Trenčíne – Horné Orechové; 
- 10.06. otvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v Trenčíne na 

Zámostí; 
- august vypustenie kanála Váhu od Skalky po Hornú Stredu; 
- 05.08. otvorenie Hospicu milosrdných sestier  a Stacionára JOB; 
- 04.07. prví absolventi Univerzity tretieho veku prevzali osvedčenia 

o ukončení štúdia na TnU AD; 
- 16. – 17.07.  9. ročník hudobného festivalu „Pohoda“; 
- 31.07. odovzdaný do užívania zimný štadión Mariána Gaboríka; 
- 20.08. podujatia „Deň Piešťan a Trenčína v Bratislave“  
- 30.08. odovzdanie do užívania prvého ihriska s umelou trávou na Slovensku 

v Trenčíne; 
- 05.09. začiatok asanácie poškodeného západného opevnenia Trenčianskeho 

hradu; 
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- 09. – 11.09.   sviatok ľudového umenia a zábavy „Pri trenčianskej bráne“; 
- 16.09. odovzdanie mini ihriska s umelou trávou pri Strednom odbornom 

učilišti železničnom v Trenčíne; 
- 18.09. festival veľkých dychových orchestrov „Pádivého Trenčín 2005“; 
- 25.09. 10. ročník podujatia „Korzo“; 
- 30.09. odovzdanie viacúčelového športového štadióna areálu pri ZŠ 

Trenčín, Hodžova ul.; 
- 01.10. odovzdanie do užívania mini futbalového štadióna pri ZŠ Trenčín – 

Ul. Na dolinách; 
- 03.10. mimoriadne Mestského zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dodatok  

k územnému plánu pre vydanie územného rozhodnutia k modernizácii 
železnice; 

- 07. – 08.10.    12. ročník jazzového festivalu „Jazz pod hradom“; 
- 13.10. odhalenie pamätnej tabule Vojtechovi Zamarovskému;  
- október  hudobný festival „Trenčianska hudobná jeseň“ 
- 26. – 27.10.  návšteva mesta Trenčín J. E., mimoriadnym a splnomocneným 

veľvyslancom USA v SR Rodolphe „Skip“ M. Vallee v Trenčíne; 
- 03.11. Mesto Trenčín získalo ocenenie „Národná cena za dizajn“; 
- 03.11. 5. výročie Trenčianskej nadácie“  
- 04.11. odovzdanie do užívania rekonštruovaného športového areálu na ZŠ 

Trenčín, Veľkomoravská ul.; 
- 06.11. študent Športového gymnázia v Trenčíne Róbert Gavenda získal titul 

majstra Európy v cyklokrose v kategórii juniorov; 
- 09.11. vyhodnotenie literárnej súťaže J. Braneckého „Studňa sa tajne 

dažďom zhovára“; 
- 10.11. oslavy 190. výročia narodenia národného buditeľa Ľudovíta Štúra 
- 13.11. Dagmar Kubinská získala 2.miesto na majstrovstvách v karate 

v karate juniorov v kumite do 57 kg; 
- 15.11. kruhový objazd pri Keramoprojekte odovzdaný do užívania 

motoristom; 
- 17. – 23.11. 5. ročník Filmového festivalu v Gran Gevrier a 10. ročník 

nadviazania kultúrnych kontaktov; 
- 21.11. mesto Trenčín získalo ocenenie „Zlatý erb.sk 2005“ za najlepšiu 

internetovú stránku mesta; 
- 21.11. mesto Trenčín získalo ocenenie „ITAPA 2005“ za implementáciu 

procesného riadenia na Mestskom úrade v Trenčíne; 
- 25.11. Koncert Trenčianskeho speváckeho zboru pri príležitosti 25. výročia 

svojho vzniku 
- 06.12. otvorené obchodno – zábavné centrum MAX; 
- december   kultúrne podujatia „Čaro Vianoc“ 
- 06.12. kruhový objazd pri MAX-e odovzdaný motoristom; 
- 10.12.  MUDr. Pavol Sedláček zvíťazil vo voľbách na župana;  
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- 15.12. uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Trenčín a SAD Trenčín 
o modernizácii vozového parku a vykrývaní schodku SAD Trenčín; 

- 22.12. zmena názvu Strednej priemyselnej školy odevnej na Strednú 
umeleckú školu v Trenčíne; 

Kronikársky záznam za rok 2004 spolu s pomocnou evidenciou boli 
uložené v archíve Mesta Trenčín. Ich používanie, resp. požičiavanie sa 
uskutočňuje v zmysle prijatej Smernice mesta Trenčíne o písaní kroniky mesta 
Trenčín.  

Kronikárske záznamy mesta Trenčín za rok 2003, 2004 boli zverejnené na 
webovej stránke mesta Trenčín. Na zverejnenie kroniky mesta Trenčín 
prostredníctvom oficiálnej stránky www.trencin.sk po obsahovej stránke nie sú 
zo strany laickej i odbornej verejnosti výhrady.  

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2005 verifikujú a dopĺňajú : 
1. Pomocná evidencia obsahuje trojrozmerné materiály výstrižky z novín 

a časopisov, pozvánky a plagáty z podujatí uskutočnených v meste Trenčíne 
v počte 5 kusov; 

2. Register fotografií na 6 ks CD nosičoch; 
3. Video záznamy kronikárom spracovávané neboli. Udalosti mesta Trenčín 

živým obrazom zabezpečovala Televízia Trenčín.  
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Pomôcky použité pri spracovaní kronikárskeho záznamu  
mesta Trenčín za rok 2005 

 
 

¾ Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej 
rady v Trenčíne; 

¾ Knižné vydanie „Trenčín v štatistických údajoch, tabuľ-
kách a číslach za rok 2005“; 

¾ Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské 
listy; 

¾ Aktuality stiahnuté z webových stránok internetu; 
¾ Vlastné poznámky a vlastné fotografie z účasti na po-

dujatiach. 



 965 

Záverečné ustanovenie 
 
 
 

Návrh kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2005 
bol po vypracovaní kronikárom prerokovaný na rokovaní 
Rady mesta Trenčín dňa 12. mája 2005, ktorá ho svojím uzne-
sením č. 1148 vzala na vedomie. Vznesené pripomienky boli 
doplnené a upravené. 

 
V Trenčíne 01.10.2006 
 

 
 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––                          –––––––––––––––––––––––––––– 
  JUDr. Iveta Orgoníková,                   Ing. Branislav Celler, 
prednostka Mestského úradu          primátor Mesta 
Trenčín                                                                Trenčín  
        

 
 
 

 
    Mgr. Jozef Čery, 
kronikár Mesta Trenčín 
 
 


